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مالسلا هیلع  یلع  ياهتواضق 

: هدنسیون

ناینارماک یلعسابع 

: یپاچ رشان 

مالسلا مهیلع  تیبلها  نآرق و  رون 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یلع  28ياهتواضق 

باتک 28تاصخشم 

رتفد 28همدقم 

مجرتم 29همدقم 

الوم حدم  31رد 

فلوم 32همدقم 

يراکتبا یبولسا  زا  هدافتسا  اب  ایاضق  تیعقاو  32فشک 

درکیم راکنا  ار  شیوخ  دنزرف  هک  32ینز 

دندش هبتشم  مالغ  34الوم و 

دنزرف کی  ردام و  35ود 

تسا هدومن  راکشآ  ار  نارگهلیح  گنرین  هک  36ییایاضق 

دیدرگ شاف  هک  36ياهئطوت 

رگهلیح ینز  36گنرین 

قیقد يراکتبا و  ییاه  هشقن  ندرب  راک  هب  اب  ییایاضق  37فشک 

37هراشا

مرج فشک  ناهاوگ و  نیب  37هقرفت 

تشادن تشگزاب  هک  40يرفس 

نینموملاریما اب  42يرگهلیح 

تسا هدومن  بیغرت  راکنا  هب  عنم و  رارقا  زا  یعرش  دودح  رد  ار  یعدم  هک  44ییایاضق 

درک رارقا  دوخ  يانز  هب  هک  44يدرم 

دیسرتیم ترخآ  باذع  زا  هک  45ینز 

طاول 46دح 
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تسا هدوب  هبتشم  الماک  عقاو  هک  يدراوم  رد  ترضح  نآ  47ياهتواضق 

یتسم لاح  رد  دروخ  47دز و 

دش قرغ  بآ  رد  رفن  47کی 

ریش 48همعط 

48نوگشن

48هعیدو

49رارقا

دوهش تبسن  هب  49میسقت 

تسا هدوب  فلتخم  عقاو  اب  هیضق  رهاظ  هک  49ییایاضق 

رگهلیح 49ینز 

يرازآ 49مدرم 

تسا هدش  مهوت  مکح  کی  رهاظ  رد  هدوب و  ددعتم  ماکحا  ياراد  هک  50ییایاضق 

نوگانوگ 50ياهمکح 

غلابان 50يانز 

رمع 50هابتشا 

دیدهت يور  زا  50رارقا 

لاملا تیب  51تیمها 

دزد ندرک  51ینادنز 

دح زا  51وفع 

شکرس 51ناویح 

تسا هدوب  جراخ  اعقاو  هدوب و  یعوضوم  رد  لخاد  رهاظ  تروص  هب  هک  52ییایاضق 

دیفس دنزرف  هایس و  ردام  52ردپ و 

تسوت زا  52دنزرف 

نآرق هب  52لالدتسا 
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رتخد 53ینتسبآ 

انز هب  53ماهتا 

انز هب  53رابجا 

تسین یفیلکت  هتسد  هس  53رب 

53تیروذعم

نخس 54موهفم 

دناهدیمهفن مکح  کی  زا  شیب  نارکف  هتوک  هتشاد و  ددعتم  ماکحا  هک  54ییایاضق 

هدش طاول  54رفیک 

ناضمر هام  رد  يراسگیم  54رفیک 

هبتشم يایاضق  55ماکحا 

نالهاان 55ییاوشیپ 

یصخ درم  56یهاوگ 

هناضرغم 56تفلاخم 

كدوک ود  56يزاب 

ثلث هب  56تیصو 

تسوت هدهع  هب  دنزرف  56هید 

قح رد  57رییخت 

دح 57ریخات 

57بیدات

اعدا 57شیامزآ 

متشادن یخساپ  نیا  زا  شیب  مه  57نم 

هدادن يور  یحاون  نیا  رد  یتیانج  58نینچ 

دیایب یلع  ات  تسیاب  58اجنیا 

نازینک ياهقالط  58هرامش 
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تسنادن 59نامثع 

دنفسوگ گس و  59قرف 

هدروخ كوخ  ریش  زا  هک  يدنفسوگ  59ریهطت 

لکشم 59رذن 

نادنمتسم رب  60رارکت 

60تازاجم

تمارغ ای  60صاصق 

رگید یهام  مکش  رد  60یهام 

راوخ تساجن  ناویح  ندرک  60كاپ 

عیرس 60نتشک 

60سیلدت

دقع 61خسف 

نینع 61مکح 

نز ردام  اب  61جاودزا 

نک هیبنت  ار  61تنز 

یسوجم ینز  مالسا  61هجیتن 

تنس اب  تفلاخم  61طرش 

ترشابم زا  لبق  62قالط 

دزد نفک  62تازاجم 

هجنکش اب  62سبح 

ءالیا تحص  62طرش 

هبتاکم 62دادرارق 

( دلو ما   ) نازینک 62نتخورف 

دنزرف لوا  63يدازآ 
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دریگیم تسد  دنیبیم و  63مشچ 

تیصو 63لاقتنا 

دزد نییعت  رد  63هابتشا 

نایجاح 63ورشیپ 

راک هبوت  دزد  63یهاوگ 

هدرک مکح  وت  فالخ  رب  63یلع 

ثلث زا  64يدازآ 

لوتقم هید  64نیقحتسم 

نز زا  درم  ندرب  64ثاریم 

عوضوم 64هابتشا 

لطاب 64طرش 

طرش اب  64تفلاخم 

دنکیم دازآ  ار  هدنب  دیدش ، 65تبوقع 

تمهت انز و  65دح 

تسا مرتحم  65ناملسم 

تسین يراظتنا  چیه  دح  يارجا  65رد 

تسد عطق  رد  65هابتشا 

مئانغ زا  65يدزد 

قراس تسد  65ندیرب 

يدزد دح  هب  طوبرم  66یلیصفت 

تسین یعطق  هتسد  راهچ  66رب 

لاملا تیب  66مالغ 

دح هس  66يارجا 

تسین صاصق  یناوختسا  ياهتیانج  66رد 
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ربنق هابتشا  زا  66صاصق 

هید تخادرپ  66تدم 

دح يرجم  67تنامض 

ياهدع هب  ندز  67تمهت 

دومن هدنشورف  هک  67یطرش 

هیراع كدوک  مالغ و  67تنامض 

67میرح

هیماینب 67ياطخ 

رس ود  67هنایزات 

قیقد 67یلیصفت 

غلابان 68نادنزرف 

تسا يدزد  مه  68نیا 

دوهی 68یهاوگ 

يراصن 68یهاوگ 

رگیدکی هب  68تمهت 

تراکب 69شرا 

69یکاته

یهام دیص  69نتخورف 

فاوط رد  69يرذن 

جح رد  69تباین 

تشک اطخ  هب  ار  يدازآ  درم  69یمالغ 

69صاصق

نینموملاریما زا  رمع  69دادمتسا 

هدرم ردام  مکش  رد  هدنز  70هچب 
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هدناوخان 70درم 

مالسا 70نوناق 

تشوگبآ اب  70نتخوس 

ناتشگنا ياههرگ  70هید 

یلع لمع  هب  71لالدتسا 

هئوطوم 71ناویح 

رسپ 71ینابرق 

شیامزآ رد  71تقد 

.. دندازآ همه  71مدرم 

تیم هکرت  71میسقت 

نهآ اب  اهنت  71صاصق 

تسین ابر  دنزرف  ردپ و  71نیب 

ایند 72یئافویب 

صاصق 72یعون 

راوشد ياهشسرپ  72خساپ 

فلایب 72هبطخ 

هطقن نودب  72هبطخ 

تسردان تسرد و  باوخ  نایسن ، ظفح و  ینمشد ، 72یتسود و 

نابز 73تیمها 

نآ هجیتن  74شزیمآ و 

لدع دیحوت و  74يانعم 

تمایق زور  رد  اهتشهب  74ياج 

منکیم رارف  شردق  هب  ادخ  ياضق  74زا 

ردق 74ءاضق و 
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درک هراشا  یلع  هب  75رمع 

تسادخ يور  فرط  75ره 

یتسه ام  هدشمگ  76وت 

حور 77يانعم 

تسا ملع  قودنص  77اجنیا 

زامن لاعفا  زا  یضعب  78هفسلف 

هیحاتتفا 79تاریبکت 

ادخ 79هناشن 

دنوادخ هب  یگناگی  79تبسن 

نارجن فقسا  80ياهشسرپ 

هلئان 80فاسا و 

80یسانشهفایق

تسادخ یلصا  81کلام 

لقاع 81فیرعت 

مییادخ کلم  81ام 

ءرق 81يانعم 

ناقمحا 81نیا 

یهلا 82ياهتمعن 

یلع زا  رمع  82ياهشسرپ 

اوکنبا 83لاوس 

دوه 83هروس 

لاوس 83تفه 

.. رتبجاو و 84بجاو و 

یمسبت ردارب  هقث و  84ردارب 
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نانم نانح و  84يانعم 

ولقود ردارب  ود  نس  84فالتخا 

ردپ زا  رتگرزب  85رسپ 

زور زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  85یتعاس 

سوفن 85صاوخ 

85هراشا

یتابن یمان  85سفن 

یناویح 85سفن 

یسدق هقطان  86سفن 

یهلا یلک  86سفن 

ردق 86يانعم 

شوخ 87یگدنز 

ناسحا 87لدع و 

تسرترب دوج  زا  87لدع 

مدرم 87نیرتحیصف 

يزغل ياهشسرپ  88خساپ 

رابحالا بعک  88تالاوس 

اوکنبا 88تالاوس 

يدوهی 88تالاوس 

تولاجلا سار  89تالاوس 

دوهی زا  یهورگ  89تالاوس 

رصیق 90تالاوس 

دادعا 91خساپ 

تفشآرب هفیذح  نانخس  زا  91رمع 
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تسا هللا  ءایلوا  زا  یسک  92نینچ 

یهام مکش  رد  93سنوی 

یسوم 93ياصع 

یسیع 93هدنرپ 

93نارگمتس

راوشد لئاسم  93خساپ 

همه زا  93رتبیجع 

دییاز رسپ  رهوش  يارب  جاودزا  بش  رد  هک  94ینز 

رادرهوش نز  94جاودزا 

روآتبوقع 94تدابع 

اهاج نیرتكاپ  زا  تدابع  ندوب  95لطاب 

یبدا مولع  رد  95راکتبا 

وحن 95فرص و 

96تغل

تغالب 97تحاصف و 

یئایفارغج 97تاکن 

هرصب 97نیمزرس 

یضایر ياهشسرپ  98خساپ 

هنالداع 98میسقت 

اهرتش 98میسقت 

بیجع 98ددع 

لاملاتیب 99میسقت 

مهن کی  هب  متشه  کی  99لیدبت 

هیرانید 100هلأسم 
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منادیم ار  وت  100خساپ 

فهک باحصا  باوخ  100تدم 

موجن 101تئیه و 

101وج

نیمز 101تکرح 

نیمز 102تاکرح 

کلف دیشروخ و  102هم و 

موجن 103تخومآ 

تشادهب 104بط و 

تعنص 104ایمیک و 

104تعنص

105ایمیک

یطایخ 105طخ و 

105طخ

105یطایخ

تعیبط راثآ  زا  مکح  105طابنتسا 

دنزرف 106صیخشت 

رسپ غولب  107هناشن 

كدوک 107دشر 

ازهچب راذگمخت و  107ناویح 

ننع 107شیامزآ 

رگید 107یعون 

تسد رب  107هیکت 

108ریبدت
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نونج لقع و  108هزرابم 

108روتسد

یسنج 108هزیرغ 

ندب رد  باتفآ  108ریثات 

هدریش نز  109باختنا 

109ییابیز

هبیجع 109تاقولخم 

صیخشت 109هار 

دیبلط دادمتسا  110رمع 

ینز يدرم و  110هناشن 

هدیبسچ مه  هب  كدوک  110ود 

110هعرق

ردپ هس  دنزرف و  110کی 

هدرب دازآ و  110هابتشا 

هعرق اب  تیصو  111نییعت 

هعرق هلیسو  هب  111حیجرت 

یعرش 111تاحالطصا 

ءزج 111يانعم 

مهس 111يانعم 

میدق 111يانعم 

نیح 111يانعم 

ءیش 112يانعم 

هلفس 112يانعم 

نامز 112يانعم 
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ءیش 112يانعم ال 

رابجا هارکا و  112يانعم 

تماق 112يانعم 

هسامح 113گنج و 

ههبش 113عفد 

دنفسوگ مارح  113يازجا 

نانز تفع  114ایح و 

114تاکسا

115روعا

تمکح 115نایب 

اوه بآ و  رد  هدنز  115تادوجوم 

رمع 115ياطخ 

دوسالارجح نایز  115عفن و 

هدوبن نکمم  هاوگ  هماقا  هک  115يدراوم 

يرک 116شیامزآ 

ییایوگ ییایوب و  ییانیب و  116شیامزآ 

ییانیب 116فعض 

مشچ ود  ره  ییانیب  116فعض 

ننع 117شیامزآ 

نابز 117صقن 

صاخ 117دنگوس 

لال نداد  117دنگوس 

ملاظ نداد  117دنگوس 

جالع 117هار 
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هنییآ اب  ندرک  117روک 

ریجنز 118نزو 

118ریبدت

لکشم 118دنگوس 

رد 118نزو 

سفنت رد  119یبیع 

طابنتسا 119هجو 

نآرق زا  119ییوراد 

119رافغتسا

ادخ باذع  زا  120ناما 

دزم 120رجا و 

120دهز

ءاجر 120فوخ و 

هنایماع 120ياهخساپ 

رتخاب رواخ و  120تفاسم 

120باسح

121قزر

لطاب قح و  121قرف 

نیمز نامسآ و  121هلصاف 

بآ 121هزم 

یهقف 121دعاوق 

کلوپ نودب  121یهام 

تشوگ مارح  121هدنرپ 

تشوگ مارح  121ناویح 
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121دیص

حبذ 122تلآ 

122باحصتسا

ریخ 122تین 

تاناویح 123تایانج 

درک اعد  یلع  قح  رد  123ربمایپ 

تسین ررض  مالسا  124رد 

تسین رگمتس  124یلع 

رازتشک رب  124ررض 

گس 124تیانج 

هناخ لها  124تنامض 

شکرس 124ناویح 

125لیصفت

ناویح دئاق  و  بکار ، 125تنامض 

125اهمیرح

125اهدادرارق

125تابیدات

يرواد 125یعون 

میتی 125كدوک 

نازابرامق 126بیدات 

126هیبنت

ماما فئاظو  126زا 

هیفس 126ناوج 

126جالع
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دجسم رد  126وگهناسفا 

ناملسم 127هزات 

دمآ 127سردایرف 

تنس باتک و  هب  127دانتسا 

هقلع 127هید 

بحتسم 128لمع 

لمع هس  128تشگزاب 

درز 128نیلعن 

یهلا 128شیامزآ 

تساخرب 128نامثع 

جح 129رفس 

هانگ 129راثآ 

حیرش قحان  129ماکحا 

ینامسآ بتک  هب  130دانتسا 

تازاجم 130یعون 

رگید نایدا  بتک  زا  نداد  131ربخ 

نارگید فالخ  رب  131مکح 

132هبامرگ

اهتشوگ 132نیرتذیذل 

درک تفلاخم  132نامثع 

تسرتروذعم ملاظ  زا  132لیخب 

لطاب لها  132لمع 

ادوهی دوه و  132ربق 

قباس ياهقالط  134مکح 
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روذحم ود  نیب  134یعدم 

134رارقا

ینمض 134رارقا 

تیصو زا  134طابنتسا 

یفخ مزاول  يور  زا  135مکح 

تسادخ مکح  135نیا 

همادق 135ناتساد 

نداد ادف  هرابرد  136یلیصفت 

ناگدننک داهج  136هناشن 

ناهنپ 136ياهزار 

راکدب 136نز 

یعضو 137رثا 

ناوختسا 137ریثات 

تارف 138بآ 

138لثم

یلع تجح  138مامتا 

دوخ هب  ندز  138نایز 

مکح 138هفسلف 

دحلم 138نید 

یشون بارش  139راثآ 

رمخلا براش  139دح 

درک فارتعا  139رمع 

140كرادت

صاصق هعفد  ود  زا  140يریگولج 
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لتق هب  140ماهتا 

141ناربج

141اههتکن

يزیرغ یبسک و  141شناد 

ءارعش 141نیرترهام 

شیرق رادرک  142قالخا و 

زییاپ 142راهب و 

ندرک ثحب  142هار 

هلهاب 142هلیبق 

142تسایس

نانمومریما 142ییامنهار 

نایمور 143گنج 

یقارع 144ناریسا 

خیرات 144يادتبا 

لاملاتیب زا  144فرصم 

ثاریم 144میسقت 

يرسک 144راهب 

هابتشا اشنم  145نایب 

هایس 145مچرپ 

145يراکبیرف

شفک رب  146حسم 

جراوخ تالغ و  146دح 

تالغ 146رفیک 

تسادخ امش  نم و  146راگدرورپ 
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میادخ هدنب  مه  147نم 

تالغ 147شیادیپ 

فلتخم هیور  148ود 

یماش 148ناریسا 

یماش يارسا  148يدازآ 

لاملا تیب  زا  148ادف 

149حیضوت

؟ تشذگ هچ  هفیقس  149رد 

سانلا 149ماوع 

لطاب قح و  149هلصاف 

البرک 149نیمزرس 

هنتف زا  150زیهرپ 

تامارک 150تازجعم و 

دنک جاودزا  دوخ  رسپ  اب  تساوخ  هک  150ینز 

روآتفگش 151ییارجام 

دش مهتم  انز  هب  هک  154يرتخد 

هیریوج 154ناتساد 

هدومن قحیذ  ار  هیلع  یعدم  هک  154ییایاضق 

154هراشا

هنتف نیرخآ  155نیلوا و 

رکبوبا 156ترسح 

درک عطق  ار  نامهم  تسد  157رکبوبا 

هماسق مکح  158رکبوبا و 

دادجا ثاریم  مکح  158رکبوبا و 
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سورخ داژن  هرابرد  رمع  159مکح 

تیلهاج تافارخ  159رمع و 

وا مرج  فشک  هویش  159رمع و 

یعرش ننس  160رمع و 

مدآ ینب  لسن  زا  رمع  160لاوس 

برع راعشا  160رمع و 

درک ییامنهار  ار  رمع  هک  161ینز 

تشاد تیاکش  شرهوش  زا  هک  161ینز 

يراصنا ناوج  162رمع و 

رمع ياطخ  162هس 

شیوخ ماکحا  ضقن  163رمع و 

نازمره اب  رمع  163يارجام 

تفریذپ دنگوس  اب  ار  اعدا  164رمع 

تفرگ سمخ  بلس  زا  164رمع 

تاضیعبت 164رمع و 

تغل 165رمع و 

هرقب هروس  165رمع و 

نآرق تایآ  165رمع و 

دیع زامن  165رمع و 

نآرق تایآ  زا  رمع  165طابنتسا 

رمع دیدرت  166راهظا 

هیماف لها  هرابرد  رمع  166مکح 

اطخ لتق  166هید 

سوجم مکح  166رمع و 
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ثاریم مکح  166رمع و 

رامع اب  رمع  167يوگتفگ 

ادخ لوسر  نامرف  167رمع و 

درک بلاق  ریبز  هب  ار  یبویعم  هلح  168رمع 

ادخلوسر تافو  168رمع 

راکنا نآ  168تلع 

نتفگ تیلست  ياج  هب  ندز  169کتک 

يدبع دوراج  اب  رمع  170راتفر 

بعک نب  یبا  اب  هباشم  170يراتفر 

یفقث نایلغ  170رمع و 

نمحرلادبع شرسپ  اب  رمع  170راتفر 

رمع رسپ  هللادیبع  172مرج 

هیده ياج  هب  172هنایزات 

یبارعا ياضاقت  173رمع و 

اجیب 173تمالم 

نک رانکرب  راک  زا  ار  173تاهدنسیون 

نآرق ریسفت  زا  لاوس  مرج  174هب 

دوب متسود  مدوبن ، 174نم 

رمع 174تشادرب 

سانشهفایق 175رمع و 

لیلد نودب  175مکح 

یقوقح لئاسم  175رمع و 

تسرتناسآ ترخآ  ییاوسر  زا  ایند  176ییاوسر 

ابو يرامیب  176رمع و 
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هونعلا حوتفم  یضارا  176رمع و 

176نایسن

یشیدنا 177هراچ 

!؟ هاشداپ ای  177ماهفیلخ 

دوخ لامع  اب  رمع  178همساقم 

قح هب  179رارقا 

رمع 180ياروش 

نیصحنبا اب  هیواعم  180يوگتفگ 

رابحالا بعک  زا  رمع  182یهاوخرظن 

سابعنبا رمع و  184هجاحم 

هماع ءاملع  اب  نومام  186هجاحم 

لوع هلأسم  199رمع و 

هعتم 200ود 

نادرگزاب وا  هب  ار  201شقح 

نینموملاریما تفالخ  هرابرد  رمع  202رظنراهظا 

ارتفا 205تمهت و 

هدنبوک 208خساپ 

رمع راتفگ  209لیلحت 

يار 210لامعا 

قالط رایتخا  هرابرد  نامثع  210رظن 

لتاق زا  وفع  210نامثع و 

لزانم بیرخت  مارحلا و  دجسم  211هعسوت 

هیبیدح حلص  211رمع و 

اروش 213رمع و 
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دیناشک بقع  هب  ار  ادخ  لوسر  216رمع 

هباشم 217دراوم 

ریبز اب  رمع  218ییارادم 

هریغم زا  رمع  218تیامح 

نینموملاریما لتق  نامرف  221رکبوبا و 

هریون نب  کلام  لتق  223يارجام 

رکبوبا 224حیاصن 

دش الط  وا  225سم 

هیباج رد  رمع  226هبطخ 

دراد دوجو  نحل  نآرق  رد  تفگ  226نامثع 

درکن تروشم  یسک  اب  هراب  نیا  رد  226ادخ 

داضتم هویش  227ود 

رمع يرگن  228هدنیآ 

كدف نتفرگ  231تلع 

یلع 232نانخس 

233یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  261هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  ياهتواضق 

باتک تاصخشم 

 - 1338 یلعسابع ، ناینارماک ، هسانشرس :
. ناینارماک یلعسابع  ع)  ) یلع ياهتواضق  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1387 ع ،)  ) تیبلها نآرق و  رون  مق : رشن : تاصخشم 
73 ص. يرهاظ : تاصخشم 

5-5-90555-600-978 لایر :   1250 کباش :
اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

. یلع نینمؤملاریما  زیگنا  تفگش ياهتواضق  بختنم  رگید : ناونع  تشاددای :
همانباتک ص72. تشاددای :

. یلع نینمؤملاریما  زیگنا  تفگش ياهتواضق  بختنم  رگید : ناونع 
اه تواضق . 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :

*Ali ibn Abi-talib، Imam I -- Judgments عوضوم :
نرق 14 -- یبهذم ياه  ناتساد عوضوم :

BP37/4/ك17ق61387 هرگنک : يدنب  هدر 
297/951 ییوید : يدنب  هدر 

1285941 یلم : یسانشباتک  هرامش 

رتفد همدقم 

یلاعت همسب 
ایبنا و میلاعت  زا  تلفغ  رثا  رد  نوچ  و  تسا . هدـش  دـلوتم  وا  اب  مه  لامک  هب  قوش  هداهن ، یتسه  دوجو و  هصرع  هب  اـپ  رـشب  هک  ياهظحل  زا 

تسا هدمآ  دیدپ  قیرط  نیا  زا  زین  نارگید  رامثتسا  ییوجدوس و  دناهتشادنپ ، يدام  روما  رد  ار  دوخ  لامک  اهناسنا  زا  یـضعب  اهنآ  تیاده 
زین لطاب  رب  ار  نامولظم  قح و  هب  ار  شیوخ  ناملاظ  یهاگ  هدیدرگ و  زاغآ  ود  نیا  نیب  زیتس  هتشگ و  مولظم  یـضعب  ملاظ و  یخرب  ارهق  و 

. تسا هدرک  لمحتم  هار  نیا  زا  تیرشب  هک  تسا  یگرزب  نایز  تسایبنا و  میلاعت  زا  تلفغ  هجیتن  نیا  دناهتشادنپ .
هدـیماجنا تلادـع  طسب  ادـخ و  اب  رـشب  طابترا  تهج  رد  الاو  هنومن و  ییاهناسنا  تیبرت  هب  هراومه  یهلا ، ناریفـس  نیا  هفقویب  شالت  یلو 

هبعک دولوم  هدـش ، لئان  اهناسنا  يرایـسب  زا  رتعیفر  یماقم  هب  دوخ  هک  ناربمایپ  هداعلا  قوف  زاتمم و  ناگدرورپ  تسد  نیا  زا  یکی  و  تسا .
هنوگ و زاجعا  راتفر  رادرک و  زا  نوحـشم  وا  تایح  يایاوز  مامت  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نایقتم  يالوم  ادخ ؛ لوسر  يدوجو  هراصع  و 

. تسایاوز نآ  زا  یکی  نایب  لفکتم  رضاح  باتک  و  تسا . هدوب  هداعلا  قراخ 
رداون نادنمـشیدنا و  زونه  اهنرق ، زا  سپ  هکنیا  هک  تسا  زیگنارب  باجعا  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگ  زجعم  لوقعلاریحم و  ياهتواضق 

ادخ و زا  ریغ  هک  دوب  یتیصخش  یلع  هک  قحلا  دناهتفر . ورف  یتفگش  رد  هتفرگ و  نادند  هب  تریح  تشگنا  یهلا ، ياهششخرد  نیا  زا  ملاع 
داز و هبعک  رد  هک : دوب  يرـشب  اـهنت  وا  تسا . هتفاـین  هار  وا  لاـمک  لـضف و  هلق  هب  ياهدـننک  زاورپ  چـیه  هتخانـشن و  ار  وا  یـسک  شلوسر ،

یگتـسخ دـهاجم  راوگرزب ، همالع  فیلات : بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ءاـضق  باـتک  همجرت  باـتک ، نیا  . دیهـش قح  بارحم  هب  تشگ 
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. دشابیم هلظ  ماد  يرتست  یقت  دمحم  خیش  جاح  هللا  هیآ  ریذپان ؛
لوبق دروم  تسا  دیما  دهدیم . رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  پاچ و  ار  نآ  دنچ ، یتاحالـصا  هلباقم و  شیاریو ، یـسررب ، زا  دعب  رتفد ، نیا 

. دریگ رارق  یلاعت  قح 
مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد 

مجرتم همدقم 

داهج و درم  یفطـصم ، زابرـس  ریط ، ثیدـح  رای  تیبملا ، هلیل  زابناج  یلو ، اـمنا  قادـصم  [ 1 ، ] ابن نیرتالاب  یتا ، له  ریـسفت  هاـگن  کـی  رد 
، ضوح رانک  یقاس  تسه ، هچ  ره  هب  ملاع  لامج ، هنییآ  قح ، تافص  رون  روضح ، بش  رـضاح  ریـش ، نوچمه  لاتق  ریظنیب ، رارک  گنج ،
ره بوبحم  دـیرم ، ره  دوصقم  هار ، غارچ  عمـش و  نارکیب ، يایرد  زاب ، دـنلب و  حور  مصخ ، رهب  رهاق ز  یلو ، ره  يالوم  نیتاـشن ، هب  عفاـش 

ضوغبم اونیب ، راوخمغ  بر ، ياضر  وحم  قح ، دای  هب  مئاد  تالـص ، رد  هتـسویپ  تابث ، هروطـسا  مخ ، ریدـغ  هام  نید ، لاـمک  حور و  دارم 
، میکح ره  ضایف  بیدا ، ره  يوگلا  غیلب ، ره  داتسا  بدا ، همشچرس  نابز ، ره  هب  اناد  نایب ، هدنزاس  قاقـش ، هدنزوس  قافن ، هدنبوک  ءایقـشا ،

دهز رد  لـالجلاوذ ، يادیـش  راـقفلاوذ ، هب  مکاـح  لـصو ، قوش و  راشرـس  لدـع ، طـسق و  هب  مئاـق  لد ، ياوـن  شظعو  لد ، ياود  شقطن 
، … لیفک ار  ماتیا  لیدبیب ، ربص  رد  لیدعیب ،

و درادـن ، ار  شیفرعم  شیاجنگ  اهترابع  ظافلا و  بلاق  هک  اـقحالب  دـب و  ره  زا  تاـجن ، دـهد  شهار  اـیمیک ، وچ  شداـی  یلع ، دوب  شماـن 
ناریح ناوتان و  ار  يرگـشیاتس  هدنـسیون و  ره  و  نکلا ، فیـصوت  ماقم  رد  ار  ياهدـنیوگ  ره  دـنکیمن  ادا  تسه  هک  ناـنچنآ  ار  شدوجو 

رهدزیرب ظافلا  بلاـق  رد  ار  شفاـصوا  و  دـنایامنب ، هدربن  یپ  شتیهاـم  هنک  هب  هتخانـشن و  یتسردـب  هک  ار  یناـسنا  ناـس  هچ  هک  دزاـسیم ،
یتسردـب هک  ار  یناسنا  ناس  هچ  هک  دزاـسیم ، ناریح  ناوتاـن و  ار  يرگـشیاتس  هدنـسیون و  ره  و  نکلا ، فیـصوت  ماـقم  رد  ار  ياهدـنیوگ 

. دزیرب ظافلا  بلاق  رد  ار  شفاصوا  و  دنایامنب ، هدربن  یپ  شتیهام  هنک  هب  هتخانشن و 
هدناماو شتیعقاو  میسرت  زا  هلیخم  هوق  و  هتشگ ، فرتعم  تفرعم  رد  ریـصقت  هب  هدنام و  زجاع  شتقیقح  كرد  زا  درخ  هشیدنا و  هک  یتسارب 

و تعیبط ، ياروام  بیغ و  ناهج  هب  هتـسباو  تسا ، یلماک  ناسنا  وا  هک  ارچ  کتفرعم ، قح  كانفرع  اـم  هک : دـیوگ  یمه  لاـح  ناـبز  هب  و 
سانلا رئاس  هدحاو و  هرجش  نم  یلع  انا و  دومرف : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  هک  يدام ، ریغ  یهلا و  رامـشیب  بهاوم  زا  رادروخرب 

. نوگانوگ ياهتخرد  زا  مدرم  ریاس  و  میتخرد ، کی  زا  یلع  نم و  یتش ؛ رجش  نم 
رد هچ  ار - ییاهناسنا  هک  تسا  روآ  تریح  هداعلا و  قوف  نانچ  نآ  راوگرزب  نآ  یتوکلم  یناـسنا و  لـئاضف  يونعم و  يروص و  تـالامک 

داضتم رهاظب  فلتخم و  داعبا  . تسا هدرب  شیپ  وا  ندـیتسرپ  تیبوبر و  ییادـخ و  هب  داقتعا  زرم  ات  دـعب - ياهنامز  رد  هچ  شدوخ و  نامز 
شتمظع ربارب  رد  ار  یبتکم  کلسم و  هتشر و  ره  بابرا  نانامرهق و  هک  هتخاس  وا  زا  ياهروطسا  زیمآرارـسا و  يدوجو  نانچنآ  وا ، یحور 

مه زیرنوخ . يرواگنج  نمشد  اب  فاصم  رد  مه  دوب و  ریظنیب  يرگتدابع  مه  وا  تسا . هدومن  مزلم  یکچوک  زجع و  هب  رارقا  عوضخ و  هب 
قح درم  وا  تسد …  یهت  مه  هدنـشخب و  یمیرک  مه  روآ ، مان  يریلد  مه  میلح  يرابدرب  مه  دـننامیب ، ییاـسراپ  مه  قلطم و  يرادـمامز 
عم یلع  دومرف : شاهرابرد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  دومنیم  ناـمه  درکیم  باـجیا  قح  هچ  ره  و  وا ، هارمه  هب  قح  دوب و 
هک يدرمربا  . دشابیم شدرگ  رد  وا  اب  هتـسویپ  قح  تسا و  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  [ 2 [ ؛ راد امثیح  رودـی  قحلاو  یلع ، عم  قحلا  قحلا و 

مکاـح و يزور  وا  هک  دـلابیم  دزاـنیم و  وا  دوجو  هب  خـیرات  لوط  رد  هراومه  تواـضق  یـسرک  و  تلادـع ، طاـسب  تموکح و  هاگتـسد 
نیمز يور  طاقن  نیرتکاپ  رد  هک  دلوت  ودـب  زا  وا  هنادواج  تایح  خـیرات  رـساترس  رب  ارذـگ  یهاگن  . قحب یـضاق  رتسگداد و  دوب . اورنامرف 

تیبرت میلعت و  تحت  رد  مه  دـعب  و  دـیدرگ ، زاـغآ   … نوـنموملا )  حـلفا  دـق   ) یهلا ياـههمغن  نیرتنیـشنلد  توـالت  اـب  و  هـبعک ،) هناـخ  )
روای و رای و  اهنت  و  یمارگ ، لوسر  نآ  هب  هدـنروآ  نامیا  نیلوا  ناونع  هب  زین  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  یتسه  ناسنا  نیرتالاو 
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، اهیزوریپ تسکش و  اهبیشن ، زارف و  اهانگنت ، اهیتخس ، همه  رد  هنیدم  ات  هکم  زا  تثعب  نارود  مطالت  رپ  لحارم  مامت  رد  وا  نابیتشپ  یماح و 
هللا یلـص  ادخ - لوسر  زا  سپ  و  وا ، نیـشناج  یـصو و  ردارب و  و  وا ، نامرف  هب  شوگ  وا و  يداماد  هب  رختفم  هرخالاب  و  اهحلـص ، گنج و 

و وا ، ییاسراپ  دـهز و  نایغاط و  نایغاب و  ناـیغای و  اـب  وا  دربن  و  وا ، تلادـع  تموکح و  نینچمه  و  وا ، تیمولظم  توکـس و  هلآ - هیلع و 
نیرتابیز و  تدابع ،) بارحم  رد   ) اهناکم نیرتسدـقم  رد  هک  یناگدـنز  تاظحل  نیرخآ  اـت  وا  لاـعفا  لاوقا و  همه  وا و  تماقتـسا  ربص و 

يرشب ساسحا  قوفام  ياهولج  صاخ و  یهوکـش  تسویپ ، عوقو  هب  هبعکلا ) بر  تزف و   ) اههمزمز نیرتنیریـش  و  زامن ) لاح  رد   ) تالاح
لـیلد و هوـسا و  وـگلا و  اهلـسن  همه  يارب  اهرـصع و  همه  رد  و  ـالالتم ، هدـنز و  وا  داـی  ماـن و  خـیرات  لوـط  رد  هتـسویپ و  هـک  هداد ، وا  هـب 

. تسامنهار
ره هدناشنن ، شناشخرد  هرهچ  رب  یگنهک  رابغ  هاگ  چیه  اهگنهرف  اهندمت و  لوحت  اهناکم و  يرود  اهنامز و  تشذگ  هک ، یکانبات  يامیس 

. دشخردیم خیرات  كرات  رب  زورفا  ملاع  يدیشروخ  نوچمه  رتنازورف ، شیپ  زا  شیب  زور 
يور زا  یباـقن  هدرپ و  زور  ره  هکلب  هدادـن ، رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  وا  راـثآ  داـی و  ماـن و  اـهنت  هن  اهـصصخت  نونف و  موـلع و  تفرـشیپ 

هدومن راکشآ  ینف  هتشر و  ره  نادنمشیدنا  ناصـصختم و  يارب  ار  ياهتفهن  تاکن  و  هزات ، قیاقح  هتـشادرب ، وا  دنلب  ياه  هشیدنا  اههتفگ و 
ارچ رتنایامن ؛ رت و  یلجتم  وا  راتفگ  راک و  زاجعا  ناسنیدب  و  تسا ، قیقد  هعلاطم  یسررب و  قیقحت و  شواک و  هب  دنمزاین  شاهیواز  ره  هک 
عبنم و  یتسه ، ادـبم  زا  تسا  لـحاسیب  می  نآ  زایمن  يرـشب  فراـعم  مولع و  همه  هک  هتفرگ  همـشچرس  ییاـج  زا  وا  شناد  اـههتفای و  هک 

همکحلاو هنیدـملا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  دومرف : وا  هراـبرد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  و  شنیرفآ ، ناـهج  ضیف 
. دیایب نآ  رد  زا  دیاب  دنک  تمکح  ملع و  رهش  هدارا  هک  ره  سپ  نآ ، برد  یلع  ملع و  رهش  نم  [ 3 [ ؛ اهباب نم  اهتایلف 

ره رد  هک  تسا ، هقباسیب  يراـکتبا و  ـالماک  هدـش ) يروآ  عمج  باـتک  نیا  رد  هک  - ) مالـسلاهیلع ترـضح - نآ  ياـهتواضق  اـهیرواد و 
ناراکم و گنرین  یبیغ  ياهدادـما  زا  هتفرگ  ماـهلا  و  روآ ، تریح  ییاـههشقن  ریبدـت  حرط و  و  ارجاـم ، قیمع  قیقد و  يریگیپ  اـب  ياهیـضق 

نیرتمک نودـب  ار  یهلا  دودـح  هدـناسر و  قح  بحاص  هب  ار  قح  هدومن و  رارقا  زا  ریزگاـن  ار  یناـج  صخـش  فشک و  ار  نیمرجم  مئارج 
نوماریپ یـسررب  ثحب و  هتبلا  هک  تسا . هدومنن  افتکا  یلاشوپ  یحطـس و  ياهتواضق  هب  هدروآرد و  ءارجا  هب  مامت  تیعطاـق  اـب  ضاـمغا و 

بسانم و یلاجم  تصرف و  دـنمزاین  هک  شخبرمث  مزال و  تسا  يرما  اهنآ  هبناج  همه  هعلاـطم  و  مالـسلا - هیلع  ترـضح - نآ  ياـهتواضق 
مکاضقا دومرف : مالـسلاهیلع - ترـضح - نآ  هرابرد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  .و  تسا هنیمز  نیا  رد  لقتـسم  ياـهباتک  نیودـت 

تما و نیا  نیرتاناد  وت  یلع ! ای  قحلاب ؛ اهاضقا  ۀمالا و  هذـه  ملعا  تنا  یلع  ای  دومرف : زین  .و  تسا یلع  تواضق  رد  امـش  نیرترب  [ 4 [ ؛ یلع
. یشابیم قح  هب  تواضق  رد  نانآ  نیرترب 

هدرک اعد  شیارب  دتسرفب  نمی  يوس  هب  یـضاق  ناونع  هب  ار  ع )  ) ترـضح نآ  تساوخ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  هک  یماگنه  و 
نآ دوخ  هک  نادرگ . راوتسا  تباث و  ار  شنابز  نک و  تیاده  ار  یلع  بلق  ایادخ  هناسل ؛ تبث  هبلق و  دها  مهللا  تشاد : هضرع  ادخ  هاگردب 

دیدرت یتواضق  چـیه  رد  دومن  مقح  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  ییاـعد  نیا  زا  سپ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع - ترـضح -
. مدرکن

ناوریپ و  ناشلیجنا ، هب  لیجنا  ناوریپ  و  ناشتاروت ، هب  تاروت  ناوریپ  نیب  منکیم  مکح  منز  هیکت  تواـضق  طاـسب  رب  رگا  دـیامرفیم : زین  و 
[. 5 . ] تسا هدومن  تواضق  تسه  نم  رد  هک  هچنآ  هب  یلع  دیوگب : هدمآ  قطن  هب  مادک  ره  هک  ياهنوگب  ناشنآرق ، هب  نآرق 

: هکنآ هاتوک  نخس 
تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنارس و  منک  رت  هک 
رضاح باتک  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - ءاضق  باتک  یـسراف  همجرت  هب  هدق - مراوگرزب - ردپ  هراشا  هب  انب  لبق  اهلاس  هک  مرختفم  نونکا 
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زا همجرت  نیا  زا  یـشخب  مدـیزرو . تردابم  هلظ - ماد  يرتشوش - خیـش  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  ققحم ، همالع  راوگرزب ، دنمـشناد  فیلات 
يرورم اب  هدیدرگ  مهارف  لماک  تروص  هب  باتک  عبط  تابجوم  هک  زین  نونکا  و  هدیدرگ ، رـشتنم  پاچ و  ررکم  روطب  نونکات  زاغآ  نامه 

ناگتفیـش نادنم و  هقالع  سرتسد  رد  پاچ و  تایاور  ذخام  كرادم و  جرد  تافاضا و  تارییغت و  ضعب  نآ و  بلاطم  عومجم  رب  ارذـگ 
، ازج زور  عفاـش  هاگـشیپ  رد  گرزب و  يادـخ  هاـگرد  رد  زیچاـن  تمدـخ  نیا  هکنآ  دـیما  دریگیم . رارق  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  هـب 

هدوب راوگرزب  نامیرک  نآ  صاـخ  تاـیانع  فاـطلا و  لومـشم  اـم  همه  هدـش ، عقاو  لوبق  دروم  مالـسلاهیلع - یـضترم - یلع  ناـنمومریما ،
. میشاب

رظنفرـص هدوب  جراخ  مومع  حطـس  زا  نآ  مهف  هتـشاد و  یـصصخت  هبنج  هک  باتک  بلاطم  زا  ياهراپ  همجرت  زا  هک  دوشیم  روآدای  اـنمض 
. تسا هدیدرگ 

. مرادیم میدقت  هدق )  ) يوسوم دمحم  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  مراوگرزب  ردپ  رهطم  حور  هب  ار  همجرت  نیا  باوث  همتاخ  رد 
مارحلا 1414 هدعقلا  يذ   26

1373 / 2 / 18
يوسوم

الوم حدم  رد 

تسود نافرع  قشعز و  بجع ، رد  درخ  لها 
تسود ناج  رد  هتسشن  قح ، هک  میوگب  هچ  نم 

رطخرپ بش  رد  هک  رختفم ، نیما  کیپ 
تسود نابهگن  دشب  رپ ، لاب و  کت  ود  دزب 

نیزح شیاعد  توص  نیرب ، شداهج  گنج و 
تسود نابات  لامج  دربیم ، نتز  حور 

فدص رد و  هداز  هک  فعش ، یتیگ  ردام 
تسود نامرف  هب  دوب  فجن ، هاش  ریما و 

اود شیالو  بح و  اور ، دهاوخ  هک  هچنآ 
تسود نآ  رد  هتفهن  یم ، هک  مزاس  هچ  هراچ 

تلزنم تلئسم و  تیالو ، تمرکم 
تسود ناش  رد  هتفرب  یتا ، له  هروس  و 

تفکب ار  ودع  بلق  تفگب ، ینولس  هک  ات 
تسود نالذخ  كاخ  هب  تفیب ، بلعذ  ثعشا و 

لزعنم يوزنم و  لعفنم ، رمق  سمش و 
تسود ناشخر  غورف  لمتشم ، دشب  هک  نوچ 

نینچ ییانس  سمش و  نیبب ، ییافو  حدم 
تسود ناتسد  ریسا  نیرق ، يدعس  ظفاح و 

ام ناتسم  رس  مه  ام ، ناج  مه  لد و  مه 
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تسود نابرق  هب  دوش  ام ، ناکما  یتسه و 
رهطم نامه  هتفگ  رحس ، تقو  هب  شود 

تسود نآ  زا  دنامب  رمث ، رپ  رثا  نیا 
دهد رگ  یتبهوم  دنک ، وا  يرظن  رگ 

تسود نامهم  هب  اشوخ  دوشیم ، الط  هرخص 
يوریپ دنک  رگا  يوسوم ، دوب  داش 

تسود نارای  عرشز  يوق ، مزر  مزع و  هب 

فلوم همدقم 

دننکیمن و مکح  يزیچ  هب  دنتـسرپیم  ادخ  يوس  نیکرـشم  هک  ار  نانآ  دـنکیم و  يرواد  یتسار  لدـع و  هب  هک  دزـس  ار  ییادـخ  ساپس 
هقح و نیمارف  يارجا  روظنم  هب  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  شربمایپ  كاپ  ناور  رب  دورد  و  [ 6  ] تسانیب اونش و  ادخ 

رـسپ هژیوب  دـنیامنیم ، مکح  شتاررقم  ماکحا و  هب  دنتـسه و  لدـع  هب  ناگدـنیاپ  هک  شنیرهاط  ترتع  رب  و  دـیزگرب ، شاهنـالداع  نیناوق 
ناوریپ ناـشتاروت و  هب  تاروت  ناوریپ  نیب  منکیم  مکح  منز  هیکت  تواـضق  طاـسب  رب  رگا  دومرفیم : هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  شمع 
يرواد تسه  ام  رد  هک  هچنآ  نیع  هب  یلع  دـنیوگب : هدـمآ  قطن  هب  مادـک  ره  هک  يروطب  ناشنآرق ، هب  نآرق  ناوریپ  ناـشلیجنا و  هب  لـیجنا 

يایاضق هک  اهراب  تسا و  هدوب  رتحیحص  تما  همه  زا  مالسلاهیلع  یلع  تواضق  هک  هدرک  فارتعا  تسود  ناسب  نمشد  و  [ 7  ] تسا هدومن 
شهودنا هصغ و  یسک  مالسلاهیلع  یلع  زجب  و  دشیم ، كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگیم : دمآیم  شیپ  رمع  مود  هفیلخ  يارب  یلکشم 

. تسا هدومنن  فرط  رب  ار 
و بیذهت ، رد  رد  هللا  ۀمحر  یـسوط  داشرا ، رد  هللا  ۀمحر  دیفم  هیقفرد و  هللا - ۀـمحر  قودـص - و  یفاک ، رد  هللا - ۀـمحر  ینیلک - خیـش  و 

. دناهدرک لقن  ار  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ياهتواضق  زا  ياهراپ  بقانم  رد  هللا  ۀمحر  يورس  و  همئالا ، صئاصخ  رد  هللا  ۀمحر  یضر  دیس 
ضعب لقن  هب  انب  هک  یمق  مشاه  نب  میهاربا  باتک  زجب  هچ  رگا  دناهدومن  فیلات  هنیمز  نیا  رد  لقتسم  ییاهباتک  مدقتم  ياملع  زا  یعمج  و 

نب لیعامسا  باتک  دننام  دنشابیم ، روکذم  یشاجن  یـسوط و  خیـش  تسرهف  باتک  رد  یلو  هدیـسرن . ام  هب  هیقب  تسا ، دوجوم  نیعلطم  زا 
وا و…  ردپ  ای  عفاریبا  نب  هللادیبع  و  یلجب ، سیق  نب  دمحم  دمحا و  نب  هللادبع  و  دلاخ ،

دوخ باتک  نمـض  رد  باب  کی  رادقم  هب  اهنت  و  دـشاب ، هدومن  فیلات  هراب  نیا  رد  هناگادـج  یباتک  رخاتم  ياملع  زا  یـسک  ماهدـیدن  یلو 
. هعیشلا لئاسو  رد  یلماع  رح  خیش  راحب و  رد  یسلجم  موحرم  دننام  دناهدرک ، افتکا 

نیا رد  ننـست  لها  يورـس ، لقن  هب  انب  و  مراگنب ، لقتـسم  یباتک  عوضوم  نیا  رد  منک و  يوریپ  امدق  زا  مدش  لیام  دوب  مهم  عوضوم  نوچ 
: بیترت هب  دناهدومن ، رد  دیفم  خیـش  و  میرتراوازـس . نآ  هب  ام  هک  تسا  یهیدب  و  یکم ، قفوم  دننام  دنا ، هدومن  فیلات  ییاهباتک  صوصخ 

نامز رد  و  هناگ ، هس  يافلخ  زا  کی  ره  تفالخ  نامز  رد  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  ياـهتواضق 
. مدومن بترم  يرگید  ياهناونع  تحت  ار  اهنآ  نم  یلو  راوگرزب ، نآ  دوخ  تفالخ 

يراکتبا یبولسا  زا  هدافتسا  اب  ایاضق  تیعقاو  فشک 

درکیم راکنا  ار  شیوخ  دنزرف  هک  ینز 

: دیلانیم ادخ  هاگرد  هب  لد  زوس  زا  هتـسویپ  و  درکیم ، شدرگ  هنیدم  ياه  هچوک  رد  لاح  هدیروش  همیـسارس و  دوب  سرون  یناوج  هک  وا 
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! نالداع نیرتلداع  يا 
. نک مکح  مردام  نم و  نایم 

!؟ ینکیم نیرفن  تردام  هب  ارچ  ناوج ! يا  تفگ : دیسر و  يو  هب  رمع 
مداد صیخشت  ار  دب  بوخ و  مدش و  گرزب  نوچ  هداد و  ریش  لاس  ود  دلوت  زا  سپ  هتـشادهگن و  دوخ  مکـش  رد  هام  هن  ارم  مردام  ناوج :

! یتسین نم  رسپ  وت  تفگ : دومن و  رود  دوخ  زا  ارم 
؟ دیوگیم هچ  رسپ  نیا  تفگ : درک و  نز  هب  ور  رمع 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هب  دنگوس  و  دنیبیمن ، ار  وا  ياهدید  چیه  تسا و  ناهن  رون  هدرپ  تشپ  رد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  هفیلخ ! يا  نز :
نایم رد  ارم  شیاعدا  نیا  اب  دهاوخیم  وا  ادخ ! هب  مسق  تسا ، هفیاط  هلیبق و  مادک  زا  منادیمن  هتخانشن و  ار  وا  زگره  نم  شنادناخ ! هلآ و 

. ماهدومنن رهوش  نونکات  شیرق و  زا  متسه  ياهزیشود  نم  و  دزاس . راوخ  مناگتسب  هریشع و 
؟ يراد دهاش  ییوگیم  هک  بلطم  نیا  رب  رمع :

. تخاس رضاح  تداهش  تهج  ار  دوخ  ياهریشع  ناردارب  زا  رفن  لهچ  و  يرآ ، نز :
. دزاس نیگنن  راوخ و  شاهلیبق  هفیاط و  نیب  رد  ار  نز  شتمهت  نیا  اب  دهاوخیم  هتفگ ، غورد  رسپ  نیا  هک  دنداد  تداهش  رمع  دزن  ناهاوگ 
رب تسویپ  تحـص  هب  ناشیهاوگ  هچنانچ  دوشب و  يرتدایز  قیقحت  دوهـش  زا  ات  دیربب  نادنز  هب  دـیریگب و  ار  ناوج  تفگ : نارومام  هب  رمع 

. منک يراج  [ 8  ] ءارتفا دح  ناوج 
هاگن نوچ  دومن . دروخرب  ناشیا  اب  هار  نیب  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  اقافتا  هک  دـندربیم  نادـنز  فرط  هب  ار  ناوج  ناروماـم 

ترضح نآ  يارب  ار  دوخ  يارجام  و  نک . یهاوخداد  هدیدمتس  نم  زا  ادخ ! لوسر  مع  رسپ  يا  دروآرب : دایرف  داتفا  ترـضح  نآ  هب  ناوج 
. داد حرش 

: تفگ تفـشآرب و  نانآ  ندید  زا  رمع  دـندنادرگرب ، ار  ناوج  دـینادرگرب . رمع  دزن  ار  ناوج  دومرف : نارومام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
!؟ دیدنادرگزاب ار  وا  ارچ  دینک  ینادنز  ار  ناوج  مدوب  هداد  روتسد  هک  نم 

یلع تاروتـسد  زا  زگره  ياهتفگ : هک  میا  هدینـش  تدوخ  زا  ام  و  داد ، ار  ینامرف  نینچ  ام  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هفیلخ ! يا  دنتفگ : نارومام 
. دینکم یچیپرس  مالسلاهیلع 

هچ دومرف : هدرک و  ور  ناوج  هب  هاگنآ  دندروآ و  ار  نز  دینک ، رضاح  ار  ناوج  ردام  دومرف : دیدرگ و  دراو  مالسلاهیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 
؟ ییوگیم

. تشاد نایب  قباس  زرط  هب  ار  دوخ  ناتساد  ناوج 
؟ منک يرواد  ناشیا  نیب  یهدیم  نذا  ایآ  دومرف : درک و  ور  رمع  هب  مالسلاهیلع  یلع 

امـش همه  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  دوـمرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  نیا  اـب  مهدـن  نذا  هنوـگچ  هللا ! ناحبـس  رمع :
؟ يراد هاوگ  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  ایآ  دومرف : نز  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  . تسرتاناد

. دنداد یهاوگ  اددجم  نانآ  تخاس و  رضاح  ار  دوهش  و  يرآ ، نز :
هللا یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  هک  یتواضق  ددرگ ، دونـشخ  نآ  زا  ناهج  راگدیرفآ  هک  منک  يرواد  نانآ  نیب  نانچ  نونکا  مالـسلاهیلع : یلع 

: دومرف نز  هب  سپس  تسا ، هتخومآ  نم  هب  هلآ  هیلع و 
؟ يراد یتسرپرس  یلو و  ایآ 

. دنتسه نم  يایلوا  ناردارب و  همه  دوهش  نیا  يرآ ، نز :
؟ تسا هتفریذپ  ناترهاوخ  امش و  هرابرد  نم  مکح  دومرف : درک و  ور  نانآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
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. يرآ دنتفگ : یگمه 
هب ناوج  نیا  يارب  ار  نز  نیا  متسب  دقع  هک  دنراد  روضح  سلجم  نیا  رد  هک  ار  یناناملسم  مامت  ار و  ادخ  مریگیم  هاوگ  دومرف : هاگنآ  و 

ناوج تسد  رد  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  یلع  دروآ ، ار  اهمهرد  ربنق  روایب . ار  اهمهرد  زیخرب  ربنق ! يا  مدوخ ، دقن  لام  زا  مهرد  دـصراهچ  رهم 
(. یشاب هدرک  لسغ  ینعی   ) دشاب فافز  رثا  وت  رد  هک  نیا  رگم  ایم  نم  دزن  زادنیب و  تنز  نماد  رد  ار  اهمهرد  نیا  دومرف : يو  هب  تخیر و 

! زیخرب تفگ : تفرگ و  ار  شنابیرگ  تخیر و  نز  نماد  رد  ار  اهمهرد  تساخرب و  ناوج 
رـسپ وا  دنگوس  ادخ  هب  يروآ ! رد  مدنزرف  دقع  هب  ارم  یهاوخیم  ادخ ! لوسر  مع  رـسپ  يا  شتآ ! شتآ ! دروآرب : دایرف  نز  عقوم  نیا  رد 
نوچ و  دیسرمهب ، وا  زا  رـسپ  نیا  دندومن و  جیوزت  هیامورف  يدرم  هب  ارم  مناردارب  داد : حرـش  نینچ  ار  دوخ  راکنا  تلع  هاگنآ  و  تسا ! نم 
هناور تفرگ و  ار  دنزرف  تسد  و  تسا . نم  رـسپ  وا  دنگوس  ادخ  هب  مزاس ، رود  دوخ  زا  ار  دنزرف  هک  دندرک  دـیدهت  ارم  نانآ  دـش  گرزب 

. دیدرگ
[. 9 . ] دشیم كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دروآرب : دایرف  رمع  ماگنه  نیا  رد 

دندش هبتشم  مالغ  الوم و 

هدـش يریـصقت  بکترم  مالغ  هار  نیب  رد  دـنتفریم ، جـح  هب  دوخ  مالغ  اب  یناتـسهوک  يدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  ناـمز  رد 
هتـسویپ و  یـشابیم . نم  مالغ  وت  الوم و  نم  هکلب  یتسین  نم  يالوم  وت  تفگ : دوخ  يالوم  هب  هتفـشآ ، رب  مالغ  دز . کتک  ار  وا  شیـالوم 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  دزن  هب  ار  وت  هتفر  هفوک  هب  ات  شاب  تباث  تنخـس  رب  ادخ ! نمـشد  يا  دنتفگیم : مه  هب  هدومن  دیدهت  ار  رگیدـکی 
ار وا  هدش  یفالخ  بکترم  تسا و  نم  مالغ  صخش ، نیا  تفگ : براض )  ) الوم دنتفر و  یلع  دزن  مه  اب  ود  ره  دندمآ  هفوک  هب  نوچ  مربب .

. دناوخیم دوخ  مالغ  ارم  هتفاترب ، رس  نم  تعاطا  زا  ببس  نیدب  ماهدز و 
نم اب  جـح  لئاسم  میلعت  ییامنهار و  روظنم  هب  ار  يو  مردـپ  دـشابیم و  نم  مـالغ  وا  دـیوگیم و  غورد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يرگید 

. دیامن فرصت  ار  ملاوما  هار  نیا  زا  ات  دناوخیم  دوخ  مالغ  ارم  هدرک  عمط  نم  لام  هب  وا  هداتسرف و 
لاح تقیقح  ناتدوخ  دییایب و  نم  دزن  هب  نادادماب  دینک و  شزاس  حلص و  مه  اب  بشما  دیورب و  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

تداع مالسلاهیلع  ترضح  نآ  و  نک ! هدامآ  راوید  رد  خاروس  ود  دومرف : ربنق  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دش ، حبـص  نوچ  . دییامن نایب  ار 
. دمآیم الاب  قفا  رد  ياهزین  هزادنا  هب  دیـشروخ  ات  دشیم  لوغـشم  بیقعت  اعد و  ندـناوخ  هب  حبـص  هضیرف  يادا  زا  سپ  هزور  همه  تشاد 

زورما دـنتفگیم : هدرک  ماـحدزا  ناـشفارطا  رد  زین  مدرم  دـندمآ و  درم  ود  نآ  هک  دوـب  هدـشن  غراـف  حبـص  زاـمن  بیقعت  زا  زوـنه  زور  نآ 
ود نآ  هب  تدابع  زا  غارف  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  هکنیا  ات  دیآیمن ! رب  نآ  لح  هدهع  زا  هک  هداد  يور  نینموملاریما  يارب  ياهزات  لکـشم 

نانآ هب  مالـسلاهیلع  یلع  . مالغ يرگید  متـسه و  الوم  نم  هک  ندروخ  مسق  هب  دـندرک  عورـش  نانآ  دـییوگیم ؟ هچ  دومرف : هدرک ، ور  درم 
شاب دوز  دومرف : ربنق  هب  و  دـینک ، لخاد  خاروس  رد  ار  ناترـس  دومرف : نانآ  هب  هاـگنآ  و  دـییوگیمن ، تسار  منادیم  هک  دـیزیخرب  دومرف :

رایتخا نودب  دیزرل و  دوخ  رب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  مالغ  منزب ، ار  مالغ  ندرگ  ات  روایب  میارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـشمش 
. تشادهگن ار  شرس  نانچمه  رگید  نآ  و  دیشک ، نوریب  ار  رس 

؟ متسین مالغ  نم  يدرکیمن  اعدا  وت  رگم  دومرف : هدرک ، ور  مالغ  هب  ع )  ) نینموملاریما
. مدش ییاطخ  نینچ  بکترم  نم  دومن و  متس  نم  رب  درم  نیا  نکیلو  يرآ ، تفگ :

. دومن میلست  يو  هب  ار  مالغ  دهدن و  رازآ  ار  وا  رگید  هک  تفرگ  دهعت  شیالوم  زا  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  سپ 
. دوش نایب  اجنیا  رد  تسا  بسانم  هک  دناهدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یـسوط  قودـص و  ینیلک و  خیـش  ار  ناتـساد  نیمه  ریظن  و 

لوغشم فاوط  هب  هک  یسابع  هفیلخ  یقیناود  روصنم  زا  يدرم  مدید  هک  مدرکیم  هاگن  مدوب و  هداتـسیا  مارحلادجـسم  رد  دیوگیم : يوار 
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دنگوـس ادـخ  هب  دـناهدرواین ، زاـب  هدرب و  نوریب  هناـخ  زا  هنابـش  ار  مردارب  درم  ود  نیا  هفیلخ ! يا  تفگیم : يو  هـب  هدـیبلط  دادمتـسا  دوـب 
. دناهدرک راکچ  وا  اب  منادیمن 

. منک مکح  امش  نیب  ات  دییایب  اج  نیمه  رصع  زامن  ماگنه  هب  ادرف  تفگ : نانآ  هب  روصنم 
هیکت كرابم  تسد  هب  رـضاح و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اقافتا  دندیدرگ ، لصف  لح و  هدامآ  هدش و  رـضاح  ررقم  عقوم  رد  يوعد  نیفرط 

. نک يرواد  ناشیا  نیب  رفعج ! يا  تفگ : هدرک و  ور  ترضح  نآ  هب  روصنم  دوب . هدز 
نـشور ار  نانآ  مکح  ات  داد  دنگوس  ار  ترـضح  نآ  و  درک ، رارـصا  روصنم  نک ! مکح  نانآ  نیب  تدوخ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

، دنتسشن شلباقم  رد  زین  نیمصاختم  تسشن و  نآ  يور  دنتخادنا و  ترضح  نآ  يارب  ین  زا  یـشرف  سپ  تفریذپ . مالـسلاهیلع  ماما  دزاس .
؟ ییوگیم هچ  دومرف : هدرک و  ور  یعدم  هب  هاگنآ  و 

راکچ وا  اب  منادیمن  دـناهدرواین و  زاـب  ادـخ  هب  مسق  هدرب و  نوریب  لزنم  زا  هنابـش  ار  مردارب  رفن  ود  نیا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : درم 
. دناهدرک

؟ دییوگیم هچ  امش  دومرف : هدرک ، ور  درم  ود  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا هتشگزاب  شاهناخ  هب  وگتفگ  نایاپ  زا  سپ  میاهدرب و  نوریب  شاهناخ  زا  ییوگتفگ  تهج  ار  صخش  نیا  ردارب  ام  دنتفگ :

: سیونب دومرف : دوب  هداتسیا  اجنآ  هک  يدرم  هب  مالسلاهیلع  ماما 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هب ار  وا  هک  دروایب  هاوگ  هکنیا  رگم  تسوا  نماض  درب  نوریب  هناخ  زا  هنابش  ار  یـصخش  سک  ره  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. تسا هدنادرگزاب  شلزنم 

نم نکیلو  ماهتشکن  ار  وا  نم  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دروآرب : دایرف  درم  نزب . ار  شندرگ  نک و  رود  ار  یکی  نیا  مالغ ! يا 
. دیناسر لتق  هب  ار  وا  درم  نیا  متفرگ و  ار  وا 

ندرگ ار  يرگید  نک و  اهر  ار  یکی  نیا  مهدیم  روتسد  متسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
هبرـض کی  اب  اهنت  ماهدادن و  هجنکـش  ار  وا  نم  دنگوس  ادخ  هب  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : دوب  هدـش  لتق  هب  موکحم  هک  يدرم  نآ  سپ  نزب ،

هب ار  لتاق  داد  روتسد  لوتقم  ردارب  هب  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  دوب  هدش  صخـشم  لتاق  هک  ماگنه  نیا  رد  سپ  ماهتـشک ، ار  وا  ریـشمش 
هنایزات هاجنپ  لاس  ره  دومرف : تخاس و  موکحم  دبا  نادنز  هب  ار  يو  سپـس  و  دـننک . هیبنت  هنایزات  اب  ار  يرگید  نآ  دومرف : و  دـناسرب ، لتق 

[. 10 . ] دننزب وا  هب 

دنزرف کی  ردام و  ود 

رمع دـندرب ، رمع  دزن  هب  عازن  دـناوخیم ، دوـخ  دـنزرف  ار  وا  مادـک  ره  دـندرکیم و  عازن  یکدوـک  رـس  رب  نز  ود  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد 
. دیدرگ مالسلاهیلع  نینموملاریما  ناماد  هب  تسد  ور  نیا  زا  دنک  لح  ار  ناشلکشم  تسناوتن 

هب نانچمه  ناشیا  دیـشخبن و  يدوس  نکیلو  دومرف  تحیـصن  هظعوم و  ار  ناـنآ  هدـناوخارف  ار  نز  ود  نآ  ءادـتبا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دندادیم همادا  دوخ  هرجاشم 

هرا نیا  اـب  یهاوخیم  نینموملاریما ! اـی  دـنتفگ : نز  ود  نآ  عقوم  نیا  رد  دـنروایب ، ياهرا  داد  روتـسد  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
؟ ینک راکچ 

تکاس ود  نآ  زا  یکی  نخـس  نیا  ندینـش  زا  فصن ! کی  ناتمادک  ره  يارب  منک  فصن  ود  ار  دـنزرف  مهاوخیم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
رظنفرص مدوخ  قح  زا  نم  دوش  مین  ود  دیاب  هک  تسا  نیا  كدوک  مکح  رگا  نسحلاابا ! ای  ار ! ادخ  ار  ادخ  دروآرب : دایرف  رگید  یلو  دنام ،
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. دوش هتشک  مزیزع  موشیمن  یضار  مدرک و 
درکیم و محر  شلاح  هب  زین  وا  دوبیم  يرگید  نآ  رسپ  رگا  تسوت و  رـسپ  كدوک  نیا  ربکا ! هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ 

ترـضح نآ  تواضق  هطـساو  هب  و  درک ، فارتعا  دوخ  بذک  هب  هدومن  قح  هب  رارقا  مه  نز  نآ  عقوم  نیا  رد  دشیمن ، یـضار  لمع  نیدب 
[. 11 . ] دومن ریخ  ياعد  ترضح  نآ  يارب  هدیدرگ  فرطرب  رمع  زا  هودنا  نزح و  مالسلاهیلع 

، دنز مهب  ار  هلماعم  تساوخ  هدیدرگ  وا  یندوک  یعدم  هلماعم ، ماجنا  زا  سپ  هدومن ، يرادیرخ  يزینک  يدرم  هدمآ : يزوجنبا  ءایکذا  رد 
؟ تسرتزارد تیاپ  ود  زا  کیمادـک  تفگ : يو  هب  هدومن  شیامزآ  ار  كزینک  ساـیا  دـندرب ، ساـیا  دزن  هب  عازن  درکیم ، راـکنا  هدنـشورف 
ور رادـیرخ  هب  سایا  عقوم  نیا  رد  يرآ ، تفگ : يراد ؟ رطاـخ  هب  يدـش  دـلوتم  رداـم  زا  هک  ار  یبش  اـیآ  دیـسرپ  ساـیا  یکی ، نیا  تفگ :

! نادرگرب ار  وا  نادرگرب ! ار  وا  تفگ : هدرک ،
هدومن راـکنا  فرط  دومن ، هبلاـطم  فرط  زا  ار  دوخ  لاـم  يدـنچ  زا  سپ  و  داـهن . تعیدو  هب  یـصخش  دزن  هب  ار  یلاـم  يدرم  هدروآ : زین  و 

رد دیسرپ ؛ سایا  ماهتـشاذگ ، تناما  هب  صخـش  نیا  دزن  ار  یلام  نم  تفگ : سایا  هب  یعدم  دندرب . سایا  دزن  هب  عازن  دیدرگ ، هعیدو  رکنم 
دوب اجنآ  زیچ  هچ  دیـسرپ  سایا  دوبن ، رـضاح  یـسک  مداد و  لیوحت  وا  هب  ار  لام  لـحم  نـالف  رد  تفگ  دوب ؟ رـضاح  یـسک  هچ  عقوم  نآ 

ریز رد  ار  تلام  دـیاش  ددرگ ، مولعم  هیـضق  عقاو  دـیاش  رگنب ، نآ  هب  يردـق  ورب و  تخرد  دزن  هب  لاح  تفگ : وا  هب  ساـیا  یتخرد ، تفگ :
وت فرط  اـت  نیـشنب  تفگ : رکنم  هب  ساـیا  تفر ، درم  دـیایب ، تداـی  تـخرد  ندـید  اـب  ياهدوـمن و  شوـمارف  هدرک و  كاـخ  تـخرد  نآ 

؟ هدیـسر تخرد  هب  درم  نآ  وـت  رظن  هب  تفگ : هدرک ، ور  درم  نآ  هب  یناـمز  زا  سپ  هدـش  لوغـشم  دوـخ  تواـضق  راـک  هب  ساـیا  ددرگرب .
سایا دشخبب ، ار  وت  ادخ  شخبب ! ارم  تفگ : هدومن  فارتعا  درم  و  يراکتنایخ ، وت  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : سایا  عقوم  نیا  رد  هن ، تفگ :

[. 12 …  ] ریگب وا  زا  ار  تلام  دومن  فارتعا  وت  مصخ  تفگ : وا  هب  سایا  تشگرب ، صخش  نآ  هک  نیا  ات  دننک  تشادزاب  ار  وا  داد  روتسد 

تسا هدومن  راکشآ  ار  نارگهلیح  گنرین  هک  ییایاضق 

دیدرگ شاف  هک  ياهئطوت 

ار هعیدو  نانآ  يود  ره  روضح  اب  اهنت  هک  دندومن  شرافس  يو  هب  دنتـشاذگ و  تعیدو  هب  ینز  دزن  ار  یتناما  رفن  ود  رمع  تفالخ  مامز  رد 
. دهد لیوحت 

هدرپس نداد  زا  ءادتبا  رد  نز  دومن . هبلاطم  ار  هعیدو  تسا و  هدرم  شتـسود  هک  دش  یعدـم  هتفر  نز  دزن  هب  ود  نآ  زا  یکی  یتدـم  زا  سپ 
رگید درم  ینامز  تشذگ  زا  سپ  درک . در  يو  هب  ار  هعیدو  درکیم ، هبلاطم  دومنیم و  دمآ  تفر و  دایز  درم  نآ  نوچ  یلو  دیزرو  عانتما 

هب رمع  دندرب ، رمع  دزن  هب  تموصخ  تفرگ ، رد  ناشعازن  هک  دومن  وگزاب  شیارب  ار  ناتساد  نز  دیدرگ ، هعیدو  راتـساوخ  هدمآ  نز  دزن  هب 
یلع اـت  تساوـخ  رمع  زا  نز  تـشاد ، روـضح  سلجم د  نآ  رد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  اـقافتا  یتـسه . هـعیدو  نماــض  وـت  تـفگ : نز 

: دومرف درک و  ور  درم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نک . تواضق  نانآ  نایم  یلع ! اـی  تفگ : رمع  دـنک ، يرواد  ناـنآ  نیب  مالـسلاهیلع 
يرگید ورب  تسا ، نم  دزن  هعیدو  نونکا  دهدن ، ییاهنت  هب  ناتمادک  ره  هب  ار  هدرپس  هک  دـیاهدرکن  شرافـس  نز  نیا  هب  تتـسود  وت و  رگم 
ترـضح نآ  اریز  دومن ؛ راکـشآ  ار  ناـنآ  هئطوـت  هار  نیا  زا  درکن و  هعیدو  نماـض  ار  نز  و  ریگب ، لـیوحت  ارنآ  رواـیب و  دوـخ  هارمه  هب  ار 

[. 13 . ] دزادرپب تمارغ  ود  ره  هب  وا  ات  دننک  هبلاطم  نز  زا  ناشرفن  ود  ره  دناهتساوخ  هدرک و  ینابت  مه  اب  ود  نآ  هک  تسنادیم  مالسلاهیلع 

رگهلیح ینز  گنرین 

، تسناوتن دنک  رظن  فطع  هجوت و  بلج  ار  راکزیهرپ  ناوج  دیشوک  هچ  ره  یلو  دیدرگ ، راصنا  زا  یناوجون  هتخابلد  هتفیـش و  رگهنتف  ینز 
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هلیسو نیدب  تخاس و  هدولآ  نار  ود  نیب  زا  ار  دوخ  هماج  نآ  هدیفس  اب  هتـسکش  ار  یغرم  مخت  هدمآ و  رب  ییوجماقتنا  ددص  رد  ور  نیا  زا 
. تسا هدومن  اوسر  ارم  درم  نیا  هفیلخ ! يا  تفگ : درب و  رمع  دزن  ار  وا  هدرک  مهتم  ار  نمادکاپ  ناوج 

رمع زا  تسا و  هدشن  ییاشحف  بکترم  زگره  هک  درکیم  دای  دـنگوس  هتـسویپ  درم  دـهد ، تبوقع  ار  يراصنا  ناوج  تفرگ  میمـصت  رمع 
ور مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  هب  رمع  دوب ، هتـسشن  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقافتا  دیامن ، قیقحت  تقد و  وا  راک  رد  ات  تساوخیم 

؟ تسیچ هیضق  نیا  رد  امش  رظن  یلع ! ای  تفگ : هدرک و 
دنتخیر نوـچ  دـنزیرب و  نآ  يور  غاد  رایـسب  یبآ  دوـمرف : هدوـمن و  مهتم  ار  يو  هدـنکفا  رظن  تقد  هب  نز  هماـج  يدیفـس  هب  ترـضح  نآ 

نآ دیشچ  ار  شمعط  نوچ  تشاذگ و  ناهد  رد  ار  نآ  زا  یکدنا  نارـضاح  ندنامهف  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  سپ  دش ، هتـسب  هماج  يدیفس 
ار نز  هعدخ  رکم و  هار  نیا  زا  دومن و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نز  هک  نیا  ات  دومن  شنزرس  ار  وا  هدرک ، ور  نز  هب  سپس  دنکفا و  رود  هب  ار 

. دیدرگ اهر  رمع  تبوقع  زا  يراصنا  درم  ترضح ، نآ  تکرب  هب  درک و  راکشآ 
دزن ارجام  تسا ، هدـش  رتسبمه  وا  اب  یبنجا  تفگ : شرهوش  هب  تخاس و  هدولآ  ار  دوخ  يووه  باوختخر  غرم  مخت  هدیفـس  اـب  ینز  زین  و 

داد روتسد  دندروآ  نوچ  دنروایب و  غاد  رایـسب  یبآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دهد ، رفیک  ار  نز  تساوخ  رمع  دیدرگ ، حرطم  رمع 
: دومرف وا  هب  تخادنا و  نز  دزن  هب  ار  هماج  ترضح  نآ  دش ، هتسب  هدمآ و  شوج  اروف  دنتخیر  نوچ  دنزیرب  يدیفس  نآ  يور  يرادقم 

. تسا رایسب  ناترکم  تسا و  نانز  امش  گنرین  زا  نیا 
ءارتـفا دـح  هدـننز  تمهت  نز  رب  اـت  دومرف : و  دـشابیم ، تنز  نآ  ياـهتمهت  زا  نیا  هک  رادـهگن  ار  تنز  دوـمرف : هدرک و  ور  درم  هب  هاـگنآ 

[. 14 . ] دننک يراج 

قیقد يراکتبا و  ییاه  هشقن  ندرب  راک  هب  اب  ییایاضق  فشک 

هراشا

ار نیمرجم  یناطیش  هلیح  زومرم و  هنحص  ناهاوگ ، نیب  هقرفت  ریراقا و  نتشاگن  زا  قیقد  يراکتبا و  ییاههشقن  ندرب  راک  هب  اب  هک  ییایاضق 
دناهدرک ذخا  شترضحزا  ار  هقباسیب  شور  نیا  اهیئاپورا  هژیوب  ندمتم ، ناهج  یئاضق  ياههاگتسد  و  هدومن ، فشک 

مرج فشک  ناهاوگ و  نیب  هقرفت 

يدرم هداد  تسد  زا  ار  ردام  ردـپ و  یکدوک  رد  يو : تشذگرـس  هکنیا  و  دـنداد ، یهاوگ  وا  يانز  هب  هدروآ  رمع  دزن  هب  هانگیب  يرتخد 
دیـسرتیم درم  نآ  رـسمه  دیـسر ، یئوشاـنز  هبترم  هـب  هدـش و  گرزب  رتـخد  تـفریم ، رفـس  هـب  ررکم  درم  نآ  درکیم ، یتسرپرـس  وا  زا 

دـنریگب و ار  وا  ات  دـناوخارف  دوخ  لزنم  هب  ار  هیاسمه  نانز  زا  ياهدـع  درک و  ياهلیح  ور  نیا  زا  دروآرد ، دوخ  دـقع  هب  ار  رتخد  شرهوش 
. تشادرب ار  شتراکب  تشگنا ، اب  دوخ 

تهج دنتـشاد  تکرـش  شیارجام  رد  هک  ار  هیاسمه  نانز  و  هدش ، ءاشحف  بکترم  كرتخد  تفگ : وا  هب  نز  تشگزاب ، رفـس  زا  شرهوش 
نانآ میورب . بلاـطیبا  نب  یلع  دزن  دـیزیخرب  تفگ : درکن و  مکح  رمع  دومن ، حرطم  درب و  رمع  دزن  ار  هصق  درم  تخاـس . رـضاح  یهاوگ 

. دنتشاد نایب  ترضح  نآ  يارب  ار  ناتساد  دندش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رضحم  هب  مه  اب  همه  هتساخرب و 
؟ يراد هاوگ  تیاعدا  رب  ایآ  دومرف : درک و  ور  نز  نآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

رد دیشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  ترضح  هاگنآ  تخاس . رضاح  ار  نانآ  و  دنتسه ، نم  دهاش  هیاسمه  نانز  زا  یـضعب  يرآ ، تفگ :
وا زا  یلماک  یئوجزاب  هدناوخارف  ار  درم  نآ  نز  هاگنآ  و  دـننک ، لخاد  هناگادـج  ییاههرجح  رد  ار  اهنز  مامت  دومرف : داد و  رارق  دوخ  ولج 
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، دوخ درک و  راضحا  ار  ناهاوگ  زا  یکی  دـنادرگرب و  شقباس  قاتا  هب  ار  وا  سپ  دوب ، تباث  دوخ  ياعدا  رب  نانچمه  وا  یلو  دروآ  لمع  هب 
نآ نز  تسا و  نم  ریشمش  ینیبیم  ار  ریـشمش  نیا  متـسه و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  یـسانشیم ؟ ارم  دومرف : يو  هب  تسـشن و  وناز  ود  يور 
رمع هب  دـیزرل و  دوخ  رب  نز  . تشک مهاوخ  ار  وـت  ییوـگن  ار  شتـسار  رگا  نوـنکا  مداد ، ناـما  ار  وا  و  [ 15  ] دومن قح  هب  تشگزاـب  درم ،

. میوگیم ار  لاح  تقیقح  نالا  هد ، ناما  ارم  هفیلخ ! يا  تفگ :
. وگب سپ  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

وا اـب  شرهوش  دیـسرت  دـید ، ار  رتـخد  لاـمج  ییاـبیز و  درم ، نآ  نز  نوچ  تسا : رارق  نیا  زا  ارجاـم  تقیقح  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نز 
شتراکب تشگنا  اب  دوخ  میتفرگ و  ار  وا  ام  دیناروخ و  وا  هب  بارـش  يرادقم  دـناوخارف و  دوخ  لزنم  هب  ار  ام  تهج  نیا  زا  دـیامن  جاودزا 

هقرفت دوهـش  نیب  هک  لاـیناد  ترـضح  زا  سپ  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  ربـکا ! هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  عقوم  نیا  رد  تشادرب . ار 
راداو ار  نز  و  درک ، يراج  ءارتفا  دح  دندوب  هدز  قحان  هب  تمهت  هک  ینانز  مامت  رب  سپـس  و  مدرک ، فشک  ار  تقیقح  هار  نیا  زا  هتخادـنا 

هب ار  رتخد  نامه  هتفگ  قالط  ار  دوخ  راـکتیانج  نز  درم ، نآ  داد  روتـسد  دزادرپب و  وا  هب  ار  مهرد  دـصراهچ  رتخد  تراـکب  هید  اـت  دومن 
. دومرف تمحرم  دوخ  لام  زا  ار  شرهم  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دریگب و  يرسمه 

. دییامرف نایب  ام  يارب  ار  لایناد  ترضح  هصق  نسحلاابا ! ای  تفگ : رمع  هیضق ، هلصیف  مامتا و  زا  سپ 
هاشداپ و  دوب ، هدش  وا  تاجایتحا  جراخم و  راد  هدهع  لیئارسا  ینب  زا  ینزریپ  هک  دوب  میتی  یکدوک  لایناد  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

، مادناشوخ ابیز و  تشاد  ینز  يو  دومنیم  هدوارم  هاشداپ  دزن  زین  وا  هک  دنتـشاد  یتسود  اهنآ  هک  تشاد  صوصخم  یـضاق  ود  تقو  نآ 
نانآ هب  تشاذـگ و  نایم  رد  یـضاق  ود  نآ  اب  ار  هیـضق  دـیدرگ ، جاتحم  راکتـسرد  نیما و  يدرم  هب  یتیرومام  ماـجنا  يارب  هاـشداپ  يزور 

شروضح هب  ار  وا  هدومن  یفرعم  هاش  هب  ار  دوخ  تسود  نامه  یضاق  ود  نآ  دینک ، ادیپ  دشاب  راک  نیا  ماجنا  هتـسیاش  هک  ار  يدرم  تفگ :
هب ار  دوخ  رسمه  شرافس  هتسویپ  یلو  دش  رفـس  هدامآ  صخـش  نآ  تخاس . فظوم  تیرومام  نآ  ماجنا  يارب  ار  درم  نآ  هاشداپ  دندروآ ،

دروخرب زا  و  دندرکیم ، دمآ  تفر و  دوخ  تسود  هناخ  هب  یضاق  ود  نآ  تفر و  رفـس  هب  درم  دننک . یگدیـسر  وا  هب  ات  هدومن  یـضاق  نآ 
وا هب  تبقاع  هکنیا  ات  دـندش  هجاوم  نز  نآ  دـیدش  عانتما  اب  یلو  دنتـشاذگ  نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  ياضاقت  هدـش  هتـسبلد  وا  هب  نز  اب  دایز 

. دنک راسگنس  ار  وت  ات  مینکیم  اوسر  هاشداپ  دزن  ار  وت  يوشن  میلست  رگا  دنتفگ :
. دینکب دیهاوخیم  هچ  ره  تفگ : نز 

زا دیدرگ و  نیگهودنا  یسب  ربخ  نیا  ندینش  زا  هاشداپ  دنداد ، یهاوگ  وا  يانز  رب  هاشداپ  دزن  هدومن  یلمع  ار  دوخ  میمصت  یـضاق  ود  نآ 
ار يو  زور  هس  زا  سپ  دینکن و  باتـش  راک  نیا  رد  یلو  تسا  هتفریذـپ  امـش  یهاوگ  تفگ : یـضاق  ود  نآ  هب  دـش و  تفگـش  رد  نز  نآ 

! دییامن راسگنس 
یضاق ود  نآ  دیوش و  رضاح  هداد  انز  هک  هدباع  نز  نآ  نتشک  يارب  مدرم ! يا  هک : داد  ادن  رهش  رد  هاش  روتسد  هب  يدانم  زور  هس  نیا  رد 

. دناهداد یهاوگ  نآ  رب  مه 
هک نیا  ات  هن  تفگ : یـشیدنیب ؟ هراچ  هراب  نیا  رد  یناوتیمن  ایآ  تفگ : دوخ  ریزو  هب  هاـشداپ  دـندزیم ، اـهفرح  ربخ  نیا  ندینـش  زا  مدرم 
هب هدومن  دروخرب  دـندوب  يزاـب  مرگرـس  هک  هنهرب  یناـکدوک  هب  شهار  نیب  رد  اـقافتا  دـش ، نوریب  هناـخ  زا  حـیرفت  يارب  ریزو  موس ، زور 

تروص رد  لایناد  تخانـشیمن . ار  وا  ریزو  درکیم ، يزاب  ناشیا  اب  نانآ  ناـیم  لاـسدرخ  یکدوک  هک  لاـیناد  و  تخادرپ ، ناـنآ  ياـشامت 
هاشداپ و نم  تفگ : ناـنآ  هب  دروآ و  درگ  دوخ  فارطا  رد  ار  ناـکدوک  ریزو ، هب  ندـنایامن  يارب  تقیقح  رد  یلو  يزاـب ، ناونع  هب  رهاـظ 
تفرگ و تسد  هب  ین  زا  يریشمش  دومن و  عمج  كاخ  يرادقم  هاگنآ  و  دنشاب . هاوگ  یضاق  ود  زین  كدوک  ود  نآ  و  هدباع ، نز  يرگید 
وا هب  هدناوخارف ، ار  ود  نآ  زا  یکی  سپـس  و  دیربب ، ناکم  نالف  رد  دیریگب و  ار  دـهاش  ود  نیا  زا  کی  ره  تسد  تفگ : ناکدوک  ریاس  هب 

یهاوگ تفگ : دـهاش  نآ  دینـشیم .) دـیدیم و  بترم  ار  تانایرج  نیا  ریزو  . ) تشک مهاوخ  ار  وت  هنرگو  وگب  ار  بلطم  تقیقح  تفگ :
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. تسا هداد  انز  نز  نآ  هک  مهدیم 
؟ تقو هچ  رد  تفگ : لایناد 

. زور نالف  رد  تفگ :
. دندروآ ار  يرگید  هدنادرگرب و  شلوا  ياج  هب  ار  وا  سپ  دیروایب ، ار  يرگید  و  دینک . رود  ار  یکی  نیا  تفگ : لایناد 

؟ تسیچ وت  یهاوگ  تفگ : وا  هب  لایناد 
. زور نالف  رد  تقو -؟ هچ  رد  تسا -. هداد  انز  نز  نآ  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ :

؟ یسک هچ  اب 
. نالف رسپ  نالف ، اب 

؟ اجک رد 
. اج نالف  رد 

نایم داد  روتسد  ناکدوک  زا  یکی  هب  هاگنآ  و  دنداد . غورد  یهاوگ  ربکا ! هللا  دومرف : لایناد  تقو  نیا  رد  داد . یهاوگ  یلوا  فالخرب  وا  و 
. دیوش رضاح  ناشمادعا  يارب  کنیا  دناهدز و  تمهت  نمادکاپ  نز  هب  یضاق  ود  نآ  هک  دهد  ادن  مدرم 

. تفگ دوب  هدید  هک  ار  هچنآو  دمآ  هاشداپ  دزن  هب  گنردالب  سپ  دوب ، رظان  دهاش و  ار  ارجام  نیا  مامت  ریزو ،
نیب داد  نامرف  هاشداپ  دوب ، فلتخم  ناشیهاوگ  هدروآ و  لمع  هب  ییوجزاب  نانآ  زا  بیترت  نامه  هب  هدومن  راضحا  ار  یضاق  ود  نآ  هاشداپ 

[. 16 . ] دندز راد  ار  نانآ  داد  روتسد  سپس  دناهدز و  تمهت  يو  هب  یضاق  ود  نآ  تسا و  نمادکاپ  يرب و  نز  نآ  هک  دنهد  ادن  مدرم 
؛ دنتسب يردارب  دقع  مه  اب  رفن  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  نامز  رد  هدرک : لقن  نینچ  یفاک  رد  هر )  ) ینیلک ار  ربخ  نیمه  ریظن  و 

رتخد درم  نآ  دـنک ، يرادـهگن  شرتخد  هناـگی  زا  هک  درک  تیـصو  دوخ  تسود  هب  درک و  تلحر  اـیند  زا  يرگید  زا  لـبق  ناـنآ  زا  یکی 
درم نآ  يارب  اقافتا  تشادیم ، یمارگ  ار  وا  شدوخ  نادنزرف  زا  یکی  دـننام  دومنیم و  لماک  تبقارم  وا  زا  درب و  هناخ  هب  ار  دوخ  تسود 

گرزب رتخد  تدم  نیا  رد  دنام و  رفس  يزارد  نایلاس  درم  دومن . دوخ  رسمه  هب  ار  رتخد  شرافس  و  تفر . رفـس  هب  هدمآ و  شیپ  یترفاسم 
دید ار  رتخد  ییابیز  لامج و  نوچ  درم  رـسمه  دومنیم ، ار  رتخد  شرافـس  شیاههمان  رد  هتـسویپ  مه  درم  نآ  و  دوب ، اـبیز  رایـسب  هدـش و 
رتخد نانآ  دناوخارف و  دوخ  هناخ  هب  ار  دنچ  ینانز  درک و  یگنرین  تهج  نیا  زا  دیامن  جاودزا  وا  اب  هتـشگرب  رفـس  زا  شرهوش  هک  دیـسرت 

. تشادرب ار  شتراکب  تشگنا ، اب  دوخ  هتفرگ و  ار 
دوب هتخاس  دراو  وا  رب  نز  نآ  هک  یتیانج  رثا  رد  رتخد  یلو  دناوخارف ، دوخ  دزن  هب  ار  رتخد  سپس  دیـسر ، لزنم  هب  تشگرب و  رفـس  زا  درم 

گرزب یهانگ  بکترم  هک  راذگب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تفگ : وا  هب  شنز  دومن  رارصا  دایز  درم  نوچ  درکیم و  مرش  درم  دزن  هب  روضح  زا 
. داد انز  تبسن  كرتخد  هب  و  دیایب ؛ وت  دزن  دشکیم  تلاجخ  ببس  نیدب  هدش و 

ياو تفگ : يو  هب  دومن و  شنزرس  ار  وا  تدش  هب  هدمآ  رتخد  دزن  هب  كانمشخ  ياهفایق  اب  هدش و  تحاران  تخس  ربخ  نیا  ندینش  زا  درم 
رگا زین  وت  متـسنادیم و  دوخ  دـنزرف  رهاوخ و  دـننام  ار  وت  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارم !؟ ياهینابرهم  اهتبحم و  نآ  يدرک  شومارف  ایآ  وت ! رب 

؟ يدش یفالخ  راک  نینچ  بکترم  ارچ  سپ  یتسنادیم ، نم  رتخد  ار  دوخ 
درم درک . وگزاـب  درم  يارب  ار  نز  يارجاـم  دـنزیم و  تمهت  نم  هب  ترـسمه  ماهدادـن و  ییاـنز  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رتخد 

ناـیب مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  يارب  ار  ارجاـم  دـیدرگ و  هناور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هناـخ  فرط  هب  هتفرگ  ار  دوخ  نز  رتخد و  تسد 
، دوب هتـسشن  دوخ  راوگرزب  ردـپ  رـضحم  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اقافتا  درک . فارتعا  دوب  هدـش  بکترم  هک  یتیانج  هب  زین  نز  تشاد و 

! نک يرواد  نانآ  نیب  دومرف : وا  هب  نینموملاریما 
. رتخد تراکب  هید  يرگید  شتمهت و  يارب  ءارتفا  دح  یکی  تساتود ؛ نز  يازس  تفگ : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
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[. 17 …  ] یتفگ تسرد  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

تشادن تشگزاب  هک  يرفس 

ترضح نآ  يولج  دندادیم ، یلست  ار  وا  یهورگ  هک  یلاح  رد  نانک  هیرگ  یناوج  ناهگان  دیدرگ ، دجسم  دراو  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
. دمآ

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف : ناوج  هب  مالسلاهیلع  ماما 
ناتساد و  تسا ؛ راوتسا  ییانبم  هچ  رب  منادیمن  هک  هدومن ، ماهرابرد  یضاق  حیرـش  هک  تسا  یمکح  ماهیرگ  ببـس  نینموملاریما ! ای  ناوج :
ناشیا اب  مردـپ  هتـشگزاب و  رفـس  زا  اهنیا  هتـشاد و  هارمه  هب  يدایز  لاوما  هتفر و  رفـس  هب  تعاـمج  نیا  اـب  مردـپ  داد : حرـش  نینچ  ار  دوخ 

ياـجرب دوـخ  زا  یلاـم  دـنیوگیم : مسرپیم ، وا  ییاراد  لاوـما و  زا  تسا . هدرم  دـنیوگیم : مسرپیم ، ناـنآ  زا  ار  وا  لاـح  تسا ، هدـماین 
هب يدایز  يالاک  لاوما و  مردـپ  منادیم  هک  نیا  اب  هدرک ، دازآ  ار  نانآ  يدـنگوس  اب  وا  ماهدرب و  حیرـش  دزن  هب  ار  ناـشیا  تسا . هتـشاذگن 

. تسا هتشاد  هارمه 
نآ دنتـشگرب و  ناـنآ  منک ، قیقحت  ناوج  نیا  راـک  رد  مدوخ  اـت  دـیدرگرب  حیرـش  دزن  هب  دوز  دوـمرف : ناـنآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

؟ ياهدرک مکح  ناشیا  نیب  هنوگچ  دومرف : يو  هب  هدمآ  حیرش  دزن  زین  ترضح 
رفـس زا  ناشیا  اب  شردپ  هدوب و  وا  اب  يدایز  لاوما  هتفر و  رفـس  هب  هورگ  نیا  اب  شردپ  هک  دوب  یعدـم  ناوج  نیا  نینموملاریما ! ای  حـیرش :

؟ يراد هاوگ  دوخ  ياعدا  رب  ایآ  متفگ : ناوج  هب  نم  و  تسا . هدرم  شردپ  دناهتفگ : يو  هب  هدش ، ایوج  شلاح  زا  نوچ  و  تسا . هتـشگنزاب 
. دندش دازآ  مداد و  مسق  ار  رکنم  هورگ  نیا  سپ  هن ، تفگ 

!؟ ینکیم مکح  هنوگ  نیا  ياهیضق  نینچ  لثم  رد  هک  مفساتم  رایسب  دومرف : حیرش  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ تسیچ نآ  مکح  سپ  حیرش :

هدرکن مکح  نآ  هب  یـسک  ربمغیپ  دواد  زج  نم  زا  شیپ  هک  منک  يرواد  نانآ  نیب  نانچ  نونکا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دشاب

هب هاگنآ  تخاس و  لکوم  نانآ  زا  رفن  کی  رب  ار  يرومام  ره  ترـضح  نآ  دروآ . ار  نانآ  ربنق  نک ! رـضاح  ار  یماـظتنا  ناروماـم  ربنق ! يا 
عالطا رگا  و  متـسین !؟ هاگآ  ناوج  نیا  ردـپ  رب  هک  یتیانج  زا  نم  هک  دـینکیم  لایخ  ایآ  دـییوگیم  هچ  دومرف : دـش و  هریخ  ناشیاهتروص 

رانک رد  ار  کی  ره  سپ  دـیزاس  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  دـیناشوپب و  ار  ناشیاهتروص  دومرف : نارومام  هب  سپـس  مناداـن . مشاـب  هتـشادن 
نب هللادبع  دوخ ، یشنم  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  دوب ، هدش  هدیشوپ  ناشیاههماج  اب  ناشتروص  رس و  هک  یلاح  رد  دندناشن  دجـسم  زا  ینوتس 
نآ و  دنتـسشن . شلباـقم  زین  مدرم  تسـشن و  تواـضق  سلجم  رد  دوخ  و  رواـیب ! ذـغاک  ملق و  دومرف : وا  هب  هدـیبلط  روـضح  هب  ار  عـفاریبا 

ومن و نوریب  تواضق  سلجم  زا  ار  مدرم  سپـس  دییوگب و  ریبکت  زین  امـش  نتفگ  ریبکت  نم  تقو  ره  دومرف : مدرم  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح 
زاب هب  سیونب و  ار  درم  نیا  رارقا  دومرف : عفاریبا  نب  هللادـبع  هب  درک و  زاب  ار  شتروص  دـیناشن و  دوخ  لباقم  هدـیبلط  ار  هورگ  نآ  زا  یکی 

؟ دیدش جراخ  ناتیاههناخ  زا  ناوج  نیا  ردپ  امش و  يزور  هچ  رد  دیسرپ : تخادرپ و  وا  یسرپ 
. زور نالف  رد 
؟ یهام هچ  رد 

. هام نالف  رد 
؟ یلاس هچ  رد 
. لاس نالف  رد 
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؟ درم ناوج  نیا  ردپ  هک  دیدوب  اجک  رد 
. لحم نالف  رد 

؟ یسک هچ  هناخ  رد 
. نالف هناخ  رد 

؟ يرامیب هچ  هب 
. يرامیب نالف  اب 

؟ دیشک لوط  يزور  دنچ  شضرم 
. تدم نالف 

دراو وا  اب  یـسک  هچ  درازگ و  زامن  وا  رب  یـسک  هچ  دوب و  هچ  شنفک  هچراپ  دومن و  نفک  هداد  لسغ  ار  وا  یـسک  هچ  درم ؛ يزور  هچ  رد 
؟ دیدرگ ربق 

ار اهریبکت  يادـص  هک  نیریاس  دـنتفگ ، ریبکت  یگمه  مدرم  و  دـش ، دـنلب  ریبکت  هب  شیادـص  دروآ  لمع  هب  وا  زا  یلماک  یئوجزاب  نوچ  و 
وا تروص  رس و  اددجم  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  تسا ، هتخاس  شاف  ار  نارگید  دوخ و  رـس  یکی  نآ  هک  دندرک  نیقی  دندینش 

. دنربب نادنز  هب  ار  يو  هدناشوپ  ار 
تیاـنج و زا  نم  هک  ینکیم  روصت  اـیآ  دومرف : يو  هب  هدرک  زاـب  ار  شتروص  دـیناشن و  دوخ  لـباقم  هدـیبلط  روضح  هب  ار  يرگید  سپس 

؟ مرادن یعالطا  امش  تنایخ 
ریرقت شیوخ و  هاـنگ  هب  رارقا  زج  ياهراـچ  هدرک  فارتعا  ارجاـم  هب  ترـضح  نآ  دزن  لوا  رفن  هک  تشادـن  کـش  درم  هک  ماـگنه  نیا  رد 

هنوگ نیا  و  متشادن ؛ یلیامت  ناوج ، ردپ  نتشک  هب  هدوب و  تعامج  نآ  زا  رفن  کی  مه  نم  نینموملاریما ! ای  تشاد : هضرع  دیدن و  ناتـساد 
. دومن فارتعا  دوخ  ریصقت  هب 

درم هاگنآ  و  دندرک ، رارقا  وا  لاوما  فرصت  ناوج و  ردپ  نتشک  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدناوخ  شیپ  ار  دوهش  مامت  مالسلاهیلع  ماما  سپ 
عقوم نیا  رد  دینادرگ . ناوج  ردپ  لاوما  اهبنوخ و  رادهدهع  ار  نانآ  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  و  دومن ، فارتعا  دوب  هدرکن  رارقا  هک  مه  لوا 
سپ درکیم ، اـعدا  ار  یغلبم  مادـک  ره  تفرگ و  رد  ناـنآ  ناوـج و  نیب  دـیدش  یفـالتخا  مه  زاـب  دـنزادرپب  ار  لوـتقم  لاـم  دنتـساوخ  هک 

رد دروآ  نوریب  ارم  رتشگنا  هک  ناتمادـک  ره  دـینک و  طولخم  ار  اـهنآ  دومرف : تفرگ و  ار  ناـنآ  ياـهرتشگنا  دوخ و  رتشگنا  نینموملاریما 
. دنکیم تباصا  عقاو  هب  ادخ  مهس  تسادخ و  مهس  نم  رتشگنا  اریز  تسا ؛ هتفگ  تسار  شیاعدا 

؟ تسا هدوب  هچ  ربمغیپ  دوواد  مکح  نینموملاریما ! ای  تفگ : حیرش  هیضق  مامتا  هلصیف و  زا  سپ 
دینـش و  دندوب ، يزاب  مرگرـس  هک  دومن  دروخرب  كدوک  دنچ  هب  اقافتا  تشذـگیم ، ياهچوک  زا  دوواد  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 

؟ تسیچ وت  مان  تفگ : رسپ  نآ  هب  دناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ار  ناکدوک  دوواد  دننزیم ، ادص  نید  درم  نیدلا ؛ تام  مان  هب  ار  یکدوک 
. نیدلا تام  تفگ :

؟ هدرک نیعم  وت  يارب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  تفگ : دوواد 
. مردپ تفگ :

؟ تسیچ تدنزرف  مسا  نز ! يا  دیسرپ  هدرب  شردام  دزن  هب  ار  رسپ  دوواد 
. نیدلا تام  تفگ :

؟ تسا هداهن  وا  رب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  دوواد :
. شردپ نز :
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؟ تبسانم هچ  هب  دوواد :
مدش ایوج  ناشیا  زا  ار  شلاوحا  تشگنزاب ، نانآ  اب  یلو  تفر ، رفـس  هب  یهورگ  اب  شردپ  متـشاد ، مکـش  رد  ار  دنزرف  نیا  هک  ینامز  نز :
امـش هب  ام  يارب  یـشرافس  تیـصو و  چیه  سپ  متفگ : هداهنن ! ياجرب  دوخ  زا  يزیچ  دـنتفگ : هدـش ؟ روطچ  شلاوما  متفگ : هدرم . دـنتفگ :

، رتخد ای  دـشاب  رـسپ  تدـنزرف  مییوگب  وت  هب  دومن  شرافـس  يرادراب ، وت  هک  تسنادیم  يو  دومن ، تیـصو  کی  اهنت  ارچ  دـنتفگ : درکن ؟
. يراذگب نیدلا  تام  ار  شمان 

؟ هدنز ای  دناهدرم  ترهوش  ياهرفسمه  ایآ  تفگ : دوواد 
. هدنز تفگ :

. نک ییامنهار  ناشیاههناخ  هب  ارم  تفگ :
المرب ناشیا  تیانج  نوچ  دومن و  ییوجزاب  ناشیا  زا  بیترت  نامه  هب  هدروآدرگ  ار  نانآ  همه  دوواد  درب ، نانآ  ياههناخ  هب  ار  دوواد  نز ،
[. 18 . ] راذگب نید  تسا  هدنز  نیدلا ؛ شاع  ار  ترسپ  مان  الاح  تفگ : نز  هب  تشاذگ و  نانآ  هدهع  رب  ار  لوتقم  لام  اهبنوخ و  دیدرگ 
ناـنچ هیـضق  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  رگید  يدانـسا  هب  زین  هر )  ) ینیلک ار  ربـخ  نیمه  و 
ماـما دـیوگیم : هک  اـجنآ  اـت  هدوـمن  لـقن  ار  ناتـساد  نیمه  سپـس  ماهدینـشن و  ار  نآ  دـننام  زگره  هـک  دوـمن  يزیگنا  تفگـش  تواـضق 

: دناوخیم حیرش  يارب  ار  فورعم  لثم  نیا  ترضح  نآ  دنتشگرب و  حیرش  دزن  هب  هورگ  نآ  اب  مالسلاهیلع 
لمتشم دعس  دعس و  اهدروا 

لبالا اذه  یلع  يورت  ام  دعس  ای 
اب دعـس ! يا  دوب ؛ هدناچیپ  شـسابل  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  هدرک  هناخدور  دراو  نداد  بآ  يارب  ار  دوخ  نارتش  دعـس ، مان  هب  يدرم 

یتواضق هب  هدومن و  يرتدایز  قیقحت  هیضق ، فارطا  رد  حیرش  دوب  مزال  هک  نیا  زا  هیانک  . یهد بآ  ار  تنارتش  تسناوت  یهاوخن  عضو  نیا 
[. 19 . ] دنکن افتکا  یلاشوپ  يرهاظ و 

نیریسنبا زا  ههزن  رد  يدهمنبا  یصقتسم و  رد  يرشخمز  زا  [ 20  ] بقانم بحاص  هچنانچ  دناهدرک ، لقن  زین  هماع  ار  ربخ  نیا  نومـضم  و 
. دناهدرک لقن  ار  نآ 

رخآ رد  هک   ) هدومن يرواد  ربمغیپ  نامیلـس  دـننام  مه  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ  لقن  اجنیا  ات  هک  يرابخا  زا  يرآ ،
. ربمغیپ دوواد  نوچمه  زین  ربخ  نیا  رد  ربمغیپ و  لایناد  لثم  مه  و  دش ) رکذ  لوا  لصف  زا  موس  ناتساد 

و تسا ، هدرک  هیبشت  ناربمایپ  هب  ار  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يدایز  رابخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  هدوب  تهج  نیمه  هب  و 
: نابز یسراپ  رعاش  هدورس  ابیز  هچ 

. يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

نینموملاریما اب  يرگهلیح 

دوخ بیاـن  لـیکو و  هکم  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دومن ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
. دور هنیدم  هب  هاگنآ  هدومن ، در  ناشنابحاص  هب  دنتشاد  ربمایپ  دزن  مدرم  هک  ار  ییاههدرپس  اهتناما و  ترضح  نآ  ات  دنادرگ ،

دزن ات  دومن  عیمطت  ار  یفقث  لئاو  نب  ریمع  نایفـسیبا ، نب  هلظنح  دادیم ، لیوحت  مدرم  هب  ار  اهتناما  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ییاهزور  نآ  رد 
تداهـش وت  يارب  شیرق  هورگ  ام  دهاوخب  هاوگ  وت  زا  یلع  رگا  تفگ : يو  هب  و  دـنک ، هبلاطم  وا  زا  الط  لاقثم  داتـشه  هتفر و  ترـضح  نآ 

نزو الط  لاـقثم  هدزیـس  ییاـهنت  هب  هک  دوب  يدـنب  ندرگ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  داد  يو  هب  شاداـپ  ناونع  هب  ـالط  لاـقثم  دـص  و  داد ، میهاوخ 
. تشاد
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، درک هظحالم  ار  تاناما  عیادو و  دنچ  ره  مالسلاهیلع  یلع  دومن . هدرپس  هبلاطم  ترضح  نآ  زا  تفر و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ریمع 
يدوس اهزردـنا  یلو  درادرب  تسد  شیاعدا  زا  اـت  دومن  هظعوم  ار  وا  سپ  دـیوگیم ، غورد  وا  هک  تسناد  دـیدن و  ریمع  ماـن  هب  ياهدرپس 
یهاوـگ میارب  ناـنآ  هک  مراد  شیرق  زا  یناـهاوگ  دوـخ  ياـعدا  رب  نـم  تـفگیم : دوـب و  تباـث  دوـخ  هـتفگرب  ناـنچمه  ریمع  دیـشخبن و 

. هلظنح نایفسوبا و  طیعمیبا ، نب  هبقع  همرکع ، لهجوبا ، دننام  دنهدیم ؛
رد هدش  رـضاح  دوهـش  همه  داد  روتـسد  هاگنآ  و  ددرگیم . رب  شاهدننک  ریبدـت  هب  هک  تسا  یگنرین  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

؟ يدومن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میلست  تقو  هچ  ار  تناما  منادب  وگب  نونکا  دومرف : هدرک و  ور  ریمع  هب  دننیشنب و  هبعک  هناخ 
. داد دوخ  مالغ  هب  هتفرگ  متسد  زا  ار  نآ  وا  مداد و  لیوحت  وا  هب  ار  هدرپس  هک  دوب  رهظ  کیدزن  ریمع :

ار دوخ  هلیـسو  نیدب  و  تسین ، نتفگ  خـساپ  هب  یتجاح  ارم  تفگ : لهجوبا  یلو  دیـسرپ ، وا  زا  ار  لاوس  نامه  هدـیبلط  ار  لهجوبا  هاگنآ  و 
. درک اهر 

ریمع هک  دوـب  باـتفآ  بورغ  کـیدزن  تفگ : نایفـسوبا  دیـسرپ  وا  زا  ار  اـهلاوس  ناـمه  دـناوخارف و  دوـخ  دزن  هب  ار  نایفـسوبا  نآ  زا  سپ 
. داد رارق  دوخ  نیتسآ  رد  تفرگ و  وا  زا  لام  ترضح  نآ  دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میلست  ار  شتناما 

رد ار  تناما  ترضح  نآ  داد و  ربمایپ  هب  ار  هعیدو  ریمع  هک  دوب  نامسآ  طسو  رد  باتفآ  هک  مراد  رطاخب  تفگ : وا  دیـسر  هلظنح  هب  تبون 
. درب دوخ  هارمه  هب  ار  نآ  دزیخرب ، تساوخ  هک  یتقو  ات  تشاذگ  ور  شیپ 

هللا یلـص  ربمایپ  لیوحت  ار  شتناما  ریمع  هک  دوب  رـصع  ماگنه  هب  تفگ : يو  دـش ، اـیوج  وا  زا  ار  تیفیک  درک و  راـضحا  ار  هبقع  سپـس  و 
همرکع دومن ، شـسرپ  وا  زا  ار  یگنوگچ  تساوخ و  ار  همرکع  وا  زا  سپ  داتـسرف و  لزنم  هب  اروف  ار  تناما  ترـضح  نآ  داد و  هلآ  هیلع و 

. داتسرف همطاف  هناخ  هب  اروف  تفرگ و  لیوحت  ار  نآ  ربمایپ  هداد  لیوحت  ربمایپ  هب  ار  تناما  ریمع  هک  دوب  زور  لوا  تفگ :
: دومرف هدرک  ور  ریمع  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ  دینـشیم . ار  نانآ  ياهییوگ  ضقانت  تانایرج و  مامت  دوب و  هتـسشن  اجنآ  ریمع  و 

! تسا هتشگ  نوگرگد  تلاح  هدش و  درز  تتروص  گنر  منیبیم 
ار یتناما  زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  دش . دهاوخن  راگتسر  رگهلیح ، صخش  اریز  تفگ : مهاوخ  امـش  هب  ار  لاح  تقیقح  نالا  تفگ : ریمع 

نیـشقن اهنآ  رب  نایفـسوبا  نز  دنه ، رهم  هک  ییاهرانید  هکنیا  دناهدوب و  نایفـسوبا  هلظنح و  نم  كرحم  لماع  اهنت  ماهتـشادن و  دـمحم  دزن 
ار يریشمش  دیروایب  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ  و  دناهداد . نم  هب  شاداپ  ناونع  هب  ار  اهنآ  هک  دنـشابیم  دوجوم  نم  دزن  تسا 

. دندروآ ار  ریشمش  تسا ، ناهنپ  هناخ  هشوگ  رد  هک 
ریشمش نیا  يرآ ، دنتفگ : دیسانشیم ؟ ار  ریـشمش  نیا  ایآ  دومرف : داد و  ناشن  نارـضاح  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  ریـشمش  مالـسلاهیلع  یلع 

. تسا هدش  تقرس  هلظنح  زا  ریشمش  نیا  تفگ : نایفسوبا  نایم  نآ  زا  دشابیم ، هلظنح 
؟ درک راکچ  هایس  علهم ؛ وت  مالغ  سپ  ییوگیم  تسار  رگا  دومرف : يو  هب  نینموملاریما 

. تسا هتفر  فئاط  هب  یتیرومام  ماجنا  يارب  العف  وا  تفگ : نایفسوبا 
. دیایب نک  راضحا  ار  وا  ییوگیم  تسار  رگا  يدیدیم و  ار  وا  رگید  راب  کی  وت  دمآیم و  شاک ! يا  دومرف : ترضح  نآ 

نوچ دننک ، رفح  ار  ینیعم  لحم  ات  دومرف  شیرق  فارشا  نامالغ  زا  رفن  هد  هب  ترضح  نآ  سپـس  تفگن  ینخـس  هدش  شوماخ  نایفـسوبا 
هناخ فرط  هب  هدروآ و  نوریب  ار  دسج  دیروایب ، نوریب  ار  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  دندروخرب ، علهم  هتـشک  دسج  هب  ناهگان  دـندرک  رفح 

. دندیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  شلتق  ببس  هدش  تفگش  رد  علهم  ناجیب  رکیپ  هدهاشم  زا  مدرم  دندرک ، لمح  هبعک 
نیا ات  دناسرب  لتق  هب  ارم  ات  دندومن  راداو  ار  وا  شیدازآ  شاداپ  هبو  هدرک  عیمطت  ار  مالغ  نیا  شرسپ  نایفـسوبا و  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 

رکم و نوچ  و  متفرگ . ار  شریشمش  مدز و  ار  شندرگ  هدادن  شتلهم  مه  نم  دومن و  هلمح  نم  هب  هاگانب  درک و  نیمک  میارب  یهار  رد  هک 
[. 21 ! ] دیدرگ بآ  رب  شقن  مه  نآ  یلو  دنرب  راک  هب  ياهلیح  رگید  راب  دنتساوخ  دیسرن  ییاجب  هعفد  نیا  رد  نانآ  گنرین 
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تسا هدومن  بیغرت  راکنا  هب  عنم و  رارقا  زا  یعرش  دودح  رد  ار  یعدم  هک  ییایاضق 

درک رارقا  دوخ  يانز  هب  هک  يدرم 

. نک كاپ  ارم  ماهدرک  انز  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
هک امـش  زا  یـسک  دـناوتیمن  ایآ  دومرف : هدرک و  ور  نارـضاح  هب  هاگنآ  و  نیـشنب ! دومرف : يو  هب  هدـنادرگ و  يور  وا  زا  مالـسلاهیلع  ماما 

راهظا دـنک و  ناهنپ  دـیاب  هک  نیا  زا  هیانک  . ) تسا هتـشاد  ناهنپ  ار  نآ  دـنوادخ  هچنانچ  درادـب  ناهنپ  ار  شهاـنگ  هدـش ، یهاـنگ  بکترم 
(. دنک يراددوخ  رارقا  زا  ات  دوب  هدننک  رارقا  هب  ضیرعت  ترضح  نآ  یلصا  دوصقم  و  دیامنن .

. نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک  انز  نینموملاریما ! ای  تفگ : هتساخرب  درم  رگید  راب 
!؟ ینکب دوخ  رب  يرارقا  نینچ  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

. موش كاپ  هک  نیا  يارب  تفگ :
. دیدرگ لوغشم  وگتفگ  هب  نانآ  اب  هدرک  ور  دوخ  باحصا  هب  و  هبوت ؟ زا  رترب  یکاپ  هچ  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ماما 

. نک كاپ  ارم  ماهدرک  انز  نینموملاریما ! ای  تفگ : هتساخزاب  درم 
؟ یناوخیم نآرق  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

. يرآ تفگ :
دنوادخ قوقح  زا  ار  دوخ  مزال  لئاسم  ایآ  دیـسرپ ؛ وا  زا  نینموملاریما ، زاب  درک . توالت  حیحـص  ار  نآرق  زا  هیآ  دنچ  درم  ناوخب ! دومرف :

؟ ینادیم تاکز  زامن و  رد 
. يرآ تفگ :

یگتفرگ ای  رـس  درد  و  یتسین ؟ رامیب  ایآ  دومرف : وا  هب  زاب  تفگ . خـساپ  تسرد  درم  نآ  دیـسرپ و  وا  زا  یلئاسم  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
؟ ینکیمن ساسحا  دوخ  رد  ياهنیس 

. هن تفگ :
ایوج تلاـح  زا  زین  تباـیغ  رد  میاهدیـسرپ  تلاـح  زا  اراکـشآ  هک  يروط  ناـمه  اـت  ورب  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
دوخ باحـصا  زا  وا  یناور  یمـسج و  عضو  زا  ترـضح  نآ  دـش  رود  درم  نوچ  و  درک ، میهاوخن  راـضحا  ار  وت  يدرگنزاـب  رگا  و  میوش ،

. تسا یعیبط  شلاح  ملاس و  الماک  دنتفگ : دومن ، شسرپ 
. نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک  انز  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ  زاب  درم  يدنچ  زا  سپ 

وت رب  ادخ  مکح  تسوت و  رارقا  مراهچ  هعفد  هک  نونکا  میدرکیمن  بلط  ار  وت  يدمآیمن  زاب  رگا  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
. درک میهاوخن  دازآ  ار  وت  هدش ، مزال 

امش تسین . نارگید  مالعا  هب  يزاین  دیتسه و  یفاک  دح  يارجا  يارب  امـش  دومرف : دنتـشاد  روضح  اجنآ  هک  يدارفا  هب  ترـضح  نآ  سپس 
دسانشن و ار  يرگید  ناتمادک  چیه  هک  يروط  هب  دیشاب  هتـسب  باقن  ناتیاهتروص  هب  دیاب  دییآیم  هک  نادادماب  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار 

. مییامنیمن هاگن  مینکیم  راسگنس  ار  وا  هک  یسک  تروص  هب  ام  اریز  دیوش ؛ رضاح  اوه  یکیرات  تقو  رد  حبص  ادرف 
درب فیرشت  اجنآ  هب  زین  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندش . رضاح  ررقم  لحم  رد  اوه  یکیرات  ماگنه  هب  ترضح  نآ  هدومرف  قبط  حبص  ادرف 

رب دنوادخ  هک  سک  نآ  اریز  دشابیم ؛ يدح  نینچ  قحتسم  شدوخ  هک  امش  زا  یسک  دنزن  دح  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : و 
. دیامن هبلاطم  نارگید  زا  ار  قح  نآ  لثم  دناوتیمن  دراد  یقح  نینچ  وا 

سپس دندوب ، یناسک  هچ  اهنآ  مدیمهفن  تعاس  نیا  ات  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : يوار  هک  دنتشگرب ، نارـضاح  زا  يدایز  هدع  ماگنه  نیا  رد 
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[. 22 . ] دندز گنس  وا  هب  زین  نیریاس  تخادنا و  وا  فرط  هب  گنس  راهچ  ترضح  نآ 

دیسرتیم ترخآ  باذع  زا  هک  ینز 

زا ایند  باذع  هجنکش و  اریز  دنک ؛ كاپ  ار  وت  دنوادخ  نک ، كاپ  ارم  ماهدرک  انز  تفگ : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  نتـسبآ  ینز 
. تسرتناسآ درادن  ینایاپ  هک  ترخآ  تبوقع 

؟ منک كاپ  هچ  زا  ار  وت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
. انز زا  تفگ :

؟ يراد رهوش  ایآ  مالسلاهیلع : نینموملاریما 
. يرآ نز :

؟ رضح رد  ای  دوب  رفس  رد  ترهوش  يدش  لمع  نیا  بکترم  هک  یعقوم  ایآ  مالسلاهیلع : نینموملاریما 
. دوب رضح  رد  مرهوش  نز :

رود ترـضح  نآ  زا  يرادـقم  نز  نوچ  و  منادرگ . كاپ  ار  وت  ات  ایب  يدـییاز  ار  تدـنزرف  هک  نآ  زا  سپ  درگرب و  العف  مالـسلا  هیلع  یلع 
. تداهش کی  نیا  ایادخ ! دومرف : دینشیمن  ار  ترضح  نآ  راتفگ  هک  يروط  هب  دش 

. نک كاپ  ارم  مدییاز  ار  مدنزرف  تفگ : هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  نز  نآ  يدنچ  زا  سپ 
؟ منک كاپ  هچ  زا  ار  وت  دومرف : هتشادن  ار  وا  هقباس  الصا  ییوگ  هک  مالسلاهیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد 

. نک كاپ  ارم  ماهداد  انز  نز :
؟ هن ای  یتشاد  رهوش  لمع  نیا  باکترا  عقوم  رد  ایآ  مالسلاهیلع : نینموملاریما 

. متشاد رهوش  نز :
؟ رضح رد  ای  دوب  رفس  رد  ترهوش  ماگنه  نآ  رد  ایآ 

. دوب رضح  رد 
شیادص هک  يردق  هب  دش  رود  ترضح  نآ  زا  يرادقم  نوچ  تشگرب و  نز  هدب . ریش  مامت  لاس  ود  دنوادخ  روتسد  قبط  ار  تدنزرف  ورب 

. تداهش ود  نیا  ادنوادخ ! دومرف : دینشیمن ، ار 
. نک كاپ  ارم  نونکا  مداد  ریش  مامت  لاس  ود  ار  مدنزرف  نینموملاریما : ای  تفگ : هدمآ و  زاب  نز  دش  يرپس  لاس  ود  هک  نآ  زا  سپ  و 

ات نک  يرادهگن  تدنزرف  زا  ورب و  الاح  دومرف : وا  هب  هاگنآ  و  دش . ایوج  وا  زا  ار  قباس  ياهشسرپ  يربخیب  صخش  دننام  مالسلاهیلع  ماما 
و تشگزاب ، مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دزن  زا  نایرگ  نز  دتفین . یهاچ  رد  دوشن و  ترپ  یماب  زا  دروخب و  اذـغ  شدوخ  دـناوتب  هک  یعقوم 

. تداهش هس  نیا  ادنوادخ ! دومرف : دینشیمن  ار  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زاوآ  هک  ياهزادنا  هب  دیدرگ ، رود  يرادقم  نوچ 
مالسلا هیلع  یلع  دزن  ماهدید  ار  وت  نم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : وا  هب  دید و  هار  نیب  رد  ار  نز  یموزخم  ثیرح  نب  ورمع 

. دنادرگ كاپ  ار  وت  ینکیم  اضاقت  وا  زا  ییآیم و 
يرادهگن ار  تدنزرف  ورب و  دومرف : ترـضح  نآ  دنک و  كاپ  ارم  متـساوخ  وا  زا  مدـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يرآ ، تفگ : نز 

. دنادرگن كاپ  ارم  مریمب و  تدم  نیا  رد  مسرتیم  دماشایب و … و  دروخب و  دناوتب  هک  یعقوم  ات  نک 
. منکیم تلافک  تدنزرف  زا  نم  درگرب و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  تفگ : وا  هب  ورمع 

ورمع ارچ  دومرف : يو  هب  ياهقباسیب  صخش  دننام  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تشاد  هضرع  ار  ورمع  دهعت  تشگرب و  ترـضح  نآ  دزن  نز 
؟ دنک تلافک  تدنزرف  زا 
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. نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک  انز  نینموملاریما ! ای  تفگ :
؟ هن ای  یتشاد  رهوش  ماگنه  نآ  رد  دومرف : ترضح  نآ 

. متشاد رهوش  يرآ  نز :
؟ رفس رد  ای  دوب  نطو  رد  ترهوش  تقو  نآ  رد  ایآ 

. دوب نطو  رد 
: تشاد هضرع  یهلا  هاگرد  هب  هدرک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  ترضح  نآ  سپ 

نم اب  دـنک  لیطعت  ار  مدودـح  زا  يدـح  هک  یـسک  ياهداد  ربخ  تربمایپ  هب  وت  دـیدرگ و  تباث  وا  رب  دـح  رارقا ، هعفد  راهچ  اـب  ادـنوادخ !
، منادرگیمن عیاض  ار  وت  ماکحا  متـسین و  وت  ینمـشد  یپ  رد  منکیمن و  لیطعت  ار  تدودـح  زگره  نم  اراگدرورپ ! تسا ، هدومن  ینمـشد 

. مشابیم تربمایپ  تنس  وریپ  وت و  رادربنامرف  هکلب 
هک هدش  زمرق  نانچ  بضغ  تدـش  زا  شکرابم  راسخر  گنر  دـید  داتفا  ترـضح  نآ  تروص  هب  شهاگن  ثیرح  نب  ورمع  تقو ، نیا  رد 

لاحشوخ نم  لمع  نیا  زا  مدرکیم  لایخ  نم  نینموملاریما ! ای  تشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  سپ  هدش ، هدیـشاپ  شتروص  رد  رانا  ییوگ 
. مرادیمن رب  ار  شدنزرف  زگره  دیتحاران  مینیبیم  هک  لاح  یلو  دیوشیم 

. یتسه کچوک  وت  و  ینکیم ؟ تلافک  ار  شدنزرف  هدومن  رارقا  دوخ  رب  هعفد  راهچ  نز  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  دومرف : ع )  ) ماما
درک ارجا  ار  روتسد  ربنق  دنوش . رضاح  تعامج  زامن  يارب  همه  ات  روآرب  گناب  مدرم  نایم  دومرف : ربنق  هب  تفر و  ربنم  هب  ترضح  نآ  سپ 

سپس دروآ  ياجب  یهلا  يانث  تساخاپب و  مالسلاهیلع  ماما  عقوم  نیا  رد  . دش رپ  دجـسم  هکیروطب  دندروآ  موجه  دجـسم  فرط  هب  مدرم  و 
نوریب هک  ینامز  دربب و  دوخ  هارمه  هب  ار  امـش  دور و  هفوک  جراخ  هب  نز  نیا  رب  دح  هماقا  يارب  دهاوخیم  امـش  ياوشیپ  مدرم ! يا  دومرف :

دوخ نادادماب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپس  دیدرگرب و  ناتیاههناخ  هب  ات  دیسانشن  ار  رگیدکی  هتشاد و  هارمه  ار  دوخ  ياهگنـس  دیاب  دییآیم 
رد گنـس  هتـسب و  باقن  دوخ  ياهتروص  هب  دنتخانـشیمن و  ار  رگیدکی  هک  یلاح  رد  زین  مدرم  دـندش و  نوریب  نز  قافتا  هب  ترـضح  نآ 

باطخ نارضاح  هب  هاگنآ  دندیـسر . هفوک  رهـش  تشپ  هب  مدرم  مامت  نز و  اب  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  دندش  نوریب  اههناخ  زا  دنتـشاد  نیتسآ 
دـشاب يدح  قحتـسم  سک  ره  هک  تسا  هتـسب  ار  نامیپ  نامه  نم  اب  زین  ربمایپ  هتـسب و  ینامیپ  ربمایپ ، اب  دنوادخ  مدرم ! يا  دومرف : هدرک و 

نآ دوخ  اهنت  دنتـشگرب و  مدرم  ماـمت  سپ  دـنزن ، دـح  تسا  دـح  نیمه  قحتـسم  هک  امـش  زا  سک  ره  نونکا  دـنز ، دـح  يرگید  هب  دـیابن 
[. 23 . ] دندومن راسگنس  ار  نز  مالسلاهیلع  نیسح  نسح و  اب  ترضح 

طاول دح 

ترضح نآ  دزن  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دوب ، لوغشم  وگتفگ  هب  هتسشن و  دوخ  باحصا  زا  یهورگ  نایم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يزور 
. نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک  طاول  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ 

. دشاب هداد  تسد  وت  هب  لالتخا  دیاش  وگم  ینخس  نینچ  درم ! يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
. نک كاپ  ارم  ماهدرک  طاول  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  زین  حبص  ادرف 

نآ دزن  لوا  هعفد  زا  دـعب  راب  هس  ات  هدـش و  تضراع  یترپ  ساوح  دـیاش  درگرب ، تاهناخ  هب  درم ! يا  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  زاـب 
: دومرف يو  هب  مالسلاهیلع  یلع  دوب ، هدش  تباث  وا  رب  دح  مالسا  نوناق  قبط  هک  مراهچ  هعفد  ات  درک ، رارکت  ار  دوخ  نخس  هدمآ و  ترضح 

؟ تسیچ اهنآ  تفگ : درم  نک . رایتخا  یهاوخب  ار  مادک  ره  وت  هدومرف و  نایب  رفیک  هس  وت  لثم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
: دومرف

. دسرب اج  ره  ریشمش  هبرض  کی  - 1
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. هوک زارف  زا  باترپ  اپ و  تسد و  نتسب  - 2
. شتآ اب  ندنازوس  - 3

؟ تسا رتتخس  اهنیا  زا  کیمادک  نینموملاریما ! ای  تفگ : درم 
. شتآ اب  ندنازوس  دومرف :

تساخرب و درم  . نک هدامآ  شتآ  يارب  ار  تدوخ  سپ  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  منکیم . رایتخا  ار  نیمه  نم  نینموملاریما ! ای  تفگ : درم 
هدومن و تشگزاب  وت  يوس  هب  دوخ  هانگ  زا  نم  ادـنوادخ ! تشاد : هضرع  ادـخ  هاگرد  هب  زامن  دهـشت  رد  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود 

تبوقع هس  نیب  ارم  وا  مدومن و  ندرک  كاپ  ياضاقت  وا  زا  مدـمآ و  شمع  رـسپ  تربماـیپ و  نیـشناج  دزن  هب  هدیـسرت  نآ  يورخا  رفیک  زا 
خزود شتآ  هب  ارم  یهد و  رارق  مناـهانگ  هراـفک  ار  تبوقع  نیا  مهاوـخیم  وـت  زا  هدـیزگرب  ار  شنیرتتخـس  نم  ایادـخ ! تخاـس ، ریخم 

ار شتآ  نازورف  ياههلعش  هدیدرگ و  راپـسهر  دندوب  هدرک  رفح  شیارب  هک  یلادوگ  فرط  هب  نایرگ  مشچ  اب  هتـساخرب  هاگنآ  ینازوسن و 
يدروآ و هیرگ  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ناگتـشرف  هک  زیخرب ! درم  يا  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ماگنه  نیا  رد  درکیم . هراظن 

[. 24 . ] نکم تشگزاب  یهانگ  نینچ  هب  نیا  زا  سپ  زیخرب و  درک ، لوبق  ار  تاهبوت  دنوادخ 
: ّفلؤم

دـشاب هنیب  رگا  و  دشخبب ، ار  نآ  دـناوتیم  ماما  دـشاب  یناج  دوخ  رارقا  دـح ، تبثم  رگا  هک  هدـمآ  دـهاوخ  متفه  لصف  زا  متفه  تیاور  رد 
دناوتیمن یسک  ماما  زا  ریغ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هچنانچ  دراد  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما  هب  صاصتخا  مه  نیا  هتبلا  دناوتیمن و 

. دیامن وفع  تسادخ  يارب  هک  ار  يدودح 

تسا هدوب  هبتشم  الماک  عقاو  هک  يدراوم  رد  ترضح  نآ  ياهتواضق 

یتسم لاح  رد  دروخ  دز و 

حورجم دراک  اـب  ار  رگیدـکی  یتسم  لاـح  رد  رفن  راـهچ  هک  دیـسر  شرازگ  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد 
رد ناـنآ  زا  رفن  ود  دـنک ، یگدیـسر  ناشعـضو  هـب  يرایـشه  زا  سپ  اـت  هدوـمن  فـیقوت  ار  ناـنآ  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـناهدومن .

ترـضح نآ  دـندش ، ناگدـنز  زا  صاـصق  راتـساوخ  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  نیلوـتقم  ياـیلوا  دـندرپس . ناـج  هاگتـشادزاب 
هدومن و حورجم  ار  رگیدکی  ناشدوخ  دیاش  دناهتـشک و  ار  ناشیا  هدنز  رفن  ود  نیا  هک  دینادیم  اجک  زا  امـش  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع 

؟ دناهدرم
. دینک مکح  نانآ  نیب  ناتيدادادخ  شناد  زا  هدافتسا  اب  ناتدوخ  امش  سپ  مینادیمن ، دنتفگ :

هب هدنامیقاب  یمخز ، رفن  ود  ياهمخز  ياهبنوخ  جارخا  زا  دـعب  تسا و  هلیبق  راهچ  ره  هدـهع  هب  لوتقم  ود  نآ  هید  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
[. 25 . ] ددرگیم در  لوتقم  ود  نآ  يایلوا 

دش قرغ  بآ  رد  رفن  کی 

یهاوگ نانآ  زا  رفن  ود  دندرب ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ار  عازن  دش ، قرغ  نانآ  زا  یکی  دندوب ، يزاب  مرگرس  تارف  بآ  رد  رفن  شش 
نینموـملاریما دـناهدرک ، قرغ  ار  وا  رگید  رفن  ود  نآ  هک  دـنداد  یهاوـگ  رفن  هس  نآ  و  دـناهدرک ، قرغ  ار  وا  رگید  رفن  هس  نآ  هـک  دـنداد 

و دناهداد ، یهاوگ  ناشیا  هیلع  رب  رفن  ود  هک  يرفن  هس  نآ  هدهع  هب  تمسق  ود  دومن ، میسقت  يواسم  تمـسق  جنپ  هب  ار  وا  هید  مالـسلاهیلع 
[. 26 . ] دناهداد یهاوگ  ناشیا  هیلع  رب  رفن  هس  هک  يرفن  ود  نآ  هدهع  هب  تمسق  هس 
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باوص هب  ترـضح  نآ  تواضق  زا  هک  دوشیمن  روصت  یتواضق  چیه  هیـضق  نیا  رد  دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  داشرا  رد  دیفم  خـیش 
. دشاب رتکیدزن 

ریش همعط 

ناهگان دوب ، هداتـسیا  لادوگ  یکیدزن  رد  رفن  کی  دندومن ، ماحدزا  ریـش  ياشامت  يارب  مدرم  دندوب ، هدرک  ریگتـسد  یلادوگ  رد  ار  يریش 
رد ارجام  نیا  دـندش . ریـش  همعط  هداتفا  لادوگ  رد  همه  یمراـهچ و  هب  یموس  یموس و  هب  یمود  دز و  يرگید  هب  تسد  دـیزغل و  شمدـق 

، دومن تواضق  نینچ  نانآ  هرابرد  سپ  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  تشاد ، فیرـشت  اجنآ  زین  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  داتفا ، قافتا  نمی 
هب یلماـک  هید  یموس  یموس و  هب  هید  موس  ود  زین  یمود  و  دزادرپـب ، یمود  هب  هید  موس  کـی  دـیاب  هوـالع  هب  هدوب و  ریـش  همعط  یلوا  هک 

. دزادرپب دیاب  یمراهچ 
[. 27 . ] تسا هدومن  يرواد  ادخ  مکح  هب  نسحلاابا  دومرف : هدیدرگ  رادربخ  تواضق  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: ّفلؤم
اریز درادن ؛ بلط  ياهید  تهج  نیا  زا  هتخادـنا ، دوخ  اب  ار  يرگید  دارفا  هوالع  هب  هداتفا ، شدوخ  لوا  رفن  هک  تسا  نیا  لیـصفت  نیا  تلع 

موس و رفن  نداتفا  ای  لوا و  رفن  ندیشک  دشاب ، زیچ  هس  زا  یکی  تسا  نکمم  مود  رفن  گرم  ببس  و  تسا . هدوب  شدوخ  هب  دنتسم  شگرم 
مه 330 مالـسلاهیلع  ماما  تسا و  لوا 330  رفن  هب  شلتق  دانتـسا  لامتحا  نیاربانب ، تسا  هدوب  نآ  لـماع  شدوخ  هک  وا  يور  رب  مراـهچ  اـی 
هک دـشاب  وا  يور  رب  مراهچ  رفن  نداتفا  ندیـشک و  شگرم  تلع  تسا  نکمم  موس  رفن  اما  و  تسا ، هداد  رارق  لوا  رفن  هدـهع  هب  ار  شاهید 
رب ار  وا  هید  موس  ود  زین  مالسلاهیلع  ماما  تسا و  هدوب  مود  رفن  شلماع  هک  وا  يور  رب  مود  ای  لوا و  رفن  نداتفا  ای  هدوب و  نآ  لماع  شدوخ 

موس رفن  هدـهع  رب  شاهید  مامت  نیارباـنب ، هدوب ، موس  رفن  هب  دنتـسم  شگرم  تلع  ماـمت  مراـهچ  رفن  اـما  و  تسا . هتـشاذگ  مود  رفن  هدـهع 
. تسا هدومن  مکح  مالسلاهیلع  ماما  هچنانچ  دشابیم 

نوگشن

رتخد هچیزاب  يور  زا  يرتخد  هک  دیسر  ربخ  ترـضح  نآ  هب  تشاد  فیرـشت  نمی  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ینامز  نامه  رد  زین  و 
هب رجنم  هتخادنا و  هتـشاد  شود  رب  هک  ار  يرتخد  هدیرپ و  هاگانب  وا  هتفرگ و  نوگـشن  ینییاپ  زا  یموس  رتخد  هتفرگ و  شود  رب  ار  يرگید 

. تسا هدش  وا  گرم 
هدـهع هب  رگید  موس  کـی  هتـشادرب و  هناـش  يور  رب  ار  وا  هک  تسا  يرتـخد  نآ  هدـهع  هب  لوتقم  هید  موس  کـی  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما 

كرابم عمـس  هب  ربخ  نیا  تسا . هدـش  راوس  ثبع  هچیزاب و  روطب  هک  شدوخ  هدـهع  رب  مه  موس  کی  و  هتفرگ ، نوگـشن  وا  زا  هک  يرتخد 
[. 28 . ] داد یهاوگ  شتحص  رب  هدومن  دیئات  ار  نآ  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هعیدو

نانآ هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـش . فلت  اهنآ  رانید  کی  دـنداهن ، تعیدو  هب  یـصخش  دزن  رانید  کی  يرگید  راـنید و  ود  يدرم 
[. 29 . ] دوشیم میسقت  ود  نآ  نیب  هفصانملاب  زین  رگید  رانید  دراد و  صاصتخا  رانید  ود  بحاص  هب  دوجوم  رانید  ود  زا  رانید  کی  دومرف :
اب مهرد  ود  رـس  رب  رفن  ود  هک  دناهداد  تبـسن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  یـسوط  خیـش  قودـص و  خیـش  هک  یتیاور  تسا  ربخ  نیا  ریظن  و 

. ار اهنآ  زا  یکی  يرگید  تسنادیم و  دوخ  زا  ار  مهرد  ود  ره  نانآ  زا  یکی  دندرکیم ، عازن  رگیدکی 
دروم هک  رگید  مهرد  و  درادن ، یقح  رگید  مهرد  زا  هک  دراد  فارتعا  تسا  مهرد  کی  یعدم  هک  یسک  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
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[. 30 . ] دوشیم میسقت  هفصانملاب  نانآ  نیب  تسا  عازن 
يدرم دندیسرپ ، ترضح  نآ  زا  هک  دناهداد  تبسن  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  هب  یـسوط  قودص و  ینیلک و  خیـش  ار  نآ  ریظن  نینچمه  و 

ار يرگید  درادهگن و  دوخ  يارب  هدرک  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  هدومن  میلست  رادیرخ  هب  مالغ  ود  هدنشورف  هدیرخ و  يرگید  زا  یمالغ 
. تسا هتفرگ  لیوحت  يرتشم  زا  زین  ار  مالغ  تمیق  هدنشورف  دیامن و  در  شبحاص  هب 

دوجوم مالغ  يرتشم  دومرف : ترضح  نآ  تسا . هتخیرگ  هار  نیب  رد  ود  نآ  زا  یکی  اقافتا  هدربیم ، لزنم  فرط  هب  ار  مالغ  ود  ره  رادیرخ 
تفای ار  نآ  رگا  دـنکیم ، وجتـسج  مالغ  نتفای  يارب  دریگیم و  سپ  هداد  هدنـشورف  هب  هک  ار  یتمیق  فصن  دـنکیم و  در  شبحاص  هب  ار 

رگا و  دیامن ، در  يو  هب  زاب  هتفرگ  هدنـشورف  زا  هک  ار  تمیق  فصن  نآ  درادهگن و  دـهاوخیم  هک  ار  ود  نآ  زا  مادـک  ره  دراد  رایتخا  زاب 
[. 31 . ] رادیرخ زا  شفصن  هدنشورف و  زا  شفصن  هتفر ، ود  ره  لام  زا  درکن  ادیپ  ار  مالغ 

رارقا

، تشذـگرد اـیند  زا  لاـح  ناـمه  هب  درکن و  صخـشم  ار  راـکبلط  یلو  تسا  راکهدـب  رفن  ود  زا  یکی  هب  مـهرد  رازه  درک  رارقا  یـصخش 
هنرگ دوشیم و  هداد  وا  هب  اـهمهرد  تسا  راـکبلط  يو  هک  دروآ  هاوـگ  صوـصخب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

[. 32 . ] دنوشیم میسقت  نانآ  نیب  هفصانملاب  اهمهرد 

دوهش تبسن  هب  میسقت 

نآ تمسق  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دهاش . جنپ  يرگید  تشاد و  دهاش  ود  نانآ  زا  یکی  دوب ، یبسا  تیکلام  یعدم  مادک  ره  درم  ود 
[. 33 . ] داد رارق  مود  رفن  يارب  ار  نآ  تمسق  جنپ  لوا و  رفن  يارب  ار 

تسا هدوب  فلتخم  عقاو  اب  هیضق  رهاظ  هک  ییایاضق 

رگهلیح ینز 

حرط رمع  دزن  ارجاـم  دـش ، رتـسبمه  يو  اـب  تسوا  زینک  هک  نیا  لاـیخ  هب  درم  تخاـس ، يدرم  زینک  هیبـش  ار  نتـشیوخ  ماـگنه ، بش  ینز 
ار نز  نزب و  دـح  یناـهنپ  رد  ار  درم  دوـمرف : ترـضح  نآ  تـشاد . هـضرع  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ترـضح  رب  ار  هیـضق  رمع  دـیدرگ ،

[. 34 . ] اراکشآ
: ّفلؤم

. تسا هدرک  ناهنپ  غورد  روطب  هدوب و  هاگآ  هیضق  عقاو  زا  درم  هک  هتسنادیم  ترضح  نآ  هک  نیا  هب  هدش  لمح  ربخ  نیا 

يرازآ مدرم 

نم هب  درم  نیا  تفگ : هدرب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  ار  وا  هتفشآ  رب  درم  ماهدش ، ملتحم  تردام  اب  باوخ  رد  تفگ : رگید  هب  يدرم 
؟ تسا هتفگ  هچ  دومرف : ترضح  نآ  . دیوگیم اوران 

. تسا هدش  ملتحم  مردام  اب  دیوگیم : تفگ :
ار شاهیاـس  مرادیم  هگن  باـتفآ  رد  تیارب  ار  يو  یهد  ازج  هنـالداع  ار  وا  یهاوخیم  رگا  وـت  دوـمرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

[. 35 . ] دهدن رازآ  ار  یناملسم  رابرگد ، ات  مینزیم  هنایزات  ار  وا  یلو  تسا . هیاس  دننام  باوخ  اریز  نزب ؛ هنایزات 
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تسا هدش  مهوت  مکح  کی  رهاظ  رد  هدوب و  ددعتم  ماکحا  ياراد  هک  ییایاضق 

نوگانوگ ياهمکح 

اجنآ رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اقافتا  دننک ، يراج  دح  اهنآ  همه  رب  داد  روتـسد  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  هتفرگ  انز  لاح  رد  ار  رفن  جـنپ 
. دوبن حیحص  یتفگ  نانآ  هرابرد  هک  مکح  نیا  دومرف : هدرک ، ور  رمع  هب  سپ  دوب ، رظان  هیضق  هب  رضاح و 

. دینک دح  هماقا  نانآ  رب  ناتدوخ  سپ  تفگ : رمع 
، هنایزات هاجنپ  یمراهچ  هب  دز و  هنایزات  دص  یموس  هب  دومن و  راسگنس  ار  یمود  دز و  ار  شندرگ  هدیـشک  شیپ  ار  یکی  مالـسلا  هیلع  ماما 

. تفگش رد  زین  مدرم  هدش و  تریح  رد  رمع  هنایزات . دنچ  طقف  ار  یمجنپ  و 
؟ يدرک يراج  فلتخم  دح  چیه  دندوب  هدش  مرج  کی  بکترم  یگمه  هک  رفن  جنپ  رب  نسحلاابا ! ای  تفگ : رمع 

و تسا ؛ نتشک  شمکح  هدش و  جراخ  همذ  طیارش  زا  هک  دوب  یمذ  رفاک  مدز  ار  شندرگ  هک  لوا  رفن  اما  دومرف : مالسلاهیلع  ترـضح  نآ 
هنایزات دـص  وا  هب  هک  موس  رفن  و  تسا ؛ راسگنـس  شمکح  دوب و  هنـصحم  شیانز  تشاد و  نز  شدوخ  مدرک  راسگنـس  ار  وا  هک  مود  رفن 

هناوید مدومن  ریزعت  ار  وا  هک  مجنپ  رفن  و  تسا ؛ دح  فصن  شمکح  دوب و  مالغ  مدز  دـح  فصن  وا  هب  هک  مراهچ  رفن  تشادـن و  نز  مدز 
[. 36 . ] دوش هیبنت  هنایزات  دنچ  هب  دوب  مزال  نکیلو  تشادن  يدح  دوب و 

، دـندرک مهتم  انز  هب  ار  رگیدـکی  صاـعلایبا  نب  مکح  نب  نمحرلادـبع  تباـث و  نب  ناـسح  نب  نمحرلادـبع  هک : دوشیم  لـقن  هبـسانملاب 
داتـشه ار  ناسح  نب  نمحرلادبع  ناورم ، دنک . هیبنت  ار  نانآ  ات  داد  روتـسد  ناورم  دوخ ، رادربنامرف  هب  هیواعم  دیـسر . هیواعم  هب  ناشیارجام 

هتشاد اور  شرادرب  وت و  نیب  ناورم  هک  یـضیعبت  نیا  دنتفگ : نمحرلادبع  هب  یـضعب  هنایزات ، تسیب  ار  مکح  نب  نمحرلادبع  و  دز ، هنایزات 
ادـخ هب  تفگ : نانآ  خـساپ  رد  ناسح  نب  نمحرلادـبع  دـنک . تازاـجم  ار  ناورم  اـت  هدرک  شرازگ  هیواـعم  هب  ار  بتارم  هک  تسا  یتصرف 

هب ار  ناورم  لد  نخس ، نیا  هعاشا  اب  و  هدرب ، دح  فصن  ار  شردارب  هدز و  دازآ  نادرم  دح  نم  هب  ناورم  اریز  درک ؛ مهاوخن  نینچ  دنگوس 
[. 37 ! ] دروآ درد 

غلابان يانز 

اهنت تسین  اور  وا  رب  يراسگنس  دومرف : يو  هب  نینموملاریما  دننک . راسگنس  ار  نز  داد  روتسد  رمع  درک ، انز  رادرهوش  ینز  اب  غلابان  يرسپ 
[. 38 . ] تسا هدوب  غلابان  هدننک  انز  اریز  دننزیم ؛ هنایزات  ار  وا 

رمع هابتشا 

: دومرف يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـننک ، راسگنـس  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  درک ، اـنز  هنیدـم  رد  دوب ، نمی  رد  شنز  هک  ینمی ، يدرم 
يارب دراذگن  هدنز  ارم  ادخ  تفگ : رمع  تقو  نیا  رد  دوش . يراج  دح  وا  رب  دـیاب  هدوب و  بیاغ  شنز  زا  اریز  تسین ؛ اور  وا  رب  يراسگنس 

[. 39 . ] دشابن نآ  رد  نسحلاوبا  هک  یلکشم 

دیدهت يور  زا  رارقا 

ار وا  داد  روتـسد  رمع  دومن ، فارتـعا  دوخ  ياـنز  هب  نز  درک ، شـسرپ  وا  زا  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  دوـب  مهتم  اـنز  هب  هک  ار  نتـسبآ  ینز 
راـکچ نز  نیا  هب  دومرف : ناروماـم  هب  هدومن  دروخرب  ناـنآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـندربیم . ار  نز  هک  یلاـح  رد  دـننک ، راـسگنس 

؟ دیراد
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! تسا هداد  ار  شلتق  نامرف  رمع  دنتفگ :
؟ دوش راسگنس  نز  نیا  ياهتفگ  وت  ایآ  دومرف : وا  هب  هدنادرگرب  رمع  دزن  ار  نانآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

وا هرابرد  يراد  قح  تسا و  راکهانگ  شدوخ  نز  نیا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  درک . رارقا  دوخ  ياـنز  هب  وا  اریز  يرآ ؛ تفگ : رمع 
. تسا هدرک  رارقا  هجیتن  رد  ياهدناسرت و  ار  وا  منامگ  و  يراد ؟ یقح  هچ  دراد  مکش  رد  هک  یلفط  رب  اما  ینک ، مکح  نینچ 

. تسا هدوب  نینچ  يرآ ، تفگ : رمع 
دنک رارقا  هجنکش  يور  زا  هک  یسک  دومرف : هک  يدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. تسین ذفان  شرارقا  دنک  فارتعا  دیدهت  سبح و  اب  هک  یسک  و  تسین ، وا  رب  يدح 
؛ رمع کلهل  یلع  الول  تفگ : سپس  دنیازب . بلاطیبا  نب  یلع  دننام  يرـسپ  هک  نیا  زا  دنزجاع  ناهج  نانز  تفگ : دومن و  دازآ  ار  نز  رمع 

[. 40 . ] دشیم كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

لاملا تیب  تیمها 

تیب مالغ  رب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دندرک ، دیزد  لاملا  تیب  لاوما  زا  دوب ، يدرم  زا  يرگید  لاملا و  تیب  زا  یکی  هک  مالغ  ود 
هب دومرف : سپس  درک  عطق  ار  شتـسد  هدناوخ  شیپ  ار  رگید  نآ  هدروخ و  ار  شرگید  ضعب  ادخ  لام  زا  یـضعب  اریز  تسین ؛ يدح  لاملا 

[. 41 . ] دوش بوخ  شمخز  ات  دنناروخب  نغور  تشوگ و  وا 

دزد ندرک  ینادنز 

راب درک ؛ عطق  ار  شیاپ  کی  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  وا  هدومن  يدزد  رگید  راب  درک ، عطق  ار  شتـسد  کی  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  يدزد 
ار شیاپ  کی  تسد و  کی  اریز  نکن ؛ نینچ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنک ، عطق  ار  شرگید  تسد  تساوخ  رمع  زین  موس 

[. 42 . ] نک ینادنز  ار  وا  نکیلو  ياهدیرب 

دح زا  وفع 

؟ ینادیم نآرق  زا  يزیچ  ایآ  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ماما  دومن . فارتعا  دوخ  يدزد  هب  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
. منادیم ار  هرقب  هروس  يرآ ، تفگ :

. مدیشخب وت  هب  هروس  نآ  ضوع  رد  ار  تتسد  دومرف :
؟ ینکیم لیطعت  ار  ادخ  دودح  زا  يدح  ایآ  تفگ : ثعشا 

نآ زا  دناوتیمن  ماما  دشاب  دهاش  هاوگ و  دح ، تبثم  رگا  دومرف : هاگنآ  و  ینادیم ؟ هچ  ادـخ  ماکحا  زا  وت  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
[. 43 . ] دنزب دح  وا  هب  ای  دنک و  وفع  ار  وا  دناوتیم  دراد  رایتخا  ماما  دشاب  یناج  دوخ  رارقا  دح ، تبثم  رگا  یلو  درذگرد ،

شکرس ناویح 

نماض ار  شبحاص  دعب  ياهتبون  رد  یلو  تسنادیمن  نامض  بجوم  هعفد  نیلوا  رد  ار  شکرس  ناویح  ياهتیانج  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. درکیم
: ّفلؤم

زا هتشاد  هفیظو  هدوب  ربخاب  ناویح  لاح  زا  شبحاص  نوچ  دعب ، تاعفد  رد  یلو  تسوا ، بحاص  ملع  مدع  لوا  هعفد  رد  نامـض  مدع  تلع 
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[. 44 . ] دنک تبقارم  وا 

تسا هدوب  جراخ  اعقاو  هدوب و  یعوضوم  رد  لخاد  رهاظ  تروص  هب  هک  ییایاضق 

دیفس دنزرف  هایس و  ردام  ردپ و 

امش رظن  تفگ : نایسلجم  هب  رمع  . تسا هدییاز  دیفس  يرسپ  وا  میتسه و  هایس  منز  نیا  مدوخ و  تفگ : هدرب و  رمع  دزن  ار  شرـسمه  يدرم 
؟ تسیچ هیضق  نیا  رد 

هب ار  نز  نارومام  دننک ، راسگنس  ار  نز  داد  روتسد  رمع  دیفـس . ناشدنزرف  دنهایـس و  شرهوش  وا و  اریز  دوش ؛ راسگنـس  دیاب  نز  دنتفگ :
نانآ تسیچ ؟ امش  بلطم  دومرف : رهوش  نز و  هب  هدومن و  دروخرب  نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هار  نیب  رد  دندربیم  راسگنـس  تهج 

. دنتشاد نایب  ار  دوخ  هصق 
؟ يزاسیم مهتم  ار  تنز  ایآ  دومرف : هدرک و  ور  درم  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

. هن تفگ :
؟ ياهدش رتسبمه  وا  اب  یگدعاق  لاح  رد  ایآ  دومرف :

. مدش رتسبمه  وا  اب  سپ  دروآیم  رذع  امرس  تهج  هب  مدرکیم  نامگ  نم  تسا و  هدعاق  هک  درکیم  اعدا  بش  کی  يرآ ، تفگ :
. يرآ تفگ : تسا ؟ هدرک  یکیدزن  وت  اب  لاحنآ  رد  ترهوش  ایآ  دومرف : هدرک و  ور  نز  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

هبلغ هفطن  رب  ضیح  نوخ  هک  تسا  نیا  شندشدیفس  تلع  تسامش و  رـسپ  دنزرف  نیا  هک  دیدرگرب  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  سپ 
[. 45 . ] دیدرگ هایس  ندش  گرزب  زا  سپ  ترضح  نآ  هدومرف  قبط  و  ددرگیم ، هایس  دوش  گرزب  هک  یتقو  تسا و  هدرک 

تسوت زا  دنزرف 

نوـنکا ماهدرکیم و  لزع  مرـسمه  اـب  شزیمآ  ماـگنه  هب  هشیمه  نم  نینموـملاریما ! اـی  تفگ : هدـمآ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  يدرم 
. تسا هدش  نتسبآ  وا  منیبیم 

هک نیا  نودب  لوا  شزیمآ  زا  سپ  هک  هداتفا  قافتا  تیارب  چیه  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
؟ یشاب هدومن  شزیمآ  وا  اب  اددجم  ینک  لوب 

. تسا هدش  نینچ  يرآ ، تفگ :
[. 46 . ] دشابیم تدوخ  زا  دنزرف  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما 

نآرق هب  لالدتسا 

دوخ زا  ار  دـنزرف  مثیه  دروآ . ایند  هب  يدـنزرف  شنز  مامت  هام  شـش  زا  سپ  تشگزاـب ، دوخ  هناـخ  هب  تاوزغ  ضعب  زا  مثیه  هک  یماـگنه 
راسگنـس ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  اقافتا  دـننک . راسگنـس  ار  نز  داد  روتـسد  رمع  تشاد . ناـیب  شیارب  ار  هصق  درب و  رمع  دزن  ار  يو  هتـسنادن 

دنوادخ اریز  دیوگیم ؛ تسار  نز  ییوگب  دیاب  دومرف : رمع  هب  سپ  دیدرگ ، ربخاب  هیـضق  زا  دـید و  ار  وا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـننک ،
: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  تسا و  هام  یس  دنزرف ، نتفرگ  ریـش  زا  لمح و  تدم  [ 47 [ ؛ ارهـش نوثالث  هلاصف  هلمح و  و  دیامرفیم : نآرق  رد 

. دنهدیم ریش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام  [ 48 [ ؛ نیلماک نیلوح  نهدالوا  نعضری  تادلاولاو 
. تسا یگلماح  نارود  نیرتمک  هک  دنامیم  هام  شش  دوش  مک  هام  یس  زا  نداد  ریش  نارود  هام  راهچ  تسیب و  هک  یتقو  و 
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[. 49  ] دومن دازآ  ار  نز  دیسریم و  تکاله  هب  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : رمع 

رتخد ینتسبآ 

، درکیم راکنا  ار  لـمح  درمریپ  دـیدرگ ، نتـسبآ  رتخد  یتدـم  زا  سپ  تفرگ  يرـسمه  هب  ار  يرتخد  يدرمریپ  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد 
بلطم نیا  هب  رتخد  تسا ، هزیشود  زونه  وا  ایآ  دیـسرپ ؛ رتخد  زا  دیدرگ و  هبتـشم  نامثع  رب  هلأسم  مکح  یلو  دندرب  نامثع  دزن  هب  ار  ارجام 

. دننز دح  ار  يو  داد  روتسد  نامثع  دومن . رارقا 
هدرک و بذـج  ار  هفطن  نز  محر  هدومن  شزیمآ  درمریپ  هک  یعقوم  دـیاش  دوـمرف : ناـمثع  هب  سپ  دینـش ، ار  نیا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
، ماهتخیر محر  يادتبا  رد  ار  ماهفطن  هشیمه  نم  يرآ ، تفگ : درک و  قیدصت  درم  دوش  ضاضتفا  هب  رجنم  هکنیا  نودب  تسا ، هدش  نتـسبآ 

هدرک هک  يراـکنا  يازـس  رد  دـیاب  تسا و  درمریپ  نیمه  زا  لـمح  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  . دوـش لـصاح  ضاـضتفا  هکنیا  نودـب 
[. 50 . ] درک مکح  ترضح  نآ  يرواد  قبط  زین  نامثع  و  دوش . هنابیدات  یتبوقع 

سپ نانآ  دننک . هنیاعم  ار  رتخد  داد  روتسد  نز  دنچ  هب  ترضح  نآ  دندروآ ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دوب  مهتم  انز  هب  هک  ار  يرتخد 
. تسا هرکاب  يو  دنتفگ : یگدیسر  زا 

یفاک يدراوم  نینچ  لثم  رد  ار  نانز  یهاوگ  ترـضح  نآ  و  منکیمن . يراج  انز  دـح  هرکاب  رتخد  رب  زگره  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما 
[. 51 . ] تسنادیم

انز هب  ماهتا 

سپ نانآ  دننک . هنیاعم  ار  رتخد  داد  روتسد  نز  دنچ  هب  ترضح  نآ  دندروآ ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دوب  مهتم  انز  هب  هک  ار  يرتخد 
. تسا هرکاب  يو  دنتفگ : یگدیسر  زا 

یفاک يدراوم  نینچ  لثم  رد  ار  نانز  یهاوگ  ترـضح  نآ  و  منکیمن . يراج  انز  دـح  هرکاب  رتخد  رب  زگره  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما 
. تسنادیم

انز هب  رابجا 

هتخاس روبجم  لمع  نآ  رب  ار  وا  درم  هک  درکیم  دای  دنگوس  نز  دندروآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دـندوب  هدرک  انز  هک  ار  ینز  درم و 
. تشادرب وا  زا  ار  دح  تفریذپ و  ار  شیاعدا  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تسا ،

. تسین هتفریذپ  نز  ياعدا  دنیوگیم : دنـسرپب  ار  ياهیـضق  نینچ  نامز  نیا  تواضق  زا  رگا  دـیامرفیم : ثیدـح  لقان  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
[. 52]

تسین یفیلکت  هتسد  هس  رب 

ایآ دومرف : رمع  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دننک ، راسگنس  ار  وا  داد  روتسد  رمع  دندروآ ، رمع  دزن  دوب  هداد  انز  هک  ار  ینتسبآ  هناوید  نز 
تسین یفیلکت  هتسد  هس  رب  دومرف : هک  يدینشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

[. 53 …  ] دوش لقاع  ات  هناوید  - 1

تیروذعم
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وا داد  روتـسد  رمع  تشاد . رهوش  نز  نآ  تسا ، هدرک  انز  ینابایب  رد  یبنجا  يدرم  اب  نز  نالف  هک  دنداد  یهاوگ  هدمآ  رمع  دزن  رفن  دـنچ 
. دننک راسگنس  ار 

. متسه هانگیب  نم  هک  ینادیم  وت  ایادخ ! تشاد : هضرع  ادخ  هاگرد  هب  نز 
ار نز  دومرف : دوب  هیـضق  رظاـن  هک  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ینکیم ؟ بیذـکت  ار  دوهـش  اـیآ  تفگ : هدـش  نیگمـشخ  شراـتفگ  زا  رمع 

. دندومن شسرپ  شلاح  زا  دندنادرگرب و  ار  نز  تسا . هدوب  روذعم  لمع  نیا  باکترا  رد  دیاش  دینادرگرب 
، مدرب دوخ  هارمه  هب  بآ  يرادـقم  دنتـشادن  ریـش  نم  نارتش  نوچ  میدربیم و  ارچ  هب  ار  دوخ  نارتش  هیاسمه  درم  نم و  يزور  تفگ : نز 

نم منک ، انز  وا  اب  هک  نیا  رگم  تفریذپن ، ار  میاضاقت  يو  متساوخ  یندیماشآ  هیاسمه  درم  زا  مدوب ، هنشت  دایز  دش و  مامت  مبآ  هار  نیب  رد 
. مدش میلست  وا  يانز  هب  تهارک  اب  سپ  موش ، كاله  یگنشت  زا  دوب  کیدزن  هک  نیا  ات  متشاد  ابا  راک  نیا  زا 

ینامرفان و نودب  رگا  دوش  رطضم  هک  یـسک  [ 54 [ ؛) هیلع مثا  الف  داع  الو  غاب  ریغ  رطـضا  نمف  ! ) ربکا هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 55 . ] دومن دازآ  ار  نز  دینش  ار  نیا  نوچ  رمع  . تسین وا  رب  یهانگ  ددرگ  بکترم  متس 

نخس موهفم 

ار ود  ره  داد  روتـسد  رمع  يرتراکانز . نم  زا  وت  دوب  هتفگ  وا  هب  زین  نز  راـکانز ! دوب : هتفگ  نز  هب  درم  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  ینز  يدرم و 
يدـح درم  رب  تسا و  دـح  ود  قحتـسم  نز  دـینکم ، باتـش  دومرف : تشاد  روضح  اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اقافتا  دـننز . هناـیزات 

هک هدرک  رارقا  دوخ  يانز  هب  ایناث : و  تسا . هدش  ارتفا  دح  بجوتـسم  هدز و  تمهت  درم  نآ  هب  الوا : اریز  تسا ؛ دـح  ود  نز  يازـس  تسین ،
هاگنآ و  تسا . هدـیدرگ  مه  انز  دـح  قحتـسم  تهج  نیا  زا  و  رتمک ، یلو  مراکانز  مه  نم  ینعی ، يرتراکانز ؛ نم  زا  وت  دـیوگیم : درم  هب 

[. 56 . ] دوشیمن هدز  وا  هب  یلماک  دح  مود  هیحان  زا  دومرف :

دناهدیمهفن مکح  کی  زا  شیب  نارکف  هتوک  هتشاد و  ددعتم  ماکحا  هک  ییایاضق 

هدش طاول  رفیک 

؟ دـش طاول  وا  اب  دـیدید  امـش  ایآ  دیـسرپ ، ناـهاوگ  زا  دـنز و  هناـیزات  ار  وا  تفرگ  میمـصت  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  ياهدـش  طاول  درم 
. دومن شسرپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  دیدرگ ، هدنامرد  نآ  مکح  رد  رمع  يرآ . دنتفگ :

. دندز ار  شندرگ  دوش ، هدز  شندرگ  دیاب  دومرف : هاگنآ  دیدن ، ار  وا  یلو  تساوخ  ار  هدننک  طاول  مالسلاهیلع  یلع 
. دیرادرب ار  وا  تفگ : رمع 

. هدنام وا  رگید  تبوقع  کی  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ تسیچ نآ  تفگ : رمع 

! نازوسب شتآ  هب  هد  رارق  نآ  طسو  رد  ار  وا  هاوخب و  مزیه  هتسب  کی  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
راـبود راـک  طاوـل  هنیآ  ره  تشاد  ار  يراسگنـس  راـبود  قاقحتـسا  یمرجم  رگا  دوـمرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  رگید  یتـیاور  رد  و 

[. 57 . ] دشیم راسگنس 

ناضمر هام  رد  يراسگیم  رفیک 

وا هب  هنایزات  داتشه  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندروآ ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ار  وا  هدیشون  بارش  ناضمر  هام  زور  رد  رعاش ، یشاجن 
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. دز رگید  هنایزات  تسیب  هدیبلط  ار  وا  زین  نادادماب  هدومن  تشادزاب  ار  وا  بش  دز ،
ار مود  هناـیزات  تسیب  نیا  ببـس  یلو  دوـب ، مندیـشون  بارـش  رفیک  يدز  نم  هب  هک  هناـیزات  داتـشه  نآ  نینموـملاریما ! اـی  تـفگ : یـشاجن 

!؟ مدیمهفن
[. 58 . ] ناضمر هام  هب  تبسن  دوب  وت  ییانتعایب  یتمرحیب و  رطاخب  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح 

هبتشم يایاضق  ماکحا 

نالهاان ییاوشیپ 

وا دزن  دوب  هدیـشون  بارـش  هک  ار  يدرم  يزور  دـش ، هفیلخ  رکبوبا  دومن و  تلحر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
؟ ياهدیشون بارش  ایآ  تفگ : يو  هب  رکبوبا  دنک . يراج  دح  وا  رب  ات  دندروآ 

. يرآ تفگ :
؟ تسا مارح  نآ  هک  نیا  اب  ياهدیشون  ارچ  رکبوبا :

نم و  دنرمـشیم ، لالح  ار  نآ  هدیـشون و  بارـش  ناماس ، نآ  لها  هک  تسا  عقاو  ياهبـصق  یکیدزن  رد  ملزنم  متـسه و  ناملـسم  نم  درم :
. مدیزرویم بانتجا  نآ  زا  امتح  تسا  مارح  مالسا  نید  رد  متسنادیم  رگا  و  ماهتشادن ، یعالطا  نآ  ندوب  مارح  زا  زگره 

؟ ییوگیم هچ  هراب  نیا  رد  تفگ : هدرک  ور  رمع  هب  رکبوبا 
. تسا مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  نآ  جالع  هک  تسا  یلکشم  تفگ : رمع 

. ناوخب اجنیا  هب  ار  یلع  ورب  تفگ : دوخ  مالغ  هب  رکبوبا 
. میوریم وا  دزن  ام  تفگ : رمع 

دنتفگ ناملس  هب  ار  هصق  نانآ  تشاد ، روضح  شرضحم  رد  زین  یضر )  ) یسراف ناملس  دنتفر و  ترضح  نآ  دزن  هب  یگمه  هتـساخرب  سپ 
رجاهم و ياههناخ  مامت  هب  ار  يو  ات  تسرفب  وا  اب  يدرم  دومرف : رکبوبا  هب  ترضح  تشاد ؛ هضرع  مالـسلاهیلع  ماما  رب  ار  نایرج  ناملـس  و 
. تسین وا  رب  يدـح  هدـناوخن  یـسک  رگا  و  دـهد ، یهاوگ  هدـناوخ  شیارب  نآرق  زا  ار  بارـش  میرحت  هیآ  هک  سک  ره  دـنادرگب و  راـصنا 

. دش دازآ  درم  دادن و  یهاوگ  نآ  هب  سک  چیه  درک و  ارجا  ار  ترضح  نآ  روتسد  رکبوبا 
نیا هیصوت  دیکأت و  متساوخ  يرآ ، دومرف : مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  دیدرک ، تیاده  داشرا و  ار  هورگ  نیا  نینموملاریما ! ای  تفگ : ناملس 

[. 59 (. ] نومکحت فیک  مکلامف  يدهی  الا  يدهیال  نما  عبتی  نا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  : ) منک دیدجت  نانیا  دوخ و  قح  رد  ار  هیآ 
، دننک يربهر  ار  وا  هک  نیا  رگم  دباییمن  تیاده  هک  یسک  ای  دوشب  يوریپ  هک  تسرتهتسیاش  دنکیم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  یسک  ایآ 

[. 60 [ !؟ دینکیم مکح  هنوگچ  دوشیم ! هچ  ار  امش 
: هک دوشیم  لقن  هبسانملاب 

ات دیـسر . مهب  هلوخو  رابجلادـبع  مشاه و  وا  زا  هدومن  جاودزا  يرم  نانـس  رتخد  هکیلم  دوخ  ردـپ  نز  اب  نابز  نب  روظنم  هدروآ : یناـغا  رد 
یلو هدومن  فارتعا  هیـضق  لصا  هب  وا  دیـسرپ ، وا  زا  ار  ناـیرج  هدومن  راـضحا  ار  وا  رمع  دیـسر ، رمع  هب  وا  يارجاـم  رمع ، تفـالخ  ناـمز 

شیاعدا نیا  رب  ار  وا  هاگنآ  و  رـصع ، زامن  ماگنه  هب  ات  هدومن  تشادزاـب  ار  وا  رمع  تسا ، هتـشادن  یعـالطا  نآ  تمرح  زا  هک  دـش  یعدـم 
[. 61 . ] دومن ادج  رگیدکی  زا  ار  نانآ  درک و  دازآ  ار  وا  هدومن  دای  مسق  راب  لهچ  وا  داد و  دنگوس 

: ّفلؤم
! تسا هماسق  ياج  هچ  اجنیا  یلو 
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یصخ درم  یهاوگ 

يرگید و  دوب ، یـصخ  هک  یمیمت  رمع و  یکی  دـنداد ؛ یهاوگ  نآ  رب  رفن  ود  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  وا  هدیـشون  بارـش  نوـعظم  نب  همادـق 
رمع بارـش . ندرک  یق  لاح  رد  ار  وا  هک  يرگید  و  هدید ، بارـش  ندیـشون  لاح  رد  ار  وا  هک  داد  یهاوگ  نانآ  زا  یکی  دوراج ، نب  یلعم 

اب زین  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنهد ، يرای  لکـشم  نیا  لح  رد  ار  وا  ات  هدـیبلط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یعمج 
دیتسه یسک  نامه  امش  اریز  تسیچ ؟ هیـضق  نیا  رد  امـش  رظن  نسحلاابا ! ای  تفگ : هدرک و  ور  ترـضح  نآ  هب  رمع  دروآ . فیرـشت  نانآ 

دـشابیم و رتدایز  تشناد  و  رتحیحـص ، تما  نیا  ماـمت  زا  وت  تواـضق  یلع ! اـی  هدومرف : ناـتقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک 
. تسا فالتخا  ناشتداهش  رد  دهاش  ود  نیا  نونکا 

هداد یهاوگ  ندـیماشآ  رب  هداد  تداهـش  ندرک  یقرب  هک  یـسک  نآ  و  تسین . یفـالتخا  ناـشیهاوگ  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
. تسا هدرک  یق  ار  نآ  هک  هدیشون  بارش  اعطق  اریز  تسا ؛
؟ دوشیم هتفریذپ  یصخ  درم  یهاوگ  ایآ  تفگ : رمع  زاب 

[. 62 . ] دناسریمن تداهش  هب  ینایز  تسرگید و  ياضعا  زا  ضعب  نتشادن  دننام  شیر  نتشادن  يرآ . دومرف : مالسلاهیلع  ماما 

هناضرغم تفلاخم 

. دـنداد یهاوگ  شیانز  رب  دـندرب و  نامثع  دزن  ار  وا  درک ، اـنز  دوب  هدـش  دازآ  وا   4 هتـسب و 3 / هبتاکم  دادرارق  دوخ  يالوم  اـب  هک  يزینک 
دوشیم هدز  وا  هب  هک  ییاههنایزات  دومرف : ترـضح  نآ  دومن . شـسرپ  نینموملاریما  زا  ار  هلأسم  دیدرگ  هدنامرد  وا  دح  تیفیک  رد  نامثع 

. دیسرپ زین  تباث  نب  دیز  زا  ار  هلأسم  نیمه  نامثع  دوش . میسقت  شیگدرب  يدازآ و  تبسن  هب  دیاب 
4 هک 3 / نیا  اب  دننز  هنایزات  ناگدرم  باسح  هب  ارچ  دومرف : دـیز  هب  نینموملاریما  دـننزیم . هنایزات  یگدرب  باسح  هب  ار  زینک  تفگ : دـیز 

؟ تسا رتشیب  نآ  هک  دننزن  هنایزات  اهدازآ  باسح  هب  ارچ  دننز  هنایزات  ار  وا  بیترت  کی  هب  دنهاوخیم  هک  الاح  و  تسا ؟ هدش  دازآ  وا 
یخساپ دیز  تسا . روط  نیمه  يرآ  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  . دربب دازآ  مهس  دیاب  زین  ثرا  دروم  رد  سپ  دشاب  نینچ  رگا  تفگ : دیز 

[. 63 . ] دوب هدش  راکشآ  تقیقح  مامت و  وا  رب  تجح  هک  نیا  اب  درک  مکح  دیز  هتفگ  قبط  نامثع  یلو  تشادن ،

كدوک ود  يزاب 

نادـند هدومن  باترپ  ار  دوخ  زیت  یتسدـبوچ  نانآ  زا  یکی  دـندوب  يزاب  مرگرـس  كدوک  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد 
رطخ مالعا  باترپ  ماگنه  هب  هک  دروآ  هاوگ  هدننز  كدوک  دیدرگ . حرطم  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  ارجام  تسکـش . ار  دوخ  يزابمه 

[. 64 . ] تسا روذعم  دنک  مالعا  رطخ  دورو  عقوم  رد  هک  یسک  دومرف : تشادرب و  وا  زا  ار  صاصق  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدرک 

ثلث هب  تیصو 

. دشابیم شتیصو  ءزج  زین  شیاهبنوخ   3 / 1 دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دش . هتشک  اطخ  روطب  دوب  هدرک  تیـصو  ثلث ، هب  هک  يدرم 
[. 65]

تسوت هدهع  هب  دنزرف  هید 

ار وا  عزف  تدش  زا  دیـسارهب و  تخـس  نز  درک . شراضحا  هاگنآ  هدومن  دیدهت  ار  وا  ءادتبا  رمع  دـنداد ، شرازگ  رمع  دزن  راکدـب  ینز  زا 
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زا رمع  تشذـگرد ، هک  نیا  ات  درکیم  هیرگ  هتـسویپ  دازون  دـیدرگ  دـلوتم  وا  زا  يرـسپ  درب و  هانپ  ياهناخ  هب  هدـش  ضراـع  ندـییاز  درد 
! هفیلخ يا  دنتفگ : هداد و  يرادلد  ار  وا  نایسلجم  زا  یهورگ  داد ، تسد  وا  هب  هداعلا  قوف  یـسرت  دیدرگ ، تحاران  رایـسب  ربخ  نیا  ندینش 

رگا دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  ترضح  دندیـسرپ  نوچ  و  دیـسرپب ، مالـسلاهیلع  یلع  زا  ار  هلأسم  دیورب و  تفگ : رمع  تسین . وت  رب  يزیچ 
: دومرف رمع  هب  هاگنآ  و  دـیاهدرک . اطخ  مه  زاب  دـیاهتفگ  لمأت  نودـب  رگا  و  دیاهدیـسرن ، قح  هب  دـیاهتفگ  وا  هب  ار  مکح  نیا  هدرک  داهتجا 

[. 66 . ] دشابیم تاهدهع  رب  تدنزرف  هید 

قح رد  رییخت 

؛ تخاس ریخم  قح  ود  نیب  ار  هیلع  ینجم  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  درک ، روک  ار  یمشچ  کی  صخش  مشچ  يدرم 
. مشچ کی  هید  نتفرگ  اب  یناج  مشچ  کی  ندرک  روک  - 1

[. 67 . ] صاصق زا  وفع  لماک و  هید  کی  نتفرگ  - 2

دح ریخات 

ات ءاسفن  ضئاح و  هضاحتـسم ، نز  زا  دوشیم ؛ ریخأت  ینیعم  تقو  ات  نانز  زا  هتـسد  راـهچ  رب  دـح  يارجا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 68 . ] دیازب ار  شدنزرف  ات  نتسبآ  نز  زا  دنوش و  كاپ 

بیدات

رد ار  وا  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندروآ ، مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  دندوب  هدید  شباوختخر  رد  ار  رگید  درم  هک  ار  يدرم 
[. 69 . ] دنزاس هدولآ  شعوفدم 

ندش راسگنس  عقوم  رد  هدش و  هنصحم  يانز  بکترم  هک  یسک  مکح  زا  مدیسرپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  دیوگیم : دلاخ  نب  نیـسح 
؟ هن ای  دوشیم  هدنادرگزاب  ایآ  هدومن  رارف 

وا هدوب  شدوخ  رارقا  شندز  دح  ببس  رگا  هن ، رگید  تروص  رد  دوشیم و  هدنادرگزاب  تروص  کی  رد  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
. دننزیم وا  هب  یلماک  دح  هدنادرگرب و  ار  وا  هدرکیم  راکنا  شدوخ  هدوب و  هنیب  رگا  و  دننادرگیمن ، رب  ار 

هب ترضح  نآ  دزن  کلام  نب  زعام  هک  یماگنه  رد  هدومرف ، ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یلیـصفت  نیا  دومرف : سپس 
دنکفا نیمز  هب  ار  وا  هدومن  باترپ  وا  فرط  هب  يرتش  قاس  ماوع  نب  ریبز  سپ  درک ، رارف  دـح  يارجا  عقوم  رد  هدومن و  فارتعا  دوخ  يانز 

هب ار  زعام  ارچ  دومرف : ترضح  نآ  دنداد . ربخ  هیـضق  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  و  دنتـشک ، ار  وا  هتفرگ و  ار  شرود  مدرم  و 
اما دومرف : سپـس  دمآ و  دهاوخ  زاب  دنک  رارف  رگا  تروص  نیا  رد  دوب و  هدرک  فارتعا  شهانگ  هب  شدوخ  وا  اریز  دیتشاذگن ؟ دوخ  لاح 

[. 70 . ] داد شیایلوا  هب  لاملا  تیب  زا  ار  وا  ياهبنوخ  دیدشیمن و  هارمگ  زگره  دوب  امش  دزن  مالسلاهیلع  یلع  رگا 

اعدا شیامزآ 

ياههام رد  ایآ  دنـسرپب  شمرحم  نایانـشآ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ، هدـش  تداع  راب  هس  هام  کی  رد  هک  درک  اـعدا  ینز 
[. 71 . ] تسا هتفگ  غورد  هنرگو  دوشیم  هتفریذپ  شیاعدا  دنداد  یهاوگ  نآ  رب  هچنانچ  و  هن ؟ ای  هدوب  نینچ  زین  هتشذگ 

متشادن یخساپ  نیا  زا  شیب  مه  نم 
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نینموملاریما ياـیوج  ترـضح  نآ  زا  هدـش  دراو  یهورگ  ناـهگان  دوب ، هتـسشن  ردـپ  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ترـضح  يزور 
نز هاگنآ  هدش و  رتسبمه  دوخ  رسمه  اب  يدرم  دنتفگ : . دییوگب ار  نآ  تسیچ ؟ امـش  بلطم  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دندش .

اب نآ  جالع  هک  تسا  یلکـشم  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسیچ ؟ شمکح  تسا ، هدـش  نتـسبآ  وا  هدومن و  هقحاـسم  ياهزیـشود  اـب 
مدوخ يوس  زا  دوب  اـطخ  رگا  تسا و  نینموملاریما  دـنوادخ و  بناـج  زا  دوب  حیحـص  رگا  میوگیم  ار  امـش  خـساپ  نم  تسا و  نسحلااـبا 
دیاـب نز  اـیناث : و  دوشیم . لـیاز  شتراـکب  ندـییاز  اـب  اریز  دزادرپب ؛ ار  رتخد  رهم  دـیاب  نز  نآ  ـالوا : منکن ؛ هابتـشا  مراودـیما  دـشابیم و 
يراج اـنز  دـح  وا  رب  دـییاز  ار  دـنزرف  رتخد ، هک  نآ  زا  سپ  و  تسا ، هدـش  یگرزب  هاـنگ  بکترم  رهوش ، نتـشاد  اـب  نوچ  دوش  راـسگنس 

. دنیامنیم در  هفطن  بحاص  هب  ار  دنزرف  دننکیم و 
هچ نسح  مدـنزرف  زا  دومرف : ناشیا  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دـندومن ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  نینموملاریما  اقافتا  هتـشگرب  تعامج  نآ 

؟ داد خساپ  هچ  امش  هب  وا  دیدیسرپ و 
یخساپ نیا  زا  شیب  مه  نم  دیدیسرپیم  نم  زا  ار  هلأسم  نیا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنتشاد ، هضرع  ار  باوج  لاوس و  نانآ 

[. 72 . ] متشادن

هدادن يور  یحاون  نیا  رد  یتیانج  نینچ 

نانآ هتـشاد ، لیـسگ  راید  نآ  تاضق  همکحم  هب  ار  يو  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  دـنکیم  انز  شرـسمه  اب  هک  دـید  ار  يدرم  يرـسجلایبانبا 
نوچ و  دنک ، لاوس  نینموملاریما  زا  ار  هلأسم  یسوموبا  ات  تشاگن  يرعشا  یـسوموبا  هب  ار  ارجام  هیواعم ، ور  نیا  زا  دنتـسنادن  ار  شخـساپ 

وت هب  اجک  زا  هیـضق  نیا  منیبب  وگب  هدادن ، يور  یحاون  نیا  رد  یتیانج  نینچ  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  دیـسرپ ،
؟ تسا هدیسر 

یهاوگ وا  رب  هک  درواـیب  هاوگ  رفن  راـهچ  لـتاق  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  . تسا هتـشون  میارب  ار  نآ  هیواـعم  تفگ : یـسوموبا 
[. 73 . ] دزادرپب شئایلوا  هب  ار  لوتقم  هید  دیاب  هنرگو  تسین ، وا  رب  يزیچ  دنهد ،

دیایب یلع  ات  تسیاب  اجنیا 

. هعفد ود  زین  ماهدش  ناملـسم  هک  نآ  زا  دعب  و  ماهداد ، قالط  راب  کی  ار  منز  موش  ناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : هدـمآ و  رمع  دزن  يدرم 
؟ یئوگیم هچ  سپ  تفگ : درم  دنام . تکاس  رمع  تسا ؟) مزال  للحم  ای  منک و  جاودزا  وا  اب  مناوتیم  لاح  )

. دیایب یلع  ات  تسیاب  اجنیا  تفگ : رمع 
یلع زا  ار  تاهلأسم  ـالاح  تفگ : هدرک  ور  درم  نآ  هب  رمع  دروآ . فیرـشت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماـگنه  اـت  داتـسیا  صخـش  نآ 

اب رگید  راب  کی  یناوتیم  وت  هدـش ، عقاو  رفک  لاح  رد  هک  ار  يزیچ  ره  دزاسیم  مدـهنم  مالـسا  دومرف : وا  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  سرپب .
[. 74 . ] ییامن جاودزا  تنز 

نازینک ياهقالط  هرامش 

نینموـملاریما هب  دادـن و  ار  شباوـج  رمع  دوـمن ، شـسرپ  نازینک  ياـهقالط  هرامـش  زا  هدـمآ و  رمع  دزن  يدرم  هدروآ : بقاـنم  رد  يورس 
. هعفد ود  ینعی  درک ؛ هراشا  تشگنا  ود  اب  ترضح  نآ  میوگب ؟ درم  نیا  هب  قالط  هعفد  دنچ  تشاد : هضرع  هدرک و  ور  مالسلاهیلع 

. هن تفگ : یسانشیم ؟ ار  درم  نیا  ایآ  تفگ : درم  نآ  هب  رمع 
[. 75 . ] تسا یگرزب  دجم و  بحاص  بلاطیبا  نب  یلع  درم  نیا  تفگ : رمع 
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تسنادن نامثع 

دزن يراصنا  نز  تشذگرد . يدنچ  زا  سپ  هتفگ و  قالط  ار  شیراصنا  نز  مشاه ، ینب  زا  يرگید  راصنا و  زا  یکی  تشاد ؛ نز  ود  يدرم 
دزن هـب  ار  ناـنآ  تسنادـن و  ار  شمکح  ناـمثع  دربیم ، ثرا  وا  زا  هدوـب و  قـالط  هدـع  رد  رهوـش  ندرم  ماـگنه  هـک  دروآ  هاوـگ  ناـمثع 
هـس رهوش  تافو  عقوم  رد  هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  يراصنا  نز  رگا  دومرف : هلأسم  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  درب ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. دربیمن ثرا  هنرگ  دربیم و  ثرا  وا  زا  هتشذگن  شقالط  زا  ضیح  هعفد 
؟ يراد لوبق  ار  نآ  ایآ  دوب  یلع  تمع  رسپ  تواضق  يدینش  هک  تواضق  نیا  تفگ : هدرک و  ور  یمشاه  نز  هب  نامثع 

رظنفرـص ثاریم  زا  دـیزرو و  عانتما  ندروخ  مسق  زا  يراصنا  نز  یلو  دربب . ثرا  دـنک و  دای  دـنگوس  يراصنا  نز  کـنیا  و  يرآ ، تفگ :
[. 76 . ] درک

دنفسوگ گس و  قرف 

لمح نیا  ایآ  دیسر ، مه  هب  یلمح  اهنآ  زا  درک و  نتسج  يدنفسوگ  اب  مدید  ار  یگـس  دیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یبارعا  يدرم 
؟ تسا قحلم  کیمادک  هب 

دوب راوـخ  فـلع  رگا  تسا و  گـس  دوـب  راوختـشوگ  رگا  نک ، شیاـمزآ  شکاروـخ  تیفیک  رد  ار  وا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
. دنفسوگ

. فلع یهاگ  هدروخ و  تشوگ  یهاگ  ماهدید  ار  وا  یبارعا :
گـس دروخیم  بآ  نابز  اب  رگا  تسا و  دنفـسوگ  دروخیم  بآ  ناهد  اـب  رگا  نک ، شیاـمزآ  ندـیماشآ  بآ  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع 

. تسا
. دروخیم بآ  روج  ود  ره  یبارعا :

دنفـسوگ دوریم  هـلگ  وـلج  اـی  طـسو  رگا  تـسا و  گـس  دوریم  هـلگ  لاـبند  رگا  نـک ، شیاـمزآ  نـتفر  هار  رد  ار  وا  مالــسلاهیلع  یلع 
. نانچ یهاگ  تسا و  نینچ  یهاگ  یبارعا : . تسا

. تسا گس  دنیشنیم  مد  رب  رگا  تسا و  دنفسوگ  دباوخیم  مکش  رب  رگا  نک ، هظحالم  نتسشن  تیفیک  رد  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع 
. بیترت نآ  هب  ینامز  دنیشنیم و  بیترت  نیا  هب  یهاگ  یبارعا :

. تسا گس  يدید  ءاعماو  هدور  رگا  تسا و  دنفسوگ  يدید  هبنکش  شمکش  رد  رگا  نک  حبذ  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع 
[. 77 . ] دش توهبم  ریحتم و  قیقد و  تاکن  نیا  ندینش  زا  یبارعا 

هدروخ كوخ  ریش  زا  هک  يدنفسوگ  ریهطت 

دیاب هتشذگ  یگاروخریش  زا  رگا  دومرف : دندومن ؛ شسرپ  هدرک  يذغت  كوخ  ریش  اب  هک  يدنفسوگ  مکح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
یپ زور  تفه  تدم  رد  دیاب  تسا  هراوخریـش  رگا  و  دیناروخب ، نان  امرخ و  هتـسه  فلع و  وا  هب  هدومن  يرادـهگن  وا  زا  یلاوتم  زور  دـنچ 

[. 78 . ] دوش هتخادنا  دنفسوگ  ناتسپ  رب  یپ  رد 

لکشم رذن 

مزال هک  هدیـسر  ياهناخدور  هار  نیب  رد  دنک ، ترایز  ار  ادخ  هناخ  هدایپ  ياپ  اب  هدرک  رذـن  يدرم  دندیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
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؟ تسیچ شفیلکت  دنک  روبع  نآ  زا  یتشک  اب  تسا 
[. 79 . ] دنک روبع  بآ  زا  ات  دتسیایم  اپرس  یتشک  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نادنمتسم رب  رارکت 

نانآ رب  زور  دـنچ  ار  ماعط  ياهدـم  دـیاب  دوشن  تفای  ریقف  ود  ای  کی  زا  شیب  هرافک  تخادرپ  يارب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 80 . ] دسرب دم  هد  هب  ات  هدومن  رارکت 

تازاجم

دنتشاد و لیسگ  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  يارسداد  هب  هدومن و  ریگتسد  دندوب  هدرک  تکرـش  لتق  کی  رد  هک  ار  رفن  هس  یماظتنا  نارومام 
. درکیم ینابهگن  نانآ  زا  یموس  دناسر و  لتق  هب  ار  يو  يرگید  تفرگب و  ار  وا  نانآ  زا  یکی  دنداد : حرش  نینچ  ار  ارجام 

نامه دراپسب ، ناج  دبا  نادنز  رد  دیاب  هتفرگ  ار  لوتقم  هک  سک  نآ  و  دوش ، روک  دیاب  نابهدید  نامشچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 81 . ] دوش هتشک  دیاب  زین  لتاق  تسا و  هدرپس  ناج  ات  هتفرگ  ار  درم  نآ  هک  هنوگ 

تمارغ ای  صاصق 

صاصق رد  درم  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دومن  هدولآ  ار  شـسابل  صخـش  نآ  هک  داد  راـشف  رگید  درم  مکـش  رب  ناـنچ  يدرم 
[. 82 . ] دزادرپب درم  نآ  هب  هید  موس  کی  ای  دوش و  هدولآ  شسابل  زین  وا  ات  دنهد  راشف  شمکش  رب  دیاب  هدش  بکترم  هک  یتیانج 

رگید یهام  مکش  رد  یهام 

؟ تسیچ نآ  مکح  دوش  هدید  يرگید  یهام  مکش  رد  رگا  دندیسرپ ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[. 83 . ] روخب ار  ود  ره  دومرف :

راوخ تساجن  ناویح  ندرک  كاپ 

جنپ یباغرم  زور ، هس  راوختـساجن  غرم  دومرف : هدش ، راوختـساجن  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  ندـش  كاپ  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ناشتشوگ دننک  حبذ  ار  اهنآ  تدم  نیا  زا  شیپ  رگا  دنروخب و  كاپ  ياذغ  دیاب  زور  لهچ  رتش  زور و  تسیب  واگ  زور ، هد  دنفسوگ  زور ،

[. 84 . ] تسا مارح 

عیرس نتشک 

مکح زا  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  هدرک ، ياج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  لاح  نامه  رد  هتشک و  ریـشمش  اب  ار  شکرـس  واگ  یهورگ 
[. 85 . ] دشابیم لالح  شتشوگ  تسا و  دنت  عیرس  نتشک  عون  کی  مه  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآدومن  شسرپ  نآ  تشوگ 

سیلدت

. دومن جیوزت  يدرم  هب  هدرک و  سیلدت  شیلو  مادنا  سیپ  ینز 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم دیاب  هدش  سیلدت  ببـس  هک  نز  نآ  یلو  دزادرپب ، وا  هب  ار  شرهم  دیاب  هدش  رتسبمه  نز  اب  درم  نوچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دشابیم نز  دوخ  هدهع  هب  رهم  دروآ  رد  دقع  هب  ار  وا  دـشابن و  علطم  ینز  بیع  زا  يدرم  رگا  دومرف : سپـس  دـهد و  تمارغ  رهوش  هب  ار 

[. 86]

دقع خسف 

رگا نز  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تسا ، دازآ  زین  شرهوـش  درکیم  لاـیخ  نز  دـندومن ، جـیوزت  یمـالغ  هب  هتـسنادن  ار  دازآ  ینز 
[. 87  ] دوش ادج  رهوش  زا  دناوتیم  دهاوخب 

نینع مکح 

[. 88 . ] دوریم نیب  زا  نز  خسف  رایتخا  دوش ، نینع  سپس  دنک و  ترشابم  شنز  اب  راب  کی  اهنت  يدرم  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

نز ردام  اب  جاودزا 

ینز اب  يدرم  دیسرپ : هدمآ  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دزن  يدرم  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگیم : مزاح  نب  روصنم 
؟ دیامن جاودزا  شردام  اب  دناوتیم  ایآ  تسا ، هدرم  نز  دوش  رتسبمه  وا  اب  هکنآ  زا  لبق  هدومن و  جاودزا 

یمکح هب  هعیش  راختفا  اهنت  موش  تیادف  متشاد  هضرع  نم  تسا ؟ هتفاین  نآ  رد  یعنام  هدرک و  نینچ  ام  زا  یصخش  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
نآ زا  ار  هلأـسم  مکح  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  هب  سپ  هداد ، هزاـجا  ار  نآ  دوعـسمنبا  هک  هلأـسم  نـیا  رد  تـسا  مالـسلاهیلع  یلع  زا 

مکروجح یف  یتاللا  مکبئابر  و  : ) نآرق هیآ  زا  هتفگ  ياهتفرگ ؟ اجک  زا  ار  مکح  نیا  هدومرف  وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هدـش . ایوج  ترـضح 
هدرک ترـشابم  نز  اب  رگا  دـناهدش  تیبرت  امـش  نماد  رد  هک  نز  نارتخد  امـش  يارب  دـش  مارح  و  [ 89 [ ؛) نهب متلخد  یتاللا  مکئاـسن  نم 

. دیشاب
تاهماو نز : ردام  اب  جاودزا  تمرح  هیآ  نکیلو  تسا  لوخد  هب  دیقم  هیآ  رد  بئابر  اب  جاودزا  تمرح  هدومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  یلع  سپ 

. دشابیمن نانآ  نارتخد  اب  لوخد  هب  دیقم  تسا و  قلطم  نز ، ردام  امش  رب  دش  مارح  و  مکئاسن ؛
[. 90 . ] درک لقن  مالسلاهیلع  یلع  زا  صخش  نیا  هک  ار  هچنآ  يدینش  ایآ  دومرف : هدرک و  ور  لئاس  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  عقوم  نیا  رد 

نک هیبنت  ار  تنز 

. تسا هدیناروخ  مزینک  هب  ار  نآ  هدیـشود و  ار  شریـش  زا  يرادقم  منز  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدـمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
[. 91 . ] امن يرادهگن  ار  تزینک  نک و  بیدأت  ار  تنز  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

یسوجم ینز  مالسا  هجیتن 

درم روایب ، مالسا  زین  وت  دومرف : شرهوش  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دش  ناملسم  دوش  رتسبمه  وا  اب  شرهوش  هک  نآ  زا  لبق  یسوجم  ینز 
ببـس نز  مالـسا  دومرف : و  دوشیم ، ادج  وا  زا  نز  دزادرپب و  وا  هب  ار  نز  رهم  فصن  دیاب  درم  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تفریذپن .

[. 92 . ] دیدرگ وا  تفارش  تزع و 

تنس اب  تفلاخم  طرش 
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نینموملاریما ترضح  دشاب . وا  اب  قالط  عامج و  هزاجا  هک  نیا  طرـش  هب  دومن  جاودزا  يدرم  اب  رهم  ناونع  هب  لوپ  یغلبم  تخادرپ  اب  ینز 
رهوش هک  تسا  نیا  تنـس  دومرف : هاگنآ  و  درادـن ، ار  نآ  تیلها  هک  هدـش  یقح  يدـصتم  هدرک و  تفلاخم  ادـخ  تنـس  اب  نز  نیا  دومرف :

[. 93 . ] دشاب وا  اب  مه  قالط  عامج و  هزاجا  دهدب و  ار  نز  هقفن 

ترشابم زا  لبق  قالط 

رتسبمه وا  اب  هک  نیا  نودب  دـیوگ  قالط  ار  نز  تساوخ  یتدـم  زا  سپ  و  داد ، رارق  يراکتمدـخ  ار  نز  رهم  دومن و  جاودزا  ینز  اب  يدرم 
. دشاب هدش 

. تسا راکبلط  هدش  میلست  يو  هب  هک  يزور  ياهب  هب  ار  راکتمدخ  تمیق  فصن  نز  نآ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
قـالط ار  وا  تساوـخیم  ترـشابم  زا  لـبق  هداد و  رارق  شجاودزا  هیرهم  ار  شیدازآ  هدرک و  دازآ  ار  دوـخ  زینک  هـک  يدرم  هراـبرد  زین  و 

[. 94 . ] دوشیم دازآ  شمامت  دزادرپیم و  درم  هب  ار  شتمیق  رگید  فصن  دوخ  دزمتسد  اب  و  تسا ، دازآ  شفصن  زینک  نآ  دومرف : دهد ،

دزد نفک  تازاجم 

؟ تسیچ درم  نیا  رفیک  امش  رظن  هب  تفگ : دوخ  نارای  هب  هیواعم  دندروآ ، هیواعم  دزن  ار  يدزد  نفک 
. نک شدازآ  هد و  تبوقع  ار  وا  دنتفگ :

. تسا هدرکن  مکح  نینچ  ع )  ) یلع تفگ : يدرم  نایم  نآ  زا 
؟ هدومن مکح  هنوگچ  سپ  دیسرپ ، هیواعم 

[. 95 . ] كاته ناگدرم  هب  تبسن  مه  تسا و  دزد  مه  وا  اریز  دوش ؛ عطق  دیاب  دزد  نفک  تسد  هدومرف : ترضح  نآ  تفگ :

هجنکش اب  سبح 

تخاسیم ین  زا  یقاتا  دادیمن  قالط  مه  ار  وا  دوشن و  رتسبمه  دوخ  نز  اب  درکیم  دای  دنگوس  هک  يدرم  يارب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 96 . ] دهد قالط  ار  شنز  ات  دادیم  وا  هب  ار  شکاروخ   4 اهنت 1 / و  درکیم . ینادنز  اجنآ  رد  ار  وا  و 

ءالیا تحص  طرش 

؛ دـندومن شـسرپ  دوشن ، رتسبمه  وا  اب  هک  درکیم  دای  دـنگوس  دوخ  نز  اب  لوخد  زا  لـبق  هک  يدرم  مکح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[. 97 . ] درادن يرثا  لوخد ، زا  لبق  عامج  كرت  رب  دنگوس  دومرف :

هبتاکم دادرارق 

دیاب درم  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دیدرگ ، نتـسبآ  زینک  هدـش و  رتسبمه  يو  اب  دوب ، هتـسب  هبتاکم  دادرارق  دوخ  زینک  اب  هک  يدرم 
دلوما مکح  تسناوتن  رگا  دوشیم و  دازآ  دـهدیم و  شیالوم  هب  ار  دوخ  تمیق  هیقب  شدزمتـسد  اب  زینک  دزادرپب و  وا  هب  ار  نز  لـثملارهم 

[. 99 . ] دراد ار  [ 98]

( دلو ما   ) نازینک نتخورف 
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؟ تخورفیم ار  نازینک  مالسلاهیلع  یلع  ارچ  دش ؛ لاوس  مالسلاامهیلع  مظاک  ماما  ای  قداص  ماما  زا  دیوگیم : دیزی  نب  رمع 
؟ بیترت هچ  هب  مدیسرپ  نم  تخورفیم . ناشتمیق  يادا  روظنم  هب  ار  نانآ  دومرف :

ار شتمیق  دناوتن  و  دسر ، مهب  وا  زا  يدـنزرف  دزادرپب  هدنـشورف  هب  ار  شتمیق  هک  نآ  زا  لبق  درخب و  هیـسن  روطب  يزینک  يدرم  رگا  دومرف :
[. 100 . ] دشورفیم شدوخ  هجو  رد  ار  زینک  دریگیم و  ار  دنزرف  دیامن ، ءادا 

دنزرف لوا  يدازآ 

و دشاب ، دازآ  دیازب  هک  يدـنزرف  لوا  هک  دوب  هتفگ  شکلام  هدومن و  جاودزا  يرگید  هدـیلو  اب  هک  يدرم  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 101 . ] نک دازآ  ار  ود  ره  دومرف : دوب ، هدییاز  ولقود  نز ،

دریگیم تسد  دنیبیم و  مشچ 

: دومرف ناـنآ  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفرگب . ار  نآ  يرگید  درم  داـتفا و  یتخرد  رب  هک  نیا  اـت  هدرک  لاـبند  ار  ياهدـنرپ  يدرم 
لالح دریگب  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  تسا و  دیـص  دوش  زاورپ  رب  رداق  هاگره  هدـنرپ  دومرف : زین  و  [ 102 . ] دریگیم تسد  دنیبیم و  مشچ 

[. 103 . ] دشابیم

تیصو لاقتنا 

لقتنم یـصو  هثرو  هب  تیـصو  دومرف : نینموملاریما  تشذـگرد  یـصوم  زا  لبق  یـصو  اـقافتا  درک ، دوخ  یـصو  ار  یبیاـغ  صخـش  يدرم 
[. 104 . ] دوشیم

دزد نییعت  رد  هابتشا 

زا سپ  درک ، عطق  ار  درم  نآ  تسد  ناشیا  یهاوگ  قبط  ترضح  نآ  دنداد ، یهاوگ  يدرم  يدزد  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  رفن  ود 
. میدوب هدرک  هابتشا  لوا  درم  نییعت  رد  ام  تسا و  دزد  نیا  دنتفگ : هدروآ و  ترضح  نآ  دزن  ار  يرگید  صخش  دهاش  ود  نامه  زاب  یتدم 

[. 105 . ] دنهد تمارغ  لوا  درم  هب  زین  ار  هید  فصن  دومرف : تفریذپن و  ار  نانآ  یهاوگ  مالسلاهیلع  ماما 

نایجاح ورشیپ 

[. 106 . ] تفریذپیمن ار  نایجاح  ورشیپ  یهاوگ  ریما ، ترضح 

راک هبوت  دزد  یهاوگ 

ماجنا رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  تسا ، هدرک  هبوت  هک  دنتـسناد  دوب و  هدـش  عطق  يدزد  رثا  رد  شیاپ  کـی  تسد و  کـی  هک  يدرم 
[. 107 . ] تفریذپ ار  شیهاوگ  ترضح  نآ  داد ، یهاوگ  ياهعقاو 

هدرک مکح  وت  فالخ  رب  یلع 

نامه هب  هدومن و  راذگاو  یصخش  هب  نیعم  ریغ  یتدم  رد  ار  دوخ  یضارا  يدرم  دندیسرپ ؛ وا  زا  درکیم ، تواضق  دجـسم  رد  یلیلیبانبا 
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. تسا هدرم  لاح 
. دوشیمن لـقتنم  کـلام  هثرو  هب  دراد و  صاـصتخا  صخـش  ناـمه  هب  شعفاـنم  نیمز و  هدرکن  نیعم  ار  شتدـم  نوچ  تفگ : یلیلیبانبا 

هدرک مکح  وت  فالخرب  دجـسم  نیمه  رد  بلاطیبا  نب  یلع  اما  تفگ : یلیلیبانبا  هب  سپ  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  سیق  نب  دـمحم  اقافتا 
. تسا

؟ ینادیم اجک  زا  تفگ : یلیلیبانبا 
[. 108 . ] درکیم در  هثرو  هب  دوب  هدش  سبح  هثرو  ریغ  رب  هک  ار  ییاهنیمز  یلع  دومرف : هک  مدینش  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ :

ثلث زا  يدازآ 

ثلث زا  دـیاب  دومرفیم : یتسه  دازآ  نم  تافو  زا  دـعب  وت  دوب : هتفگ  وا  هب  شیالوم  هک  يزینک  ای  مـالغ  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 109 . ] دوش دازآ 

لوتقم هید  نیقحتسم 

[. 110 . ] دوشیم میسقت  يردام  نارهاوخ  ناردارب و  زا  ریغ  هب  هثرو  مامت  رب  لوتقم  هید  دومرف : مالسلاهیلع  ریما  ترضح 

نز زا  درم  ندرب  ثاریم 

ار نز  ثاریم  مالـسلاهیلع  یلع  دوب . هداتفا  نز  يور  درم  ياپ  تسد و  دـندش و  كاله  رتسب  کی  رد  نوعاط  يراـمیب  رثا  رد  ینز  يدرم و 
[. 111 . ] تسا هدرم  نز  زا  دعب  درم  دومرف : داد و  درم  هثرو  هب 

: ّفلؤم
هب يدراوم  نینچ  رد  هک  نیا  ای  هدومن و  لـمع  دوخ  نیقی  قبط  رب  هیـضق  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا  هب  دوش  لـمح  ربخ  نیا  تسا  نکمم 

رارق نز  يور  رب  يدرم  ياپ  تسد و  هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  اریز  تسا ؛ برقا  مود  لامتحا  و  دوشیم ؛ افتکا  نئارق  دوجو  هنظم و  درجم 
. تسا هدرم  نز  زا  دعب  درم  هک  تسا  ياهنیرق  نیا  هتشاد و 

عوضوم هابتشا 

ندـش قرغ  ای  هناخ  ندـش  بارخ  هطـساو  هب  هک  یهورگ  زا  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دـیوگیم : جاجح  نب  نمحرلادـبع 
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا ؟ هنوگچ  نانآ  ثرا  هدرم ، يرگید  زا  لبق  نانآ  زا  کی  مادک  هک  تسین  نشور  هدش و  كاله  یتشک 

[. 112 . ] تسا هدش  هتشون  مالسلاهیلع  یلع  باتک  رد  مکح  نیا  دومرف : و  دنربیم ، ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  همه 

لطاب طرش 

لطاب طرش  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دشاب . وا  يارب  مالغ  ثاریم  هک  دومن  طرـش  تسب و  تباتک  دادرارق  دوخ  مالغ  اب  يدرم 
: دومرف مالغ  يالوم  هب  هاگنآ  و  تسا .

[. 113 . ] تسوت طرش  زا  شیپ  ادخ  طرش 

طرش اب  تفلاخم 
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تخادرپ شیالوم  هب  لاس  ره  رد  ینیعم  طاسقا  نمض  رد  ار  دوخ  تمیق  مالغ  هک  نیا  طرـش  هب  تسب  تباتک  دادرارق  دوخ  مالغ  اب  ییالوم 
هـصق هدـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  مالغ  تفریذـپن ، شیالوم  دومن ، میلـست  الوم  هب  اجکی  ار  دوخ  ياـهب  مـالغ  دوش . دازآ  هدومن 

. تشاد هضرع  ار  شیوخ 
؟ يریگیمن مالغ  زا  ار  تمیق  مامت  ارچ  تفگ : وا  هب  هدیبلط  ار  مالغ  يالوم  مالسلاهیلع  یلع 

. مریگیم ار  لوپ  ماهدرک  طرش  وا  اب  هک  یبیترت  نامه  هب  اهنت  نم  تفگ : الوم 
[. 114 . ] يراد یقح  نینچ  ياهدرک  طرش  وا  اب  نوچ  دومرف : الوم  هب  ع )  ) ترضح نآ 

دنکیم دازآ  ار  هدنب  دیدش ، تبوقع 

و دوشیم ، دازآ  دربب ) ار  وا  ینیب  ای  شوگ  هک  نیا  لثم   ) دهدیم دیدش  تبوقع  ار  وا  شیالوم  هک  یمالغ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 115 . ] درادن وا  رب  ياهرطیس  شیالوم 

تمهت انز و  دح 

دح ود  قحتـسم  دربـب  ماـن  ار  ینیعم  صخـش  وا  هدرک و  اـنز  وت  اـب  یـسک  هچ  دنـسرپب  راـکانز  نز  زا  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 116 . ] ءارتفا دح  انز و  دح  دوشیم ؛

تسا مرتحم  ناملسم 

[. 117 . ] دوشیمن هدز  دح  ناناملسم  هب  نمشد  نیمزرس  رد  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

تسین يراظتنا  چیه  دح  يارجا  رد 

نالا دنتفگ : تساجک ؟ امـش  یمراهچ  دومرف : نانآ  هب  ترـضح  نآ  دـنداد ، یهاوگ  يدرم  يانز  رب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  رفن  هس 
[. 118 . ] تسین يراظتنا  مه  تعاس  کی  دح ، يارجا  رد  دومرف : دننزب و  دح  ار  رفن  هس  ره  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دیآیم .

تسد عطق  رد  هابتشا 

هب نارومام  هدروآ  ولج  ار  دوخ  پچ  تسد  درم  نآ  دننک . عطق  دوب  هدرک  يدزد  هک  ار  يدرم  تسد  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
زین ار  شتسار  تسد  ات  دنتساوخ  هزاجا  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دیدرگ ، مولعم  نوچ  و  دندرک ، عطق  ار  نآ  تسوا  تسار  تسد  هک  نیا  لایخ 

[. 119 . ] دیاهدیرب ار  شپچ  تسد  نوچ  هن ، دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دننک . عطق 

مئانغ زا  يدزد 

ماـما دـینک . عطق  ار  شتـسد  هدرک ، تقرـس  یگنج  مئاـنغ  زا  يدوخهـالک  يدرم  دـنتفگ : هدـمآ و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  یهورگ 
[. 120 . ] تسا هدوب  کیرش  لام  رد  اریز  منکیمن ؛ عطق  ار  شتسد  دومرف : مالسلاهیلع 

قراس تسد  ندیرب 
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و دوشیمن . عطق  شتسد  هدرک  عمج  مه  یلاوما  هک  یلاح  رد  دننک  ریگتسد  هناخ  نایم  رد  ار  يدزد  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 121 . ] دشاب هدرب  نوریب  هناخ  زا  ار  لاوما  هک  دنربیم  ار  شتسد  یماگنه 

يدزد دح  هب  طوبرم  یلیصفت 

زا رگا  دومرف : ترـضح  نآ  دـندروآ . مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دوب  هدومن  تقرـس  يدرم  نیتسآ  لخاد  زا  مهرد  دـنچ  هک  ار  یقراـس 
[. 122 . ] منکیم عطق  ار  شتسد  هدیدزد  وا  یلخاد  نهاریپ  زا  رگا  و  منکیمن ، عطق  ار  شتسد  هدیدزد ، وا  ییالاب  نهاریپ 

تسین یعطق  هتسد  راهچ  رب 

: دوشیمن عطق  ناشتسد  نیقراس  زا  هتسد  راهچ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
. هدنیابر - 1

. تنایخ روطب  يدزد  - 2
. یگنج مئانغ  زا  تقرس  - 3

[. 123 (. ] تسوا رایتخا  رد  هک  یلاوما  هب  تبسن   ) رودزم ریجا و  تقرس  - 4

لاملا تیب  مالغ 

و مربیم . ار  شتـسد  ددزدـب  يرگید  زا  رگا  منکیمن و  عطق  ار  شتـسد  ددزدـب  مدوخ  زا  رگا  نم  مـالغ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 124 . ] تسا نیملسم  مامت  لام  وا  اریز  منکیمن ؛ عطق  ار  شتسد  دنک  يدزد  رگا  لاملا  تیب  مالغ 

دح هس  يارجا 

هب شیراسگیم  يارب  هنایزات  داتشه  تسخن  دوب ، هدرک  يدزد  هدیشون و  بارش  هدش و  یلتق  بکترم  هک  ار  يدرم  مالسلاهیلع  ریما  ترضح 
[. 125 . ] دناسر لتق  هب  ار  وا  دوب  هدش  بکترم  هک  یلتق  صاصق  رد  و  دومن ، عطق  شیدزد  يارب  ار  شتسد  دز و  وا 

تسین صاصق  یناوختسا  ياهتیانج  رد 

راکنا درم  تشادـن ، اـعدا  نیا  رب  یهاوگ  هدز و  اـنز  تمهت  نم  هب  درم  نیا  تفگ : درب و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ار  رگید  درم  يدرم 
ترـضح نآ  تسا ، هدزن  تمهت  نم  هـب  هـک  دـیهد  مـسق  ار  وا  سپ  دـنکیم  راـکنا  هـک  ـالاح  نینموـملاریما ! اـی  تـفگ : لوا  درم  درکیم ،

. تسین صاصق  یناوختـسا  ياهتیانج  رد  دومرف : زین  و  دوشیم ) طقاس  دـح  هاوگ  ندوبن  اـب  و   ) تسین دـنگوس  دـح  رد  دومرف : مالـسلاهیلع 
[. 126]

ربنق هابتشا  زا  صاصق 

هنایزات هس  مالـسلاهیلع  یلع  دز . رتدایز  هنایزات  هس  اهابتـشا  ربنق  دنزب ، دح  ار  يدرم  داد  روتـسد  ربنق  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح 
[. 127 . ] تفرگ صاصق  وا  زا  ار  يدایز 

هید تخادرپ  تدم 
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[. 128 . ] دوش ادا  دیاب  لاس  کی  تدم  رد  دمع  هید  لاس و  هس  تدم  رد  اطخ  هید  دومرفیم : مالسلاهیلع  ریما  ترضح 

دح يرجم  تنامض 

رگا و  تسین . ام  رب  شاهید  دریمب ، نآ  رثا  رد  مینک و  يراج  ار  ادخ  دودح  زا  يدـح  یـسک  رب  رگا  دومرفیم : مالـسلاهیلع ، ریما ، ترـضح 
[. 129 . ] تسام همذ  هب  شاهید  دریمب  مینزب و  مدرم  قوقح  رد 

ياهدع هب  ندز  تمهت 

[. 130 . ] درک يراج  دح  کی  دوب  هدز  تمهت  ار  ياهدع  هک  يدرم  رب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

دومن هدنشورف  هک  یطرش 

زا يرتشم  دشاب ، شدوخ  يارب  رتش  تسوپ  رـس و  هک  دومن  طرـش  رادـیرخ  اب  هدنـشورف  دـنک ، رحن  ار  نآ  ات  درک  يرادـیرخ  يرتش  يدرم 
هب مالسلا  هیلع  یلع  دنتساوخ . يرواد  ترـضح  نآ  زا  هتفر  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  تفرگرد ، ناشعازن  دیدرگ  نامیـشپ  رتش  نتـشک 

[. 131 . ] تسا کیرش  وت  اب  تسوپ  رس و  رادقم  هب  هدنشورف  دومرف : رادیرخ 

هیراع كدوک  مالغ و  تنامض 

سک ره  و  دشابیم . وا  نماض  دوش  بویعم  دریگب و  هیراع  تسا  رفن  دنچ  کلم  هک  ار  یمالغ  سک  ره  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 132 . ] تسا نماض  ار  وا  دهد  تسد  زا  ار  شیتمالس  دریگب و  هیراع  ار  يدازآ  كدوک 

میرح

دراد رارق  هناخ  ود  نیب  هدش و  تسرد  ین  ای  بوچ  اب  هک  ینابیاس  زا  دندیسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگیم : مزاح  نب  روصنم 
؟ تسا هناخ  مادک  لام 

. دـشابیم وا  هناخ  فرط  هب  نامـسیر  هک  تسا  ياهناخ  بحاـص  کـلم  ناـبیاس  نآ  هدومرف  نینموملاریما  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
[. 133]

هیماینب ياطخ 

میلست رگید  یضاق  هب  دوب  یـضاق  کی  یگدیـسر  تحت  هک  ياهدنورپ  دادیمن  هزاجا  مالـسلاهیلع  یلع  دومرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
[. 134 . ] دنداد هزاجا  ار  نآ  هنیب  دوجو  اب  هدمآ و  راک  رس  رب  هیما  ینب  هک  نیا  ات  دوش 

رس ود  هنایزات 

تساوخ مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  تسنادن  ار  شمکح  نامثع  دنداد . یهاوگ  نآ  رب  نامثع  دزن  رفن  دنچ  دیـشون ، بارـش  هبقع  نب  دیلو 
[. 135 . ] تخاونب دیلو  ندب  رب  هبرض  لهچ  رس  ود  هنایزات  اب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنک  مکح  هراب  نآ  رد  ات 

قیقد یلیصفت 
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: دومرف نینچ  دوب  هدش  عطق  شتسار  تسد  لوتقم  دوب و  هتـشک  ار  رگید  درم  هک  يدرم  تازاجم  تیفیک  هرابرد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
يو هب  ار  شاهید  یلو  هدیرب  ار  شتسد  يرگید  هک  نیا  ای  هدیدرگ و  عطق  هدش  نآ  ببس  شدوخ  هک  یتیانج  هطـساو  هب  لوتقم  تسد  رگا 

هب ار  شتـسد  کـی  هید  دـیاب  دنـشکب  دوخ  لوتقم  صاـصق  رد  ار  لـتاق  دـنهاوخب  لوـتقم  ياـیلوا  رگا  تروـص  ود  نیا  رد  تسا ، هتخادرپ 
تخادرپ نانآ  هب  هدـنامیقاب  هدـش و  مک  هید  مامت  زا  تسد  کی  هید  ادـتبا  دـنریگب  هید  دـنهاوخب  لوتقم  يایلوا  رگا  و  دـنزادرپب . شئاـیلوا 

ود نیا  رد  تسا ، هدادن  وا  هب  ياهید  هدیرب  ار  شتـسد  يرگید  رگا  ای  و  هدوبن ، شدوخ  تایانج  رثا  رد  لوتقم  تسد  عطق  رگا  و  ددرگیم .
دنریگب ار  لوتقم  هید  دـنهاوخب  رگا  و  دنـشکیم ، ار  وا  یتمارغ  تخادرپ  نودـب  دنـشکب  ار  لتاق  دـنهاوخب  لوتقم  ياـیلوا  رگا  زین  تروص 

[. 136 . ] دنریگیم لماک  هید  کی 

غلابان نادنزرف 

ردپ لتاق  دنهاوخب  رگا  هدش  غلاب  نانآ  ات  دینک  ربص  دومرف : دوب  هدش  هتشک  ناشردپ  هک  یغلابان  نادنزرف  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 137 . ] دنیامنیم وفع  ار  وا  ای  و  دننکیم ، هحلاصم  وا  اب  یلام  نتفرگ  اب  ای  دنشکیم و  ار 

تسا يدزد  مه  نیا 

دیاب دومرف : دندوب ، هداد  رارق  دوخ  بسک  ار  لمع  نیا  دندرکیم و  رارف  هتخورف و  ار  رگیدمه  هک  رفن  ود  هرابرد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح 
[. 138 . ] ار مدرم  لاوما  مه  دناهدیدزد و  ار  دوخ  مه  نانآ  اریز  ددرگ ؛ عطق  ناشتسد 

دوهی یهاوگ 

ود دیسرپ ؛ هلمج  زا  درک ، لاوس  یلئاسم  هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  يدرم  دناوخیم  ار  هیقشقش  هبطخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه 
؟ دوشیم هتفریذپ  نانآ  یهاوگ  ایآ  دناهداد ، یهاوگ  رگید  يدوهی  مالسا  رب  يدوهی  رفن 

[. 139 . ] دنهدیم غورد  یهاوگ  هداد و  رییغت  ار  ادخ  مالک  نایدوهی  اریز  هن ؛ دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

يراصن یهاوگ 

؟ دوشیم هتفریذپ  یسوجم  رفن  کی  مالسا  رب  ینارصن  رفن  ود  یهاوگ  ایآ  دیسرپ ؛ زین  و 
یباییم و  يراصن ) انا  اولاق  نیذلا  اونمآ  نیذلل  ةدوم  مهبرقا  ندجتلو  : ) دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  يرآ ؛ دومرف : ترضح  نآ 

هعموص ناشیـشک و  نانآ  زا  یـضعب  هک  نیا  يارب  نایاسرت ، میئام  دـناهتفگ  هک  یناسک  نامیا ، لـها  اـب  یتسود  رظن  زا  ار  مدرم  نیرتکیدزن 
. دننکیمن ربکت  ادخ  تدابع  زا  اهنآ  دننانیشن و 

[. 140  ] داد دهاوخن  غورد  یهاوگ  دزرویمن  ربکت  ادخ  تدابع  زا  هک  یسک  و 

رگیدکی هب  تمهت 

مالسلاهیلع ترضح  نآ  دندروآ ، مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  ياهدرک ، طاول  نم  اب  دوب  هتفگ  يرگید  هب  نانآ  زا  مادک  ره  هک  ار  رفن  ود 
[. 141 . ] دومن ریزعت  ار  اهنآ  یلو  دزن  دح  نانآ  هب 
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تراکب شرا 

. دندروآ مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  هب  ار  نانآ  تشادرب ، ار  يرگید  تراکب  تشگنا ، اب  نانآ  زا  یکی  دندش  هبامرگ  نایم  رد  رتخد  ود 
[. 142 . ] دزادرپب ار  يرگید  تراکب  شرا  یناج  دیاب  دومرف : ترضح  نآ 

یکاته

! هناوید صخش  رسپ  يا  تفگ : رگید  درم  هب  يدرم 
! ياهناوید صخش  رسپ  تدوخ  تفگ : شخساپ  رد  درم 

نیا هک  منادیم  دومرف : دوب  ندز  هناـیزات  لوغـشم  درم  هک  یلاـح  رد  دـنزب و  رگید  هب  هناـیزات  تسیب  دوـمرف : لوا  درم  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
هنایزات تسیب  مه  وا  هداد و  یمود  تسد  هب  ار  هنایزات  ترضح  نآ  دش  مامت  نوچ  و  دروخیم . هنایزات  هزادنا  نیمه  هب  شدوخ  زین  براض 

[. 143 . ] دز یلوا  هب 

یهام دیص  نتخورف 

يارب درک  دیص  هچ  ره  زادنیب  میارب  ار  تماد  دیوگب : دایـص  هب  رادیرخ  هک  بیترت  نیا  هب  دایـص  ماد  نتخورف  زا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 144 . ] درک يریگولج  غلبم ، نالف  هب  دشاب  نم 

فاوط رد  يرذن 

فاوط رود  هدراهچ  دیاب  دومرف : دنک ، فاوط  هبعک  هناخ  رود  هب  اپ  تسد و  راهچ  يور  رب  دوب  هدرک  رذن  هک  ینز  هرابرد  مالسلاهیلع  یلع 
[. 145 . ] شیاهاپ يارب  هبترم  تفه  شیاهتسد و  يارب  هبترم  تفه  دنک .

جح رد  تباین 

جح شتباین  هب  ات  دریگب  ریجا  دیاب  دورب  دناوتن  دوش و  رامیب  دـشاب و  جـح  هب  نتفر  مزاع  یـسک  رگا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 146 . ] دیامن

تشک اطخ  هب  ار  يدازآ  درم  یمالغ 

شیدازآ دومرف : دوب ، هدرک  دازآ  ار  وا  شیالوم  نآ  زا  سپ  هتشک و  اطخ  روطب  ار  يدازآ  درم  هک  یمالغ  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 147 . ] دشابیم لوتقم  هید  نماض  شیالوم  و  تسا ، حیحص 

صاصق

. دوشیم هتشک  ردپ  نتشک  صاصق  رد  دنزرف  یلو  دوشیمن  هتشک  دنزرف  نتـشک  صاصق  رد  ردپ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
[. 148]

نینموملاریما زا  رمع  دادمتسا 
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و درک . فرـصت  ار  هفوک  تایلام  زا  یلاوما  نآ  اب  هدرک و  لعج  هفیلخ  رهم  هیبش  يرهم  هدـئاز  نب  نعم  مان  هب  يدرم  رمع  تفالخ  نامز  رد 
هاگنآ و  دینیـشنب . دوخ  ياج  رب  یگمه  تفگ : هدرک و  ور  مدرم  هب  حبـص  زامن  زا  دعب  رمع  يزور  دـندومن ، ریگتـسد  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ 

و نک ! عطق  ار  شتسد  هفیلخ ! يا  تفگ : يدرم  نایم  نآ  زا  تخادرپ ، تروشم  هب  نانآ  اب  وا  تازاجم  تیفیک  رد  هدرک ، لقن  ار  نعم  هیضق 
ای تفگ : هدرک و  ور  ترـضح  نآ  هب  رمع  دوـمرفیمن . ینخـس  هتـسشن و  اـجنآ  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  نزب ! راد  ار  وا  تـفگ : يرگید 

؟ تسیچ امش  رظن  نسحلاابا !
نادنز هب  ار  يو  هاگنآ  دز و  تدـشب  ار  وا  رمع  سپ  ددرگ ، بیدأت  دـیاب  هدـش  یغورد  بکترم  درم  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 

[. 149 . ] تخادنا

هدرم ردام  مکش  رد  هدنز  هچب 

نوریب ار  دـنزرف  هتفاکـش و  ار  شمکـش  ای  دـشاب  هتـشاد  مکـش  رد  ياهدـنز  هچب  دریمب و  ینز  هاـگره  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 150 . ] دنروایب

تسا زیاج  دنشاب  هتشادن  دوجو  صصختم  نانز  هک  یتروص  رد  دشاب  رطخ  رد  ردام  ناج  دریمب و  ردام  مکش  رد  ياهچب  رگا  دومرف : زین  و 
[. 151 . ] دروایب نوریب  ار  وا  دنک و  هراپ  هراپ  ار  هچب  تسد  اب  درم  هک 

هدناوخان درم 

ناشیا اب  مه  نم  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ  ترـضح  نآ  دزن  يدرم  درک . ینادنز  يدزد  مرج  هب  ار  رفن  دنچ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
: دناوخ شیارب  لثم  ناونع  هب  ار  رعش  نیا  دننک و  يراج  دح  وا  رب  داد  روتسد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  . ماهدومن هبوت  یلو  هدرک  يدزد 

دحا هعدی  مل  هسار  لخدیو 
نرقلا هزل  یتح  نینیرقلا  نیب 

دندیشکیم ار  وا  نارتش  دش و  راتفرگ  نامسیر  رد  راچانب  درک و  لخاد  دندوب  هتسب  مه  هب  نامسیر  اب  هک  يرتش  ود  نیب  رد  ار  رس  هدناوخن 
[. 153 (. ] دنکیم راتفرگ  ار  دوخ  تهج  نودب  هک  یسک  زا  هیانک  [ ) 152]

مالسا نوناق 

قبط دومرف : دندوب ، هدش  ناملسم  شاهثرو  شلاوما  میسقت  زا  شیپ  هک  یکرشم  درم  ثاریم  میسقت  تیفیک  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 154 . ] دننک میسقت  هثرو  نیب  ار  شلام  دیاب  مالسا  نوناق 

تشوگبآ اب  نتخوس 

مالسلاهیلع نینموملاریما  دزن  هب  عازن  تخیر . شرـس  يوم  هک  يروط  هب  دنازوس  ار  يدرم  رـس  غاد  تشوگبآ  زا  رپ  یگید  نتخیر  اب  يدرم 
ار شرس  هید  یناج  دومرف : سپ  دیئورن ، هیلع  ینجم  رـس  يوم  یلو  درک  سبح  لاس  کی  ات  ار  یناج  درم  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دندرب .

[. 155 . ] دزادرپب وا  هب 

ناتشگنا ياههرگ  هید 

نآ هرگ  کی  هید  هک  ماهبا  تشگنا  زجب  تسا ، تشگنا  نآ  هید  مامت  موس  کی  ناتـشگنا  زا  هرگ  ره  هید  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
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[. 156 . ] دراد هرگ  ود  ماهبا  تشگنا  اریز  دشابیم ؛ شاهید  مامت  فصن 

یلع لمع  هب  لالدتسا 

ماما ؟ دـشاب هک  اـج  ره  اـی  شرهوش  هناـخ  رد  دریگب ؛ هدـع  دـیاب  اـجک  هدرم  شرهوش  هک  ینز  دیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم 
[. 157 . ] دروآ هناخ  هب  هتفرگ و  ار  رتخد  تسد  موثلکما ، رهوش  گرم  زا  سپ  یلع  اریز  دناوتیم ؛ دهاوخب  هک  اج  ره  دومرف : مالسلاهیلع 

هئوطوم ناویح 

ره شریش  تشوگ و  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن  شـسرپ  هدش  شزیمآ  وا  اب  هک  یناویح  مکح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
تسا مارح  ود 

رسپ ینابرق 

و منک ، ینابرق  میهاربا  ماقم  دزن  ار  مرـسپ  موشب  لمع  نالف  بکترم  رگا  هک  ماهدرک  رذن  تفگ : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
رب ار  شتـشوگ  شکب و  یهبرف  چوق  ترـسپ  ياـج  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  ؟ تسیچ مفیلکت  ماهداد  ماـجنا  ار  لـمع  نآ  ـالاح 

[. 158 . ] نک میسقت  نادنمتسم 

شیامزآ رد  تقد 

[. 159 . ] دوشیمن شیامزآ  تیانج ) شرا  نییعت  روظنم  هب   ) مشچ يربا ، زور  رد  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

.. دندازآ همه  مدرم 

زینک هدرکیم  اـعدا  درم  هدوـب  ینز  درم و  هارمه  غلاـبان  یکرتـخد  مدیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  دـیوگیم : نیعا  نب  نارمح 
؟ تسوا رتخد  هدرکیم  اعدا  نز  و  تسوا ،

رارقا شیگدرب  هب  شدوخ  هک  یسک  نآ  رگم  دندازآ  همه  مدرم  هدومرف : ياهیضق  نینچ  لثم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
[. 160 . ] دشاب غلاب  هک  یلاح  رد  هدومن 

تیم هکرت  میسقت 

زا دـعب  ثاریم  هاـگنآ  ضرق و  يادا  زا  دـعب  تیـصو  و  دوشیم ، ادا  تیـصو  زا  شیپ  تیم  يراکهدـب  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 161 . ] تسا تیصو 

نهآ اب  اهنت  صاصق 

 …  ( هزین دراک و  ریشمش و  دننام  [ ) 162  ] دوشیم ماجنا  نهآ  هلیسو  هب  اهنت  صاصق  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

تسین ابر  دنزرف  ردپ و  نیب 
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[. 163 . ] هدنب الوم و  نیب  هن  و  تسین ، ابر  دنزرف  ردپ و  نیب  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

ایند یئافویب 

هللادبع هک  یماگنه  سپ  دیامنن ، جاودزا  وا  گرم  زا  سپ  ات  دیشخب  یناتـسغاب  هکتاع  دوخ  رـسمه  هب  رکبیبا  نب  هللادبع  هدروآ : یناغا  رد 
: تفگ وا  هب  رمع  تفگ ، رمع  هب  ار  نایرج  هکتاع  درک  يراگتـساوخ  ار  هکتاع  رمع  تفر ، اـیند  زا  دیـسر  وا  هب  فئاـط  رد  هک  يریت  رثا  رب 
؛ اـمن جاودزا  نادرگرب و  شلها  هب  ار  ناتـسغاب  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  درک ، لاوس  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هکتاـع  سرپـب ، ار  هلأـسم  مکح 

[. 164 . ] دومن جاودزا  رمع  اب  درک و  نینچ  هکتاع 

صاصق یعون 

زا رگا  و  تسا ، نماض  ار  نآ  هید  درم  دربب ! ار  دوخ  نز  جرف  یـسک  رگا  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  باتک  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
[. 165 . ] دوشیم صاصق  درم  زا  تیانج  نامه  دهاوخب ، نز  هک  یتروص  رد  دزرو ، عانتما  هید  تخادرپ 

راوشد ياهشسرپ  خساپ 

فلایب هبطخ 

، دمآ نایم  هب  ءابفلا  فورح  زا  وگتفگ  دنتفگیم  نخس  يرد  ره  زا  هتسشن و  مه  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ 
ماگنه نیا  رد  دوریم ، راک  هب  اهیدنبهلمج  تاملک و  بیکرت  رد  فورح  ریاس  زا  شیب  فلا  فرح  هک  دندش  نآ  رب  ءارآ  قافتا  هب  یگمه 
تغبـس و  هتنم ، تمظع  نم  تمظع  تدـمح و  دومرف : ءاشنا  ههادـبلاب  فلا  نودـب  ینـالوط  ياهبطخ  هتـساخاپب و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

نم لصنتم  هتیدوبعل ، عضختم  هتیبوبرل ، رقم  دمح  هتدمح  هتیـضق ، تغلب  و  ۀیـشم ، تذفن  و  هتملک ، تمت  و  هبـضغ ، ۀمحر  تقبـس  و  هتمعن ،
 … هئیطخ

هطقن نودب  هبطخ 

: تسا نیا  نآ  لوا  هک  درک  ءاشنا  ههادبلاب  هطقن  نودب  رگید  ياهبطخ  زین  و 
[. 166 …  ] هارسا دمحلا و  عرسا  و  هالحاو ، دمحلا  دکوا  هلو  هاوام ، دمحلا و  لها  هللادمحلا 

: ّفلؤم
رد هک  تفگ  ناوتیم  هتفر  راکب  اهنآ  نیماضم  ظافلا و  رد  هک  یصاخ  ياهیگژیو  اب  هقباس  نودب  لاجترا و  روطب  ییاههبطخ  نینچ  ءاشنا 

دناهدروآ هطقن  نودب  ای  فلا و  نودب  یتارقف  ای  تایبا و  هچ  رگا  ابدا  زا  یضعب  و  دیآیم ، رامشب  مالسلاهیلع  مامه  ماما  نآ  تازجعم  هرمز 
ار دوخ  تاقوا  زا  یتمـسق  تایبدا و  لیـصحت  فرـص  ار  دوخ  رمع  زا  زارد  ینایلاس  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیلو 
ار ییاههبطخ  نانچنآ  ههادبلاب  لاجترا و  روطب  دناوتب  یـسک  هک  تسا  يداع  تالاحم  زا  و  دناهدومن ، تالمج  نآ  قیفلت  بیکرت و  فرص 

. دیامن ءاشنا  دنراد  هک  یتایصوصخ  یگدنشخرد و  همه  نآ  اب 
: تسا نینچ  نآ  لوا  هک  هدش  لقن  هطقن  نودب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  يرگید  هبطخ  زین  و 

[. 167 …  (. ] دورطم لک  لئوم  و  دولوم ، لک  روصم  دودولا ، کلاملا  دومحملا ، کلملا  هللادمحلا  )

تسردان تسرد و  باوخ  نایسن ، ظفح و  ینمشد ، یتسود و 
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ظفح و نیب  قرف  و  دـنریگیم ؟ همـشچرس  اجکی  زا  هک  نیا  اب  تسیچ ، ینمـشد  یتسود و  نایم  قرف  دندیـسرپ ؛ رکبوبا  زا  ینارـصن  رفن  ود 
؟ تسا یکی  ناشاشنم  هک  نآ  اب  تسیچ  تسردان  تسرد و  باوخ  توافت  و  تسا ؟ یکی  ناشزکرم  هک  نیا  اب  تسیچ  نایسن 

ییامنهار مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  رضحم  هب  ار  نانآ  هتـسنادن  ناشخـساپ  مه  رمع  درب و  رمع  دزن  ار  ناشیا  هتـسنادن ، ار  نآ  خساپ  رکبوبا 
لوا لاوس  زا  خساپ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندرک . حرطم  ار  دوخ  ياهشسرپ  هدمآ و  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  دزن  ینارـصن  ود  درک ،

مه اب  اـجنآ  رد  هک  یحاورا  سپ  تسا ، هداد  تنوکـس  اوه  رد  ار  اـهنآ  هدـیرفآ و  اهندـب  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  ار  حاورا  دـنوادخ  دومرف :
زا خساپ  رد  .و  دنتسه نینچ  زین  اجنیا  دناهتشادن  یسنا  ییانشآ و  مه  اب  هک  یحاورا  و  دنـسونام ، مه  اب  زین  اجنیا  دناهتـشاد  ییانـشآ  تفلا و 

دنامیم بلق  رد  دـشاب  زاب  هدرپ  نآ  درذـگب و  بلق  رب  هچ  ره  سپ  هداد ، رارق  یـششوپ  هدرپ و  ناـسنا  بلق  رد  دـنوادخ  دومرف : مود  لاوس 
. دوشیم شومارف  هنرگو 

باوخ ناـسنا  هک  یعقوم  سپ  دـشاب ، سفن  هک  داد  رارق  یناطلـس  نآ  يارب  هدـیرفآ و  ار  حور  دـنوادخ  دومرف : موس  لاوس  زا  باوج  رد  و 
تسار هک  یباوخ  ره  سپ  دنرذگیم ، حور  رب  نایرپ  ناگتشرف و  تاجتسد  سپ  دنامیم  نآ  ناطلس  هدش و  جراخ  شندب  زا  حور  دوریم 

. نایرپ زا  غورد  ياهباوخ  تسا و  ناگتشرف  زا  دشاب 
. دندیـسر تداهـش  هب  ترـضح  نآ  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  دـندش و  ناملـسم  هدروآ  نامیا  اهخـساپ  نیا  ندینـش  زا  ینارـصن  ود  نآ 

[. 168]
: دومرف ترضح  مینک . لقن  هدومرف  لضفم  هب  نایسن  ظفح و  شنیرفآ  يارب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  ار  ياهفـسلف  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
لقع و مهو ، رکف ، هوق  زا : دـنترابع  اهنآ  تسا و  هداد  رارق  ناسنا  داهن  رد  دـنوادخ  هک  ياهناـگراهچ  ياوق  رد  شیدـنیب  وکین  لـضفم ! يا 
هچ دشاب  ظفح  دقاف  یناسنا  نایم  نیا  رد  رگا  الثم  دـنراد ؛ وا  یگدـنز  رـشب و  دوجو  رد  یئازـسب  تیمها  ساسح و  تیعقوم  هچ  هک  ظفح ،
هک نیا  لـثم  دـمآ ، دـهاوخ  دـیدپ  وا  بسک  شاـعم و  عضو  اـهراک و  رد  يدـیدش  یگدروخ  مهب  لـالتخا و  هچ  تشاد و  دـهاوخ  یلاـح 

شومارف رگا  و  دناهتفگ ، وا  هب  ای  هتفگ و  هدینـش ، و  هدـید ، هچنآ  و  هدیـشخب ، نارگید  هب  ای  هتفرگ و  نارگید  زا  هک  ار  هچنآ  دـنک  شومارف 
متـس يو  هب  هک  یناـسک  زا  دـناهدومن  ناـسحا  وا  هب  هک  ار  یناـسک  دسانـشن  و  دراد ، عفن  شیارب  اـهنآ  دوبن  اـی  دوـب و  هک  ار  یبلاـطم  دـنک 

دای ار  شدصقم  هار  زگره  تسا و  شخبنایز  شلاح  هب  هک  ییاهزیچ  زا  هدوب  دنمدوس  شیارب  هک  ار  ییاهزیچ  دنک  شومارف  و  دناهدیزرو ،
نآ لیـصحت  یپ  رد  رمع  مامت  هچ  رگا  و  تفرگ ، دهاوخن  ارف  ار  یـشناد  چیه  و  درذگب ، نآ  زا  مه  راب  نیدـنچ  هچ  رگا  تفرگ و  دـهاوخن 

تربع هتـشذگ  تاعوضوم  زا  و  دیدرگ ، دنهاوخن  دنم  هرهب  دوخ  ياههبرجت  زا  و  دش ، دهاوخن  دـقتعم  ینییآ  بهذـم و  چـیه  هب  و  دـشاب ،
. ددرگ ادج  خلسنم و  تیناسنا  زا  یلکب  هک  تسا  راوازس  هکلب  تفرگ ، دنهاوخن 

رگا اریز  تسا ؛ نایـسن  تمعن  ظـفح ، تمعن  زا  رتـالاب  و  دـش ، هتفگ  هک  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  تمعن  کـی  نیا  تـیمها  رد  شاـب ! شوـهب 
و تفریمن ، نیب  زا  شترـسح  ینامیـشپ و  و  تفاییمن ، یلـست  شرطاـخ  زگره  هدـش  دراو  وا  رب  یتبیـصم  هک  یـسک  سپ  دوبن ، یـشومارف 

هاشداپ زا  زگره  و  اهالب ، تافآ و  ندروآ  داـی  ببـس  هب  دربیمن ، ياهرهب  اـیند  ياهتذـل  اـهعاتم و  زا  و  دـشیمن ، فرطرب  شلد  زا  اـههنیک 
. دومنیمن تلفغ  دوخ  نمشد  زا  رگمتس و 

دهاوخ هچ  و  هداد !؟ رارق  ییاهتحلـصم  اهزار و  مادـک  ره  يارب  هدـیرفآ و  داضتم  هوق  ود  ناسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هنوگچ  ینیبیمن  ایآ 
زا مادک  ره  رد  هک  نآ  اب  هداضتم  ایشا  نیا  رد  دناهدرک  میـسقت  نمیرها ) نادزی و   ) داضتم راگدیرفآ  ود  نیب  ار  ءایـشا  مامت  هک  نانآ  تفگ 

[. 169 . ] دراد دوجو  تحلصم  یعون  اهنآ 

نابز تیمها 
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ینادان لهج و  هک  تسا  ییوزارت  ناسب  نابز  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن ؛ شسرپ  نابز  یگژیو  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[. 170 . ] دروآیم نییاپ  هدومن  نیگنس  ار  نآ  درخ  هدومن و  کبس  ار  نآ 

نآ هجیتن  شزیمآ و 

یسب دوشیم ، عفترم  هک  تسا  یمرـش  و  دنکیم ، عامتجا  مه  اب  ییاهتروع  دومرف : دش ، لاوس  شزیمآ  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[. 171 . ] فسأت هیام  دریمب  رگا  تسا و  شیامزآ  ببس  دنامب  هدنز  رگا  هک  تسا  يدنزرف  نآ  هجیتن  تسا و  هیبش  یگناوید  هب 

لدع دیحوت و  يانعم 

ناسنا نهذ  اریز   ) ینکن مسجم  رظن  رد  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  دیحوت  دومرف : دندیسرپ ؛ لدع  دیحوت و  يانعم  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[. 172 (. ] متس ملظ و  هب   ) ینکن مهتم  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  لدع  و  دنتسه ) تاقولخم  خنس  زا  اهنآ  دنکیم و  روصت  ار  دودحم  ياهزیچ 

تمایق زور  رد  اهتشهب  ياج 

امـش ینامـسآ  باتک  رد  دـنتفگ : وا  هب  هدـمآ  رمع  دزن  بطخا  نب  یحو  یفیـص  نب  کلام  فرـشا و  نب  بعک  ياـهمان  هب  دوهی  زا  رفن  هس 
رد تساهنیمز و  اهنامـسآ و  ردـق  هب  نآ  يرواـنهپ  تعـسو و  هک  یتشهب  [ 173 [ ؛ ضرالاو تاومـسلا  اهـضرع  ۀنجو  هدمآ : دیجم  نآرق 

؟ دنتسه اجک  تمایق  زور  رد  اهتشهب  هیقب  سپ  دریگب  ار  هناگتفه  ياهنیمز  اهنامسآ و  مامت  تشهب  کی  تعسو  هک  یتروص 
ار دوخ  لاوس  نایدوهی  تسیچ ؟ امش  يوگتفگ  دومرف : نانآ  هب  هدیدرگ  دراو  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ءانثا  نیا  رد  منادیمن ، تفگ : رمع 

؟ دوریم اجک  هب  زور  دوشیم  بش  هک  یتقو  دییوگب  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دندرک . حرطم 
. دنادیم ادخ  دنتفگ :

هدمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هاگنآ  و  دنادیم ، ادخ  ار  اهتـشهب  ياج  مه  روط  نیمه  مالـسلاهیلع  یلع 
: دیدرگ لزان  هفیرش  هیآ  لاح  نامه  رد  تشاد و  هضرع  ار  ناتساد 

[. 175 . ] دینادیمن ناتدوخ  رگا  نادنمشناد  زا  دیسرپب  [ 174 [ ؛ نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئساف 

منکیم رارف  شردق  هب  ادخ  ياضق  زا 

عقوم نیا  رد  درکیم و  رذگ  دوب  مادـهنا  هب  فرـشم  هدـش و  لیام  رگید  راوید  هب  هک  يراوید  یکیدزن  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يزور 
. داد همادا  دصقم  هب  يرگید  تمس  زا  هداد  رییغت  ار  دوخ  ریسم 

؟ ینکیم رارف  ادخ  ياضق  زا  نینموملاریما ! ای  تفگ : يدرم 
هفیظو هکلب  دوب  یهلا  ياـضق  زا  رارف  روظنم  هب  هن  لـمع  نیا  ینعی  [ ) 176 . ] منکیم رارف  شردق  هب  ادـخ  ياضق  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 

(. درکیم اضتقا  نینچ  ینید 

ردق ءاضق و 

تشون همان  یبعش  رماع  اطع و  نب  لصاو  دیبع ، نب  رمع و  يرصب ، نسح  ياهمان  هب  دوخ  نامز  ياملع  زا  نت  دنچ  يارب  فسوی  نب  جاجح 
. دنسیونب شیارب  ردق  اضق و  نوماریپ  ار  دوخ  تایرظن  ءارآ و  ات 

اهنت دومرف : هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  راـتفگ  هدیـسر  اـم  هب  هراـب  نیا  رد  هک  ینخـس  نیرتهب  تشون : شخـساپ  رد  يرـصب  نسح 
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. تسا يارب  نآ  زا  دنوادخ  و  ناهد ) تروع و  زا  هیانک   ) تسوت يالعا  لفسا و  دزاسیم  هابت  ار  وت  هک  يزیچ 
ماجنا رگا  هدومرف : هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نخس  ماهدینش  ردق  اضق و  هرابرد  هک  يراتفگ  نیرتهب  تشون : شخـساپ  رد  دیبع  نب  رمع و 

صاصق مکح  رد  وا  دوب و  دـهاوخ  درومیب  یناج  صخـش  هرابرد  صاـصق  هب  مکح  سپ  دـشابن  ناـسنا  دوخ  راـیتخا  هب  تیـصعم  هاـنگ و 
. دشابیم مولظم 

تـسا نکمم  ایآ  هدومرف : هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مـالک  ماهدینـش ، هراـبنیا  رد  هک  یمـالک  نیرتاـبیز  تشون : اـطع  نب  لـصاو 
. تدوخ رایتخا  نودب  دهد  رارق  یهارمگ  رد  ار  وت  شدوخ  زاب  هدومن و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  دنوادخ 

هب نآ  زا  هک  یلمع  ره  هدومرف : هک  تسا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نایب  ماهدینـش  ردق  اضق و  هرابرد  هک  ینایب  نیرتوکین  تشون : یبعش 
. تسا دنوادخ  يوس  زا  ییوگیم  ساپس  ار  ادخ  نآ  ماجنا  هنارکش  هب  هک  یلمع  ره  و  دشابیم ، تدوخ  زا  ینکیم  هبوت  ادخ  يوس 

[. 177 . ] دناهدرک ذخا  اراوگ  فاص و  ياهمشچ  زا  ار  راتفگ  نیا  هتبلا  تفگ : دیسر  جاجح  هب  ناشیاههمان  نوچ  و 

درک هراشا  یلع  هب  رمع 

هدز هقلح  شرود  هب  مدرم  زا  یهورگ  هتـسشن و  مارحلادجـسم  رد  رمع  هک  یماگنه  رد  دیدرگ  دراو  وا  رب  يدوهی  یناوج  دوب ، هفیلخ  رمع 
هراشا نینموملاریما  هب  تسد  اب  رمع  . نک تیادـه  ادـخ  باتک  ادـخ و  ربمایپ  ادـخ و  هب  مدرم  نیرتاناد  هب  ارم  تفگ : يدوهی  ناوج  دـندوب ،

لوا زا  نک  هاگآ  ارم  یلع ! ای  دوب : لاوس  ات  هس  نیا  اهنآ  هلمج  زا  درک و  حرطم  ار  دوخ  ياهشسرپ  هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  ناوج  درک .
. تسا هتفرگ  رارق  نیمز  يور  رب  هک  یگنس  لوا  هدش و  يراج  نیمز  يور  هک  ياهمشچ  لوا  هدیئور و  نیمز  يور  هک  یتخرد 

. دناهتفگ فالخ  نکلو  هدوب  نوتیز  تخرد  دـنیوگیم : نایدوهی  تخرد ؛ نیلوا  زا  وت  لاوس  اما  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
زا نیمز  يور  ياهلخن  مامت  هتـشاک و  نیمز  رد  هدروآ و  تشهب  زا  ار  نآ  مدآ  ترـضح  هک  هدوب  اـمرخ  تخرد  یعون  تخرد  نیلوا  هکلب 

. تسا هدمآ  لمع  هب  نآ 
غورد نکلو  دراد  رارق  یگنـس  ریز  رد  سدـقملا  تیب  رد  هک  تسا  ياهمـشچ  نآ  دـنیوگیم : ناـیدوهی  همـشچ ، نیلوا  زا  وت  لاوـس  اـما  و 

نینرقلاوذ ورشیپ  هک  رضخ  ترـضح  دباییم و  نادواج  تایح  دماشایب  نآ  زا  سک  ره  هک  هدوب  تایح  بآ  همـشچ ، نیلوا  هکلب  دناهتفگ ،
. تفاین تسد  نآ  رب  نینرقلاوذ  دیماشآ و  نآ  زا  هتفای  ار  نآ  دوب 

دوسالارجح گنـس  نیلوا  هکلب  تسین ، نینچ  نکلو  دراد  رارق  سدـقملا  تیب  رد  هک  تسا  یگنـس  دـنیوگیم : نایدوهی  موس ؛ لاوس  اما  و 
مه فرب  زا  نآ  و  دـننکیم ، تراـیز  ار  نآ  مدرم  هداد و  رارق  نکر  رد  هدروآ و  دوـخ  هارمه  هب  تـشهب  زا  ار  نآ  مدآ  ترـضح  هـک  هدوـب 

. تسا هدش  هایس  نینچ  نیا  مدرم  ناهانگ  رثا  رد  یلو  هدوب  رتدیفس 

تسادخ يور  فرط  ره 

یتالاوس رکبوبا  زا  هدمآ و  هنیدـم  هب  يراصن  زا  نت  دـص  هارمه  هب  يراصن  ياملع  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ 
. درک يربهر  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  ار  ناشیا  هتسنادن ، ار  نانآ  خساپ  رکبوبا  دندومن ،

یکی هکنیا  و  دندومن ، تفایرد  یفاک  خساپ  هدرک  حرطم  ار  دوخ  تالاوس  هدش  بایفرش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رـضحم  هب  نیدراو  هزات 
؟ تسا فرط  مادک  هب  ادخ  يور  وگب  ناشیاهشسرپ : زا 

فرط مادک  شتآ  نیا  يور  تفگ : ینارـصن  ملاع  هب  هاگنآ  هدومن  لعتـشم  ار  اهمزیه  تساوخ و  شتآ  مزیه و  يرادـقم  مالـسلاهیلع  یلع 
. تسا نآ  يور  شفارطا  مامت  تفگ : ینارصن  ؟ تسا

قلاخ و هب  دـسر  هچ  سپ  درادـن ، ینیعم  يور  تسادـخ  تاعونـصم  اههدـیرفآ و  زا  یکی  هک  شتآ  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
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نا هللا  هجو  مثف  اولوت  امنیاف  برغملا  قرشملا و  هللاو  : ) دومرف سپـس  و  دنتـسین . سایق  لباق  مه  اب  هتـشادن  نآ  اب  یتهباشم  هک  نآ  راگدیرفآ 
هدـنهد و شیاـشگ  ادـخ  اـنامه  تسادـخ ، يور  اـجنآ  دـیروایب  يور  فرط  ره  هب  تسادـخ ، زا  رتخاـب  رواـخ و  [ 178 [ ؛) میلع عـساو  هللا 

[. 179 . ] تساناد

یتسه ام  هدشمگ  وت 

هب هتفر  ترـضح  نآ  دزن  هب  ررکم  هتـشاد و  يداـیز  هقـالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هب  هک  دوـهی  نادنمـشناد  زا  رفن  ود 
زا يربمغیپ  چیه  دنتفگیم : دندومنیم و  شسرپ  وا  نیشناج  هفیلخ و  زا  هتـسویپ  راوگرزب  نآ  تافو  زا  سپ  دندادیم  ارف  شوگ  شنانخس 
هب هدوب  عینم  یتلزنم  عیفر و  یماقم  ياراد  هتـشاد و  کیدزن  يدـنواشیوخ  وا  اب  هک  شدوخ  تیب  لـها  زا  ینیـشناج  هک  نآ  رگم  هتفرن  اـیند 

. دراد اپرب  شتما  تلم و  نایم  رد  ار  شنیئآ  همانرب  نیناوق و  ات  هدرک  نیعم  دوخ  ياج 
تاروـت رد  ار  وا  ياـههناشن  یلو  هن ، تفگ : یـسانشیم ؟ ار  ربـمغیپ  نیا  زا  سپ  هـفیلخ  وـت  اـیآ  تـفگ : يرگید  هـب  ود  نآ  زا  یکی  يزور 

زا دندش  هنیدم  دراو  نوچ  . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تسا  مدرم  نیرتکیدزن  و  هرهچ ، درز  علـصا و  تسا  یـصخش  هک  ماهدناوخ 
دروخرب نیلوا  اب  هتفر و  رکبوبا  دزن  هب  ود  نآ  دـندرک . ییامنهار  رکبوبا  دزن  هب  ار  نانآ  هدومن  لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج 

؟ تسیچ ادخ  لوسر  اب  وت  تبارق  دندیسرپ ؛ وا  زا  هاگنآ  تسین . ام  هدشمگ  درم  نیا  دنتفگ :
. دشابیم وا  رسمه  زین  هشیاع  مرتخد  متسه و  وا  هریشع  زا  يدرم  نم  تفگ : رکبوبا 

؟ يراد یتبارق  نیا  زا  ریغ  ایآ  دنتفگ :
. هن تفگ :

ربمغیپ نیا  نیـشناج  يارب  تاروت  رد  ام  هک  ار  ییاههناشن  نآ  وت  اریز  دـشاب ، رتاـناد  تدوخ  زا  هک  ناـسرب  یـصخش  هب  ار  اـم  سپ  دـنتفگ :
. یتسین اراد  میا  هدناوخ 

نانآ رگا  هک  تسنادیم  نوچ  درک ، تیاده  رمع  دزن  هب  ار  ناشیا  سپس  و  دشکب . ار  نانآ  تساوخ  هتفشآرب ، ناشنانخس  ندینش  زا  رکبوبا 
یـشیوخ دندیـسرپ  وا  زا  هدمآ و  رمع  دزن  هب  سپ  درک . دهاوخ  تازاجم  ار  ناشیا  هدومنن  لمحت  رمع  دننک ، تفلاخم  زاربا  رمع  هب  تبـسن 

؟ تسیچ ربمغیپ  اب  وت 
. دشابیم وا  رسمه  زین  هصفح  مرتخد  هدوب و  وا  هلیبق  زا  نم  تفگ : رمع 

؟ يراد یتبارق  مه  نیا  زا  ریغ  ایآ  دنتفگ :
. هن تفگ :

؟ تساجک تراگدرورپ  دندیسرپ  وا  زا  هاگنآ  و  یتسین ، ام  هدشمگ  وت  دنتفگ :
. نامسآ تفه  يالاب  رد  تفگ : رمع 

؟ تسین رگید  ياج  سپ  دنتفگ :
. هن تفگ :

هب نوچ  درک . تیاده  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  هب  ار  نانآ  رمع  دشاب . رتاناد  تدوخ  زا  هک  نک  تلالد  یـصخش  هب  ار  ام  سپ  دنتفگ 
یصو و تسوا  میاهدناوخ  تاروت  رد  ار  شیاههناشن  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دنتفگ  هاگن  نیلوا  اب  دندیسر  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دزن 

نآ زا  هاگنآ  و  دراد ؛ یگتـسب  وا  اب  قح ، هک  یـسک  نآ  تسوا  ربمغیپ ؛ رتخد  رهوش  تسوا  نیـسح ؛ نسح و  ردـپ  تسوا  ربمغیپ  نیا  هفیلخ 
؟ تسیچ ربمایپ  اب  وت  تبارق  دندیسرپ  مالسلاهیلع  ترضح 

. متسه همطاف  شرتخد  رهوش  و  ماهدروآ . نامیا  وا  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  و  میوا ، یصو  نم  نم و  ردارب  ربمایپ  دومرف :
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دندیـسرپ مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هاگنآ  میاهدناوخ . تاروت  رد  ار  نآ  هک  تسا  ياهناشن  و  رخاف ، گرزب و  تسا  یتبارق  نیا  دـنتفگ :
؟ تساجک وت  راگدرورپ 

رگا و  دنکیم ، لح  ار  امش  لکشم  هدش و  عقاو  یسوم  امش  ربمغیپ  دهع  رد  هک  هچنآ  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  دیهاوخب  رگا  مالـسلاهیلع : یلع 
. دیوگیم خساپ  ار  امش  لاوس  هک  هداد  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  ربمغیپ  نامز  رد  هک  هچنآ  زا  مزاس  هاگآ  ار  امش  دیهاوخب 

. تسا هداد  يور  یسوم  ام  ربمغیپ  نامز  رد  هک  هچنآ  زا  هد  ربخ  ار  ام  دنتفگ :
نامسآ و زا  یموس  رتخاب  زا  يرگید  رواخ و  زا  یکی  دندیسر ؛ مه  هب  هدمآ و  ناهج  يوس  راهچ  زا  هتـشرف  راهچ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

ياهتشرف و  مراگدرورپ ، دزن  زا  تفگ : يا ؟ هدمآ  اجک  زا  تفگ : رتخاب  هتـشرف  هب  دوب  هدمآ  رواخ  زا  هک  ياهتـشرف  سپ  نیمز ، زا  یمراهچ 
اجک زا  تفگ : ینیمز  هتـشرف  هب  ینامـسآ  هتـشرف  مراگدرورپ و  دزن  زا  تفگ : ياهدمآ ؟ اجک  زا  تفگ : رواخ  هتـشرف  هب  هدمآ  رتخاب  زا  هک 
دوـب نیا  مراـگدرورپ  دزن  زا  تفگ : ياهدـمآ ؟ اـجک  زا  تفگ : ینامـسآ  هتـشرف  هب  ینیمز  هتـشرف  مراـگدرورپ و  دزن  زا  تـفگ : ياهدـمآ ؟

ربمغیپ نامز  رد  هچنآ  اما  و  تساج ) همه  ادخ  ینعی   ) دهدیم خساپ  ار  امش  شسرپ  هک  هداد  يور  یسوم  امش  ربمغیپ  دهع  رد  هک  ینایرج 
: تسا نآرق  هفیرش  هیآ  هدمآ  هراب  نیا  رد  ام 

[. 180 . ] مهعم وه  الا  رثکا  الو  کلذ  نم  یندا  الو  مهسداس  وه  الا  ۀسمخ  الو  مهعبار ، وه  الا  هثالث  يوجن  نم  نوکی  ام  )
یمـشش دـنوادخ  هک  نآ  رگم  يرفن  جـنپ  هن  و  تسا ، ناشیا  یمراهچ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـننکیمن  ییوگم  زار  مه  اـب  يرفن  هس  چـیه 

. تسا ناشیا  اب  دنوادخ  هکنآ  رگم  رفن  جنپ  زا  رتشیب  هن  رفن و  هس  زا  رتمک  هن  تسا و  ناشیا 
، دـننک يریگولج  تصوصخم  بصنم  زا  ار  وت  رمع ) رکبوبا و   ) تهارمه ود  هک  دـش  ببـس  زیچ  هچ  یلع ! ای  دـنتفگ : يدوهی  ود  نآ  سپ 
رد دوخ و  ياـهباتک  رد  ار  وت  ياـههناشن  تافـص و  اـم  و  یتـسه ، قح  رب  هفیلخ  وت  هداتـسرف  یـسوم  رب  ار  تاروـت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

. دناهتسج مدقت  وت  رب  نآ  يدصت  رد  هک  یناسک  زا  ماقم  نیا  هب  يرتراوازس  وت  و  میا ، هدناوخ  نامدباعم  اههسینک و 
فیقوت ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  رد  هک  تسادخ  اب  ناشباسح  دـناهدراذگ و  بقع  ار  نارگید  دـناهتفر و  ولج  نانآ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

[. 181 . ] دومن دهاوخ  تساوخزاب  هدومن 

حور يانعم 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  زا  هتـسنادن  ار  شیاهخـساپ  رمع  تشاد  دوجو  یملع  ینید و  یتالاوس  شاهمان  رد  تشون ، رمع  هب  ياهمان  رـصیق 
شاهمان خساپ  رصیق  دش ، هداتسرف  رصیق  يارب  رمع  فرط  زا  همان  هداد ، خساپ  رصیق  تالاوس  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تساوخ ، کمک 
ترـضح نآ  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  ور  نیا  زا  هدوـب  مالـسلاهیلع  یلع  هدـنهد  خـساپ  هـک  تفاـیرد  نآ  هعلاـطم  زا  هدوـمن  تفاـیرد  ار 

نوـنکا هتـسارآ ، تعاجـش  ملع و  هب  یتـسه و  تلاـسر  نادـناخ  زا  وـت  هک  متـسناد  متفاـی و  یهگآ  وـت  ياهخـساپ  رب  تشوـن : مالـسلاهیلع 
: هدومرف دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ار  حور  يانعم  مهاوخیم 

. یهد حیضوت  میارب  [ 182  ] یبر رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسی  و 
روآتریح و ياههدیرفآ  زا  هک  فیرش  تسا  يرون  و  فیطل ، تسا  ياهتکن  حور  دعب ؛ اما  تشون : شخـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
، تسا هداد  رارق  ناسنا  داهن  رد  ار  نآ  هتخاس و  جراخ  دوخ  دنمـشزرا  ياههنیجنگ  زا  ار  حور  دنوادخ  دشابیم ، شراگدرورپ  زیمآرارـسا 

دهاوخ زاب  وت  زا  ار  حور  دوش  رپ  تاهنامیپ  هاگره  و  وت ، دزن  رد  دنوادخ  يوس  زا  تسا  ياهدرپس  و  تیادخ ، اب  تسوت  طابترا  هلیسو  حور 
[. 183 . ] دناتس

تسا ملع  قودنص  اجنیا 
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زا دجسم  هب  نتفر  دصق  هب  يزور  دندرک ، تعیب  وا  اب  مدرم  دیسر و  تفالخ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه  دیوگ : هتابن  نب  غبصا 
لیامح ار  شریـشمش  هدرک و  اپب  ار  ترـضح  نآ  نیلعن  هتـشاد و  نت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سابل  هک  یلاح  رد  دـش  نوریب  هناخ 

دوخ مکش  نییاپ  هتـشاذگ  مه  نایم  ار  تسد  ود  ناتـشگنا  تسـشن و  ربنم  رب  راقو  تبیه و  اب  تفر و  ربنم  هب  دیدرگ و  دجـسم  دراو  هدومن 
ملع قودنـص  اجنیا  دومرف : دومن و  هراشا  كرابم  هنیـس  هب  دیباین و  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  مدرم ! يا  دومرف : هاگنآ  هداد و  رارق 

. متسه نیرخآ  نیلوا و  ملع  ياراد  نم  هک  اریز  دیسرپب ، نم  زا  تسادخ ، لوسر  ناهد  بعل  ياج  نیا  تسا ،
الاب يدـنلب  نابدرن  رب  بلاـطیبا  رـسپ  نتفگ : هدرک و  ور  مدرم  هب  تساـخرب و  دوب  لدرپ  يرونخـس  هک  بلعذ  ماـن  هب  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 

؟ ياهدید ار  تراگدرورپ  ایآ  نینموملاریما ! ای  تفگ : سپ  درک ! مهاوخ  هدنمرش  ار  وا  نالا  تسا  هتسب  دوخ  هب  یخماش  ماقم  و  هتفر ،
. منکیمن شتسرپ  ار  وا  هدرواین و  نامیا  هدیدان  يادخ  هب  زگره  نم  بلعذ ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

؟ وگب ام  يارب  ار  شیاههناشن  سپ  تفگ : بلعذ 
. تسا هدید  ار  وا  نامیا  رون  قیاقح و  هب  كاپ  ياهلد  نکیلو  هدومنن  هدهاشم  ار  وا  يرهاظ  ياههدید  وت ! رب  ياو  مالسلاهیلع : یلع 

هب تفاـطل  نیع  رد  دوشیمن ، فـصو  نتفر  نداتـسیا و  نوکـس و  تکرح و  یکیدزن و  يرود و  هب  نم  راـگدرورپ  بلعذ ! يا  وـت  رب  ياو 
رایـسب دوشیمن ، فـصو  تلـالج  تظلغ و  هب  یلو  تسا  لـیلج  دوـشیمن ، فـصو  تمظع  هب  یگرزب  نیع  رد  دوـشیمن ، فـصو  فـطل 
هدـنیوگ ندومن ، سمل  اـب  هن  یلو  تسا  كردـم  ندرک ، تداـبع  هب  هن  یلو  تسا  نمؤم  دوشیمن ، فصو  يزوسلد  هب  یلو  تسا  ناـبرهم 

سپ تسا  يزیچ  ره  ولج  تسوا ، يـالاب  يزیچ  دوـشیمن  هتفرگ  سپ  تسا ، يزیچ  ره  يـالاب  عاـطقنا ، تنیاـبم و  هجو  رب  اـب  هن  یلو  تسا 
دنناـم هن  تسا  جراـخ  ءایـشا  زا  رگید ، زیچ  رد  يزیچ  ندوب  لـخاد  دـننام  هن  تسا  لـخاد  ءایـشا  رد  تسوا ، يولج  يزیچ  دوـشیمن  هتفگ 

. رگید زیچ  زا  يزیچ  ندوب  نوریب 
مهاوخن هدینـشن و  یباوج  نینچ  لثم  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا و  نیمز  رب  هدش  شوهدم  بلعذ  عقوم  نیا  رد 

. دینش
سوجم زا  هنوگچ  نینموملاریما ! ای  تفگ : هتساخ  اپب  سیق  نب  ثعشا  تقو  نیا  رد  دیباین . ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  دومرف : سپس 

؟ ینامسآ باتک  هن  دنراد و  يربمایپ  هن  هک  نیا  اب  يریگیم  هیزج 
اب یتسم  لاح  رد  هدیشون و  بارش  نانآ  هاشداپ  یبش  هک  ینامز  ات  ینامـسآ  باتک  مه  دناهتـشاد و  ربمایپ  مه  سوجم  دومرف : ترـضح  نآ 

! هاشداپ يا  دندروآرب  دایرف  هدمآ و  درگ  شاهناخ  رود  هب  دندیدرگ  رادربخ  هاش  يارجام  زا  مدرم  دش و  حبص  نوچ  درک و  انز  دوخ  رتخد 
. مینک دح  هماقا  وت  رب  ات  وش  جراخ  هناخ  زا  يدومن ، راد  هکل  هدولآ و  ار  ام  نیئآ  وت 

ماهدشن یهانگ  بکترم  سپ  دیدرک  قیدصت  ارم  رگا  مراد ، ینخس  امـش  اب  نم  تفگ : نانآ  هب  دیبلط و  ار  مدرم  هدمآ و  هناخ  رد  رب  هاشداپ 
هب هدـمآ  نوریب  رـصق  زا  هاشداپ  دـندرک ، عامتجا  شخاک  رد  رب  رانک  هشوگ و  زا  مدرم  دـیهد . ماجنا  ماهراـبرد  دـیهاوخیم  هچ  ره  هنرگو 

؟ هتشادن رتیمارگ  اوح  نامردام  مدآ و  نامردپ  زا  ار  یقولخم  چیه  دنوادخ  هک  دینادیم  ایآ  تفگ : مدرم 
. تسا تسرد  دنتفگ : یگمه 

؟ تسا هدروآرد  شنارسپ  جاودزا  هب  ار  شنارتخد  مدآ  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  تفگ :
هدومن بضغ  نانآ  رب  دـنوادخ  سپ  دندرمـش ، لالح  ار  مراحم  اب  حاکن  ناـمز  نآ  زا  و  تسا ، نیمه  قح  نید  یئوگیم و  تسار  دـنتفگ :

يا نادـب  و  دنـشابیم ، خزود  لـها  دـنرفاک و  اـهنآ  و  تشادرب ، ناـشنایم  زا  ار  ناشینامـسآ  باـتک  و  دودزب ، ناـشیاه  هنیـس  زا  ار  ملع  رون 
[. 184 . ] تسا رتدب  هورگ  نیا  زا  ناشلاح  قفانم  صاخشا  هک  ثعشا !

[. 185 . ] دینش مهاوخن  هدینشن و  یباوج  نینچ  دننام  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : ثعشا 

زامن لاعفا  زا  یضعب  هفسلف 
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؟ دراد انعم  هچ  مارحالا  هریبکت  ماگنه  هب  اهتسد  ندرب  الاب  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  يدرم 
سمل يرهاظ  تاکاردا  ساوح و  اب  درادن ، يدننام  تسا ، هناگی  اتکی و  تسا ، رتگرزب  ادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

؟ دراد انعم  هچ  عوکر  لاح  رد  ندرگ  ندیشک  دیسرپ ؛ دوشیمن . كاردا  و 
. دنزب ار  مندرگ  هچ  رگا  مدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف :

؟ تسیچ لوا  هدجس  يانعم  دیسرپ ؛
نیمز زا  ار  ام  وت  ایادخ ! هک  تسا  نیا  هدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  يانعم  و  ياهدیرفآ ، نیمز  زا  ار  ام  وت  ایادخ ! هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف :

نیا مود  هدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  يانعم  و  ینادرگیم ، رب  نیمز  هب  ار  اـم  وت  ایادـخ ! هک  تسا  نیا  مود  هدجـس  ياـنعم  و  ياهدروآ ، نوریب 
(. زیخاتسر زور  رد   ) يرآیم نوریب  نیمز  زا  ار  ام  رگید ، راب  وت  ایادخ  هک  تسا 

؟ تسیچ دهشت  لاح  رد  پچ  ياپ  يور  رب  تسار  ياپ  نتشاذگ  دیسرپ ؛
. رادهگن راوتسا  اپرب و  ار  قح  ناریمب و  ار  لطاب  ایادخ ! هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف :

ماما نتفگ  يانعم  سپ  دیسرپ ؛
؟ تسیچ مکیلع  مالسلا 

[. 186 . ] دیناما رد  دنوادخ  باذع  زا  تمایق  زور  رد  امش  دیوگیم : تعامج  لها  هب  هک  دنوادخ  فرط  زا  تسا  یمجرتم  ماما  دومرف :

هیحاتتفا تاریبکت 

دوخ بلق  رد  لوا  ربکا  هللا  نتفگ  عقوم  رد  دومرف : مارحـالا  هریبکت  اـت  هیحاـتتفا  تاریبکت  لـیوات  اـنعم و  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
هک نیا  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  یهدیم  روطخ  مود  رد  و  دوش . فصو  نتـسشن  نداتـسیا و  هب  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  ینکیم  رـضاح 
ای تسا و  مسج  دوش  هتفگ  شاهرابرد  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  هک  ینارذگیم  لد  زا  موس  رد  و  دوش ، فصو  دومج  ای  تکرح و  هب 
ار يزیچ  اـی  تسا و  ضرع  اـی  رهوج و  دوش  هتفگ  شاهراـبرد  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  ادـخ  مراـهچ  رد  و  دوش . ساـیق  هیبـشت و  يزیچ  هب 

لدبت لاقتنا و  لاوز و  لیبق  زا  هثداح  روما  راثآ  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  مشـش  رد  و  دیامنیم . لولح  وا  رد  يزیچ  ای  دنکیم و  لمح 
[. 187 . ] دشاب هناگجنپ  ساوح  ياراد  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  متفه  رد  و  دوش . ضرف  شاهرابرد  لاح 

ادخ هناشن 

نتسکش هطساو  هب  دومرف : ياهتخانـش ؟ ار  تیادخ  زیچ  هچ  هب  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  دزن  يدرم 
هدننک و ریبدـت  مدـیمهف  سپ  دـشن  یلمع  مدوصقم  دـیدرگ و  لئاح  اضق ، عناوم و  مدرک  هدارا  يراک  ماجنا  رب  نوچ  و  اهمیمـصت ، اهمزع و 

. تسا يرگید  شیدناتبقاع 
؟ ییامن يرازگساپس  ار  ادخ  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  دیسرپ ؛

رکـش ار  وا  مه  نم  هتـشاذگ و  تنم  نم  رب  هک  مدیمهف  سپ  هدومن ، دراو  يرگید  رب  هدرک و  رود  نم  زا  هک  ییاهالب  هچ  هک  مدـید  دومرف :
يارب ار  شناربمایپ  ناگتشرف و  نییآ  مدید  نوچ  دومرف : يدرگ ؟ دنمهقالع  وا  رادید  تاقالم و  هب  هک  هدش  ببـس  زیچ  هچ  دیـسرپ ؛ مدرک .

هب ببـس  نیمه  هب  هدومنن ، مشومارف  زگره  هتـشاد  یمارگ  ارم  هنوـگ  نیا  هک  ییادـخ  متـسناد  هدرک  ماـمت  نم  رب  ار  تمعن  هدـیزگرب و  نم 
[. 188 . ] مدیدرگ قاتشم  وا  رادید 

دنوادخ هب  یگناگی  تبسن 
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ای تـفگ : تساـخرب و  یبارعا  يدرم  دوـب ، گـنج  روـما  ریبدـت  مرگرــس  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  یماـگنه  لـمج  گـنج  زور  رد 
؟ تسا هناگی  ادخ  ییوگیم  ایآ  نینموملاریما !

زا تسا  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  هچنآ  ینیبیمن  اـیآ  دـنتفگ : وا  هب  هدوشگ  ضارتـعا  هب  ناـبز  وس  ره  زا  مدرم  عقوم  نیا  رد 
!؟ ساوح یگدنکارپ  لد و  یناشیرپ 

برع درم  هب  هاگنآ  تسا . هدیـسرپ  نآ  زا  یبارعا  نیا  میهاوخیم  نمـشد  زا  هچنآ  ام  هک  دـیراذگاو  ار  وا  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
تبـسن یکی  تسین ، اور  هک  ود  نآ  اما  اوران . رگید  مسق  ود  تساور و  نآ  مسق  ود  تسا ؛ مسق  راهچ  دـنوادخ  هب  یگناـگی  تبـسن  دومرف :

دادعا رد  لخاد  درادن  ود  هک  یکی  دادعا  باب  رد  درادـن و  ود  ادـخ  هک  تسا  نیا  شییاوران  هجو  و  دـشابیم ، ود  ربارب  رد  هک  تسا  کی 
تاقولخم هب  هیبشت  نیا  اریز  تسین ؛ اور  مه  نیا  دشاب و  سنج  زا  یعون  نآ ، زا  دارم  هک  یکی  يرگید  و  دوشیمن . هتفگ  کی  نآ  هب  هدوبن 

. تسا هزنم  نآ  زا  دنوادخ  تسا و 
نیا يرگید  و  دشاب ، تاقولخم  ءایـشا و  رد  نتـشادن  ریظن  یگناگی  تبـسن  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  یکی  تساور  هک  یمـسق  ود  نآ  اما  و 

. تسا نینچ  نیا  ام  راگدرورپ  و  دـشاب ، لاـیخ  هشیدـنا و  دوجو و  رد  ماـسقنا  مدـع  دوصقم  هک  تسا  ینعملا  يدـحا  دـنوادخ  دـنیوگ  هک 
[. 189]

نارجن فقسا  ياهشسرپ 

مالـسلاهیلع ریما  ترـضح  دزن  هب  ار  وا  هتـسنادن  ار  شخـساپ  رمع  درک  یتالاوس  وا  زا  هدـمآ و  رمع  دزن  نارجن  هفئاط  گرزب  ملاع  اوشیپ و 
: شتالاوس زا  یتمسق  کنیا  و  درک ، حرطم  ار  دوخ  ياهشسرپ  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  رضحم  رد  فقسا  دومن ، يربهر 

ادـیپ یتساـک  مـک و  نآ  رد  یتـشهب  ياـه  هوـیم  نوـچمه  هدوـمن و  هدافتـسا  نآ  زا  تساـیند و  مدرم  تـسد  رد  هـک  يزیچ  زا  هد  ربـخ  ارم 
؟ دوشیمن

رهاظ نآ  رد  یناصقن  دـنریگیم و  نآ  زا  ار  دوخ  ياهیدـنمزاین  ماـمت  اـیند  لـها  هک  تسا  نآرق  نآ  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دوشیمن

؟ هدوب ینوخ  هچ  هدش  هتخیر  نیمز  يور  هک  ینوخ  لوا  دیسرپ :
یلو تسا  هتـشک  ار  وا  لیباق  شردارب  هک  هدوب  مدآ  دـنزرف  لیباه  نوخ  نآ ، هک  دـیدقتعم  يراـصن  امـش  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 

. تسا هدش  جراخ  لیباق  دلوت  ماگنه  هب  اوح  محر  زا  هک  هدوب  ینوخ  هدش  هتخیر  نیمز  يور  هک  ینوخ  لوا  هکلب  تسین ، نینچ 
. یتفگ تسار  تفگ : فقسا 

هلئان فاسا و 

ود نانآ  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  دندومن ؛ شسرپ  اهنآ  يارب  زا  شیرق  شتـسرپ  ببـس  هلئان و  فاسا و  زا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
هب ار  نانآ  دنوادخ  هدش و  ءاشحف  بکترم  هبعک  هناخ  زا  یتولخ  عضوم  رد  سپ  هتشاد  یثنات  تلاح  ود  نآ  زا  یکی  هک  دناهدوب  ابیز  ناوج 

شتـسرپ شدوخ  دننامه  ود  نآ  هک  دوبن  یـضار  دـنوادخ  رگا  دـنتفگ : ینادان  يور  زا  شیرق  سپ  تسا  هدومن  خـسم  گنـس  ود  تروص 
[. 190 . ] دروآیمن رد  تروص  نیا  هب  ار  نانآ  دنوش 

یسانشهفایق
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مدرم مادنا  راتفر و  قالخا و  فالتخا  زا  نخس  میدوب ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  رگید  ياهدع  نم و  يزور  دیوگیم : هیحد  نب  کلام 
دناهدوب ياهعطق  نانآ  اریز  دشابیم ؛ اهنآ  تقلخ  كاخ  تنیط و  توافت  رثا  رد  فالتخا  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دمآ ، نایم  هب 

فالتخا و ردـق  هب  هدوب و  کیدزن  مه  اب  ناـشیاهنیمز  ندوب  کـیدزن  ردـق  هب  ناـشیا  سپ  مرن  تشرد و  كاـخ  نیریـش و  روش و  نیمز  زا 
هاتوک و  هفایقدب ؛ رادرک ، وکین  و  تمه ؛ هاتوک  دق ، دنلب  و  لقع ؛ مک  رظنم ، وکین  دارفا  اسب  هچ  سپ  دنراد ؛ توافت  رگیدمه  اب  نآ  ییادـج 

[. 191 . ] تسا بلقلا  يوق  رونخس ، و  لقع ، ناشیرپ  لد ، هتشگرس  و  شیدنا ؛ رود  دق ،

تسادخ یلصا  کلام 

لابق رد  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف : ع )  ) ترضح نآ  دندومن  شـسرپ  ار  هللااب  الا  هوق  الو  لوح  يانعم ال  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
تسوا دوخ  یلـصا  کلام  مه  تقیقح  رد  هک  دراد  ینازرا  ام  هب  يزیچ  هاگره  سپ  هداد ، ام  هب  وا  هک  هچنآ  زج  میرادن  زیچ  چیه  دنوادخ 

[. 192 . ] درادیم رب  ام  زا  ار  شفیلکت  دریگب  ام  زا  ار  نآ  هاگره  دزاس و  فلکم  یتاروتسد  هب  نآ  هرابرد  ار  ام 

لقاع فیرعت 

سپ دنتفگ : دـهد . رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لقاع  دومرف : دندیـسرپ ؛ ار  لقاع  يانعم  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
[. 193 . ] مدرک فیرعت  ار  نآ  دومرف : نک . فیرعت  ام  يارب  ار  لهاج 

: ّفلؤم
نـشور لقاع  فیرعت  نمـض  رد  زین  لهاج  فیرعت  سپ  دوشیم  هتخانـش  شدـض  يور  زا  يزیچ  ره  تسا و  لقاع  دـض  لهاج  نوچ  ینعی 

. دوشیم

مییادخ کلم  ام 

ام هکنیا  هب  تسا  یفارتعا  انا هللا  هلمج  دومرف : يو  هب  ترضح  نآ  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگیم : يدرم  دینـش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 194 . ] دش میهاوخ  كاله  دوبان و  ام  هک  نیا  رب  تسا  يرارقا  نوعجار  هیلا  اناو  هلمج  میئادخ و  کلم 

ءرق يانعم 

هعفد نیموـس  اـب  هقلطم  نز  تسا و  ضیح  ود  نیب  یکاـپ  ءرق  هتفگ  يارلا  هـعیبر  تـشاد : هـضرع  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  هرارز 
. دشابیم شدوخ  زا  يار  نیا  هک  هتشاد  راهظا  هعیبر  و  دوشیم . جراخ  هدع  زا  یگدعاق 

[. 195 . ] تسا هدرک  ذخا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ار  نآ  هتفگ  غورد  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 

ناقمحا نیا 

نیا دندشن  كاله  دومرف : هدـش  نم  هجوتم  مالـسلاهیلع  ماما  مدـیودیم ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لابند  هب  دـیوگیم : رهـسم  نب  هیریوج 
؟ ياهدمآ هچ  يارب  دومرف : هاگنآ  دنوریم ، هار  ناشلابند  هب  هک  یناقلمتم  شفک  يادص  هطساو  هب  رگم  تسرپایند ) يافلخ   ) ناقمحا

. مسرپب ار  لقع  تورم و  فرش و  يانعم  امش  زا  ماهدمآ  متفگ :
تشیعم نتسارآ  زا  تسا  ترابع  تورم ؛ اما  و  تسا . تفارش  اب  درادب  فیرش  ار  وا  ناطلس  هک  یسک  فرش ؛ ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

[. 196 . ] تسا دنمدرخ  دشاب  راکزیهرپ  دسرتب و  ادخ  زا  هک  یسک  سپ  لقع ، اما  و  یگدنز . حالصا  و 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا ياهتمعن 

مامت و  [ 197 [ ؛ هنطاب هرهاظ و  همعن  مکیلع  غبـساو  دناوخ : ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  روضح  رد  بعک  نب  یبا 
هلمج زا  هک  سلجم  راضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  . ناهنپ هچ  اراکـشآ و  هچ  ار  شیاـهتمعن  امـش  رب  ادـخ  درک 
؟ تسیچ هتشاد  ینازرا  امش  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  لوا  منیبب  دییوگب  دومرف : دوب  نامحرلادبع  هدیبعوبا و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  اهنآ 
هدرک ور  مالسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش  تکاس  نوچ  و  دنتفگ ، نخـس  دنزرف  نز و  تورث و  لام و  زا  یگمه  نانآ 
رارق هدنز  يدوجوم  ارم  دروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  ارم  دنوادخ  ندرمش ، هب  درک  عورـش  مالـسلاهیلع  یلع  وگب ، مه  وت  یلع ! ای  دومرف : وا  هب 
اهنآ هلیـسو  هب  هک  دیرفآ  يرعاشم  اوق و  مندـب  رد  راکـشومارف ، هلبا و  هن  داد  رارق  دنمـشوه  رکفتم و  یناسنا  ارم  ناجیب ، دـماج و  هن  داد ،

تاجن یهارمگ  زا  دومن و  تیادـه  شدوخ  نییآ  هب  ارم  دـیرفآ ، ار  دوخ  نابات  عمـش  مدوجو  نامتخاس  رد  منکیم ، كاردا  مهاوخب  هچنآ 
هک هچنآ  اب  ار  شنیمز  نامـسآ و  كولمم ، هدرب و  هن  داد  رارق  کلام  دازآ و  ارم  داد ، رارق  نادواج  تایح  هب  یتشگزاـب  هار  میارب  دیـشخب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  [ 198  ] ناملالح نارسمه  رب  مکاح  ینادرم  هکلب  دیرفاین  نز  ار  ام  دنادرگ ، رخسم  مار و  میارب  تسه  اهنآ  رد 

؛ اهوصحت هللا ال  ۀمعن  اودعت  نا  و  تفگ : مالسلاهیلع  یلع  ! رامـشب مه  زاب  دومرف : وا  هب  هاگنآ  و  یتفگ ، تسار  دومرفیم : وا  هب  هلمج  ره  رد 
. درک دیناوتن  هرامش  دیرمشب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیهاوخب  رگا 

، نم ملع  ثراو  وت  نسحلاابا ! ای  شناد ، تمکح و  ار  وت  داب  اراوگ  دومرف : وا  هب  هدومن و  مسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ 
[. 199 . ] یشابیم متما  تافالتخا  هدننک  فرطرب  نم  زا  دعب  و 

یلع زا  رمع  ياهشسرپ 

زا ار  اهنآ  هک  مدرک  شومارف  ماهتشاد و  رظن  رد  دنچ  ییاهشسرپ  نینموملاریما ! ای  تفگ : دیسر و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هب  رمع  يزور 
؟ دینادیم ار  اهنآ  خساپ  امش  ایآ  مسرپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. وگب ار  دوخ  تالاوس  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
نودب دنکیم و  دروخرب  یـسک  اب  یهاگ  و  دباییمن ، نآ  زا  يرثا  دوشیم  رادیب  هک  یتقو  دـنیبیم و  باوخ  رد  يزیچ  ناسنا  یهاگ  رمع :

نآ اهتدم  دونشیم و  ای  دنیبیم و  يزیچ  مه  یهاگ  تسا و  نمشد  یـسانشان  دارفا  اب  مه  یهاگ  سکعرب ، و  درادیم . تسود  ار  وا  هقباس 
. دیآیم شدای  تجاح  تقو  ریغ  رد  زاب  دنکیم و  شومارف  ار  نآ  جایتحا ، هاگ  دراد و  رطاخب  ار 

اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  : ) دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  باوخ ؛ زا  وت  لاوس  اما  دومرف : شخـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
و ندرم ، تقو  رد  ار  اهناج  دنوادخ  [ 200 ( ] یمسم لجا  یلا  يرخالا  لسری  توملا و  اهیلع  یضق  یتلا  کسمیف  اهمانم  یف  تمت  مل  یتلاو 
درادیم و هگن  ار  وا  هدرک  وا  ندرم  هب  مکح  ادـخ  هک  ار  یـسفن  نآ  زا  سپ  دریگیم ، اهندـب  زا  باوخ  رد  دـناهدرمن  هک  نانآ  ياهناج  زین 

. دتسرفیم ینیعم  دعوم  لجا و  ات  دوخ  ندب  هب  هدیسرن  شلجا  هک  ار  یسفن  نآ 
توکلم زا  تسار و  دـنیبب  ندـب  زا  حور  ندـش  ادـج  لیلحت و  ماـگنه  هب  ناـسنا  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا ، گرم  هیبش  باوخ  دومرف : هاـگنآ 

. تسا ناطیش  ياهگنر  زا  لطاب و  دنیبب  حور  تشگزاب  عقوم  رد  هک  ار  هچنآ  و  تسا .
تنوکس اضف  اوه و  رد  ار  نانآ  هدیرفآ و  اهندب  زا  لبق  لاس  رازه  ود  ار  حاورا  دنوادخ  هقباس ؛ مدع  اب  ینمـشد  یتسود و  زا  وت  لاوس  اما  و 

نمـشد مه  اب  اجنآ  رد  هک  یحاورا  و  دنـسونام ، مه  اب  زین  اجنیا  دناهتـشاد  تفلا  سنا و  رگیدـکی  اب  اجنآ  رد  هک  یحاورا  سپ  تسا ، هداد 
. دننمشد مه  اب  زین  اجنیا  دناهدوب 

ناـهن هدرپ  نآ  ریز  رد  بلق  هاـگره  سپ  تسا ، یـششوپ  هدرپ و  ياراد  هکنیا  رگم  تسین  یبـلق  چـیه  یـشومارف ؛ رکذ و  زا  وت  لاوس  اـما  و 
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. دیآیم شدای  هدینش  هدید و  هک  ار  هچنآ  دور  رانک  هدرپ  هاگره  و  دنکیم ، شومارف  هدینش  هدید و  هک  ار  هچنآ  دشاب 
[. 201 . ] یشابن اجنآ  رد  وت  هک  مشاب  يرهش  رد  هن  دراذگن و  هدنز  ارم  ادخ  یتفگ ، تسار  تفگ : رمع 

اوکنبا لاوس 

یلع ؟ تسا هتفگ  نخس  مدرم  زا  یسک  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  شیپ  دنوادخ  ایآ  دیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  اوکنبا 
نارگ اوکنبا  رب  باوج  نیا  دناهداد ، خساپ  وا  هب  زین  نانآ  هتفگ و  نخس  دب  بوخ و  زا  سک  همه  اب  دنوادخ  هلب ، دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع 

؟ دناهتفگ خساپ  وا  هب  زین  نانآ  هتفگ و  نخس  همه  اب  ادخ  روطچ  تفگ : سپ  دیمهفن . ار  شیانعم  هدمآ و 
مهروهظ نم  مدآ  ینب  نم  کـبر  ذـخا  ذاو  : ) دـیامرفیم شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  ياهدـناوخن  نآرق  اـیآ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماـما 

(. یلب اولاق  مکبرب  تسلا  مهسفنا  یلع  مهدهشا  مهتیرذ و 
هاوگ ار و  ناشیا  لسن  ناشتبالـص  زا  ینعی  ناشیا  ياهتـشپ  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  وت  راگدرورپ  دروآ  نوریب  هک  ار  ینامز  ربمایپ ! يا  نک  داـی 

. یتسه ام  راگدرورپ  وت  يرآ ، دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  ایآ  تفگ : نانآ  هب  ناشدوخ و  رب  ار  اهنآ  دینادرگ 
هب رذ ) ملاع   ) رد نانآ  هک  دراد  رگید  ياج  رد  و  دـناهداد . باوج  وا  هب  زین  ناشیا  هتفگ و  نخـس  مدآ  ینب  ماـمت  اـب  دـنوادخ  نیارباـنب  سپ 

[. 202 . ] نابرهم هدنشخب و  منم  و  هناگی ، يادخ  منم  هدومرف : ناشیا  هب  دنوادخ  هتفگ و  تبثم  خساپ  دوخ  يادخ 

دوه هروس 

هک دوه  هروس  يرآ ، دومرف : دشاب ؟ شدوخ  مسا  هدننک  نایب  هک  تسه  ياهروس  دیجم  نآرق  رد  ایآ  دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
دریگب دوخ  اـب  ار  هباد  لوا  فرح  ینعی  هیـصان  وه  ظـفل  هک  یتقو  اریز  [ 203  ] اهتیـصانب ذخا  وه  الا  هباد  نمام  دیامرفیم : نآ  رد  دـنوادخ 

[. 204 . ] دوشیم دوه 

لاوس تفه 

: مسرپب امش  زا  لاوس  تفه  ات  ماهدمآ  اجنیا  هب  رود  گنسرف  داتفه  زا  تفگ : هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
؟ تسا رتمیظع  نامسآ  زا  زیچ  هچ  - 1
؟ تسا رتروانهپ  نیمز  زا  زیچ  هچ  - 2

؟ تسا رتناوتان  میتی  كدوک  زا  زیچ  هچ  - 3
؟ تسا رتغاد  شتآ  زا  زیچ  هچ  - 4

؟ تسا رتدرس  ریرهمز  زا  زیچ  هچ  - 5
؟ تسا رتزاینیب  ایرد  زا  زیچ  هچ  - 6

؟ تسا رتتخس  گنس  زا  زیچ  هچ  - 7
. تسرتمیظع نامسآ  زا  قحان  هب  تمهت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

. تسا رتعیسو  نیمز  زا  قح 
. تسا رتفیعض  میتی  كدوک  زا  مامن  صخش  ینیچنخس 

. تسا رتغاد  شتآ  زا  عمط  زآ و 
. تسا رتدرس  ریرهمز  زا  لیخب  دزن  هب  ندرب  تجاح 
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. تسا رتزاینیب  ایرد  زا  تعانق  اب  صخش  ندب 
[. 205 . ] تسا رتتخس  گنس  زا  رفاک  بلق 

.. رتبجاو و بجاو و 

بجع و رتبجاو ، بجاو و  زا  نـک  هاـگآ  ارم  تـفگ : هدـمآ و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  يدرم  هدروآ : لوئـسلا  بلاـطم  رد  یعفاـش 
! رتکیدزن کیدزن و  رتتخس ، تخس و  رتبجع ،

: دومرف نایب  يراعشا  نمض  رد  ار  وا  خساپ  مالسلاهیلع  ماما 
[. 206 . ] رتبجاو نآ  زا  ناهانگ  كرت  و  تسا ، بجاو  مدرم  راگدرورپ  هب  تشگزاب  هبوت و 

[. 207 . ] رتبیجع نآ  زا  مدرم  تلفغ  و  تسا ، بیجع  راگزور  شدرگ 
[. 208 . ] رتراوشد نآ  زا  اهشاداپ  نداد  تسد  زا  یلو  تسا ، راوشد  بئاصم  ربارب  رد  يرابدرب 

[. 209  ] رتکیدزن اهنآ  همه  زا  گرم  و  تسا ، کیدزن  دوریم  دیما  نآ  هب  هک  يزیچ  ره 

یمسبت ردارب  هقث و  ردارب 

ود رب  ناردارب  دوـمرف : يو  هـب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دوـمن ، شـسرپ  ینید  ناردارب  زا  مالــسلاهیلع  ریما  ترــضح  زا  هرــصب  رد  يدرم 
: دناهنوگ

. هقث ناردارب  - 1
. یمسبت ناردارب  - 2

شاب راکددم  رای و  شیارب  مه  وت  یتفای  نینچ  نیا  دوخ  يارب  ار  يردارب  هاگره  سپ  دنلام ، لها و  لاب و  رپ و  هانپ و  نانآ  هقث ؛ ناردارب  اما 
ناردارب عون  نیا  هک  نادب  و  نک . راهظا  ار  وا  ياهیبوخ  ناشوپب و  ار  وا  ياهبیع  اهزار و  شاب ، نمشد  شنانمشد  اب  تسود و  شناتـسود  اب 

. دنرتبایمک مه  رمحا  تیربک  زا 
راتفر وت  اب  اهنآ  هک  نک  راتفر  يروط  اهنآ  اب  مه  وت  سپ  دنشابیم ، وت  يدنخبل  ردارب  تسود و  هک  دنتـسه  یناسک  یمـسبت ؛ ناردارب  اما  و 

[. 210 . ] ییورهداشگ ینابز و  نیریش  زا  دننکیم 

نانم نانح و  يانعم 

وا زا  هک  ار  یناـسک  دریذـپیم  هک  تسا  یـسک  ناـنح  دومرف : دـندومن ؛ شـسرپ  ار  ناـنملا  ناـنحلا و  ياـنعم  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
. دناهدومن ضارتعا 

[. 211 . ] دنکیم ادتبا  اطع  ششخب و  هب  لاوس  نودب  هک  تسا  یسک  نانم  و 

ولقود ردارب  ود  نس  فالتخا 

زا یکی  نس  هدومن و  تافو  زور  کی  رد  هدمآ و  ایند  هب  زور  کی  رد  هک  دناهدوب  ردارب  ود  مادـک  دندیـسرپ ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
؟ دوب لاس  هاجنپ  دص و  يرگید  لاس و  هاجنپ  ناشیا 

ود ره  یتدم  زا  سپ  درک و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  دوب و  هدرم  لاس  دص  ریزع  هدـمآ و  ایند  هب  زور  کی  رد  هک  دـناهدوب  هرزع  ریزع و  دومرف :
[. 212 . ] دندومن تافو  زور  کی  رد 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


ردپ زا  رتگرزب  رسپ 

؟ تسا هدوب  رتگرزب  شردپ  زا  هک  هدوب  رسپ  مادک  دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[. 213 . ] لاس هد  دص و  شرسپ  تشاد و  لاس  لهچ  شدوخ  هک  یماگنه  رد  درک و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  هک  هدوب  ریزع  دومرف :

زور زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  یتعاس 

؟ زور زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  تسا  تعاس  مادک  دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  یلع  زا 
[. 214 . ] باتفآ عولط  زا  لبق  تعاس  دومرف :

سوفن صاوخ 

هراشا

؟ سفن مادک  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن ؛ شسرپ  سفن  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  دایز  نب  لیمک 
؟ تسه سفن  کی  زا  شیب  رگم  تفگ : لیمک 

: تسا سفن  راهچ  هکلب  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
. یتابن یمان  سفن  - 1

. یناویح سفن  - 2
. یسدق هقطان  سفن  - 3

. یهلا یلک  سفن  - 4
. تسا هصاخ  ود  هوق و  جنپ  ياراد  سوفن ، نیا  زا  مادک  ره  و 

یتابن یمان  سفن 

: زا دنترابع  یتابن  یمان  سفن  هناگجنپ  ياوق  اما 
. هکسام - 1
. هبذاج - 2

. همضاه - 3
. هعفاد - 4
. هیبرم - 5

. دبک زا  اهنآ  ثاعبنا  ناصقن و  تدایز و  زا : دنترابع  نآ  هصاخ  ود  و 

یناویح سفن 

: یناویح سفن  هناگجنپ  ياوق  اما  و 
. ییاونش - 1
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. ییانیب - 2
. ییایوب - 3

. ییاشچ - 4
. هسمال سح  - 5

. بلق زا  اهنآ  ثاعبنا  بضغ و  اضر و  نآ ؛ هصاخ  ود  و 

یسدق هقطان  سفن 

: هقطان سفن  هناگجنپ  ياوق  اما  و 
. رکف - 1
. رکذ - 2
. ملع - 3

. لمع - 4
. هابتنا - 5

. تسا تمکح  تهازن و  نآ ؛ هصاخ  ود  و  تسا . هیبش  یتوکلم  سفن  هب  رایسب  هتشادن و  ندب  رد  یثاعبنا  زکرم  و 

یهلا یلک  سفن 

: یهلا یلک  سفن  هناگجنپ  ياوق  اما  و 
. ءانف رد  ياقب  - 1

. لذ رد  زع  - 2
. ینغ رد  رقف  - 3
. الب رد  ربص  - 4

. تمحز جنر و  رد  یشوخ  - 5
حور زا  نآ  رد  انحور ؛ نم  هیف  انخفن  و  هدومرف : میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یلاعت  يادخ  زا  نآ  أدـبم  اشنم و  مرک و  ملح و  نآ ؛ هصاخ  ود  و 

. میدیمدب شیوخ  یسدق 
نئمطم یسدق  سفن  يا  ۀیضرم ؛) ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  : ) هدومرف هچنانچ  تسوا  يوس  هب  زین  نآ  تشگزاب  و 

و تسوت . کین  لامعا  زا  یـضار  وا  وا و  يدـبا  ياهتمعن  هب  دونـشخ  وت  هک  يآ  زاب  تراگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادـخ  داـی  هب  مارآ  لد  و 
[. 215 . ] دراین نابز  رب  ینخس  هشیدنا ، رکف و  نودب  یسک  ات  سوفن ، نیا  همه  نایم  رد  طسو و  مه  لقع 

ردق يانعم 

. نک هاگآ  ردق  زا  ارم  تفگ : هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
 … وشن دراو  نآ  رد  فرژ  تسا  ییایرد  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما 

! نک هاگآ  ردق  زا  ارم  تفگ : درم 
. نک هاگآ  ردق  زا  ارم  تفگ : درم  . هنم ماگ  نآ  رد  کیرات  تسا  یهار  دومرف : ماما 
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! زادنیم تمحز  هب  ار  دوخ  تسادخ ، رس  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
ناگدـنب يارب  زا  ادـخ  تمحر  ایآ  مسرپیم  وت  زا  يزرویم ، رارـصا  هک  لاح  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  . نک هاـگآ  ردـق  زا  ارم  تفگ : درم 

؟ ادخ تمحر  زا  شیپ  ناگدنب  لامعا  ای  هدوب و  ناگدنب  لامعا  زا  شیپ 
ردارب رب  و  دیزیخرب ! دومرف : هدرک و  ور  نارـضاح  هب  مالـسلاهیلع  ماما  عقوم  نیا  رد  ناگدنب . لامعا  زا  شیپ  ادخ  تمحر  هکلب  تفگ : درم 

! دوب رفاک  نیا  زا  شیپ  دروآ و  مالسا  لاحلا  وا  هک  دینک  مالس  دوخ 
طسب ضبق و  مینیشنیم و  میزیخیم و  رب  هک  تسا  لوا  هدارا  تیـشم و  هب  ایآ  نینموملاریما ! ای  تفگ : هتـشگرب  سپـس  تفر و  یکدنا  درم 

؟ میروآیم لمع  هب 
زا ادخ  هک  مسرپیم  وت  زا  هلأسم  هس  نم  هک  شاب  هاگآ  نادب و  يرود ، نآ  هب  تبسن  تیـشم و  رد  وت  هک  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ناشیا هک  نانچ  ای  هتـساوخ  دوخ  هک  نانچ  هدیرفآ  ار  ناگدنب  ایآ  هک  هد  ربخ  ارم  دـهدن ؛ رارق  ار  ینتفر  نوریب  هار  اهنآ  زا  يزیچ  رد  تیارب 
؟ دناهتساوخ

ناشیا هچنآ  تهج  هب  ای  هتـساوخ  دوخ  هچنآ  تهج  هب  هدـیرفآ  ار  ناگدـنب  ادـخ  هک : دومرف  ترـضح  . هتـساوخ دوخ  هکناـنچ  درک ، ضرع 
؟ دناهتساوخ

. هتساوخ دوخ  هچنآ  تهج  هب  هک : درک  ضرع 
وا هک  نانچ  درک : ضرع  دناهتـساوخ  ناشیا  هک  نانچ  اـی  هتـساوخ  دوخ  هک  ناـنچ  دـنیآیم  وا  دزن  هب  تماـیق  زور  رد  هک  دومرف : ترـضح 

. هتساوخ
[. 216 . ] يرادن نآ  رایتخا  و  تسین ، وت  يارب  يزیچ  تیشم  زا  هک  زیخرب ! دومرف : ترضح 

شوخ یگدنز 

[. 217 . ] تسا تعانق  کلم  شوخ ، هزیکاپ و  یگدنز  دومرف : دش  لاوس  هبیط  هویح  هنییحنلف  هفیرش : هیآ  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 

ناسحا لدع و 

يراکوکین يرگداد و  هب  دهدیم  روتسد  دنوادخ  ناسحإلا ؛ لدعلاب و  رمأی  هللا  نا  هفیرـش  هیآ  يانعم  زا  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
[. 218 . ] تسا ینابرهم  فطل و  ناسحا ، زا  و  يور ، هنایم  فاصنا و  لدع ، زا  دوصقم  دومرف : دندومن ؛ شسرپ 

تسرترب دوج  زا  لدع 

و دریگرارق ، دوخ  ياج  رب  اهراک  هک  دوشیم  ببـس  لدـع  دومرف : لدـع ؟ ای  تسا  رترب  دوج  اـیآ  دـش ؛ لاوس  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
رترب لدع  نیاربانب  دراد ؛ یصخش  هبنج  اهنت  دوج ، و  درادیم ، هگن  ار  ناگمه  لدع ، و  دشابن ، دوخ  ياج  رب  اهراک  هک  دوشیم  ببس  دوج 

[. 219  ] تسا

مدرم نیرتحیصف 

. دیوگب هدننک  تکاس  خساپ  دنسرپب  وا  زا  هاگره  هک  تسا  یسک  دندیسرپ ؛ مدرم  نیرتحیصف  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
شیاهخـساپ زا  و  هدـمآ ، دـیدپ  یهلا  ملع  مالک و  نف  دـنوادخ  تافـص  دـیحوت و  هرابرد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  ياهخـساپ  زا  و  يرآ ،

رابخا هک  دوب  نیا  بلطم  قح  و  تسا . هدـمآ  دوجو  هب   … هقف و )  وحن ، نآرق ، ریـسفت  ملع   ) لیبق زا  مولع  ریاس  رگید  تاـعوضوم  نوماریپ 
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. دش طولخم  مه  اب  همه  يرگید  نیوانع  تحت  نکیلو  ددرگ . داریا  ياهناگادج  لصف  رد  دیحوت 

يزغل ياهشسرپ  خساپ 

رابحالا بعک  تالاوس 

؟ هتشادن ردپ  هک  تسیک  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  رابحالا  بعک 
؟ هتشادن هریشع  لها و  هک  تسیک 

؟ هتشادن ياهلبق  هک  تسیک 
ياهلبق هک  یسک  تسا ؛ مدآ  هتشادن  هریشع  هک  یـسک  تسا ؛ مالـسلاهیلع  یـسیع  هتـشادن  ردپ  هک  یـسک  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 

. تسا هلبق  شدوخ  هک  تسا  هبعک  هناخ  درادن ،
! سرپب مه  زونه  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

؟ دناهدماین نوریب  یندب  زا  هدوبن و  یمحر  رد  هک  دنمادک  هدنز  دوجوم  هس  نآ  رابحالا : بعک 
. میهاربا چوق  و  دومث ، رتش  هدام  یسوم ، ياصع  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ماما 

! سرپب مه  زونه  مالسلاهیلع  یلع 
. یتسه تدوخ  وت  یهد  خساپ  نآ  هب  رگا  هک  هدنام  لاوس  کی  اهنت  رابحالا : بعک 

! سرپب مالسلاهیلع : نینموملاریما 
؟ تسا هداد  شدرگ  ار  شبحاص  هک  هدوب  ربق  مادک  رابحالا : بعک 

[. 220 . ] دادیم شدرگ  اهایرد  رد  درب و  ورف  دوخ  مکش  رد  ار  سنوی  دنوادخ  نامرف  هب  هک  دوب  یهام  نآ  مالسلاهیلع  یلع 

اوکنبا تالاوس 

؟ بش رد  يانیب  زور و  رد  يانیب  زور و  بش و  رد  يانیب  زا  هد  ربخ  ارم  نینموملاریما ! ای  درک : ضرع  اوکنبا 
يو هب  هاـگنآ  و  دروخیمن . تدرد  هب  هک  ار  هچنآ  نک  اـهر  و  دـیآ . راـک  هب  ار  وت  هک  سرپـب  يزیچ  زا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

وا هب  هدومن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هتـشاد و  نامیا  هتـشذگ  ناربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  زور  بش و  رد  يانیب  دومرف :
نامیا وا  هب  هدرک و  كاردا  ار  متاخ  ربمایپ  و  هتـشادن ، نامیا  قباـس  ناربماـیپ  هب  هک  تسا  یـسک  زور ، رد  ياـنیب  و  تسا . هدروآ  ناـمیا  زین 

وا هب  هدومن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  هتـشاد و  نامیا  قباس  ناربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  بش  رد  يانیب  و  تسا ؛ هدروآ 
[. 221 . ] تسا هدرواین  نامیا 

يدوهی تالاوس 

هک يزیچ  و  تسین ، ادخ  دزن  هک  يزیچ  تسین و  ادخ  يارب  هک  يزیچ  زا  نک  هاگآ  ارم  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  يدوهی  يدرم 
. دنادیمن ادخ 

يارب ادخ  تسادخ و  رسپ  ریزع  دییوگیم  هک  تسا  دوهی  امـش  راتفگ  دنادیمن  ادخ  هک  ار  هچنآ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
. درادن غارس  يرسپ  دوخ 

. تسا ناگدنب  رب  متس  تسین  ادخ  دزن  هک  هچنآ  تسا و  کیرش  تسین  ادخ  يارب  هک  ار  هچنآ  اما  و 
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[. 222 . ] تسوا هداتسرف  دمحم  و  تسا ، هناگی  اتکی و  ادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : يدوهی 

تولاجلا سار  تالاوس 

: تفگ هدومن  شسرپ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  ار  شتالاوس  وا  تسنادن . ار  شخـساپ  رکبوبا  دومن ، یتالاوس  رکبوبا  زا  تولاجلا  سار 
؟ تسیچ تادوجوم  مامت  ساسا  لصا و 

دامج ود  مادـک  . ار هدـنز  دوجوم  ره  بآ  زا  میداد  رارق  و  یح ؛ ءیـش  لک  ءاملا  نم  اـنلعجو  دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  تسا ؛ بآ  دومرف :
؟ دنتفگ نخس  هک  دندوب 

؟ دننیبیمن ار  اهنآ  مدرم  دندرگیمن و  مک  دنوشیم و  دایز  هک  دنمادک  زیچ  ود  نآ  [ 223  ] نیمز نامسآ و 
. زور بش و 

؟ نامسآ زا  هن  نیمز و  زا  هن  هک  دوب  بآ  مادک 
. دندوب هتخات  نادیم  رد  هک  دوب  ینابسا  قرع  هک  داتسرف ، سیقلب ، يارب  نامیلس  هک  دوب  یبآ 

؟ دنکیم سفنت  حور  نتشادن  اب  هک  تسا  زیچ  هچ 
(. دیامن عولط   ) دنک سفنت  هک  هگنآ  حبص ! هب  دنگوس  [ 224 [ ؛ سفنت اذا  حبصلا 

؟ دوشیم مک  دایز و  هک  تسا  زیچ  هچ 
. تسا هام  صرق 

؟ مک هن  دوشیم و  دایز  هن  هک  تسا  زیچ  هچ 
. تسایرد

؟ ددرگیمن دایز  یلو  دوشیم  مک  هک  تسا  زیچ  هچ 
[. 225 . ] تسا رمع 

دوهی زا  یهورگ  تالاوس 

میـسرپب وت  زا  ار  یبلاطم  ات  میا  هدـمآ  وت  دزن  ام  یتسه و  ناتربمایپ  زا  سپ  مکاح  یلاو و  وت  دـنتفگ : وا  هب  هدـمآ  رمع  دزن  دوهی  زا  یهورگ 
! دیسرپب تفگ : رمع  . دومن میهاوخ  يوریپ  وت  زا  هدروآ  نامیا  وت  هب  ییوگ  خساپ  ام  هب  حیحص  رگا  هک 

هن دوب و  يرپ  هن  هدومن و  راذـنا  ار  دوخ  موق  هک  یـسک  زا  و  اهنآ . ياهدـیلک  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  ياـهلفق  زا  نک  هاـگآ  ار  اـم  دـنتفگ :
هدزای و هد و  هن و  تشه و  تفه و  شش و  جنپ و  راهچ و  هس و  ود و  کی و  زا  و  دناهدشن ، هدیرفآ  یمحر  رد  هک  يزیچ  جنپ  زا  و  یمدآ ،

. هدزاود
ادخ لوسر  مع  رسپ  یلو  درادن ، یهاگآ  نآ  هب  هک  دیاهدیسرپ  باطخ  نب  رمع  زا  يزیچ  تفگ : نانآ  هب  هاگنآ  دش و  رکف  رد  یتعاس  رمع 
دوخ دزن  هب  ار  وا  هداتسرف  ترضح  نآ  دزن  هب  ياهدنیامن  سپ  داد . دهاوخ  ربخ  دیاهدیـسرپ  هک  یبلاطم  نیا  زا  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نم رب  ار  ناتلئاسم  دومرف : هدرک و  ور  نایدوهی  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تشاد ، هضرع  شتمدخ  ار  نایرج  رمع  دمآ  نوچ  و  دناوخارف ،
. دندرک حرطم  ار  هدش  دای  تالاوس  نامه  نانآ  دیرادب ، هضرع 

؟ دیراد یتالاوس  مه  اهنیا  زا  ریغ  ایآ  دومرف : ماما 
اهنآ ياهدیلک  تسا و  ادخ  هب  ندیزرو  كرش  اهنامسآ  ياهلفق  اما  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ! ربش ریبش و  ردپ  يا  هن  دنتفگ :

. تسا هللا  الا  هلا  راتفگ ال 
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. تسا نامیلس  هچروم  یسنا ، هن  هدوب و  يرپ  هن  هدناسرت و  ار  دوخ  موق  هک  یسک  نآ  اما  و 
. تسا میهاربا  چوق  و  حلاص ، هقان  یسوم و  ياصع  اوح و  مدآ و  دناهدشن  هدیرفآ  یمحر  رد  هک  ياهدنز  دوجوم  جنپ  نآ  اما  و 

. تسین یکیرش  ار  وا  هک  تسا  هناگی  يادخ  کی ، اما  و 
. تساوح مدآ و  ود ؛ اما  و 

. تسا لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هس ؛ اما  و 
. تسا نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  راهچ ؛ اما  و 

. تسا بجاو  هناگجنپ  ياهزامن  جنپ ؛ اما  و 
نیمز اهنامسآ و  میدیرفآ  قیقحتب  [ 226 [ ؛) مایا هتس  یف  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  دقل  و  : ) تسا یلاعت  يادخ  لوق  شش ؛ اما  و 

. زور شش  رد  تساهنآ  نیب  رد  هک  هچنآ  ار و 
[. 227 [ ؛ ادادش اعبس  مکقوف  انینب  و  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  تفه ؛ اما  و 

. مکحم نامسآ  تفه  امش  يالاب  رب  میداهن  انب  و 
کلم تشه  زور  نآ  ار  تراـگدرورپ  شرع  و  ۀـینامث ؛ ذـئموی  مهقوـف  کـبر  شرع  لـمحی  و  تسا : لـجوزع  يادـخ  لوـق  تـشه ؛ اـما  و 

[. 228 . ] دنریگرب
. هدش لزان  یسوم  رب  هک  تسا  یتایآ  هن ؛ اما  و 

، میداهن رارق  هدعو و  بش  یـس  یـسوم  اب  و  [ 229 [ ؛) رـشعب اهانممتا  هلیل و  نیثلث  یـسوم  اندـعاو  و  : ) تسا لجوزع  يادـخ  لوق  هد ؛ اما  و 
. میدوزفا نآ  رب  رگید  بش  هد  تفای  نایاپ  نوچ 

مدید و…  هراتس  هدزای  باوخ  ملاع  رد  نم  [ 230 … [ ؛ ابکوک رشع  دحا  تیار  ینا  شردپ : هب  تسا  فسوی  راتفگ  هدزای ؛ اما  و 
رب ار  دوخ  ياـصع  [ 231 [ ؛) انیع هرـشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برـضاف  : ) یـسوم هب  تسا  لجوزع  يادـخ  لوق  هدزاود ؛ اما  و 

. دمآ نوریب  گنس  نآ  زا  بآ  همشچ  هدزاود  سپ  نز ، گنس 
وت تسوا و  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  ادـخ ، زا  ریغ  يادـخ  تسین  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنتفگ : نایدوهی  عقوم  نیا  رد 

[. 232 . ] وت زا  ماقم  نیا  هب  تسا  رتراوازس  وا  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : رمع  هب  هاگنآ  و  ییادخ ، لوسر  مع  رسپ 

رصیق تالاوس 

هتساوخ کمک  ع )  ) ترضح نآ  زا  هتسنادن و  ار  شخساپ  وا  هدیسرپ و  رمع  زا  ابتک  هک  رصیق  تالاوس  هب  ریما  ترضح  ياهخساپ  هلمج  زا 
: تساتدنچ نیا  دوب .

باـتفآ تسا ، مشچ  شاهمه  هک  يزیچ  و  تسا ؛ بآ  تساـپ ، شاهـمه  هـک  يزیچ  و  تـسا ؛ شتآ  تـسا  ناـهد  فرط ، ره  زا  هـک  يزیچ  )
، تسا روط  هوک  دوـمن  چوـک  دوـخ  ياـج  زا  راـب  کـی  اـهنت  هک  يزیچ  دوـمرف  هکنیا  اـت  تسا ؛ داـب  تسا  لاـب  شاهمه  هک  يزیچ  و  تسا ؛

ياهعطق دنوادخ  سپ  هدش ، عقاو  سدقم  نیمزرـس  لیئارـسا و  ینب  نیب  روط  هوک  و  دندومن ؛ راگدرورپ  ینامرفان  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه 
انقتن ذا  و  : ) دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تفرگ ، رارق  ناـنآ  رـس  يـالاب  رب  هداد  رارق  رون  زا  لاـب  ود  شیارب  هدوـمن  ادـج  نآ  زا 

[. 233 (. ] مهب عقاو  هنا  اونظ  ۀلظ و  هناک  مهقوف  لبجلا 
. اهنآ رب  داتفا  دهاوخ  ورف  دنتشادنپ  هک  میتخیگنارب  اهنآ  زارف  رب  ربا  هعطق  دننام  روط ! هوک  ناشفالسا  رب  هک  هاگنآ  نادوهی  دنرآ  دای  هب  و 

مدآ ینب  لامعا  هک  متفه  نامـسآ  رد  تسا  یهتنملا  هردس  نآ  و  تسا ، یبوط  تخرد  دراد ، لوط  نآ  هیاس  هار  لاس  دص  هک  یتخرد  اما  و 
رد یبوط  تخرد  زا  ياهخاـش  هک  نیا  رگم  تسین  تشهب  رد  ياهناـخ  رـصق و  چـیه  و  تسا ، یتـشهب  ناـتخرد  زا  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب 
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. تساج همه  رد  نآ  رون  هدوب و  یکی  نآ  لصا  هک  تسا  دیشروخ  ایند  رد  نآ  دننام  و  تسا ، نازیوآ  نآ  نایم 
نم هرجش  هیلع  انتبناو  دیامرفیم : دنوادخ  تسوا و  تازجعم  زا  نآ  هک  تسا  سنوی  تخرد  هدش ، هدییور  يرایبآ  نودب  هک  یتخرد  اما  و 

. ودک زا  یتخرد  سنوی ، يالاب  رب  میدینایور  و  [ 234 [ ؛ نیطقی
. دوشیمن عفد  وا  زا  يزیچ  هدومن و  هیذغت  فان ، هار  زا  هک  ردام  مکش  رد  تسا  نینج  ایند  رد  نآ  دننام  نایتشهب ، كاروخ  اما  و 

دیفـس و فلتخم  گنر  ود  نآ  رد  هک  تسا  مخت  لثم  ایند  رد  نآ  دـننام  نایتشهب ؛ يارب  فرظ  کی  رد  گنراگنر  ياهاذـغ  عامتجا  اـما  و 
. دنوشیمن طولخم  مه  اب  هتشاد و  دوجو  درز 

[. 235 . ] دیآیم نوریب  بیس  نایم  زا  ملاس  هک  تسا  مرک  ایند  رد  نآ  لثم  دوشیم ، جراخ  بیس  نایم  زا  هک  یناوج  رتخد  اما  و 
: دیوگیم هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  نیمجنم ؛ ياهتباصا  باب  رد  [ 236  ] هرضاحملا راوشن  باتک  رد  یخونت  دوشیم : لقن  تبسانم  نیمه  هب 
رد یبیـس  دـناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ماهدرک  شوـمارف  نم  هتفگ و  ار  شماـن  هک  ار  يرگید  مجنم  رـشعموبا و  وا  هک  مدوـب  قـفوم  دزن  يزور 

؟ مراد نیتسآ  رد  زیچ  هچ  دیسرپ  نانآ  زا  تفرگ و  نیتسآ 
. تسا ناویح  سنج  زا  تفگ : رـشعموبا  و  تساههویم ، زا  تفگ : رکف ، يرادـقم  علاط و  نتفرگ  بالرطـسا و  رد  هاـگن  زا  سپ  رگید  مجنم 

. تخادنا نوریب  شنیتسآ  زا  ار  بیس  يدرک و  اطخ  تفگ : رشعموبا  هب  یتفگ و  تسرد  تفگ : يرگید  نآ  هب  قفوم 
مرک نآ  نورد  دید  ناهگان  دومن  چاق  ار  نآ  هتشادرب  ار  بیس  هاگنآ  هدنکفا و  رظن  بالرطسا  رد  یتعاس  اددجم  هدش  تفگش  رد  رشعموبا 

. رشعموبا منم  تفگ : سپ  تسا 
. داد هزیاج  روتسد  ود  ره  يارب  هدومن  بجعت  نانآ  سدح  تحص  نیا  زا  قفوم 

دادعا خساپ 

هک هس  اما  و  تسا ، هام  باتفآ و  درادن ، هس  هک  ود  اما  و  دومرف : دوب  هدومن  لاوس  دادعا  زا  هک  يدوهی  يدرم  خـساپ  رد  ع )  ) ریما ترـضح 
نز يرادراب  نارود  درادـن  هد  هک  هن  اما  دومرف و  هکنیا  ات  تسا  نارـسمه  درادـن  جـنپ  هک  راهچ  اما  و  تسا ، قـالط  هرامـش  درادـن ، راـهچ 

[. 237 . ] تسا
: ّفلؤم

تلع دیاش  و  تسا . حیحـص  اهنآ  يود  ره  و  دومرف : نایب  رگید  ياهنوگ  هب  ار  دادعا  نیا  خساپ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تشذگ  مجنپ  ربخ  رد 
. دیوگ خساپ  شدوخ  صاخ  رظن  هدیقع و  قبط  رب  ار  ناگدننک  شسرپ  زا  مادک  ره  هتساوخ  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  فالتخا 

تفشآرب هفیذح  نانخس  زا  رمع 

دنگوس ادـخ  هب  مشاـب ؟ هدرک  حبـص  هنوگچ  یهاوخیم  تفگ : هفیذـح  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  تفگ : وا  هب  دـید ، ار  هفیذـح  رمع  يزور 
نودب و  منکیم ، ظفح  ار  قولخم  ریغ  و  مهدیم ، یهاوگ  هدیدان  رب  و  مرادیم ، تسود  ار  هنتف  نمشد و  ار  قح  هک  یلاح  رد  مدومن  حبص 

هدنادرگ و يور  وا  زا  تفشآرب و  هفیذح  نانخس  ندینش  زا  رمع  . درادن نامـسآ  رد  ادخ  هک  مراد  يزیچ  نیمز  رد  و  مناوخیم ، زامن  وضو 
هک تفایرد  ترـضح  دـید ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  هار  نایم  رد  دـنک ، هیبنت  ار  وا  تفرگ  میمـصت  یلو  تفگ  كرت  ار  يو  تشاد  هلجع  نوچ 

مدومن حبص  هتفگ  وا  يدرک و  حبص  هنوگچ  ماهتفگ  وا  هب  ماهدومن و  تاقالم  ار  هفیذح  تفگ : رمع  دیسرپ ، ار  تلع  تسا  نیگمـشخ  يو 
. مرادن شدوخ  ار  قح  هک  یلاح  رد 

. تسا قح  نآ  هک  نیا  اب  دیآیمن  ششوخ  گرم  زا  هتفگ ، تسار  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
مکلاوما امنا  هدومرف : دنوادخ  درادیم و  تسود  ار  نادـنزرف  لام و  هتفگ ، تسار  مالـسلاهیلع : یلع  . مرادیم تسود  ار  هنتف  هتفگ  وا  رمع :
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. دنشیامزآ ببس  هنتف و  امش  يارب  ناتنادنزرف  اهلام و  تسین  نیا  زج  [ 238 [ ؛ ۀنتف مکدالوا  و 
. مهدیم یهاوگ  هدیدان  رب  دیوگیم  رمع :

زا مادک  چیه  دهدیم و  یهاوگ  طارص  خزود ، تشهب ، ندش ، هدنز  گرم ، دنوادخ ، یگناگی  رب  هتفگ ، تسار  مالسلاهیلع : نینم  ؤملاریما 
. تسا هدیدن  ار  اهنآ 

. دنکیم ظفح  ار  قولخم  ریغ  دیوگیم : رمع :
[. 239 . ] تسا قولخم  ریغ  نآ  دنکیم و  ظفح  ار  ادخ  باتک  هتفگ ، تسار  مالسلاهیلع  نینم  ؤملاریما 

. ءوضو ریغ  یلع  یلصاو  دیوگیم : رمع :
. تسا زیاج  نآ  دتسرفیم و  تاولص  وضو ، نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ممع  رسپ  رب  هتفگ ، تسار  مالسلاهیلع  یلع 

دنزرف نز و  وا  هتفگ ، تسار  مالـسلاهیلع : یلع  . درادـن نامـسآ  رد  ادـخ  هک  مراد  يزیچ  نیمز  رد  نم  دـیوگیم  رتالاب  اـهنیا  همه  زا  رمع :
. تسا هزنم  نآ  زا  ادخ  دراد و 

[. 240 . ] دوش كاله  رمع  دوب  کیدزن  دوبن  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگا  تفگ : رمع  ماگنه  نیا  رد 

تسا هللا  ءایلوا  زا  یسک  نینچ 

و دروآیمن ، اجب  دوجس  عوکر و  و  دسرتیمن ، ادخ  شتآ و  زا  درادن و  تشهب  هب  يدیما  یسک  هچ  دیسرپ ؛ رکبوبا  زا  مور  هاشداپ  هداتسرف 
هب رمع  دادن و  خساپ  وا  هب  رکبوبا  دهدیم ؟ یهاوگ  هدیدان  رب  تسا و  نمـشد  قح  اب  و  درادیم ، تسود  ار  هنتف  دروخیم و  نوخ  رادرم و 

. دش هدوزفا  ترفک  رب  تفگ : وا 
ادخ زا  و  وا ، تشهب  هن  تسادخ  هب  شدیما  اهنت  اریز  تسا ؛ هللا  ءایلوا  زا  یـسک  نینچ  دومرف : سپ  دیدرگ ، ربخاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
خلم یهاـم و  دروآیمن و  اـجب  دوجـس  عوـکر و  تیم  زاـمن  رد  و  شتلادـع ، زا  هکلب  دـسرتیمن  ادـخ  مـلظ  زا  وا و  شتآ  زا  هـن  دـسرتیم 

. تسا هدـیدن  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  دـهدیم  یهاوگ  خزود  تشهب و  رب  و  تسا . نوخ  نآ  دروخیم و  دـبک  دـناهدرم ، اهنآ  هکنیا  اب  دروخیم 
[. 241]

: ّفلؤم
؟ دندش كاله  مدرم  موس  کی  هک  دوب  تقو  هچ  هدمآ : مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ینامی  سوواط  تالاوس  رد 

. تشک ار  لیباه  لیباق  هک  دوب  يزور  نآ  و  مدرم ، مراهچ  کی  ییوگب  یتساوخ  يدرک  هابتشا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما 
؟ تسا نایمدآ  ردپ  لیباق  لیباه و  زا  کی  مادک  دیسرپ ،

؟ دندوب وگغورد  نآ  رد  شناگدنیوگ  هک  دوب  قح  یهاوگ  مادک  دیسرپ ؛ . تسا مدآ  نب  ثیش  نانآ  ردپ  هکلب  مادک ، چیه  دومرف :
ادـخ هداتـسرف  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  هللا ؛ لوـسرل  کـنا  دهـشن  دـنتفگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  نیقفاـنم  یهاوـگ  دوـمرف :

؟ سنا زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  هک  دوب  ادخ  هداتسرف  مادک  دیسرپ : . یتسه
: هدومرف دنوادخ  هک  غالک  دومرف :

غورد یـسک  هچ  رب  دیـسرپ ؛ . دـیامن دوگ  دوخ  لاگنچ  هب  ار  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغالک  دـنوادخ  ضرـالا ؛ یف  ثحبی  اـبارغ  هللا  ثعبف 
؟ یمدآ هن  دوب و  يرپ  زا  هن  هک  دنتسب 

. دنتسب غورد  وا  رب  فسوی  ناردارب  هک  گرگ  رب  دومرف :
؟ دشابیم مارح  نآ  دایز  لالح و  نآ  كدنا  هک  تسا  زیچ  هچ  دیسرپ ؛

[. 242 . ] هدیب هفرغ  فرتغا  نم  الا  ینم  هناف  هعمطی  مل  نم  ینم و  سیلف  هنم  برش  نمف  رهنب  مکیلتبم  هللا  نا  تولاط : رهن  دومرف :
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؟ دنکیمن عنم  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا  هزور  مادک  دیسرپ :
[. 243 . ] میرم هزور  دومرف :

یهام مکش  رد  سنوی 

هدش هتشون  یتالاوس  نآ  رد  هک  داد  ترضح  نآ  تسد  هب  ياهمان  يدرم  دناوخیم  ار  هیقشقش  هبطخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه 
مکش زا  هک  دوب  رادناج  مادک  دوب ؛ شسرپ  نیا  هلمج  زا  و  داد ، خساپ  وا  تالاوس  هب  هتشاذگ و  مامتان  ار  دوخ  نخس  مالسلاهیلع  ماما  دوب ،

؟ دوبن یبسن  اهنآ  نیب  دمآ و  نوریب  رگید  رادناج 
[. 244 . ] دش جراخ  یهام  مکش  زا  هک  دوب  یتم  نب  سنوی  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

یسوم ياصع 

. دروخ شاهدرم  دیماشآ و  شاهدنز  هک  تسیچ  نآ  دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
رد دوب  ییاصع  هک  ینامز  ار  نارحاس  ياهرام  اهدژا و  دروخ  دوب و  تخرد  رب  ياهخاـش  هک  یعقوم  دـیماشآ  دوب ، یـسوم  ياـصع  دومرف :

[. 245 . ] مالسلاهیلع یسوم  تسد 

یسیع هدنرپ 

؟ یلصا هن  یعرف و  هن  تشاد و  ياهجوج  هن  هک  دوب  هدنرپ  مادک  دندیسرپ : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  زین  و 
و [ 246  ] ینذاب اریط  نوکتف  اهیف  خفنتف  ینذاب  ریطلا  هئیهک  نیطلا  نم  قلخت  ذاو  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  هک  دوب  یـسیع  هدـنرپ  دومرف :

. نم نامرف  هب  دشیم  هدنز  یغرم  يدیمدیم و  نآ  رد  سپ  نم ، روتسد  هب  یغرم  دننام  لگ  زا  یسیع  يا  یتخاسیم  هک  ینامز 

نارگمتس

راتفگ موهفم  انعم و  بشید  ینایلاس  تشذگ  زا  سپ  یلع ! ای  تفگ : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هب  هفیذـح  نامثع  تفالخ  نامز  رد  يزور 
یلـص ربمایپ  هک  یلاح  رد  دننک  متـس  نیع  کی  رب  نیع  دنچ  هک  ینامز  هفیذح ! يا  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دیتفگ : نم  هب  هرح  رد  هک  ار  امش 
امـش رب  تفالخ  يدـصت  رد  تسا  نیع  ناشمان  لوا  هک  رمع  وا  زا  سپ  و  رکبوبا )  ) قیتع مدـید  هک  مدـیمهف ، دـشابن  ام  نایم  هلآ  هیلع و  هللا 

. دنتفرگ یشیپ 
هدمآ یتیاور  رد  تشاد و  نامثع  تفالخ  رد  گرزب  یمهـس  هک  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  يدرک  شومارف  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

ملظ و رد  هک  دنتـسه  ییاهنیع  اهنیا  هک  دش  دهاوخ  هفاضا  نانآ  رب  راوخرگج  نز  دـنزرف  هیواعم  اب  صاع  نب  رمع و  يدوزب  و  دومرف : هک 
[. 247 . ] دنداد مه  تسد  هب  تسد  نم  رب  متس 

. تسا هدمآ  دیدپ  ییامعم  يزغل و  لئاسم  ملع  هنیمز ، نیا  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ياهخساپ  زا  و  يرآ ،

راوشد لئاسم  خساپ 

همه زا  رتبیجع 

هزاـنج رب  دوب  عمج  نآ  رد  زین  رمع  هک  دوخ  ناراـی  زا  یهورگ  اـب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تفر ، اـیند  زا  هبقعیبا  نب  هبقع  هک  یماـگنه 
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رمع دـیدرگ . مارح  وت  رب  تنز  هبقع  ندرم  اب  دومرف : دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  يدرم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ناـیم  نآ  زا  دـندش ، رـضاح  هبقع 
مارح شرهوش  رب  يرگید  صخـش  رـسمه  دریمیم و  یناـسنا  رتبیجع ، همه  زا  نیا  یلو  تسا  بیجع  وـت  ياـیاضق  ماـمت  یلع ! اـی  تفگ :

!؟ دوشیم
دوخ رهوش  زا  یتمسق  هجیتن  رد  دربیم و  ثرا  هبقع  زا  زورما  نز  نآ  تسا و  دازآ  وا  نز  تسا و  هبقع  مالغ  درم  نیا  هلب ، دومرف : ترضح 

. دیامن دقع  ار  وا  درم  هدومن و  دازآ  ار  وا  هک  نیا  ات  دشابیم  مارح  دوخ  مالغ  رب  نز  و  دوشیم ، کلام  ار 
. میسرپب امش  زا  دیاب  مینکیم  فالتخا  اهنآ  رد  هک  ییایاضق  نینچ  لثم  يارب  تشاد : هضرع  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  هب  رمع  عقوم  نیا  رد 

[. 248]
: ّفلؤم

رفن راهچ  هک  یمالغ  زا  دیسرپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هبقع  نب  یلع  هک  هدروآ : عنقم  رد  هر )  ) قودص هک  تسا  یتیاور  هیضق  نیا  ریظن 
ای دنـشکیم و  ار  وا  دنهاوخیم  دراد ، صاصتخا  مراهچ  لوتقم  يایلوا  هب  وا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هتـشک  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دازآ 

مود يایلوا  هتـشک  ار  مود  رفن  نوچ  دناهدش و  قحتـسم  ار  يو  وا  يایلوا  هدناسر  لتق  هب  ار  لوا  رفن  هک  یماگنه  اریز  دنریگیم ؛ یگدرب  هب 
مراهچ رفن  نوچ  دناهدیدرگ و  قحتسم  مود  يایلوا  زا  ار  يو  وا  يایلوا  هتشک  ار  موس  رفن  نوچ  دناهدیدرگ و  قحتـسم  لوا  يایلوا  زا  ار  وا 

[. 249 . ] دننکیم قاقرتسا  ای  دنشکیم و  ار  وا  دنهاوخب  رگا  هک  تسا  هتفای  قلعت  مراهچ  يایلوا  هب  هتشک  ار 

دییاز رسپ  رهوش  يارب  جاودزا  بش  رد  هک  ینز 

رسپ و ار  شثاریم  هدرک و  تافو  هنابـش  درم  و  هدییاز ، رـسپ  نز  بش  نامه  هدومن و  جاودزا  ياهزیـشود  اب  يدرم  دیـسرپ ؛ رکبوبا  زا  يدرم 
؟ تسا هدوب  هچ  هیضق  عقاو  ییوگب  یناوتیم  دناهدش ، کلام  رسپ  ردام 

نتـسبآ يو  زا  هدوب و  وا  زینک  دنک  جاودزا  درم  اب  هک  نآ  زا  شیپ  نز  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تسنادن . ار  شخـساپ  رکبوبا 
هب شثاریم  و  تسا ، هدرم  شرهوش  هدییاز و  ار  شدنزرف  بش  نامه  نز  و  تسا ، هدروآ  رد  دوخ  دـقع  هب  هدومن و  دازآ  ار  وا  درم  هدـش و 

[. 250 . ] تسا هتشگ  لقتنم  رسپ  ردام  رسپ و 

رادرهوش نز  جاودزا 

؟ دنک جاودزا  يرگید  اب  ردپ  هزاجا  اب  يرادرهوش  نز  تسا  زیاج  ایآ  تفگ : هدمآ  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  یناوج  نز 
! زگره دنتفگ : هدرک  راکنا  وا  رب  همه  راضح 

. نک رضاح  ار  ترهوش  دومرف : نز  هب  مالسلاهیلع  یلع 
. داد قالط  ار  نز  ارچ  نوچ و  نودب  درم  درک ، راداو  نز  قالط  هب  ار  رهوش  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دروآ  ار  رهوش  نز 

جاودزا رگید  يدرم  اب  هدـع  ياضقنا  نودـب  نز  درک و  رارقا  نآ  هب  زین  رهوش  تسا ، نینع  نز  نیا  رهوش  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
[. 251 . ] دومن

: ّفلؤم
ار دـقع  رهوش  ندوب  نینع  تروص  رد  نز  اریز  ندومن ؛ دازآ  ینعی ، هدوب ، نآ  يوغل  ياـنعم  قـالط ، هب  ریبـعت  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  دوصقم 

. تسین نداد  قالط  هب  يزاین  دنکیم و  خسف 

روآتبوقع تدابع 
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؟ تسا روآ  تبوقع  نآ  كرتو  ماجنا  هک  تسا  ترابع  مادک  دیدرگ ؛ لاوس  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا 
[. 252 . ] تسا تبوقع  قحتسم  دناوخن  ای  دناوخب  هک  تسم  صخش  ندناوخ  زامن  دومرف :

اهاج نیرتكاپ  زا  تدابع  ندوب  لطاب 

هناخ ماب  تشپ  دومرف : دندومن ؛ شسرپ  هدوب  لطاب  نآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  نیمز  يور  ياهاج  نیرتكاپ  زا  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا 
[. 253 . ] هبعک

: ّفلؤم
مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  دوشیم : لقن  تبـسانم  نیمه  هب  تسا . زامن  تابجاو  زا  نآ  هک  نیا  اب  تسا  هلبق  لابقتـسا  تیاعر  دقاف  اریز 
میمصت هدمآ  نارگ  نوراه  رب  راتفر  نیا  تفرگ ، تقبـس  نوراه  رب  ندرک  فاوط  رد  هدیدرگ  فاطم  دراو  سانـشان  روطب  یبارعا  سابل  رد 

نآ دوـمن و  لاوـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یلکـشم  لـئاسم  روـظنم  نیمه  هب  دـنک ، هدنکفارـس  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفرگ 
حبص زامن  ماگنه  هب  يدرم  هک : نیا  نآ  دومن و  لاوس  کی  وا  زا  زین  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  دنداد  يو  هب  یفاک  خساپ  مالسلاهیلع  ترضح 
لالح دیدرگ  برغم  نوچ  و  دش ، مارح  رصع  تقو  رد  و  دیدرگ ، لالح  وا  رب  رهظ  ماگنه  هب  سپ  دوب ، مارح  شهاگن  دنکفا و  رظن  ینز  هب 
برغم تقو  رد  لالح ، دیدرگ  رصع  نوچ  دش و  مارح  رهظ  ماگنه  هب  دیدرگ ، لالح  حبص  تقو  رد  تشگ و  مارح  وا  رب  ءاشع  هاگ  هب  دش 

! تشگ لالح  ءاشع  عقوم  رد  و  مارح ،
. دیشخب دهاوخن  یصالخ  نآ  زا  ارم  یسک  تدوخ  زج  هک  يدنکفا  فرژ  ییایرد  رد  ارم  برع ! ردارب  يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نوراه 
رب دیرخ  ار  نآ  رهظ  ماگنه  هب  سپ  دوب ، مارح  وا  رب  هک  دنکفا  رظن  يرگید  زینک  هب  حبـص  ماگنه  درم  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
داد قالط  ار  وا  ءاشع  تقو  رد  و  تشگ ، لالح  دومن  جاودزا  وا  اب  برغم  ماگنه  دـش  مارح  دومن  دازآ  ار  وا  رـصع  ماـگنه  دـش ، لـالح  وا 
هب  ) ياهدنب رـصع  ماگنه  دیدرگ ، مارح  وا  رب  دومن  هرهاظم  وا  اب  رهظ  تقو  رد  و  دش ، لالح  دومن  عوجر  وا  هب  حبـص  ماگنه  دیدرگ ، مارح 

مالـسا هب  هدومن  هبوت  ءاشع  ماگنه  رد  دش و  مارح  وا  رب  نز  هدیدرگ  دـترم  درم  برغم  تقو  رد  و  تشگ ، لالح  دومن  دازآ  هرافک ) ناونع 
[. 254 . ] دیدرگ لالح  وا  رب  نز  تشگزاب 

، دنریگب دای  راوگرزب  نآ  زا  ار  ملع  نیا  مدرم  هک  دش  ببس  راوشد  هدیچیپ و  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ياهخساپ  يرآ ،
. دناهدومن فیلات  باتک  هرابنیا  رد  يریرح  هماع  زا  جاربنبا و  و  هر )  ) دیفم خیش  هصاخ  ياملع  زا  هچنانچ 

هقدص و ای  شـشخب و  ای  يرادیرخ و  نودب  ار  ینامالغ  يدرم  هک : تسا  نیا  یکی  هدروآ  هر )  ) دیفم خیـش  هک  یلکـشم  لئاسم  هلمج  زا  و 
. تسا هتشگ  کلام  ثاریم  گنج و  تمینغ 

ینادنزرف وا  زا  هدرک و  جاودزا  ینارصن  يدرم  اب  هدوب  درم  نیمه  ردپ  هک  شناملسم  رهوش  گرم  زا  سپ  صخش  نیا  ردام  هک : نیا  خساپ 
نیمه نامالغ  ینارـصن ، درم  نآ  زا  ار  نز  نادـنزرف  مامت  دنـشکب و  ار  نز  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپ  تسا . هدیـسر  مه  هب 

. داد رارق  ناشناملسم  ردارب 

یبدا مولع  رد  راکتبا 

وحن فرص و 

! نینموملاریما ای  متفگ  سپ  متفای ، رکفتم  ار  ترضح  نآ  هدش  بایفرش  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  رـضحم  هب  يزور  دیوگ : یلئد  دوسالاوبا 
؟ دینکیم رکف  هچ  هرابرد 
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. دوش حالـصا  اهاطخ  ات  منک  عضو  يدـعاوق  لوصا و  هراب  نیا  رد  مهاوخیم  ماهدـید  یتاهابتـشا  اهاطخ و  امـش  تغل  رد  دومرف : ترـضح 
يور شیپ  يذغاک  متفر  ترـضح  نآ  دزن  زور  دنچ  زا  سپ  دنام . دهاوخ  ام  نایم  رد  تغل  نیا  هدومن و  هدنز  ار  ام  دینک  نینچ  رگا  متفگ 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  تشاذگ  نم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. فرح ای  لعف ، ای  دنمسا ، ای  تاملک  مامت 
مـسا هن  هک  تسا  ییانعم  ياراد  فرح  و  ار ، یمـسم  هدـیدپ  تکرح و  هک  تسا  نآ  لـعف  و  دـنک ، نشور  ار  شیامـسم  هک  تسا  نآ  مسا 

هس رب  رگید  رظن  زا  تاملک  هک  نادب  و  ازفیب . اهنآ  رب  دمآ  ترظن  هب  هک  هچنآ  نک و  عبتت  هراب  نیا  رد  دومرف : نم  هب  هاگنآ  لعف . هن  تسا و 
. ریمض هن  تسا و  رهاظ  هن  هک  يزیچ  و  ریمض ، رهاظ ، دنعون :

دارم  ) دوب بصن  فورح  اهنآ  هلمج  زا  هک  متشاد  هضرع  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تمدخ  هدومن  يروآ  عمج  یبلاطم  دیوگیم : دوسالاوبا 
اهنآ ءزج  ار  نـکل  ارچ  دوـمرف : نـم  هـب  سپ  مدوـب  هدرکن  رکذ  ار  نـکل  یلو  ناـک  لـعل ، تـیل ، نا ، نا ، تـسا .) لــعفلاب  ههبــشم  فورح 

؟ ياهدرواین
. سیونب ار  نآ  تساهنآ ، زا  ارچ  دومرف : تسین ؛ اهنآ  ءزج  هک  دمآ  مرظن  هب  متفگ :

، تلعف رد  ءات  و  تنا ، انا ، دننام : ریمض  و  اهنیا ، دننام  و  ورمع ، دیز ، لجر  دننام : رهاظ ، هدروآ : لاثم  نینچ  ار  هدش  دای  لصا  يوحن  جاجز 
: دـننام تسا  تامهبم  ریمـض ، هن  تسا و  رهاظ  هن  هک  هچنآ  اما  و  اهنیا ، دـننام  و  کبوث ، دـننام : باطخ ، فاک  و  یمالغ . لثم  ملکتم  ءای  و 

دننام و  ماهفتـسا ،) ءامـسا  زا   ) نیا یتم و  مک و  و  لوصوم ،) ءامـسا  زا   ) يا يذـلا و  ام و  نم و  و  هراشا ،) ءامـسا  زا  ، ) ات اتاه ، هذـه ، اذـه ،
[. 255 . ] اهنیا

تغل

هیاـس نم  رب  نامـسآ  مادـک  تفگ : تسنادـن و  ار  با  ياـنعم  رکبوبا  دوـمن . شـسرپ  ار  اـباو  ههک  اـفو  نآرق  هیآ  ياـنعم  رکبوـبا  زا  يدرم 
يانعم مشاب ، هتـشادن  رواـب  نآ  هب  دوخ  هک  میوگب  يزیچ  ادـخ  باـتک  هراـبرد  رگا  منک  هچ  اـی  درادیم و  رب  ارم  نیمز  مادـک  دـنکفایم و 

: دومرف ترـضح  نآ  دیـسر  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كراـبم  عمـس  هب  وا  راـتفگ  نیا  دـنادیم . رتهب  ادـخ  ار  با  یلو  منادیم ، ار  ههکاـف 
ییاهتمعن ندرمـش  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  و  دـشابیم ، هایگرپ  نیمز  هاگارچ و  يانعم  هب  با  ظفل  دـنادیمن  ایآ  هللا  ناـحبس 

ار هلالک  يانعم  زین  و  [ 256  ] دشاب ناشندب  ماوق  تایح و  هیام  هدومن  يذغت  هلیسو  نادب  ات  هتشاد  ینازرا  ناشنایاپراهچ  مدرم و  رب  هک  تسا 
. مدوخ ناطیش و  زا  دوب  اطخ  رگا  تسادخ و  زا  دوب  حیحص  رگا  میوگیم  هراب  نیا  رد  ار  مرظن  تفگ : دندیسرپ ؛ رکبوبا  زا 

هب هلالک  دـنادیمن  ایآ  شیلاـمتحا ، هیرظن  ندرب  راـک  هب  زا  تسا  زاـینیب  ردـقچ  دومرف : هدیـسر  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  شنخـس  نیا 
یف مکیتفی  هللا  لق  کنوتفتـسی  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  دشابیم ؟ اهنت  يردام  اهنت و  يردـپ  يردام و  ردـپ و  نارهاوخ  ناردارب و  يانعم 
وگب دنهاوخ ، اوتف  نارهاوخ  ناردارب و  هرابرد  لوسر ! يا  وت  زا  [ 257  ] كرت ام  فصن  اهلف  تخا  هل  دلو و  هل  سیل  کله  ورما  نا  هلالکلا 

نآ يارب  زا  دـشاب  هتـشاد  يرهاوخ  دـشابن و  يدـنزرف  وا  يارب  زا  دریمب و  امـش  زا  يدرم  رگا  دـهدیم  اوتف  هلالک  هرابرد  ار  امـش  دـنوادخ 
. تیم هکرت  فصن  تسا  رهاوخ 

ار هکرت  فصن  رهاوخ  یتروص  رد  هک  دـنراد  قافتا  ءاهقف  اریز  تساهنت ؛ يردـپ  ای  يرداـم و  ردـپ و  رهاوخ  هیآ  نیا  رد  رهاوخ  زا  دارم  و 
تخا وا  خا  هلو  هارما  وا  هلالک  ثروی  لجر  ناک  نا  و  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  .و  دـشاب اهنت  يردـپ  ای  يردام و  ردـپ و  هک  دربیم  ثرا 

مهـس مشـش  کی  نانآ  زا  کی  ره  دـشاب  هتـشادن  يرهاوخ  ای  ردارب و  زجب  یثراو  ینز  اـی  يدرم  رگا  و  [ 258  ] سدسلا امهنم  دـحاو  لکلف 
صاصتخا ددعت  تروص  رد  موس  کی  ییاهنت و  تروص  رد  مشـش  کی  نیب  لیـصفت  هک  نیا  رد  دنراد  قافتا  هیماما  ياهقف  زین  .و  دـنربیم
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اهنت و يردپ  يردام و  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  رد  حیرـص  روطب  دیجم  نآرق  رد  هلالک  ظفل  نیاربانب ، [ 259  ] يردام ردارب  رهاوخ و  هب  دراد 
ماما تهج  نیمه  هب  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یعرـش  صن  هک  تسا  يدروم  رد  يار  ندرب  راک  هب  هدـش و  لامعتـسا  اهنت  يردـپ  يرداـم و 

. تسا زاینیب  دوخ  يار  زا  ردقچ  هدومرف : مالسلاهیلع 
: ّفلؤم

خیرات رد  هچنانچ  هتـسنادیمن  زین  ار  اب  رـسک  هب  عضب  ياـنعم  زین  هنوگ  ناـمه  هتـسنادیمن ، ار  هلـالک  با و  ياـنعم  رکبوبا  هک  هنوگناـمه 
نیا رد  تفرگ و  رد  گنج  تاعرذا  زور  رد  هریزج ) فارطا  ای  ماش  یلاوح   ) ضرـالا یندا  رد  سراـف  لـها  ناـیمور و  ناـیم  هدـمآ : يربط 
نانآ رب  هدیـسر  دندوب  هکم  رد  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا  دندروخ ، تسکـش  نایمور  دربن 

زا دندرگ  زوریپ  دندوب  باتک  لها  هک  نایمور  رب  رفاک  نایسوجم  هک  دمآیمن  شوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  دمآ ؛ نارگ 
زوریپ امش  باتک  لها  ناردارب  رب  سوجم ، ناردارب  دنتفگیم : ناناملسم  هب  تتامـش  يور  زا  هدش  رورـسم  نایرج  نآ  زا  هکم  رافک  ییوس 

ضرالا یندا  یف  مورلا  تبلغ  ملا  درک : لزان  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  سپ  درک . میهاوخ  هبلغ  امش  رب  دیگنجب  ام  اب  رگا  زین  امـش  دناهتـشگ و 
ماش یلاوح   ) دش عقاو  نیمز  نیرتکیدزن  هب  هک  یگنج  رد  دندش  نایسراف )  ) بولغم نایمور  . نینـس عضب  یف  نوبلغیـس  مهبلغ  دعب  نم  مه  و 

 … یلاس دنا  رد  درک ، دنهاوخ  هبلغ  زاب  نایسراف  رب  يدوزب  یلعف  ندش  بولغم  زا  سپ  اهنآ  و  هریزج ) فارطا  ای 
هتبلا هک  هداد  ربخ  ام  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  دیـشابن  داشلد  قافتا  نآ  زا  تفگ : نانآ  هب  هدـش  نوریب  رافک  بناج  هب  رکبوبا  ماـگنه  نیا  رد 

. دش دهاوخ  زوریپ  سراف  رب  مور 
نونکا ادـخ ! نمـشد  يا  يرتوگغورد  نم  زا  وت  تفگ : وا  هب  رکبوبا  داد . غورد  تبـسن  رکبوبا  هب  تساـخرب و  نیکرـشم  زا  فـلخ  نب  یبا 

لام وت  رتش  هد  درک  هبلغ  سراف  رب  مور  لاس  هس  تدم  رد  رگا  سپ  رتش  هد  زین  وت  مروآیم و  رتش  هد  نم  منک ، يدنب  طرـش  وت  اب  مرـضاح 
ادخ لوسر  دزن  هب  رکبوبا  هاگنآ  و  درک . لوبق  فلخ ) نب  یبا  . ) دشاب وت  لام  نم  رتش  هد  دـندرک  هبلغ  نایمور  رب  نایـسراف  رگا  دـشاب و  نم 
اریز یتـفگیم ؛ نینچ  تسیاـبیمن  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تشاد ، ناـیب  ار  دوـخ  هصق  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. ازفیب لجا  رب  نک و  دایز  ار  لام  ورب  لاح  لاس ، هد  ات  تسا  لاس  هس  زا  عضب  يانعم 
. دومن تاقالم  ار  یبا  هدش  نوریب  رکبوبا 

؟ ياهدش نامیشپ  راگنا  تفگ : یبا 
[. 260 . ] تفریذپ یبا  لاس . هن  تدم  ات  هد  رارق  رتش  دص  ار  لام  منکیم . هفاضا  تدم  رب  میازفایم و  ار  لام  طقف  هن ، تفگ : رکبوبا 

تغالب تحاصف و 

ظعاوم رب  لمتـشم  هطقن  نودب  رگید  ياهبطخ  فلا و  نودب  ینالوط  ياهبطخ  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  مهدزای  لصف  لوا  رد  تشذگ 
رد هک  هطقن  نینچمه  هتفر و  راک  هب  فورح  ریاس  زا  شیب  تاملک  بیکرت  رد  فلا  فرح  هک  نآ  اب  دومرف : ءاشنا  یلاـع  یناـعم  هدـنزرا و 

. تسا مزال  يرورض و  رایسب  نتفگ  نخس  ظافلا و  بیکرت 
هتفرگ همـشچرس  وا  زا  یبدا  مولع  هدوب و  یبرع  مولع  مامت  رکتبم  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ  ناـیب  هک  یبلاـطم  زا  و 

دوخ زا  ار  یمولع  هک  یـسک  هب  دـسر  هچ  تسا ، زایتما  بحاص  هتفرگ  یـشیپ  نارگید  رب  یبلاطم  نتفگ  هب  هک  یـسک  دـنیوگیم ؛ و  تسا .
. دشاب هدومن  عادبا 

یئایفارغج تاکن 

هرصب نیمزرس 
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نم هدیعب  ءاملا  نم  هبیرق  مکضرا  دومرف : نانآ  هب  هرصب  لها  تمذم  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هدروآ : هغالبلاجهن  رد  هر )  ) یـضر دیس 
ایرد بآ  هب  هرصب  نیمز  هتفگ : لوا  هلمج  ریسفت  نایب  رد  دیدحلایبانبا  [ 261  ] رود نامسآ  زا  تسا و  کیدزن  بآ  هب  امش  نیمز  ءامسلا ؛
نامز رد  رگید  هعفد  هللااب و  رداقلا  نامز  رد  راب  کی  هدش ، قرغ  رابود  سراف  بآ  نایغط  رثا  رد  تهج  نیمه  هب  دشابیم و  کیدزن  رایـسب 

. هللارماب مئاقلا 
هنیـس دننام  شدجـسم  دش و  دهاوخ  قرغ  هرـصب  رهـش  دـیامرفیم : هک  تسا  هداد  ربخ  نآ  هب  هیبیغ  رابخا  نمـض  رد  ترـضح  نآ  هچنانچ 

. دوب هدومرف  ماما  هک  دش  هنوگ  نامه  سپ  دنام ، دهاوخ  یتشک 
يور هرومعم  طاقن  نیرترود  هک  هدش  هدید  یموجن  تالآ  اهدصر و  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  نامـسآ  زا  هرـصب  يرود  يانعم  هدروآ : زین  و 

صئاـصخ زا  قـیقد  تاـکن  نیا  ناـیب  دـیوگیم : سپـس  و  تسا . عـقاو  هرـصب  یحاوـن  رد  هک  دـشابیم ، هـلبا  راـهنلا  فـصن  هرئاد  زا  نـیمز 
یپ نآ  هب  یسک  ققحم  نادنمـشناد  زج  هتـشادن و  ییانـشآ  نآ  هب  برع  هک  هداد  ربخ  یتاعوضوم  زا  اریز  تسا ؛ مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[. 262 . ] دشابیم مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هعیدب  بیارغ  رارسا و  زا  نیا  و  دربیمن ،

یضایر ياهشسرپ  خساپ 

هنالداع میسقت 

رد دندروآ ، نوریب  دوخ  هرفـس  زا  نان  هس  يرگید  نان و  جنپ  نانآ  زا  یکی  دیـسر ، ارف  ندروخ  اذغ  تقو  دـنتفریم ، رفـس  هب  مه  اب  رفن  ود 
رذـگهر دـندرک ، مامت  ار  اهنان  مه  اب  هس  ره  دـندومن و  توعد  اذـغ  ندروخ  هب  ار  رذـگهر  نانآ  درک ، روبع  ناشرانک  زا  يدرم  ءاـنثا  نیا 

. تفرگرد ناشعازن  لوپ  میسقت  عقوم  رد  داد . ناشیا  هب  مهرد  تشه  دوب  هدروخ  هک  ییاذغ  ضوع  سپ  دورب ، تساوخ 
هنالداع میـسقت  نیا  تفگیم : نان  جـنپ  بحاص  مینکیم ، میـسقت  هفـصانملاب  ار  اهمهرد  تفگیم : نان  جـنپ  بحاص  هب  ناـن  هس  بحاـص 

دزن هب  تموصخ  هک  نیا  ات  تفریذپن  فرط  یلو  میا . هتـشاذگ  هک  ییاهنان  تبـسن  هب  يربیم ، مهرد  هس  وت  مهرد و  جـنپ  نم  هکلب  تسین ،
عازن و شزرایب  عوضوم  نیا  رد  دینک و  شزاس  مه  اب  دیورب و  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  یلع  دندرب . مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح 
تفرگ و تسد  هب  ار  اهمهرد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  سپ  دییامرفب ، نایب  ام  يارب  ار  قح  امـش  تروص  ره  رد  دنتفگ : دـینکم ، فالتخا 
ود امـش  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دومرف : نانآ  هب  تشاد و  نان  هس  هک  نآ  هب  مهرد  کی  داد و  ناـن  جـنپ  بحاـص  هب  مهرد  تفه 
زا شثلث  تفه  هدرک  فرـصم  رذـگهر  هک  یناـن  نیارباـنب  دومرف : هلب . دـنتفگ : دـیاهدروخ  دوشیم ) ثلث  تشه  هک   ) ناـن موـس  ود  ناـن و 

[. 263 . ] دنوشیم میسقت  اهلوپ  تبسن  نیمه  يور  هدوب و  نان  هس  بحاص  زا  شثلث  کی  نان و  جنپ  بحاص 

اهرتش میسقت 

ره هب  دـندوب و  اهنآ  مهن  کی  یموس  موس و  کی  یمود  مود و  کـی  یعدـم  یلوا  دـندرکیم ، عازن  مه  اـب  رتش  هدـفه  میـسقت  رد  رفن  هس 
یلع دندرب . مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  هب  تموصخ  دنتـسناوتن . دیاین  لمع  هب  يرـسک  هک  دننک  تمـسق  ار  اهرتش  دنتـساوخ  هک  بیترت 
کی سپ  هلب ، دنتفگ : میامن ؟ میسقت  امش  نیب  ار  اهنآ  هدوزفا و  اهنآ  رب  مدوخ  لام  زا  رتش  کی  نم  دیتسین  لیام  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع 
دـشاب رتش  شـش  هک  ار  موس  کی  یلوا و  هب  دشاب  رتش  هن  هک  ار  اهنآ  مود  کی  هاگنآ  دندش و  رتش  هدجیه  اعومجم  دوزفا و  اهنآ و  رب  رتش 

[. 264 . ] تشادرب زین  ار  دوخ  هدنامیقاب  رتش  کی  داد و  یموس  هب  دشاب  رتش  ود  هک  ار  مهن  کی  یمود و  هب 

بیجع ددع 
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يرسک 2/1 و 3/1 و 4/1 و 5/1 و 6/1 و نودب  هک  وگب  نم  هب  يددع  تفگ : هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  دزن  يدوهی  يدرم 
؟ يوشیم ناملسم  میوگب  رگا  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  یلع  دشاب  هتشاد  7/1 و 8/1 و 9/1 و 10/1 

نآ لصاح  هک  نک  برـض  تلاـس  رد  ار  تاهتفه  ياـهزور  [ 265 [ ؛ کتنـس یف  کعوبـسا  ماـیا  برـضا  دومرف : يو  هب  سپ  يرآ . تفگ :
. تسوت بولطم 

هام ياهزور  رد  اههام  ددع  رگا  هدروآ : [ 267  ] باسحلا هصالخ  رد  یئاهب  خیش  [ 266 . ] دش ناملسم  تفای  حیحص  ار  نآ  يدوهی  نوچ  و 
. تسا تمسق  لباق  هدش  دای  دادعا  همه  رب  يرسک  نودب  هک  دیآیم  تسد  هب  يددع  دوش  برض  هتفه  ياهزور  رد  نآ  لصاح  و 

مه رد  هد  هن و  تفه و  راهچ و  ینعی  رـشع ؛ عست و  عبـس ، عبر ، زا  دنترابع  هک  تسه  اهنآ  رد  نیع  فرح  هک  ار  يدادـعا  جرخم  رگا  زین  و 
[. 268 . ] دوشیم میسقت  روکذم  دادعا  مامت  رب  هک  تسا  يددع  لصاح  دنوش  برض 

لاملاتیب میسقت 

تیب دراو  دوخ  راصنا  رجاهم و  نارای  زا  یهورگ  اب  دیدرگ  زوریپ  شیوخ  نمشد  رب  لمج  گنج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  زور  نآ 
: تخاس بطاخم  نینچ  ار  هرقن  الط و  ياههکس  هاگنآ  دش و  هریخ  اهنآ  هب  ینامز  داتـسیا و  اهرانید  اهمهرد و  رانک  رد  دش و  هرـصب  لاملا 

دوخ ناهارمه  هب  داد ، همادا  ار  شهاگن  هک  رگید  هظحل  دـنچ  زا  سپ  و  دـینک . رورغم  ارم  ریغ  درز ! ياهرانید  يا  و  دیفـس ! ياـهمهرد  يا 
الماک دـندرک  ءارجا  ار  روتـسد  نوچ  دـینک و  تمـسق  ات  دـصناپ  ات  دـصناپ  دنتـسه  نم  اب  هک  یناـسک  نم و  باحـصا  نیب  ار  اـهنیا  دومرف :
لـصف نیا  ءزج  یعقوم  هیـضق  نیا  هک  تسا  نشور  و  [ 269 . ] دوب رفن  رازه  هدزاود  نادرم  دادـعت  و  دـماین ، مک  مهرد  کـی  هدوـب ، تسرد 

ءزج هنرگو  شباحـصا ، ددـع  دـننام  دـشاب ، مولعم  ترـضح  نآ  رب  تسا  نویلیم  شـش  رب  غلاـب  هک  اههکـس  رادـقم  هک  دوشیم  بوـسحم 
يادتبا رد  ترـضح  نآ  هک  هدروآ : [ 270  ] بقانم رد  يورـس  هک  یناتـساد  دننام  دیآیم . باسح  هب  ترـضح  نآ  هیبیغ  رابخا  تازجعم و 

نم تفالخ  زا  یـسک  ایآ  دییوگب  مدرم  هب  دینک و  شدرگ  اهفـص  نایم  دومرف : دوخ  نایعیـش  نارای و  هب  تفر و  ربنم  هب  هنیدم  رد  شتفالخ 
؟ تسا یضاران 

ناشنامرف میتسه و  دونشخ  یضار و  شمع  رـسپ  تربمایپ و  زا  ام  ایادخ ! دنتفگ : ادص  کی  هب  یگمه  هدش  دنلب  مدرم  دایرف  ماگنه  نیا  رد 
. میریذپیم لد  ناج و  هب  ار 

. روایب رانید  هس  زین  مدوخ  يارب  هدب و  رانید  هس  رفن  ره  هب  ورب و  لاملا  تیب  رد  و  زیخرب ! رامع  يا  دومرف : رامع  هب  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ 
دیدرگ و ابق  دجسم  راپـسهر  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  زین  ترـضح  هتفر و  لاملا  تیب  فرط  هب  ناناملـسم  زا  رگید  یهورگ  مثیهلاوبا و  اب  رامع 

مدرم دادعت  دنتفای و  نآ  رد  رانید  رازه  دصیـس  هدش و  لاملا  تیب  دراو  شناهارمه  اب  رامع  دـش . لوغـشم  اعد  شیاین و  زامن و  هب  اجنآ  رد 
دادـعت زا  هن  ترـضح  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هدرک و  ور  نارـضاح  هب  رامع  ماگنه  نیا  رد  راـنید .) هس  رفن  ره  . ) رفن رازه  دـص  زین  ار 

عیطم دنکیم ، بجاو  امـش  رب  هدومن  تابثا  ار  وا  تیناقح  هک  تسا  یتیآ  هناشن و  دوخ  نیا  و  اهرانید ، رادقم  زا  هن  هتـشاد و  یعالطا  مدرم 
[. 271 . ] دندیزرو عانتما  اهرانید  نتفرگ  زا  لیقع  ریبز و  هحلط و  نایم  نآ  زا  دیشاب . وا  رادربنامرف  و 

مهن کی  هب  متشه  کی  لیدبت 

يردام ردپ و  ینز و  هدرک و  تافو  یصخش  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  يدرم  دناوخیم ، هبطخ  ربنم  رب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
؟ دوشیم ردقچ  نز  مهس  هداهن ، ياج  رب  دوخ  زا  رتخد  ود  و 

. تفای ترهش  هیربنم  هلأسم  هب  هلأسم  نیا  و  دیدرگ . لدبم  مهن  کی  هب  وا  متشه  کی  دومرف : ترضح 
کی نز  مهس  موس و  ود  رتخد  ود  مهس  تسا و  موس  کی  ردام ، ردپ و  مهس  دیوگیم : مهن  کی  هب  متـشه  کی  لیدبت  نایب  رد  يورـس ) )
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هب ددرگیم و  میسقت  يور 27  زا  جرخم  نیاربانب  هدوب ، رتدایز  حیحـص  دـحاو  زا  هلأسم  ضرف  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور  و  متـشه .
[. 272 . ] يواسم روطب  ردام  ردپ و  يارب  زا 27  رتخد و 8  ود  يارب  زا 27  و 16  نز ، يارب  زا 27  بیترت 3 

هیرانید هلأسم 

دوب هدراذـگ  بسا  باکر  نایم  رد  ار  كرابم  ياپ  کـی  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  دزن  ینز 
کی اهنت  هدومن و  متس  نم  رب  وا  هثرو  تسا و  هتشاذگ  ياجرب  دوخ  زا  رانید  دصشش  هدرک و  تافو  مردارب  داد : حرش  نینچ  ار  دوخ  هلأسم 

؟ هتشادن رتخد  ود  تردارب  رگم  دومرف : شخساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  . دناهداد نم  هب  رانید 
. هلب نز :

هک تسا  هکرت  مشش  کی  وا  مهس  هک  هتـشاد  مه  يردام  ردارب  کی  دوشیم ، مهرد  دصراهچ  هک  تسا  هکرت  موس  ود  نانآ  مهـس  دومرف :
، رانید ود  مادک  ره  هتشاد  زین  ردارب  هدزاود  دوشیم ، رانید  هک 75  تسا  هکرت  متشه  کی  شمهس  هک  هتشاد  مه  ینز  دوشیم ، رانید  دص 

نیا و  درک ، تکرح  دـصقم  فرط  هب  هدراذـگ  باکر  رد  ار  رگید  ياپ  هاگنآ  دـشابیم و  وت  مهـس  تسا  رانید  کی  هک  هکرت  هدـنامیقاب  و 
[. 273 . ] تفای ترهش  هیرانید  هلأسم  هب  هلأسم 

منادیم ار  وت  خساپ 

ارم هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  ینودـقفت ؛ نا  لـبق  ینولـس  دومرفیم : شاهبطخ  رد  دـناوخیم ، هبطخ  ربنم  رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دیباین

. نک هاگآ  مشیر  رس و  ياهوم  هرامش  زا  ارم  یلع ! ای  تفگ : تساخرب و  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
دوبن راوشد  نآ  تابثا  رگا  هدومرف و  نم  هب  ار  تشسرپ  نیا  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  دنگوس  ادخ  هب  مالسلاهیلع : یلع 

وت هناـخ  رد  مزاـسیم . هاـگآ  ار  وت  يرگید  عوـضوم  زا  منادیم  ار  تلاوـس  نیا  خـساپ  ینادـب  هک  نیا  يارب  و  مدادیم ، ربـخ  نآ  زا  ار  وـت 
[. 274 . ] تشک دهاوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  هک  تسه  يدنزرف 

فهک باحصا  باوخ  تدم 

اوثبلو نآرق : هفیرش  هیآ  قبط  رب  مالسلاهیلع  ماما  دومن . شسرپ  فهک  باحصا  باوخ  رادقم  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  يدوهی  يدرم 
. داد خساپ  وا  هب  دندرک ، گنرد  رتدایز  مه  لاس  هن  لاس ، دصیس  هوک  فهک  رد  اهنآ  و  [ 275 [ ؛ اعست اودادزا  نینس و  هامثالث  مهفهک  یف 

. میاهتفای لاس  دصیس  نامینامسآ  باتک  رد  ام  تفگ : يدوهی 
[. 276 . ] تسا يرمق  ام  زا  و  تسا ، یسمش  امش  لاس  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 

: ّفلؤم
مک و نودـب  دوشیم  هفاضا  يرمق  لاس  هن  یـسمش  لاس  دصیـس  رد  نیاربانب  دـشابیم  زور  يدوهی 365  دزن  یـسمش  لاس  هک  هدـش  هتفگ 
هک هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  هدش  دراو  مالـسلامهیلع  ترـضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  باب  نیا  رد  يرابخا  زین  و  دایز .
هب اهنت  درم  نآ  دنک و  رفح  شیارب  مهرد  هد  ترجا  تماق و  هد  قمع  هب  یهاچ  دوب  هتسب  دادرارق  يرگید  اب  هک  يدرم  هرابرد  ترضح  نآ 

، مهس کی  لوا  تماق  دوشیم ، میسقت  مهس  جنپ  هاجنپ و  هب  مهرد  هد  دومرف : دریگب  ار  دوخ  ترجا  تساوخ  هدرک  رفح  تماق  کی  رادقم 
و [ 277 …  ] مهس و شش  دوشیم  مود  لوا و  هفاضا  هب  هک  مهس  هس  موس  تماق  مهس . هس  دوشیم  لوا  همیمض  هب  هک  مهس  ود  مود  تماق 

شترجا مالسلاهیلع  ترضح  نآ  شیراوشد  تبسن  هب  ددرگیم و  رتراوشد  دور  رتنییاپ  هچ  ره  نیمز  رفح  هک  تسا  نیا  میسقت  نیا  هفسلف 
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وا زا  ار  شناد  نیا  نمشد  تسود و  هدوب و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زین  باسح  ضئارف و  ملع  رد  ساسا  و  يرآ ، تسا . هدرک  تمـسق  ار 
ضئارف و هقف و  ملع  رد  ترضح  نآ  زاتمم  هتسجرب و  نادرگاش  هلمج  زا  ینادمه  ثراح  هک  هدمآ  يربط  خیرات  رد  هچنانچ  دناهتفرگ ، ارف 

. ماهدرک يدرگاش  ثراح  دزن  ار  شناد  نیا  نم  دیوگیم : یبعش  دوب و  باسح 

موجن تئیه و 

وج

نیمز و نامـسآ و  شنیرفآ  یگنوگچ  رب  لمتـشم  هک  ار  اعد  نیا  دور ، نیفـص  گـنج  هب  تساوخ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  یماـگنه 
 … راهنلاو لیلل  اضیغم  هتلعج  يذلا  فوفکملا ، وجلاو  عوفرملا ، فقسلا  بر  مهللا  دومرف : ءاشنا  تساههوک  نداد  رارق  تمکح 

[278 …  ] زور بش و  نتفر  ورف  لـحم  ار  وج )  ) نآ ياهداد  رارق  هک  راـشتنا ، زا  ظوفحم  وـج  و  دـنلب ! نامـسآ  راـگدرورپ  يا  ایادـخ ! راـب 
ياـضتقا دوـخ  يدوـخ  هب  هک  نآ  اـب  وـج  هـک  تـسا  نـیا  فوـفکم  وـج  زا  روـظنم  هدروآ : [ 279  ] مالـسالاو هئیهلا  باـتک  رد  یناتـسرهش 

. تسا هدومن  يرادهگن  ینیعم  ياج  رد  ار  نآ  هک  تساناوت  يادخ  تردق  راثآ  زا  دراد  راشتنا  یگدنکارپ و 
بذج دوخ  هب  ار  نآ  دکمیم و  ار  بآ  هک  تسا  یئاج  يانعم  هب  ضیغم  هملک  دیوگیم : راهنلا  لیلل و  اضیغم  هتلعج  يذلا  حرـش  رد  زین  و 
تملظ رون و  وت  ایادخ  هدومرف : نینچ  هداد و  رارق  یکیرات  رون و  يانعم  هب  ار  زور  بش و  هراعتـسا ) روطب   ) ترـضح نآ  ایوگ  و  دیامنیم ،

هک تسا  هدمآ  دـیدپ  زور  وج  رد  یکیرات  نتفر  ورف  رثا  رد  و  هدـمآ ، دوجو  هب  بش  وج ، رد  رون  نتفر  ورف  رثا  رد  ياهدرب و  ورف  وج  رد  ار 
نادنمـشناد يدایز  ياهنرق  نتـشذگ  زا  سپ  نونکا  مه  دیامنیم و  علب  هدیکم و  ار  تملظ  رون و  اوه  هک  هدومن  ضرف  نینچ  ترـضح  نآ 

دکمیم و ار  رون  زا  يرادقم  شجایتحا  ءاضتقا و  رثا  رب  وج  هک  دـناهدید  پوکـسرتکپسا  ای  امن و  فیط  زهجم  تالآ  هلیـسو  هب  تئیه  ملع 
باب نکیل  و  تسا . هدوشگ  اهنآ  يور  هب  یکیزیف  رارـسا  ملع و  زا  رد  رازه  یملع  فشک  نیا  هک  اقح  و  دنادرگیم . رب  ام  يارب  ار  شاهیقب 

زا هک  هتخومآ  وا  هب  ملع  زا  رد  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هحیحـص  تایاور  ربانب  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  مدوصقم  ملعلا  هنیدم 
رد رازه  اهنآ  زا  ققحم  دنمـشناد  هک  هدوب  اهرد  نیا  عورف  راثآ و  زا  اسآ  هزجعم  تاـشیامرف  نیا  اـسب  و  دوشیم ، هدوشگ  رد  رازه  يرد  ره 

نونف رب  هک  یتروص  رد  دیامن ، لمات  تقد و  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ینارون  نانخـس  رد  هک  یـسک  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دنکیم ، فشک 
نآ هرابرد  هک  یـسک  نآ  راتفگ  قدص  هب  و  دشوجیم ، وا  يور  هب  شناد  تمکح و  زا  ییاههمـشچ  دـشاب  هتـشاد  طلـست  هطاحا و  هفـسلف 

. دربیم یپ  تسا  نیقولخم  مالک  زا  رترب  قلاخ و  مالک  زا  رتنیئاپ  مالسلاهیلع  یلع  مالک  هتفگ : مالسلاهیلع  ترضح 

نیمز تکرح 

اهتکرح یلع  تنـسکف  دیامرفیم … : اههوک  شنیرفآ  تمکح  نایب  رد  هغالبلاجـهن  هبطخ 202  نمض  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
برطـضم ار  دوخ  لها  هک  نیا  زا  دراد  هک  یتاکرح  اب  نیمز  دش  نکاس   … اهعـضاوم ؛ نع  لوزت  وا  اهلمحب  خیـست  وا  اهلهاب ، دیمت  نا  نم 

. دوش ورف  ار  نانآ  ای  و  دنک ،
رد یلع  ظفل  هک  یتروص  رد  نیمز ، یلاقتنا  تکرح  رب  دنتـسه  نشور  لیلد  ود  هبطخ ، زا  هلمج  ود  نیا  هدـمآ : مالـسالاو  هئیهلا  باـتک  رد 

لها نیمز  ات  هدش  ببس  نیمز  يور  رب  نیگنس  ياههوک  دوجو  هک  تسا  نیا  اهلمحب  خیست  وا  يانعم  و  [ 280  ] دشاب عم  يانعم  هب  لوا  هرقف 
. دربن ورف  ار  دوخ 

هچنآ ربانب  نیمز  اریز  دوخ ؛ رادم  رد  تسا  یتاکرح  ياراد  نیمز  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ  هدروآ : اهعضاوم  نع  لوزت  وا  ریـسفت  رد  و 
یلع ریـسفت  نیاربانب ، سپ  تسا  هناگ  هدزاود  جورب  لباقم  رد  نیعم  رادم  رد  همه  هک  تسا  يرامـشیب  عضاوم  ياراد  دـنلئاق  نیرخاتم  هک 
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زا دنوشیم  عنام  دنتـسه و  نیمز  ءازجا  تئیه  ظفاح  اههوک  ياههشیر  اههوک و  هک  نیا  هنایلاس و  یلاقتنا  تکرح  اب  دوشیم  مامت  اهتکرح 
نیمز يارب  ترضح  نآ  هک  دینک ، تقد  دراد . شـصوصخم  کلف  رد  هک  ياهصاخ  عضاوم  زا  شندش  فرطرب  نیمز و  بارطـضا  قرفت و 
زگره زیمآتمکح  شیامرف  نیا  دناهدوب  نیمز  نوکس  تیزکرم و  هب  لئاق  میدق  تئیه  ربانب  هک  تسا  حضاو  رپ  هدومن و  یفرعم  یعـضاوم 

. یعضاوم هن  دراد  عضوم  کی  اهنت  دشاب  نکاس  هک  يزیچ  اریز  تشادن ؛ یقداص  يانعم 

نیمز تاکرح 

هلیـسو هب  ار  نیمز  تاکرح  دنوادخ  اهدـیمالج ؛ نم  تایـسارلاب  اهتاکرح  لدـع  و  دـیامرفیم … : هغالبلاجـهن  هـبطخ 90  نمـض  رد  زین  و 
. دومن لیدعت  نیگنس  ماسجا  اههوک و 

هطساو هب  نیمز  هک  هدش  ببس  تخس  ياهگنس  نیگنس و  ياههوک  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ  هدروآ : هلمج  نیا  حرـش  رد  یناتـسرهش 
: دـیوگیم سپـس  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  اههعفاد  اههبذاج و  ضراعت  رثا  رد  زین  و  دوشن ، برطـضم  نوگانوگ  تاکرح  ضورع 
زا يوسنارف ، هنرو  سکلیف  و  تسا ؛ تکرح  جـنپ  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـناهدش  لـئاق  نیمز  يارب  يداـیز  ياـهتکرح  اـم  نرق  نادنمـشناد 

: مراگنیم هدرک و  باختنا  اهنآ  زا  ار  تکرح  تشه  نم  و  تسا ، هدرک  لقن  نیمز  يارب  تکرح  هدزای  نادنمشناد 
يزور هنابش  يروحم  تکرح  - 1

دیشروخ رود  هب  نیمز  یلاقتنا  هنایلاس و  تکرح  - 2
. یلابقا تکرح  - 3

. نیمز هرک  ضیضح  جوا و  هطقن  تکرح  - 4
. يراهب يزییاپ و  لادتعا  میدقت  تکرح  - 5

. يرمق یشاعترا  تکرح  - 6
. یسمش یشاعترا  تکرح  - 7

[. 281 . ] یعبت تکرح  - 8

کلف دیشروخ و  هم و 

هرصبم هیآ  اهـسمش  لعج  و  دیامرفیم … (  هام  دیـشروخ و  شنیرفآ  تمکح  نایب  رد  حابـشا ، هبطخ  نمـض  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
تدش ندودز   ) يارب گنرمک  يرون  ار  هام  زور و  شخب  ینشور  هناشن  ار  نامسآ  دیشروخ  … و  اهلیل )  نم  هوحمم  هیآ  اهرمق  و  اهراهنل ،

. داد رارق  اهبش  یگریت )
هک بش ، زور و  تلود  ییاپرب  يارب  باتفآ  بورغ  عولط و  رد  شیدـنیب  لـضفم ! يا  [ 282 : ] دیامرفیم لضفم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  مما 

ار دوخ  یناگدـنز  جاتحیام  هتـشاد  یتیلاعف  بسک و  راک و  دنتـسناوتیمن  مدرم  دـشیم  لطاب  ملاع  ياـهراک  ماـمت  دوبن  باـتفآ  عولط  رگا 
نیا و  دندربیمن ، یناگدنز  زا  یتذل  رون  يافص  ییابیز و  زا  هدافتسا  مدع  ببـس  هب  مدرم  و  دشیم . یناملظ  رـسارس  ناهج  دنیامن و  نیمات 

. تسا نشور  سک  همه  رب 
، تحارتسا هب  نانآ  ياهندب  جایتحا  تدـش  اب  دنتـشادن  یتحار  شمارآ و  مدرم  دوبن  نآ  رگا  هک  نک  لمات  دیـشروخ  بورغ  عفانم  رد  لاح 
زا هتشذگ  ندب . ياضعا  يوس  هب  اذغ  ذیفنت  اذغ و  مضه  يارب  همضاه  زاهج  ندش  هتخیگنارب  اوق و  دیدجت  ندب و  یگتـسخ  عفر  روظنم  هب 

. دنتفریم نیب  زا  تابن  ناویح و  زا  زین  نآ  يور  تادوجوم  هدش و  غاد  دیشروخ  شبات  ماود  رثا  رب  نیمز  هک  نیا 
لیبق زا  مدرم  لغاشم  اـهراک و  ضعب  هب  کـمک  هلمج  زا  دراد  رب  رد  هک  یعفاـنم  راـت و  بش  رد  هاـم  شباـت  رد  شیدـنیب  دومرف : هکنیا  اـت 
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و باتفآ ، ترارح  تدش  ای  تقو و  قیـض  تلع  هب  دنهد ، ماجنا  دناهتـسناوتن  زور  رد  هک  بوچ و …  ندـیرب  ندز و  تشخ  نیمز و  تشک 
يارب هک  یتـمکح  اـت  دیـشروخ  روـن  زا  رتـمک  ار  نآ  روـن  و  داد ، رارق  اهبـش  ضعب  رد  ار  نآ  عوـلط  و  بش ، رد  ناـیامیپهار  هب  کـمک  زین 

، نآ یگتفرگ  زین  و  نآ ، ناصقن  یتدایز و  نآ و  قاحم  اهلاله و  رد  صوصخب ، هام  فرـصت  رد  و  دنامب . ظوفحم  دش  هتفگ  بش  شیادیپ 
نانچ تسا ، هدومن  وا  رد  ناهج  راک  حالـص  روظنم  هب  تافرـصت  هنوگ  نیا  هک  نآ  راگدیرفآ  قلاخ و  تردـق  هب  تسا  ینداد  هجوت  هبنت و 

. دنریگیم تربع  ناگدنریگ  تربع  هک  یتلالد 

موجن تخومآ 

نآ نارای  زا  يدرم  دوب  جراوخ  اب  گنج  رب  مزاـع  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  یماـگنه  هدروآ : [ 283  ] هغالبلاجهن رد  هر )  ) یـضر دیس 
هب ینک  تکرح  زورما  رگا  مسرتیم  وت  رب  دراد و  يدب  تسوحن و  رب  تلالد  ناگراتـس  موجن و  عاضوا  تشاد : هضرع  شتمدخ  ترـضح 

. يدرگن زوریپ  تنمشد  رب  یسرن و  تدوصقم 
اهیدـب اهیبوخ و  هب  ار  مدرم  هجیتن  رد  یتسه و  اناد  ار  دـب  کین و  ياهتعاس  وت  هک  يراد  نامگ  اـیآ  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هب ندیـسر  هار  رد  لاعتم  يادخ  هب  تناعتـسا  زا  هدومن و  بیذکت  ار  نآرق  دنک  قیدصت  رادـنپ  نیا  رد  ار  وت  هک  یـسک  يوشیم ؟ نومنهر 
؛ ار ناشراگدرورپ  هن  دـننک  شیاتـس  دـمح و  ار  وت  وت ، لوق  هب  ناگدـننک  لمع  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم و  زاینیب  هورکم  عفد  بوبحم و 
هدرک و و ور  مدرم  هب  هاگنآ  و  ياهدـنادرگ . نمیا  اهنایز  اههمدـص و  زا  ياهدـناسر و  اهیبوخ  اهیـشوخ و  هب  ار  نانآ  هک  یتسه  وت  نیا  اریز 
هب تروص  نیا  ریغ  رد  نآ  نتفرگ  داـی  اریز  اـیرد ؛ اـی  نیمز  ياـههار  رد  هدافتـسا  روظنم  هب  رگم  موجن ! نتخومآ  زا  دیـشاب  رذـحرب  دومرف :

و تسا . شتآ  رد  رفاک  و  رفاک ، دننام  رحاس  رحاس و  دننام  نهاک  و  تسا ، نهاک  دننام  مجنم  و  دنکیم ، توعد  دـنکیم ، توعد  تناهک 
. دینک تکرح  دصقم  يوس  هب  ادخ  مان  اب  مدرم ! يا  دومرف : سپس 

: ّفلؤم
زا دنتسه  یمئالع  ناگراتس  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتسا  مالسلامهیلع  شنیموصعم  تیب  لها  نانخـس  زین  ماما و  راتفگ  نیا  زا  هک  هچنآ 

هقدـص اب  ار  اهنآ  موش  راثآ  ناوتیم  هتبلا  و  دنـشاب ، اههدـیدپ  عیاـقو و  عوقو  رد  رثوم  لالقتـسا  روطب  هک  نآ  هن  اههدـیدپ  ثداوح و  ضعب 
. دومن فرطرب  اهنآ  رخسم  ربدم و  دنوادخ  هاگرد  هب  عرضت  اعد و  نداد و 

، میدوب کیرش  ینیمز  عطق  رد  سانش  هراتس  يدرم  اب  نم  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  طابـسانبا  هچنانچ 
ات درب  نوریب  دـب  یتعاس  رد  ارم  هدـش و  جراخ  کین  یتعاس  رد  وا  شدوخ  لایخ  هب  اـت  تخادـنایم  ریخاـت  هب  ار  نیمز  میـسقت  سانـشرتخا 

رتهب تمـسق  اقافتا  میدرک و  میـسقت  ار  نیمز  میدـش و  جراخ  یتعاس  نینچ  رد  شدوخ  نامگ  هب  ماجنارـس  ددرگ . وا  بیـصن  رتهب  تمـسق 
سانـش هراتـس  نم  اریز  مدوب ؛ هدـیدن  يزور  نینچ  دـننام  نونکات  نم  تفگیم : دزیم و  تسد  رب  تسد  هدز  تریح  مجنم  دـش ، نم  مهس 

! تسا هدش  وت  بیصن  رتهب  هعطق  منیبیم  لاح  مدروآ و  نوریب  کین  یتعاس  رد  ار  مدوخ  موش و  یتعاس  رد  ار  وت  متسه و 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  منک : لقن  یثیدح  وت  يارب  کنیا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

ياهیدب دنوادخ  دهاوخب  سک  ره  و  دهدب ، هقدص  ارقف  هب  زور  لوا  رد  دزاس  فرط  رب  وا  زا  ار  وا  زور  ياهیدب  دنوادخ  دـهاوخب  سک  ره 
نم ثیدح  نیا  هک  نادب  و  مداد . هقدص  موش  جراخ  هناخ  زا  متـساوخ  هک  یعقوم  نم  و  دهدب . هقدص  بش  لوا  دنک  فرطرب  وا  زا  ار  بش 

[. 284 . ] تسرتدنمدوس رتهب و  وت  موجن  بتارم  هب 
وا زا  رطخ  نآ  عـفد  يارب  شدوـخ  ياهیریگـشیپ  مـجنم و  نداد  ربـخ  هدوـمن  يریدـقت  هدارا و  شاهراـبرد  دـنوادخ  هـک  ار  یـسک  و  يرآ ،

نوعرف هژیو  نیمجنم  هک  تسا ، فورعم  دورمن  نوعرف و  ناتـساد  صوصخ  نیا  رد  و  تشاد . دهاوخن  شلاح  هب  ياهجیتن  هدیاف و  نیرتمک 
روـظنم هب  نوـعرف  درک ، دـهاوخ  دوباـن  ار  تجاـت  تخت و  وـت و  هک  دـمآ  دـهاوخ  اـیند  هب  لیئارـسا  ینب  رد  يدـلوم  هک  دـنداد  ربـخ  وا  هـب 
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تـسد زا  دناوتب  هک  تسا  هشیدنا  مادک  تسیک و  یلو  دنارذگ ، دح  زا  ار  تیانج  و  دـیرب ، رـس  ار  هانگیب  نادازون  رطخ  نیا  زا  يریگولج 
: دومن گرزب  هداد و  شرورپ  شیوخ  هناـخ  رد  ار  دوخ  دوعوم  نمـشد  هناـگی  هک  دـش  ناـنچ  سپ  دـنک ، يریگوـلج  لاـعتم  رداـق  ياـناوت 

هودنا هیام  نمشد و  هجیتن  رد  ات  تفرگرب  ایرد  زا  ار  یسوم  هیـسآ )  ) نوعرف تیب  لها  [ 285 [ ؛ انزح اودع و  مهل  نوکیل  نوعرف  لآ  هطقتلاف 
هب و  دیـشک ، دـهاوخ  ازارد  هب  مینک  لقن  میهاوخب  رگا  هک  هدرک  تبث  ار  يدایز  رایـسب  عیاقو  خـیرات ، صوصخ  نیا  رد  و  دوش . نوعرف  لآ 

. دوش ذغاک  نم  داتفه  يونثم  فورعم  لوق 

تشادهب بط و 

[. 286 . ] دنکیم رغال  بآ و  ار  ندب  اریز  دینکم ؛ تموادم  یهام  ندروخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  ریما  ترضح  - 1
مرگ ار  اههیلک  ناتسمز  رد  نآ  ندروخ  و  دیامنیم ، لمد  داجیا  ندب  رد  و  جییهت ، ار  یلخاد  ترارح  دیدش  يامرگ  رد  ودرگ  ندروخ  - 2

[. 287 . ] دنکیم عفد  ار  تدورب  و 
[. 288 . ] دروخب ریش  تشوگ و  دوش  فیعض  ناملسم  هاگ  ره  - 3

[. 289 . ] دینکشب ار  بت  ترارح  هشفنب  ندروخ  اب  - 4
[. 290 . ] دوشیم ندب  یبارخ  فعض و  بجوم  ماش  ندروخن  - 5

[. 291 . ] تسا شخبافش  شریش  نغور و  روآدرد و  واگ  ياههیپ  دومرف : زین  و  تساود ، واگ  ریش  - 6
[. 292 . ] دوشیمن ضیرم  دروخب  شمشک  هناد  حبص 21  لوا  رد  هک  یسک  - 7

[. 293 . ] دنکیم یغابد  ار  هدعم  هک  دیروخب  بیس  - 8
[. 294 . ] دنکیم هزیکاپ  ار  هدعم  يوق و  ار  ناوتان  بلق  یبالگ  ندروخ  - 9

[. 295 . ] هلوح ياهکرک  دننام  دوشیم  كرک  هدعم  يارب  رتعس  - 10
کیرحت ار  ماذـج  گر  هک  دـییاسن  لافـس  اـب  ار  دوـخ  ياـهاپ  و  دـنکیم ، بآ  ار  اـههیلک  هیپ  نآ  هـک  دـیباوخن  تـشپ  رب  هباـمرگ  رد  -11

[. 296 . ] دیامنیم
[. 297 . ] دنتشادیم مدقم  برجم  قایرت  رب  ار  نآ  دنتسنادیم  ار  کمن  صاوخ  مدرم  رگا  دیروخب ، کمن  اذغ  ندروخ  زا  لبق  - 12

[. 298 . ] دروآیم ریساوب  یلخت  ماگنه  هب  نتسشن  نداد  لوط  - 13
[. 299 . ] دنکیم کیرحت  ار  ماذج  گر  اهنآ  ندروخ  هک  دیروایب  نوریب  تشوگ  زا  ار  اههدغ  - 14

[. 300 . ] دزاسیم راکشآ  ار  ناهنپ  يرامیب  هدیسوپ و  ار  سابل  ریغتم ، ار  ندب  گنر  هک  دیریگن  رارق  دیشروخ  ربارب  رد  - 15
[. 301 . ] دنکیم تسس  ار  اههیلا  گرزب و  ار  مکش  عونتم  گنراگنر و  ياهاذغ  ندروخ  - 16

داب وت  رب  دومرف : دوبن  حیحص  روطب  فورح  يادا  رب  رداق  شنیـشیپ  ياهنادند  نداتفا  تلع  هب  هک  يدرمریپ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زین  و 
[. 302 . ] دزاسیمن يریپ  اب  هک  یبرچ  ندروخ  زا  زیهرپب  تسا و  راگزاس  نآ  هک  دیرت  ندروخ  هب 

[. 303 [ ؛) نادبالا ملع  نایدالا و  ملع  ناملع  ملعلا  : ) هدومرف بط  ملع  تیمها  هرابرد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  و 
. ندب شناد  نید و  شناد  تسا : هنوگ  ود  رب  شناد 

تعنص ایمیک و 

تعنص
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ادخ هب  نم  و  دنیوگیم ، نخس  نآ  رهاظ  رد  مدرم  و  تسا ، توبن  فیدر  رد  نآ  دومرف : دندیسرپ ؛ تعنـص  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
ناور نیمز و  هدننک و  شدرگ  شتآ  دکار و  ياوه  هدیکـشخ و  بآ  زج  يزیچ  نآ  دنگوس  ادخ  هب  مهاگآ ، نآ  نطاب  رهاظ و  زا  دـنگوس 

[. 304 . ] تسین يراج  و 

ایمیک

. دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  ایمیک  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ ؛ ایمیک  دوجو  زا  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا 
؟ تسا هنوگچ  نآ  تعنص  دندیسرپ ؛

ضعب دومرف : دـسریمن . نیا  هب  اـم  مهف  دـنتفگ : یـضعب  زبس …  سم  راـگنز  هدز و  گـنز  نهآ  جاز و  برـس و  و  ناور ، هویج  زا  دومرف :
 … دیهد رارق  بآ  نیمز و  ار  شیازجا 

ار نآ  مدرم  ات  دناهتفگن  نیا  زا  شیب  نیـشیپ  يامکح  اریز  تسا ؛ سب  رادـقم  نیمه  دومرف : دـیهد . حیـضوت  رتشیب  ام  يارب  دنتـشاد : هضرع 
[. 305 . ] دنریگن هچیزاب 

. میتشذگیم نارگـسم  رازاب  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هارمه  هب  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  یلامث  هزمحوبا  زا  [ 306  ] یفاک رد  هر )  ) ینیلک
هب هدومن  هابت  ار  نآ  نیمز  هک  تسا  هرقن  دومرف : تسیچ ؟ سم  نیا  لصا  موش ! تیادف  متشاد  هضرع  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تمدخ  نم 

. ددرگیم دنمهرهب  نآ  زا  دریگب  ار  نآ  داسف  دناوتب  یسک  رگا  و  تسا ، هدمآ  رد  سم  تروص 
زا هلاسر  دصناپ  رب  لمتـشم  هک  هتـشاگن  ایمیک  تعنـص  رد  هحفـص  رازه  دودح  رد  یگرزب  باتک  نایح  نبرباج  هدش : لقن  ناکلخنبا  زا  و 

یـسک نیتسخن  قداص  ماما  نادرگاش  زا  نایح  نب  رباج  هک  دیوگیم : نادیز  یجرج  زین  و  دشابیم . هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
. تسا هداهن  انب  ار  دیدج  یمیش  ساسا  هک  هدوب 

یطایخ طخ و 

طخ

تیاهرطس نیب  نادرگ ، ینالوط  ار  تملق  هنابز  راذگب  هقیل  تتاود  رد  دومرف : عفاریبا  نب  هللادبع  دوخ  یشنم  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 307 . ] دیازفایم طخ  ییابیز  رب  تاکن  نیا  تیاعر  اریز  سیونب ، مه  هب  کیدزن  ار  تفورح  و  زادنیب ، هلصاف 

توبات ار  نآ  نتـشون  رد  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  درک ، تئارق  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  ار  توبات  هملک  دیز  هک  یماگنه  هدروآ : بقانم  رد 
[. 308 . ] درک نینچ  سپ  سیونب ،

ات هد  رارق  متروص  رد  ار  تنامشچ  ریگب و  تناتشگنا  اب  ار  ملق  و  نیشنب ، نیمز  يور  دومرف : دوخ  بتاک  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
[. 309 . ] يراپسب تبلق  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  میوگن  ینخس  چیه  هک  نیا 

یطایخ

زیر و ار  هیخب  و  نک ، مکحم  تخس و  ار  تیطایخ  خن  دومرف : وا  هب  هداتسیا  یطایخ  رانک  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیوگیم : راونلایبا 
[. 310 . ] زودب مه  کیدزن  فیرظ و 

تعیبط راثآ  زا  مکح  طابنتسا 
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دنزرف صیخشت 

ياج رد  ار  شرتخد  دوب  هدـییاز  رتخد  هک  يزینک  رتخد ، يرگید  رـسپ و  یکی  دـندییاز ، دـنزرف  مه  اب  ود  ره  اقافتا  تشاد ، زینک  ود  يدرم 
رد هیضق  نیا  تسا . نم  دنزرف  رـسپ  تفگیم : مه  رـسپ  ردام  تسا ، نم  دنزرف  رـسپ  تفگ : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رـسپ  هدیناباوخ و  رـسپ 

ار اهنآ  ریـش  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماما  دـندرب . ترـضح  نآ  دزن  هب  تموصخ  دوب . هداتفا  قافتا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  دـهع 
[. 311 . ] تسوا زا  رسپ  تسا  رتنیگنس  هک  مادک  ره  ریش  دومرف : دنجنسب و 

فیرشتلا باتک  رد  هچنانچ  دناهدرک ، لقن  رمع  تفالخ  نامز  رد  هیضق  نیمه  هب  هیبش  ترضح  نآ  زا  يرگید  هیضق  نیخروم  زا  یـضعب  و 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  يدرم  يزور  مدوب  یـضاق  رمع  يوس  زا  هک  ینامز  دیوگیم : یـضاق  حیرـش  هدـمآ : سوواط  نب  یلع  ننملاب … 
هک زورما  نادادماب  مدرکیم ، يرادهگن  نانآ  زا  ياهناخ  رد  نم  هدراذگ و  تعیدو  هب  نم  دزن  زینک  يرگید  دازآ و  یکی  نز  ود  یـصخش 
. ینک تواضق  دیاب  نونکا  دننکیم ، اعدا  ار  رسپ  مادک ، ره  رتخد ، يرگید  رسپ و  یکی  دناهدییاز  دنزرف  ود ، ره  مدید  متفر  ناشغارس  هب 

. مدرک لقن  وا  يارب  ار  ارجام  هتفر  رمع  دزن  ور  نیا  زا  متسنادن ، ار  شمکح  دیوگیم : حیرش 
؟ ياهدرک يرواد  هنوگچ  تفگ : رمع 

. مدمآیمن وت  دزن  هک  متسنادیم  رگا  چیه ، حیرش :
اب هلأسم  نوماریپ  رمع  مداد . حرـش  ناشیارب  ار  ناتـساد  يو  روتـسد  هب  نم  و  دروآ ، درگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  رمع  سپ 

. دندرکیم در  رمع  نم و  هب  ار  هلأسم  مکح  همه  اهنآ  تخادرپ . وگتفگ  هب  نانآ 
. مسانشیم ار  لکشم  نیا  هاگهانپ  عجرم و  نم  تفگ : رمع 

؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  تدوصقم  ایوگ  راضح :
. يرآ رمع :

. دیایب تسرفب  وا  دزن  هب  راضح :
. میورب شاهناخ  هب  دیزیخرب  هتسجرب ، یتیصخش  ياراد  زین  مشاه  فرط  زا  تسا و  گرزب  يدنمشناد  وا  درک  مهاوخن  نینچ  رمع :

دوخ ناتـسغاب  رد  هک  میدید  ار  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  سپ  میدرک ، تکرح  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  يوس  هب  یگمه  دـیوگیم : حـیرش 
هک درادـنپیم  ناـسنا  اـیآ  يدـس ؛ كرتی  نا  ناـسنالا  بسحیا  درکیم : همزمز  دوخ  اـب  ار  هیآ  نیا  دوب و  يزرواـشک  ندز و  لـیب  لوغـشم 

هزاجا ترـضح  نآ  زا  شناهارمه  اـب  رمع  دـش  مارآ  هک  هظحل  دـنچ  زا  سپ  و  تخیریم ، کـشا  هتـسویپ  و  لـمهم !؟ دوشیم  هتـشاذگاو 
ور رمع  هب  هاگنآ  و  دوب ، هدش  مین  ود  شنیتسآ  خیب  هک  تشاد  نت  هب  ینهاریپ  دـمآ و  نانآ  دزن  هب  دوخ  مالـسلاهیلع  یلع  دـندیبلط . روضح 

؟ ياهدمآ يراک  هچ  يارب  دومرف : هدرک و 
. تسا هدمآ  شیپ  یلکشم  رمع :

؟ ياهدرک مکح  هنوگچ  دومرف : حیرش  هب  مالسلاهیلع  یلع  درک . وگزاب  ار  ناتساد  حیرش 
. ماهتسنادن ار  شمکح  حیرش :

: دومرف تشادرب و  نیمز  زا  كاخ  يرادقم  كرابم  تسد  اب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
نانآ زا  یکی  هب  ار  فرظ  دیبلط و  زین  یفرظ  هدومن و  راضحا  ار  نز  ود  نآ  سپ  تسا . رتناسآ  مه  اهکاخ  نیا  نتشادرب  زا  هلأسم  نیا  مکح 

زین وا  هداد و  يرگید  هب  ار  فرظ  سپس  درک و  نزو  ار  نآ  ترضح  دیشود  ریش  يرادقم  نوچ  و  شودب ، ریـش  نآ  رد  دومرف : يو  هب  هداد 
يرگید هب  و  رادرب ! ار  ترتخد  دومرف : دوب  رتکبـس  شریـش  هک  ینز  هب  هاگنآ  درک و  نزو  ار  نآ  ترـضح  دیـشود و  ریـش  هزادـنا  نامه  هب 

درم زا  رتنییاپ  يرکف  یمـسج و  رظن  زا  ار  نز  دنوادخ  ینادیمن  رگم  دومرف : هدرک و  ور  رمع  هب  عقوم  نیا  رد  و  رادرب ! ار  ترـسپ  دومرف :
تساوخ دوب  وت  قح  هک  تفالخ  یلع ! ای  تفگ : رمع  رسپ ؟ ریـش  زا  رتکبـس  ار  شریـش  نینچمه  هداد و  رارق  رتمک  زین  ار  شثاریم  هدیرفآ و 
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. دنتشاد ابا  وت  موق  یلو  دسرب  وت  هب 
رهـشنبا تسا . هاگهدعو  تمایق ) زور   ) رگیدکی زا  مدرم  ندش  ادج  زور  دیدرت  نودـب  اتاقیم ؛ ناک  لصفلا  موی  نا  دـنب ، ورف  مد  ع :)  ) یلع

ار روتـسد  نیا  ءابطا  دـیوگیم : نآ  زا  سپ  هدرک و  لـقن  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  ياـیاضق  نمـض  رد  ار  قوف  هیـضق  بوشآ 
[. 312 . ] دناهداد رارق  رتخد  رسپ و  صیخشت  كالم 

رسپ غولب  هناشن 

مامـشتسا شلغب  ریز  يوب  و  درگ ، شیاهناتـسپ  هک  یماـگنه  رگم  دـسریمن  حـیقلت  غولب و  دـح  هب  رـسپ  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 313 . ] ددرگ

: هدروآ فراعم  رد  هبیتقنبا  زین  و  [ 314 . ] هدوب رتگرزب  لاس  هدزای  شرسپ  زا  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  هدروآ : هینامثعلا  ضقن  رد  یفاکسا 
[. 315 . ] تسا هدوب  رتگرزب  لاس  هدزاود  هللادبع  شرسپ  زا  صاع  نبورمع 

كدوک دشر 

[. 316 . ] دنکیم دشر  شدوخ  ناشگنا  هب  تشگنا  راهچ  یلاس  دازون  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

ازهچب راذگمخت و  ناویح 

دـشاب رهاـظ  شیاهـشوگ  هک  یناویح  ره  و  تسا ، راذـگمخت  دـشاب  ناـهنپ  شیاهـشوگ  هک  یناویح  ره  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 317 . ] تسازهچب

ننع شیامزآ 

هدرک خاروس  ار  نیمز  شلوب  رگا  نیبـب  دومرف : ربـنق  هب  هاـگنآ  نک  لوب  نیمز  يور  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دوب ، ننع  یعدـم  يدرم 
[. 318 . ] تسا هتفگ  تسار  هنرگ  تسا و  غورد  شیاعدا 

رگید یعون 

ار درم  تسد  دومرف : ربنق  هب  ترضح  نآ  دنتساوخ ، يرواد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  رهوش  نز و  تسا ، نینع  شرهوش  دوب  یعدم  ینز 
هاتوک هدـش و  عمج  شتلآ  بآ ، رد  رگا  و  تسا ، نینع  درکن  رییغت  شتلآ  بآ  رد  ندـش  لخاد  زا  سپ  رگا  رگنب  ربب و  هناخدور  هب  ریگب و 

[. 319 . ] تسا ملاس  رهوش  هتفگ و  غورد  نز  دیدرگ 

تسد رب  هیکت 

. دوب هدییاز  رـسپ  هدـش و  رادراب  نز  و  دوب ، هتفر  ایند  زا  نز  اب  هعقاوم  زا  سپ  هک  دوب  يدـنملاس  درم  نز ، رهوش  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  ینز 
مورحم ردپ  ثرا  زا  ار  نز  رـسپ  دنتـساوخیم  هلیـسو  نیدب  و   ) دـنداد یهاوگ  نآ  رب  هدرک  انز  ياعدا  نز  رب  رگید ) نز  زا   ) درمریپ نارـسپ 
ترـضح نآ  هب  نز  هاگن  نوچ  درکیم ، روبع  نز  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقافتا  دننک ، راسگنـس  ار  نز  داد  روتـسد  رمع  دننک .)

. مراد يذغاک  ص )  ) ادخ لوسر  مع  رسپ  يا  تفگ : داتفا 
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رهوش و اب  جاودزا  خیرات  نز  نیا  دومرف : هدرک و  ور  نز  ناهارمه  هب  درک  هعلاطم  ار  نآ  نوچ  ار ، تذـغاک  منیبب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
. دینادرگرب ار  وا  دیشاب  دوز  هدرک  تشاددای  هقرو  نیا  رد  ار  نآ  تیفیک  وا و  اب  ندش  رتسبمه  خیرات 

لوغـشم يزاب  هب  نز  رـسپ  اب  ار  ناکدوک  هدومن و  عمج  كدوک  نآ  لاس  نسمه و  یناکدوک  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  رگید  زور  هاـگنآ 
نز رـسپ  هک  ماگنه  نیا  رد  و  دـیزیخرب . دز  گناب  نانآ  رب  دنتـسشن ، نوچ  دینیـشنب ! دومرف : نانآ  هب  دـندش  يزاب  مرگرـس  نوچ  و  تخاس ،

ماـمت رب  و  داد ، ثرا  ردـپ  زا  ار  وا  هدـناوخ  شیپ  ار  رـسپ  تلاـح  نـیا  هدـهاشم  زا  نینموـملاریما  دز ، هـیکت  تـسد  ود  رب  دزیخرب  تساوـخ 
ار درمریپ  فعض  اهتـسد ، رب  رـسپ  هیکت  زا  دومرف : ترـضح  يدرک ؟ هچ  یلع  ای  تفگ : هدز  تریح  رمع . درک ! يراج  ءارتفا  دح  شناردارب 

[. 320 . ] متفایرد

ریبدت

رارق نادوان  ياهتنا  رد  هدـش  جراخ  ماب  تشپ  زا  كدـنا  كدـنا  كدوک  دوب ، هتـشاذگ  اـهنت  ماـب  تشپ  رد  ار  ياههاـم  شـش  كدوک  ینز 
، تسناوتن دـهد  تاجن  ار  دـنزرف  هک  درک  يریبدـت  ره  هدـش  شیوشت  بارطـضا و  رد  تخـس  هنحـص  نیا  ندـید  زا  كدوک  رداـم  تفرگ 

يراز هیرگ و  ردام  عقوم  نیا  رد  تشاد . يدایز  هلـصاف  راوید  اب  دوب و  ینالوط  نادوان  اریز  تشادن ؛ ياهجیتن  مه  نآ  یلو  دندروآ  نابدرن 
. درکیم هیرگ  زین  لفط  داد و  رس 

يانعم یـسک  هک  درک  ياهمزمز  كدوک  ماگنه  نآ  رد  دش و  هریخ  كدوک  تروص  هب  ياهظحل  هدمآ  کیدزن  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
رد ار  كدوک  ترضح  نآ  روتسد  هب  دندروآ  نوچ  و  دیروایب ، ار  وا  لاس  نسمه و  یکدوک  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  سپ  دیمهفن . ار  نآ 

هنیدم رد  يرورـس  ینامداش و  نانچ  سپ  تشگرب . ماب  تشپ  هب  دش و  جراخ  نادوان  زا  لفط  نآ  سپ  دـندزیم . فرح  مه  اب  لافطا  شیپ 
[. 321 . ] دوب هدشن  هدید  نآ  دننام  نامز  نآ  ات  هک  داد  يور 

نونج لقع و  هزرابم 

. دیآیم بلاغ  يرگید  رب  دشاب  رتشیب  هک  مادک  ره  دـش  مامت  هک  لاس  هدـجیه  دنتـسه ، هزرابم  رد  نونج  لقع و  یگلاس  هدـجیه  نارود  ات 
[. 322]

روتسد

ببـس هک  دـینکن  هاگن  نز  تروع  نورد  هب  عقوم  نآ  رد  دوشیم و  دـنزرف  یگنگ  بجوم  هاـگ  هک  دـیئوگب  نخـس  مک  شزیمآ  ماـگنه  هب 
[. 323 . ] ددرگیم دنزرف  يروک 

یسنج هزیرغ 

، نادرم رد  ار  تمسق  کی  هداد و  رارق  نانز  رد  ار  نآ  تمسق  هن  هدیرفآ ، ءزج  هد  ار  توهـش  دنوادخ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 324 . ] وا هب  قلعتم  تشاد  نز  هن  يدرم  ره  هجیتن  رد  دوب  هدادن  رارق  ناشتوهش  هزادنا  هب  ار  نانآ  تفع  ایح و  دنوادخ  رگا  و 

ندب رد  باتفآ  ریثات 

[. 325 . ] دنکیم راکشآ  ار  ناهنپ  يرامیب  نآ  هک  اریز  دینک ؛ تشپ  دیشروخ  هب  دینیشنیم  باتفآ  رد  رگا 
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هدریش نز  باختنا 

قالخا و  دوشیم ، ناتدنزرف  ومن  وشن و  شرورپ و  ببس  ریش  نآ  اریز  دینک ؛ تقد  بوخ  دهدیم  ریـش  ار  امـش  دنزرف  هک  ینز  باختنا  رد 
[. 326 . ] دراذگیم رثا  دنزرف  رد  هدریش  نز  تایحور  و 

ییابیز

امش رهم  دیتشادن  تیاضر  رگا  دنشاب و  هتشاد  دنلب  هنایم  یمدنگ و  یگنر  گرزب ، یتسد  فک  تشرد ، یمشچ  هک  دینک  جاودزا  ینانز  اب 
[. 327 . ] نم هدهع  هب 

: هدش دراو  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  یتایلک  زین  هرابنیا  رد  و 
بارش سک  ره  هک  هدیـسر  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  مدیـسرپ  نسحلاوبا )  ) ماما زا  دیوگیم : دلاخ  نب  نیـسح  - 1

. تسا حیحص  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  . دوشیمن لوبق  شزامن  زور  لهچ  ات  دشون 
؟ دایز هن  مک و  هن  زور ، لهچ  تلع  هچ  هب  مدرک : ضرع 

زین هغـضم  نآ  زا  سپ  و  زور ، لهچ  زین  هاگنآ  و  هفطن ، تلاح  هب  زور  لهچ  هدومن ، يریگ  هزادـنا  ار  ناسنا  شنیرفآ  دـنوادخ  دومرف : ماـما 
هب دنامیم  یقاب  دیوج ) ار  نآ  ناوتیم  هک  ناوختسا  رس  همرن   ) وا شماشم  رد  نآ  زور  لهچ  ات  دشون  بارش  هک  یسک  سپ  زور …  لهچ 

[. 328 . ] دنکیم لوانت  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  مامت  تسا  نینچ  نیا  و  دومرف : هاگنآ  و  وا . ینینج  ياهتلاح  لاقتنا  رادقم 
سپ دربیم و  ورف  جرف  رد  هبنپ  يرادقم  دومرف : دش . لاوس  نز  تراکب  نوخ  ضیح و  نوخ  ندوب  هبتشم  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  - 2
ذوفن نآ  لخاد  رد  رگا  تسا و  تراکب  نوخ  دـشاب  هدومن  هدولآ  ار  هبنپ  رهاظ  اهنت  نوخ ، رگا  دروآیم ، نوریب  ار  نآ  هتـسهآ  ياهظحل  زا 

[. 329 . ] تسا ضیح  نوخ  دشاب  هدومن  سیخ  ار  نآ  هدرک و 
بآ زا  هدـنز  هک  تسا  نیا  هب  وا  تاکذ  تسا و  هتیم  ای  یکذـم  یهام  ینادـن  هاگره  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  - 3

. تسا یکذم  ور  رب  رگا  تسا و  هتیم  تفرگ  رارق  تشپ  رب  بآ  يور  رگا  سپ  زادنیب ، بآ  رد  ار  وا  دوش . هدروآ  نوریب 
دـش عمج  ضبقنم و  رگا  راذگب ، شتآ  يور  ار  نآ  زا  يرادقم  رادرم  ای  تسا  یکذم  ناویح  زا  یتسنادن  يدید و  یتشوگ  هعطق  رگا  زین  و 

[. 330 . ] تسا هتیم  دش  تسس  تشهورف و  رگا  تسا و  یکذم 
گنر هب  نآ  لخاد  رگا  سپ  فاکـشب ، ار  شمد  يادـتبا  تشوگ  مارح  ای  تسا  تشوگ  لالح  یهام  هک  ینادـن  رگا  دـناهدومرف : زین  و  - 4

[. 331 . ] تسا تشوگ  لالح  دز  یخرس  هب  رگا  تسا و  تشوگ  مارح  دوب  زبس 
ددنبب انح  ار  شرـس  دوش ، رتدایز  شلومعم  دح  زا  نز  یگدعاق  ياهزور  هاگ  ره  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  زین  و  - 5

[. 332 . ] ددرگ یمرب  شقباس  لاح  هب  هک 
رد و  دوشیم ، ندـناوخ  زامن  هب  راداو  یگلاس  هن  رد  دزیریم و  شیاهنادـند  یگلاس  تفه  رد  كدوک  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  - 6

تسیب و رد  دشکیم و  دق  یگلاس  ود  تسیب و  ات  ددرگیم و  ملتحم  یگلاس  هدراهچ  رد  و  دوشیم ، ادـج  مه  زا  ناشباوختخر  یگلاس  هد 
[. 333 . ] دراد همادا  هک  وا  براجت  رگم  دسریم  لامک  هب  وا  لقع  یگلاس  تشه 

هبیجع تاقولخم 

صیخشت هار 

ترضح نآ  زا  ار  شثاریم  دمآ ، ایند  هب  دوب  رمک  کی  رب  هنیس  ود  رس و  ود  ياراد  هک  یکدوک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  نامز  رد 
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. دندش ایوج 
. دربیم ثاریم  کی  تسا و  رفن  کی  دندش  رادیب  مه  اب  رس  ود  ره  رگا  دننز  دایرف  وا  رب  تسا  باوخ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 

[. 334 . ] دربیم ثاریم  ود  دنام  باوخ  نانچمه  يرگید  رادیب و  یکی  رگا  و 

دیبلط دادمتسا  رمع 

دیوگب رمع  ات  دـش  هدروآ  رمع  دزن  شرهاوخ  هارمه  تشاد  مشچ  راهچ  دـعقم و  ود  تلآ و  ود  ینیب و  ود  نهد و  ود  رـس و  ود  هک  يدرم 
نآ خـساپ  زا  زین  باحـصا  تساوخ ، کمک  نانآ  زا  درک و  عمج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  رمع  رفن ، ود  اـی  تسا  رفن  کـی 

ار شنامشچ  مامت  باوخ  رد  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دندش . هناور  ریما  ترـضح  فرط  هب  شناهارمه  اب  رمع  دندنام ، زجاع 
رفن ود  دنکیم  ادـص  ینیب  کی  زا  ای  ددـنبیم و  ار  شنامـشچ  ضعب  رگا  و  تسا ، ندـب  کی  دـنکیم  رخرخ  ینیب  ود  ره  زا  ای  ددـنبیم و 
ندب کی  دنکیم  عفد  مه  اب  طیاغ  لوب و  جرخم  ود  ره  زا  رگا  دوش ، رپ  شاهدـعم  ات  دروخب  اذـغ  هک  تسا  نیا  شتابثا  رگید  هار  و  تسا ،

[. 335 . ] تسا ندب  ود  هنرگو  تسا 

ینز يدرم و  هناشن 

(، درم ای  تسا  نز  تسین  مولعم  هک  یسک  : ) شیاهشسرپ زا  یکی  خساپ  کنیا  درک و  یتالاوس  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  هیواعم  هداتسرف 
لوب راوید  يور  رب  زین  غولب  زا  لبق  تسا و  نز  دوش  گرزب  شیاهناتـسپ  هدیدرگ و  ضئاح  رگا  تسا و  درم  دوش  ملتحم  رگا  غولب  زا  سپ 

[. 336 . ] تسا نز  تشگرب  بقع  هب  رگا  تسا و  درم  دیسر  راوید  هب  شلوب  رگا  دنک ،

هدیبسچ مه  هب  كدوک  ود 

رگیدـکی زا  نهآ  اب  ار  نانآ  تفگ : رمع  هدرم ، يرگید  هدـنز و  یکی  دـیدرگ ، دـلوتم  هدـیبسچ  مه  هب  كدوک  ود  رمع  تفالخ  ناـمز  رد 
زا سپ  دندرک  نینچ  نوچ  و  دنهد ، ریـش  ار  هدنز  لاح  نامه  رد  و  دننک ، نفد  ار  هدرم  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنزاس ، ادـج 

[. 337 . ] دش ادج  هدرم  زا  هدنز  یبیسآ  نودب  زور  دنچ 

هعرق

ردپ هس  دنزرف و  کی 

دزن هب  عازن  تسنادیم ، دوخ  زا  ار  دنزرف  رفن  هس  نآ  زا  مادک  ره  دییاز . دنزرف  زینک  دـندش ، رتسبمه  رهط  کی  رد  [ 338  ] يزینک اب  رفن  هس 
میلست دوب  هدمآ  رد  شمان  هب  هعرق  هک  يدرم  هب  ار  كدوک  و  دومن . لح  هعرق  اب  ار  لکشم  ترضح  نآ  دندرب ، مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

. دزادرپب هید  موس  کی  رگید  رفن  ود  زا  مادک  ره  هب  دومرف : يو  هب  درک و 
[. 339  ] دیدرگ نایامن  شکرابم  ياهنادند  هک  دومن  مسبتم  نانچ  تواضق  نیا  ندینش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

هدرب دازآ و  هابتشا 

ود اقافتا  دندرپس ، ناج  راوآ  ریز  رد  نانآ  يور  رب  هناخ  ندش  ناریو  رثا  رد  رفن  دـنچ  دوب ، نمی  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  یماگنه 
ار لاوما  دز و  هعرق  دازآ  كدوک  نییعت  يارب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دندرب . تمالس  هب  ناج  هدرب  يرگید  دازآ و  یکی  نانآ  زا  كدوک 
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[. 340  ] درک دازآ  زین  ار  يرگید  و  دومن ، در  وا  هب 

هعرق اب  تیصو  نییعت 

[. 341 . ] دز هعرق  ناشیا  نیب  نانآ  نییعت  رد  مالسلاهیلع  یلع  دننک . دازآ  ار  شناگدرب  موس  کی  شگرم  زا  سپ  درک  تیصو  يدرم 

هعرق هلیسو  هب  حیجرت 

نینموـملاریما دـندوب  ربارب  مه  اـب  تلادـع  ددـع و  رظن  زا  ود  ره  ناـهاوگ  و  دـندروآیم ، هاوـگ  دوـخ  ياـعدا  قدـص  رب  رفن  ود  هب  هاـگره 
قبط رب  درکیم  دای  دنگوس  رگا  دمآیم ، رد  مادـک  ره  مان  هب  هعرق  دـنک و  دای  دـنگوس  کی  مادـک  هک  دزیم  هعرق  نانآ  نیب  مالـسلاهیلع 

: دناوخیم ار  اعد  نیا  ندز  هعرق  ماگنه  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  و  دومنیم . مکح  شیاعدا 
. هیلا هداف  قحلا  هل  ناک  امهیا  عبسلا  تاومسلا  بر  مهللا 

[. 342 . ] ناسرب وا  هب  ار  قح  تسا  قح  بحاص  هک  مادکره  هناگتفه ! ياهنامسآ  راگدرورپ  يا  ایادخ !

یعرش تاحالطصا 

ءزج يانعم 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  زا  هرابنیا  رد  دـندرک  فالتخا  ءزج  يانعم  رد  هثرو  شگرم  زا  سپ  درک ، تیـصو  دوخ  لام  زا  یئزج  هب  يدرم 
اهل دومن : داهشتسا  هفیرش  هیآ  هب  دننک و  فرص  تیـصو  دروم  رد  ار  شلاوما  متفه  کی  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دنتـساوخ ، رظن 

[. 343 . ] ناهارمگ زا  ینعم  هورگ  يرد  ره  يارب  تسا ، رد  تفه  ياراد  منهج  موسقم ؛ ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبل  هعبس 

مهس يانعم 

کی دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـندرک  فالتخا  مهـس  يانعم  رد  هثرو  شتوف  زا  سپ  درک ، تیـصو  دوخ  لام  زا  یمهـس  هب  يدرم 
ناشمادکره يارب  دنفنـص  تشه  نانآ  و  نیکاسملا . ءارقفلل و  تاقدـصلا  امنا  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  دـنروایب و  نوریب  ار  شلام  متـشه 

[. 344 . ] مهس کی 

میدق يانعم 

. دومن شسرپ  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  ار  نآ  تسنادن ، ار  میدق  يانعم  یـصو  درک ، تیـصو  دوخ  میدق  نامالغ  ندومن  دازآ  هب  يدرم 
داـع یتـح  لزاـنم  هانردـق  رمقلاو  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  و  دوش ، دازآ  دـیاب  هدوب  وا  کـلم  رد  هاـم  شـش  هک  یمـالغ  ره  دومرف : ماـما 
سپ امرخ  شک  بآ  و  ددرگرب . هدیکـشخ  يامرخ  هشوخ  بوچ  نوچ  هام ) رخآ  رد  ات   ) میتشاد ررقم  اهلزنم  هام  يارب  میدـقلا ؛ نوجرعلاک 

[. 345 . ] دوشیم هدیمخ  کیراب و  شاهویم  ندیچ  زا  هام  شش  زا 

نیح يانعم 

لک اهلکا  یتوت  هفیرش  هیآ  لیلد  هب  دریگب  هزور  هام  شش  دیاب  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دریگب ، هزور  ینیح  دوب  هدرک  رذن  يدرم 
[. 346 . ] تسا هام  شش  نآ  دهدیم و  شراگدرورپ  نامرف  هب  یتقو  ره  رد  ار  شاهویم  اهبر ؛ نذاب  نیح 
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ءیش يانعم 

باتک رد  ءیش  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ ، مالسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  ار  ءیـش  يانعم  درک ، تیـصو  شلام  زا  يزیچ )  ) ءیـش هب  يدرم 
[. 347 . ] تسا مشش  کی  مالسلاهیلع  یلع 

هلفس يانعم 

تفگ يو  هب  رمع  یتسه . قالط  وت  مشاب  هلفـس  رگا  هتفگ  وا  هب  نم  هیامورف ،)  ) هلفـس هتفگ  نم  هب  مرـسمه  تفگ : هدمآ و  رمع  دزن  يدرم 
. تسادج وت  زا  تنز  ياهلفس و  يوریم  ناهاشداپ  رابرد  هب  و  یتسه ، ریگهکرعم  وگ و  هصق  دارفا  ورهلابند  رگا 

[. 348 . ] یشابیم هلفس  تسین ، تکاب  دنیوگیم  تا  هراب  رد  ای  ییوگیم و  هک  هچنآ  زا  رگا  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح 

نامز يانعم 

[. 349 . ] هامشش نیح  تسا و  هام  جنپ  نامز  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دریگب ، هزور  ینامز  درک  رذن  يدرم 

ءیش يانعم ال 

ربخ اب  هیـضق  زا  صاع  نبورمع  تسنادـن . ار  شخـساپ  هیواعم  دوب  ءیـش  ياـنعم ال  یکی  هیواـعم  زا  مور  هاـشداپ  یبتک  تـالاوس  هلمج  زا 
وت زا  ار  بسا  تمیق  رگا  وـگب  هداتـسرف  هب  تسرفب و  مالـسلاهیلع  یلع  هاگرکـشل  هب  شورف  يارب  یبوـخ  بسا  تفگ : هیواـعم  هب  دـیدرگ ،

مالـسلاهیلع یلع  هاگرکـشل  هب  تشادرب و  یبسا  يدرم  ور  نیا  زا  دوشیم  لـح  لکـشم  هلیـسو  نیدـب  تسا  دـیما  ءیـش  ـال  وگب  دندیـسرپ 
ربنق رخب . درم  نیا  زا  ار  بسا  ورب  دومرف : ربنق  هب  مالسلاهیلع  یلع  دندرکیم ، روبع  درم  رانک  زا  ربنق  اب  ریما  ترضح  اقافتا  دیدرگ ، راپسهر 

؟ یشورفیم دنچ  هب  ار  تبسا  تفگ : يو  هب  تفر و  درم  دزن 
. ءیش هب ال  تفگ :

. هدب نم  هب  ار  ءیش  سپ ال  تفگ : درم  ریگب ، وا  زا  ار  بسا  دومرف : ربنق  هب  مالسلاهیلع  یلع 
. تسا ءیش  نیا ال  دومرف : وا  هب  داد و  ناشن  يو  هب  ار  بارس  درب و  نابایب  رد  ار  وا  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

؟ یئوگیم اجک  زا  تفگ : درم 
کیدزن نادب  نوچ  درادنپیم و  بآ  ار  بارس  هنشت  ائیش ؛ هدجی  مل  هءاج  اذا  یتح  اءام  ناملظلا  هبـسحی  نآرق  هیآ  لیلدب  مالـسلاهیلع : یلع 

[. 350 . ] يزیچ ار  وا  دباییمن  دوش 

رابجا هارکا و  يانعم 

هارکا و قرف  درادـن . يرثا  رابجا  هارکا و  تروص  رد  ندومن و  متـس  رب  يدـنواشیوخ و  عطق  رب  دـنگوس  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 351 . ] دنزرف نز و  زا  رابجا  تسا و  هاشداپ  فرط  زا  هارکا  دومرف : دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  ار  رابجا 

تماق يانعم 

. تسا عارذ  ود  تماق  ود  عازن و  کی  تماق  مالسلاهیلع  یلع  باتک  رد  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
: ّفلؤم
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هدمآ و رـصع  هلفان  تقو  رخآ  ناونع  هب  هک  یتماق  ود  و  تسا ، عارذ  هدـش  نیعم  رهظ  هلفان  تقو  رخآ  ناونع  هب  تایاور  رد  هک  یتماق  ینعی 
کی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لحر  تماق  هک  تسا  نیا  قالطا  نیا  تلع  و  تسین . ناسنا  تماق  ود  ای  ناسنا  تماق  دوصقم  و  عارذ ، ود 

نآ نیرهاط  ترتع  زا  يرابخا  زین  هرابنیا  رد  تسا و  هدرک  لقن  نآ  زامن  تاقوا  باب  رد  [ 352  ] بیذهت رد  خیش  هچنانچ  تسا  هدوب  عارذ 
. ریثک يانعم  رد  هلمج  زا  تسا : هدش  دراو  مالسلاهیلع  ترضح 

هار رد  يریثک  لام  ضرم  زا  يدوبهب  اب  هک  درک  رذن  دوب  هدش  رامیب  یـسابع ) هفیلخ   ) لکوتم هک  هدروآ  دادـغب  خـیرات  رد  بیطخ  هچنانچ 
، دومن شـسرپ  هماع  ياهقف  زا  ار  نآ  تسنادیمن ، ار  ریثک  لام  يانعم  دنک  افو  دوخ  رذن  هب  تساوخ  تفای و  افـش  نوچ  دنک و  قافنا  ادـخ 

. مهرد رازه  دص  دنتفگیم : یضعب  مهرد و  رازه  هد  دنتفگیم : یخرب  دندرک ؛ فالتخا  شیانعم  رد  نانآ 
مکرصن دقلو  نآرق : هیآ  لیلد  هب  تسا  هس  داتشه و  ریثک  لام  دومرف : ترـضح  نآ  درک ، لاوس  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  ار  هلأسم  لکوتم 

[. 353 . ] دناهدوب دروم  هس  داتشه و  اهنآ  تسا و  هدرک  يرای  يرایسب  ياهاج  رد  ار  امش  دنوادخ  هریثک ؛ نطاوم  یف  هللا 
الا هعم  نمآ  ام  و  یلاعت : يادـخ  لوق  هرابرد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  رابخالا  یناعم  رد  هر )  ) قودـص هچناـنچ  لـیلق  ياـنعم  رد  هلمج  زا  و 

[. 354 . ] دناهدوب رفن  تشه  نانآ  دومرف : هک  هدرک  لقن  یلیلق  هدع  رگم  حون ) ترضح   ) وا اب  درواین  نامیا  لیلق ؛
يدـه هملک  اریز  تسین ؛ وا  رب  يزیچ  دومرف : ماـعطلا  اذـه  يدـها  اـنا  هدرک : رذـن  نینچ  هک  یـسک  هراـبرد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زین  و 

[. 355 . ] رتش ندرک  ینابرق  دروم  رد  تسا  یصاخ  حالطصا 
ینم رد  درب و  تاـفرع  هب  ار  نآ  [ 357  ] هدومن راعـشا  دیلقت و  ار  يرتش  دیاب  دومرف : هدرک  رذـن  [ 356  ] يده ناونع  هب  هک  یـسک  هرابرد  و 

[. 359 . ] دنکیم رحن  ار  نآ  دهاوخب  اج  ره  دومرف : دنک ، ینابرق  [ 358  ] يروزج هدرک  رذن  هک  یسک  و  دیامن . رحن 

هسامح گنج و 

: درکیم دزشوگ  نانآ  هب  ار  تاروتسد  نیا  دومنیم  بیغرت  نمشد  اب  دربن  هب  ار  دوخ  نارای  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  یماگنه 
ببـس نآ  هک  اریز  دیراشفب ؛ مه  رب  ار  ناتیاهنادند  دـیهد  رارق  رکـشل  بقع  ار  حالـسیب  نایوجگنج  رکـشل و  يور  شیپ  رد  ار  نارادهرز 

؛ تسا رثوم  نمـشد  هب  هزین  هباـصا  رد  هک  دـیروخب  مخ  چـیپ و  هزین  باـترپ  ماـگنه  هب  دوش ؛ رگراـک  ناترـس  هب  رتـمک  اهریـشمش  دوـشیم 
سرت زیچ  ره  زا  شیب  راقو  تناتم و  اریز  دینکن ؛ وهایه  ادص و  رـس و  دنکیم ؛ رتمارآ  ار  بلق  يوق و  ار  لد  هک  دیزادنیب  نییاپ  ار  ناتهاگن 

هک یناسک  هاپـس و  ناریلد  تسد  هب  ار  نآ  و  دـینکن ، یلاخ  ار  شفارطا  هتـشادهگن و  راوتـسا  ار  دوخ  مچرپ  دزاسیم ؛ فرطرب  ار  ساره  و 
، دننکیم يرادهگن  ار  نآ  بناج  راهچ  زا  دـنریگیم و  ار  مچرپ  فارطا  هک  دنتـسه  نانآ  [ 360  ] دیراپسب دننکیم  رود  امـش  زا  ار  اهرطخ 

[. 361 . ] دنامب اهنت  هک  دنریگیم  یشیپ  نآ  رب  هن  و  دنوش ، نمشد  میلست  هک  دنتفایم  بقع  نآ  زا  هن 
شمارآ مدق و  تابث  و  دیزاس ، دوخ  راعش  ار  ادخ  زا  سرت  دومرف : دوخ  نارای  هب  نیفص  ياهزور  ضعب  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زین  و 

فالغ رد  ار  اهریشمش  دینکرب ، رد  تقد  اب  ار  هرز  دنکیم ، رترود  ناترس  زا  ار  اهریـشمش  هک  دیراشفب  مه  رب  ار  ناتیاهنادند  دینک  هشیپ  ار 
رگا دـینک  دروخ  دز و  ریـشمش  كون  اـب  دـینارپب ، هزین  فرط  ره  زا  دـینکفا ، رظن  نمـشد  هب  دوـلآ  بضغ  مشچ  هشوـگ  اـب  دـیهد ، تکرح 

[. 362 . ] دیناسرب نمشد  هب  ار  نآ  نتفر  شیپ  اب  دسریمن  ناتریشمش 

ههبش عفد 

دنفسوگ مارح  يازجا 

: درک یهن  دنفسوگ  زا  زیچ  تفه  نتخورف  زا  ار  نانآ  هدومن  رذگ  اهباصق  رازاب  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يزور 
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. نوخ - 1
. لد ياههشوگ  - 2

. زرپس - 3
. عاخن گر  - 4

. اههدغ - 5
. اههیصخ - 6

. يرن تلآ  - 7
. تسین اهنآ  نیب  یقرف  دنتسه و  یکی  دبک  زرپس و  نینموملاریما ! ای  تفگ : اهباصق  زا  یکی 

، دندروآ ترـضح  نآ  يارب  يزرپس  دبک و  و  بآ ، فرظ  ود  روایب  میارب  بآ  فرظ  ود  نونکا  تسین  نینچ  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
هدش دیفـس  دبک  دـندرک  نینچ  نوچ  و  دـنناسیخب ، بآ  رد  ار  اهنآ  داد  روتـسد  سپـس  دیفاکـشب و  طسو  زا  ار  زرپس  دـبک و  دومرف : هاگنآ 
نیا رد  دمآرد ، گر  يرادقم  تسوپ و  تروص  هب  هدیدرگ و  نوخ  هب  لدبم  شمامت  هدشن و  دیفـس  زرپس  یلو  دیدرگن  مک  نآ  زا  يزیچ 

[. 363 . ] نوخ زرپس  تسا و  تشوگ  دبک  دوب ، اهنآ  قرف  يدید  هک  نیا  دومرف : هدرک و  ور  ضرتعم  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ماگنه 

نانز تفع  ایح و 

. دندومن شسرپ  یمدآ  توهش  زا  وا  زا  هتفر  رمع  دزن  نز  لهچ  هدروآ : بقانم  رد  يورس 
. تسا ءزج  هن  ياراد  نز  ءزج و  کی  ياراد  درم  تفگ : رمع 

!؟ تسین زیاج  درم  کی  ءزج  نانز  يارب  یلو  دننکیم  هدافتسا  زینک  هعتم و  مئاد و  نانز  عاونا  زا  نادرم  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دندیسرپ ،
و دنروایب ، بآ  زا  رپ  یفرظ  مادک  ره  داد  روتسد  نانآ  هب  نینموملاریما  درک  لاوس  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  تسنادن ، ار  ناشخـساپ  رمع 

. درادرب دیاهتخیر  هک  ار  یبآ  ناتمادک  ره  الاح  دومرف : کی  ره  هب  سپس  دنزیرب و  یگرزب  فرظ  رد  ار  اهبآ  همه  ات  دومرف  هاگنآ 
. تسین زیمت  لباق  دنتفگ :

[. 364 . ] تشگیم لطاب  بسن  ثاریم و  دوبن و  نکمم  بسن  دالوا و  نیب  قرف  دوبن  نوناق  نآ  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  مالسلا  هیلع  ماما 
: ّفلؤم

ترضح نآ  زا  هتابن  نب  غبـصا  هک  یتیاور  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  هدومن  ناربج  نانز  تفع  ایح و  ربص و  يدایز  اب  ار  عوضوم  نیا  دنوادخ 
. تسا هدرک  اطعا  ار  درم  هد  يرادیاپ  ربص و  ینز  ره  هب  دنوادخ  هک  هدمآ  هدعسم  ربخ  رد  زین  و  [ 365 . ] تسا هدمآ  هدرک  لقن  مالسلاهیلع 

[. 366]

تاکسا

ماـما هـب  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یـضعب  درک  دازآ  ار  ناشناریـسا  دـیدرگ و  زوریپ  هرـصب  لـها  رب  مالـسلاهیلع  ریما  ترــضح  هـک  یماـگنه 
امش رب  دشاب  لالح  هنوگچ  دومرف : ترضح  مارح ؟ ام  رب  ناشناریسا  یلو  دوب  لالح  ام  رب  نانآ  ياهنوخ  هنوگچ  دنتشاد : هضرع  مالسلاهیلع 
امش يارب  هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  هاگرکشل  رد  نمشد  هک  ار  هچنآ  دننکیم ، یگدنز  ناناملسم  مالـسا و  تکلمم  رد  هک  ینادنزرف  نانز و 

ترـضح نآ  دـندیزرو  رارـصا  شیوـخ  راـتفگ  رب  نوـچ  و  تسین . لـالح  امـش  رب  هدرک  ناـهنپ  اـههناخ  رد  هک  هچنآ  یلو  تسا ، تـمینغ 
هشیاع دمآ  رد  سک  ره  مان  هب  هعرق  دینزب ، هعرق  ادخ ) لوسر  رسمه   ) هشیاع رب  رـسپ  دومرف : ناشیا  هب  نانآ  تاکـسا  روظنم  هب  مالـسلاهیلع 

[. 367 . ] دندش جراخ  ترضح  نآ  دزن  زا  هدومن و  رافغتسا  هبوت و  هدمآ  دوخ  هب  نانآ  داد . مهاوخ  وا  هب  ار 
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روعا

وت دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  . ار ناتنمـشد  نالف  مه  مراد و  تسود  ار  امـش  مه  نم  تفگ : هدـمآ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  يدرم 
[. 368 . ] نشور مامت  ای  وش و  روک  مامت  ای  یتسه ، یمشچ ) کی   ) روعا نالا 

تمکح نایب 

اوه بآ و  رد  هدنز  تادوجوم 

دوش راتفرگ  ییـالب  هب  دـنک و  نینچ  سک  ره  دـینکن و  لوب  يراـج  بآ  رد  زین  و  اوه ، رد  ماـب  تشپ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
[. 369 !. ] دنتسه هدنز  تادوجوم  ياراد  اوه  بآ و  اریز  ار  شدوخ  رگم  دنکن  شنزرس 

رمع ياطخ 

هک ار  یلاوما  هدش و  لزان  ربمایپ  رب  نآرق  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنک . فرـصت  ار  هبعک  هناخ  للح  یلح و  تساوخ  رمع 
: هداد رارق  مسق  راهچ  دنراد  یمومع  هبنج 

. ثرا - 1
. یف - 2

. سمخ - 3
. تاوکز تاقدص و  - 4

هن دومرفن ، یمکح  اهنآ  يارب  دنوادخ  تشاد و  دوجو  زور  نآ  مه  هبعک  هناخ  ياهرویز  و  تسا . هدومن  نیعم  زین  ار  مادـک  ره  فرـصم  و 
. راذگب دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  مه  وت  کنیا  و  دشاب . هدرک  شومارف  ای  هدیدن و  ار  اهنآ  هک  نیا 

[. 370 . ] میدشیم اوسر  و  حضتفم ، يدوبن  وت  رگا  تفگ : ترضح  نآ  هب  درک و  لمع  نینموملاریما  هدومرف  هب  رمع 

دوسالارجح نایز  عفن و 

هن یناسریم و  ینایز  هن  یـسک  هب  یتسه و  یگنـس  وت  هک  منادیم  تفگ : درک و  باطخ  نآ  هب  دیـسوب  ار  دوسـالارجح  رمع  هک  یماـگنه 
. مدیسوبیمن ار  وت  زگره  دیسوبیم  ار  وت  ماهدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  یعفن ،

. عفن مه  دناسریم و  نایز  مه  گنس  نیا  هکلب  دومرف : رمع  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ هنوگچ تفگ : رمع 

سپ درب . ورف  دوخ  رد  ار  نآ  گنس  نیمه  تشون و  ناشیارب  ياهماندهع  تفرگ  نامیپ  مدآ  ینب  زا  دنوادخ  هک  هاگنآ  دومرف : ترضح  نآ 
: دنناوخیم رجح  مالتسا  عقوم  رد  مدرم  هک  تسا  یئاعد  يانعم  نیا  و  داد . دهاوخ  یهاوگ  رفاک  راکنا  نمؤم و  يافو  هب  زیخاتسر  زور  رد 

. كدهعب اءافو  و  کباتکب ، اقیدصت  و  کب ، انامیا  مهللا 
[. 371 . ] میامنیم افو  وت  دهع  هب  و  منکیم ، قیدصت  ار  وت  باتک  و  مروآیم ، نامیا  وت  هب  ایادخ 

هدوبن نکمم  هاوگ  هماقا  هک  يدراوم 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


يرک شیامزآ 

مالسلاهیلع ریما  ترضح  تسا . هتفر  نیب  زا  وا  ییاونـش  هبرـض  نآ  رثا  رد  هک  درک  اعدا  بورـضم  دز ، يرگید  شوگ  هب  یناوختـسا  يدرم 
نآ رب  لداع  درم  ود  ای  دیدرگ و  تباث  نانآ  رب  وا  ییاونـش  رگا  سپ  دـننک ، ریگلفاغ  ار  وا  انایحا  هدومن و  تبقارم  وا  زا  لاس  کی  ات  دومرف :

. دنزادرپیم وا  هب  ار  ششوگ  هید  هداد  دنگوس  ییاونش  مدع  رب  ار  وا  هنرگ  درادن و  بلط  ياهید  دنداد  یهاوگ 
؟ تسیچ شمکح  دیدرگ  تباث  وا  ییاونش  لاس  کی  تشذگ  زا  سپ  رگا  نینموملاریما ! ای  دنتفگ : یناسک 

[. 372 . ] دشاب هدومن  تمحرم  وا  هب  اددجم  لاس  کی  زا  دعب  ار  شییاونش  دنوادخ  اسب  هچ  درادن  يرثا  دومرف : ترضح 
ییاونـش مامت  نداد  تسد  زا  اـعدا ، دروم  رگا  هک  هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - زا  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  ربخ  همادا  رد  و 

[. 373 . ] دنشکیم دایرف  وا  رب  هتفر  ورف  ینیگنس  باوخ  هب  ات  دننکیم  ربص  دشاب … 

ییایوگ ییایوب و  ییانیب و  شیامزآ 

زا ار  دوخ  ییاـیوگ  ییاـیوب و  ییاـنیب و  درکیم  اـعدا  بورـضم  دوب و  هتفوک  شرـس  رب  يرگید  هک  يدرم  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
. دندومن شسرپ  هداد  تسد 

. دراد بلط  هید  هس  دیوگیم  تسار  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ دوشیم مولعم  هنوگچ  دندیسرپ ،

دوخ ياج  رد  رگا  دنریگیم ، وا  ینیب  ریز  يزوس  مین  هچراپ  هک  دوشیم  شیامزآ  هلیـسو  نیدب  شییایوب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
نیدـب شییاـنیب  شیاـمزآ  و  تسا ؛ هتفگ  غورد  دروآ  کـشا  شنامـشچ  درک و  رود  ار  رـس  رگا  و  هتفگ ، تسار  درکن  تکرح  هداتـسیا و 
تسار هنرگ  هتفگ و  غورد  دز  مه  رب  ار  نامـشچ  رایتخا  نودب  رگا  دنرادیم ، هگن  زاب  دیـشروخ  صرق  لباقم  رد  ار  شنامـشچ  هک  بیترت 

. تسا هتفگ 
هتفگ تسار  دش  جراخ  هایـس  نوخ  رگا  و  هتفگ ، غورد  دمآ  نوریب  خرـس  نوخ  رگا  سپ  دنربیم  ورف  وا  نابز  رد  ینزوس  شییایوگ ؛ اما  و 

[. 374 . ] تسا

ییانیب فعض 

یبیـسآ مشچ  ناـمتخاس  هب  یلو  هدـش  مک  شییاـنیب  هدروخ و  شمـشچ  هب  ياهبرـض  هک  ار  يدرم  مشچ  ییاـنیب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
مـشچ ربارب  رد  یغرم  مخت  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  يدرم  هاگنآ  و  تسب ، شملاس  مشچ  رب  ياهچراـپ  دومن : شیاـمزآ  نینچ  دوب  هدیـسرن 
مـشچ درک و  هناشن  ار  هطقن  نآ  سپ  دنیبیمن ، ار  نآ  هک  درک  اعدا  بورـضم  هک  ییاج  ات  هدش  رود  وا  زا  كدنا  كدنا  هتفرگ و  شبویعم 
[. 375 . ] داد تیانج  شرا  وا  هب  تبسن  نامه  هب  هدرک ، صخشم  ار  تفاسم  ود  توافت  هاگنآ  هدومن و  شیامزآ  هنوگنادب  زین  ار  شملاس 

مشچ ود  ره  ییانیب  فعض 

هدش فیعض  شییانیب  هبرض  نآ  رثا  رد  هک  درک  اعدا  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دوب  هدش  هدیبوک  شرـس  هب  ياهبرـض  هک  يدرم 
زا ییانیب  نوچ  دومن و  شیامزآ  بناج  راهچ  زا  ار  شمشچ  دید  یغرم  مخت  نداد  ناشن  اب  دیناشن و  یلحم  رد  ار  يو  ترـضح  نآ  تسا .
وا رانک  رد  دناوخ و  شیپ  لاس  نس و  نامه  رد  ار  يدرم  هاگنآ  و  تسا . هتفریذپ  تسار و  تیاعدا  دومرف : يو  هب  دوب  يواسم  فرط  راهچ 

بورـضم هب  تبـسن  نامه  هب  هدومن ، نییعت  ار  تفاسم  ود  توافت  سپـس  درک و  شیامزآ  بناج  راهچ  زا  ار  شمـشچ  دید  ءادتبا  دیناشن و 
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[. 376 …  (. ] ثلث ثلث  رگا  مشچ و  هید  فصن  دوب  هدش  مک  شییانیب  فصن  رگا  الثم   ) داد هید 

ننع شیامزآ 

نز محر  رد  رهوش  عالطا  نودـب  ینانز  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  درکیم  راـکنا  درم  تسا . نینع  شرهوش  درکیم  اـعدا  ینز 
[. 377 . ] تسین نینع  هدیسر  قولخ  هب  شتلآ  رگا  دومرف : رهوش  هب  هاگنآ  و  دننک ، لخاد  شوخ ) يوب  یعون   ) قولخ

نابز صقن 

رمع دزن  عازن  دنک . ادا  ار  فورح  ضعب  تسناوتن  هدش  هدـیرب  بورـضم  نابز  زا  يردـق  هک  يروط  هب  دز  يرگید  نابز  رب  ياهبرـض  يدرم 
. تسنادن ار  شمکح  رمع  دندرب 

نامه هب  سپ  دنکیمن ، ءادا  ار  فرح  دنچ  بورضم  هک  دید  دیاب  تسات و  تشه  تسیب و  ءابفلا  فورح  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 378 . ] دریگیم تیانج  شرا  یناج  زا  تبسن 

صاخ دنگوس 

لال نداد  دنگوس 

هک ار  يادخ  ساپس  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن ؛ شسرپ  گنگ  صخش  نداد  دنگوس  تیفیک  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
گنگ درم  هب  دندروآ  نوچ  دـیروایب ! ینآرق  میارب  دومرف : هاگنآ  مزاس . فرطرب  ناشیارب  ار  مدرم  ياهزاین  مامت  هک  نیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم 

؟ تسیچ نیا  دومرف : هدرک و  ور 
. تسا نآرق  نآ  هک  دنامهف  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  گنگ  درم 

زا سپ  دیناشن و  دوخ  گنگ  ردارب  رانک  رد  ار  درم  نآ  ماما  دـندروآ ، ار  شردارب  دـینک ! رـضاح  ار  وا  یلو  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  سپس 
وت نیب  یـضاق  هک  وگب  تردارب  هب  دوـمرف : گـنگ  ردارب  هب  سپ  دروآ . ذـغاک  ملق و  ربـنق  رواـیب ، ذـغاک  ملق و  میارب  ربـنق ! يا  دوـمرف : نآ 
همذ تئارب  رب  لمتشم  ییاعد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  عقوم  نیا  رد  دنامهف ، دوخ  ردارب  هب  ار  عوضوم  درم  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  تمصخ 

ماـما سپ  دـیزرو ، عاـنتما  بآ  ندیــشون  زا  گـنگ  درم  یلو  دـماشایب ، ار  بآ  دوـمرف : يو  هـب  تســش و  بآ  اـب  ار  نآ  تشوـن و  گـنگ 
[. 379 . ] دنادرگ مزلم  نید  تخادرپ  هب  ار  وا  مالسلاهیلع 

ملاظ نداد  دنگوس 

رگا هک  دیوج  يرازیب  ادخ  هوق  لوح و  زا  دییوگب  وا  هب  دیهد  دنگوس  ار  يرگمتس  صخش  دیهاوخب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هب اریز  دش ؛ دهاوخن  لیجعت  شتبوقع  رد  هناگی  يادخ  هب  دنگوس  دیوگب  رگا  یلو  دیـسر ، دهاوخ  تبوقع  هب  دوز  دشاب  غورد  شدنگوس 

[. 380 . ] تسا هدومن  فارتعا  دنوادخ  یگناگی 

جالع هار 

هنییآ اب  ندرک  روک 
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هدرک روک  ار  وا  مشچ  يدـیدش  هبرـض  ندز  اب  شیالوم  هک  تشاد  راهظا  مالغ  دـنتفر ، نامثع  دزن  هب  دوخ  يالوم  اب  سیق  هلیبق  زا  یمـالغ 
ابا هید  نتفرگ  زا  مالغ  نک . رظنفرـص  صاصق  زا  مهدیم  وت  هب  ار  تمـشچ  هید  تفگیم : مالغ  هب  الوم  تسا ، ملاس  مشچ  ناـمتخاس  یلو 
زا درب و  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دیدرگ ، هدنامرد  هیضق  مکح  رد  نامثع  . دوب صاصق  شاهتساوخ  اهنت  تشاد و 
ود دش  رضاح  الوم  تفریذپن ، مالغ  درذگرد . صاصق  زا  ات  دومن  میلست  مالغ  هب  لماک  هید  کی  الوم  درک . يرواد  ياضاقت  ترـضح  نآ 

نتفرگ صاصق  روظنم  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  عقوم  نیا  رد  دوبن . یضار  صاصق  هب  زج  تشاد و  عانتما  مالغ  مه  زاب  یلو  دزادرپب  هید 
تشاذگ و اهکلپ  يور  وا  مشچ  فارطا  رب  درک و  سیخ  ار  نآ  تساوخ و  هبنپ  يرادقم  هاگنآ  دومن و  غاد  ار  نآ  هدیبلط  ياهنییآ  الوم ، زا 
هب یبیـسآ  هک  نیا  نودـب  دـش ، روک  درک  هاگن  يردـق  نوچ  نک و  هاگن  هنییآ  رد  دومرف : يو  هب  تشادـهگن و  باـتفآ  لـباقم  رد  ار  مشچ 

[. 381 . ] دوش دراو  شمشچ  نامتخاس 

ریجنز نزو 

رگا تفگ : نانآ  زا  یکی  دـندرک ، يدنبطرـش  مه  اب  ریجنز  نزو  رادـقم  رد  رفن  ود  نآ  درکیم ، روبع  درم  ود  رانک  زا  اپ  هب  ریجنز  یمـالغ 
ره سپ  تسا ، هقالط  هس  نم  نز  دشاب  تسرد  وت  سدح  رگا  تفگ : يرگید  تسا ، هقالط  هس  نم  رـسمه  دـشابن  رادـقم  نالف  ریجنز  نزو 

: تفگ مه  مالغ  يالوم  میئامن . نزو  ار  نآ  ات  نک  زاب  ار  ریجنز  دـنتفگ : مالغ  يالوم  هب  هتفر  شیـالوم  دزن  مـالغ  هارمه  هب  هتـساخرب و  ود 
رمع . دـندومن ییوجهراچ  وا  زا  هدرک  حرطم  وا  دزن  ار  لکـشم  دـنتفر و  رمع  دزن  یگمه  منک ، زاـب  ار  ریجنز  مهاوخب  رگا  تسا  قـالط  منز 

لح يارب  وا  دیاش  میورب  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  هب  مه  اب  دیئایب  تفگ : هاگنآ  و  تسا . مدـقم  رگید  دـنگوس  ود  رب  شیالوم  دـنگوس  تفگ :
. دنتشاد هضرع  ار  نایرج  هتفر  ترضح  نآ  دزن  هب  سپ  دشیدنیب ، يریبدت  لکشم  نیا 

مالغ ياپ  هب  یخن  اب  ار  ریجنز  دندروآ و  یگرزب  فرظ  داد  روتسد  سپس  تسا و  ناسآ  شخـساپ  ردقچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
: دومرف نآ  زا  سپ  دـش ، بآ  زا  رپ  فرظ  هک  نیا  ات  دـنتخیر  بآ  نآ  رب  دنتـشاذگ  فرظ  نایم  رد  ریجنز  اب  ار  مالغ  ياـپ  سپـس  دنتـسب و 

هراپ دومرف : هاگنآ  تفر و  نیئاپ  يردـق  بآ  ماگنه ، نیا  رد  دـش و  نوریب  بآ  زا  هک  يدـح  ات  دـندرب  الاب  ار  ریجنز  دـیربب ، ـالاب  ار  ریجنز 
نامه دش  هچ  ره  دینک ، نزو  ار  نهآ  ياههراپ  الاح  دومرف : تفرگ  ماجنا  روتـسد  نوچ  ددرگرب ، شقباس  ياج  هب  ات  دـنزیرب  بآ  رد  نهآ 

[. 382 . ] تسا ریجنز  نزو 

ریبدت

رد هتـشادرب  اهنآ  زا  ياهناد  هدرک  یتسدـشیپ  منز  ناهگان  دوب ، میولج  اـمرخ  يرادـقم  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
. دشاب قالط  دزادنیب  نوریب  هچ  دروخب و  هچ  ار  امرخ  هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  سپ  تخادنا  نهد 

[. 383 . ] ياهتفای یصالخ  تدنگوس  زا  وت  تروص  نیا  رد  دزادنیب ، ار  شفصن  دروخب و  ار  شفصن  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ماما 

لکشم دنگوس 

، دندروآ نینموملاریما  دزن  دشاب ، هقالط  هس  وا  دنکن  شزیمآ  شرـسمه  اب  ناضمر  هام  زور  رد  رگا  هک  دوب ، هدرک  دای  دنگوس  هک  ار  يدرم 
[. 384 . ] دنک افو  شدنگوس  هب  دربب و  رفس  هب  ار  وا  دومرف : ترضح 

رد نزو 

نیب رد  دـندربیم ، دـصقم  فرط  هب  ار  رد  هدومن  هلماعم  دـندومن  نییعت  نآ  يارب  رد  نابحاص  هک  ینزو  هب  ار  ینهآ  یبرد  رگنهآ  یهورگ 
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. دشابیمن رادقم  نیا  هب  زگره  رد  نزو  دنتشاد  راهظا  نانآ  دنتفگ  ار  نایرج  نارادیرخ  هدیسرپ و  نانآ  زا  ار  رد  نزو  یناسک  هار 
نینموملاریما دزن  تفرگ ، رد  ناـشعازن  دـندرک  اـبا  ناـنآ  دـندومن ، ار  رد  تمیق  ندومن  مک  ياـضاقت  ناگدنـشورف  زا  هتـشگرب  نارادـیرخ 

هدش نزو  يامرخ  رد  ياج  هب  الاح  دومرف : سپس  و  دینک ، هناشن  بآ  رد  ار  قیاق  یگتفرورف  هزادنا  نانآ  هب  ترضح  نآ  دنتفر ، مالسلاهیلع 
[. 385 . ] تساهامرخ نزو  رادقم  هب  رد  نزو  دومرف ، سپ  دور ، ورف  بآ  رد  هزادنا  نامه  هب  ات  دیهد  رارق 

سفنت رد  یبیع 

نینموملاریما دزن  هب  تیاکش  هدمآ ، دیدپ  شسفنت  رد  یبیع  هبرـض  نآ  رثا  رد  هک  دوب  یعدم  هدش و  دراو  شاهنیـس  رب  ياهبرـض  هک  يدرم 
ینیب و تسار  خاروس  زا  ینامز  سفن  دومرف : هدمآرب  وا  شیامزآ  ددص  رد  ترضح  نآ  تساوخ  يرواد  ترضح  نآ  زا  هدرب  مالـسلاهیلع 

ددرگیم جراخ  ینیب  تسار  خاروس  زا  ابلاغ  باتفآ  عولط  اـت  هدـیپس  عولط  عقوم  زا  دادـماب  دوشیم و  جراـخ  ینیب  پچ  خاروس  زا  یناـمز 
شیامزآ دروم  عقوم  نامه  رد  لاس و  نس و  نامه  رد  ار  يدرم  رگید  زور  و  دومن ، نییعت  عقوم  نامه  رد  ار  یعدم  ياهـسفن  هرامـش  سپ 

[. 386 . ] تفرگ تیانج  شرا  یناج  زا  دوب  هدش  دراو  صقن  هک  یتبسن  هب  هاگنآ  داد و  رارق 

طابنتسا هجو 

نآرق زا  ییوراد 

اب ریگب و  تنز  رهم  زا  مهرد  کی  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  درک . تیاکـش  يرامیب  یعون  زا  دمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  يدرم 
. تفای افش  هدرک  لمع  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نآ  روتسد  هب  رامیب  روخب ؛ ناراب  بآ  اب  ار  نآ  هدومن و  يرادیرخ  لسع  يرادقم  نآ 

؟ دیاهدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  ایآ  دنتفگ : دندیسرپ و  ماما  زا  ار  بلطم  زار  یناسک 
رگا و  [ 387 [ ؛ ائیرم ائینه  هولکف  ءیـش  نع  مکل  نبط  ناف  دیامرفیم : هک  مدرک  طابنتـسا  نآرق  تایآ  زا  ار  نآ  نکیلو  هن ، دومرف : ترـضح 

. داب ناتیاراوگ  شوخ و  دیروخب  دنداد  امش  هب  رطاخ  بیط  هب  ار  دوخ  رهم  زا  يرادقم  نانآ 
نآ ياهگنر  هک  ياهباشون  نانآ  ياهمکش  زا  دیآ  نوریب  [ 388 [ ؛ سانلل ءافش  هیف  هناولا  فلتخم  بارش  اهنوطب  نم  جرخی  دیامرفیم : زین  و 

. مدرم يارب  تسا  نامرد  تسا و  نوگانوگ 
. میدروآ دورف  تک  رب  اب  یبآ  نامسآ  زا  اکرابم ؛ اءام  ءامسلا  نم  انلزن  و  دیامرفیم : نینچمه  و 

. دوش لصاح  يدوبهب  نآ  اـب  هک  مدـیدرگ  راودـیما  هدـش ، عمج  روتـسد  نآ  رد  تکرب  افـش و  ییاراوگ و  روکذـم  ياـههیآ  مکح  هب  سپ 
[. 389]

رافغتسا

؛ دندیسرپ ار  نآ  ببس  یضعب  دشن ، هدینش  ترـضح  نآ  زا  يزیچ  رافغتـسا  زج  تفر و  ربنم  هب  ناراب  بلط  يارب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
: دیامرفیم هک  دیاهدینشن  ار  ادخ  مالک  رگم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

اراهنا مکل  لعجی  تانج و  مکل  لعجی  و  نینب ، لاوماب و  مکددـمی  و  اراردـم ، مکیلع  ءامـسلا  لسری  ارافغ ، ناک  هنا  مکبر  اورفغتـسا  تلقف 
يرای و  یپ ، رد  یپ  ناراب  امش  رب  دتـسرفیم  تسا ، هدنزرمآ  رایـسب  وا  هک  ناتراگدرورپ  زا  دینک  شزرمآ  بلط  متفگ  ناشیدب  سپ  [ 390]

. بآ ياهیوج  اهناتسوب و  امش  يارب  دهدیم  رارق  و  نارسپ ، اهلام و  هب  ار  امش  دهدیم 
. دشاب رتشیب  شتکرب  رترب و  رافغتسا  زا  هک  تساعد  مادک  دومرف : هاگنآ 
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ادخ باذع  زا  ناما 

دینک ششوک  سپ  تفر ، امش  نایم  زا  ود  نآ  زا  یکی  تشاد ، دوجو  ادخ  باذع  زا  ناما  ود  نیمز  يور  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. يرگید زا  تبظاوم  يرادهگن و  رد 

دنوادـخ اریز  تسا ؛ شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  تسا  یقاـب  هک  یناـما  دوـب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفر  ناتتـسد  زا  هک  یناـما 
: دیامرفیم

[. 391 . ] نورفغتسی مهو  مهبذعم  هللا  ناک  امو  مهیف  تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  امو 
زا ناشیا  هک  نآ  اب  ار  ناشیا  دنکیمن  باذع  دنوادخ  یـشاب و  نانآ  نایم  رد  دمحم ) يا   ) وت هک  نآ  اب  ار  ناشیا  دنکیمن  باذـع  دـنوادخ 

[. 392 . ] دنیوج شزرمآ  ناهانگ 

دزم رجا و 

؛ دهد رارق  تناهانگ  نتخیر  ببس  ار  تیرامیب  دنوادخ  دومرف : دوب  هدش  التبم  یـضرم  هب  هک  شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
یندـب رادرک  ینابز و  راتفگ  ربارب  رد  دزم  رجا و  اهنت  و  دزیریم ، ناتخرد  گرب  دـننام  ار  ناـهانگ  یلو  درادـن  یـشاداپ  رجا و  ضرم  اریز 

[. 393 . ] دربیم تشهب  هب  شرادرک ، وکین  تشرس  كاپ  ناگدنب  زا  دهاوخب ، ار  هک  ره  دنوادخ  و  تسا .

دهز

امب اوحرفت  ـالو  مکتاـفام  یلع  اوسأـت  ـالیکل  تسا : هتفرگ  رارق  دـیجم  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دـهز  ماـمت  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
[. 394 [ ؛ مکاتآ

. دیدرگن داشلد  هدش  هداد  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  نیگمغ  هدش  توف  امش  زا  هچنآ  رب  ات 
[. 395 . ] تسا هتشگ  اراد  ار  دهز  فرط  ود  ره  ددرگن  نامداش  هدنیآ  رب  دروخن و  فسات  هتشذگ  رب  هک  یسک  و 

ءاجر فوخ و 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  شابم ؛ نمیا  ادخ  باذع  زا  تما  نیا  دارفا  نیرتهب  رب  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
زا تما  نـیا  دارفا  نیرتدـب  رب  راـکنایز و  مدرم  رگم  دنـشابیمن  نـمیا  ادـخ  رفیک  رکم و  زا  [ 396 [ ؛ نورـساخلا موقلا  الا  هللارکم  نمای  ـالف 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  وشم ؛ دیمون  ادخ  فطل  تمحر و 
[. 397 [ ؛ نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساییال  هنا 

[. 398 . ] نارفاک رگم  دنشابیمن  دیمون  ادخ  تمحر  زا 

هنایماع ياهخساپ 

رتخاب رواخ و  تفاسم 

[. 399 . ] دیشروخ زور  کی  ریسم  دومرف : دندومن ؛ شسرپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ار  رتخاب  رواخ و  تفاسم 

باسح
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هک هنوگ  نامه  دومرف : دنکیم ؟ هبساحم  دنراد  هک  يدایز  همه  نآ  اب  قلخ  مامت  اب  دنوادخ  هنوگچ  دندیسرپ ؛ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
. دهدیم يزور  ترثک  همه  نآ  اب  ار  نانآ 

؟ دننیبیمن ار  وا  دنکیم و  باسح  نانآ  اب  دنوادخ  هنوگچ  دندیسرپ ؛ زین  و 
[. 400 . ] دننیبیمن ار  وا  دهدیم و  يزور  ار  نانآ  هک  هنوگ  نآ  دومرف :

قزر

هب گرم  هک  ییاج  زا  دومرف : دسریم ؟ وا  هب  اجک  زا  شیزور  دوش  يرادهگن  یقاتا  رد  يدرم  رگا  دندیسرپ ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 
[. 401 . ] دیآیم شغارس 

لطاب قح و  قرف 

تشگنا راهچ  ماما  دندیسرپ ، ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  يانعم  تسا . تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نیب  هلـصاف  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هک تسا  نیا  قح  و  مدینـش ، ییوگب  هک  تسا  نیا  لطاب  دومرف : هاگنآ  و  داد ، رارق  دوخ  مشچ  شوگ و  ناـیم  هدومن و  عمج  ار  دوخ  تسد 

[. 402 . ] مدید ییوگب 

نیمز نامسآ و  هلصاف 

[. 403 . ] هدیدمتس ياعد  و  رصب ، دم  ردق  هب  دومرف : دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  ار  نیمز  نامسآ و  هلصاف 

بآ هزم 

[. 404 . ] دهدیم یگدنز  معط  بآ  دومرف : دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  ار  بآ  هزم 

یهقف دعاوق 

کلوپ نودب  یهام 

نانآ هب  درب و  فیرـشت  ناشورف  یهاـم  رازاـب  هب  دـش و  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتسا  رب  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 405 . ] درادن کلوپ  هک  ار  یمسق  نآ  یهام ، ماسقا  زا  دیشورفن  دیروخن و  دومرف :

تشوگ مارح  هدنرپ 

[. 406 . ] درادن اپ  تشپ  راخ  نادهنیچ و  نادگنس و  هک  ياهدنرپ  تشوگ  ندروخ  زا  دیزیهرپب 

تشوگ مارح  ناویح 

[. 407 . ] تسا لاگنچ  ياراد  هک  ياهدنرپ  دراد و  شین  نادند  هک  ياهدنرد  ناویح  تشوگ  ندروخ  زا  دیزیهرپب 

دیص
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[. 408 . ] دشابیم لالح  دریگب  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  تسا و  دیص  ددرگ  زاورپ  رب  رداق  هاگره  هدنرپ 

حبذ تلآ 

[. 409 . ] نهآ هلیسو  هب  رگم  دشابیمن  اور  حبذ 
(. دشاب نهآ  سنج  زا  دیاب  حبذ  هلیسو  )

باحصتسا

نآ دنکیمن و  عفد  ار  نیقی  کش  اریز  دیامن ، لمع  شیتفت  قبط  دیاب  دنک  کش  نآ  رد  سپ  دشاب ، هتـشاد  نیقی  يزیچ  هب  تبـسن  سک  ره 
[. 410 . ] دنکشیمن ار 

ریخ تین 

نینموملا ریما  دزن  ارجام  درم  دـش و  هتفخ  ود  نآ  زا  یکی  نامـسیر ، کی  هب  ار  ود  ره  هتفرگ  ار  نانآ  يرگید  هدرک ، رارف  يدرم  زا  رتش  ود 
[. 411 . ] تسا هتشادن  يدصق  حالصا  زج  وا  دومرف : درکن و  نماض  ار  هدنریگ  ترضح  نآ  دیدرگ ، حرطم  مالسلاهیلع 

یسک زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : هرارز  هچنانچ  هدش ، دراو  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  یتایلک  زین  هراب  نیا  رد  و 
؟ دنراد ياهناشن  هچ  تشوگ  لالح  ناگدنرپ  مدیسرپ ، مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  اریز  ماهدیدن ، رقاب  دمحم  ماما  رفعجیبا  دننام 

لاـح نآ  رد  هک  ار  يا  هدـنرپ  تشوـگ  روـخن  و  دـهدیم ، تکرح  ار  شیاـهلاب  زاورپ  ماـگنه  هب  هـک  ار  ياهدـنرپ  تشوـگ  روـخب  دوـمرف :
؟ دشابیم مارح  شعون  مادک  لالح و  شعون  مادک  منیبیم  لگنج  رد  هک  ییاهمخت  مدیسرپ ، دنارتسگ  یمار  شیاهلاب 

[. 412 . ] تسا کچوک  گرزب و  شفرط  ود  هک  ار  نآ  روخب  تسا و  يواسم  شفرط  ود  هک  ار  نآ  روخن  دومرف :
نم هب  ار  زینک  نیا  درم  نیا  تفگ : نانآ  زا  یکی  هدمآ ، نم  دزن  هب  دنتـشاد  عازن  مه  اب  هک  رفن  ود  دیوگیم : هک  هدش  لقن  یلیلیبانبا  زین  و 

. تسا هدوب  نینچ  تقلخ  لصا  رد  هک  منامگ  درادن و  راهز  يوم  مدید  مندومن  هنهرب  ار  وا  هک  یماگنه  هتخورف و 
!؟ يراد تهارک  زیچ  هچ  زا  وت  دننکیم ، ییوج  هراچ  هراب  نیا  رد  مدرم  تفگ : يو  هب  یلیلیبانبا 

. ینک مکح  نم  عفن  هب  تسا  بیع  نیا  رگا  تگ : درم 
ساـسحا دوخ  مکـش  رد  نـالا  هک  میوگیم ، ار  وت  خـساپ  مدرگیمرب و  موریم  نک  ربص  تفگ : وا  هب  تسنادـن ، ار  شخـساپ  یلیلیبانبا 

درک و حرطم  رد  وا  هب  ار  هلاسم  تفر و  ملـسم  نب  دـمحم  دزن  هب  هدـیدرگ  جراخ  رگید  رد  زا  دـش و  هناخ  لخاد  سپـس  منکیم ، یتحاران 
؟ يراد رظن  رد  یثیدح  رقاب  دمحم  ماما  رفعجیبا  زا  هراب  نیا  رد  ایآ  دیسرپ ،

هک تسه  مرظن  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زا  یلک  لصا  کی  نکیلو  مرادن ، رطاخ  هب  يزیچ  صوصخ  نیا  رد  تفگ : ملـسم  نب  دمحم 
. تسا بیع  دشاب  مک  ای  دایز  تقلخ  لصا  زا  هک  هچ  ره  دومرف :

نا هفیرـش  هیآ  هرابرد  یفاک  رد  زین  و  [ 413  ] دومن نآ  ندوب  بیع  هب  مکح  و  هتـشگزاب ، نانآ  دزن  هاگنآ  تسا و  یفاـک  تفگ : یلیلیبانبا 
. تسوکین يراک  دینک  اراکشآ  تاقدص  قافنا  ناقحتسم  هب  رگا  یه ، امعنف  تاقدصلا  اودبت 

تسا بجاو  تاکز  نآ  زا  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا 
. دیناسر دنموربآ  ناریقف  هب  یناهنپ  رد  رگا  ءارقفلا و  اهوتوت  اهوفخت و  ناو  زا : دوصقم  سپ  متفگ  دیوگیم : يوار 

؟ تسیچ
بحتـسم ار  نتـشادهگن  هدیـشوپ  ندرک و  نامتک  لفاون  رد  ار و  ندومن  راهظا  ضئارف  رد  مالـسلامهیلع  همئا  بحتتـسم و  تاقدـص  دومرف 
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[. 414 . ] دناهتسنادیم
رازه هک  ملع  زا  تسا  یباب  نآ  هک  تسا ، رارـضالا  ررـضال و  هدـش : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یهقف  دـعاوق  هلمج  زا  و 
يوس هب  نتفر  يارب  هب  قلعتم  یناتسغاب  رد  ییامرخ  تخرد  بدنج  نب  ةرمـس  هک : تسا  نینچ  نآ  ناتـساد  و  دوشیم ، هدوشگ  نآ  زا  باب 

وا زا  داد و  رکذـت  وا  هب  شوخناـبز  اـب  تسخن  يراـصنا  تـفرگیمن  هزاـجا  وا  زا  تشذـگیم و  يراـصنا  لزنم  زا  دوـخ  ياـمرخ  تـخرد 
هزاجا وا  زا  تشذـگیم و  يراـصنا  لزنم  زا  دوخ  ياـمرخ  تخرد  يوس  هب  نتفر  يارب  هرمـس  دریگب  نذا  هناـخ  زا  روبع  عقوم  اـت  تساوخ 

. تفرگیمن
نیا يراصنا  نوچ  و  تفاتربرـس ، هرمـس  دریگب  نذا  هناخ  زا  روبع  عقوم  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  رکذـت  وا  هب  شوخ  نابز  اب  تسخن  يراصنا 

زا ار  يراصنا  نتـشاد  تیاکـش  عوضوم  ادخ  لوسر  تشاد  هضرع  ار  نایرج  درب و  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  دیدب 
ماقم رد  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  درک ، ابا  هرمـس  دـیامن ، ناذـیتسا  دورو  ماگنه  هب  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  ماغیپ  وا  هب  هرمـس  فالخ  راک  نیا 

مه اب  یلو  دنهدب  وا  هب  ار  شتمیق  ربارب  دنچ  دـندش  رـضاح  هک  نیا  ات  دـیزرویم  عانتما  نانچمه  وا  یلو  هدـمآ  رب  تخرد  يراذـگ  تمیق 
عقوم نیا  رد  تفریذپن ، هرمـس  داد ، رارق  هضواعم  دروم  تشهب  رد  یلخن  اب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماجنارـس  درکن ، لوبق 

اقح رارـضالو ، ررـضال  هناف  زادنیب  وا  دزن  هب  ار  نآ  نکب و  ار  تخرد  ورب  دومرف : هدرک و  ور  يراصنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
[. 415 . ] تسین اور  نتفر  ررض  اب  ریز  ندناسر و  ررض  هک 

: ّفلؤم
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاداهنـشیپ  همه  نآ  دـشاب ، كاـپان  یتشرـس  ثیبـخ و  یـسفن  ياراد  یـسک  هک  نیا  تسین  تفگـش  ياـج 

. دریذپن
ار رفن  رازه  تشه  دـمآ و  هفوـک  هب  وا  داد و  هرمـس  هب  ار  هرـصب  تیـالو  مکح  داـیز  هدـمآ ، لاس 50  عیاـقو  نمـض  رد  يربط  خـیرات  رد  و 

. تشک
!؟ دشاب هانگیب  نانآ  زا  نت  کی  يدیسرتن  چیه  تفگ : وا  هب  دایز 
. مرادن یسرت  چیه  نانآ  دننام  يدارفا  نتشک  زا  داد : خساپ  هرمس 

تاناویح تایانج 

درک اعد  یلع  قح  رد  ربمایپ 

نایم رد  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه  سپ  هداتفا ، قافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هیـضق  نیا  دوب ، هتـشک  ار  یغالا  يرن  واگ 
ار دوخ  عازن  هدـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يوعد  نیفرط  دوب  هتـسشن  دـندوب ، ناـنآ  ناـیم  رد  زین  رمع  رکبوـبا و  هک  دوـخ  باحـصا  زا  یعمج 

! نک يرواد  نانآ  نیب  دومرف : هدرک و  ور  رکبوبا  هب  ادخ  ربمایپ  عقوم  نیا  رد  دندرک . حرطم 
. تسا هتشک  ار  رگید  ناویح  یناویح  اریز  تسین ؛ ینامض  تفگ : رکبوبا 

. درک رارکت  ار  رکبوبا  راتفگ  رمع  نک ! تواضق  نانآ  نیب  وت  دومرف : رمع  هب  ربمایپ 
! نک مکح  نانآ  نیب  دومرف : درک و  ور  مالسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. دنتسین نماض  سکع  تروص  رد  و  دنتسه ، غالا  نماض  واگ  نابحاص  هدش ، لخاد  غالا  هاگتحارتسا  رد  واگ  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
ءاضقب یـضقی  نم  ینم  لعج  يذلا  هللادمحلا  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد 

. نییبنلا
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[. 416 . ] دنکیم يرواد  ناربمایپ  ياهتواضق  هب  هک  ار  یصخش  منادناخ  زا  داد  رارق  هک  ار  يادخ  ساپس 

تسین ررض  مالسا  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : رمع  هدرک ، هراـپ  ار  مرتـش  مکـش  درم  نیا  واـگ  تـفگ : ناـنآ  زا  یکی  دـندمآ ؛ رمع  دزن  رفن  ود 
. تسا هتسنادن  نامض  بجوم  ار  مئاهب  تایانج 

. تسین اور  ررض  لمحت  ندیناسر و  ررض  مالسا  رد  ینعی  رارض  الو  ررـض  ال  هدومرف : ادخ  لوسر  دومرف : رمع  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
دندـید دـندرک  یگدیـسر  نوچ  و  تسین ، نماض  هنرگ  و  تسا ، رتش  نماض  هتـسب  رتش  هار  رد  ار  شواـگ  واـگ  بحاـص  رگا  دروم  نیا  رد 

زا ار  رتـش  ياـهب  درک و  مکح  ترـضح  نآ  هدومرف  قبط  رمع  سپ  تسا ، هتـسب  رتـش  هار  رد  هدروآ و  اتـسور  زا  ار  شواـگ  واـگ  بحاـص 
[. 417 . ] داد رتش  بحاص  هب  تفرگ و  واگ  بحاص 

تسین رگمتس  یلع 

، هدش دراو  ترضح  نآ  رب  رفن  دنچ  يزور  دوب ، نمی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه 
هک دروآ  هاوگ  بسا  بحاـص  تسا . هتـشک  ار  وا  هدز و  دـگل  يدرم  هب  هتخیرگ و  ناـنآ  زا  یکی  بسا  دـندرک : حرطم  نینچ  ار  دوخ  عازن 

. تسا هدرک  رارف  هناخ  زا  دوخ  بسا ،
ام قح  رد  یلع  دنتفگ : هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  نمی  زا  لوتقم  يایلوا  دومن  نامـض  مدع  هب  مکح  مالـسلاهیلع  یلع 

. تسا هدرک  لامیاپ  ار  ام  هتشک  ياهبنوخ  هدومن و  ملظ 
زا نم  زا  سپ  تفالخ  تیالو و  تسا و  هدشن  هدیرفآ  ندومن  متس  يارب  و  تسین ، رگمتس  یلع  دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

[. 418 . ] تسا رفاک  شتیالو  رکنم  و  قح ، شنخس  مکح و  تسوا ، نآ 

رازتشک رب  ررض 

و تسنادیمن ، نامض  بجوم  دندروآیم  دراو  نارگید  رازتشک  رب  زور  رد  هک  ار  تاناویح  ياهبیـسآ  تایانج و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
اهنآ نابحاص  نامـض  بجوم  ار  اهنآ  هنابـش  ياهررـض  یلو  دنک ، يرادساپ  شتعارز  زا  دـیاب  شدوخ  زور  رد  تعارز  بحاص  دومرفیم :

[. 419 . ] تسنادیم

گس تیانج 

. تسنادیمن نامض  بجوم  بش  رد  ار  وا  نتفرگ  زاگ  یلو  تسنادیم  وا  بحاص  نامض  بجوم  ار  گس  هنازور  تیانج  مالسلاهیلع  یلع 
[. 420]

هناخ لها  تنامض 

نماض يدـش  دراو  هزاجا  نودـب  رگا  یلو  دنتـسه ، نماض  نانآ  تفرگ ، زاگ  ار  وت  هناخ  گس  يدـش و  هناخ  دراو  هناخ  لها  هزاجا  اب  رگا 
[. 421 . ] دنتسین

شکرس ناویح 
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[. 422 . ] درکیم نماض  ار  شبحاص  دعب  ياهتبون  رد  یلو  تسنادیمن ، نامض  بجوم  ار  شکرس  ناویح  هلمح  نیلوا  مالسلاهیلع  یلع 

لیصفت

ناـشنابحاص نامـض  بجوـم  دـندروآیم  دراو  اـپ  تسد و  اـب  ندرک  لاـمیاپ  رثا  رد  ناـیاپراچ  هک  ار  ییاـهنایز  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
دشاب هدز  ار  ناویح  یسک  هک  نیا  رگم  تسنادیمن  نامض  بجوم  دندروآیم  دراو  نتخادنا  دگل  هطـساو  هب  هک  ار  یتایانج  تسنادیم و 

[. 423 (. ] تسا نماض  هدننز  هک  )

ناویح دئاق  و  بکار ، تنامض 

ناویح ياپ  ياهنایز  نماـض  اـهنت  ار  دـئاق  یلو  دومنیم . ناویح  ياـپ  تسد و  ياـهنایز  نماـض  ار  ناویح  بکار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 424 . ] وا تسد  هن  تسنادیم 

اهمیرح

تصش رازتشک  يرایبآ  هاچ  ود  و  عارذ ، لهچ  دوشیم  رفح  رتش  نداد  بآ  يارب  هک  یهاچ  ود  هلصاف  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دشاب دیاب  عارذ  دصناپ  همشچ  ود  عارذ و 

[. 425 . ] دراد صاصتخا  هچوک  هب  نآ  عارذ  تفه  دشابیم ، عازن  دروم  هک  ياهچوک  و 

اهدادرارق

نآ زا  يزیچ  رگا  یلو  دشابن  راکهدب  یلام  دنروخب  ار  دنفسوگ  مامت  رگا  هک  تسب  طرش  دوخ  ناتسود  اب  هدرک  حبذ  ار  يدنفسوگ  يدرم 
. دنشاب نآ  ياهب  مامت  يراکهدب  دنتشاذگ  یقاب 

تمارغ تخادرپ  زا  و  داـیز ، هچ  مک و  هچ  تـسا  لـطاب  اـقلطم  ندروـخ  دروـم  رد  يدنبطرـش  دوـمرف  ناـنآ  هـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
[. 426 . ] دومن يریگولج 

حیحـص دقع  لصا  دهد ، رارق  یلام  نز  ردـپ  يارب  دـیامن و  جاودزا  ینز  اب  هک  یـسک  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا 
[. 427 . ] دشابیم لطاب  هداد  رارق  ردپ  يارب  هک  هچنآ  تسا و 

تابیدات

يرواد یعون 

باختنا ار  اهنآ  نیرتطخ  شوخ  ترضح  نآ  ات  دنتـشاد  هضرع  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  طخ  ياه  هنومن  ینازومآ  شناد 
. دنک

هب دومرف : نانآ  هب  هاـگنآ  و  تسا ، مکح  رد  روج  دـننامه  نآ  رد  [ 428  ] روج و  تسا ، يرواد  عون  کـی  مه  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
[. 429 . ] دوشیم هتفرگ  صاصق  وا  زا  دنزب  هبرض  هس  زا  شیب  ار  امش  بیدات ، ماقم  رد  رگا  دیناسرب ، دوخ  ملعم 

میتی كدوک 
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[. 430 . ] نزب ار  وا  ینزیم  ار  دوخ  دنزرف  نآ  ببس  هب  هک  ییاطخ  ره  زا  نک و  بدا  تدوخ  دنزرف  دننام  ار  میتی  كدوک 

نازابرامق بیدات 

هذه ام  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دندوب . لوغـشم  جنرطـش  يزاب  هب  دید  ار  رفن  دنچ  تشذـگیم  یهار  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ دیاهداتسیا اهنآ  رب  امش  هک  یئاهلاثمت  نیا  دنتسیچ  نوفکاع ؛ اهل  متنا  یتلا  لیثامتلا 

[. 431 . ] دومن قلعم  باتفآ  رد  هدومن ، بیدات  ار  نانآ  سپ 

هیبنت

هاگنآ هدش و  زمرق  شتسد  هک  تفوک  شتسد  رب  نانچ  ترضح  نآ  دندروآ . مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دوب  هدرک  ءانمتسا  هک  ار  يدرم 
[. 432 . ] داد نز  وا  هب  لاملا  تیب  زا 

ماما فئاظو  زا 

سبح ار  سلفم  [ 433  ] ناگدنهد هیارک  و  نادان ، ناکشزپ  قساف و  نادنمشناد  هک  تسا  بجاو  ماما  رب  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 434 . ] دیامن

هیفس ناوج 

و دوش ، سبح  دـیاب  دـنکیمن  ادا  ار  دوخ  ضرق  هک  يراکهدـب  صخـش  دومرف : زین  و  ددرگ . لـقاع  اـت  دوش  يرادـهگن  دـیاب  هیفـس  ناوج 
ار دوخ  ياهیهدـب  هک  یـسک  و  دـیامن . ادا  ار  دوخ  نوید  هدروآ و  تسد  هب  یلاـم  اـت  دـننکیم  دازآ  ار  وا  ددرگ  تباـث  وا  سـالفا  هچناـنچ 

نیب شنوـید  تبــسن  هـب  ار  شییاراد  هـک  دـننکیم  راداو  ار  وا  هاـگنآ  و  دوـش ، ینادـنز  دـیاب  دـناودیم  رــس  ار  شناراـکبلط  دـهدیمن و 
[. 435 . ] دنکیم ار  راک  نیا  ماما  دزرو  عانتما  رگا  و  دنک ، میسقت  شناراکبلط 

جالع

ماگنه نیا  رد  دییاز . رـسپ  يرتشم  زا  زینک  تخورف ، يدرم  هب  ار  ردپ  دراد ) دنزرف  شیالوم  زا  هک  يزینک   ) هدیلو ردپ  هزاجا  نودب  يرـسپ 
، تسا هتخورف  وـت  هب  ار  نآ  ماهزاـجا  نودـب  مرـسپ  تسا و  نم  هدـیلو  زینک  نیا  تفگ : تساـخرب و  تمـصاخم  هب  يرتـشم  اـب  لوا  يـالوم 

. دندرب مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  تموصخ  درکیم ، راکنا  يرتشم 
دنک ياهراچ  شیارب  ات  داد  دنگوس  ار  ترضح  يرتشم  ریگب . يرتشم  زا  ار  ترـسپ  زینک و  دومرف : لوا  يالوم  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ار ناوج  يرتشم  دیامن ؛ اضما  ار  هلماعم  شردپ  ات  رادهگن  تدوخ  دزن  ار  لوا ) يالوم  رسپ   ) هدنشورف ناوج  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
. تشادهگن

. نک اهر  ار  مدنزرف  تفگ : يرتشم  هب  لوا  يالوم 
. ییامن در  نم  هب  ار  مرسپ  هک  نیا  رگم  مهدیمن  وت  هب  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يرتشم 

[. 436 . ] ردام نودب  داد  هزاجا  ار  يرتشم  رسپ  هلماعم  اهنت  دیدب  نیا  نوچ  لوا  يالوم 

دجسم رد  وگهناسفا 
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نوریب دجسم  زا  ار  وا  تخاونب و  شندب  رب  هنایزات  اب  ترضح  نآ  دنکیم ، ییوگ  هناسفا  دید  ار  يدرم  دجسم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 437 . ] درک

ناملسم هزات 

ترـضح نآ  . دـندروآ مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  دـندوب  هدـید  هدـش  نایرب  كوخ  وا  اب  هدـش و  ناملـسم  هزاـت  هک  ار  ینارـصن  يدرم 
؟ يدش یئاطخ  نینچ  بکترم  ارچ  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع 
. مدیدرگ دنمزاین  تشوگ  ندروخ  هب  مدش و  رامیب  تفگ :

وت هب  يدوب  هدروخ  ار  كوخ  تشوگ  رگا  دومرف : وا  هب  هاگنآ  و  یتشاد . هکنیا  اب  يدرکن  هدافتسا  هلاغزب  تشوگ  زا  ارچ  مالسلاهیلع : یلع 
[. 438 . ] دیدرگ يراج  شلوب  هک  دز  ار  وا  يردق  هب  سپ  منکیم . بیدات  ار  وت  نونکا  یلو  مدزیم . دح 

دمآ سردایرف 

ادج مه  زا  ار  نانآ  دندرکیم ، دروخ  دز و  دید  ار  درم  ود  هار  نیب  رد  دش ، نوریب  نادمه  هلیبق  زا  مالسلاهیلع  یلع  هدمآ : يرزج  لماک  رد 
. دمآ سردایرف  دومرفیم : تفاتش و  وا  بناج  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دینش . ياهثاغتسا  يادص  ناهگان  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  هدومن و 
مهرد و تفه  هب  ماهتخورف  درم  نیا  هب  ینهاریپ  نینموملاریما ! ای  تفگ : هتشاد و  تیاکـش  يرگید  زا  نانآ  زا  یکی  هک  دید  ار  درم  ود  سپ 

نتفرگ زا  نم  و  تسا ، هداد  نم  هب  ار  بویعم  ياهمهرد  نیا  وا  دهد و  لیوحت  نم  هب  بیع  نودب  ملاس و  ياهمهرد  هک  ماهدرک  طرش  وا  اب 
. دز متروص  هب  یلیس  سپ  مدومن ، ملاس  مهارد  هبلاطم  وا  زا  هدیزرو  عانتما  اهنآ 

: دومرف بورـضم  هب  هاـگنآ  و  نک ، اـفو  دوخ  طرـش  هب  دومرف : وا  هب  . دـیوگیم تسار  تفگ : ؟ ییوگیم هچ  دومرف : هدـننز  هب  نینموملاریما 
؟ منک وفع  ای  تفگ : درم  ریگب ! صاصق 

. تسوت دوخ  اب  نآ  رایتخا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
نیا دومرف : دز و  وا  هب  هناـیزات  هدزناـپ  ترـضح  نآ  تفرگ و  شود  رب  ار  وا  يدرم  سپ  ار . وا  دـیریگب  دومرف : دوخ  ناـهارمه  هب  سپـس  و 

[. 439 . ] درم نآ  هب  تبسن  تسوت  تمرح  کته  يازس 

تنس باتک و  هب  دانتسا 

هقلع هید 

درم نآ  دومرف : ریما  ترضح  درک . طقس  هتسب ) نوخ  يرادقم   ) ياهقلع هبرـض  نآ  رثا  رب  نز  تخاس ، دراو  ینز  مکـش  رب  ياهبرـض  يدرم 
[. 440 …  ] نیط نم  هلالس  نم  ناسنالا  انقلخ  دقلو  دومن : توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  دهدب ، نز  هب  رانید  لهچ  رد  ار  هقلع  هید  دیاب 

هتسب نوخ  هراپ  ار  هفطن  نآ  سپـس  میداد  رارق  محر )  ) راوتـسا یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپـس  میدیرفایب و  لگ  هصالخ  زا  ار  ناسنا  قیقحت  هب 
ار اهناوختـسا  نآ  سپ  میدینادرگ  ياهناوختـسا  ار  تشوگ  نآ  سپ  میدینادرگ ، هدیوج  تشوگ  دننام  ار  هتـسب  نوخ  نآ  سپ  میدنادرگ ،

تـسا گرزب  سپ  میدـیمد .) حور  وا  رد  هدروآ و  رد  یناسنا  تروص  هب  ار  وا   ) رگید یـشنیرفآ  ار  وا  میدـیرفآ  سپ  میدـیناشوپ ، تشوگ 
. تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ 

رانید و داتشه  شتقلخ  ندش  مامت  زا  شیپ  ناوختسا  و  رانید ، تصش  هغضم  و  رانید ، لهچ  هقلع  و  رانید ، تسیب  هفطن  هید  دومرف : هاگنآ  و 
[. 441 . ] دشابیم رانید  رازه  حور  ندیمد  زا  سپ  و  رانید ، دص  حور  مدیمد  زا  لبق  لماک  نینج 
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يانعم زا  هک  رکبوبا  لابق  رد  دومن ، لالدتـسا  نآرق  تایآ  هب  هلالک  با و  يانعم  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  و 
هب ترـضح  نآ  دـنک ، يراج  دـح  دوب  هداد  انز  هب  نت  رابجا  روطب  هک  ینز  رب  تساوخ  هک  ماگنه  نآ  زین  رمع  لابق  رد  و  دـنام . زجاع  اهنآ 

تساوخ نامثع  هک  یماگنه  و  دنزب . دح  وا  هب  تشاذگن  و  [ 442 . ] هیلع مثا  الف  داع  الو  غاب  ریغ  رطضا  نمف  دومن : لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیا 
هلاصف هلمح و  و  دومن : داهشتسا  هفیرش  هیآ  ود  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دنزب ، دح  دوب  هدییاز  دنزرف  هام  شـش  زا  سپ  هک  ار  ینز 

مهس ءزج و  يانعم  رد  نآرق  تایآ  هب  ترضح  نآ  دانتـسا  تشذگ  دنزب و  دح  وا  هب  تشاذگن  و  [ 444 …  ] نعضری تادلاولاو  [ 443…  ]
. میدق نیح و  و 

بحتسم لمع 

یلاـعت يادـخ  اریز  دـیامن ؛ شزیمآ  ناـضمر  هاـم  لوا  بش  رد  دوـخ  رـسمه  اـب  درم  تـسا  بحتـسم  دوـمرفیم : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
. ناتنارـسمه اب  شزیمآ  ناضمر  هام  بش  رد  امـش  يارب  زا  تسا  هدش  لالح  [ 445 [ ؛ مکئاسن یلا  ثفرلا  مایـصلا  هلیل  مکل  لحا  دـیامرفیم :

[. 446]

لمع هس  تشگزاب 

اهنآ هدـنهد  ماـجنا  دوخ  هب  اـهنآ  تشگزاـب  هک  تسا  لـمع  هس  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هدروآ : صئاـصخ  رد  هر )  ) یـضر دـیس 
يا [ 447 [ ؛ مکـسفنا یلع  مکیغب  سانلا  اهیا  ای  ریوزت . رکم و  نتـسکش ، نامیپ  ندرک ، متـس  دناهدش : رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  دوب  دـهاوخ 

. تسامش دوخ  رب  امش  ندرک  متس  یشکرس و  مدرم ،
[. 449 . ] شدوخ لها  هب  رگم  دب ، گنرین  دنکیمن  هطاحا  [ 448 [ ؛ هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نم  و 

درز نیلعن 

؛ نیرظانلا رـست  اهنول  عقاف  ءارفـص  هرقب  اـهنا  دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  دـنکیم ؛ مک  ار  هودـنا  درز  نیلعن  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 451 . ] دنادرگیم رورسم  داش و  ار  ناگدننکرظن  هک  درز  تسا  يواگ  [ 450]

یهلا شیامزآ 

؟ يدومن حبص  هنوگچ  دنتشاد . هضرع  هدومن  تدابع  ترضح  نآ  زا  یهورگ  دوب ، هدش  رامیب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
. رش يدب و  هب  دومرف :

!؟ دیوگیم نخس  هنوگ  نیا  امش  دننامه  یسک  ایآ  هللا ! ناحبس  دنتفگ :
دب و هب  ار  امـش  ام  و  ینعی : [ 452 [ ؛ نوعجرت انیلاو  هنتف  ریخلا  رـشلاب و  مکولبن  و  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
هب تسا ، رقف  يرامیب و  رـش  و  يزاینیب ، یتسردـنت و  ریخ  انامه  دـیدرگزاب  ام  يوس  هب  گرم ) ماـگنه  هب  و   ) میئاـمزایب هدرک  ـالتبم  کـین 

. شیامزآ ناحتما و  تهج 

تساخرب نامثع 

نیا تفگ : ناـمثع  دـندومن ، میدـقت  دوب  مارحا  لاـح  رد  هک  ناـمثع  هب  هتخپ  ار  نآ  هدومن و  دیـص  ار  یکبک  [ 453  ] لح لها  زا  رفن  دـنچ 
يارب نآ  ندروخ  نیا  ربانب  دناهدروآ  ام  يارب  هدومن  دیص  ار  نآ  مرحم  ریغ  يدارفا  هکلب  میاهدومنن  راکـش  ار  نآ  دوخ  ام  هک  تسا  يدیص 
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. درمشیمن زیاج  ار  يدیص  نینچ  ندروخ  مالسلاهیلع  یلع  تفگ : يدرم  نایم  نآ  زا  دشابیم . عنام  نودب  ام 
اب دایز  وت  تفگ : ترضح  نآ  هب  نامثع  دیدرگ ، دراو  نیگمشخ  ياهفایق  اب  مالسلاهیلع  یلع  داتـسرف . ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  یـسک  نامثع 

؟ ینکیم تفلاخم  ام 
ادـخ لوسر  دزن  غرم  رتش  مخت  جـنپ  يدرم  دـنراد  رطاخب  هک  امـش  زا  یناسک  هرابرد  ار  ادـخ  منکیم  دای  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
لخاد تساخرب و  نامثع  عقوم  نیا  رد  دنداد ، یهاوگ  نآ  رب  ادخ  لوسر  هباحص  زا  رفن  هدزاود  يو  هب  ربمغیپ  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

[. 454 . ] تشاذگ لح  لها  يارب  ار  ماعط  دیدرگ و  دوخ  هاگ  همیخ  رد 

جح رفس 

اودارا ولو  دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  دـیامن ؛ مادـقا  شرفـس  تامدـقم  هیهت  رد  شدوخ  دورب  جـح  دـهاوخب  امـش  زا  یـسک  هاگره  دومرف :
[. 456 . ] دندرکیم هدامآ  یگرب  زاس و  نانآ  يارب  دنتشاد  جورخ  هدارا  نانآ  رگا  [ 455 [ ؛ هدع هلاودع  جورخلا ال 

هانگ راثآ 

دنوادـخ و  تبیـصم . جـنر و  مخز و  یتح  دوشیم ، هتـساخرب  هاـنگ  زا  يرقف  ءـالب و  هنوگره  اریز  ناـهانگ ؛ باـکترا  زا  دـیزیهرپب  دومرف :
یناهانگ ببـس  هب  سپ  تافآ ، زا  ار  امـش  دسرب  هچنآ  [ 457 . ] ریثک نع  اوفعی  مکیدیا و  تبـسک  امبف  هبیـصم  نم  مکباصا  ام  و  دیامرفیم :

[. 458 . ] درذگیم رد  ناهانگ  زا  يرایسب  زا  دنوادخ  هدروآ و  مهارف  امش  ياهتسد  هک  تسا 

حیرش قحان  ماکحا 

ترـضح نآ  زا  هدش  دراو  رقاب ) دمحم  ماما   ) مالـسلاهیلع رفعجیبا  رب  لیهک  نب  هملـس  هبیتع و  نب  مکح  دیوگیم : جاجح  نب  نمحرلادبع 
. دندومن شسرپ  دنگوس  اب  دهاش  مکح  زا 

نادب هفوک  رد  امـش  دزن  مالـسلاهیلع  یلع  نینچمه  هدومن و  مکح  نآ  هلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
هب یهرز  هک  یلاح  رد  یمیمت  لفق  نب  هللادـبع  ناهگان  دوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دومرف  هکنیا  اـت  تسا ، هدومن  مکح 
وا زا  نیفـص ) گنج   ) هرـصب زور  رد  هک  تسا  هحلط  هرز  نیا  تفگ : هللادـبع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تشذـگ . ترـضح  نآ  رب  تشاد  هارمه 

هحلط هرز  نیا  دومرف : نینموملاریما  تسـشن ، تواضق  هب  حیرـش  دـنتفر ، میوریم ، یـضاق  حیرـش  دزن  هب  تفگ : هللادـبع  . تسا هدـش  هدوبر 
. تسا هدش  هدوبر  وا  زا  هرصب  زور  رد  هک  تسا 

. داد یهاوگ  نآ  رب  هدروآ  ار  نسح  ماما  مالسلاهیلع  یلع  ! روایب دهاش  هرابنیا  رد  حیرش :
. دشاب وا  اب  يرگید  هک  نیا  رگم  منکیمن  مکح  رفن  کی  یهاوگ  اب  حیرش :

. داد یهاوگ  نآ  رب  وا  دروآ و  ار  ربنق  یلع  ترضح 
. تسین ذفان  شتداهش  تسا و  هدرب  ربنق  حیرش :

حیرـش عقوم  نیا  رد  دومن . قحاـن  هب  تواـضق  راـب  هس  حیرـش )  ) درم نیا  هک  ار  هرز  ریگب  دومرف : ربنق  هب  هدـش  نیگمـشخ  مالـسلاهیلع  یلع 
راب هس  تلع  هک  نیا  رگم  درک  مهاوخن  تواـضق  رفن  ود  نیب  تقو  چـیه  نیا ، زا  سپ  نم  تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  هدروخ و  یناـکت 

لوسر هک  نیا  اب  روایب  هاوگ  یتفگ : مدرک  اوعد  حرط  هک  یماگنه  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  نینموملاریما  دییوگب . نم  هب  ارم  قحان  تواضق 
نیا وا  دـیاش  متفگ : نم  سپ  دوشیم ، هتفرگ  هاوگ  هماقا  نودـب  دوش  تفای  هک  اج  ره  هدـش  هدوبر  لاـم  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
دهاش کی  تداهش  اب  نم  تسا و  دهاش  کی  وا  یتفگ : سپ  داد ، یهاوگ  نآ  رب  مدروآ و  ار  نسح  هاگنآ  هدینـشن ، ار  ادخ  لوسر  ثیدح 
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یهاوگ مدروآ و  ار  ربنق  سپـس  تسا . هدومن  مکح  دنگوس ، دهاش و  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اب  منکیمن ، مکح 
هاـگنآ و  تسا . هتفریذـپ  دـشاب  لداـع  رگا  هدرب  یهاوگ  هک  نیا  اـب  منکیمن ، مکح  هدرب  یهاوگ  اـب  نم  تسا و  هدرب  وا  یتـفگ : سپ  داد ،

[. 459 . ] تسا دامتعا  دروم  نومام و  نیملسم  رتگرزب  روما  رب  نیملسم  ماما  وت ! رب  ياو  دومرف :

ینامسآ بتک  هب  دانتسا 

تازاجم یعون 

نآ دزن  دندوب  هدرک  راطفا  ناضمر  هام  زور  رد  هک  ار  رفن  دنچ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هتسشن  هفوک  دجسم  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  يزور 
. دندروآ ترضح 

؟ دیاهدروخ اذغ  ناضمر  هام  زور  رد  امش  ایآ  دیسرپ : نانآ  زا  مالسلاهیلع  یلع 
. هلب

؟ دیتسه يدوهی 
. هن

؟ دیتسه ینارصن 
. هن

؟ تسا مالسا  نید  فلاخم  هک  دیراد  ینید  هچ  سپ 
. میتسه ناملسم 
؟ دیرفاسم سپ 

. هن
. هریصب هسفن  یلع  ناسنالا  لب  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  اریز  میرادن  یعالطا  نآ  زا  ام  هدش و  امش  راطفا  بجوم  هک  دیراد  يرامیب  ایآ 

. میرادن يرامیب  چیه 
؟ دیهدیم یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  دومرف : نانآ  هب  دومن و  مسبت  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. میسانشیمن ار  دمحم  یلو  میراد  لوبق  ار  ادخ  یگناگی 
. تسادخ هداتسرف  دمحم 

. میرادن لوبق  ار  وا  يربمایپ  ام 
. دناسر مهاوخ  لتق  هب  ار  امش  دیهدن  یهاوگ  دمحم  يربمایپ  رب  رگا 

. نکب یهاوخیم  هچ  ره 
هدومن رفح  مه  کیدزن  لادوگ  ود  هدرب و  هفوک  جراخ  هب  ار  نانآ  داد  روتـسد  یماظتنا  نیرومام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  عقوم  نیا  رد 

. تشک مهاوخ  دود  هلیسو  هب  ار  امش  دومرف : هورگ  نآ  هب  هاگنآ  و  دنهد ، طابترا  مه  هب  ار  اهنآ  ياهنزور  اب  و 
لادوگ نایم  رد  یمارآ  هب  ار  ناـنآ  مالـسلاهیلع  ماـما  عقوم  نیا  رد  تساـیند . نیا  رد  اـهنت  وت  مکح  اـنامه  نکب  یهاوخیم  هچره  دـنتفگ :

دوـخ هدـیقع  زا  اـیآ  دـیئوگیم  هـچ  دزیم  گـناب  ناـشیا  رب  هتـسویپ  دـنتخورفا و  شتآ  رگید  لادوـگ  رد  داد  روتـسد  هاـگنآ  تخادـنا و 
؟ هن ای  دیاهتشگرب 

. دندش هتشک  دود  هلیسو  هب  هک  نیا  ات  هدب ، ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  دنتفگیم :
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رد ترـضح  نآ  هک  زور  کی  هکنیا  اـت  دـنتفگیم . اهنخـس  نآ  هراـبرد  مدرم  دـیدرگ و  رـشتنم  اهرهـش  رد  راـنک و  هشوگ و  رد  ربخ  نیا 
زا یهورگ  اب  دندوب  دـقتعم  شناردـپ  وا و  ییاناد  یگرزب و  هب  هنیدـم  نایدوهی  هک  هنیدـم  لها  زا  يدوهی  يدرم  تشاد ، فیرـشت  دجـسم 

ترـضح نآ  هب  و  دنتخادنا ، راب  دجـسم  نوریب  رد  هدیدرگ  راپـسهر  هفوک  عماج  دجـسم  فرط  هب  امیقتـسم  هدـش و  هفوک  دراو  شناگتـسب 
امش رب  ام  ای  دییآیم ، ام  دزن  هب  امـش  ایآ  میراد  ییوگتفگ  امـش  اب  هدمآ  زاجح  زا  هک  میتسه  دوهی  زا  یموق  ام  هک  دنداد  ماغیپ  مالـسلاهیلع 

؟ میوش دراو 
ناملـسم ینعی   ) دـش دـنهاوخ  دجـسم  دراو  يدوز  هب  دوـمرفیم : تفر و  نوریب  دجـسم  زا  ناـنآ  فرط  هب  دوـخ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

؟ تسیچ امش  بلطم  دومرف : ناشیا  هب  سپ  دنوشیم .)
؟ ياهدراذگ دمحم  نید  رد  هک  تسا  یتعدب  هچ  نیا  بلاطیبا ! رسپ  يا  تفگ : ناشگرزب 

؟ یتعدب هچ  دومرف : ترضح 
. ياهتشک دود  اب  دناهدوب  رکنم  ار  دمحم  توبن  یلو  هتشاد  رارقا  دنوادخ  یگناگی  هب  هک  ار  یهورگ  میاهدینش  تفگ : يدوهی 

قح هب  و  هدـیدرگ ، لزاـن  مالـسلاهیلع  یـسوم  رب  روط  هوـک  رد  هک  ياهیآ  هن  قـح  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وـت  دوـمرف : يو  هب  نینموـملاریما 
دنوادـخ یگناگی  هب  فرتعم  هک  هدروآ  نون  نب  عشوی  دزن  ار  یناسک  یـسوم  تافو  زا  سپ  هک  ینادیم  اـیآ  سدـق …  هناـگجنپ  سئاـنک 

؟ دناسر لتق  هب  بیترت  نیمه  هب  ار  نانآ  عشوی  دنتشادن  لوبق  ار  یسوم  توبن  یلو  دندوب 
. منادیم تفگ : يدوهی 

دروآ نوریب  دوخ  يابق  زا  يذغاک  يدوهی  سپ  یتسه . یسوم  نادزار  رس و  بحاص  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : يدوهی  ماگنه  نیا  رد 
. تسیرگ سپس  درک و  هاگن  ار  نآ  هدومن و  زاب  ار  ذغاک  مالسلاهیلع  یلع  داد . ترضح  نآ  تسد  هب  و 

؟ ینادیم ار  نآ  طخ  رگم  یتسه  برع  وت  تسا و  ینایرس  طخ  هب  هک  ذغاک  نیا  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ : يدوهی 
. هدش هتشون  نآ  رد  نم  مسا  يرآ ، دومرف :

؟ تسیچ ینایرس  تغل  هب  وت  مان  وگب  هدب و  ناشن  نم  هب  ار  تمسا  تفگ : يدوهی 
. دشابیم ایلا  ینایرس  هب  نم  مان  دومرف : داد و  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  مسا  ترضح  نآ 

نآ اـب  ناـنآ  یگمه  و  ناـشیاهناهج . زا  مدرم  هب  یتـسه  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  سپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : يدوـهی 
. دندش دجسم  دراو  هدومن ، تعیب  ترضح 

. تسا هدومن  تبث  ناکین ، راموط  رد  ارم  مان  و  هدرکن ، شومارف  ارم  زگره  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
: ّفلؤم

هللا یلص  ربمغیپ  توبن  رکنم  لتق  زاوج  يرگید  و  دجاسم ، رد  باتک  لها  لوخد  زاوج  مدع  یکی  دوشیم : هدافتسا  بلطم  ود  ربخ ، نیا  زا 
[. 460 . ] دشاب دحوم  هک  نآ  ولو  هلآ  هیلع و 

رگید نایدا  بتک  زا  نداد  ربخ 

مالسلاهیلع نینموملاریما  رـضحم  هب  هاگنآ  هدروآ و  هک  نیا  ات  هدمآ  رکبوبا  دزن  دوهی  ياملع  زا  یهورگ  هدروآ : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش 
، دوب هتسشن  نارمع  نب  یسوم  يزور  هک  هدمآ  ناتیاهباتک  زا  یضعب  رد  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دومرف : نانآ  هب  ترضح  نآ  دندش ، بایفرش 

[. 461 . ] تشذگ لصف 11  زا  ربخ 12  رد  هک  یلیصفت  هب  ربخ  رخآ  ات  دمآ …  وا  دزن  هب  قرشم  زا  ياهتشرف  ناهگان 

نارگید فالخ  رب  مکح 
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هبامرگ

مک شتفع  و  ایح ، و  دایز ، شتمحز  جنر و  هبامرگ ! تسا  یئاجدب  تفگ : رمع  دندش ، هبامرگ  رد  لخاد  رمع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح 
. دشابیم

. دروآیم داـی  هب  ار  شتآ  دـیادزیم و  ار  ندـب  یگدولآ  كرچ و  تسا ، ییاـج  بوـخ  نآ  هکلب  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
[. 462]

اهتشوگ نیرتذیذل 

. تسا غرم  تشوگ  اهتشوگ  نیرتهزیکاپ  تفگ : رمع  دمآ . نایم  هب  تشوگ  زا  نخس  رمع  روضح  رد 
ای هدمآ  رد  زاورپ  هب  هک  تسا  ياهجوج  تشوگ  اهتـشوگ  نیرتهزیکاپ  تسا ، ناگدنرپ  كوخ  ناسب  غرم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[. 463 . ] دشاب نآ  هب  بیرق 

درک تفلاخم  نامثع 

نامثع داتـسیا و  وا  رـس  يذاحم  وا  رب  ندـناوخ  زامن  يارب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دـندومن ، نفک  ار  وا  تفر و  ایند  زا  رمع  هک  یماگنه 
. شیاهاپ يذاحم 

. تسا تسرد  ماهداتسیا  نم  هک  اجنیا  دومرف : نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع 
، دیدرک فالتخا  رمع  گرم  زا  سپ  دوز  ردقچ  تفگ : فوع  نب  نمحرلادبع  ماگنه  نیا  رد  ماهداتـسیا ، نم  هک  اجنیا  هکلب  تفگ : نامثع 

نیملـسم هضیرف  ياهزامن  ياوشیپ  ناونع  هب  ار  وت  وا  هک  هنوگنامه  ناوخب  زامن  رمع  هزانج  رب  تدوخ  تفگ : هدرک و  ور  بیهـص  هب  سپ 
[. 464 . ] دوب هدیزگرب 

تسرتروذعم ملاظ  زا  لیخب 

صخـش اریز  تسین ؛ نینچ  دومرف : وا  هب  سپ  دینـش  ار  شنخـس  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تسرتروذـعم . ملاظ  زا  لـیخب  تفگیم : يدرم 
هن دزرو  لخب  هک  هاگنآ  لیخب  یلو  دوشیم ، يرب  شاهمذ  دـیامنیم و  در  ناشنابحاص  هب  ار  مدرم  لاوما  دـنکیم و  رافغتـسا  هبوت و  ملاظ ،
هک تشهب  رب  تسا  مارح  و  دیامنیم . ییاریذپ  ینامهم  زا  هن  و  دروآیم ، اجب  محر  هلص  هن  دنکیم و  کمک  يریقف  هب  هن  دهدیم ، تاکز 

[. 465 . ] ددرگ لخاد  نآ  رد  لیخب 

لطاب لها  لمع 

هدع تساخیمرب . هاگنآ  تسشنیم و  یکدنا  تشادیم  رب  مود  هدجـس  زا  رـس  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگره  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
. دنتساخیم رب  تسارکی  هدجس  زا  دعب  هکلب  دندرکیمن ، نینچ  رمع  رکبوبا و  امش  زا  شیپ  نینموملاریما ! ای  دنتشاد : هضرع  يا 

[. 466 . ] دیازفایم زامن  ریقوت  تمظع و  رب  راتفر  نیا  اریز  تسا ؛ لطاب  لها  لمع  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

ادوهی دوه و  ربق 

كاـخ هب  نآ  فارطا  رد  ار  دوـخ  ناـگدرم  ناـیدوهی ، هک  دوـب  یگرزب  ربـق  هـلیخن  رد  دـیوگیم  هتاـبن  نـب  غبـصا  هدـمآ : رـصن  نیفـص  رد 
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؟ دنیوگیم هچ  ربق  نیا  هرابرد  مدرم  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  یلع  دندرپسیم ،
تافو اجنیا  رد  هدـمآ و  نیمزرـس  نیدـب  دنتفاتربرـس  وا  تعاطا  زا  شموق  هک  هاـگنآ  تسا ، ربماـیپ  دوه  ربق  دـنیوگیم  تفگ : نسح  ماـما 

. تسا هدومن 
بوقعی گرزب  رـسپ  ادوهی  ربق  نیا  مرتهاـگآ ، ناـنآ  زا  ربق  نیا  هب  تبـسن  نم  هک  اـقح  دـنیوگیم ، غورد  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. هلب دنتفگ : دوشیم ؟ ادیپ  یعلطم  صخش  یحاون  نیا  رد  ایآ  دومرف : هاگنآ  تسا ،
؟ تساجک وت  لزنم  دندومرف : وا  هب  ماما  دندروآ . ترضح  نآ  دزن  هب  ار  یلاسنهک  درمریپ 

. ایرد لحاس  رد  تفگ :
؟ تسا ردقچ  خرس  هوک  اب  شاهلصاف  دومرف :

. تسا کیدزن  نآ  هب  تفگ :
؟ دنیوگیم هچ  نآ  هرابرد  وت  موق  دومرف :

. تسا يرحاس  ربق  دنیوگیم  تفگ :
اب هفوک  رهـش  تشپ  زا  رفن  رازه  داـتفه  تماـیق  زور  رد  دوـمرف : هاـگنآ  ادوـهی . ربـق  نیا  تسا و  دوـه  ربـق  نآ  دـنیوگیم ، فـالخ  دوـمرف :

[. 467 . ] دنوشیم تشهب  رد  لخاد  باسح  نودب  هدش  روشحم  هام  رهم و  نوچمه  نابات  ییاههرهچ 
: فلوم

مینک لقن  هدومرف  نایب  رکبوبا  رمع و  يارب  هک  عبت  رتخد  ود  ربمغیپ و  لایناد  ربق  زا  ار  راوگرزب  نآ  تلالد  ناتـساد  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
(. دنجراخ لصف  نیا  عوضوم  زا  هچ  رگا  )

لفق داد  روتسد  دید ، هدش  لفق  یقاتا  اجنآ  رد  دومن  حتف  ار  شوش  رهش  يرعشا  یسوموبا  هک  یماگنه  هدمآ : [ 468  ] یفوک مثعا  خیرات  رد 
، دومن هدـهاشم  دوب  هدـش  نفک  الطاب  هک  يدـسج  نآ  نایم  رد  هک  دـید  يربق  لکـش  هب  یگرزب  گنـس  قاـتا  ناـیم  رد  سپ  دنتـسکش ، ار 

قارع رد  هک  هدوب  يراکتسرد  درم  وا  دنتفگ : دومن ؛ شسرپ  نآ  تیوه  زا  اجنآ  لها  زا  هدش  تفگش  رد  دسج  نآ  دق  يدنلب  زا  یـسوموبا 
زا ار  وا  هدش  يدیدش  ینارابیب  یکـشخ و  راچد  ام  یلاس  رد  اضق  زا  دـناهدومنیم ، ناراب  بلط  ادـخ  زا  وا  هلیـسو  هب  اهیقارع  هتـسیزیم و 
وا ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دندیزرو  عانتما  يو  نداتسرف  زا  نانآ  یلو  دنک . ناراب  بلط  ام  يارب  دیایب و  ام  دزن  ات  میدومن  تساوخرد  اهیقارع 

دومن ناراب  بلط  ام  يارب  دنداتسرف و  ار  وا  سپ  دنتسرفب  ار  وا  ات  میداتـسرف  نانآ  دزن  ناگورگ  ناونع  هب  رفن  هاجنپ  ام  اذل  مینادرگنزاب و  ار 
دزن هک  نیا  ات  میتشادهگن  اج  نیمه  رد  ار  وا  هدرک  رظنفرـص  دوخ  رفن  هاجنپ  زا  ام  و  دومن ، شیاشگ  ام  يارب  وا  ياعد  هلیـسو  هب  دنوادخ  و 
سک چیه  دومن ، شسرپ  هباحص  زا  ار  ناتـساد  نیا  مقـس  تحـص و  یگنوگچ و  رمع  تشون ، رمع  هب  ار  نایرج  یـسوموبا  دومن . تافو  ام 

یهاشداپ نامز  رد  هدوب و  یهلا  ناربمایپ  زا  هک  تسا  لایناد  نیا  دومرف : هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زجب  تشادـن  یعـالطا  هطبار  نیا  رد 
دسج سیونب  یسوموبا  هب  دومرف : رمع  هب  و  تشاد . نایب  شگرم  نامز  ات  ار  وا  یناگدنز  حرش  و  هتـسیزیم ، رگید  یناهاش  رـصنلا و  تخب 

هناخدور داد  روتسد  یـسوموبا  تشون  یـسوموبا  هب  ار  نایرج  رمع  دیامن . نفد  شوش  لها  سرتسد  زا  رود  هب  ییاج  رد  هدروآ و  نوریب  ار 
ياهگنـس اب  ار  نآ  هاگنآ  دـننک و  نفد  نآ  رد  ار  لاـیناد  رفح و  نآ  طـسو  رد  يربق  هدومن و  کـشخ  تشذـگیم ) رهـش  راـنک  زا  هک   ) ار

رد دومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  بقانم  رد  و  تخاس . يراج  نآ  يور  رب  ار  بآ  هدومن  مکحتـسم  گرزب ،
ورف انب  دـندشیم  غراف  دجـسم  نامتخاس  زا  هک  هاگنآ  و  دـننک ، انب  ندـع  لـحاس  رد  يدجـسم  دنتـساوخیم  یموق  رکبوبا  تفـالخ  ناـمز 

دنگوس ار  نانآ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  رکبوبا  دندومن . ییوج  هراچ  وا  زا  هتشاد و  نایب  ار  دوخ  هصق  هدمآ  رکبوبا  دزن  هب  نانآ  تخیر ،
زا عضوم  نآ  پچ  تسار و  تمـسق  رد  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیوگب . دـنادیم  یبلطم  هرابنیا  رد  یـسک  رگا  هک  داد 

زیزع يادـخ  هب  هک  یبح  مرهاوخ  متـسه و  يوضر  نم  تسا : هتـشون  اهنآ  يور  رب  هک  دیـسریم  ربق  ود  هب  هدومن  رفح  ار  نیمز  هلبق  تمس 
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دیراپـسب و ناشکاخ  هب  هدرازگ  زامن  نانآ  رب  هدومن  نفک  هداد  لـسغ  ار  ناـنآ  سپ  تسا ، هنهرب  ناـنآ  ندـب  و  میاهدـیزرون . كرـش  راـبج 
. دنتفای قداص  ار  نآ  هدرک  لمع  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هدومرف  قبط  سپ  دنام . دهاوخ  اج  رب  هک  دینک  انب  ار  ناتدجسم  سپس 

قباس ياهقالط  مکح 

ای هداد و  قالط  ار  وا  هدومن و  جاودزا  يو  اب  يرگید  درم  هاـگنآ  هداد و  قـالط  ار  وا  راـب  ود  اـی  راـب  کـی  شرهوش  هک  ینز  هراـبرد  رمع 
رد الثم  رگا  ینعی   ) دروآیم باسح  هب  ار  شقباس  ياهقالط  دادعت  هدروآ ، رد  دـقع  هب  ار  وا  لوا  رهوش  شاهدـع  ياضقنا  زا  سپ  و  هدرم ،

 …  (. رتشیب و هن  دهد  قالط  ار  وا  راب  ود  طقف  تسناوتیم  لاح  دوب ، هداد  قالط  ار  وا  راب  کی  قباس 
دربیم نیب  زا  ار  قباس ) رهوش   ) قالط هعفد  هس  للحم ) ینعی   ) رگید رهوش  اب  جاودزا  اـیآ  هللا ! ناحبـس  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[. 469 [ !؟ دربیمن نیب  زا  ار  هعفد  کی  یلو 

روذحم ود  نیب  یعدم 

ترهوش ییوگیم  تسار  رگا  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  یلع  . دنکیم انز  زینک  اب  مرهوش  تفگ : هدمآ  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  ینز 
. ياهدز تمهت  ترهوش  هب  اریز  مینزیم ؛ هنایزات  ار  وت  ییوگیم  غورد  رگا  و  مینکیم ، راسگنس  ار 
[. 470 . ] دشوجیم شتآ  نوچ  تریغ ؛ ظیغ و  زا  منورد  هک  دینادرگزاب  ملها  دزن  هب  ارم  تفگ : نز 

رارقا

ینمض رارقا 

. تسا هدرک  جاودزا  ماهزاجا  نودب  نم  مالغ  نیا  تفگ : درب و  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  ار  دوخ  مالغ  يدرم 
! هدب قالط  ار  تنز  ادخ  نمشد  يا  تفگ : هدرک و  ور  مالغ  هب  الوم  . نک ادج  مه  زا  ار  نانآ  دومرف : وا  هب  ترضح 

؟ یتفگ هچ  وت  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
هد و قالط  ار  تنز  یهاوخیم  يراد ، رایتخا  نالا  وت  دومرف : وا  هب  هدرک و  ور  مـالغ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  . هدـب قـالط  ار  تنز  متفگ  ـالوم :

. راذگب ار  وا  یهاوخیم 
؟ يدومن راذگاو  يرگید  هب  دوب  نم  هب  قلعتم  هک  ار  یقح  هنوگچ  نینموملاریما ! ای  تفگ : الوم 

. ياهدرک رارقا  وا  جاودزا  هب  هدـب  قالط  ار  تنز  یتفگ  مالغ  هب  هک  یتقو  اریز  دوب ؛ تدوخ  رارقا  ياضتقا  هب  نآ  یلو  تسا  تسرد  دومرف :
[. 471]

تیصو زا  طابنتسا 

و هدـب . وا  هب  يراد  تسود  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـش  گرزب  مرـسپ  هک  یعقوم  درک  تیـصو  وا  هب  داد و  یـصخش  هب  مهرد  رازه  هد  يدرم 
هب دیاب  ردقچ  الاح  تفگ : تشاد و  نایب  ار  یصوم  تیصو  تفر و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  یـصو  دش ، گرزب  یـصوم  رـسپ  نوچ 

؟ مهدب یصوم  دنزرف 
؟ یهدب وا  هب  ردقچ  یتسه  لیام  مالسلاهیلع  یلع 

. مهرد رازه 
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[. 472 . ] راذگب تدوخ  يارب  مهرد  رازه  هدب و  وا  هب  يراذگب  تدوخ  يارب  ياهتشاد  تسود  هک  مهرد  رازه  هن  الاح 
وت دوب : هتفگ  وا  هب  نز  و  راکانز ! يا  دوب : هتفگ  نز  هب  درم  هدروآ ، رمع  دزن  ار  ینز  درم و  هک  نیا  متـشه  لصف  زا  مهن  ربخ  رد  تشذـگ  و 
ود قحتـسم  نز  تسین و  يدح  درم ، رب  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپ  دنزب  دح  ود  ره  هب  تساوخ  رمع  و  يرتراکانز ، نم  زا 
زا رتمک  یلو  مراکانز  مه  نم  ینعی  يرتراکانز ؛ نم  زا  وت  هتفگ  درم  هب  یتقو  اریز  انز ؛ هب  وا  رارقا  تلع  هب  انز  دح  ءارتفا و  دح  تسا ؛ دـح 

. وت

یفخ مزاول  يور  زا  مکح 

تسادخ مکح  نیا 

ار لوپ  یبارعا  هک  یماگنه  و  دوب ، هدومن  يرادـیرخ  مهرد  دـص  راهچ  هب  يرتش  هدام  یبارعا ، يدرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نم و نیب  دومرف : رکبوبا  هب  ربماـیپ  درکیم ، روبع  اـجنآ  زا  رکبوبا  اـقافتا  تسا . نم  لاـم  رتش ، اـهمهرد و  دروآ : رب  داـیرف  تفرگ ، لـیوحت 

! نک تواضق  یبارعا 
عقوم نیا  رد  دومن . رارکت  هراب  نآ  رد  ار  رکبوبا  نانخـس  درکیم و  روبع  اجنآ  زا  زین  رمع  دهاوخیم . هاوگ  امـش  زا  یبارعا  تفگ : رکبوبا 

تواضق ام  نیب  دـیآیم  هک  ناوج  نیا  يراد  لوبق  دومرف : یبارعا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیدرگ ، ناـیامن  رود  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
؟ دنک

. یلب تفگ :
. درک حرطم  ار  دوخ  ياعدا  یبارعا  دمآ ، یلع  ترضح 

! نک میلست  ربمایپ  هب  ار  رتش  دومرف : یبارعا  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
مالـسلاهیلع یلع  ماـگنه  نیا  رد  دیـشخبن ، ياهجیتـن  یلو  دومن  رارکت  ار  دوخ  راـتفگ  راـب  هس  ترـضح  نآ  هک  نیا  اـت  درکن  اـنتعا  یبارعا 

ار وا  زا  يوضع  دنتفگ : قارع  لها  دنارپ و  ار  وا  رس  هبرض ، نآ  اب  هک  دنتفگ : زاجح  لها  سپ  درک . رود  ریـشمش ، هبرـض  کی  اب  ار  یبارعا 
. درک عطق 

قیدصت مهرد  دص  راهچ  رد  هنوگچ  مینکیم  قیدصت  یحو  رد  ار  امش  ام  هللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  ربمایپ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هاگنآ  و 
[. 473 [ .!؟ میئامنن

هب امـش  هک  هچنآ  هن  تسادـخ  مکح  نیا  دومرف : نانآ  هب  هدرک و  ور  رمع  رکبوبا و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدـمآ : يربخ  رد  و 
. دیدرک مکح  نآ 

: ّفلؤم
وا تلزنم  ماقم و  هب  نارگید  ود و  نآ  هک  تسا  لاحم  تسا و  ربمغیپ  سفن  ادخ و  روآ  تریح  عیانـص  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هچرگ 

تباث نب  همیزخ  نیا  و  دناهتشادن . هجوت  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هباحـص  ریاس  ردق  هب  نانآ  هک  نیا  الا  ایرث  يرث و  نوچمه  دنـسرب 
؟ یهدیم هدیدان  یهاوگ  هنوگچ  دومرف : يو  هب  ربمایپ  و  داد ، هدیدان  یهاوگ  ربمایپ  يارب  ياهیضق  نینچ  ریظن  رد  هک  تسا 

قیدـصت نیمز  ياـهربخ  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  مینکیم ، قیدـصت  ینامـسآ  راـبخا  یحو و  رد  ار  امـش  اـم  هللا ! لوسر  اـی  تشاد : هضرع 
تهج نیمه  هب  داد و  رارق  تداهـش  ود  ياج  ار  شتداهـش  کـی  تفریذـپ و  ار  شیهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  میئاـمنن .

. تفای بقل  نیتداهشلاوذ 

همادق ناتساد 
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رد دنوادخ  اریز  تسین . اور  نم  رب  دح  تفگ : رمع  هب  همادق  دنک ، يراج  دح  وا  رب  تفرگ  میمصت  رمع  دیشون ، بارـش  نوعظم ، نب  همادق 
ماجنا هتـسیاش  رادرک  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رب  اومعط  امیف  حانج  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  یلع  سیل  دیامرفیم : دـیجم  نآرق 

. دننکب هتسیاش  ياهراک  دنروایب و  نامیا  دنزیهرپب و  هاگره  دناهدروخ ، هچنآ  رد  تسین  یهانگ  دناهداد ،
؟ يدزن دح  همادق  هب  ارچ  دومرف : يو  هب  تفر و  رمع  دزن  دینش  ار  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  درک . رظنفرص  وا  زا  رمع  سپ 

. تسناد نآ  قیداصم  زا  ار  دوخ  دناوخ و  میارب  ار  هیآ  نیا  همادق  رمع :
لالح ار  یمارح  زگره  دـنهدیم  ماجنا  کین  رادرک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اریز  تسین ؛ هیآ  نیا  قیداصم  زا  همادـق  مالـسلاهیلع : یلع 

اریز ناسرب ؛ لتق  هب  ار  وا  درکن  هبوت  رگا  و  نک . يراج  دح  وا  رب  هدب و  هبوت  شراتفگ  نآ  زا  ار  وا  نادرگرب و  ار  همادق  کنیا  دنرمشیمن ،
. تسا هدش  جراخ  مالسا  زا 

شلتق مکح  زا  رمع  درک و  هبوـت  تمادـن و  راـهظا  رمع  دزن  دـش  ربخاـب  ناـیرج  زا  همادـق  نوـچ  و  دـیبلط ، ار  همادـق  دـمآ و  دوـخ  هـب  رمع 
. تساوخ ییامنهار  ترضح  نآ  زا  زاب  تسنادیمن ، ار  شرادقم  دنزب  هنایزات  وا  هب  تساوخ  هک  هاگنآ  تشذگرد و 

دیوگیم و نایذه  ماگنه  نآ  رد  و  دوشیم ، تسم  دشون  بارش  هک  یسک  اریز  تسا ؛ هنایزات  داتشه  شدح  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  یلع 
[. 474 . ] درک لمع  ترضح  نآ  روتسد  قبط  رمع  سپ  تسا . هنایزات  داتشه  تمهت ، دح  دنزیم و  تمهت  مدرم  هب 

نداد ادف  هرابرد  یلیصفت 

ره هک  دومرف ، قیقد  یمکح  دندوب  هدـش  ریـسا  رافک  تسد  رد  هک  دوخ  نارای  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
ورـشیپ زا  هک  ار  مادک  ره  و  تسا . هدرک  رارف  گنج  زا  وا  دومرفیم : دادیمن و  ادـف  وا  زا  تشاد  رـس  تشپ  رد  مخز  هک  ار  نانآ  زا  مادـک 

[. 475 . ] درکیم شدازآ  دادیم و  ادف  وا  يارب  تشاد  مخز 

ناگدننک داهج  هناشن 

رس تشپ  زا  هک  یسک  رب  درکیم و  رظن  تقد  هب  دوخ  هتشک  نارای  نایم  رد  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
دروآیم و ياجب  زامن  تشاد  مخز  ورشیپ  زا  هک  یـسک  رب  هدرک و  رارف  ادخ  هار  رد  داهج  زا  وا  دومرفیم : دناوخیمن و  زامن  تشاد  مخز 

[. 476 . ] درپسیم كاخ  هب  ار  وا 

ناهنپ ياهزار 

راکدب نز 

هب یلع  ترضح  باحـصا  زا  يدرم  يزور  درکیم . یگدنز  مالـسلاهیلع  یلع  نانموم  ریما  تفالخ  نامز  رد  وا  دوب ، نمادکاپ  ینز  نایقما ،
ماهدومن و نفد  ار  وا  هتفر  ایند  زا  ماهتـشاد  هدـش  دازآ  يزینک  تفگ : يو  دیـسرپ ؛ ببـس  وا  زا  دـید ، رطاخ  هدرـسفا  ار  يو  هتفر  ناـیقما  دزن 

نیمز دوـمرف : ترـضح  نآ  مداد . ربـخ  ارجاـم  زا  ار  وا  هتفر و  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دزن  سپ  تسا . هتخادـنا  نوریب  ار  وا  راـبود  نیمز 
دنوادـخ تبوقع  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  درادـن  نیا  زج  یتلع  دریذـپیمن . ار  نز  نآ  هنوگچ  درادیم  هگن  دوخ  رد  ار  ینارـصن  يدوهی و 

نوچ و  دریگیم ، مارآ  دوش ، هتخیر  شربق  رد  یناملـسم  ربـق  كاـخ  زا  يرادـقم  رگا  اـما  دومرف : سپـس  تسا . هدومن  باذـع  شتآ  ینعی 
انز هار  زا  هک  ینادنزرف  هدوب و  هراکدب  ینز  وا  هک  دش  مولعم  مدومن  شـسرپ  نز  لاح  زا  نم  دیوگیم : نایقما  تفرگ . رارق  دـندرک  نینچ 

[. 477 . ] تسا هدنازوس  هتخادنا ، شتآ  رونت  رد  هدییاز 
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یعضو رثا 

رادربخ هیـضق  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنـشکب . ار  وا  داد  روتـسد  رمع  دوب ، هتـشک  ار  دوخ  يالوم  مالغ ، دـندروآ ، رمع  دزن  ار  یمالغ 
؟ ياهتشک ار  تیالوم  ایآ  دومرف : وا  هب  دیبلط و  روضح  هب  ار  مالغ  هدیدرگ 

؟ ارچ مالسلاهیلع : نینموملاریما  . يرآ مالغ :
. دومن فالخ  لمع  نم  اب  مالغ :

؟ دیاهدرپس كاخ  هب  ار  دوخ  هتشک  ایآ  دیسرپ ؛ لوتقم  يایلوا  زا  مالسلاهیلع  یلع 
. يرآ دنتفگ :

؟ تقو هچ  دومرف :
. نالا نیمه  دنتفگ :

. دنیایب رگید  زور  هس  زا  سپ  وگب  لوتقم  يایلوا  هب  هدن و  تبوقع  ار  وا  نک و  تشادزاب  ار  مالغ  دومرف : هدرک و  ور  رمع  هب  ریما  ترضح 
و دـندش ، راپـسهر  ناتـسروگ  بناج  هب  لوتقم  يایلوا  قاـفتا  هب  تفرگ و  ار  رمع  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندمآ ، هزور  هس  زا  سپ  نوچ 

. يرآ دنتفگ : تسامش ؟ هتشک  ربق  نیا  دومرف : لوتقم  يایلوا  هب  ترضح  نآ  دندیسر ، درم  نآ  ربق  هب  نوچ 
هاگن هچ  ره  اهنآ  دـیروایب ، نوریب  ار  دوخ  تیم  دومرف : نانآ  هب  هاـگنآ  دندیـسر  دـحل  هب  اـت  دـندرک  رفح  ار  نآ  دـینک ! رفح  ار  نآ  دومرف :

. دنتشاد هضرع  ترضح  نآ  هب  ار  نایرج  دندیدن . يزیچ  تیم  نفک  زج  دندرک 
مدینش تسا ، هداد  ربخ  نم  هب  هک  یسک  هن  متسه و  وگغورد  نم  هن  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : تفگ و  ریبکت  رابود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ربق رد  رتشیب  زور  هس  ندرم  زا  سپ  دوش ، بکترم  ار  طول  موق  رادرک  هک  متما  زا  سک  ره  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
[. 478 . ] ددرگیم روشحم  نانآ  اب  تمایق  زور  رد  و  دناسریم ، دندش  كاله  یهلا  باذع  هب  هک  طول  موق  هب  ار  وا  نیمز  دنامیمن و 

ناوختسا ریثات 

رب رمع  تسا . هدوب  یکدوک  هنیدم  رد  شردـپ  توف  ماگنه  وا  هک  تشاد  راهظا  درک و  بلط  وا  زا  ار  ردـپ  ثاریم  تفر و  رمع  دزن  یناوج 
دیسر ناوج  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  اقافتا  درکیم . ملظت  وا  تسد  زا  تفر و  نوریب  رمع  دزن  زا  ناوج  دومن . رود  ار  وا  دز و  دایرف  وا 

. منک قیقحت  شیارجام  رد  مدوخ  ات  دیروایب  عماج  دجسم  هب  ار  ناوج  دومرف : دوخ  ناهارمه  هب  دش  هاگآ  هیضق  زا  نوچ  و 
نآ هب  گرزب  دنوادخ  هک  منک  مکح  امـش  هرابرد  نانچ  دومرف : هاگنآ  درک و  یتالاوس  وا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دـندرب . دجـسم  هب  ار  ناوج 

هارمه زین  یلیب  دییایب و  دومرف : نانآ  هب  هدیبلط  ار  دوخ  باحصا  زا  یضعب  سپـس  دننکیم  مکح  نادب  وا  ناگدیزگرب  اهنت ، هدومن و  مکح 
دینک و رفح  ار  ربق  نیا  دومرف : درک و  هراشا  يربق  هب  ترـضح  نآ  دنتفر ، نوچ  میورب . كدوک  نیا  ردپ  ربق  فرط  هب  میهاوخیم  دیروایب ،

وب ار  ناوختـسا  نیا  دومرف : يو  هب  داد و  كدوک  تسد  هب  ار  نآ  ترـضح  دندروآ  نوچ  و  دیروایب ، میارب  ار  تیم  ندب  عالـضا  زا  یعلض 
تیم نیا  رسپ  وت  دومرف : كدوک  هب  مالسلاهیلع  یلع  دش ، يراج  وا  ینیب  خاروس  ود  زا  نوخ  ناهگان  دیشک ، وب  ناوختـسا  زا  كدوک  نک .

. یتسه
؟ ینکیم میلست  وا  هب  ار  لام  نوخ ، ندش  يراج  اب  یلع ! ای  تفگ : رمع 

و دـننک ، وب  ار  ناوختـسا  داد  روتـسد  نارـضاح  هب  هاگنآ  مدرم و  ریاس  زا  وت و  زا  لاـم  نیا  هب  تسرتراوازـس  كدوک  نیا  دومرف : ترـضح 
لام سپ  دش ، جراخ  وا  ینیب  زا  يدایز  نوخ  دیشک و  وب  نآ  زا  كدوک  هرابود  تشاذگن و  اهنآ  رد  يریثات  هنوگ  چیه  دندیـشک ، وب  نوچ 
[. 479 . ] تسا هتخومآ  نم  هب  ار  رارسا  نیا  هک  یسک  نآ  هن  متسه و  وگغورد  نم  هن  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دومن و  میلست  كدوک  هب  ار 
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تارف بآ 

ام نایعیـش  زا  ناشنادـنزرف  دـندادیم ، رارق  تارف  بآ  ار  دوخ  نادازون  ياذـغ  نیلوا  هفوک  لـها  رگا  دومرفیم : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[. 480 . ] دندشیم

لثم

یلع تجح  مامتا 

ترضح نآ  دزن  ار  یمرج  بیلک  اهيرصب  دیسر ، هرصب  یکیدزن  هب  نوچ  تفریم ، لمج  گنج  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  یماگنه 
. ددرگ فرطرب  نانآ  زا  دیدرت  کش و  ات  هن ؟ ای  تسا  قح  رب  ترضح  نآ  ایآ  هک  دنک  مولعم  ات  دنداتسرف 

عقوم نیا  رد  تسا . قح  رب  ترـضح  نآ  هک  تسناد  بیلک  تخاس و  هاـگآ  دوخ  فدـه  اـههمانرب و  زا  ار  بیلک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
! نک تعیب  نم  اب  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  یلع 

. منک تعیب  امش  اب  دوشیمن  نانآ  هزاجا  نودب  متسه و  یموق  هداتسرف  نم  اریز  مناوتیمن ؛ تفگ : بیلک 
يدرکیم و ادیپ  یبسانم  نیمزرـس  وت  دنداتـسرفیم و  هایگ  بآ و  یپ  رد  ار  وت  هورگ  نیا  رگا  وگب  نم  هب  الاح  دومرف : وا  هب  ریما  ترـضح 

؟ يدرکیم يوریپ  نانآ  زا  مه  زاب  دنتفریم  یکشخ  لحم  هب  هدومن  تفلاخم  وت  اب  ناشیا  يدادیم و  ربخ  نانآ  هب 
. زگره بیلک :

. نک زارد  نم  يوس  هب  تعیب  يارب  ار  تتسد  نونکا  مالسلاهیلع  یلع 
. درک تعیب  ترـضح  نآ  اب  سپ  مزرو ، عانتما  متـسناوتن  رگید  درک  مامت  نم  رب  ار  تجح  هک  نآ  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : بیلک 

[. 481]

دوخ هب  ندز  نایز 

شدوخ هب  شنایز  ادـتبا  هک  دیـشوکیم  يراـک  رد  دوخ  نمـشد  هب  ندـناسر  ناـیز  روظنم  هب  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 482 . ] دشکب ار  دوخ  فیدر  ات  دنکیم  دوخ  يولهپ  هب  هزین  هک  یتسه  یسک  دننام  وت  دومرف : وا  هب  سپ  دیسریم .

: ّفلؤم
هک رتشا  کلام  اب  ریبز  نب  هللادبع  توادع  دننام  دوشیم  ترـضح  نآ  شیامرف  قادصم  هک  دسریم  يدـح  هب  یهاگ  ینمـشد  توادـع و 

ار کلام  ارم و  دروآرب : دایرف  هللادـبع  تسـشن ، هللادـبع  هنیـس  يور  رب  کلام  هداتفا و  نیمز  رب  ود  ره  هک  هاگنآ  لمج ، گـنج  هزراـبم  رد 
! دیشکب

ارم رگا  مدوب و  فورعم  رتشا  هب  مدرم  دزن  نم  دومنیم و  یفرعم  کلام  هب  ارم  هللادبع  هک  دش  نیا  نم  تاجن  ببـس  اهنت  دـیوگیم : کلام 
اب نم  نتشک  هک  مدوب  تفگش  رد  یسب  وا  یگداس  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : سپس  و  دنتشکیم ، ارم  امتح  دومنیم  یفرعم  رتشا  هب 

[. 483 . ] تشاد شیارب  يدوس  هچ  شدوخ  نتشک 

مکح هفسلف 

دحلم نید 
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درکیم و در  وا  تئارب  رب  ار  رفن  رازه  تداهـش  تفریذـپیم و  رفاـک  صخـش  رفک  رب  ار  لداـع  درم  ود  تداهـش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 484 . ] دوشیم تباث  رفن  ود  یهاوگ  اب  تسا و  ناهنپ  دحلم ، نید  دومرفیم :

یشون بارش  راثآ 

؟ تسرتدب يدزد  انز و  زا  ندیشون  بارش  هک  دیدقتعم  امش  دندیسرپ ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
مه دنکیم  انز  مه  دیشون  بارش  هک  یـسک  یلو  دوشن ، يرگید  هانگ  بکترم  اسب  دنکیم  انز  هک  یـسک  اریز  يرآ ، دومرف : ترـضح  نآ 

[. 485 . ] دناوخیمن زامن  مه  و  دوشیم ، مارح  لتق  بکترم  مه  دنکیم ، يدزد 

رمخلا براش  دح 

سپ دنزیم ، تمهت  مدرم  هب  دیوگیم و  نایذه  لاح  نآ  رد  دوشیم و  تسم  دشون  بارش  هک  یسک  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 486 . ] دینزب هنایزات  هدننز  تمهت  هزادنا  هب  ار  رمخلا  براش 

درک فارتعا  رمع 

مارح نامیارب  لمع  نیا  میدوب و  مرحم  ام  دنتفگ : نآ  زا  سپ  دندروخ  هدرک و  نایرب  غرم ، رتش  مخت  جـنپ  مارحا ، لاح  رد  یماش  رفن  دـنچ 
ادیپ ادخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  دنچ  تفگ : نانآ  هب  تسنادن و  ار  شخـساپ  رمع  دندیـسرپ ، رمع  زا  ار  هلأسم  دندمآ  هنیدم  هب  نوچ  دوب ،
دزن نایماش  دوب ، فلتخم  نانآ  خساپ  یلو  دندومن ، شسرپ  ربمایپ  باحصا  ضعب  زا  ار  هلأسم  سپ  دیسرپب ، اهنآ  زا  ار  هلأسم  مکح  هدومن و 
سپ میهاوخب ، مکح  وا  زا  فالتخا  عقاوم  رد  میرومام  اـم  هک  تسه  يدرم  رهـش  نیا  رد  تفگ : رمع  دـنتفگ . ار  ناـیرج  هتـشگزاب و  رمع 
هلأسم اهیماش  تفای ، عبنی  مان  هب  یلحم  رد  ار  ترضح  نآ  هدیدرگ  هناور  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هناخ  فرط  هب  هورگ  نآ  اب  تساخرب و 

. دندیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  دوخ 
رتش هدام  تفگ : رمع  . دنتـسرفب ادـخ  هناخ  هب  ینابرق  تهج  ار  اهنآ  جاـتن  دنـشکب و  لـحف  زا  رتش  هداـم  جـنپ  دـیاب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

. دزادنایم هچب  یهاگ 
لاوس امش  زا  میا  هدش  رومام  یتالکشم  نینچ  لثم  يارب  تفگ : رمع  عقوم  نیا  رد  دوشیم . دساف  یهاگ  مه  مخت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

[. 487 . ] مینک
: ّفلؤم

مان هب  یباتک  هراب  نیا  رد  هر )  ) قودص خیش  دشابیم و  دایز  تسا  مکح  هفـسلف  نایب  رب  لمتـشم  هک  ترـضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  رابخا 
. مینکیم هدنسب  ربخ  کی  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  و  تسا . هدومن  فیلات  عیارشلا  للع 

ترگید مالغ  هدرم و  تا  هدش  دازآ  مالغ  نالف  تفگ : دمآ و  وا  دزن  عیبر  مان  هب  يدرم  دوب  فاوط  لوغشم  یسابع ) هفیلخ   ) روصنم يزور 
وا دزن  رگید  ياهقف  تاضق و  زا  نت  دنچ  یلیلیبانبا و  همربشنبا و  اقافتا  هدش  نیگمـشخ  رایـسب  روصنم  تسا . هدرک  ادـج  وا  ندـب  زا  رس 
ای دشکب  ار  وا  تسنادیمن  دوب ، ددرتم  روصنم  دادـن . خـساپ  وا  هب  نانآ  زا  سکچیه  یلو  دـش ، ایوج  نآ  زا  ار  هلأسم  مکح  روصنم  دـندوب ،

رفعج ماما  وا  تسوا . دزن  دشاب  هتشاد  یخساپ  هلأسم  نیا  رگا  هک  هدمآ  یصخش  تعاس  نیا  رد  دنتفگ : روصنم  هب  نارـضاح  زا  یـضعب  هن ؟
دوب هورم  رد  ترضح  نآ  هک  یعقوم  تفر و  ماما  دزن  روصنم  روتسد  هب  عیبر  تسا . هدش  یعـس  لوغـشم  نالا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص 

. دومن لاوس  ترضح  نآ  زا  ار  هلأسم 
اهنآ زا  ار  هلأسم  دنرایسب  وت  دزن  نادنمشناد  اهقف و  وگب  روصنم  هب  ورب  متسه  یعس  لوغشم  نم  هک  ینیبیم  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
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نآ ماغیپ  تشگرب و  روصنم  دزن  هدرک  ارجا  ار  ماما  روتـسد  یلو  تشاد  هضرع  ماما  تمدخ  ار  نانآ  ییوگخـساپ  مدـع  نایرج  عیبر  سرپب !
زا ات  نک  هلصوح  یکدنا  دومرف : وا  هب  ماما  دیسر ، ترضح  نآ  تمدخ  عیبر  داتسرف ، ماما  تمدخ  ار  وا  اددجم  روصنم  دناسر . ار  ترضح 
رس هک  یـسک  وگب  وا  هب  ورب و  روصنم  دزن  دومرف : عیبر  هب  تسـشن و  مارحلادجـسم  زا  ياهشوگ  رد  دیدرگ  غراف  نوچ  و  موش . غراف  یعس 

. تفگ ار  ترضح  نآ  خساپ  تفر و  روصنم  دزن  عیبر  تسا  راکهدب  رانید  دص  هدیرب  ار  تیم 
؟ رانید دص  ارچ  سرپب  وا  زا  ورب  دنتفگ : عیبر  هب  راضح 

هغـضم و  رانید ، لهچ  هقلع  و  راـنید ، تسیب  هفطن  هید  اریز  دومرف : يو  هب  ترـضح  دومن . لاوس  ار  مکح  هفـسلف  تشگرب و  ماـما  دزن  عیبر 
هلحرم زا  سپ  ینعی  رخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  دیامرفیم : دنوادخ  و  دشابیم ، رانید ، دـص  تشوگ  و  رانید ، داتـشه  ناوختـسا  و  رانید ، تصش 

وا رد  حور  نکیلو  هدش  ناوختسا  تشوگ و  ردام  محر  رد  هک  تسا  نینج  هلزنم  هب  تیم  و  میدروآ ، دیدپ  رگید  یـشنیرفآ  ار  وا  تشوگ ،
. دشابیم رانید  دص  شاهید  هک  تسا  هدیمدن 

ترضح دزن  دنتفگ : عیبر  هب  زاب  هدش  تفگـش  رد  یـسب  طابنتـسا  نیا  زا  راضح  دناسر ، ار  ترـضح  نآ  خساپ  تشگرب و  روصنم  دزن  عیبر 
؟ دشابیم یسک  هچ  لام  رانید  دص  نیا  سرپب  ورب و 

جح شیارب  لوپ  نیا  اب  دـیاب  و  تسا ؛ هدـش  قحتـسم  گرم  زا  سپ  ار  لام  نیا  اریز  دنتـسین ، هثرو  لام  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
[. 488 . ] دنیامن فرص  يرگید  ریخ  هار  رد  ای  هقدص و  ای  دنهدب ،

كرادت

صاصق هعفد  ود  زا  يریگولج 

دز يردق  هب  ار  لتاق  لوتقم  ردارب  دشکب ، ار  لتاق  داد  روتسد  يو  هب  رمع  درب ، رمع  دزن  ار  لتاق  لوتقم  ردارب  تشک ، ار  يرگید  درم  يدرم 
. تسا هتشک  ار  وا  درک  نیقی  هک 

ردارب دش . بوخ  شلاح  یتدم  زا  سپ  دنتخادرپ و  شاهجلاعم  هب  تشاد  ندب  رد  یقمر  نوچ  دـندرب و  هناخ  هب  هتـشادرب  ار  وا  لتاق  يایلوا 
ارم راب  کـی  وت  دروآرب  داـیرف  درم  مشکب ، ار  وت  دـیاب  یتسه  نم  ردارب  لـتاق  وت  تفگ : تفرگ و  ار  وا  هراـبود  دـید  ار  لـتاق  نوچ  لوتقم 

. يرادن نم  رب  یقح  ياهتشک و 
هتفر و مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  هک  نیا  ات  تفای  همادا  عازن  یلو  دنشکب ، ار  لتاق  داد  روتسد  رمع  دندرب ، رمع  دزن  هب  ار  عازن  اددجم 
هک یمکح  دومرف : يو  هب  تفر و  رمع  دزن  هب  ترـضح  نآ  دوخ  و  نکم ، باتـش  دومرف : لتاق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـساوخ . يرواد  وا  زا 

. تسین حیحص  ياهتفگ  نانآ  هرابرد 
؟ تسیچ ناشمکح  سپ  تفگ : رمع 

ار وا  دناوتیم  لوتقم  ردارب  هاگنآ  دریگیم و  صاصق  وا  زا  هتخاس  دراو  وا  رب  لوتقم  ردارب  هک  ار  ییاههجنکش  لتاق  ادتبا  مالسلاهیلع : یلع 
[. 489 . ] درک رظنفرص  وا  نتشک  زا  سپ  تسا  رطخ  ضرعم  رد  شناج  تروص  نیا  رد  هک  درک  يرکف  دوخ  اب  لوتقم  ردارب  . دشکب

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  رمع  دـیوگیم : نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  یفالتخا  كدـنا  اـب  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـشنبا  ار  ربخ  نیمه  و 
. دشیم كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : هاگنآ  و  دیتمحر ، نادناخ  امش  نسحلاابا ! ای  ار ، يادخ  ساپس 

لتق هب  ماهتا 

، دـیتلغیم دوخ  نوخ  رد  هک  دوب  ياهتـشک  زین  یکیدزن  نامه  رد  و  تشاد ، تسد  رد  دولآ  نوخ  يراک  هک  دـندید  ياهبارخ  رد  ار  يدرم 
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. دندرب مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هدرک و  ریگتسد  ار  درم 
؟ ییوگیم هچ  دومرف : مهتم  هب  ترضح  نآ 

. دنریگب صاصق  وا  زا  داد  روتسد  شرارقا  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  ماهتشک ، ار  درم  نآ  نم  تفگ : مهتم 
. ماهتشک ار  صخش  نآ  نم  تفگ : هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  هدزباتش  يدرم  ناهگان 

؟ يدرک رارقا  تدوخ  هیلع  رب  دش  روطچ  دومرف : لوا  درم  هب  نینموملاریما 
نآ میب  و  دندوب ، هدید  ياهتشک  نیلاب  رب  دولآ  نوخ  يدراک  اب  ياهبارخ  رد  ارم  يدارفا  هک  تهج  نادب  متـشادن ، راکنا  ییاناوت  اریز  مهتم :

. دننزب ارم  منکن  رارقا  رگا  هک  متشاد 
متشاد تسد  رد  يدولآ  نوخ  دراک  هک  یلاح  رد  سپ  هدرک ، حبذ  ار  يدنفـسوگ  هبارخ  نآ  یکیدزن  رد  نم  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 

هاگن وا  هب  هدز  تریح  هتفر  وا  نیلاب  دیتلغیم ، دوخ  نوخ  رد  هک  مدید  ار  ياهتـشک  ناهگان  مدش  هبارخ  رد  لخاد  تجاح  ياضق  روظنم  هب 
. دندومن مریگتسد  هدید  لاح  نآ  هب  ارم  هدش  هبارخ  دراو  هورگ  نیا  ناهگان  هک  مدرکیم 

نـسح ماـما  ترـضح  دیـسرپب . ار  هلأـسم  مکح  وا  زا  دـیربب و  نسح  مدـنزرف  دزن  هب  ار  اـهنیا  دومرف : نارـضاح  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هداد تاجن  گرم  زا  ار  يرگید  ناج  یلو  هتـشک ، ار  یناملـسم  درم  نیا  رگا  دـییوگب  نینموملاریما  هب  دومرف : ناـنآ  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 
ایحا ار  مدرم  همه  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک  ایحا  ار  یناج  سک  ره  اعیمج ؛ سانلا  اـیحا  اـمناکف  اـهایحا  نم  و  دـیامرفیم : دـنوادخ  و  تسا ،

. تسا هدرک 
[. 490 . ] ددرگیم تخادرپ  لاملا  تیب  زا  لوتقم  ياهبنوخ  و  دنوشیم . دازآ  ود  ره 

ناربج

، ترضح نآ  رومام  دومن ، وا  يریگتسد  رومام  ار  یصخش  ماما  دش . شرازگ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دراطع  نب  رـشب  زا  یفالخ  راتفگ 
ریگتسد ار  میعن  داد  روتسد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  داد ، يرارف  ار  رـشب  هجاجد ، نب  میعن  عقوم  نیا  رد  تفای ، دسا  ینب  هفیاط  رد  ار  رـشب 

اب ندوب  هک  دنگوس  ادخ  هب  انامه  تفگ : نینچ  ترـضح  نآ  هب  دندروآ  ماما  دزن  ار  میعن  هک  یماگنه  سپ  دـنربب ، ترـضح  نآ  دزن  هدرک 
! تسا رفک  بجوم  وت  زا  ییادج  و  تلذ ، وت 

اهیدب [ 491 [ ؛ هئیسلا نسحا  یه  یتلاب  عفدا  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  انامه  مدیشخب ؛ ار  وت  دومرف : وا  هب  دینش  ار  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع  ماما 
. نک عفد  تسا  رتهب  هک  هچنآ  هب  ار 

ياهنـسح تسا  رفک  بجوم  وت  زا  ییادـج  یتفگ  هک  نیا  و  ياهدـش ، بکترم  هک  تسا  یهانگ  تسا  تلذ  وت  اـب  ندوب  یتفگ  هک  نیا  اـما 
[. 492 . ] دومن دازآ  ار  وا  سپ  دش ، تهانگ  نآ  ناربج  ببس  ياهداد و  ماجنا  هک  تسا 

اههتکن

يزیرغ یبسک و  شناد 

[. 493 . ] دشابن يزیرغ  رگا  دهدیمن  عفن  یباستکا  و  یباستکا ، يزیرغ و  تسا : هنوگ  ود  رب  شناد  دومرف : مالسلاهیلع  ریما  ترضح 

ءارعش نیرترهام 

ین هک  سک  نآ  ات  دناهتخاتن  ینادیم  رد  هقباسم  نابـسا  اب  ارعـش  دومرف : دندومن ؛ شـسرپ  ءارعـش  نیرترهام  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
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هدوـب و سیقلا  ورما  ترـضح  نآ  دوـصقم   ) تسا رترب  هـمه  زا  هارمگ  هاـشداپ  میوـگب  دـیاب  ریزگاـن  رگا  و  دوـش ، هتخانـش  هدوـبر  ار  ورگ 
[. 494 (. ] تسا هدوب  قساف  رفاک و  هک  تسا  نیا  زا  شیهارمگ 

شیرق رادرک  قالخا و 

تـسود دنتـسه ، شیرق  هناحیر  نانآ  موزخم  ینب  هلیبق  اما  دومرف : دـندومن ، لاوس  شیرق  رادرک  قـالخا و  زا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
و دنمشیدنا ، رود  رادمتسایس و  ینادرم  هیما ) ینب   ) سمش دبع  ینب  هلیبق  اما  و  ینک . جاودزا  ناشنانز  اب  ییوگب و  نخس  ناشنادرم  اب  يراد 
. تسرتنوزومان ناشمادنا  رتشیب و  ناشریوزت  رکم و  و  رتدایز ، نانآ  هدع  و  دنرتریلد ، گرم  ماگنه  هب  و  رتهدنـشخب ، نارگد  زا  ام  نادـناخ 

[. 495 . ] تسرتابیز ناممادنا  رتایوگ و  زردنا  دنپ و  هب  و  رتحیصف ، ام  نابز  و 

زییاپ راهب و 

نامه اریز  دییامن ؛ هدافتسا  اوه  زا  راهب )  ) نآ رخآ  رد  دیناشوپب و  زیئاپ )  ) امرس لصف  لوا  رد  ار  دوخ  ندب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 496 . ] دراد زین  یمدآ  ندب  رد  دراد  ناتخرد  رد  لصف  ود  نآ  رد  اوه  هک  ار  يریثات 

ندرک ثحب  هار 

ثحب نانآ  اب  نآرق  يور  زا  دومرف : وا  هب  دتـسرفب  جراوخ  اب  جاـجتحا  يارب  ار  ساـبعنبا  تساوخ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  یماـگنه 
جاجتحا ناشیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  زا  نکیلو  دـنیوگیم ، نانآ  ییوگیم و  وت  دراد ، رایـسب  یناعم  نآرق  اریز  نکن ؛

[. 497 . ] دنرادن يزیرگ  نآ  زا  هک  نک 

هلهاب هلیبق 

هب مالسلاهیلع  ماما  دنتشاد . هارکا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هارمه  هب  نیفص  گنج  رد  ندومن  تکرش  زا  هلهاب  هلیبق  هدمآ : رـصن  نیفـص  رد 
جراخ ملید  يوس  هب  دیرادرب و  ار  دوخ  يایاده  کنیا  امـش ، اب  نم  مه  دینمـشد  نم  اب  امـش  مه  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  دومرف : نانآ 

[. 498 . ] دیوش

تسایس

نانمومریما ییامنهار 

نییآ باتک و  هدنروآ  برع و  هاشداپ  دمحم  هک  دنتشون  هدومن ، هبتاکم  مه  اب  سموق  دنواهن و  ناهفصا و  ير و  نادمه و  لها  زا  نایناریا 
هفیلخ رمع  وا  زا  سپ  هدیـسر و  تکاله  هب  ینامز  كدـنا  زا  سپ  وا  هدومن و  تنطلـس  نانآ  رب  رکبوبا  وا  زا  سپ  هتـشذگرد و  ایند  زا  هزات 

نیا رگم  دنرادیمن  رب  امش  زا  تسد  و  دنزیتس ، رد  امش  اب  شنایهاپس  هتفای و  تسد  امـش  ياهرهـش  رب  هدیـشک و  ازارد  هب  شتفالخ  هدش و 
. دینک یشک  رکشل  وا  فرط  هب  هدومن و  نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  شنایرکشل  هدش ، دراو  گنج  رد  زا  وا  اب  هک 

زا رمع  دنتخاس . علطم  ارجام  زا  هنیدم  رد  ار  رمع  نانآ  دیسر . هفوک  لها  هب  ربخ  نیا  دنتسب . مکحم  نامیپ  دهع و  هشیدنا ، نیا  رب  همه  نانآ 
: تفگ نینچ  یهلا  يانث  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  هدـیدرگ  ناساره  ربخ  نیا  ندـینش 

شوماخ ار  قح  نازورف  غارچ  دـنک و  مایق  امـش  هیلع  رب  اـت  هدروآ  درگ  ار  یناوارف  ياـهتیعمج  ناطیـش ، اـنامه  راـصنا ! رجاـهم و  هورگ  يا 
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زا ار  ناتناملـسم  ناردارب  هک  دناهتـسب  نامیپ  مه  اب  یلو  دنراد  فلتخم  نییآ  داژن و  هک  نآ  اب  ناهفـصا و …  نادـمه و  لها  کنیا  دـیامن ،
سپ زا  هک  دینکم  گنرد  دییوگب و  هرابنیارد  ار  دوخ  جالع  ریبدت و  رتدوز  هچ  ره  نونکا  دنگنجب . امـش  اب  هدرک و  نوریب  دوخ  ياهرهش 

. تسه رگد  ياهزور  زورما 
وت راگزور  ياهدماشیپ  ثداوح و  هفیلخ ! يا  تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  دوب  شیرق  زا  يرونخـس  هک  هللادـبع  نب  هحلط 

اـهراک و یتشرـس ، كاـپ  يدرم  وـت  هدوـمن ، تراوتـسا  مـکحم و  یگدـنز  ياهیتخــس  نارود و  تاـقافتا  هتخاـس و  برجم  هدوـمزآ و  ار 
مدرم هب  رمع  تسـشن . هحلط  . امن لمع  تا  هشیدـنا  هب  نکب و  رکف  هنیمز  نیا  رد  تدوخ  کـنیا  تسا ، هتـسجخ  وکین و  همه  تیاههشیدـنا 

. دییوگب نخس  درک : باطخ 
هنیدـم و نمی و  ماش و  نایهاپـس  مامت  هارمه  هب  تدوخ  نم  رظن  هب  هفیلخ ! يا  تفگ : دروآ و  اج  هب  ار  يادـخ  ساپـس  تساـخرب و  ناـمثع 

تـسشن نامثع  نک . رکف  نآ  هرابرد  شاب و  هتـشاد  رطاخب  متفگ  هک  ریبدت  نیا  دینکیم ، تکرح  نیکرـشم  يوس  هب  هرـصب  هفوک و  هکم و 
زا ار  ماـش  نایرکـشل  ماـمت  یهاوـخب  رگا  تفگ : رمع  هب  هاـگنآ  دروآ و  ياـج  هب  راـگدرورپ  ياـنث  تساـخرب و  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

رکـشل رگا  و  تفرگ ؛ دنهاوخ  تراسا  هب  ار  یماش  ناکدوک  نانز و  هدرب  موجه  نیمزرـس  نادـب  نایمور  وس  نآ  زا  ینک  جراخ  ناشروشک 
زا برع  يربب  دوخ  اب  ار  هنیدـم  هکم و  رکـشل  رگا  و  درک ؛ دـنهاوخ  ریـسا  ار  ینمی  ناکدوک  نانز و  نایـشبح  ینک  جراـخ  نمی  زا  ار  نمی 

دهاوخ رتراوشد  تیجراخ  نمشد  اب  گنج  زا  بتارم  هب  نانآ  اب  هزرابم  یبوکرـس و  هک  يروطب  هدومن ، ینکـش  نامیپ  وت  اب  رانک  هشوگ و 
، شاب هتـشادن  كاب  مه ، اب  نانآ  ندـش  نامیپ  مه  نمـشد و  ترثک  یهوبنا و  تهج  زا  اما  تسین . باوص  يار  ناـمثع  هیرظن  نیا  سپ  دوب ،
هک تسین  تدای  رگم  هتشذگ  تسرتراوازـس . موش  هیداحتا  نیا  نداد  رییغت  هب  وا  درادیم و  تهارک  ار  دماشیپ  نیا  وت  زا  شیب  دنوادخ  هک 
اما و  دنوادخ ، يرای  ترـصن و  دیما  هب  اهنت  هکلب  میدرکیمن ، داهج  رکـشل  يدایز  ياکتا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام 

ار وت  لتق  رمک  یتسه ، رکشل  اب  تدوخ  دمهفب  نمـشد  هک  ماگنه  نآ  اریز  تسین ؛ حالـص  مه  نآ  يورب  نمـشد  فرط  هب  تدوخ  هک  نیا 
هب ياهدومن ، مهارف  ار  تنتـشک  تامدقم  بابـسا و  تدوخ  تسد  اب  وت  دنزیخرب و  نانآ  يرای  هب  زین  ترگید  نانمـشد  اسب  تسب و  دهاوخ 

يارب هتـسد  کی  دنوش ؛ میـسقت  هتـسد  هس  هب  نانآ  سیونب  هرـصب  رکـشل  هب  اهنت  راذـگب و  دوخ  ياهاج  رد  ار  هدربمان  نایهاپـس  نم  هدـیقع 
هک ینانمشد  تبقارم  اهزرم و  زا  يرادساپ  ینابهگن و  روظنم  هب  زین  رگید  هتسد  و  دنـشاب ، دوخ  ياج  رد  یلخاد  تاماظتنا  روما و  تیـشمت 

نانمـشد فرط  هب  دوخ  ناملـسم  ناردارب  هب  دناسر  يرای  کمک و  يارب  موس  هتـسد  و  دننامب ، اج  نامه  رد  دناهتـسب  هدهاعم  ناناملـسم  اب 
. دننک تکرح  یناریا 

ار مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  باجعا ، اـب  راـب  دـنچ  و  منک ، يوریپ  هشیدـنا  نیا  زا  مراد  تسود  تسا و  حیحـص  ـالماک  تفگ : رمع 
[. 499 . ] دیدرگ رورسم  داش و  یسب  هدومن ، رارکت 

نایمور گنج 

هزوح و هدش  نماض  دنوادخ  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  تساوخ . هیرظن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترضح  زا  نایمور  اب  گنج  هرابرد  رمع 
، هدومن يرای  دناهدوب  كدنا  هک  ینامز  ار  ناناملـسم  هک  ییادـخ  نآ  و  دـناشوپب ، ار  نانآ  بویع  و  دـنک ، يرادـهگن  ار  ناناملـسم  دودـح 

تـسدرود ياهرهـش  يارب  يدرگ ، بولغم  گـنج  رد  ینک و  تکرح  نمـشد  بناـج  هب  تدوـخ  رگا  وـت  دریمیمن . زگره  و  تسا ، هدـنز 
یتـسرفب و نمـشد  فرط  هب  هدوـمزآ  ریلد و  يدرم  هک  تسا  نیا  حالـص  داـسف .) هـنتف و  زا  يریگوـلج  يارب   ) دـنامیمن یهاـنپ  ناناملـسم 

زوریپ نمـشد  رب  دـنوادخ  يرای  هب  رگا  سپ  ینک ، باختنا  ریذـپهظعوم  ابیکـش و  تماقتـسا و  اب  روبـص و  ناگدـنمزر  زا  زین  ار  شنایهاپس 
ناناملـسم نابیتشپ  هاگهانپ و  ناونع  هب  تدوخ  اریز  درادـن ؛ یتیمها  مه  زاـب  دـندروخ  تسکـش  رگا  هدـش و  هدروآرب  وت  يوزرآ  دـندش و 

[. 500 . ] دوب یهاوخ  هدنز 
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یقارع ناریسا 

رگید هک  دنتسه  یتورث  لام و  امش  يارب  اهنیا  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دشورفب . ار  یقارع  ناریـسا  دوب  هتفرگ  میمـصت  رمع 
: تفگ رمع  . تشاد دنهاوخن  ياهرهب  اهنآ  زا  دنوشیم  ناملـسم  نیا  زا  سپ  هک  يدارفا  دیـشورفب  ار  نانآ  رگا  تفای ، دـنهاوخن  نآ  دـننامب 

؟ منک هچ  سپ 
رمع هب  ترـضح  نآ  هاگنآ  و  تشگرب . دوخ  میمـصت  زا  رمع  دنـشاب . یتکوش  ناناملـسم  يارب  ات  راذـگب  ار  اـهنآ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

[. 501 . ] تسا دازآ  وا  زا  نم  مهس  دوش  ناملسم  هک  ناریسا  نیا  زا  يریسا  ره  دومرف :

خیرات يادتبا 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ترجه  زور  ار  خیرات  ادبم  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  درک ، تروشم  مدرم  اب  خیرات  نتـشون  هرابرد  رمع 
روتـسد دـیدرگ  هنیدـم  دراو  لوالا  عیبر  هام  رد  ربمایپ  هک  یماگنه  اریز  دـینزب ؛ خـیرات  ترـضح ، نآ  نامز  دـننام  دـیهد و  رارق  هلآ  هیلع و 

[. 502 . ] درک ادیپ  همادا  وحن  نیمه  هب  دندرکیم و  صخشم  ترضح  نآ  دورو  زور  زا  ار  خیرات  مدرم  داد و  ار  خیرات  نتشون 

لاملاتیب زا  فرصم 

رجات موش ، هفیلخ  هک  نآ  زا  شیپ  نم  تفگ : نانآ  هب  هدروآ و  درگ  ار  مدرم  رمع  دیـسر ، رمع  هب  قشمد  هیـسداق و  حـتف  ربخ  هک  یماـگنه 
نارضاح زا  مادک  ره  . منک فرـصت  لاملا  تیب  زا  رادقم  هچ  دوخ ، هنایهام  فرـصم  يارب  منادیمن  دیاهدرک  هفیلخ  ارم  هک  نونکا  ماهدوب و 

؟ تسیچ امش  رظن  یلع  ای  درک  ضرع  رمع  دوب ، هتسشن  تکاس  اجنآ  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  و  تفگ ، یغلبم 
يار دنتفگ : همه  راضح  . تسین اور  وت  رب  ینک  نیمات  هتـسیاش  وحن  هب  ار  تاهلئاع  دوخ و  یگدنز  هک  يرادـقم  هب  زج  دومرف : ترـضح  نآ 

[. 503 . ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  يار 

ثاریم میسقت 

اب رمع  دنام ، یقاب  نآ  زا  یکدنا  هدومن  میـسقت  ار  لام  رمع  دنک ، تمـسق  شنیقحتـسم  رب  ار  نآ  ات  دندروآ  رمع  دزن  یلام  دیوگیم  هحلط 
رگا اریز  نک ؛ فرـصت  ار  نآ  تدوـخ  دـنتفگ : همه  ناـنآ  درک . تروـشم  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  باحـصا  زا  یهورگ 

. دسریم يزیچان  غلبم  مادک  ره  هب  ینک  میسقت  شنابحاص  رب  ار  نآ  یهاوخب 
. درادن یتوافت  شدایز  مک و  ینک ، میسقت  شنابحاص  رب  دیاب  زین  ار  رادقم  نیا  دومرف : رمع  هب  ریما  ترضح 

[. 504 . ] ماهدادن شاداپ  ار  مادک  چیه  هک  ناتیاهتمعن  رگید  همیمض  هب  نم  رب  دوب  یتمعن  امش  ییامنهار  نیا  تفگ : رمع 

يرسک راهب 

صاقویبا نب  دعس  هک  یعقوم  يرسک و  راهب  مان  هب  دوب  یشرف  دوب ، هدش  ناناملسم  بیصن  نایناریا  گنج  رد  هک  ياهدنزرا  مئانغ  هلمج  زا 
رمع يارب  ار  نآ  سپ  دننک  رظنفرص  يرسک  راهب  زا  دوخ  مهس  زا  ات  تساوخ  ناناملسم  زا  دتسرفب  رمع  يارب  ار  مئانغ  مجنپ  کی  تساوخ 

هک ناتـسمز  لصف  رد  ات  دوب  یناریا  ناـهاشداپ  صوصخم  هدـش ، هیبعت  نآ  رد  جرفت  حـیرفت و  رهاـظم  ماـمت  هک  دوب  یـشرف  نآ  و  داتـسرف ،
لوط و زا  کی  ره  و  دـندنارتسگیم ، نآ  رب  برط  شیع و  طاسب  دنتـسشنیم و  نآ  يور  رب  دـشیم  هدیکـشخ  نیحایر  اهلگ و  ناتخرد و 

تروشم رفن  دنچ  اب  دنک ، راکچ  ار  نآ  تسنادیمن  رمع  دوب . هدـش  نیزم  تاجالط  تالآ و  رویز  عاونا  اب  و  دوب ، عارذ  تصـش  نآ  ضرع 
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رمع هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دندرک . راذگاو  وا  دوخ  هب  ار  شرایتخا  مه  یناسک  و  دشاب ، تدوخ  يارب  دـنتفگ : وا  هب  یـضعب  هدومن ،
هب ار  نآ  رگا  اریز  ینک ؛ میـسقت  ناناملـسم  نیب  ار  نآ  دـیاب  ینزیم ، تلاهج  هب  ار  دوخ  يزاسیم و  لدـبم  کش  هب  ار  تنیقی  ارچ  دومرف :

ار ترـضح  نآ  راتفگ  رمع  دنرتراوازـس . نادب  ینونک  ناناملـسم  هک  نیا  اب  درک  دـنهاوخ  فرـصت  ار  نآ  ناگدـنیآ  يراذـگب  لاح  نیمه 
[. 505 . ] دومن تمسق  ناناملسم  نیب  ار  نآ  درک و  قیدصت 

كرابم و دوجو  نآ  هزانج  رب  ندـناوخ  زامن  تیفیک  هراب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زین  و 
ناناملـسم هدروآ : داشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  هچنانچ  تخاس ؛ فرطرب  ار  ناشفالتخا  دومن و  ییامنهار  داشرا و  ترـضح ، نآ  نفد  لحم 

، دنتفگیم اهنخس  راوگرزب  نآ  نفدم  رد  زین  و  دناوخب ، زامن  ادخ  لوسر  رهطم  رکیپ  رب  تعامج  ماما  ناونع  هب  یسک  هچ  هک  نیا  دروم  رد 
نامز رد  هچ  دـشابیم  ام  ياوشیپ  ماما و  لاح  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : دـمآ و  نانآ  دزن  هب  نینموملاریما  هک  نیا  ات 

زاب هدـناوخ  زامن  ترـضح  نآ  سدـقم  هزانج  رب  هدـش  دراو  هتـسد  هتـسد  ناناملـسم  تسین و  ماما  هب  يزاین  تاـفو و  زا  سپ  هچ  تاـیح و 
ناونع هب  ار  لحم  نآ  هک  نیا  زج  دنکیمن  حور  ضبق  یناکم  چـیه  رد  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  زین ، ترـضح  نآ  نفدـم  اما  و  دـندرگ ،

ترـضح نآ  رظن  همه  ناناملـسم ، سپ  منکیم ، نفد  هدومن  تافو  نآ  رد  هک  ياهرجح  رد  ار  راوگرزب  نآ  نم  و  تسا ، هدیزگرب  وا  نفدم 
[. 506 . ] دندش یضار  هتفریذپ و  ار 

هابتشا اشنم  نایب 

هایس مچرپ 

رکـشل نایم  زا  هک  مدـید  ار  صاع  نبورمع  مدوب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اب  نیفـص  گنج  رد  دـنکیم : لقن  لـئاو  نب  رکب  زا  يدرمریپ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یمچرپ  نیا  دنتفگ : مدرم  زا  یهورگ  دومن . دنلب  ار  نآ  هدرک و  ياهزین  رس  رب  یهایس  هچراپ  نمـشد 
هب ترـضح  نآ  دیـسر . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شوگ  هب  ات  دـیچیپ  مدرم  نیب  راتفگ  نیا  تسا ،) قح  رب  وا  ینعی   ) هتـسب ورمع  يارب  هلآ 

تـسیک دومرف : هاگنآ  و  تسب ، ورمع  يارب  ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  شناتـساد  تسیچ ؟ مچرپ  نیا  ناتـساد  دـینادیم  دومرف : مدرم 
نیا شطرش  کی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ ؟ شطیارش  دیسرپ ؛ ورمع  دیامن . لمع  شطیارش  هب  دریگب و  ار  مچرپ  نیا  هک 

ود نآ  زا  مادـک  چـیه  هب  تفرگ و  ار  نآ  ورمع  ینکن . رارف  رافک  اب  داـهج  زا  هک  نآ  رگید  و  يورن ، ناناملـسم  گـنج  هب  نآ  اـب  هک  تسا 
مدرم هک  یئادخ  هب  مسق  دمآ ، ناناملـسم  گنج  هب  زورما  مه  و  تخیرگ ، نیکرـشم  گنج  زا  نآ  اب  مه  دنگوس  ادخ  هب  درکن  لمع  طرش 

دناهدرک ناهنپ  ار  رفک  هدومن و  يراج  نابز  رب  ار  مالسا  راچانب  نکیلو  دناهدرواین ، مالـسا  زگره  هورگ  نیا  هتفاکـش ، ار  هناد  و  هدیرفآ ، ار 
ار زامن  رهاظ ، تروص  رد  نانآ  هکنیا  الا  دومن  دنهاوخ  راهظا  دناهتشاد  ام  اب  هک  ینمـشد  نامه  زاب  دنبایب  دوخ  يارب  ینارای  هک  تقو  ره  و 

[. 507 . ] دناهدرکن كرت 

يراکبیرف

مدرم هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتدـهع  هزاـت  وا  هک  درکیم  اـعدا  هبعـش  نب  هریغم  هدـمآ : يربـط  خـیرات  رد 
یلـص ادخ  لوسر  ندب  هدـش  ربق  رد  لخاد  هناهب  نیا  اب  ات  متخادـنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  نایم  رد  ار  دوخ  رتشگنا  نم  تفگیم :

هک هدرک  لقن  ثرح  نب  هللادـبع  زا  يربط  تسا . هتـشگ  ادـج  ادـخ  لوسر  زا  هک  مشاب  یـسک  نیرخآ  نم  اـت  میاـمن  سم  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
لزنم رد  ترـضح  نآ  میدـش و  هکم  دراو  هرمع  ماـجنا  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  هارمه  هب  ناـمثع  اـی  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  نم  دـیوگیم :

زا یهورگ  عقوم  نیا  رد  دومن  لسغ  تشگزاب و  هناخ  هب  دـیدرگ  غراف  هرمع  لامعا  زا  هک  هاگنآ  دـیزگ و  تماـقا  یناـه ) ما   ) دوخ رهاوخ 
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هک یبلطم  زا  دیهاوخیم  منامگ  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  ماما  میراد  یلاوس  امش  زا  دنتـشاد : هضرع  هدمآ  ترـضح  نآ  دزن  هب  اهیقارع 
؟ دیسرپب تسادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتدهع  هزات  وا  هک  نیا  زا  هتفگ  امش  هب  هریغم 

. يرآ دنتفگ :
هدوب ام  رفن  نیرخآ  وا  دشابیم و  سابع  نب  مثق  ادخ  لوسر  مدرم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتدـهع  هزات  تسا ، هتفگ  غورد  دومرف : ترـضح  نآ 

[. 508 . ] تسا هتشگ  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  نایم  زا  هک 

شفک رب  حسم 

نایم رد  زین  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  رمع  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دومن شسرپ  اهشفک  رب  حسم  مکح  هرابرد  نانآ  زا  هدروآ  درگ  دوب  نانآ 

[. 509 . ] تسا هدرک  حسم  اهشفک  رب  ماهدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  تفگ : هبعش  نب  هریغم 
؟ نآ زا  سپ  ای  هدئام  هروس  لوزن  زا  شیپ  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. منادیمن هریغم :
ای ود  دودح  تسا  مکح  نیا  نمضتم  هک  هدئام  هروس  و  دشاب ، اپ  يور  رب  تسا  مزال  هک  هدومن  نایب  ار  حسم  مکح  نآرق  مالـسلاهیلع  یلع 

[. 510 . ] تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  لبق  هام  هس 

جراوخ تالغ و  دح 

تالغ رفیک 

ینانخس مالـس ، زا  سپ  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  نیفـص  گنج  زا  سپ  دنه ) نادوس و  لها  زا  يداژن   ) طز لها  زا  رفن  داتفه 
تبسن ترضح  نآ  هب  ناشراتفگ  نمض  رد  و  داد . خساپ  نانآ  هب  تغل  نامه  هب  زین  ترـضح  نآ  هتفگ و  ترـضح  نآ  هب  ناشدوخ  نابز  هب 

. دنداد ییادخ 
بلطم رب  نانچمه  هتفریذـپن ، ناـنآ  یلو  متـسه  ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  هکلب  متـسین  ادـخ  نم  دومرف : ناـنآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

، دینکن هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دیرادن و  رب  تسد  نات  هدیقع  نیا  زا  رگا  دومرف : نانآ  هب  ریما  ترضح  هک  نیا  ات  دندیزرویم ، رارـصا  شیوخ 
. دندرکن هبوت  هدومنن و  رثا  نانآ  رد  زردنا  هظعوم و  همه  نآ  یلو  تشک ، مهاوخ  ار  امش 

ار اهنآ  رـس  و  تخادنا ، اهلادوگ  نایم  ار  نانآ  و  دنداد ، رارق  هنزور  اهلادوگ  نیب  هدومن و  رفح  ییاهلادوگ  داد ، روتـسد  ترـضح  نآ  سپ 
[. 511 . ] درک كاله  ار  همه  دود  اب  تخورفا و  یشتآ  دوبن  نآ  رد  یسک  هک  اهلادوگ  زا  یکی  نایم  دناشوپ و 

تسادخ امش  نم و  راگدرورپ 

دمآ و ترضح  نآ  دزن  هب  ربنق  تشاد ، فیرشت  ترضح ) نآ  نارسمه  زا  یکی   ) هزنع هفئاط  زا  ورمع  ماهناخ  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
. دنناوخیم ییادخ  هب  ار  امش  هدمآ و  هناخ  رد  رب  رفن  هد  تفگ :

. دندش دراو  ترضح  نآ  رب  سپ  روایب ، ار  نانآ  دومرف : ربنق  هب  نینموملاریما 
؟ دییوگیم هچ  مالسلاهیلع  یلع 

؟ یتسه ام  ناسر  يزور  راگدیرفآ و  راگدرورپ و  وت  تالغ :
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. دنتفریذپن نانآ  یلو  میادخ . قولخم  امش  دننام  مه  نم  دییوگن  نینچ  امش ! رب  ياو  مالسلاهیلع : یلع 
. دیدرگرب هدیقع  نیا  زا  دینک و  هبوت  تسادخ ، امش  نم و  راگدرورپ  امش ! رب  ياو  مالسلاهیلع  یلع 

. یتسه ام  قلاخ  هدنهد و  يزور  راگدرورپ و  وت  تالغ :
روتسد نارگراک  هب  مالـسلاهیلع  یلع  درک ، رـضاح  يرافح  رازبا  اب  رگراک  هد  ربنق  روایب ، رگراک  دنچ  ورب  دومرف : ربنق  هب  مالـسلاهیلع  یلع 

دیشکیم هنابز  شتآ  هک  عقوم  نیا  رد  دنتخورفا و  گرزب  یشتآ  هدنکفا  مزیه  لادوگ ، نایم  رد  هاگنآ  دننک و  رفح  نیمز  رد  یلادوگ  داد 
. دیرادرب تسد  دوخ  هدیقع  زا  دینک و  هبوت  امش ! رب  ياو  دومرف : نانآ  هب 

. زگره دنتفگ :
ار مشتآ  منیبـب ، يرکنم  رما  نینچ  هک  ناـمز  ره  دوـمرف : هاـگنآ  تخادـنا و  شتآ  ناـیم  رد  جـیردت  هب  ار  ناـنآ  همه  مالـسلاهیلع  یلع  سپ 

[. 512 . ] مناوخیم ار  ربنق  مزورفایم و 

میادخ هدنب  مه  نم 

. دندوب لوغشم  اذغ  ندروخ  هب  هک  تشذگیم  یتعامج  رب  ناضمر  هام  زور  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح 
؟ رامیب ای  دیرفاسم  مالسلا : هیلع  یلع 

. رامیب هن  میرفاسم و  هن 
؟ دیتسه باتک  لها 

. هن
؟ دیروخیم اذغ  ناضمر  هام  زور  رد  ارچ  سپ 

. یتسه ادخ  وت  هک  دوب  نیا  شیانعم  هک  دنتفگ  یخساپ  نانآ 
تشاذگ و كاخ  رب  ار  تروص  ياه  هنوگ  داتفا و  هدجـس  هب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  دـیمهف  ار  نانآ  دوصقم  نوچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. دندوب تباث  دوخ  رادنپ  رب  هدرکن و  شوگ  نانآ  یلو  متسه . ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  مه  نم  امش ! رب  ياو  دومرف : نانآ  هب  سپس 
دنهد رارق  اهنآ  نیب  ياهنزور  و  هتسبرس ، يرگید  زاب و  یکی  دننک ، رفح  مه  رانک  رد  هاچ  ود  ات  داد  روتسد  مالسلاهیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 

نآ رد  دادیم و  تبوقع  ار  ناـنآ  دود ، اـب  تخورفا و  یـشتآ  رگید  لادوگ  ناـیمرد  داد و  رارق  هتـسبرس  لادوگ  رد  ار  هورگ  نآ  سپـس  و 
[. 513 . ] دندنازوس شتآ  اب  ار  نانآ  داد  روتسد  هک  نیا  ات  دنتفریذپیمن ، یلو  دومنیم  توعد  مالسا  هب  ار  ناشیا  هتسویپ  لاح 

تالغ شیادیپ 

وا دیزرو و  ولغ  ترضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نامز  رد  هک  یـسک  نیتسخن  هدروآ : [ 514  ] هغالبلاجهن حرش  رد  دیدحلایبانبا 
، یتسه ادخ  وت  درک  باطخ  يو  هب  راب  دنچ  تساخرب و  هللادبع  دناوخیم  هبطخ  ترـضح  هک  یماگنه  دوب ، ابـس  هب  هللادبع  دناوخ ، ادخ  ار 

هبوت دنتفگ : دندرک و  تعافـش  ترـضح  نآ  دزن  وا  يارب  دوب  سابع  نب  هللادـبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  سپ 
هک یماگنه  و  دوش . جراخ  هفوک  زا  هک  نیا  هب  طورـشم  یلو  دیـشخب  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  سپ  تسا ، هتـشگزاب  دوخ  هدیقع  زا  هدومن و 
مه زاب  دیروایب  میارب  نایمه  داتفه  رد  ار  شرـس  زغم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیـسر  ابـس  نب  هللادـبع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  ربخ 

هللادبع هلمج  زا  دندش ، هدیقع  مه  وا  اب  هدیورگ و  ابـس  نب  هللادبع  هب  یهورگ  دوش . برع  مامت  رادمامز  ات  درم  دهاوخن  هدرمن و  میوگیم 
هب هلمج  زا  دناهتـسج . کسمت  ساسایب  یتاهبـش  هب  دارفا  نیا  زا  ياهدع  و  رگید . نت  دنچ  يدنک و  ورمع  نب  هللادبع  ینادـمه و  هربص  نب 

؛ هللا مرح  یف  انیع  تاقف  هللادـی  یف  لوقا  ام  تفگ : درک ، روک  ار  يدرم  مشچ  يدـح  بجوم  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  هک ، رمع  راـتفگ 
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. درک روک  ادخ  مرح  رد  ار  یمشچ  هک  ادخ  تسد  هرابرد  میوگ  هچ 
: ّفلؤم

نینموملاریما سپ  درکیم ، هاگن  نیملسم  ياهنز  هب  فاوط  لاح  رد  يدرم  هک  هدروآ : هیاهن  رد  ریثانبا  هک  تسا  یناتـساد  هیـضق  نیا  لصا 
وت ادخ  نامشچ  زا  یمشچ  تسا  هدز  ار  وت  قحب  وا  تفگ : وا  هب  رمع  درب ، تیاکش  رمع  دزن  هب  درم  نآ  دز  شتروص  هب  یلیـس  مالـسلاهیلع 

[. 515 (. ] دوب نینموملاریما  شدوصقم   ) هدیسر ار 
یهلا يورین  دییات و  اب  هکلب  مدرواین  نوریب  يرـشب  يورین  اب  ار  ربیخ  رد  نم  دنگوس  ادخب  دیامرفیم : هک  ترـضح  نآ  دوخ  راتفگ  دننام  و 

. مدروآ نوریب 
بازحا مامت  هک  یسک  دومرف : هک  هدبع  رصن  هدعو و  قدص  هدحو  هدحو  هللا  الا  هلا  ال  رد : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  دننام  و 
يدیدش بعر  سرت و  دـناسر ، لتق  هب  ار  دودـبع  نب  ورمع  نانآ  رادرـس  گرزب و  هک  یتقو  اریز  دوب ؛ بلاطیبا  نب  یلع  تخاس  بولغم  ار 

رد هورگ  نیا  اریز  هدوب ؛ رکتبم  ترـضح  نآ  زین  ار  جراوخ  اب  داهج  تیفیک  اما  و  دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  یگمه  هدـمآ  دـیدپ  نانآ  ناـیم  رد 
. دزاس نشور  ار  ناشمکح  ترضح  نآ  ات  دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز 

اب رگا  هدوب و  تکرب  ياراد  ناملـسم ) رهاظ  هب  فرحنم  ياههورگ   ) هلبق لها  اب  مالـسلاهیلع  یلع  دربن  هدومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  و 
. درک دیاب  هچ  اههورگ  نیا  اب  تسنادیمن  یسک  وا  زا  سپ  دیگنجیمن ، نانآ 

و دنتفرگ ، ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نیکرـشم  اب  هلباقم  شور  ناناملـسم  دـیوگیم  یعفاش  هدـمآ : هحلطنبا  بقانم  رد  و 
. مالسلاهیلع یلع  زا  ار  نایغاب  اب  هلتاقم  شور 

فلتخم هیور  ود 

هتخیرگ گنج  زا  هک  ار  ینمـشد  دومرف : دوخ  نارای  هب  دـیدرگ  زوریپ  نمـشد  رب  لمج  گـنج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماـگنه 
نودب ار  نانمشد  نیفـص ، گنج  رد  یلو  دنتـسه ، ناما  رد  دناهدش  هدنهانپ  اههناخ  رد  هک  یناسک  و  دیـشکن ، ار  ناحورجم  دینکن ، بیقعت 

. تشکیم انثتسا 
؟ تشاد لومعم  فلتخم  هیور  ود  نیفص ، لمج و  گنج  ود  رد  نینموملاریما  ارچ  تفگ : کیرشنبا  هب  بلغت  نب  نابا 

گنج رد  یلو  دندش  هتـشک  گنج  يادتبا  نامه  رد  دـندوب  ریبز  هحلط و  هک  رکـشل  ناهدـنامرف  لمج  گنج  رد  اریز  تفگ : کیرـشنبا 
[. 516 . ] تشادیم او  گنج  هب  هدومن  عمج  ار  نایرکشل  دوب و  هدنز  هیواعم  رکشل ، هدنامرف  نیفص ،

یماش ناریسا 

ار وا  دوب  هتـشکن  ار  ترـضح  نآ  نارای  زا  یـسک  رگا  دشیم ، ریـسا  مالـسلاهیلع  یلع  تسد  هب  اهیماش  زا  ینمـشد  هاگره  لمج  گنج  رد 
[. 517 . ] دناسریم لتق  هب  ار  وا  دشیم  ریسا  دمآیم و  گنج  هب  هرابود  رگا  و  تشکیم ، ار  وا  هنرگ  درکیم و  دازآ 

یماش يارسا  يدازآ 

دنگوس ار  وا  تفرگیم و  ار  وا  يراوس  ناویح  هحلسا و  درکیم  ریسا  هک  ار  ینمشد  ره  اهیماش  اب  گنج  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زین  و 
[. 518 . ] درکیم شدازآ  سپس  هدومنن ، کمک  نمشد  هب  رگید  هک  دادیم 

لاملا تیب  زا  ادف 
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هداد ادف  لاملا  تیب  زا  دشاب  هدزن  نمشد  هب  يراک  مخز  دوش و  ریسا  رافک  تسد  هب  یناملـسم  هاگره  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[. 519 . ] دننکیم شدازآ  هداد و  ادف  شدوخ  لام  زا  ار  وا  دنهاوخب ، رگا  شناگتسب  یلو  دوشیمن ،

حیضوت

؟ تشذگ هچ  هفیقس  رد 

هفیقس رد  هک  یناسک  زا  رفن  دنچ  دنداد  لیکـشت  ياهفیقـس  هفیلخ  نییعت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  هک  یماگنه 
؟ دنتفگ هچ  تفالخ  هرابرد  راصنا  مالسلاهیلع : یلع  . دنداد شرازگ  ارجام  زا  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دنتشاد  روضح 

ناشناکین هب  هدومن  شرافـس  راصنا  هرابرد  ادـخ  لوسر  دـیتفگن  نانآ  خـساپ  رد  ارچ  . امـش زا  ياهفیلخ  اـم و  زا  ياهفیلخ  دـنتفگ : شیرق  هب 
. دنرذگرد ناشناراکهنگ  زا  دننک و  ناسحا 

؟ دوشیم راصنا  خساپ  بلطم  نیا  هنوگچ 
. دومنیمن نارگید  هب  ار  نانآ  شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوبیم  راصنا  نیب  رد  تفالخ  رگا  اریز 

: دنتفگ هچ  شیرق 
. دنرتراوازس نارگید  زا  بصنم  نیا  يدصت  يارب  و  دنتسه ، ادخ  لوسر  هرجش  دنتفگ : نانآ 

[. 520 . ] ار هرمث  دندومن  عیاض  هرجش و  هب  دندرک  جاجتحا  نانآ  يرآ ،

سانلا ماوع 

و رـضم ، ناشعامتجا  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  دومرف : ساـنلا  ماوع  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هدروآ : هغالبلاجـهن  رد  یـضر  دـیس 
هـشیپ اریز  دومرف : تسیچ ؟ نانآ  یگدـنکارپ  تعفنم  یلو  مولعم ، ناشیا  عامتجا  نایز  دنتـشاد : هضرع  یناـسک  تسا . عفاـن  ناشیگدـنکارپ 

[. 521 . ] دندرگیم دنم  هرهب  نانآ  زا  مدرم  هدش و  لوغشم  دوخ  راک  هب  نارگتعنص  نارو و 

لطاب قح و  هلصاف 

شسرپ ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  يانعم  تسین ، هلـصاف  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نیب  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
تسا نآ  لطاب  دومرف : هاگنآ  هداد و  رارق  دوخ  مشچ  شوگ و  نایم  هدومن  عمج  ار  كرابم  تسد  تشگنا  راهچ  مالـسلاهیلع  ماما  دندومن ؛

[. 522 . ] مدید ییوگب  هک  نیا  قح  و  مدینش ، ییوگب  هک 

البرک نیمزرس 

، مدینـشیم ار  ناشراتفگ  نم  دومن و  لاوس  دوب  هدـید  هک  ار  ینایرج  وا  زا  دـمآ و  بهو  نب  دیعـس  دزن  یقراب  هورع  دـیوگیم : هفیحجوبا ،
نیمز هب  تسد  اب  مدید  سپ  مدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  البرک  رد  نم  داتسرف و  مالسلاهیلع  یلع  دزن  هب  ارم  میلس  نب  فنخم  تفگ : دیعس 

. تساجنیا تساجنیا ، دیامرفیم : هدومن و  هراشا  البرک 
؟ دوشیم هچ  اجنیا  نینموملاریما  ای  تفگ : ترضح  نآ  هب  يدرم 

يدرم ناشیا ! زا  امش  لاح  هب  ياو  و  امـش ! زا  ناشیا  لاح  هب  ياو  سپ  دیآیم ، دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ياهراب  اجنیا  دومرف :
!؟ نینموملاریما ای  تسیچ  ناتدوصقم  دیسرپ 
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خزود هب  نانآ  نتـشک  ببـس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  ناشیا  زا  امـش  رب  ياو  و  دیـشکیم ، ار  نانآ  هک  امـش  زا  ناشیا  لاـح  هب  ياو  دومرف :
[. 523 . ] دربیم

هنتف زا  زیهرپ 

يورـشیپ رد  دومرفیم : هفوک  ربنم  رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یناـمعن  تبیغ  باـتک  رد 
! نینموملاریما ای  دندیـسرپ ؛ یـضعب  مانمگ )  ) همون زجب  اههنتف  نآ  زا  دـباییمن  تاجن  هک  دوب  دـهاوخ  مهبم  روک و  یناملظ ، ییاههنتف  اـمش 

؟ تسیچ همون 
[. 524 . ] دنسانشیمن ار  وا  مدرم  دسانشیم و  ار  مدرم  هک  یسک  دومرف :

تامارک تازجعم و 

دنک جاودزا  دوخ  رسپ  اب  تساوخ  هک  ینز 

نم دزن  هب  ار  ناـنآ  دـننکیم  عازن  مه  اـب  ینیبیم  دجـسم  رد  رب  ار  يدرم  نز و  ورب ! ناـتلحم  هب  دومرف : ءاـشو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ار امش  نینموملاریما  متفگ  نانآ  هب  متفر و  کیدزن  دننکیم ، همصاخم  مه  اب  يدرم  نز و  مدید  متفر  دجـسم  رد  رب  دیوگیم  ءاشو  روایب ،

. میتفر ترضح  نآ  دزن  هب  یگمه  سپ  دبلطیم ،
؟ يراد راکچ  نز  نیا  اب  دومرف : ناوج  هب  مالسلاهیلع  یلع 

نم دید و  نوخ  موش ، کیدزن  وا  هب  متـساوخ  نوچ  مدروآ و  رد  دوخ  دقع  هب  ياهیرهم  تخادرپ  اب  ار  نز  نیا  نم  نینموملاریما ! ای  ناوج :
. دش یهاوخن  وا  رهوش  زگره  وت  تسا و  مارح  وت  رب  نز  نیا  دومرف : ناوج  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مدش . ناریح  دوخ  راک  رد 

. دندش بجعت  بارطضا و  رد  نخس  نیا  ندینش  زا  مدرم 
؟ یسانشیم ارم  دومرف : نز  هب  مالسلاهیلع  یلع 

. مدوب هدیدن  ار  امش  نونکات  یلو  هدینش ، ار  ناتمان  نز :
؟ یتسین نالف  ناگداون  زا  نالف و  رتخد  نز  نالف  وت  مالسلاهیلع  یلع 

. دنگوس ادخب  يرآ ، نز :
زا نوچ  يدـییاز و  رـسپ  يدـنچ  زا  سپ  يدرکن و  جاودزا  مئاد ، ریغ  دـقع  روطب  یناهنپ  رد  نالف  دـنزرف  درم ، نالف  هب  اـیآ  ریما : ترـضح 

هدراذگ و نیمز  رب  ار  دنزرف  یتولخ  لحم  رد  يدش و  نوریب  لزنم  زا  هنابش  هدیـشک و  شوغآ  رد  ار  لفط  یتشاد  میب  تناگتـسب  هریـشع و 
، دوب ناجیه  رد  وا  هب  تبسن  تاهقالع  قشع و  هداتسیا و  شربارب  رد 

درگلو ياهگـس  یتـشاد ، ییاوسر  سرت  وت  درکیم و  هیرگ  لـفط ، يدراذـگ و  نیمز  هب  زاـب  يدرک و  لـغب  ار  دـنزرف  یتـشگرب و  هراـبود 
وت تفرگ و  زاگ  ار  وا  دـمآ و  ترـسپ  رـس  يالاب  یگـس  هک  نیا  ات  یتشگیم ، رب  یتفریم و  یتحاران  شیوشت و  اب  وت  هتفرگ و  ار  تفارطا 

يدیسرتیم وت  دز و  هحیص  كدوک  یتسکش ، ار  تدنزرف  رس  هتخادنا  گس  فرط  هب  یگنـس  یتشاد  دنزرف  هب  هک  ياهقالع  تدش  رطاخب 
: یتفگ هتشادرب و  اعد  هب  تسد  ماگنه  نیا  رد  یتشاد ، ناوارف  شیوشت  رطاخ و  بارطضا  یتشگرب و  سپ  ددرگ ، شاف  تزار  دوش و  حبص 

. اههعیدو هدنرادهگن  يا  ایادخ ! راب 
. متفگش رد  یسب  امش  راتفگ  زا  نم  نم و  تشذگرس  مامت  دوب  نیمه  دنگوس  ادخب  هلب ، تفگ : نز 

یناـشیپ یگتـسکش  ياـج  ترـضح  نآ  درک  زاـب  نوچ  و  نک ، زاـب  ار  تیناـشیپ  دومرف : درک و  ناوج  هب  ور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپ 
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؛ ددرگ کیدزن  وت  هب  تشاذگن  وا  هب  تمالع  نآ  نداد  ناشن  اب  دنوادخ  تسوت و  رـسپ  ناوج  نیا  دومرف : وا  هب  داد و  ناشن  نز  هب  ار  ناوج 
[. 525 . ] روایب ياج  هب  ار  يادخ  ساپس  رکش و  سپ  تشادهگن ، تیارب  ار  وا  دنک ، ظفح  ار  تدنزرف  يدوب  هتساوخ  ادخ  زا  هنوگ  نامه  و 

روآتفگش ییارجام 

هب رمع  تسا ، هدیباوخ  بارحم  رد  یسک  دید  دمآ  دجسم  هب  حبـص  هضیرف  يادا  يارب  شتفالخ  نامز  رد  رمع  يزور  دیوگیم : سابعنبا 
وا تسا  راصنا  زا  ینز  درک  روصت  دراد ، نت  هب  هنانز  سابل  دـید  تفر ، شیپ  مالغ  نک ، رادـیب  ندـناوخ  زامن  يارب  ار  وا  تفگ : دوخ  مالغ 

. تسا هدش  هدیرب  شرس  هک  نانز  سابل  رد  تسا  يدرم  دش  مولعم  درکن ، تکرح  یلو  داد ، تکرح  ار 
هضرع مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هب  زامن  زا  سپ  دروآ ، ياج  هب  حبص  زامن  دنهد و  رارق  دجـسم  زا  ياهشوگ  رد  ار  هتـشک  داد  روتـسد  رمع 

؟ تسیچ هیضق  نیا  رد  ناترظن  تشاد :
. ینیبب بارحم  نیمه  رد  ار  یکدوک  ات  شاب  رظتنم  دننک و  نفد  ار  هتشک  وگب  دومرف : ترضح  نآ 

؟ ییوگیم اجک  زا  تفگ : رمع 
رمع يزور  تشذـگ  هاـم  هن  نوچ  و  تسا . هداد  ربخ  ارجاـم  نیا  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبیبح  ردارب و  مالـسلاهیلع : یلع 

مع رـسپ  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هتفگ  تسار  تفگ : دیـسر . شـشوگ  هب  یلفط  هیرگ  يادـص  ناهگان  دـش ، دجـسم  دراو  حبـص  زامن  يارب 
ترـضح يور  شیپ  رد  دروآ و  ار  لفط  زامن ، يادا  زا  سپ  درادرب و  بارحم  نایم  زا  ار  دازون  تفگ : دوخ  مالغ  هب  هاگنآ  و  ادـخ ، لوسر 

دوب و مرحم  هام  رد  كدوک  دلوت  دنیامن . يرادهگن  لفط  زا  ات  دننک  ادیپ  راصنا  زا  ياهیاد  دومرف : نینموملاریما  تشاذگ . مالسلاهیلع  یلع 
. دیروایب رطف  دیع  زور  رد  هام  هن  زا  سپ  ار  لفط  هیاد  دومرف : رمع  مالغ  هب 

لحم رد  ار  كدوک  دومرف : وا  هب  ترضح  دروآ ، مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  ررقم ، عقوم  رد  ار  لفط  هیاد  ررقم ، عقوم  رد  ار  لفط  هیاد 
و هدیدمتس ! نز  دنزرف  هدیدمتـس ، يا  تفگ : يو  هب  دیـسوب و  ار  شتروص  تفرگ و  وت  زا  ار  كدوک  هک  ار  ینز  ره  رگنب  ربب و  دیع  زامن 

! روایب نم  دزن  هب  ریگب و  ار  وا  رگمتس ! درم  دنزرف  يا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  قح  هب  ار  وت  دیوگیم : دـنزیم و  ادـص  ار  وا  رـس  تشپ  زا  ینز  دـید  درب ، اج  نآ  رد  ار  لفط  هیاد ،
يا و  همولظم ! دنزرف  مولظم ، يا  تفگ : وا  هب  دیسوب و  ار  شتروص  تفرگ و  وا  زا  ار  لفط  دیسر و  نز  نآ  داتسیا  هیاد  نک ! فقوت  یکدنا 

تساوخ درک و  در  هیاد  هب  ار  لفط  هک  یماگنه  و  دوب ، ابیز  رایـسب  نز  نآ  و  يراد ، تهابـش  نم  هدرم  كدوک  هب  ردقچ  ملاظ ! درم  دنزرف 
. دیبسچ ار  شنماد  هیاد  دورب ،

! نک اهر  ارم  تفگ : نز 
رگا دـنکیم و  اوسر  مدرم  نایم  رد  ارم  یلع  تفگ : دـش و  برطـضم  نز  مربب ، بلاطیبا  نب  یلع  دزن  هب  ات  منکیمن  اـهر  ار  وت  تفگ : هیاد 

: تفگ هیاد  هب  نز  عقوم  نیا  رد  دربب  ار  وا  تساوخ  درکن و  شوگ  ار  شفرح  هیاد  درک ، مهاوخ  همصاخم  وت  اب  تمایق  زور  رد  ینک  نینچ 
هب نز  اب  درک و  لوبق  هیاد  مهدیم ، وت  هب  يرجه  مهرد  دصیـس  ییاعنـص و  هلح  کی  ینمی و  درب  ود  مربیم و  هناـخ  هب  ار  وت  نک  اـهر  ارم 

نوچ و  داد . مهاوخ  وت  هب  ار  ایادـه  نیمه  يروآزاب  نابرق  دـیع  زور  رد  ار  لفط  رگا  تفگ : هیاد  هب  هاگنآ  تفرگ ، ار  لاوما  و  تفر ، هناـخ 
؟ يدرک هچ  ارم  شرافس  ادخ ! نمشد  يا  دومرف : يو  هب  هدیبلط  ار  هیاد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنتشگرب  دیع  زامن  زا  مدرم 

. مدیدن ار  یسک  تفگ : هیاد 
رب تفرگ و  وت  زا  ار  لـفط  دـمآ و  نز  نآ  ییوگیم . غورد  ربـمغیپ ) ربـق  هب  هراـشا   ) ربـق نیا  بحاـص  قح  هب  دوـمرف : يو  هب  ترـضح  نآ 

دوخ رب  هیاد  داد . مهاوخ  وت  هب  زین  ار  ایادـه  نیمه  يروایب  ار  وا  نابرق  دـیع  زور  رد  رگا  تفگ : داد و  ياهوشر  وت  هب  دز و  هسوب  شتروص 
!؟ ینادیم بیغ  رگم  ادخ ! لوسر  مع  رسپ  يا  تفگ : دیزرل و 
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. تسا هداد  ربخ  نم  هب  ار  هیضق  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نکیلو  دنادیمن  بیغ  یسک  ادخ  زج  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
. منک رضاح  ار  نز  دیهد  روتسد  رگا  نونکا  دیدومرف ، هک  دوب  نامه  ارجام  و  تسا . تسار  راتفگ  راتفگ ، نیرتهب  تفگ : نز 

دیع زور  ات  ینک  ربص  دـیاب  لاح  دـش ، لقتنم  يرگید  لزنم  هب  لزنم  نآ  زا  درب  هناخ  هب  ار  وت  نز  نآ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
تفر لحم  نآ  هب  هیاد  دش  نابرق  دیع  زور  نوچ  و  منکیم . تعاطا  تفگ : نز  درذگرد . وت  ریـصقت  رـس  زا  دنوادخ  ات  يروایب  ار  وا  نابرق 

. مهدب وت  هب  ماهداد  هدعو  وت  هب  هچنآ  ات  ایب  نم  اب  تفگ : هیاد  هب  هاگنآ  دیسوب و  ار  شتروص  تفرگ و  ار  لفط  دمآ و  زین  نز  و 
سرداـیرف يا  تشاد : هضرع  یهلا  هاـگرد  هب  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  نز  عـقوم  نیا  رد  منکیمن ، اـهر  ار  وـت  زگره  تفگ : هیاد 

!. نادنمدرد هانپ  يا  و  ناگدنامرد !
نم اـی  ییوگیم  وـت  دوـمرف : يو  هب  ترـضح  نآ  دـیدرگ ، دراو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رب  نوـچ  و  تفر . دجـسم  هب  هیاد  اـب  هاـگنآ  و 

!؟ میوگب
. میوگیم مدوخ  نز :

! وگب سپ  مالسلاهیلع  یلع 
نآ باـکر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تاوزغ  زا  یکی  رد  یجرزخ  دعـس  نـب  رماـع  مردـپ  مراـصنا ، زا  يدرم  رتـخد  نـم  نز :

کی و  متفرگیم ، سنا  هیاسمه  نانز  اب  هدنام  اهنت  دوخ  نم  تشذگرد و  ایند  زا  رکبوبا  تفالخ  دهع  رد  زین  مردام  دـش . هتـشک  ترـضح 
مان زا  دمآ و  ام  دزن  هب  نانز  اصع  تشاد ، تسد  رد  یحیبست  هک  توترف  ینزریپ  مدوب ، هتـسشن  راصنا  رجاهم و  نانز  زا  نت  دنچ  اب  هک  زور 

؟ تسیچ وت  مسا  تفگ : دیسر  نم  هب  هک  نیا  ات  دومن . شسرپ  نانز  همه 
. هلیمج متفگ :
؟ یتسیک رتخد 

. يراصنا رماع  رتخد 
؟ يراد ردپ 

. ریخ
؟ ياهدرک جاودزا 

. هن
. دشاب وت  سنوم  سینا و  دنک و  کمک  وت  هب  هدمآ  وت  دزن  ینز  یتسین  لیام  تفگ : درک و  هیرگ  هدومن  محرت  نم  لاح  هب  سپ 

. ملیام هلب  رتخد :
نم زا  یبآ  هاگنآ  وت ، رما  رما  تسوت و  هناخ  هناخ  اـمرفب  متفگ : هدـش  لاحـشوخ  نم  مشاـب ، ناـبرهم  يرداـم  وت  يارب  مرـضاح  نم  نزریپ :
هیرگ ارچ  متفگ : درک ، هیرگ  دـید  ار  اـهنآ  نوـچ  مدرک و  اـیهم  شیارب  اـمرخ  ریـش و  ناـن و  اذـغ  عـقوم  رد  نم  تـفرگ و  وـضو  تساوـخ 

؟ ینکیم
مندروخ اذـغ  تقو  مه  الاح  تفگ : درک و  هیرگ  مه  زاب  کمن و  یکدـنا  اـی  وج  ناـن  کـی  زا  تسا  تراـبع  نم  كاروخ  مرتخد ! نزریپ :

نم دیدرگ ، غراف  ءاشع  زامن  زا  هک  نیا  ات  دـش  لوغـشم  زامن  هب  تساخرب و  سپ  مروخیم  اذـغ  ءاشع  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  نم  و  تسین ،
اب ار  اهرتسکاخ  مدروآ  نوچ  رواـیب ، میارب  رتسکاـخ  يرادـقم  تفگ  نم  هب  هاـگنآ  مدروآ  شیارب  کـمن  يرادـقم  وج و  ناـن  صرق  کـی 
هب مدـید  وا  زا  ار  راتفر  نیا  نوچ  نم  دـناوخ و  زامن  مد  هدـیپس  ات  داتـسیا و  زامن  هب  زاب  درک و  راطفا  نان  همقل  هس  اب  هدومن  طولخم  کـمن 
نم هب  عقوم  نیا  رد  تسا . باجتـسم  وت  ياعد  اریز  دزرمایب ؛ ارم  دـنوادخ  نک ، اعد  میارب  متفگ : مدز و  هسوب  شرـس  رب  هدـش  کیدزن  يو 
نم و  دـشاب ، وت  رانک  رد  ینز  دـیاب  ینامب ، اهنت  مسرتیم  وت  رب  موشیم  جراـخ  هناـخ  زا  هک  یماـگنه  نم  یتسه و  اـبیز  يرتخد  وت  تفگ :
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. دشاب وت  زارمه  رای و  ات  مروایب  وت  دزن  ار  وا  یهاوخب  رگا  تسا ، رتگرزب  وت  زا  هک  مراد  دنمدرخ  هدباع و  يرتخد 
؟ مهاوخن ارچ  متفگ :

. تشگرب اهنت  دوخ  ینامز  زا  سپ  یلو  تفر  نوریب  هناخ  زا  تساخرب و  سپ 
؟ يدرواین هارمه  هب  ار  مرهاوخ  ارچ  متفگ :

شتاداـبع ماـجنا  محازم  دـننکیم و  دـمآ  تفر و  داـیز  وـت  هناـخ  هب  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  دریگیمن و  سنا  یـسک  اـب  نم  رتـخد  تفگ :
. دنوشیم

دوب وا  اب  ینز  تشگرب و  یتعاس  زا  سپ  تفر و  نزریپ  دیایب ، هناخ  هب  یـسک  مراذـگیمن  تسا  نم  هناخ  رد  وت  رتخد  هک  یعقوم  ات  متفگ :
؟ يوشیمن لخاد  ارچ  متفگ : داتسیا ، قاتا  رد  رب  و  دوب ، ادیپ  شنامشچ  طقف  دوب و  هدناچیپ  شسابل  رد  ار  ندب  مامت  هک 

. تسا هتشگ  دوخیب  دوخ  زا  هک  هدش  لاحشوخ  نانچ  وت  رادید  زا  تفگ : هزوجع 
لوبق یلو  نک ، زاب  ار  تتروص  متفگ  هدیبسچ و  رتخد  هب  متسب و  ار  رد  متفر  دوشن ، دراو  یسک  ات  مدنبیم  ار  هناخ  رد  موریم  نالا  متفگ :
يراز نم  سپ  نانز ، سابل  اب  هتسب  باضخ  اپ  تسد و  هایس و  شیر  اب  تسا  یناوج  مدید  ناهگان  متشادرب  شرس  زا  ار  شیور  سپ  درکن ،

زا متساوخ  و  یـسرتیمن ؟ رمع  توطـس  زا  رگم  وش ! نوریب  هناخ  زا  زیخرب و  يدش !؟ یتیانج  نینچ  بکترم  ارچ  متفگ : وا  هب  هدومن  عزف  و 
تدـش زا  دومن و  ترـشابم  نم  اب  سپ  یباقع  لاگنچ  رد  مدوب  یکـشجنگ  دـننام  شتـسد  رد  نم  دـیبسچ و  نم  هب  هاگانب  هک  موش  رود  وا 

ادـخ هاگرد  هب  مدرک و  ادـج  شندـب  زا  رـس  دوب  هتـسب  شرمک  رب  هک  يدراک  اب  نم  و  دـیدرگ ، شوهیب  داـتفا و  نیمز  رب  تشاد  هک  یتسم 
: متشاد هضرع 

وا رب  ياهدنب  هاگره  هک  ییادخ  يا  منکیم ، لکوت  وت  رب  نم  تسا و  هدرک  اوسر  ارم  هدومن و  متـس  نم  هب  درم  نیا  هک  ینادیم  وت  ایادـخ !
و متخادنا ، دجسم  بارحم  رد  هتـشادرب و  ار  شدسج  دش  بش  نوچ  و  یـشوپ . هدرپ  وکین  هک  ییادخ  يا  دیامن ! تیافک  ار  وا  دنک  لکوت 

نیا مدنکفا . دجسم  بارحم  رد  هدومن  قادنق  ار  وا  تساطخ  متفگ  یلو  مشکب  ار  وا  متساوخ  مدییاز ، ار  دنزرف  نوچ  و  مدش . نتـسبآ  وا  زا 
! ادخ لوسر  مع  رسپ  يا  دوب  نم  يارجام 

. تسا نآ  رد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : رمع 
. دیوگیم نخس  قحب  یلع  مردارب  دومرف : زین  و 

؟ تسیچ نانآ  مکح  نسحلاابا ! ای  تفگ : هاگنآ  و 
لمع نیدـب  اریز  تسین ؛ يدـح  نز  رب  تسا و  هدـش  گرزب  یهاـنگ  بکترم  اریز  درادـن ؛ ياهید  لوتقم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. مریگب وا  زا  ار  ادخ  قح  ات  روایب  ار  هزوجع  دومرف : نز  هب  سپس  و  هدش ، روبجم 
رد ادرف  درب و  هناـخ  هب  ار  دـنزرف  نز  نک ! در  شرداـم  هب  ار  دـنزرف  دومرف : هیاد  هب  نینموملاریما  دـیهدب ، تلهم  نم  هب  زور  هس  تفگ : نز 

، دروآ مالسلاهیلع  یلع  دزن  هب  ناشک  ناشک  تفرگب و  ار  وا  سپ  دید ، ياهچوک  رد  ار  وا  ناهگان  تفر و  نوریب  هناخ  زا  نزریپ  يوجتـسج 
ملع متسه و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  هک  ینادیم  ادخ ! نمشد  يا  دومرف : نزریپ  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دندیسر ، ترـضح  دزن  هب  نوچ 

! وگب ار  لاح  تقیقح  نونکا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  نم 
! مرادن یعالطا  هیضق  زا  مسانشیمن و  ار  نز  نیا  نم  تفگ : نزریپ 

؟ يروخیم مسق  دومرف : يو  هب  نینموملاریما 
. يرآ نزریپ :

هایـس شتروص  ناهگان  درک  دای  دنگوس  نزریپ  نوچ  و  نک ، دای  دنگوس  راذگب و  ادـخ  لوسر  ربق  يور  ار  تتـسد  دومرف : وا  هب  ترـضح 
تمادن يور  زا  دید  هایس  ار  دوخ  تروص  درک و  هاگن  هنییآ  رد  نزریپ  نوچ  و  دندروآ ، ياهنییآ  داد  روتسد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دش .
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یهایس نآ  یلو  نادرگ ، دیفس  ار  شتروص  تسوگتـسار  نز  نیا  رگا  ایادخ ! راب  درک : ضرع  ادخ  هاگرد  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دز ، هحیص 
!؟ تسا هتشذگن  وت  ریصقت  رس  زا  دنوادخ  هک  نآ  اب  ياهدرک  هبوت  هنوگچ  دومرف : يو  هب  ترضح  دشن ، فرطرب 

[. 526 . ] دنیامن شراسگنس  هدرک  جراخ  هنیدم  زا  ار  نزریپ  داد  روتسد  رمع  هاگنآ 
. تسا هداتفا  قافتا  رمع  نامز  رد  ارجام  نیا  دیوگیم : هدرک و  لقن  راصتخا  روطب  ار  هیضق  نیا  دیدحلایبانبا 

دش مهتم  انز  هب  هک  يرتخد 

دنم هقالع  وا  هب  رایـسب  هک  دنتـشاد  رهاوخ  کی  اهنت  دـندرکیم و  یگدـنز  برع  ياهلیبق  رد  ردارب  هد  اـی  هن  هک  تسا  يدـنوار  جـئارخ  رد 
هک دجنگیمن  ام  تریغ  هب  اریز  نکن ؛ جاودزا  وت  میراپسیم و  وت  دزن  دهدیم  يزور  ام  هب  دنوادخ  هچ  ره  دنتفگ : رهاوخ  هب  نانآ  دندوب ،
هک نیا  ات  دنتـشادیم ، یمارگ  ار  رهاوخ  زین  ناردارب  تخادرپ . ناـنآ  يرازگتمدـخ  هب  درک و  تقفاوم  ناـنآ  اـب  رهاوخ  ییاـمن ، جاودزا  وت 

فوج رد  ییولاز  اقافتا  تسشن ، بآ  نایم  رد  تفر و  یبآ  همشچ  رس  رب  ندومن  لسغ  يارب  هنایهام  تاداع  زا  یکاپ  زا  سپ  رهاوخ  يزور 
هدرک تنایخ  نانآ  هب  هدش و  نتـسبآ  رهاوخ  هک  دنتـشادنپ  ناردارب  دمآ ، الاب  نز  مکـش  هدش و  گرزب  ولاز  یتدم  زا  سپ  دـش و  لخاد  وا 

یلع دزن  ار  رهاوخ  میربیم ، بلاطیبا  نب  یلع  دزن  ار  وا  دنتفگ : هدرک ، تعنامم  نانآ  زا  یـضعب  یلو  دنـشکب ، ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  تسا ،
. دنداد حرش  ار  ارجام  هدرب و  مالسلاهیلع 

رد دمآ و  نوریب  نز  فوج  زا  ولاز  لاح  نآ  رد  دنیـشنب و  تشط  نایم  داد  روتـسد  نز  هب  و  دیروایب ! میارب  نجل  زا  رپ  یتشط  نینموملاریما :
بیغ وت  یتـسه و  اـم  راـگدرورپ  وـت  یلع ! اـی  دـنتفگ : دـندیدب ، روآ  تریح  جـالع  ریبدـت و  نیا  نوـچ  ناردارب  تفرگ . رارق  تشط  ناـیم 

دنوادخ فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : اهنآ  هب  هدومن و  عنم  راتفگ ، نیا  زا  ار  نانآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ینادیم !
[. 527 . ] دش دهاوخ  عقاو  تعاس ، نیا  رد  زور و  نیا  رد  هام و  نیا  رد  هیضق  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب 

هیریوج ناتساد 

هاوگ دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  . تسنادیم دوخ  زا  ار  نآ  مادـک ، ره  دـندرکیم ، عازن  مه  اـب  یبـسا  هداـم  رـس  رب  رمع  نب  هیریوج  اـب  يدرم 
؟ دیروایب

! هدب درم  نیا  هب  ار  بسا  دومرف : هیریوج  هب  سپ  هن . دنتفگ :
؟ هاوگ نودب  نینموملاریما ! ای  تفگ : هیریوج 

زا ار  وا  ترـضح  و  تیلهاج . رـصع  رد  ار  تاهنالهاج  راتفر  ياهدرک  شومارف  ایآ  مرتهاگآ ، تدوخ  زا  وت  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
[. 528 . ] داد ربخ  شرادرک 

هدومن قحیذ  ار  هیلع  یعدم  هک  ییایاضق 

هراشا

هب ناهگان  هک  درکیم  يزاب  دوخ  نامـسیر  اب  تفریم و  هار  رتش  دومن ، لاـقع  ار  رتش  ناـنآ  زا  یکی  دـندوب ، رتش  کـی  کـلام  رفن  راـهچ 
. دـندرک هبلاـطم  وا  زا  ار  رتـش  تمیق  هتـساخرب و  هعزاـنم  هب  یکی  نیا  اـب  رگید  رفن  هس  نآ  عـقوم  نیا  رد  دـیدرگ ، كـاله  دروـخ و  نیمز 
زا نوچ  امش  هدومن و  يرادهگن  دوخ  قح  زا  وا  اریز  دیهدب ؛ ار  یکی  نآ  مهـس  دیاب  امـش  دومرف : رفن  هس  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

[. 529 . ] دیاهدرک فلت  زین  ار  وا  قح  دیاهدرکن  تبقارم  دوخ  قح 
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و داد ، مهرد  کی  اهنت  دوب ، مهرد  راهچ  یعدـم  هک  ار  نان  هدرگ  هس  بحاـص  ترـضح  نآ  هک  مکی  ربخ  مهدزیـس  لـصف  رد  تشذـگ  و 
نوماریپ یتاراشا  تاکن و  يروآدای  هماع و  خـیراوت  زا  لقن  هب  افلخ  راتفگ  راتفر و  ایاضق و  زا  ياهراـپ  همتاـخ  . دومن قحیذ  ار  هیلع  یعدـم 

. اهنآ

هنتف نیرخآ  نیلوا و 

هب ناربمایپ  دـیوگ  هکنیا  ات  دومن  هراشا  دوب  هدجـس  لاح  رد  هک  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هدروآ : لاـمک  رد  دربم 
يوس هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  ریشمش  دز و  الاب  ار  اهنیتسآ  رکبوبا  عقوم  نیا  رد  دشکیم ؟ ار  درم  نیا  امـش  زا  یـسک  ایآ  دومرف : نارـضاح 

!؟ دیوگیم هللا  الا  هلا  هک ال  مشکب  ار  يدرم  ایآ  تفگ : ربمایپ  هب  تشگرب و  هک  دییاپن  يرید  یلو  درک ، تکرح  درم  نآ 
هباشم یلامعا  زین  وا  یلو  تساخرب  رمع  دـشکیم ؟ ار  درم  نیا  یـسک  ایآ  دومرف : نارـضاح  هب  راب  رگد  دادـن و  یخـساپ  وا  هب  ادـخ  لوسر 

بلاطیبا نب  یلع  هعفد  نیا  دـشکیم ؟ ار  درم  نیا  امـش  زا  یـسک  ایآ  دومرف : ربمایپ  راب  نیموس  داد ، ماجنا  دوب  هداد  ماـجنا  رکبوبا  هک  هچنآ 
. دوب هدرک  رارف  وا  دبای  تسد  وا  رب  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دیدرگ ، هناور  درم  نآ  فرط  هب  تساخرب و  مالسلاهیلع 

[. 530 . ] دوب هنتف  نیرخآ  نیلوا و  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
رد ار  وا  هک  دروآ  رذـع  نینچ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  رکبوبا  هک  هدروآ  نآ  رد  هدرک و  لـقن  يرگید  قـیرطب  ار  تیاور  نیمه  دربـم  زین  و 
رد يرفن  ود  چیه  دشیم  هتـشک  درم  نیا  رگا  دومرف : ربمغیپ  هاگنآ  تسا و  هدید  هدجـس  لاح  رد  ار  وا  هک  نیا  هب  رمعو  هدید ، عوکر  لاح 

. دندرکیمن فالتخا  مه  اب  ادخ  نید 
نب بوقعی  ریـسفت  ربتعم : هناگ  هدزاود  ریـسافت  زا  وا  يزاریـش و  یـسوم  نب  دـمحم  ظفاح  باـتک  زا  فئارط  رد  زین  یـسوواطنبا  ار  ربخ  و 

، دهاجم يدس ، برح ، نب  یلع  مالس ، نب  مساق  عیکو ، نایح ، نب  لتاقم  نامیلس ، نب  لتاقم  حیرجنبا ، ناطقلا ، یـسوم  نب  فسوی  نایفس ،
[. 531 . ] تسا هدرک  لقن  هداتق ، حلاصوبا ،

: ّفلؤم
هک نآ  زا  سپ  نیفـص  گنج  رد  هک  هدوب  یمیمت  هرـصی  وخلاوذ  دوب  هداد  ار  شلتق  ناـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  يدرم 
نآ هب  درک  میسقت  ار  ربیخ  مئانغ  ادخ  لوسر  هک  یعقوم  زین  نآ  زا  شیپ  و  دیدرگ ، نیقفانم  هدرکرـس  سیئر و  تفر  اههزین  يالاب  رب  اهنآرق 
هب نم  رگا  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  شترـضح  هک  یئاج  ات  هدروآ  مشخ  هب  ار  ربمایپ  شتراسج ، نیا  اـب  داد و  یتلادـعیب  تبـسن  ترـضح 

[. 532 . ] دش دترم  هدیدرگ  جراخ  مالسا  زا  شبدا  هئاسا  نیا  اب  و  درک ؟ دهاوخ  یسک  هچ  منکن  لمع  تلادع 
شمود و  هداتفا ، قافتا  مالسا  تما  نایم  رد  هک  تسا  هتـسناد  ياههبـش  نیلوا  ار  ارجام  نیا  عوقو  [ 533  ] لحن للم و  باتک  رد  یناتـسرهش 

و هماسا ، رکـشل  زا  نامثع  رکبوبا و  اـب  هدوب  وا  فلخت  شموس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ندرک  تیـصو  زا  هدوب  رمع  يریگولج 
. ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  هدوب  وا  راکنا  شمراهچ 

اهرذع نآ  يارب  یهجوت  هچ  سپ  تسا ، زامن  لاح  رد  درم  نآ  هک  دوب  هدـید  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و 
هچ نیا ، ربانب  دیدرگ . رذتعم  بلطم  نامه  هب  زاب  هنوگچ  سپ  تفریذـپن  ار  رکبوبا  رذـع  ادـخ  لوسر  دـید  هک  رمع  هوالعب ، دوب !؟ دـهاوخ 

اهنیا هئطخت  لاوما و  باـب  رد  هرـصی  وخلاوذ  هئطخت  هک  نیا  زج  اـهنیا ، راـتفگ  ادـخ و  لوسر  هب  هرـصی  وـخلاوذ  راـتفگ  نآ  نیب  تسا  قرف 
یقرف لـطاب  قیدـص و  تقیقح  هب  ناـنآ  رگا  تسا و  هدوب  مازتلـالاب  مود  هقباـطملاب و  لوا  هک  نیا  و  هدوب ، تسرتمهم ) هک   ) نوـخ هراـبرد 
یقرف نارگید  ربمغیپ و  نیب  ارچ  و  دـندرکن ؟ قیدـصت  ار  وا  تشاد  یبارعا  رفن  کی  اب  ادـخ  لوسر  هک  ییاعدا  نآ  رد  ارچ  و  دناهتـشاذگن ؟

و هدومرف : شلوسر  هراب  رد  ار  ادخ  راتفگ  ارچ  تشذـگ و  موس  لهچ و  لصف  زا  کی  ناونع  تسخن  شخب  رد  نآ  ناتـساد  هک  دنتـشاذگن 
!؟ دندومنن قیدصت  [ 534  ] یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا ، نع  قطنی  ام 
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رکبوبا ترسح 

فسات زیچ  هس  رب  اهنت  نم  تفگیم : هک  مدینـشیم  وا  زا  مدوب ، هتفر  شتدایع  هب  رکبوبا  تافو  ضرم  رد  دیوگیم : فوع  نب  نمحرلادبع 
و مدادیم ، ماجنا  ار  اهنآ  متـشاد  وزرآ  ماهدادـن و  ماجنا  راک  هس  و  دزیمن ! رـس  نم  زا  شاـک  يا  مداد و  ماـجنا  ار  اـهنآ  ارچ  هک  مروخیم 

. مدیسرپیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  بلطم  هس  متشاد  وزرآ 
 … دوب یلاتق  گنج و  مزلتسم  هچ  رگا  مدشیمن و  همطاف  هناخ  ضرعتم  هک  نیا  یکی  دزیمن ؛ رـس  نم  زا  متـشاد  وزرآ  هک  یلمع  هس  ماما 
هک یعوضوم  هس  اما  دـیوگ و  هکنیا  ات  مدرکیم  شدازآ  ای  متـشکیم و  ار  وا  ریـشمش  اـب  اـی  هکلب  مدـنازوسیمن  ار  هاـجف  هک  نیا  رگید  و 

نیا رگید  و  مینکن ، رجاشت  عازن و  وا  اب  ات  دوب  دهاوخ  یسک  هچ  وا  زا  سپ  هفیلخ  هک  نیا  یکی  مدیـسرپیم ؛ ادخ  لوسر  زا  متـشاد  تسود 
[. 535 …  ] مدرکیم لاوس  وا  زا  ار  رهاوخ  رتخد  همع و  ثاریم  هک 

: ربخ دنس 
زا متـشاد  تسود  هدـمآ : نینچ  نآ  رخآ  رد  نکیلو  هدرک  لـقن  هماـع  قیرط  زا  لاـصخ  باـتک  رد  زین  هر )  ) قودـص خیـش  ار  ربخ  نیمه  و 

[. 536 . ] مدومنیم شسرپ  همع  ردارب و  ثاریم  زا  ادخ  لوسر 
ثاریم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  متشاد  تسود  هدروآ : نینچ  نآ  رخآ  رد  نکیلو  هدرک  لقن  افلخ  رد  هبیتقنبا  ار  تیاور  زین  و 

[. 537 . ] مدیسرپیم همع  ردارب و  رتخد 
هماسا رکشل  زا  متشاد  تسود  هدروآ : نآ  نمـض  رد  هدومن و  تیاور  هماع  قیرط  زا  ار  روکذم  ربخ  حاضیا  رد  ناذاش  نب  لضف  نینچمه  و 

[. 538 . ] متشکیمن ار  هحیلط  هنییع و  متشاد  تسود  و  مدرکیمن ، فلخت 
: ربخ یسررب 

دندینـش تفالخ  هرابرد  نانآ  اب  ار  هرهاط  هقیدص  هجاحم  راصنا ، هک  یماگنه  و  دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  لاصخ  رد  قودـص  خـیش 
لودـع رکبوبا  هب  یلع  زا  زگره  میدوب  هدینـش  ار  امـش  نانخـس  نیا  مینک  تعیب  رکبوـبا  اـب  هک  نآ  زا  شیپ  اـم  رگا  دـنتفگ : هردـخم  نآ  هب 

.!؟ تشاذگ یقاب  يرذع  یسک  يارب  مخ  ریدغ  زور  ایآ  دومرف : نانآ  خساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف -، یلو  میدرکیمن ،
هک یسک  نیتسخن  يراصنا  دعس  نب  ریشب  هدروآ : تفالخ  هراب  رد  راصنا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هجاحم  رکذ  زا  دعب  افلخ  رد  هبیتقنبا 
وا اب  مدرم  ادابم  هک  نیا  زا  تشاد  هدابع  نب  دعـس  شیومع  رـسپ  هب  تبـسن  هک  یتداسح  رطاخب  رمع ، زا  شیپ  یتح  دومن ، تعیب  رکبوبا  اـب 

تفالخ هرابرد  زگره  دندوب  هدینـش  دننک  تعیب  رکبوبا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  امـش  نانخـس  راصنا  رگا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دـننک  تعیب 
[. 539 . ] دندرکیمن فالتخا  امش 

خـساپ رد  نانآ  و  دـنک ، راصنتـسا  نانآ  زا  ات  دربیم  راـصنا  عماـجم  سلاـجم و  هب  هدومن  راوس  رتسا  رب  ار  همطاـف  اهبـش  یلع ، هدروآ : زین  و 
تعیب يرگید  اب  ام  دوب  هتـساوخ  تعیب  ام  زا  رکبوبا  زا  لبق  وت  مع  رـسپ  رـسمه و  رگا  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دنتفگیم  مالـسلااهیلع  همطاف 

رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كاپ  رکیپ  عقوم  نآ  رد  نم  هک  دوب  حیحـص  ایآ  تفگیم : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  میدومنیمن و 
هب زین  مالسلااهیلع  همطاف  و  مزیخرب !؟ همصاخم  هرجاشم و  هب  مدرم  اب  راوگرزب  نآ  تفالخ  رس  رب  هدش  جراخ  هناخ  زا  مراذگب و  هناخ  نایم 

باوج هبلاطم  مه  باسح و  نانآ  اب  ادخ  هک  دندش  یلامعا  بکترم  اهنآ  هدادن و  ماجنا  شاهفیظو  فالخ  رب  يراک  نسحلاابا  تفگ : نانآ 
[. 540 . ] دومن دهاوخ 

: ّفلؤم
مـشچ اب  هدش و  هتـشون  تنـس  لها  قیرط  زا  صوصخ  نیا  رد  اهباتک  هک  نیا  اب  دـشابن  یعطق  تباث و  مخ  ریدـغ  ثیدـح  هک  نیا  ضرف  رب 

نآ رب  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  تثعب  زاغآ  ياهزور  نیتسخن  زا  هک  تفالخ  هلأسم  هرابرد  ادخ  لوسر  ررکم  رتاوتم و  نانخس  زا  یـشوپ 
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رظنفرص اب  هدرکیم و  داشرا  توعد و  مهم  رما  نیا  هب  ار  نانآ  دنوادخ  روتـسد  هب  هک  شکیدزن  ناشیوخ  هب  تبـسن  هژیوب  دومنیم ، دیکات 
نینموملاریما ینیـشناج  هب  اتداع  هدوب  ترـضح  نآ  توبن  هب  دـقتعم  سک  ره  هک  ياهنوگ  هب  هراب ، نیا  رد  ترـضح  نآ  لاـمعا  راـتفر و  زا 

، يرـشب ترطف  و  یلقع ، نیهارب  و  ینآرق ، تاـیآ  ندوبن  ضرف  رب  و  هدرکیم ، ادـیپ  داـقتعا  ناـعذا و  زین  راوگرزب  نآ  يارب  زا  مالـسلاهیلع 
. تسا هتشاد  دوخ  تفالخ  رما  رد  نانآ  هفیلخ  هک  يدیدرت  کش و  نانآ ، کلسم  تحص  مدع  تابثا  رد  تسا  یفاک 

هراب نیا  رد  ات  مدومنیم  شسرپ  وا  زا  دعب  هفیلخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  متشاد  تسود  دیوگیم : رکبوبا  هنوگچ  یهگناو ،
وا زا  دعب  ات  دناسرب  تبث  هب  ابتک  ار  نآ  و  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  شتافو  ماگنه  رد  هک  تساوخ  ادخ  لوسر  هک  نیا  اب  دـیاین ، شیپ  یعازن 

فارتعا ادعب  دوخ  رمع  و  دـیوگیم . نایذـه  يرامیب  تدـش  رثا  رب  ربمایپ  تفگ : نارـضاح  هب  تشاذـگن و  رمع  یلو  دـنتفین ، یهارمگ  رد 
. تسا هدرک  يریگولج  نآ  زا  هدوبن  راگزاس  وا  تاین  اب  مادقا  نآ  هک  تهج  نآ  زا  یلو  هدوب  ربخاب  ربمغیپ  میمصت  هدارا و  زا  هک  هدومن 

میدوب اهنت  وا  نم و  هک  یلاح  رد  زور  کی  مدوب ، رمع  هارمه  يرفـس  رد  نم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  دیدحلایبانبا  هچنانچ 
منیبیم تفریذپن و  یلو  دیایب  نم  اب  رفس  نیا  رد  متساوخ  وا  زا  هک  منکیم  وت  هب  ار  یلع  تمع  رسپ  تیاکش  سابع ! رسپ  يا  تفگ : نم  هب 

؟ تسیچ شتلع  وت  رظن  هب  تسا ، هدرسفا  هتفرگ و 
. ینادیم ار  شتلع  تدوخ  سابعنبا :

. تسا تفالخ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  انیقی  رمع :
: رمع . تسا هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دراد  هدـیقع  وا  اریز  تسا ؛ نیمه  مرظن  مه  نم  ساـبعنبا :

[. 541 . ] تسا هدش  لقن  يرگید  ریباعت  اب  زین  ربخ  نومضم  دیوگ و  هکنیا  ات  تسا . هدرکن  هدارا  ار  نیا  ادخ  هک  دوس  هچ  یلو 
: ّفلؤم

، شتافو يرامیب  رد  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هتـشاد  راهظا  نآ  رد  رمع  هک  تسا  یتیاور  رگید ، ربخ  زا  وا  دوصقم 
تین و زین  ادـخ  لوسر  و  مدروآ ، لمع  هب  تعنامم  نآ  زا  فـالتخا ، هنتف و  عوقو  فوخ  رطاـخ  هب  نم  یلو  دـنک  ناـیب  ار  تفـالخ  عوضوم 

. دش دهاوخ  عقاو  دهاوخب  ادخ  هک  هچنآ  هتبلا  و  دومن ؛ يراددوخ  نآ  نایب  زا  هتفایرد  ارم  روظنم 
تـساوخن ادـخ  یلو  دـهد  رارق  ع )  ) یلع وا  يارب  ار  تفـالخ  تساوـخیم  ادـخ  لوـسر  هتفگ : لوا  ربـخ  رد  رمع  هک  نیا  هـب  عـجار  اـما  و 

هک تسا  نیا  ریظن  تسرد  نیا  و  تسادـخ ، تساوخ  ربمایپ  تساوخ  هدوبن و  ادـخ  ناـمرف  هب  زج  ربماـیپ  هدارا  اریز  تسین ؛ شیب  ياهطلاـغم 
ناـنآ مینیبیم  هک  ارچ  هتـساوخن  ار  نآ  ادـخ  یلو  دـناهدرک  توعد  ادـخ  هب  ندروآ  ناـمیا  هب  ار  مدرم  هچ  رگا  یهلا  ناربماـیپ  دوـش : هتفگ 

. دناهدرواین نامیا 
هفیلخ ناونع  هب  ار  نینموملاریما  وا  شتافو  ضرم  رد  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هتفگ : هک  مود  ربخ  رد  وا  راتفگ  اـما  و 

هللا یلـص  ربمغیپ  هرابرد  هچنانچ  تسا ، لاعتم  يادخ  هب  ییوگهدوهیب  تبـسن  نخـس  نیا  عقاو  متـشاذگن  نم  یلو  دنک  یفرعم  دوخ  زا  دـعب 
[. 542 . ] یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  دیامرفیم : شلوسر  هرابرد  دنوادخ  اریز  هتفگ : ار  نآ  تحارص  هب  هلآ  هیلع و 

هب تبـسن  رمع  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هنتف …  عوقو  زا  سرت  رطاـخب  دـنک  یلمع  ار  شمیمـصت  ربماـیپ  متـشاذگن  نم  هتفگ : هک  اـجنآ  و 
! تسا رتهاگآ  شلوسر  ادخ و  زا  نیملسم  مالسا و  حلاصم 

هب ار  يو  يرگید  وحن  هب  ای  دومنیم و  دازآ  ار  وا  ای  هک  درکیم  وزرآ  گرم ، زا  شیپ  دوب و  هدنازوس  ار  وا  رکبوبا  هک  هاجف  ناتـساد  اما  و 
تفرگ هحلسا  نوچ  و  دنک ، دربن  مالسا  زا  نیدترم  اب  ات  تساوخ  هحلـسا  رکبوبا  زا  هک  هدوب  یملـس  لیل  ای  دبع  نب  سایا  وا ، دناسریم  لتق 
هدومن ریگتسد  ریـسا و  ار  يو  هقیرط  هکنیا  ات  دومن ، وا  يریگتـسد  رومام  ار  زجاح  نب  هقیرط  رکبوبا  سپ  تفر . ناناملـسم  گنج  هب  نآ  اب 

[. 543 . ] دنتخادنا نآ  نایم  رد  هتسب  تسد  ار  سایا  هتخورفا  گرزب  یشتآ  هنیدم  رهش  نوریب  رد  داد  روتسد  رکبوبا  دروآ . رکبوبا  دزن  هب 

درک عطق  ار  نامهم  تسد  رکبوبا 
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عطق شتسار  تسد  هک  ار  يدرم  رکبوبا  هک  هدرک  لقن  یضاق )  ) يولول نسح  مثیه و  شایعیبا و  نب  رکبوبا  زا  حاضیا  رد  ناذاش  نب  لضف 
ناقراس رادرک  هب  وت  رادرک  دـنگوس  ادـخب  تفگ : يو  هب  رکبوبا  تشاد ، هتـسارآ  يرهاـظ  ناـمهم  دـناوخ . ارف  دوخ  یناـمهم  هب  دوب  هدـش 

؟ تسا هدیرب  ار  وت  تسد  یسک  هچ  نیاربانب  دنامیمن ،
. تسا هدرک  عطق  ارم  تسد  متس  يدمعت و  يور  زا  نمی  رد  هیتم  نب  یلعی  تفگ : نامهم 

مهاوخ عطق  وت  تسد  صاصق  رد  ار  یلعی  تسد  دـیدرگ ، تباث  تیاعدا  تحـص  هچنانچ  منکیم و  قیقحت  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : رکبوبا 
دزن هب  هللادـیبع  نب  هحلط  دـنتفاین ، ار  نآ  دـندرک  صحفت  هچ  ره  دـیدرگ و  دوقفم  سیمع  تنب  ءامـسا  دـنبندرگ  اهزور  نآ  رد  اقافتا  درک .

؟ ینکیمن شیتفت  ار  نامهم  تفگ : دمآ و  رکبوبا 
. مهدیمن وا  هرابرد  يدزد  نامگ  زگره  نم  رکبوبا :

نوریب شقاتا  زا  ار  دـنبندرگ  هدرک  شیتفت  ار  نامهم  هک  نیا  اـت  منک ، یـسرزاب  ار  وا  دـیاب  نم  دـنگوس  ادـخب  تفگ : درک و  رارـصا  هحلط 
. درک عطق  زین  ار  نامهم  پچ  تسد  دید  ار  نیا  نوچ  رکبوبا  دروآ .

ار درم  نآ  پچ  تسد  هتـسناوتیم  رکبوبا  اـیآ  دـنتفگ : یلعوبا  ثیدـح  يوار  هب  يولول  نسح  دوواد و  نب  میهاربا  ربـخ ، نیا  لـقن  زا  سپ 
؟ دربب

شتـسد کی  هک  یـسک  هک  تسین  یکـش  مکح  نیا  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  هابتـشا  رکبوبا  میوگب  هک  نیا  زج  مرادن  ياهراچ  تفگ : یلعوبا 
زا ترورـض  ردق  هب  هدـش  ینادـنز  هکلب  درادـن  عطق  مکح  موس ، تبون  رد  و  دوشیم ، عطق  شپچ  ياپ  رگید  راب  هدـش ، عطق  يدزد  رثا  رد 
اور وا  هرابرد  عطق  مکح  و  تسا ، نومام  هناخ ، لها  زا  نت  کی  دـننامه  نامهم ، هک  نیا  رگید  ياطخ  و  دـنهدیم . هقوذآ  وا  هب  لاملا  تیب 

[. 544 . ] تسین

هماسق مکح  رکبوبا و 

رجاهم هلیـسو  هب  ار  يو  رکبوبا  دیدرگ . مهتم  دوب  هدش  هتـشک  اعنـص  رد  هک  هیوذاد  لتق  نایرج  رد  سیق  هدروآ : نادلبلا  حوتف  رد  يرذالب 
لوسر ربنم  رانک  رد  ار  وا  رکبوبا  دیدرگ ، دراو  رکبوبا  رب  سیق  هک  یماگنه  و  دـناوخ ، ارف  دوخ  دزن  دوب  اعنـص  رد  وا  لماع  هک  هیمایبا  نب 

[. 545 . ] درک شدازآ  سپس  هتشکن و  ار  هیوذاد  ار  وا  هک  داد  دنگوس  راب  هاجنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
: ّفلؤم

. رکنم يارب  هن  هدش  عیرشت  نآ ، تابثا  روظنم  هب  لتق و  یعدم  يارب  هماسق  مکح 
زا یناسک  دومنیم و  یتواـضق  رکبوبا ، هک  داـتفایم  قاـفتا  اـهراب  هک  هدرک  لـقن  بیقن  رفعجوبا  زا  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبانبا 

ییایاضق صوصخ  نیا  رد  و  دندرکیم ، ضقن  ار  وا  مکح  نانآ ، لاثما  بیهـص و  لالب و  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحص 
[. 546 . ] تسا هدرک  لقن  زین 

دادجا ثاریم  مکح  رکبوبا و 

دزن دـندوب  ثاریم  راتـساوخ  مادـک  ره  هک  ردـپ ) ردام  ردام و  ردام   ) هدـج ود  هک  هدرک  لقن  نب  دـمحم  نب  مساق  زا  هباغلا  دـسا  باـتک  رد 
رد هک  راصنا  زا  يدرم  لهـس  نب  نمحرلادـبع  درک . مورحم  ار  ردـپ  رداـم  داد و  رداـم  رداـم  هب  ار  تیم  هکرت  رکبوبا 6/1  دـندمآ . رکبوبا 

ثرا وا  زا  دوبیم  هدـنز  تیم  نیا  دوب و  هدرم  وا  رگا  هک  يداد  ثرا  ار  یـسک  هفیلخ ! يا  تفگ : رکبوبا  هب  هتـشاد  روضح  زین  ردـب  گـنج 
درب یپ  دوخ  ياطخ  هب  رکبوبا  دربیم . ثرا  وا  زا  دوب  هدنز  تیم  نیا  دوب و  هدرم  وا  رگا  هک  يدومن  مورحم  ار  یسک  سکعرب . و  دربیمن ،
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[. 547 . ] دومن تمسق  يواسم  روطب  نانآ  نیب  ار  و 6/1 
[. 548 . ] تسا هدومن  لقن  ظفل  رد  یفالتخا  اب  بیذهترد  هر )  ) یسوط خیش  زین  ار  تیاور  نیمه  و 

نم تفگ : رکبوبا  مهاوخیم ، ثرا  مرـسپ  رـسپ  زا  تفگ : تفر و  رکبوبا  دزن  هب  ردـپ ) ردام   ) ياهدـج هک  هدرک  لـقن  يرگید  هیـضق  زین  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : وا  هب  هریغم  دیسرپ ، نوچ  و  مسرپیم ، نارگید  زا  یلو  مرادن ، رطاخ  هب  هراب  نیا  رد  نآرق  زا  ياهیآ 

. تسا هداد  ار 6/1  هدج 
؟ تسا هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نیا  مه  یسک  وت  زج  تفگ : هریغم  هب  رکبوبا 

نامه ردام  ردام  یتدم  تشذـگ  زا  سپ  داد . نز  نآ  هب  ار  هکرت  نانآ 6/1  یهاوگ  قبط  رکبوبا  سپ  هملـسم . نب  دمحم  هلب ، تفگ : هریغم 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  هچنآ  تفگ : وا  هب  رکبوـبا  دوـمن . ار  شاهوـن  ثاریم  هبلاـطم  وا  زا  هـتفر  رکبوـبا  دزن  تـیم 
نیب ار  هچنانچ 6/1  و  منادیمن . ار  وت  هلأسم  مکح  ور  نیا  زا  دراد  صاصتخا  يردپ  هدـج  هب  دوشیمن و  وت  لماش  دـناهدرک  لقن  صوصخ 

[. 549 . ] دینادیم رتهب  ناتدوخ  دینک ، تمسق  ناترفن  ود  ره 

سورخ داژن  هرابرد  رمع  مکح 

لتق هب  سپ  دینـش  ار  نیا  رمع  دـندرکیم ، يزاب  رامق  سورخ ، هلیـسو  هب  درم  ود  رمع ، تفالخ  نامز  رد  هدروآ : ناویح  باتک  رد  ظـحاج 
يوگحـیبست هـک  ادـخ  تاـقولخم  يا  هتـسد  نتــشک  هـب  اـیآ  تـفگ : وا  هـب  تـفر و  رمع  دزن  هـب  راـصنا  زا  يدرم  داد . ناـمرف  سورخ  داژن 

!؟ یهدیم ینامرف  دنتسه  ناشراگدرورپ 
[. 550 . ] درک وغل  ار  دوخ  مکح  هدش  دوخ  ياطخ  هجوتم  رمع 

تیلهاج تافارخ  رمع و 

ناگتـشرف زا  مهرج  هفئاط  هک  هدوب  نیا  یکی  نانآ  تادقتعم  هلمج  زا  هدروآ : تیلهاج  لها  تافارخ  نایب  نمـض  رد  باتک  نامه  رد  زین  و 
تروص و رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  نایصع  ار  شیادخ  نامـسآ ، رد  ياهتـشرف  هاگره  هک  دناهدوب  دقتعم  دناهدمآ و  دوجو  هب  مدآ  نارتخد  و 

. دناهتسنادیم لیبق  نیا  زا  ار  ابس  هکلم  سیقلب ، تورام و  توراه و  شنیرفآ  و  دتسرفیم ؛ ورف  نیمز  هب  يرشب  تعیبط 
هک دوب  یفارخ  يانبم  نیمه  رب  و  تسا ، هدوب  ناگتـشرف  زا  يربع  شردپ  مدآ و  لسن  زا  يریف  شردام  دـنیوگ  هک  ار  نینرقلاوذ  نینچمه  و 

ءامـسا هب  هک  دـیاهدرک  ماـمت  ار  ناربماـیپ  ياـهمان  اـیآ  تفگ : وا  هب  دزیم  ادـص  نینرقلاوذ  ار  رگید  درم  يدرم ، دینـش  رمع  هـک  یماـگنه 
[. 551 . ] دیاهتفر الاب  هاگتشرف 

وا مرج  فشک  هویش  رمع و 

: دومنیم همزمز  دوخ  اب  ار  رعش  نیا  هک  دینش  ساحسحلا . ینب  مالغ  زا  باطخلا  نب  رمع  دنیوگ  هدروآ : ارعش  رد  هبیتقنبا 
مهضعب همیرک  نم  ردحت  دقلو 

بیط شارفلا و  بنج  یلع  قرع 
هکنیا يارب  هاگنآ  و  دومن ، گرم  هب  دـیدهت  ار  مـالغ  هتفـشآرب  رمع  تخیر  ورف  رتسب  راـنک  رد  ناـنآ  نارتخد  ضعب  زا  شوخ  يوب  قرع و 

زا مالغ  هقالع  دروم  نز  نوچ  و  دنهد ، روبع  وا  لباقم  زا  ار  ینانز  هدناشون و  بارـش  وا  هب  داد  روتـسد  هدوب ، نز  مادک  وا  دوصقم  دـمهفب 
[. 552 . ] دنناسرب لتق  هب  ار  مالغ  داد  روتسد  رمع  سپ  دومن ؛ قشع  لیامت و  راهظا  يو  هب  تبسن  مالغ  تشذگ ، وا  ربارب 

: ّفلؤم
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، تسا هدرک  لامعا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگ  نآ  اب  هدومن ، هدافتـسا  نآ  زا  رمع  هک  مرج  فشک  هنوگ  نیا  نیب  تسا  قرف  ردقچ 
نز هب  هاگنآ  تفرگ و  تلاکو  وا  ياـیلوا  زا  تسخن  درکیم ، راـکنا  ار  دوخ  رـسپ  هک  ینز  يارجاـم  رد  ترـضح  نآ  هک  تشذـگ  ـالبق  و 
ایآ تفگ : دروآرب و  دایرف  نز  عقوم  نیا  رد  میامنیم . جـیوزت  وا  هب  ار  وت  نالا  تسین  وت  دـنزرف  ناوجون  نیا  وت  تاراهظا  قبط  رگا  دومرف :

!؟ ینک جیوزت  مرسپ  هب  ارم  یهاوخیم 
رد ار  ناشیاهرـس  ود  ره  ات  داد  روتـسد  تسا  نم  مالغ  وا  الوم و  نم  تفگیم : درکیم و  راکنا  ار  دوخ  يالوم  هک  یمالغ  دروم  رد  زین  و 

دیشک و نوریب  ار  شرـس  اروف  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  مالغ  سپ  نزب ، ار  مالغ  ندرگ  دومرف : ربنق  هب  هاگنآ  هدومن و  لخاد  خاروس  ود  نایم 
. تشادهگن ار  شرس  نانچمه  يرگید 

ود هرا  اـب  ار  كدوک  دومرف : ناـنآ  هب  تسنادیم  دوخ  زا  ار  كدوک  مادـک  ره  هک  كدوک  کـی  رـس  رب  نز  ود  عازن  دروـم  رد  نینچمه  و 
رگا یلع ! ای  دروآ : رب  دایرف  يرگید  یلو  تفریذـپ  دوبن ، كدوک  رداـم  هک  ینز  نآ  سپ  فصن ، کـی  ناتمادـک  ره  يارب  منکیم  فصن 

. مشخبیم وا  هب  ار  مکدوک  هدومن  رظنفرص  مدوخ  قح  زا  نم  ینک  نینچ  یهاوخیم 
، هوالعب یتسم ، لاح  رد  مه  نآ  ینز ، هب  تبـسن  یلیامت  راهظا  درجم  هب  هن  دوشیم  تباث  رارقا  هعفد  راهچ  اب  انز  دـح  هک : نیا  رگید  بلطم 
هک ار  كولم  دـح  ارجام  نیا  رد  رمع  هرخـالاب  و  لـتق . هن  تسا  هناـیزات  هدوب ) نصحم  ریغ  ياـنز  رهاـظ  بسح  رب  هک   ) هیـضق نیا  رد  دـح 

. تسا هداد  رارق  دازآ  دح  ربارب  نیدنچ  تسا ، دازآ  دح  فصن 

یعرش ننس  رمع و 

نآ و  تفر ، وا  دزن  هب  دوـب  هفیلخ  رمع  هک  یناـمز  رد  يو  هدوـب ، میهاربا  ثرح ، نـب  نمحرلادـبع  قباـس  ماـن  هدروآ : فراـعم  رد  هبیتـقنبا 
نمحرلادـبع زین  ار  وا  مسا  سپ  دـهدب ، رییغت  دـندوب  موسوم  ءایبنا  ءامـسا  هب  هک  ار  یناـسک  ماـن  دوب  هتفرگ  میمـصت  رمع  هک  دوب  یماـگنه 

[. 553 . ] دنام یقاب  تباث و  شیارب  مان  نیا  و  تشاذگ ،
: ّفل ؤم 

هک مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  هچنانچ  هتفرگ ، رارق  دیکات  بیغرت و  دروم  سدقم ، عرش  رد  یهلا  ناربمایپ  كرابم  ءامـسا  هب  يراذگمان 
دهاوخ هدنز  هک  داد  ربخ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  هک  یعقوم  هتفای ، بقل  مولعلارقاب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  يوس  زا 

. تسا ناربمایپ  مان  اهمان  نیرترب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ناسرب ، وا  هب  ارم  مالـس  دومرف : وا  هب  دیامن و  كاردا  ار  راوگرزب  ماما  نآ  ات  دـنام 
. دهدیم رییغت  يرگید  مان  هب  هدوب  یهلا  يایبنا  لضفا  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  ار  میهاربا  مان  رمع  یلو  [ 554]

مدآ ینب  لسن  زا  رمع  لاوس 

؟ لیباه ای  هدوب  لیباق  زا  مدآ  لسن  دیسرپ ؛ بعک  زا  رمع  هدمآ : فراعم  رد  زین  و 
رد مه  وا  لسن  لیباق  اما  و  تشاذگن ، ياج  رب  دوخ  زا  يدنزرف  هدش و  ناهن  كاخ  رد  لیباه )  ) لوتقم ماما  مادکچیه . زا  داد : خساپ  بعک 

. تسا [ 555 (. ] مدآ رسپ  ثیش  و   ) ثیش نادنزرف  زا  حون  حون و  نادنزرف  زا  همه  مدرم  و  دندیسر ، تکاله  هب  یگمه  حون  نافوط 
: ّفل ؤم 

. نیمز يور  ناگدنامزاب  ار  حون  داژن  میداد  رارق  و  [ 556 [ ؛ نیقابلا مه  هتیرذ  انلعجو  دوب : هدینشن  ار  نآرق  هیآ  رمع  ایآ 

برع راعشا  رمع و 

. دـندرک یتمرحیب  يو  هب  تبـسن  نانآ  هدـیزگ ، تنوکـس  ردـب ، نب  ناقربز  هفئاط  نایم  رد  هئیطح  مان  هب  يدرم  هدروآ : ءارعـش  رد  هبیتقنبا 
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مذ رد  ياهدیـصق  سپـس  و  تفرگ . رارق  نانآ  مارتحا  مارکا و  دروم  دـیزگ و  تماقا  ضیغب  هفئاط  نایم  رد  هدومن  چوک  ناـنآ  دزن  زا  هئیطح 
: هدمآ شرخآ  رعش  رد  هک  دورس  ضیغب  حدم  ناقربز و 

اهتیغبل ضهنت  مراکملا ال  عد 
[. 557  ] یساکلا معاطلا  تنا  کناف  دعقاو 

. دناوخ رمع  يارب  ار  هئیطح  رخآ  رعش  درب و  تیاکش  رمع  دزن  هب  وا  زا  هدش  تحاران  رایسب  وا  راعشا  ندینش  زا  ناقربز 
يروخب و مه  هک ، نیا  يرادن  تسود  رگم  تسا ، هدومنن  یکته  نیهوت و  هنوگ  چیه  وت  هب  تبسن  شرعش  نیا  رد  هئیطح  تفگ : وا  هب  رمع 

؟ یشوپب مه 
هب ناسح  تساوخ ، يرواد  تباث  نب  ناسح  زا  هراب  نیا  رد  رمع  دوشیمن ، روصت  رتدـب  نیا  زا  يوجه  تمذـم و  چـیه  یلو  تفگ : ناـقربز 

[. 558 . ] تسا هدرک  تساجن  وا  رب  هکلب  هدومنن  وجه  ار  ناقربز  شرعش  نیا  اب  هئیطح  تفگ : رمع 

درک ییامنهار  ار  رمع  هک  ینز 

رگا دننکن ، رتدایز  [ 559  ] هیقوا لهچ  زا  ار  ناشنارسمه  هیرهم  تساوخ  مدرم  زا  ياهباطخ  رد  باطخ  نب  رمع  هدروآ : ءایکذارد  يزوجنبا 
رد ار  يدایز  دهد ، رارق  رتشیب  رادقم  نیا  زا  سک  ره  و  دـشاب ، یثراح  یباحـص  نیـصح  نب  دـیزی  ینعی  هصغلا  يذ  رتخد  نانآ  رـسمه  هچ 

؟ يرادن یقح  نینچ  وت  تفگ : رمع  هب  تساخرب و  نانز  فص  نایم  زا  تماق  دنلب  ینز  ماگنه  نیا  رد  . تخیر مهاوخ  لاملا  تیب 
؟ ارچ تفگ : رمع 

يرایسب لام  و  [ 560 …  ] انیبم امثا  اناتهب و  هنوذخاتا  ائیـش  هنم  اوذخات  الف  اراطنق  نهادحا  متیتآ  و  دیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  نز :
تـسین یهاـنگ  نیا  دـیریگیم و  ار  وا  رهم  نز ، هب  ندز  تمهت  هلیـسو  هب  اـیآ  دـیریگزاب ، وا  رهم  زا  يزیچ  دـیابن  هتبلا  دیـشاب  هدرک  وا  رهم 

. راکشآ
[. 561 . ] درک اطخ  يدرم  تفگ و  قح  ینز  تفگ : درک و  قیدصت  ار  نز  راتفگ  رمع 

: ّفلؤم
رب تسا  یلیلد  شدوخ ، شزغل  ینز و  ییوگ  قح  هب  رمع  فارتعا  نیا  دـناهتفگ : هدـمآرب  هیجوت  ماقم  رد  ام ، تنـس  لها  ناردارب  اـجنیا  رد 

(. رهدلا دسفا  ام  راطعلا  حلصی  له  و  ( .؟ زیچ هچ  رب  تسا  یلیلد  اطخ  باکترا  لصا  هک  دناهتفگن  اما  وا ، عضاوت 
رهم رادقم  اریز  درادن ؛ یقفاوت  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  اب  تسین ، راگزاس  نآرق  هیآ  اب  هیقوا  لهچ  نییعت  هک  نانچمه  و 

. هیقوا لهچ  هن  تسا  مین  هیقوا و  هدزاود  تنس ،
گرزب سیئر و  لاس  دـص  نیخروم ، لقن  هب  انب  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ  دـشاب  هصغلا  يذ  رتخد  نز ، نآ  هچ  رگا  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 

. تسا هدوب  ثراح  ینب  هلیبق 
هک وا  ردارب  درک ، رهم  هرقن  مهرد  رازه  رازه  هب  ار  هحلط  رتـخد  هشیاـع ، ریبز ، نب  بعـصم  هک  یماـگنه  دوـشیم : لـقن  تبـسانم  نیمه  هب 

: دورس نینچ  هراب  نیا  رد  یملید  مینزلانبا  دادیمن . دوخ  نایرکشل  هب  یفاک  يررقم  دوب  هفیلخ 
لماک فلا  فلاب  هاتفلا  عضب 

[. 562  ] اعایج شویجلا  تاداس  تیبت  و 
. دنباوخیم هنسرگ  اهرکشل  ناهدنامرف  هک  یلاح  رد  دوشیم  رهم  مهرد  رازه  رازه  هب  يرتخد 

تشاد تیاکش  شرهوش  زا  هک  ینز 
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اهبش دریگیم و  هزور  ار  اهزور  مرهوش  تشاد : راهظا  هتفر و  رمع  دزن  هب  تشاد ، تیاکـش  شرهوش  زا  ینز  هدروآ : ءایکذا  رد  يزوجنبا 
اب تفگ  وا  خساپ  رد  دیمهفن و  ار  نز  دوصقم  رمع  منک . تیاکـش  وا  زا  مرادن  تسود  لاح  نیا  اب  و  دروآیم . حبـص  هب  ادخ  تدابع  هب  ار 
ات ار ، یلبق  خساپ  نامه  زین  رمع  دومن و  رارکت  ار  دوخ  قباس  نانخس  راچانب  نز  تسا . يرهوش  وکین  ترهوش  یتفگ ، هک  تایصوصخ  نیا 
ار نز  روظنم  و  دوب ، رظان  هیـضق  هب  رـضاح و  اجنآ  رد  يدـسا  بعک  اـقافتا  دـش . لدـب  در و  ناـنآ  نیب  دونـش  تفگ و  هنوگ  نیا  راـب  دـنچ 
: تفگ بعک  هب  رمع  تسا . هتفرگ  هرانک  وا  زا  شیاههمانرب  نآ  اب  وا  هک  دراد  تیاکـش  شرهوش  زا  نز  نیا  تفگ : رمع  هب  سپ  تفاـیرد ،

. نک يرواد  زین  شرهوش  وا و  نیب  سپ  یتفای  تسرد  ار  نز  دوصقم  وت  هک  لاح 
. دراد یتیاکش  وت  زا  تنز  نیا  تفگ : درم  هب  بعک  دندروآ ، ار  وا  نک ! رضاح  ار  شرهوش  تفگ : تفریذپ و  بعک 

؟ یتیاکش هچ  درم :
هنابش هس  نیا ، ربانب  يریگب ، نز  راهچ  ات  هداد  هزاجا  وت  هب  دنوادخ  تفگ : درم  هب  بعک  هک  نیا  ات  نک …  ییامنهار  ار  وا  یضاق ! يا  نز :

. یشاب وا  دزن  هک  ترسمه  يارب  مه  زور  هنابش  کی  ینک و  تدابع  ار  تیادخ  ات  دشاب  تدوخ  يارب  زور 
هب هک  نیا  زا  منک ، بجعت  وت  رما  مادـک  زا  منادیمن  دـنگوس  ادـخب  تفگ : يو  هب  هدـش  تفگـش  رد  بعک  يرواد  طابنتـسا و  نیا  زا  رمع 

نیمه و  [ 563 . ] مدومن راذـگاو  وت  هب  ار  هرـصب  تواضق  هک  ورب  يدومن ، ناشیا  نیب  هک  یمکح  زا  اـی  یتفاـیرد و  ار  نز  دوصقم  تناـطف ،
. تسا هدرک  لقن  زین  هبیتقنبا  ار  تیاور 

يراصنا ناوج  رمع و 

يراصنا ناوج  زا  دوب  هنـشت  رمع  دومن ، دروخرب  راصنا  زا  یناوجون  هب  هار  نیب  رد  رمع  يزور  هدروآ : هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبانبا 
: دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  تفگ : دـیزرو و  عانتما  نآ  ندیـشون  زا  رمع  دروآ ، رمع  يارب  لسع  اب  هتخیمآ  یبآ  ناوج  دومن ، بآ  ياـضاقت 

. دیدومن فرص  ناتیایند  یناگدنز  رد  ار  ناتیاهیشوخ  [ 564 [ ؛ ایندلا مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا 
ات ناوخب  ار  هیآ  نیا  زا  شیپ  ناناملـسم ،)  ) هلبق نیا  لـها  زا  سک  چـیه  هن  یتـسه و  وت  هن  هیآ  نیا  زا  دوصقم  تفگ : رمع  خـساپ  رد  ناوج 

[. 565 . ] ایندلا مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا  رانلا  یلع  اورفک  نیدلا  ضرعی  موی  و  دوش : نشور  وت  يارب  شیانعم 
[. 566 . ] دیدرب ناتیایند  یناگدنز  رد  ار  ناتیاهیشوخ  دنیوگب  نانآ  هب  دنرادب و  هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  يزور 

: ّفلؤم
لسع و ندیـشون  دـننام  يزیچ  ایند  یگدـنز  رد  تابیط  فرـص  زا  دارم  هک  تفگ  دـیاب  هتفگ ، رمع  هب  يراـصنا  ناوج  هک  هچنآ  رب  هوـالعب 

هللا هنیز  مرح  نم  لق  هدومرف : دـنوادخ  اریز  تسین ؛ دـشاب  هدـمآ  تسد  هب  شبحاص  تیاضر  اب  لالح و  هار  زا  هک  یتروص  رد  اهنیا  لاـثما 
[. 567 . ] قزرلا نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا 

. تسا هدومن  ایهم  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  ار  لالح  ياهیزور  اهتنیز و  هدرک  عونمم  یسک  هچ  ربمغیپ ! يا  وگب 
. تسرتنیریش یتذل  ره  زا  ناتسرپایند  ماک  رد  هک  تسا  يویند  قحان  تسایر  تنطلس و  ماقم و  هاج و  دارم ، هکلب 

رمع ياطخ  هس 

یکش دیسر ، شـشوگ  هب  ياهناخ  زا  ینز  درم و  يادص  تشگ ، ماگنه  هب  یبش  درکیم ، ینابـساپ  اهبـش  رمع  هدروآ : دیدحلایبانبا  زین  و 
ولج رد  یبارـش  هساک  هتـسشن و  مه  رانک  رد  هک  دـید  ار  يدرم  نز و  درک ، هاگن  هناخ  نورد  هب  تفر و  الاب  هناخ  راوید  زا  داـتفا ، شلد  رد 

!؟ دشوپیم وت  رب  وا  ینکیم و  تیصعم  ار  ادخ  وت  هک  يرادنپیم  ایآ  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : دز و  بیهن  درم  هب  رمع  تساهنآ .
: ياهدش هانگ  هس  بکترم  وت  ماهدش  بکترم  هانگ  کی  اهنت  نم  رگا  هفیلخ ! يا  تفگ : درم 
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ياهدرک سسجت  وت  و  دینکن ، سسجت  [ 568 [ ؛ اوسسجت الو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نیا  لوا 
. ياهدمآ الاب  راوید  زا  وت  دیوش و  لخاد  اههناخ  ياهرد  زا  [ 569 [ ؛ اهباوبا نم  تویبلا  اوتاو  دیامرفیم : هک  نیا  مود 

. يدرکن مالس  وت  دینک و  مالـس  هناخ  نآ  لها  هب  دیدش  ياهناخ  لخاد  تقو  ره  [ 570 [ ؛ اوملـسف اتویب  متلخد  اذاف  دیامرفیم : هک  نیا  موس 
[. 571]

وا هب  هدومن  ضارتعا  رمع  هب  عقوم  نآ  رد  هک  تسا  یفقث  نجحموبا  هتفر  الاب  شاهناـخ  راوید  زا  رمع  هک  يدرم  هدـمآ : یبلعث  ریـسفت  رد  و 
دیز دیوگیم ؟ هچ  درم  نیا  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  رمع  تسا . هتـشاد  رذحرب  سـسجت  زا  ار  وت  دـنوادخ  تساوران و  وت  راک  نیا  هتفگ :

ار وا  دش و  نوریب  هناخ  زا  دینش  ار  نیا  نوچ  رمع  تسا . سسجت  امـش  لمع  نیا  دیوگیم  تسار  دنتفگ ، وا  هب  مقرا  نب  هللادبع  تباث و  نب 
[. 572 . ] تشاذگاو دوخ  لاح  هب 

: هدورس هتشاد  بارش  ندیشون  هب  هک  ياهقالع  تدش  تلع  هب  وا  هک  دناهدروآ  نجحموبا  نیمه  لاح  حرش  رد 
همرک بنج  یلا  ینفداف  تمام  اذا 

اهقورع یتوم  دعب  یماظع  يورت 
ینناف هالفلا  یف  یننفدت  الو 

[. 573  ] اهقوذا تمام ال  اذا  فاخا 

شیوخ ماکحا  ضقن  رمع و 

نیریسنبا زا  و  [ 574 . ] دادیم اوتف  شفالخ  رب  هدومن  ضقن  ار  نآ  سپس  درکیم و  یمکح  رمع  هک  داتفایم  قافتا  رایسب  هدرک : لقن  زین  و 
رمع زا  هیضق  دصکی  صوصخ  نیا  رد  نم  تفگ : يو  مدیـسرپ  دج  ثاریم  هرابرد  ياهلأسم  یناملـس  هدیبع  وبا  زا  دیوگیم : هک  هدش  لقن 

. تسا [ 575  ] ریاغم مه  اب  همه  هک  مراد  رطاخ  هب 

نازمره اب  رمع  يارجام 

نایرکـشل تراسا  هب  نازمره  رتشوش  حـتف  نایرج  رد  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  کـلام  نب  سنا  زا  دنـسم  روطب  نادـلبلا  حوتف  رد  يرذـالب 
! وگب نخس  تفگ : نازمره  هب  رمع  مدرب ، رمع  دزن  هب  ار  وا  يرعشا  یسوموبا  روتسد  هب  نم  و  دمآ ، رد  مالسا 

. یتسه ناما  رد  هک  وگب  یهاوخیم  هچ  ره  رمع : ؟ هدرم ای  هدنز  ناسنا  نخس  نازمره :
هب امش  هک  نامز  نآ  زا  یلو  میدشیم  زوریپ  امش  رب  اهگنج  رد  هتـسویپ  مجع  هورگ  ام  مدوبن  ییادخ  امـش  ام و  نیب  رد  هک  هاگنآ  نازمره :

. میتشگ امش  روهقم  بولغم و  مینک و  هبلغ  امش  رب  میتسناوتن  رگید  دیدرگ ، ناتراک  ددم  رای و  اهراک  مامت  رد  ادخ  دیدش و  دقتعم  ادخ 
؟ ییوگیم هچ  نازمره  هرابرد  تفگ : هدرک و  ور  سنا  هب  رمع  عقوم  نیا  رد 

. درک تفلاخم  وا  نتشک  اب  سنا 
!؟ منک دازآ  ار  یسودس  روث  نب  هازجم  کلام و  نب  ءارب  لتاق  ایآ  هللا ! ناحبس  تفگ : رمع 

؟ ینک عافد  وا  زا  ات  هداد  وت  هب  لام  ردقچ  نازمره  تفگ : رمع  تسین . وا  نتشک  هب  یهار  ار  وت  لاح  ره  رد  داد : خساپ  سنا 
نوریب رمع  دزن  زا  دیوگیم : سنا  مهد ؟ رفیک  ار  وت  ای  يروآیم  هاوگ  بلطم  نیا  رب  رمع : . يداد ناما  وا  هب  تدوخ  وت  نکیل  چیه و  سنا :

میارب هدمآ  رمع  دزن  نم  هارمه  هب  ریبز  تشاد ، رطاخ  هب  هدینش و  مدوب  هدینش  رمع  زا  نم  هک  ار  هچنآ  زین  وا  هک  مدید  ار  ماوع  نب  ریبز  هتفر 
[. 576 . ] داد رارق  يررقم  شیارب  رمع  دروآ و  مالسا  و  دیدرگ ، دازآ  نازمره  و  داد ، یهاوگ 

: ّفلؤم
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ار رکب  هفئاط  تسایر  رمع  هک  تسا  یسک  نامه  روث  نب  هازجم  اما  و  تسا . فورعم  هدیسر  تداهـش  هب  رتشوش  حتف  رد  هک  کلام  نب  ءارب 
، عمسم ینعی  وا ؛ ردپ  هک  عمـسم  نب  کلام  هدمآ : دیرفلا  دقع  رد  و  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  زین  رتشوش  حتف  زور  رد  هداد و  رارق  شیارب 

سپ هتـشک ، ار  گس  مه  وا  و  هدومن ، هلمح  وا  هب  هلیبق  گس  هتفر ، ياهلیبق  نایم  رد  یتقو  هک  تهجنادـب  هدوب ، روهـشم  بالکلا  لیتق  ماـنب 
: تفگ قیقش  هب  کلام  دومنیم ، هعزانم  روث ) نب  هازجم  ردارب   ) روث نب  قیقش  اب  دنناسریم  لتق  هب  ناشگس  نتـشک  صاصق  ار  وا  هلیبق  لها 

يربق تسا  هدومن  راوخ  ار  وت  یلو  داد : خـساپ  وا  هب  قیقـش  روث .) نب  هازجم  شردارب  ربق  ینعی   ) رتشوش رد  تسا  يربق  وت  راختفا  هیام  اـهنت 
(. عمسم شردپ  ربق  ینعی  [ ) 577  ] رقشم رد 

تفریذپ دنگوس  اب  ار  اعدا  رمع 

هب دـندوب  هدـش  قاقرتسا  هدـمآ و  رد  ناناملـسم  تراسا  هب  رتشوش  حـتف  نایرج  رد  هک  ار  ینانز  رمع  هدروآ : حاـضیا  رد  ناذاـش  نب  لـضف 
هک یعقوم  ور  نیا  زا  تسا . هتـسب  قاقرتسا  مدـع  نامیپ  نانآ  اب  هک  درک  اعدا  يو  دزن  یـسوموبا  هک  تهجنادـب  دـنادرگ ، زاب  ناـشیاهرهش 

هداد و دـنگوس  شیاعدا  نآ  رب  ار  یـسوموبا  رمع  دومن ، راهظا  ار  ییاعدا  نانچ  یـسوموبا  دـندومن و  ریـسا  ار  نانآ  شنارای  رـسای و  رامع 
نیاربانب دروایب ، دهاش  دیاب  یعدم  و  هدوب ، یعدم  هیـضق  نیا  رد  یـسوموبا  دیوگیم : ناذاش  نب  لضف  دنادرگ . زاب  ناشراید  هب  ار  ناریـسا 

[. 578 ! ] تسا هداد  مسق  ار  وا  رمع  هنوگچ 
نآ لها  زا  یهورگ  هدرک و  حتف  ار  زمرهمار  رهـش  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  هک  هدرک : لقن  زمرهمار  حـتف  رد  یفوک  مثعا  ار  نایرج  نیا  ریظن 
داد روتـسد  رمع  تسا ، هداد  ناما  نانآ  هب  هام  شـش  اـت  هک  درک  اـعدا  رمع  دزن  يرعـشا  یـسوموبا  یفرط  زا  تفرگ ، تراـسا  هب  ار  ناـماس 

تشون و همان  رمع  هب  ریرج  فورعم  ناهارمه  زا  یکی  هک  نیا  اب  دنادرگزاب ، ناشیاهرهش  هب  ار  ناریسا  هاگنآ  دنهد و  دنگوس  ار  یـسوموبا 
هب و  درب ، یپ  همان  نومـضم  قدـص  هب  زین  رمع  هدوب و  یـسوموبا  هزاجا  عالطا و  اـب  ریرج  لاـمعا  اـهراک و  ماـمت  هک  درک  داـی  مسق  نآ  رد 

[. 579 . ] تسناد لقع  مک  ار  وا  هدومن  شنزرس  ار  یسوموبا  تهج  نیمه 

تفرگ سمخ  بلس  زا  رمع 

ار وا  هارمه  يایشا  دناوتیم  دشکب ، نت  هب  نت  دربن  رد  ار  دوخ  فیرح  یناملسم  هاگره 
. دنیوگ بلس  ار  نیا  و  دریگیمن . قلعت  اهنآ  هب  سمخ  هدومن و  فرصت  دوخ  يارب 

دناسر و لتق  هب  ار  هراز  نابزرم  نت  هب  نت  يدربن  رد  کلام  نب  ءارب  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  نیریسنبا  زا  ادنسم  نادلبلا  حوتف  رد  يرذالب 
داـیز تلع  هب  ار  اـهنآ  سمخ  رمع  سپ  دومن . فرـصت  دوخ  يارب  تفرگ و  ار  وا  یتـمیق  يایـشا  ریاـس  اـبق و  دـنبرمک و  دنبتـسد و  هاـگنآ 

[. 580 . ] تفرگ سمخ  بلس  زا  راب  نیلوا  يارب  و  تفرگ ، وا  زا  ناشندوب 

تاضیعبت رمع و 

کلاـم یهورگ  دـشاب و  یگدرب  برع  ناـیم  رد  هک  تسا  تشز  تفگ : دیـسر ، تفـالخ  هـب  رمع  هـک  یماـگنه  هدروآ : لـماک  رد  يرزج 
زجب ناگدرب  تمیق  نییعت  هرابرد  هاگنآ  و  میریگب . هدرب  نانآ  زا  مجع  دالب  حـتف  اـب  هک  میتسه  رداـق  اـم  هک  نیا  اـب  دـنوشب ، رگید  یهورگ 

فیفخت نانآ  يارب  هک  هدـنک  هفینح و  هلیبق  ود  يانثتـسا  هب  داد  رارق  رتش  تفه  ای  شـش  ار  کی  ره  شزرا  درک و  تروشم  دـلو  ما  نازینک 
[. 581 . ] دندوب هدش  هتشک  اهگنج  رد  ناشنادرم  هک  نیا  تلع  هب  دش و  لئاق 

: ّفلؤم
. رگید یفالخ  اهنآ  يارب  خرن  نییعت  و  فالخ ، کی  ناشلاوما  شورف  رب  مدرم  رابجا 
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تغل رمع و 

حازم ار  ندرک  یخوش  هک  نیا  تلع  دوشیم و  کبـس  دنک  حازم  هک  یـسک  تفگیم  رمع  هدروآ : هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبانبا 
[. 582 . ] دنکیم رود  قح  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دنیوگ 

: ّفلؤم
. حاز هدام  زا  لعفم  نزو  رب  هن  دشابیم ، حزم  ردصم  لاعف  نزو  رب  حازم 

هرقب هروس  رمع و 

[. 583 . ] درک رحن  يرتش  نآ ، نایاپ  رد  تفرگ و  دای  لاس  هدزاود  تدم  رد  ار  هرقب  هروس  رمع  هدروآ : زین  و 
: ّفلؤم

. تسا هداد  اوتف  ناشیاهباتک  قبط  رب  ار  ینامسآ  بتکم  ناوریپ  هک  تسا  یسک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  اما  و 

نآرق تایآ  رمع و 

دوخ اب  ار  نآرق  زا  یتایآ  هدرک و  رب  رد  تشاد  هلـصو  راهچ  تشپ  زا  هک  ینهاریپ  تفریم و  دجـسم  هب  رمع  يزور  دسیونیم : نینچمه  و 
دوخ اب  لمات  رکف و  يردق  زا  سپ  و  تسیچ ؟ يانعم  هب  با  تفگ : سپ  [ 584 ، ] اباو ههک  افو  دیسر : هیآ  نیا  هب  هک  نیا  ات  دومنیم ، همزمز 

[. 585 . ] ینادن ار  نآ  يانعم  رگا  تسین  بیع  وت  يارب  دراد و  فلکت  هملک  نیا  تفگ :
: ّفلؤم

! تسنادیمن ار  با  يانعم  زین  رکبوبا  هک ، نیا  تشذگ  تسخن  شخب  رد 

دیع زامن  رمع و 

؟ هدناوخیم ار  ییاههروس  هچ  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسرپ ، یثیل  دقاو  وبا  زا  رمع 
[. 586 . ] ار هعاسلا  تبرقا  مود  تعکر  رد  و  هروس ق ، لوا  تعکر  رد  تفگ : دقاووبا 

نآرق تایآ  زا  رمع  طابنتسا 

ادخ لوسر  درک و  هقالط  هس  ار  وا  شرهوش  هک  یماگنه  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سیق  رتخد  همطاف  زا  یبعـش  زا  دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
ار شاهدـع  یمعا )  ) موتکم مانبا  لزنم  رد  ات  داد  روتـسد  درادـن و  بلط  شرهوش  زا  هقفن  ینکـس و  قح  وا  دومرف : دـیدرگ ، ربخاـب  نآ  زا 
نز کی  نداد  ربخ  اب  میناوتیمن  ام  تفگ : دـندرک ، لقن  رمع  يارب  هلأسم  نآ  مکح  لیلد  ناونع  هب  ار  نایرج  نیا  هک  یتقو  و  دـنک . يرپس 

[. 587 . ] دشاب هدرک  شومارف  وا  دیاش  میرادرب ، تسد  نآرق  هیاد  زا 
: ّفلؤم

هناخ زا  دناهدع ) رد  ات   ) ار نانز  نآ  و  [ 588 …  ] نجرخی نهتویب و ال  نم  نهوجرخت  تسا ال  هکراـبم  هیآ  نیا  نآرق ، هیآ  زا  رمع  دوصقم 
هللا لعل  هک  تسا  نیا  مه  شتمکح  و  تسا ، یعجر  قالط  هیآ  نیا  دروم  هک : هتشادن  هجوت  نکیلو  دنورب …  نوریب  دیابن  و  دینکم ، نوریب 
قح شرهوش  رگید  هدش ، هداد  قالط  راب  هس  هک  ینز  اما  درآ  دیدپ  ون  زا  يراک  قالط  زا  سپ  ادـخ  دـیاش  [ 589 [ ؛ ارما کلذ  دعب  ثدحی 

اب دـناوتیم  لوا  رهوش  تروص  نیا  رد  هک  دریگب  قالط  هدومن  جاودزا  رگید  درم  اب  هک  نیا  رگم  درادـن  ار  وا  اب  جاودزا  اـی  وا و  هب  عوجر 
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هابتـشا راچد  رمع  تسا و  حیحـص  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سیق  تنب  همطاف  هک  هچنآ  نیا ، ربانب  دـیامن . جاودزا  وا 
. تسا هدش 

رمع دیدرت  راهظا 

منک و یهن  ییاهزیچ  زا  ار  امش  نم  اسب  تفگ : دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  رمع  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  دنسم  روطب  زین  و 
لزان نآرق  زا  هک  ياهیآ  نیرخآ  و  دشاب ، امش  نایز  ررض و  هب  اعقاو  مهد و  نامرف  ییاهراک  هب  ار  امش  اسب  و  دشاب ، امش  حالص  هب  عقاو  رد 

نیا رد  امش  کنیا  دومرفن ، نشور  ام  يارب  ار  نآ  تایصوصخ  دومن و  تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدوب و  ابر  هیآ  هدش 
[. 590 . ] دییامن بانتجا  كوکشم ، هبتشم و  دراوم  زا  دینک و  لمع  دیراد  نیقی  شمکح  هب  هک  ار  هچنآ  اهنت  هراب 

هیماف لها  هرابرد  رمع  مکح 

. طساو ءارق  زا  هیرق 
ار دوخ  فرط  يرابرد ، تفرگ ، رد  ناشعازن  رو  هشیپ  يدرم  اب  رابرد  لها  زا  رفن  کی  نوماـم  تفـالخ  ناـمز  رد  هدـمآ : هبیتقنبا  نویع  رد 

اجک لها  دیـسرپ ؛ وا  زا  هدومن  راضحا  ار  بورـضم  نومام  دـش ، شرازگ  نوماـم  هب  ارجاـم  هارمعاو . دروآرب : داـیرف  بورـضم  دز ، کـتک 
؟ یتسه

ار شاهیاسمه  دناوتیم  دشاب  هتشاد  یطبن  ياهیاسمه  دوش و  جاتحم  یـسک  هاگره  هتفگ ، هیماف  لها  هرابرد  رمع  نومام : هیماف . لها  تفگ :
هاگنآ و  امـش ، هرابرد  رمع  مکح  تسا  نیا  یتسه  رمع  شور  هریـس و  يوزرآ  رد  وت  رگا  کـنیا  دزاـس ، فرطرب  ار  دوخ  زاـین  دـشورفب و 

[. 591 . ] دنهدب وا  هب  مهرد  رازه  داد  روتسد 
دـیامن و ءادا  ار  شـضرق  دـناوتن  دـشاب و  راکهدـب  یـسک  رگا  هتفگ : رمع  هک  هدرک  لقن  یـضاق  نب  دـسا  زا  حاـضیا  رد  ناذاـش  نب  لـضف 

[. 592 . ] دنک ادا  ار  شضرق  دشورفب و  ار  شاهیاسمه  دشاب ، هتشاد  قارع  لها  زا  ياهیاسمه 
: ّفلؤم

. تسین يرترب  یمجع  رب  ار  یبرع  و  دنربارب ، ردارب و  مه  اب  همه  ناناملسم   … مهوامد ؛ افاکتت  هوخا  نوملسملا  هدومرف : ام  گرزب  ربمایپ 

اطخ لتق  هید 

هک یعقوم  سپ  دراد ، صاصتخا  هلقاع  هب  نآ  هک  دوب  نیا  هدش  هتـشک  اطخ  روطب  هک  یناسنا  هید  هرابرد  رمع  يار  هدمآ : دادغب  خـیرات  رد 
تشون نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : وا  هب  نایفس  نب  كاحض  نایم  نآ  زا  دومن ، لاوس  مدرم  زا  ار  هلأسم  نیا  دوب  ینم  رد 

[. 593 . ] مهد ثرا  شرهوش  هید  زا  دوب ) هدش  هتشک  اطخ  روطب  هک   ) ار یبابض  میشه  رسمه  هک 

سوجم مکح  رمع و 

وا هب  تساخرب و  فوع  نب  نمحرلادـبع  ؟ منک هچ  سوجم  هرابرد  منادیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگیم : رمع  هدـمآ : باتک  نامه  رد  زین  و 
تنس دننام  نانآ  تنس  دومرف : دندیسرپ ، سوجم  مکح  زا  ترـضح ، نآ  زا  هک  یعقوم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :

(. دنراد ار  باتک  لها  مکح  ینعی  [ ) 594  ] تسا باتک  لها 

ثاریم مکح  رمع و 
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ردارب کی  و  يردام ، ردارب  ود  يردام و  يرهوش و  هدومن و  تافو  هک  ینز  ثاریم  هلأسم  رد  يراصنا  يایرکز  ریرحت  هیـشاح  رد  يواقرش 
رمع تفالخ  نامز  رد  نآ  هک  تهج  نآ  زا  هدـش ، فورعم  هیرامح  هلأسم  هب  هلأسم  نیا  هدروآ : هتـشاذگ ، ياج  رب  دوخ  زا  يرداـم  ردـپ و 

ام ردـپ  نک  ضرف  دـنتفگ : هداد ، رارق  ضارتعا  دروم  ار  رمع  نانآ  سپ  ار ، ینیوبا  ردارب  زج  هب  هداد  ثرا  ار  هثرو  مامت  رمع  هداتفا و  قافتا 
. دومن کیرش  ثاریم  رد  ار  یگمه  هدرب  یپ  دوخ  ياطخ  هب  رمع  میتسین !؟ ردام  کی  زا  ام  مامت  ایآ  یلو  هدوب  يرامح 

يو دـندومن ، دزـشوگ  هب  ار  وا  ضقانت  نیا  یناسک  داد  ثرا  ار  وا  رگید  لاس  دادـن و  ثرا  ار  ینیوبا  ردارب  راب  کـی  رمع  هک  هدروآ : زین  و 
. ام ینونک  تواضق  مه  نیا  دوب و  ام  هتشذگ  تواضق  یکی  نآ  تفگ : خساپ  رد 

: ّفلؤم
هقبط رد  ناردارب  هک  تهجنادـب  بیـصعت ، اما  تسا . بیـصعت  لوع و  ربانب  هداد  ثرا  ردام  دوخ  دوجو  اـب  ار  يرداـم  ناردارب  رمع  هک  نیا 

فـصن دوجو  ضرف  هک  تهجنادب  لوع ؛ اما  و  دسریمن . مود  هقبط  هب  تبون  دشاب ، ردام  جوز و  هک  لوا  هقبط  دوجو  اب  و  دنراد ، رارق  مود 
جوز يارب  هکرت  فـصن  هک  تـسا  نـیا  اـم  هدـیقع  نـکیلو  تـسا . نـکمم  ریغ  ناردارب  يارب  رگید  ثـلث  رداـم و  يارب  ثـلث  جوز و  يارب 
کی دوـشیم و  هداد  وا  هب  ضرف  روـطب  تسا  هکرت  عوـمجم  ثلث  هک  شموـس  ود  رداـم ، فـصن  و  رداـم ، يارب  رگید  فـصن  دـشابیم و 

. در روط  هب  مه  شموس 

رامع اب  رمع  يوگتفگ 

؟ تسیچ مفیلکت  ماهتفاین  ندرک  لسغ  يارب  بآ  ماهدش و  بنج  دیسرپ ؛ وا  زا  دمآ و  رمع  دزن  يدرم  دیوگیم : رسای  رامع 
لـسغ يارب  میدوب و  هدـش  بنج  ياهیرـس  رد  وت  نم و  تسه  تدای  تفگ : رمع  هب  دوب ، نایرج  رظاـن  هک  راـمع  ناوخن ! زاـمن  تفگ : رمع 

ادخ لوسر  نوچ  و  مدناوخ ، ار  مزامن  مدیتلغ و  اهکاخ  نایم  رد  ندومن  ممیت  روظنم  هب  نم  یلو  يدناوخن  زامن  وت  سپ  میتفاین  بآ  ندرک ،
تروص رب  ار  اهنآ  ینزب و  نیمز  هب  ار  تیاهتسد  اهنت  هک  دوب  یفاک  ار  وت  دومرف : نم  هب  دیدرگ  ربخاب  نم  لمع  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ یشکب تیاهتسد  تشپ  و 
ار بلاطم  نیا  یهاوخیم  رگا  تفگ : رامع  سرتب ، ادخ  زا  رامع ! يا  تفگ : دومن و  دیدهت  ار  وا  هتفشآ ، رب  رامع  نانخـس  ندینـش  زا  رمع 

[. 595 . ] درک رکشت  وا  زا  رمع  سپ  منکن . لقن  ییاج 
: ّفلؤم

متـسم الوا  طئاغلا  نم  مکنم  دحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  اضرم و  متنک  نا  اورهطاف و  ابنج  متنک  نا  و  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  نآرق  حیرـص  هیآ 
ياضق ار  امش  زا  یکی  ای  دیشاب و  رفاسم  ای  رامیب  رگا  دینک و  لسغ  دیتسه  بنج  رگا  [ 596 …  ] ابیط ادیعص  اوممیتف  ائام  اودجت  ملف  ءاسنلا 
دیدهت زا  رمع  ضرغ  .و  دینک ممیت  كاپ  هزیکاپ و  كاخ  هب  تروص  نیا  رد  دیابن  بآ  دیاهدرک و  ترشابم  نانز  اب  ای  داد و  تسد  یتجاح 
هنوگچ دـعب  لبق و  رد  یعرـش  ماکحا  هب  تبـسن  وا  یهاگآ  هک  دوشن  علطم  یـسک  ات  دـنکن  لقن  ییاج  ار  بلاطم  نیا  وا  هک  دوب  نیا  رامع 

! تسا هدوب 

ادخ لوسر  نامرف  رمع و 

؟ يداد ماجنا  ار  راک  نآ  ارچ  تفگ : وا  هب  رمع  هاگنآ  و  دادن . شاهزاجا  رمع  تساوخ ، يروتسد  هزاجا و  رمع  زا  راب  هس  یسوموبا 
؟ مهد رفیک  ار  وت  ای  يروآیم  هاوگ  تیاعدا  نیا  رب  رمع : . میدوب رومام  نآ  هب  ادخ  لوسر  فرط  زا  یسوموبا :

. داد یهاوگ  وا  يارب  يردخ  دیعسوبا  سپ 
[. 597 . ] دنام هدیشوپ  میگدنز  ياهیراتفرگ  رطاخب  نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسد  نیا  یلو  تفگ : رمع 
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درک بلاق  ریبز  هب  ار  یبویعم  هلح  رمع 

بویعم اهنآ  زا  یکی  دـید  درک  هظحالم  ار  اـهنآ  رمع  یتقو  دـندوب ، هدروآ  رمع  يارب  نمی  زا  هلح  يرادـقم  هدروآ : ءاـیکذا  رد  يزوجنبا 
نآ فرط  کی  و  داد ، رارق  دوخ  شرف  ریز  رد  دومن و  اـت  ار  هلح  درک و  يرکف  ور  نیا  زا  دریذـپیمن ، ار  نآ  سک  چـیه  هک  يروطب  تسا 

عقوم نیا  رد  ندومن ، تمسق  هب  درک  عورـش  و  دوخ ، يور  شیپ  رد  ار  اههلح  هیقب  تشاذگ و  نوریب  دوب  هجوت  بلاج  گنرـشوخ و  هک  ار 
؟ يا هتشاذگ  اجنآ  هلح  نآ  ارچ  تفگ : رمع  هب  سپ  تفرگ . ار  شرظن  هداتفا  هلح  نآ  هب  شهاگن  دش و  دراو  ریبز 

رگا هک  درک  طرش  وا  اب  رمع  دیدرگ ، نآ  راتساوخ  ادج  درک و  رارصا  ریبز  یلو  نک ، رظنفرـص  نآ  زا  دروخیمن  وت  درد  هب  هلح  نیا  رمع :
، تفای بویعم  ار  نآ  هدومن  زاب  ار  هلح  ریبز  تخادـنا  شیولج  ار  هلح  مه  رمع  درک و  لوبق  ریبز  تسین . ضیوعت  لباق  رگید  تفرگ  ار  نآ 

. مهاوخیمن ار  نیا  تفگ : رمع  هب  سپ 
[. 598 . ] دشابیم هلح  نیمه  وت  مهس  تسا و  هتشذگ  راک  رگید  هک  تاهیه  تفگ : رمع 

ادخلوسر تافو  رمع 

یقاب يارس  هب  یناف  ناهج  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هدروآ : هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبانبا  دومن  راکنا  ار 
ندرک بیذکت  مدرم و  نایم  رد  ندومن  شدرگ  هب  درک  عورش  رمع  دیدرگ ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  راوگرزب  نآ  تافو  ربخ  دومن و  لاحترا 

، هتشگ بئاغ  ام  نایم  زا  یتدم  يارب  مالسلاهیلع  یسوم  دننامه  نکیلو  هدرمن  ادخ  لوسر  هک  بلطم  نیا  شخپ  ترـضح و  نآ  تافو  ربخ 
نانچ رگا  دیـسریم  هک  سک  ره  هب  و  دومن ، دـهاوخ  عطق  هدرم  وا  دناهتـشادنپ  هک  ار  یناسک  مامت  ياـپ  تسد و  دـمآ و  دـهاوخ  زاـب  هتبلا 
رگا مدرم ! يا  تفگ : رمع  تاراهظا  فالخ  رب  تفر و  مدرم  نیب  رد  دمآ و  رکبوبا  هک  نیا  ات  درکیم ، دیدهت  ار  وا  تدـشب  تشاد  يرواب 
هدنز وا  هدـیتسرپیم  ار  دـمحم  راگدرورپ  هک  سک  ره  تسا و  هدرم  وا  انامه  هدـیتسرپیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  امـش  زا  یـسک 

[. 599 . ] مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نئافا  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  و  هدرمن ، تسا و 
مدرم هک  راگنا  دـنیوگیم  درک .!؟ دـیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امـش  زاب  تشذـگرد  تداهـش  ای  گرم  هب  دـمحم )  ) وا رگا  اـیآ 
مدرک نیقی  هتفرگ  مارآ  رارق و  مدینش  رکبوبا  زا  ار  هیآ  نیا  نم  هک  یعقوم  تفگ : زین  رمع  و  دندوب ، هدینـشن  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  شیپ  زگره 

[. 600 . ] تسا هدومن  تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

راکنا نآ  تلع 

رمع میدزیم و  مدق  مه  اب  ییاهنت  هب  وا  نم و  يزور  دوب  هفیلخ  رمع  هک  ینامز  ادخ  هب  مسق  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  همرکع 
ینادیم سابعنبا ! يا  تفگ : هدرک و  ور  نم  هب  هک  نیا  ات  دادیم ، شزاون  ار  شیاهاپ  دوخ  یتسدبوچ  اب  درکیم و  سفن  ثیدـح  دوخ  اب 

؟ متفگ تسا  هدومنن  تافو  ربمغیپ  هک  ار  نخس  نآ  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  نم  ارچ 
. ینادیم رتهب  تدوخ  منادیمن ، سابعنبا :

ادیهـش مکیلع  لوسرلا  نوکی  ساـنلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکاـنلعج  کلذـک  و  دوـب : هیآ  نیا  رطاـخ  هب  دـنگوس  ادـخب  رمع :
[. 601]

. دشاب هاوگ  امش  رب  ربمغیپ  دیشاب و  مدرم  هاوگ  ات  میدرک  تیاده  مالسا  نییآ  هب  ار  نیملسم  امش  نانچمه  ام  و 
یتلع نیا  زج  و  دـهد ، یهاوگ  شتما  لامعا  نایاپ  رب  اـت  دـنام  دـهاوخ  هدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  متـشاد  داـقتعا  نینچ  و 

[. 602 . ] تسا هتشادن 
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: ّفلؤم
نآ ریغ  ترضح و  نآ  راضتحا  تلاح  هدهاشم  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  رب  یعطق  دهاوش  نئارق و  ندید  اب  رمع  هاگره 

عوقو رب  یتلـالد  هیآ  نآ  هک  نیا  اـب  تسا ، هدومن  رواـب  هدـناوخ  شیارب  رکبوبا  هک  ياهیآ  اـب  هنوگچ  هدومنن ، نیقی  راوـگرزب  نآ  تاـفو  هب 
، يدوجوم ریغ  نکمم  هب  دسر  هچ  دریگیم  قلعت  یلاحم  رما  هب  هک  تسا  حیحص  مه  قیلعت  و  تسا ، یقیلعت  نمـضتم  طقف  و  درادن . گرم 

يا [ 603 [ ؛ نوتیم مهنا  تیم و  کنا  دنک  توالت  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  رب  مات  تلالد  هک  ار  ياهیآ  هتسنادیمن  رکبوبا  و 
بلطم عقاو  و  تسین ، شیب  ياهناهب  تقیقح  رد  هتشاد ، راهظا  شراکنا  نآ  يارب  رمع  هک  يرذع  اما  .و  دنریمیم همه  يریمیم و  وت  ربمغیپ 

مدرم ناهذا  رد  ههبش  نآ  ياقلا  اب  هتساوخ  رمع  هدوب و  هنیدم ) کیدزن  یلحم   ) حنس رد  ادخ  لوسر  تلحر  ماگنه  رد  رکبوبا  هک  هدوب  نیا 
رد ار  دوخ  دصاقم  فادها و  رگیدکی  کمک  هرواشم و  اب  هتشگزاب و  رفس  زا  رکبوبا  ات  هتشادهگن  ریحت  دیدرت و  کش و  لاح  رد  ار  نانآ 

تیلاعف هب  عورش  مه  اب  ود  ره  رکبوبا  ندیسر  ضحم  هب  تهج  نیمه  هب  دننک . هدایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفالخ  رما  اب  هطبار 
. دندروآ دوجو  هب  ار  هفیقس  يارجام  هدومن 

نتفگ تیلست  ياج  هب  ندز  کتک 

دراو تشاد  تسد  رد  هنایزات  هک  یلاح  رد  سپ  تسه ، یناوخ  هیثرم  ییارـس و  هحون  ياهناخ  نایم  رد  دینـش  رمع  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
ات درک  نانآ  ندز  هب  عورش  رمع  دننکیم ، يراز  هیرگ و  دوخ  هتشذگ  هزات  نادقف  تبیصم  رد  هتسشن و  كوس  هب  ینانز  دید  دیدرگ ، هناخ 
هب هاگنآ  داتفیب ، شرـس  زا  شايرـسور )  ) شرامخ هک  تخاون  شتروص  رـس و  رب  هنایزات  اـب  ناـنچ  سپ  دیـسر  ناوخ  هحون  نز  هب  هک  نیا 

امـش تبیـصم  رطاـخ  هب  نز  نیا  تفگ : هدز  تبیـصم  ناـنز  هب  نآ  زا  سپ  درادـن و  یمارتـحا  وا  هک  ار  هحئاـن  نیا  نزب  تفگ : دوـخ  مـالغ 
و درادیم ، زاب  ییابیکـش  ربص و  زا  ار  امـش  وا  دهدیم  رازآ  ار  امـش  ياههدنز  اههدرم و  وا  دریگب ، ار  ناتلوپ  دهاوخیم  هکلب  دـیرگیمن ،

. تسا هدومن  یهن  نآ  زا  ادخ  و  درادیم ، او  یباتیب  عزج و  هب  ار  امش  وا  هداد ، روتسد  نآ  هب  ادخ 
: ّفل ؤم 

ینانز هب  ندرک  رظن  و  هاـنگیب ، ییاـهناسنا  متـش  برـض و  نینچمه  نآرق و  مکح  فـالخ  رب  هزاـجا  نودـب  نارگید  هناـخ  رد  ندـش  دراو 
رد رگهحون  نز  بسک  و  دنتـشز ، سب  یلامعا  مدرم ، دزن  گرزب و  یناهانگ  ادـخ  دزن  همه  هدـیدغاد  یناوناـب  رب  ندومن  متـس  و  مرحماـن ،

. دشابیم حابم  لالح و  دنکن  هحون  لطاب  هب  هک  یتروص 
، يرخا رزو  هرزاو  رزت  الو  دیامرفیم : دنوادخ  اریز  ادخ ؛ رب  تسا  ییارتفا  دهدیم ، رازآ  ار  امش  ناگدرم  هحئان ، نز  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 

لوسر هک  نآ  لاح  دشاب  مومذم  تاوما  رب  ندرک  هیرگ  هنوگچ  و  ناگدرم . زا  تسا  یلیلجت  و  ناگدـنامزاب ، يارب  تسا  یمارتحا  نآ  هکلب 
دوب هدیـسر  تداهـش  هب  دحا  گنج  رد  هک  هزمح  شیومع  هناخ  زا  ياهیرگ  يادـص  هک  ماگنه  نآ  هدـمآ  تایاور  رد  هک  هچنآ  ربانب  ادـخ 

يراوگوس هزمح  ترضح  رب  تسخن  راصنا  نانز  تهج  نیمه  هب  و  درادن . هدننک  هیرگ  هزمح  اما  هل ؛ یک  اوبال  هزمح  نکل  دومرف : دینـشن ،
. هنیدم رد  دش  یتنس  نیا  و  دوخ ، نادیهش  رب  سپس  دندرکیم و  یناوخ  هیثرم  و 

؛ برلا طخـسی  ام  لوقن  نیعلا و ال  عمدت  دومرف : درک و  هیرگ  میهاربا  شدـنزرف  تافو  تبیـصم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  و 
. مییوگیمن ددرگ  بجوم  ار  ادخ  مشخ  هک  ینخس  یلو  دنزیریم  کشا  ناگدید 

هدش بکترم  مه  زاب  هدرکن و  ییانتعا  وا  یلو  دوب  هتشادزاب  راک  نیا  زا  ار  يو  راب  کی  زین  نآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
دندرکیم هیرگ  ناشزیزع  نادقف  تبیـصم  رد  هک  نانز  زا  یهورگ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدمآ : دیرفلا  دقع  رد  هچنانچ  دوب .

تبیـصم هک  ارچ  راذـگب ، دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  دومرف : رمع  هب  ادـخ  لوسر  دومن ، عنم  لـمع  نیا  زا  ار  ناـنز  عـقوم  نیا  رد  تشذـگیم ،
[. 604 . ] تسا هزات  ناشغاد  يراج و  ناشکشا  دناهدید ،
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هـضرع هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  يدرم  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـک  رد  هر )  ) ینیلک خـیش 
شتآ لها  درم  نیا  نم  داقتعا  هب  دومرف : ادـخ  لوسر  درک ، تشپ  نوچ  و  ماهدیـسوبن . شزاون  هب  ار  یکدوک  هاـگچیه  نونکاـت  نم  تشاد :

[. 605 . ] تسا

يدبع دوراج  اب  رمع  راتفر 

دوراج هب  نارـضاح  زا  یکی  تشاد ، تسد  رد  ياهنایزات  هتـسشن و  یعمج  نایم  رد  رمع  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  دراو  رمع  رب  يدـبع  دوراج 
هک یماگنه  سپ  دندینش ، ار  شیاتس  نیا  دوراج  دوخ  نارضاح و  رمع و  تسا ، هعیبر  هلیبق  سیئر  گرزب و  درم ، نیا  تفگ : هدومن  هراشا 

!؟ راکچ وت  اب  ارم  تفگ : رمع  هب  هدز  تفگش  دوراج  دز ، وا  هب  هنایزات  دنچ  رمع  دمآ ، رمع  کیدزن  دوراج 
!؟ تفگ هچ  درم  نآ  يدینش  وت ! رب  ياو  رمع :

؟ دراد عوضوم  نیا  اب  یطابترا  هچ  یلو  يرآ ، دوراج :
تماـقم زا  هدوـمن  ریقحت  ار  وـت  يردـق  متـشاد  تسود  سپ  تسا ، ریما  نیا  دـنیوگب  دنـسانشب و  ار  وـت  مدرم  هک  مدیـسرتیم  نـیا  زا  رمع :

[. 606 . ] مهاکب
: ّفلؤم

[. 607 . ] تسرتکانسرت جاجح  ریشمش  زا  رمع  هنایزات  دنتفگیم : هک  هدوب  یلامعا  نینچ  لثم  يارب 

بعک نب  یبا  اب  هباشم  يراتفر 

. دیشک یبا  يارب  ار  شاهنایزات  رمع  دنتفریم ، هار  بعک  نب  یبا  لابند  هب  یهورگ  دید  رمع  هدمآ : زین  و 
! سرتب ادخ  زا  نینموملاریما ! ای  تفگ : یبا 

[. 608 . ] دنیآیم وت  لابند  هب  هک  دنتسیک  هورگ  نیا  سپ  تفگ : رمع 

یفقث نایلغ  رمع و 

وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشاد ، نز  هد  هک  یلاح  رد  دش  ناملـسم  یفقث  هملـس  نب  نالیغ  هدروآ : دیدحلایبانبا  نینچمه  و 
قالط ار  شنز  راهچ  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  نیا  ات  درک ، ار  راک  نیا  نالیغ  هد . قـالط  ار  هیقب  راذـگب و  ار  تناـنز  زا  اـت  راـهچ  دومرف :

هک مناـمگ  تفگ : يو  هب  هدومن  راـضحا  دوخ  دزن  هب  ار  نـالیغ  سپ  دینـشب ، ار  نیا  رمع  دوـمن ، تمـسق  نادـنزرف  نیب  ار  شلاوـما  هداد و 
كدنا زا  شیب  دیاش  و  ییامن ، مورحم  ثاریم  زا  ار  نانآ  ات  هداد  قالط  ار  تنانز  ببـس  نیدب  هتخادـنا و  تلد  رد  ار  وت  گرم  ربخ  ناطیش 

ربق دـننام  ار  تربق  مهد  روتـسد  هداد و  ثرا  وت  زا  ار  تنانز  ای  ینادرگیم  زاـب  ار  تلاوما  ناـنز و  دـنگوس  ادـخ  هب  یـشابن ، هدـنز  یناـمز 
[. 609 . ] دننک راسگنس  لاغروبا 

: ّفلؤم
شربق دـهدیم  روتـسد  دـنادرگن  زاب  ار  نانآ  رگا  هک  هدومن  دـیدهت  ار  وا  رمع  هنوگچ  لاح  نیا  اب  و  دوب ، هدادـن  ماجنا  یمارح  راک  نالیغ 

ندش هناگیب  قالط و  زا  سپ  ار  شنانز  هتساوخ  هنوگچ  دوش و  راسگنس  هبعک  هناخ  ندومن  ناریو  رد  هشبح  يامنهار  لاغروبا  ربق  نوچمه 
!؟ دهد ثرا  وا  زا  ار  نانآ 

نمحرلادبع شرسپ  اب  رمع  راتفر 
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رمع دیـسر ، رمع  هب  ربخ  نیا  دز ، دح  وا  هب  دوخ  هناخ  نایم  رد  صاع  نب  رمع و  دوب ، هدیـشون  بارـش  رمع  رـسپ  نمحرلادبع  هدروآ : زین  و 
ینزیم دح  وا  هب  یـشارت و  یمرـس  تا  هناخ  نایم  رد  ار  نمحرلادـبع  وت ! رب  ياو  تشون : نینچ  صاع  نب  ورمع  هب  ياهمان  رد  تفـشآرب و 

رادرک يازـس  ات  تسرفب  نم  دزن  راوس و  يراومهان  رتش  رب  ار  وا  هدناچیپ ، شیابع  نایم  رد  ار  نمحرلادبع  دسرب  وت  هب  ماهمان  هک  هاگنآ  … 
. دنیبب ار  شتشز 

ادخ هب  ماهدز و  دح  مدوخ  هناخ  نایم  رد  ار  نمحرلادـبع  نم  تشون : رمع  هب  داتـسرف و  رمع  دزن  هب  تیفیک  نامه  هب  ار  نمحرلادـبع  ورمع 
دراو رمع  رب  یلاحیب  فعـض و  تیاهن  رد  نمحرلادبع  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  نیا  ات  منزیم …  دـح  اج  نیمه  رد  زین  ار  نارگید  دـنگوس 

هداد و رارق  شنزرس  باتع و  دروم  ار  وا  رمع  دیدرگ ،
فرح هب  رمع  دناهدز . دح  وا  هب  راب  کی  نینموملا ! ریما  ای  تفگ : رمع  هب  فوع  نب  نمحرلادـبع  اههنایزات ! یـشونیم ؟ بارـش  ایآ  تفگ :

درکیم و داـیرف  تـفرگ و  رارق  اـههنایزات  تابرــض  ریز  رد  نمحرلادـبع  هاـگنآ  و  تشادزاـب ، نـتفگ  نخــس  زا  ار  وا  هدوـمنن  ییاـنتعا  وا 
هب ار  وا  هاگنآ  دومن و  يراج  وا  رب  یلماک  دح  هک  نیا  ات  هدرکن  یهجوت  وا  هب  رمع  یلو  یـشکیم ! ارم  دنگوس  ادـخ  هب  مرامیب ، تفگیم :

. تشذگرد ایند  زا  هام  کی  زا  سپ  هدش ، رامیب  نادنز  رد  هک  نیا  ات  تخادنا ، نادنز 
: ّفلؤم

هتشادن ياهقالع  وا  هب  هک  ار  نمحرلادبع  شرسپ  مینیبیم  فرط  کی  زا  دشاب ، هتـشاد  دناوتیم  یهیجوت  هچ  رمع  راتفر  لامعا و  هنوگ  نیا 
رهاوخ وا و  رـسمه  رمع  رهاوخ  هدوب و  شاهقالع  هجوت و  دروم  هک  ار  نوعظم  نب  همادق  مه  ییوس  زا  و  دشکیم ، وا  رب  دح  يارجا  مسا  هب 

. دنزیمن دح  هدوب  رمع  رسمه  وا 
برـش رب  تفر و  رمع  دزن  هنیدم  هب  نیرحب  زا  يدبع  دوراج  دوب ، نیرحب  رد  رمع  لماع  همادق  هدـمآ : [ 610  ] هباغلا دسا  باتک  رد  هچنانچ 

نیا اب  تسا ، ماـمتان  وت  یهاوگ  تفگ : هریرهوبا  هب  رمع  تسا ، هدرک  یق  ار  بارـش  وا  هک  نیا  رب  زین ، هریرهوبا  و  داد ، یهاوگ  همادـق  رمخ 
رمع دمآ و  رمع  دزن  هب  اهتداهـش  نیا  زا  سپ  همادق  تسا و  هدرکن  یق  ار  نآ  هدیـشونن  بارـش  ات  اریز  تشادن ؛ یـصقن  زین  وا  تداهـش  هک 

تسیرگن و يو  رد  كانبـضغ  هدرکن  انتعا  وا  هب  رمع  یلو  دومن  ار  وا  رب  دح  يارجا  هبلاطم  رمع  زا  دوراج  هک  نیا  ات  دـیدرگن ، وا  ضرعتم 
؟ هاوگ ای  یمصخ  وت  تفگ : وا  هب 

. هاوگ دوراج :
. يدومن ادا  ار  تیهاوگ  بوخ  رایسب  رمع :

دح رومام  ار  دوراج  فورعم  هب  رما  بوجو  باب  زا  هک  دوب  مزـال  رمع  رب  هک  نیا  اـب  درکن . بیقعت  ار  عوضوم  هدـش  تکاـس  دوراـج  سپ 
نیمه هب  هدش و  هجاوم  وا  دیدهت  اب  هدیدرگ  راتـساوخ  رمع  زا  ار  نآ  دوراج  هک  یعقوم  هزات  هدرکن ، ار  راک  نیا  یلو  دـنادرگ  همادـق  ندز 

. یهد تبوقع  ارم  وت  دشون و  بارش  وت  يومع  رسپ  هک  تسین  قح  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رمع  هب  دوراج  نیا ، زا  سپ  تهج 
زا رمع  هداد ، یهاوگ  نآ  رب  مه  رفن  هس  هدوب و  يراسگنـس  شیازـس  هدـش و  هنـصحم  يانز  بکترم  هک  هبعـش  نب  هریغم  اب  هطبار  رد  زین  و 

ياههمانرب اهراک و  رد  رمع  هدوب و  یتسارف  اب  كریز و  درم  هریغم  هک  هدوب  نیا  مه  شتلع  دنکیم و  يریگولج  مراهچ  رفن  تداهـش  يادا 
. تسا هدوب  دنمزاین  وا  ریبدت  رکف و  هب  دوخ 

رمع دوراج و  نیب  البق  هک  هدوب  ياهشقانم  نیمه  دوب  هدز  هنایزات  ار  وا  هک  دوراج  اب  رمع  راـتفر  نآ  تلع  هک  تفاـیرد  ناوتیم  اـجنیا  زا  و 
. تسا هداد  يور  همادق  هیضق  رد 

رد میعنوبا  هچنانچ  تسا ، هتـشادن  لوبق  ار  وا  تفالخ  یبا  هک  هدوب  تهجنادـب  هتـشاد  بعک  نب  یبا  اـب  هک  يزیمآریقحت  دروخرب  نآ  زین  و 
هنیدـم دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  اب  رادـید  روظنم  هب  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  دابع  نب  سیق  زا  ادنـسم  هیلح  باتک 

يادا زا  یـسک  هک  مدید  ار  وا  هدومن  تکرـش  شتعامج  زامن  مدـقم  فص  رد  سپ  مدوب  دـنمهقالع  یبا  تاقالم  هب  رتشیب  همه  زا  و  مدـش ،
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دندش كاله  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  مسق  تفگیم : هک  وا  زا  مدینش  دندوب ، شوگ  اپارـس  یگلمج  هدرک ، ینارنخـس  نارـضاح  يارب  زامن 
تـسا یناسک  يارب  نم  فسات  مرادن ، نانآ  دوخ  يارب  یفـسات  نم  و  دندناسر ، تکاله  هب  زین  ار  نارگید  و  هفیقـس ،) باحـصا   ) دقع لها 

. دندیدرگ هابت  هارمگ و  نانآ  هلیسو  هب  هک 
، تسا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نایعیـش  زا  رامع  هتـسنادیم  هک  هدوب  تهجنادـب  هتـشاد  رـسای  رامع  اـب  رمع  هک  يدروخرب  نآ  نینچمه  و 

قافتا دروم  رامع  ردق  تلالج  یگرزب و  هک  نیا  اب  دوب  وا  دیدهت  دوب ، هدرک  هاگآ  یعرـش  مکح  کی  زا  ار  وا  هک  رامع  خـساپ  ایآ  هنرگو 
. تسا هدش  لزان  وا  قح  رد  [ 611  ] نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  هفیرش : هیآ  فالخ ، نودب  هک  تسا  یسک  وا  و  تسا ، همه 

نانخـس موهفم  انعم  هک  تساجنیا  و  تسادـخ . هب  ناـمیا  زا  رپ  شوگ  یمرن  اـت  اـپ  فک  زا  راـمع  هتفگ : وا  هراـبرد  هشیاـع  دـننام  یـسک  و 
و اهـسم ، نشخی  و  اـهملک ، ظـلغی  ءانـشخ  هروـح  یف  اهریـصف  دوـمرف : وا  هراـبرد  هک  دوـشیم  نشور  یبوـخ  هب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

سامش طبخب و  هللا  رمعل  سانلا  ینمف  محقت ، اهل  سلـسا  نا  مرخ و  اهل  قنـشا  نا  هبعطلا  بکارک  اهبحاصف  اهنم ، راذتعالاو  اهیف ، راثعلارثکی 
[. 612 . ] هنحملا هدش  هدملا و  لوط  یلع  تربصف  ضارتعا ، نولت و  و 

، تشاد راوگان  یتنوشخ  نآ  اب  سامت  درکیم و  حورجم  تخـس  ار  اهلد  هک  داد  رارق  نشخ  یعبط  رد  ار  يرادـمامز  رما  رکبوبا  یلوا  سپ 
زاسمد شلابند  هب  موادم  ياهشزوپ  دتفایم و  نایرج  هب  ناوارف  ياهشزغل  دش ، ضیوفت  نآ  هب  يرادمامز  بصنم  هک  نشخ  یعبط  نانچ  رد 

رد هب  شرایتخا  زا  دنک  شیاهر  رگا  دوش و  هدـیرب  شاینیب  دـشکب ، ار  شراسفا  رگا  هک  تسا  شومچ  رتش  رب  راوس  نانوچ  وختـشرد  عبط 
تکرح هب  يریذپ و  گنر  رد  تعرـس  و  هداج ، زا  جراخ  یهار  مارآان و  یبکرم  هب  راجنهان  تفالخ  نینچ  رد  مدرم  ادخ  هب  دـنگوس  دور ،

. مدومن اهراک  لمحت  یعضو  نینچ  رد  تقـشم  یتخـس  تدم و  يزارد  هب  نم  دنتـشگ ، التبم  میقتـسم  طخ  رد  ریـس  ياج  هب  هار  يانهپ  رد 
[. 613]

رمع رسپ  هللادیبع  مرج 

وا زا  رمع  درک ، دای  یـسیعوبا  هینک  اـب  هللادـیبع  زا  و  درب ، تیاکـش  رمع  دزن  هب  هللادـیبع  زا  رمع  رـسپ  هللادـیبع  زینک  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
؟ تسیک یسیعوبا  دیسرپ 

دوخ هینک  بجع  تفگ : وا  هب  هدناوخارف  دوخ  دزن  هب  ار  هللادیبع  هاگنآ  و  یناوخیم ؟ یسیعوبا  ار  وا  وت ! رب  ياو  رمع : . هللادیبع ترسپ  زینک :
!؟ ياهتشاذگ یسیعوبا  ار 

یسیع ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ : يو  هب  دز و  کتک  ار  وا  تفرگ و  زاگ  نادند  هب  ار  وا  تسد  رمع  سپس  دومن و  یباتیب  عزفو  دیـسرت  هللادیبع 
رب هاـگره  هک  دوب  نیا  رمع  تداـع  و  هرموبا . هطفرعوبا ، هلظنحوبا ، هملـسوبا ، ینادیمن : ار  برع  رامـشیب  ياـههینک  اـیآ  تسه ؟ يردـپ  ار 

[. 614 . ] تفاییمن یفشت  شلد  تسشنیمن و  ورف  شمشخ  تفرگیمن  زاگ  نادند  هب  ار  وا  ات  درکیم  بضغ  شاهداوناخ  دارفا  زا  یکی 
: ّفلؤم

هدـمآ یتیاور  صوصخ  نیا  رد  [ 615  ] یفاـک رد  هچناـنچ  تسا  هتفرگ  رارق  یهن  دروم  عرـش ، رد  هدرمـش  زین  ار  نآ  رمع  هک  هرموـبا  هینک 
. تسا

هیده ياج  هب  هنایزات 

ياهدیـصق يو  هدوب . هفورعم ) هرعاش   ) ءاسنخ رـسپ  یملـس  يزعلادـبع  نب  هرجـشوبا  میلـس  هلیبق  نیدـترم  هلمج  زا  هدـمآ : ریثانبا  لماک  رد 
: تسا نیا  شلوا  رعش  هک  دورس 

ارصقاو هاوه  نمع  بلقلا  احص 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


ارصباو نیلذاعلا  اهیف  عواط  و 
: هتفگ هک  نیا  ات 

دلاخ هبیتک  نم  یحمر  تیورف 
ارمعا نا  اهدعب  وجرال  یناو 

شیپ دنکیم ، يریگتـسد  نادنمتـسم  زا  هک  دید  ار  رمع  سپ  تفر ، هنیدم  هب  رمع  تفالخ  نامز  رد  هدـش و  ناملـسم  زاب  یتدـم  زا  سپ  و 
؟ یتسیک وت  تفگ : وا  هب  رمع  دومن ، کمک  تساوخرد  وازا  تفر و 

هب يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  هن  ییادخ ، نمشد  نامه  وت  یتسیک  وت  مدیمهف  تفگ : وا  هب  تخانش و  ار  وا  رمع  درک ، یفرعم  ار  دوخ  هرجـشوبا 
: یتفگیم هک  یتسین  یسک  نآ  وت  ایآ  داد  مهاوخن  وت 

دلاخ هبیتک  نم  یحمر  تیورف 
ارمعا نا  اهدعب  وجرال  ینا  و 

: تفگ دیدرگ و  قحلم  دوخ  موق  هب  هدش  شرتش  رب  راوس  دیود و  تعرسب  هرجشوبا  عقوم  نیا  رد  دروآ ، دورف  شرس  رب  ار  هنایزات  و 
هلئانب صفحوبا  انیلع  نض 

[. 616  ] قرو هل  موی  طبتخم  لکو 

یبارعا ياضاقت  رمع و 

غورد دـنگوس  ادـخب  تفگ : وا  هب  رمع  نک ، لمح  ار  مراب  هداتـسیا  زاب  تکرح  زا  مرتش  تفگ : رمع  هب  یبرع  درم  هدـمآ : ریثانبا  هیاهن  رد 
: تفگ یبارعا  سپ  درکن ، تباجا  ار  وا  ياضاقت  و  ییوگیم ،

رمع صفحوبا  هللااب  مسقا 
ربدالو بقن  نم  اهسم  ام 

مهللا هل  رفغاف 
رجف دق  ناک  نا 

[. 617 . ] تسا هدروخ  مسق  غورد ، هب  هک  ار  وا  زرمایب  ایادخ  هدیسرن ، مرتش  هب  یبیسآ  هک  رمع  صفحوبا ، درک  دای  دنگوس 
. دوب هدرک  دای  دنگوس  غورد  هب  رمع  هک  دیآیم  رب  یبارعا  رعش  نیا  زا  و 

اجیب تمالم 

ياـعدا غورد  هب  هک  یتـسه  یـسک  ناـمه  وت  تفگ : دوب  هدـش  ناملـسم  هک  نیا  زا  سپ  هحیلط  هب  رمع  هدروآ : نادـلبلا  حوتف  رد  يرذـالب 
ار يادـخ  دـیاب  هدوبن ، لـئاق  امـش  ياهتـشپ  یتشز  نتـشاذگ و  كاـخ  هب  تروص  يارب  یـشزرا  دـنوادخ  یتفگیم : يدرکیم و  يربماـیپ 

 … دییاتسب تفع  اب  هداتسیا و 
. دـیدرگ تکاـس  رمع  سپ  تسین ، یتمـالم  نم  رب  و  هدومن ، دوباـن  وحم و  ار  همه  مالـسا  هک  هدوب  رفک  نتف  زا  اـهنآ  تفگ : رمع  هب  هحیلط 

[. 618]

نک رانکرب  راک  زا  ار  تاهدنسیون 

ماـن ندوـب  مدـقم  هماـن و  ندـید  زا  رمع  رمع …  يوـس  هب  یـسوموبا  زا  تشوـن : نینچ  رمع  هب  ياهماـن  رد  یـسوموبا  بتاـک  هدروآ : زین  و 
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شراک زا  ار  وا  نزب و  هناـیزات  ار  تا  هدنـسیون  دـسرب  وت  هب  ماهماـن  هک  هاـگنآ  تشون : یـسوموبا  هب  تفـشآرب و  شدوخ  ماـن  رب  یـسوموبا 
[. 619 . ] نک رانکرب 

نآرق ریسفت  زا  لاوس  مرج  هب 

. تسا هدیسرپ  ام  زا  ار  نآرق  زا  یفورح  ریسفت  عیبض  تفگو : درب  تیاکش  رمع  دزن  هب  یمیمت  عیبض  زا  يدرم  هدروآ : دیدحلایبانبا 
رد دـش  دراو  عیبض  ناهگان  دادیم  ماعط  مدرم  هب  هتـسشن و  رمع  هک  زور  کی  هک  نیا  ات  نادرگ ، نکمتم  عیبض  رب  ارم  ایادـخ ! تفگ : رمع 

رمع زا  اذـغ  فرـص  زا  سپ  هدـیدرگ ، لوغـشم  اذـغ  ندروخ  هب  تفر و  ولج  سپ  تشاد ، رـس  رب  ياهمامع  رب و  رد  ییاـههماج  هک  یلاـح 
؟ تسیچ [ 620  ] ارقو تالماحلاف  اورذ  تایراذلاو  يانعم : دیسرپ 

داتفا و شرـس  زا  شاهمامع  هک  دز  ار  وا  يدـح  هب  و  داتفا . وا  ناـج  هب  دز و  ـالاب  ار  اـهنیتسآ  سپ  یتسه ؟ عیبض  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : رمع 
هاگنآ و  مدزیم ، ار  تندرگ  مدوب  هدید  هدیـشارت  ار  ترـس  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  هب  رمع  عقوم  نیا  رد  دـیدرگ ، نایامن  شیاهفلز 

یسوموبا هب  داتسرف و  هرصب  هب  هدومن  راوس  ياهنهرب  رتش  رب  ار  يو  سپس  دزیم و  وا  هب  هبرـض  دص  زور  ره  درک و  ینادنز  یقاتا  رد  ار  وا 
. تسا هتفر  اطخ  هب  نآ  رد  اما  هتفرگارف  ار  ملع  عیبض  هک  دیوگب  مدرم  هب  دنک و  عنم  وا  اب  ترشاعم  زا  ار  مدرم  ات  تشون 

سیئر و نآ ، زا  شیپ  هک  نیا  اـب  دـیدرگ  لـیلذ  راوخ و  مدرم  مومع  دوخ و  هلیبـق  موق و  ناـیم  رد  رمع  ناـیاپ  اـت  ارجاـم  نیا  زا  سپ  عیبـض 
. دوب دوخ  موق  گرزب 

: ّفلؤم
! ندیرب رس  شیازج  دوب  هدیشارت  شرس  هک  یتروص  رد  ایآ  و  تسا ، ندز  کتک  هدمآرب  ادخ  مالک  ندیمهف  ماقم  رد  هک  یسک  يازـس  ایآ 
: دومرف دیـسرپ ، ار  تایراذـلاو  ياـنعم  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زا  اوکنبا  دوب  ربـنم  رب  هک  یلاـح  رد  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اـما  و 

. تساهیتشک دومرف : دیسرپ ، ار  تایراجلا  يانعم  تساهربا . دومرف : دیسرپ . ار  تالماحلاف  يانعم  تساهداب ، دوصقم 
. دنا هدرک  ریسفت  وحن  نیمه  هب  ار  تایآ  نیا  نیرسفم  مامت  و  تسا . ناگتشرف  دومرف : دیسرپ ، ار  تامسقملاف 

زا رگید  يوس  زا  دنکیم و  دروخرب  هنوگ  نیا  نآرق  تایآ  ریـسفت  زا  شندومن  لاوس  مرج  هب  عیبض  اب  فرط  کی  زا  رمع  هک  نیا  بجع  و 
هک یلاح  رد  تسا . یفاک  ام  يارب  نآرق  هللا ؛ باتک  انبسح  دیوگیم : دنکیم و  يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندرک  تیصو 

. هتسنادیمن تسا  ماد  هفولع  يانعم  هب  هک  ار  با  يانعم  شدوخ 

دوب متسود  مدوبن ، نم 

مدومن کش  نآ  مکح  رد  سپ  مدرک ، دیـص  ییوهآ  مارحا  لاح  رد  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  رباج  نب  هصیبق  زا  ناویحلا  هویح  رد  يریمد 
نمحرلادبع وا  تسا ، هتسشن  وا  رانک  رد  مادنا  رغال  هرهچ و  دیفس  يدرم  مدید  موش ، ایوج  وا  زا  ار  هلأسم  مکح  ات  هتفر  رمع  دزن  ور  نیا  زا 

؟ تسا یفاک  وا  يارب  يدنفسوگ  ینابرق  وت  رظن  هب  تفگ : وا  هب  هدرک و  ور  نمحرلادبع  هب  رمع  مدیسرپ ، رمع  زا  ار  ماهلاسم  دوب . فوع  نب 
. يرآ تفگ : نمحرلادبع 

هک نـیا  لـثم  تـفگ : نـم  هـب  دوـب  مـهارمه  هـک  يدرم  متـساخرب  وا  دزن  زا  نوـچ  و  مـنک . حـبذ  يدنفـسوگ  اـت  تـفگ : نـم  هـب  رمع  سپ 
دز و وا  هب  ياهبرـض  هنایزات  اب  سپ  دینـش ، ار  وا  نانخـس  زا  یـضعب  رمع  دیـسرپ . يرگید  زا  دوبن و  دـلب  ار  هلأـسم  مکح  رمع  نینموملاریما 

[. 621 . ] درک رظنفرص  نم  زا  سپ  دوب ، مقیفر  متفگن ، يزیچ  هک  نم  متفگ  نم  یلو  دنزب  زین  ارم  ات  دش  نم  هجوتم  مه  هاگنآ 

رمع تشادرب 
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ناناملـسم اب  نآ  ریز  رد  ترـضح  نآ  هک  یتخرد  راـنک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  سپ  مدرم  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
يزع شتـسرپ  هب  هک  ار  امـش  مـنیبیم  تـفگ : مدرم  هـب  رمع  دـندناوخیم . زاـمن  نآ  دزن  دـنتفریم و  دوـب  هدوـمن  ناوـضرلا ) ۀـعیب   ) تـعیب
هتـشک دـترم  هک  هنوـگ  نآ  مشکیم  ار  وا  هنرگو  دـشاب  هداد  ماـجنا  یلمع  نینچ  هک  دـنرواین  نم  دزن  ار  یـسک  سپ  نـیا  زا  دیاهتـشگزاب ،

[. 622 . ] دندیرب ار  تخرد  داد  روتسد  هاگنآ  و  دوشیم .

سانشهفایق رمع و 

هب تموصخ  دناوخیم ، دوخ  زا  ار  كدوک  نانآ  زا  مادک  ره  دندومنیم . عازن  مه  اب  كدوک  کی  رس  رب  رفن  ود  هدروآ : نویع  رد  هبیتقنبا 
رفن ود  رمع  دـناهدومن ، ترـشابم  نم  اب  ضیح  کی  هلـصاف  اب  اهنآ  يود  ره  تفگ : وا  دومن ، لاوس  كدوک  رداـم  زا  رمع  دـندرب ، رمع  دزن 

رب شقن  هک  دز  ار  وا  نانچ  رمع  تساهنآ . يود  ره  زا  كدوک  ناـهنپ ؟ اـی  میوگب  راکـشآ  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دـیبلط ، ار  سانـش  هفاـیق 
ناکما يزیچ  نینچ  متـسنادیمن  نم  تفگ : رمع  دومن . رظن  راهظا  لوا  دننام  مه  یمود  درک ، شـسرپ  يرگید  زا  سپـس  و  دـیدرگ ، نیمز 

[. 623 . ] دوشیم طوبرم  رن  کی  هب  وا  زا  ياهلوت  ره  هدش ، عمج  گس  هدام  کی  اب  رن  گس  دنچ  هک  متسنادیم  یلو  تسا ، ریذپ 
: ّفلؤم

! دوب دهاوخ  عنام  الب  جاودزا  ددعت  هدومن ، طابنتسا  رمع  هک  هچنآ  ربانب  سپ  مکح ! فاشکتسا  داهتجا و  نیا  زا  ابجع 

لیلد نودب  مکح 

دنتسنادیمن نآرق  چیه  هک  ار  یناسک  ددرگب و  اهاتسور  ءارق و  رد  ات  درک  رومام  نایفسوبا  مان  هب  ار  شیرق  زا  يدرم  رمع  هدمآ : یناغا  رد 
هک لیخلا  دیز  يومع  رسپ  هب  اجنآ  رد  دیـسر ، ناهبن  ینب  هلحم  هب  هک  نیا  ات  هدومن  زاغآ  ار  تیرومام  رمع  هداتـسرف  دنک . هیبنت  تازاجم و 

سوا رتخد  دـیدرگ . يو  گرم  هب  رجنم  هک  دز  ار  وا  ناـنچ  نایفـسوبا  سپ  تسنادیمن  نآرق  چـیه  سوا  دومن ، دروخرب  تشاد  ماـن  سوا 
ثیرح درک ، فیرعت  وا  يارب  ار  ارجام  سوا  رتخد  دش ، هلیبق  دراو  لیخلا  دیز  نب  ثیرح  ماگنه  نیا  رد  دومن . اپ  هب  ازع  مسارم  ردـپ ، يارب 

هراب نیا  رد  و  تخیرگ . ماش  هب  سپـس  دناسر و  لتق  هب  ار  شناهارمه  زا  نت  دنچ  وا و  دش و  روهلمح  نایفـسوبا  هب  هزین  اب  هدش  نیگمـشخ 
: تفگ

دلاخ نب  سواب  یعانلا  رکب  الا 
لحملا نمزلا  یف  ءاربغلا  هوتشلا  یخا 

: تفگ هکنیا  ات 
هعبس موقلا  ةریخ  نم  هب  انبصا 

[. 624  ] لخنلا فشح  هب  لکان  ملو  امارک 
. میتفرگن وا  هید  ناونعب  امرخ  هناد  کی  میدومن و  یهاوخنوخ  وا  يارب  هک  تسا  نیا  ریخا  عارصم  زا  شدوصقم  و 

یقوقح لئاسم  رمع و 

: دیسر شتیب  نیا  هب  هک  نیا  ات  دناوخیم  ار  یملسیبا  نب  ریهز  راعشا  رمع  هدمآ : هبیتقنبا  نویع  رد 
ثالث هعطقم  قحلا  ناف 
ءالج وا  رافن  وا  نیمی 

: تسین نوریب  هس  نیا  زا  قح  تفگیم : دومنیم و  بجعت  راهظا  هتشاد  نایب  هک  یلیصفت  ییاضق و  لئاسم  هب  تبسن  ریهز  ملع  زا  هتسویپ  و 
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[. 625 . ] هاوگ نهاک ، نداد  رارق  مکح  دنگوس ،
: ّفلؤم

هاوگ و هلیسو  هب  اهنت  مالسا  تسا  تیلهاج  نیناوق  زا  رافن  هک  ارچ  ییاضق ، لئاسم  زا  تسوا  عالطا  مدع  زا  یشان  ریهز  ملع  زا  رمع  بجعت 
. دنکیم مکح  دنگوس ،

تسرتناسآ ترخآ  ییاوسر  زا  ایند  ییاوسر 

دمآ نم  دزن  هب  شتافو  يرامیب  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابع  نب  لضف  زا  شخیرات  رد  يربط 
( دراد سرت  دوخ  رب  نآ  زا  هداد و  ماـجنا  یتـشز  راـک   ) دـسرتیم يزیچ  زا  دوخ  رب  سک  ره  دوـمرف : مدرم  هب  ربماـیپ  دـیوگیم  هک  نیا  اـت 

. منک اعد  شیارب  دزیخرب 
هک نیا  رگم  هدوبن  یتشز  راک  چـیه  و  متـسه ، وگغورد  نم  مقفانم ، نم  ادـخ ! لوسر  ای  درک : ضرع  تساـخرب و  يدرم  دـیوگیم : لـضف 

! درم يا  تفگ : دوشگ و  وا  ضارتعا  هب  نابز  تساخرب و  رمع  تقو  نیا  رد  ماهدش . بکترم 
ییاوسر زا  بتارم  هب  اـیند  ییاوسر  باـطخ ! رـسپ  يا  دومرف : رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  يدرب . ار  تدوـخ  يوربآ  وـت 

: تشاد هضرع  ادخ  هاگرد  هب  هدومن  اعد  درم  نآ  يارب  هاگنآ  و  تسا ، رتناسآ  ترخآ 
[. 626 . ] نادرگ وکین  ار  شراک  امرف و  يزور  ینامیا  تقادص و  درم  نیا  هب  ایادخ  راب  ریخ ؛ یلا  هرما  هریص  و  انامیا ، اقدص و  هقزرا  مهللا 

ابو يرامیب  رمع و 

ابو يرامیب  عویـش  زا  نانآ  دید ، ار  شناهارمه ) حارج و  هدـیبعوبا   ) شترا يارما  هار  نیب  رد  تفریم ، ماش  هب  رمع  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
نانآ زا  هراب  نیا  رد  رمع  هدیبلط  ار  نیرجاهم  سابعنبا  ناوخب . نم  دزن  هب  ار  نیرجاهم  تفگ : سابعنبا  هب  رمع  دـنداد . ربخ  وا  هب  ماش  رد 

زاب هدادـن  ماجنا  ار  نآ  تسین  حالـص  ياهدـمآ  نوریب  یتیرومام  ماجنا  روظنم  هب  وت  دـنتفگ  یـضعب  دـندرک ، فـالتخا  اـهنآ  تساوخ ، رظن 
یلـص ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : رمع  هب  سپ  دمآ ، دوب  هدش  بیاغ  يراک  یپ  زا  هک  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  نیا  ات  يدرگ ،
هاگره و  دیورن ، اجنآ  هب  تسه  ابو  يرامیب  یلحم  رد  هک  دیدینش  هاگره  دومرفیم : هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  مراد ، یبلطم  هلآ  هیلع و  هللا 

[. 627 . ] دروآ ياج  هب  یهلا  ساپس  رمع  سپ  دیوشن . جراخ  اجنآ  زا  ابو  زا  رارف  ناونع  هب  دمآ  ابو  دیدوب و  یلحم  رد 

هونعلا حوتفم  یضارا  رمع و 

نیا رگا  تفگ : رمع  هب  لبج  نب  ذاعم  درک ، رفـس  اجنآ  هب  دـندوب  هونعلا  حوتفم  هک  هیباج  ياهنیمز  میـسقت  روظنم  هب  رمع  هدـمآ : يرذالب 
رد و  دش ، دهاوخ  رفن  کی  کلم  رایسب ، لام  نیا  ماجنارس ، هتفر و  نیب  زا  جیردتب  اهنیا  اریز  دش ؛ دهاوخ  یتلادعیب  ینک  میـسقت  ار  اهنیمز 

مامت عفانم  هک  نک  لمع  ياهنوگ  هب  نیاربانب ، تشاد ؛ دنهاوخن  یبیـصن  اهنآ  زا  دوب  دنهاوخ  مالـسا  رادهگن  ظفاح و  هک  هدنیآ  لسن  هجیتن 
[. 628 . ] درک لمع  ذاعم  هتفگ  قبط  رب  رمع  سپ  یشاب ، هتفرگ  رظن  رد  ار  هدنیآ  لاح و  نیملسم 

نایسن

تهج نیدـب  درک  شومارف  ار  زامن  تاـعکر  ددـع  هک  يروطب  دوب  هدـش  شـضراع  ینایـسن  شرمع  رخاوا  رد  رمع  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
[. 629 . ] دروآیم اج  هب  ار  شزامن  وا  نیقلت  اب  دادیم و  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  يدرم 
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یشیدنا هراچ 

هک داد  مسق  ار  صخـش  نآ  دـیدرگ ، غراف  زامن  زا  رمع  هک  نیمه  دـش ، ثدـحم  رمع ، تعامج  زاـمن  رد  يدرم  هدروآ : نویع  رد  هبیتقنبا 
رب تدوخ  یگمه و  ام  تفگ : رمع  هب  هللادـبع  نب  ریرج  تساخنرب . سک  چـیه  یلو  دـناوخب ، هراـبود  ار  شزاـمن  دریگب و  وضو  دزیخرب و 

دهاوخ بجاو  هدز  رس  وا  زا  ثدح  هک  یسک  نآ  بحتسم و  ام  زامن  هجیتن  رد  مینکیم و  هداعا  ار  نامزامن  میریگیم و  وضو  میزیخیم و 
[. 630 . ] يدش هیقف  مالسا  زا  سپ  يدوب و  فیرش  تیلهاج  رد  هک  دنک  تتمحر  ادخ  تفگ : ریرج  هب  رمع  دش .

: ّفلؤم
لطاب مکح  درم  نآ  هک  دادیم  لامتحا  هچنانچ  رمع  هک  دوب  نیا  حیحص  و  دنربارب ، تکاکر  رد  ریرج  یشیدنا  هراچ  مه  رمع و  راتفگ  مه 

ار شزامن  وضو و  هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  دیاب  هدزرس  وا  زا  یلطبم  دجسم  رد  هک  یـسک  دیوگب : مومع  روطب  دنادیمن  ار  شزامن  ندوب 
. دنک هداعا 

!؟ هاشداپ ای  ماهفیلخ 

ای ماهفیلخ  منادیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : دـندوب ، هدز  هـقلح  شفارطا  رد  مدرم  هـک  یلاـح  رد  رمع  يزور  دـسیونیم : دـیدحلایبانبا 
و تسه ، قرف  هاشداپ  هفیلخ و  نیب  هک  انامه  تفگ : يو  هب  نارـضاح  زا  یکی  ماهداتفا . یگرزب  رطخ  رد  مشاـب  هاـشداپ  رگا  سپ  هاـشداپ !؟

. تسوکین دنوادخ  تساوخ  هب  وت  راک 
؟ تسیچ ناشقرف  رمع :

لام دربیم و  ههاریب  هب  ار  مدرم  هاشداپ  و  یتسه . نینچ  هللادـمحب  وت و  قح  رد  رگم  دـنکیمن  فرـص  قح و  هب  رگم  دریگیمن  هفیلخ  درم :
[. 631 . ] مشاب هفیلخ  مراودیما  تفگ : دش و  تکاس  رمع  سپ  دهدیم . يرگید  هب  دریگیم و  ار  یکی  نیا 

: ّفلؤم
هب یلو  مود ، قش  تابثا  رد  تسا  یفاک  هاشداپ  ای  تسا  هفیلخ  هتسنادیمن  هک  دوخ  راک  رد  رمع  کیکـشت  دیدرت و  راهظا  نیمه  هکنیا  وگ 

. دندوب هداد  ربخ  وا  هب  مالسا  زا  شیپ  زا  زین  باتک  لها  هدومن و  حیرصت  نیا  هب  مه  شدوخ  تسین و  هفیلخ  هتسنادیم  وا  دنگوس  ادخ 
: لوا اما 

اب میدوب  رفن  تفه  ام  تفگ : درک و  ینارنخس  شتفالخ  نامز  رد  رمع  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  ناوزغ  نب  هبتع  زا  دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
تـسد هب  ریـش  يرادقم  نم  هک  نیا  ات  دوب  هدش  مخز  نامیاهبل  هشوگ  ناتخرد ، گرب  ندروخ  رثا  رب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

اب هک  نیا  زج  هدوبن  یتوبن  چـیه  و  میتسه ، يراید  رهـش و  ییاورنامرف  ام  مادـک  ره  زورما  و  مدرک ، میـسقت  دعـس  دوخ و  نیب  ار  نآ  هدروآ 
تسا هدش  لدبم  تنطلس  یهاشداپ و  هب  نامز  تشذگ 

: مود اما  و 
هلاس هدجیه  رمع  عقوم  نآ  رد  دـنتفریم و  ماش  هب  دـیلو  يارب  تراجت  روظنم  هب  هریغم  نب  دـیلو  اب  رمع  هک : هدرک  لقن  يرکـسع  دـمحاوبا 
نانآ اب  مور  ياملع  زا  یکی  دندیـسر ، اقلب  هب  نوچ  و  دوب ، وا  ياهالاک  يرادـهگن  اهراب و  لمح  ینارچ و  رتش  دـیلو ، يارب  شراـک  و  دوب ،
اهنیا دننام  ای  نارمع  ای  رماع  وت  مان  منامگ  تفگ : رمع  هب  هاگنآ  و  ینالوط ، ییاههاگن  درکیم ، هاگن  رمع  هب  هتـسویپ  ملاع  هدومن ، دروخرب 

. تسا رمع  نم  مسا  داد : خساپ  رمع  دشاب ،
شرس تساوخ  رمع  زا  ملاع  دوب ، یتسد  فک  ردق  هب  یهایس  لاخ  اهنآ  زا  یکی  رب  درک  هنهرب  نوچ  و  نک ، هنهرب  ار  تیاهنار  تفگ : ملاع 
برع هاشداپ  وت  تفگ : وا  هب  ملاع  سپـس  دوب  تسد  پچ  وا  و  دنک ، هیکت  شتـسد  رب  تساوخ  وا  زا  ملاع  دوب ، علـصا  سپ  دـنک ، هنهرب  ار 
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. دش یهاوخ 
. تفرگ نابل  رب  زیمآ  هرخسم  ياهدنخ  رمع 

راک هب  تفگ و  كرت  ار  ملاع  ییانتعایب  اب  رمع  دش ، یهاوخ  مور  سراف و  برع و  هاشداپ  وت  لوتب  میرم  قح  هب  يدـنخیم ؟ تفگ : ملاع 
دومنیم یهارمه  ارم  هتسویپ  رفس ، نآ  رد  یمور  ملاع  نآ  هک : تفگیم  درکیم  لقن  ار  هصق  نیا  حرش  هک  ادعب  و  دیدرگ ، لوغـشم  دوخ 

[. 632 …  ] تخورف و ار  دوخ  ياهالاک  دیلو  هک  ینامز  ات 
( قح رد  رگم  دـننکیمن  فرـص  قح و  هب  رگم  دـنریگیمن  هک  نانآ   ) هدوب یهلا  قح  رب  ياـفلخ  تافـص  هب  فصتم  هک  یـسک  اـهنت  يرآ ،

ءاروش رد  رمع  هچنانچ  دناهدومن . رارقا  بلطم  نیا  هب  وا  هرابرد  رمع  دوخ  نمشد و  تسود و  هچنانچ  تسا . مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 
وا هرابرد  زین  ترـضح  نآ  لتاق  مجلمنبا  و  درادیمن . زاب  قح  ماـجنا  زا  ار  وا  دـشاب  شندرگ  رب  ریـشمش  رگا  هک  تسا  یـسک  یلع  تفگ :
هب تسایـس  لها  ترـضح  نآ  زگره  و  میرکنم . ار  وا  تیمکح  اهنت  ام  و  دوب ، لدع  فورعم و  هب  رمآ  قح و  هب  دنبیاپ  هراومه  وا  هک : هتفگ 
رد تفگ : ترضح  نآ  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  هاگنآ  درک  رظنفرـص  دوخ  قح  زا  مه  تهج  نیمه  هب  و  دوبن ، گنرین  هعدخ و  يانعم 

هیواعم هک  دشن  یـضار  یلو  شندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ  دـشاب  لزلزتم  شتفالخ  دـش  رـضاح  نینچمه  و  منکیم . تعیب  امـش  اب  یتروص 
حالـص تفگ : ترـضح  نآ  هب  یهاوخریخ  ناونع  هب  هبعـش  نب  هریغم  هک  یماگنه  . ) درادهگن شراک  رـس  رب  مه  تعاس  کی  يارب  یتحار 

[. 633 (. ] دیراذگب یقاب  شراک  رس  رب  ار  هیواعم  هک  تسا  نیا  رد  امش  راک 

دوخ لامع  اب  رمع  همساقم 

يارب ياهدیـصق  نمـض  رد  قطانم ، رگید  زاوها و  رد  رمع  لامع  زا  یتاشرازگ  سیق ، نب  دیزی  راتخملاوبا  هدروآ : نادلبلا  حوتف  رد  يرذالب 
: تسا نیا  شراعشا  هلمج  زا  هک  دیدرگ ، نانآ  ياهییاراد  لاوما و  هب  یگدیسر  راتساوخ  داتسرف و  رمع 

هباسح فرعاف  جاجحلا  یلا  لسراف 
رشب یلا  لسراو  ءزج  یلا  لسراو 

: دیوگیم هک  نیا  ات 
مهنا كوادف  یلها  مهمساقف 

رطشلاب کنم  مهتمساق  نا  نوضریس 
رمع هب  يو  دوب . هرکبوبا  درک  همـساقم  وا  اـب  زین  رمع  هک  یناـسک  هلمج  زا  و  دوـمن . همـساقم  هفـصانملاب  ناـنآ  ماـمت  اـب  رمع  سپ  هدروآ :

؟ ماهدوبن ییاج  رد  وت  لماع  هک  نم  تفگ :
تفرگب وا  زا  رازه  هد  و  ياهدرکیم ، تراجت  اهنآ  اب  هدادیم ، لام  وت  هب  دوب و  هلبا  ياهتایلام  ذـخاو  لاملا  تیروماـم  تردارب  تفگ : رمع 

. تفرگ ار  شلاوما  زا  یشخب  دناهتفگ : یضعب  و 
[. 634 . ] تسا هداد  حرش  ناشتیرومام  لحم  تایصوصخ و  ناشن و  مان و  رکذ  اب  لیصفت  هب  ار  راتخملاوبا  رعش  رد  روکذم  دارفا  يرذالب 

رد نانآ  ناثراو  زا  نت  کی  دـننام  ار  دوخ  دـنتفریم ، ایند  زا  هک  هاگنآ  دوخ ، نالماع  مامت  هب  تبـسن  هیواـعم  هدـمآ : یبوقعی  خـیرات  رد  و 
هک تسا  یشور  تنـس و  نیا  باطخلا ؛ نب  رمع  اهنـس  هنـس  هذه  تفگ : دندرک  ضارتعا  وا  هب  هک  یماگنه  و  تسنادیم ، کیرـش  ناشلام 

[. 635 . ] تسا هداد  جاور  ار  نآ  باطخلا  نب  رمع 
يزیچ هک  هدوبن  زیاج  رمع  يارب  سپ  عورشمان ، ناشتسد  رد  ناشلاوما  دناهدوب و  نئاخ  رمع  نالماع  رگا  هدمآ : سیق  نب  میلس  باتک  رد  و 

رگا و  ارچ ؟ همـساقم  نیا  رباـنب  دـناهدوب ، نیملـسم  ماـمت  لاوما  اریز  دریگب ؛ ار  همه  هدوـب  بجاو  هکلب  دراذـگب ، یقاـب  ناـشیارب  ار  اـهنآ  زا 
اـهراک و رـس  رب  تساـهنآ  ندـنادرگ  زاـب  رتبیجع ، و  داـیز . هچ  مک و  هچ  دریگب  يزیچ  ناـنآ  زا  هدوـبن  زیاـج  دـناهدوب  نیما  راکتـسرد و 
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يزیچ ناشلاوما  زا  هدوبن  زیاج  دـناهدوب ، راکتـسرد  رگا  و  درامگب ، راک  هب  ار  نانآ  هدوبن  زیاـج  دـناهدوب  راـکتنایخ  رگا  اریز  ناـشتیرومام ؛
[. 636 . ] دنک فرصت 

: ّفلؤم
شنیلماع زا  هک  نیا  اب  ذـفنق  اـب  هدوب ، وا  نیلماـع  زا  شردارب  هکنیا  مرج  هب  هدومن ، هرداـصم  ار  هرکبوبا  لاوما  زا  یـشخب  وا  هک  ناـنچمه  و 

سیق نب  میلس  هچنانچ  تسا . هتشاد  اور  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  وا  هک  یملاظم  زا  ینادردق  رکـشت و  تلع  هب  تسا ، هدرکن  هرداصم  هدوب 
ناملـس و زج  هب  دـندوب  مشاه  ینب  زا  همه  نآ  لها  هک  مدیـسر  ياهلـسج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  نایم  رد  دـیوگیم :
؛ دیسرپ مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  سابع  عقوم  نیا  رد  هدابع ، نب  دعس  نب  سیق  هملـسیبا و  نب  رمع  رکبوبا و  نب  دمحم  دادقم و  رذوبا و 

نیلماع زا  مه  وا  هک  نیا  اب  تفرگن  يزیچ  ذفنق  زا  یلو  تفرگ  ار  ناشلاوما  زا  یشخب  دوخ  نیلماع  مامت  زا  هک  نیا  اب  رمع  ارچ  امـش  رظن  هب 
، دوب هدـش  کشا  زا  رپ  شناگدـید  هک  یلاح  رد  سپـس  تخادـنا و  نارـضاح  ناـیم  رد  یهاـگن  مالـسلاهیلع  یلع  ماـگنه  نیا  رد  دوب  يو 

عادو ار  ایند  اههنایزات  نآ  رثا  رب  همولظم  نآ  هک  دوب ، هدز  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ذـفنق  هک  ییاـههنایزات  زا  يرازگـساپس  روظنم  هب  دومرف :
[. 637 . ] دوب هدش  دوبک  هدرک و  مرو  يدنبوزاب  دننامه  شیوزاب  هک  دندید  و  تفگ ،

لوزعم سپس  هدوب و  فئاط  ياهتایلام  ذخا  رومام  رادنامرف و  رمع  يوس  زا  یتدم  نایفـسوبا  نب  هبتع  هدروآ : دیرفلا  دقع  رد  هبر ، دبع  نبا 
رمع تشاد ، هارمه  هب  رازه  یـس  غلبم  هک  یلاـح  رد  دومن  تاـقالم  یهار  نیب  رد  ار  وا  رمع  اـقافتا  ییاـهنامز  تشذـگ  زا  سپ  دوـب ، هدـش 

؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  لام  نیا  دیسرپ ؛ هبتع  زا  دش ، هجوتم 
. مرخب ینیمز  نآ  اب  مراد  رظن  رد  هک  دشابیم  مدوخ  یصخش  کلم  هکلب  نیملسم ، لام  هن  تسوت و  لام  هن  دنگوس  ادخ  هب  هبتع :

. لاملا تیب  زج  درادن  یهار  میاهتفای  یلام  دوخ  لماع  اب  تفگ : رمع 
یلیلد هجو  چیه  اریز  منادرگ ؛ زاب  وت  هب  ار  نآ  یشاب  هتشاد  زاین  لام  نآ  هب  رگا  تفگ : نایفسوبا  هب  دیسر  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه  و 

. دسریمن مرظن  هب  رمع  فرصت  يارب 
هک دوشیم  بجوم  نیا  هک  نکن  ضقن  ار  تدوـخ  زا  شیپ  هفیلخ  لـمع  وـت  یلو  میراد  جاـیتحا  نآ  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نایفـسوبا 

[. 638 . ] دیامن ضقن  ار  وت  ياهراک  زین  وت  زا  سپ  هفیلخ 

قح هب  رارقا 

نم هب  رمع  دـیوگ : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  ینالوط  يربخ  نمـض  رد  راکب  نب  ریبز  تاـیقفوم  زا  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبانبا 
هدرک ینامگ  هک  اقح  دـسر ، نآ  رعق  هب  ات  هدومن  صوغ  ناـتهارمه  هب  امـش  شناد  ملع و  ياـیرد  رد  دـناوتیم  دـنرادنپ  هک  یـسک  تفگ :
هاگنآ و  نک . تبحـص  رگید  عوضوم  هرابرد  و  منکیم ، شزرمآ  بلط  وت  مدوخ و  يارب  ادخ  زا  نم  تسا ، زجاع  نآ  زا  اعطق  و  ساسایب ،

هب ار  وت  هتسویپ  دنوادخ   ) تسوت اب  قح  یتفگ  حیحـص  تفگیم : نم  هب  راب  ره  متفگیم و  خساپ  وا  هب  نم  و  ندومن ، لاوس  هب  درک  عورش 
[. 639 . ] دننک يوریپ  وت  زا  يرت  هتسیاش  وت  دنگوس  ادخ  هب  درادب .) قفوم  قح  نتفگ 

: ّفلؤم
تایآ هک  هداد  هبنت  يرطف  یلقع و  هیـضق  کی  رب  دننک  يوریپ  وت  زا  يرت  هتـسیاش  وت  دـیوگیم : سابعنبا  هب  دـنگوس  رکذ  اب  رمع  هک  نیا 

[. 640 . ] نومکحت فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یتلا  يدهی  نمفا  دراد : حیرصت  نآ  رب  زین  نآرق 
سپ دوش ، تیاده  دوخ  هک  نیا  رگم  دباییمن  هر  هک  نآ  ای  دوش  يوریپ  تسرتراوازـس  دـنکیم  يربهر  قح  هار  هب  ار  قلخ  هک  یـسک  ایآ 

. دینکیم مکح  هنوگچ  هدش  هچ  ار  امش 
زا تسا  ياهرطق  ساـبعنبا  هک  نآ  لاـح  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هب  دـسر  هچ  سپ  هتفگ ، نینچ  نیا  ساـبعنبا  هب  رمع  هـک  ییاـج  رد  و 
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. وا نارکیب  يایرد 

رمع ياروش 

هک یماگنه  مدینشیم ، ار  وا  نانخس  هدوب و  رـضاح  رمع  سلجم  رد  نم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  نومیم  نب  ورمع  زا  دیدحلایبانبا  زین  و 
هک نیا  ات  دزیمن ، فرح  وا  اب  یسک  نامثع  بلاطیبا و  نب  یلع  زج  هب  تفگیم  نخس  نانآ  اب  دندوب و  هتسشن  وا  دزن  اروش  دارفا  رفن  شش 
رفن کی  تفالخ  رب  نانآ  مامت  هاگره  تفگ : درک و  ور  نارـضاح  هب  هاـگنآ  هدـش و  جراـخ  سلجم  زا  ناـنآ  همه  درک  رما  یناـمز  زا  سپ 
دوش هفیلخ  بلاطیبا - نب  یلع  جـلحا - نآ  رگا  تفگ : سپـس  و  دوش ، هدز  شندرگ  دـیاب  درک  تفلاخم  هک  سک  ره  سپ  دـندومن  قاـفتا 

وا هب  ار  دوخ  دـهع  ارچ  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : رمع  هب  راـضح  زا  یکی  عقوم  نیا  رد  دـش ، دـهاوخ  نومنهر  قح  هار  رد  ار  مدرم 
؟ يراپسیمن

[. 641 . ] مشک شود  رب  گرم  زا  سپ  تایح و  لاح  رد  ار  تفالخ  راب  مرادن  شوخ  تفگ : رمع 
: ّفلؤم

داماد فوع - نب  نمحرلادبع  هک  صوصخب  دومن ، دنهاوخ  قافتا  نامثع  تفالخ  رب  یگلمج  اروش ، دارفا  هک  تسنادیم  یبوخب  دوخ  رمع 
لتق هـب  زج  دوـش  هتــشک  دـیاب  درک  تفلاـخم  هـک  سک  ره  هـتفگ … : هـک  اـجنآ  سپ  نـیا  رباـنب  و  دوـب ، هداد  رارق  مـکح  زین  ار  ناـمثع -

تسا یسک  نامه  و  هدوب ، ادخ  لوسر  سفن  میرک ، نآرق  صن  هب  هک  یلماک  ناسنا  نامه  تسا ، هدادن  نامرف  مالـسلاهیلع - نینموملاریما -
یهلا و يایبنا  نامرآ  فدـه و  اهنت  هک  تسا  نشور  درک و  دـهاوخ  يربهر  قح  قیرط  رد  ار  مدرم  دوش  هفیلخ  رگا  رمع ، دوخ  رارقا  هب  هک 

. تسا هدوبن  رگید  زیچ  نیا  زج  مه  نانآ  نانیشناج 
تفالخ هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  شهار  اـهنت  دـنک  لـمحت  زین  گرم  زا  سپ  ار  تفـالخ  تیلووسم  هک  دوبن  لـیام  اـعقاو  رمع  رگا  هوـالعب ،

ادخ و لوسر  ادخ و  نانمـشد  هک  نانآ  دروآ ، راک  رـس  رب  زین  ار  هیما  ینب  هک  ییاروش  نانچ  دراذگب ؛ اروش  هب  ار  نآ  هک  نیا  هن  دـننیزگرب 
. دندوب داحلا  رفک و  هب  نیرهاجتم 

يارب وا  يدـصت  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  گرم  زا  سپ  تایح و  لاـح  رد  منک  لـمحت  ار  تفـالخ  راـب  مرادـن  شوخ  تفگ : رمع  هک  نیا  و 
. دنک یلاخ  هناش  نآ  زا  هتساوخ  گرم  زا  سپ  هدیشک و  شود  رب  ار  نآ  تایح  لاح  رد  هک  هدوب  يزرو  تفالخ 

رد شیرق  زا  شناروای  دـننامه  دـسرب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  زین  شگرم  زا  سپ  تفالخ  هک  نیا  زا  هتـشاد  تهارک  تقیقح  رد  یلو 
یهورگ و  دنتسکش ، نامیپ  یهورگ  هتفات  رس  رب  زین  ترضح  نآ  اب  مدرم  ندومن  تعیب  نامثع و  لتق  زا  سپ  هک  یناسک  نامه  هفیقس ، زور 

. دندیزگ تلزع  مه  ياهتسد  و  هتشگ ، فرحنم  هار  زا  یعمج  و  دندومن ، هشیپ  يرگمتس 

نیصحنبا اب  هیواعم  يوگتفگ 

. دیزگ تماقا  هیواعم  دزن  یتدم  نیصحنبا  داتـسرف ، هیواعم  دزن  هب  یمایپ  غالبا  روظنم  هب  ار  نیـصحنبا  هیبا  نب  دایز  هدمآ : دیرفلا  دقع  رد 
، یتـسه كریز  دـنمدرخ و  يدرم  وـت  هک  ماهدینـش  تفگ : وا  هب  ییاـهنت  رد  هدـناوخارف و  دوـخ  دزن  هـب  ار  يو  هیواـعم  يزور  ماـیا  نآ  رد 

؟ تسیچ هراب  نآ  رد  ترظن  منیبب  مسرپب  یبلطم  وت  زا  مهاوخیم 
. سرپب نیصحنبا :

؟ تسیچ نیملسم  یگدنکارپ  تافالتخا و  همه  نیا  تلع  وت  رظن  هب  هیواعم :
. نامثع لتق  نیصحنبا :
. یتفگن تسرد  هیواعم :
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. لمج گنج  نیصحنبا :
. ریخ هیواعم :

. وت اب  یلع  گنج  نیصحنبا :
. هن هیواعم :

. دسریمن مرطاخ  هب  يرگید  بلطم  نیصحنبا :
ناونع هب  صوصخلاب  ار  رمع  رکبوبا  اریز  دش ، رمع  هرفن  شش  ياروش  نیملسم  یگدنکارپ  قرفت و  ببس  اهنت  میوگب ، وت  هب  مدوخ  هیواعم :

دوخ مادک  ره  اروش  ياضعا  و  تشاذگ ، اروش  نایم  رد  ار  تفالخ  رمع  یلو  دماین ، شیپ  یلکـشم  چیه  دومن و  یفرعم  دوخ  زا  دعب  هفیلخ 
و دیآ ، دیدپ  شکمشک  تباقر و  نانآ  نیب  هک  دش  ببس  نیمه  دندوب و  شراظتنا  رد  هتشاد ، وزرآ  دوخ  يارب  ار  تفالخ  شاهلیبق  موق و  و 

[. 642 . ] دمآیمن شیپ  تتشت  هقرفت و  همه  نآ  زگره  دومنیم  بصن  نییعت و  تفالخ  يارب  ار  یصاخ  درف  رکبوبا  دننامه  زین  رمع  رگا 
: ّفلؤم

يارب اریز  دناسر  تردق  هب  ار  هیما  ینب  امش  هک  دوب  رمع  ياروش  نیا  هک  نیا  اب  ییوگیم ؟ ار  نیا  مه  وت  ایآ  دوش  هتفگ  هیواعم  هب  دراد  اج 
اریز دـنک ؛ یفرعم  مدرم  هب  نییعت و  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  مانب ، حیرـصت  اب  صوصخلاب و  ار  نامثع )  ) امـش رای  هک  تشادـن  ناکما  رمع 
رهاظ رد  هک  دوخ - كرتشم  ناگتـسب  نتـشک  زا  دروم  دنچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  زج  تشادـن . یبوخ  هقباس  نامثع 

. دراد زاب  دندوب - مالسا  نانمشد  نیرتدب  زا  یلو  هدومن  مالسا  راهظا 
ادـخ لوسر  دوب و  هدـنام  یـسوساج  روظنم  هب  هنیدـم  رد  دـحا  گنج  زا  سپ  هک  هریغم  نب  هیواعم  شیومع  رـسپ  يارب  هنیدـم  رد  هلمج  زا 

ادخ لوسر  كرابم  عمـس  هب  ربخ  نیا  هک  نیا  ات  دوب ، هداد  هانپ  دوخ  لزنم  رد  ار  وا  نامثع  یلو  هدرک  حابم  ار  شنوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دزن يو  هارمه  هب  زین  نامثع  دـندربیم  ار  وا  هک  یماگنه  سپ  درک ، رداص  ار  يو  بلج  روتـسد  ترـضح  نآ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دزن دوخ  یعاضر  ردارب  حرسیبا  نب  هللادبع  يارب  هکم  حتف  زا  سپ  نینچمه  .و  دومن وا  وفع  هب  روبجم  ار  ترضح  نآ  و  تفر ، ادخ  لوسر 
هبعک هناخ  ياههدرپ  ریز  رد  هک  نآ  ولو  دوب  هداد  ار  وا  لتق  روتسد  ترـضح  نآ  هک  نیا  اب  درک  تعافـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هشیر و مسجم و  مالـسا  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  یـسک  ناـمه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوجو  اـب  تسناوتیم  رمع  هنوگچ  و  دوش . هدـید 
زا ياهشوگ  لقن  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  و  دـنک . یفرعم  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  شقباوس  نآ  اـب  ار  ناـمثع  دوب ، نآ  گرب  خاـش و  ساـسا و 

: مینکیم هدنسب  دشابیم  نامثع  زین  نینموملاریما و  درکلمع  زا  ياهنومن  رگنایب  هک  خیرات 
ات هتـشاذگ  رارف  هب  اپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فارطا  زا  دحا  گنج  زور  رد  مدرم  هدروآ : شخیرات  رد  يربط  نامثع ؛ هرابرد  اما 

صوعا کیدزن  رد  یهوک  بلعج  هب  ات  هتخیرگ  راصنا  زا  رفن  ود  هارمه  هب  زین  نافع  نب  نامثع  و  دندش ، رود  دربن  نادیم  زا  يدایز  رادـقم 
[. 643 . ] دنتشگ زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  هب  سپس  هداتسیا و  اجنآ  رد  ینامز  و  دندیسر ،

نیکرشم زا  یهورگ  ادخ  لوسر  ناهگان  دیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  نمـشد  هاپـس  نارادملع  دحا  گنج  رد  هک  هاگنآ  نینموملاریما ؛ اما  و 
تخاس و قرفتم  ار  اهنآ  هدرب  موجه  نانآ  هب  ترضح  داد ، هلمح  نامرف  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هدومن  هدهاشم  نیملـسم  هاگمزر  رد  ار  شیرق 

. دناسر تکاله  هب  زین  ار  یحمج  هللادبع  نب  ورمع 
قرفتم ار  نانآ  ات  تساوخ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هدـش ، شیرق  نیکرـشم  زا  يرگید  هورگ  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  راب  رگد 

: تفگ لیئربج  عقوم  نیا  رد  دناسر . لتق  هب  زین  ار  کلام  نب  هبیش  دیشاپ و  مه  زا  ار  اهنآ  هزاریش  هدومن  هلمح  نانآ  هب  اسآ  قرب  ماما  دزاس ،
لیئربـج هاـگنآ  و  یلع . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هنم ؛ اـنا  ینم و  هنا  دومرف : ادـخ  لوسر  سپ  تسا . تاـساوم  نیا  هک  اـقح  هللا ! لوسر  اـی 

[. 644 . ] یلع الا  یتف  و ال  راقفلاوذ ، الا  فیس  ال  تفگیم : هک  دش  هدینش  ییادص  سپ  امش . يود  ره  زا  نم  و  تفگ :
دعـس دریگب و  تعیب  مدرم  زا  دـیزی  شرـسپ  يارب  هتـشاد  میمـصت  هیواعم  هک ، هدوب  نیا  رمع  ياروش  اب  هیواعم  تفلاخم  راـهظا  تلع  اـما  و 
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هتشادن و ار  یبلطم  نینچ  راهظا  تارج  هیواعم  وا  دوجو  اب  هدوب و  هدنز  عقوم  نآ  رد  هدوب ، رمع  ياروش  ياضعا  زا  یکی  هک  صاقویبانبا 
ماما اریز  هدومن ؛ مومسم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تلع  نیمه  هب  زین  و  تسا . هدیناسر  لتق  هب  ار  وا  هداتسرف  یمـس  تهج  نیمه  هب 

. دراپسب شلها  هب  ار  تفالخ  شدوخ  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  طرش  وا  اب  شاهمانحلص  نمض  رد  نسح 

رابحالا بعک  زا  رمع  یهاوخرظن 

تهج نیمه  هب  و  درکیم ، فعض  یناوتان و  ساسحا  دوخ  رد  تفالخ  روما  هرادا  هب  تبـسن  شرمع  رخاوا  رد  رمع  هدروآ : دیدحلایبانبا 
مگرم منزیم  سدـح  تفگ : راـبحالا  بعک  هب  يزور  عـقوم  نآ  رد  دـناسرب ، ار  شگرم  رتدوز  هـچ  ره  هـک  تساوـخیم  ادـخ  زا  هتـسویپ 

ناتینامـسآ ياهباتک  رد  هراب  نیا  رد  و  تسیچ ؟ یلع  هرابرد  وت  رظن  منک ، نیعم  ینیـشناج  دوخ  يارب  مراد  تسود  ور  نیا  زا  هدش  کیدزن 
ناتیاهباتک رد  مالسا ) نید  تفالخ  توبن و   ) خیرات گرزب  هدیدپ  نیا  ياهدادیور  ثداوح و  مامت  هک  دیدقتعم  امش  اریز  يا ؛ هدناوخ  هچ 

. تسا روکذم 
چیه شنید  رما  رد  هک  ریذـپان  فاطعنا  تسا  يدرم  یلع  اریز  تسین ؛ حالـص  نآ  هک  تسا  نیا  مدوخ  یـصخش  رظن  اما  داد : خـساپ  بعک 

زا رود  همه  اهنیا  و  دنکیمن ، لمع  دوخ  یصخش  داهتجا  يار و  هب  هدومنن  لمحت  ار  ییاطخ  شزغل و  هتشادن و  یـضامغا  تشذگ و  هنوگ 
. تسا يرادمامز  تکلمم و  تسایس 

رگا دـش و  دـنهاوخن  تفالخ - رما - نیا  يدـصتم  شنادـنزرف  هن  وا و  هن  هک  تسا  نیا  هدـمآ : نامیاهباتک  رد  هراـب  نیا  رد  هک  هچنآ  اـما  و 
. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  دیدش  جرم  جره و  دنوشب 

؟ ارچ رمع :
هک یماگنه  ربمغیپ  دواد  هچنانچ  تسا . هدومن  مورحم  تنطلـس  کلم و  زا  ار  وا  دنوادخ  تهج  نیدب  تسا و  هتخیر  اهنوخ  وا  اریز  بعک :
رب اهنوخ  وت  اریز  راپـسب ؛ نامیلـس  هب  ار  نآ  نکن ، ار  راک  نیا  وت  دومن ، یحو  وا  هب  دنوادخ  دربب ، الاب  ار  سدقملا  تیب  ياهراوید  تساوخ 

. ياهتخیر نیمز 
؟ هدوبن قح  هب  هتخیر  یلع  هک  ییاهنوخ  رگم  رمع :

. دوب هتخیر  نوخ  قح  هب  مه  دوواد  هلب ، بعک :
؟ دیسر دهاوخ  یسک  هچ  هب  تفالخ  نیاربانب  رمع :

وا براحم  نانمـشد  هب  وا  باحـصا  زا  نت  ود  تعیرـش و  بحاـص  زا  سپ  تفـالخ  هک  تسا  نیا  ماهتفاـی  ناـمیاهباتک  رد  هک  هچنآ  بعک :
. دش دهاوخ  لقتنم 

ادخ هب  ار ، بعک  نانخس  يدینش  تفگ : هدرک و  ور  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  سابعنبا  هب  تفگ و  عاجرتسا  راب  دنچ  رمع  عقوم  نیا  رد 
ینب يدوزب  دومرفیم : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  ماهدینـش ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  بلاطم  نیا  ریظن  مه  نم  دوخ  دنگوس 

[. 645 . ] تفر دنهاوخ  الاب  نم  ربنم  رب  هیما 
: ّفلؤم

رودص هب  دـنوادخ  یهاگآ  ملع و  يانعم  هب  یهلا  ریدـقت  یکی  تسا ؛ هبنج  ود  ياراد  اههدـیدپ  ثداوح و  شیادـیپ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
نآ نداد  ماجنا  ماقم  رد  نیلماع  دوخ  ياـههشقن  اهریبدـت و  يریگراـک  هب  يرگید  و  ناـشدوخ ، راـیتخا  هدارا و  هب  اـهنآ  نیلماـع  زا  لاـمعا 

سک و هچ  هک  نیا  دوصقم و  ندش  نشور  روظنم  هب  کنیا  و  دش . دـهاوخن  مود  يارب  رذـع  تلع و  لوا  تهج  هک  تسا  نشور  و  لامعا ،
: مینکیم هراشا  یخیرات  دنس  دنچ  هب  هتشگ ، مالسا  خیرات  رد  ثداوح  عیاقو و  نآ  عوقو  ببس  زیچ  هچ 

اما تشون : نینچ  هیواعم  نب  دیزی  هب  رمع  نب  هللادبع  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  هدمآ : يرذالب  باسنا  باتک  رد 
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. دوب دهاوخن  نیسح  زور  دننام  يزور  چیه  و  دوب ، میظع  ياهثداح  گرزب و  یتبیصم  نیسح  تبیصم  دعب ؛
؛ دعب اما  تشون : شخساپ  رد  دیزی 

هزرابم نیا  رد  رگا  میا ، هدرک  دربن  شنانمـشد  اب  هدومن  عافد  نآ  میرح  زا  هک  میتسه  یتموکح  ماظن و  ثراو  اـم  هک  نادـب  ناداـن ! درم  يا 
هدومن و راتفر  هنوگ  نیا  هک  هدوب  یـسک  لوا  وت  ردـپ  سپ  هدوب  ام  نمـشد  اب  قح  رگا  و  میاهدومن ، عافد  دوخ  قح  زا  سپ  هدوب  اـم  اـب  قح 

[. 646 . ] تسا هتفرگ  شنابحاص  زا  ار  قح 
؛ دـعب اما  تشاگن : نینچ  رکبیبا  نب  دـمحم  همان  خـساپ  رد  هیواعم  هک ، دـناهدرک  لقن  نیخروم  رگید  بهذـلا و  جورم  رد  يدوعـسم  زین  و 
هب تبسن  وا  تاساوم  ترصن و  و  مالـسا ، خیرات  رد  وا  ناشخرد  قباوس  بلاطیبا و  نب  یلع  لئاضف  زا  تا  همان  رد  دیـسر ، متـسد  هب  وت  همان 

موزل میدوب و  مه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  وت  ردـپ  ام و  يدوب …  هدرک  دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شتلاسر غالبا  توعد و  مامتا  زا  سپ  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دوب  ملسم  تباث و  ام  همه  رب  وا  یگرزب  تلیضف  بلاطیبا و  رـسپ  قح  تاعارم 

رد هتفرگ و  وا  زا  ار  نینموملاریما )  ) وا قح  هک  دـندوب  یناسک  نیلوا  رمع )  ) وا قوراف  وت و  ردـپ  ماگنه  نآ  رد  سپ  تفگ ، تاـیح  دوردـب 
وا یلو  هدومن  فیلکت  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  وا  سپس  و  دنتسب . نامیپ  دهع و  رگیدکی  اب  هراب  نیا  رد  هتـساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  تفالخ  رما 
رد ار  وا  هک  دنتفرگ  میمـصت  یلو  درک ، تعیب  نانآ  اب  راچانب  سپ  دندومن  ءوس  دصق  وا  هب  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  وا  هک  نیا  ات  تفریذـپن 

تـسد رد  ام  هک  یتردق  نیا  رگا  لاح  دیـسر  ارف  ناشگرم  هک  نیا  ات  دنزاسن  علطم  دوخ  رارـسا  رب  و  دـنهدن ، تکرـش  تفالخ )  ) دوخ راک 
، اـم هدوب و  نآ  ساـسا  هشیر و  وت  ردـپ  مه  زاـب  تسا  قحاـن  لـطاب و  رگا  و  هدوب ، نآ  رگزاـغآ  وـت  ردـپ  سپ  تسا  باوـص  قـح و  میراد 
؛ میدرکیمن تفلاخم  بلاطوبا  رسپ  اب  زگره  ام  دوبن  وت  ردپ  راتفر  لامعا و  نآ  رگا  و  میا . هدومن  يوریپ  وا  زا  هک  وا ، ياکرش  ناراکمه و 
داریا و رگا  نیا ، ربانب  میدرک ، ادتقا  وا  هب  هداهن  وا  مدق  ياج  رب  مدق  سپ  میدید  ار  وت  ردپ  ياهراک  ام  یلو  میدوب ، وا  میلـست  عیطم و  هکلب 

[. 647 . ] رذگرد هنرگو  يزاس ، دراو  تردپ  رب  دیاب  يراد  يداقتنا 
رمع نب  هللادبع  هب  قارع  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  ربخ  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  یبعش  زا  نویع  رد  هبیتقنبا  نینچمه  و 
ماـما هب  هدـیناسر  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوـخ  هار ، زور  هس  یط  زا  سپ  دوـب ، بیاـغ  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  ماـگنه  هب  هک  يو  دیـسر ،

؟ دیوریم اجک  هب  تشاد : هضرع 
هللادبع داد ، ناشن  يو  هب  دندوب  هداتسرف  شیارب  هک  ار  ییاهراموط  اههمانتوعد و  ترضح  نآ  هاگنآ  و  قارع . بناج  هب  مالسلاهیلع : نیسح 

نینچ هک  لاح  تفگ : دیدرگ  سویام  ترـضح  نآ  تعجارم  زا  هللادبع  نوچ  تفریذـپن و  ترـضح  نآ  یلو  ددرگرب ، داد  دـنگوس  ار  ماما 
ایند و یناگدنز  نیب  ار  راوگرزب  نآ  و  دمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  لیئربج  انامه  منک : لقن  ناتیارب  یثیدح  نم  سپ  تسا 
هن دیسر و  دهاوخ  امش  هب  هن  تفالخ  دنگوس  ادخ  هب  دیربمایپ . نت  هراپ  زین  امش  دیزگرب و  ار  ترخآ  ترضح  نآ  و  تخاس ، ریخم  ترخآ 

[. 648 . ] دوب دهاوخ  ناتحالص  ریخ و  هب  یهلا  ریدقت  نیا  هتبلا  و  امش ، تیب  لها  زا  یسک  هب 
: ّفلؤم

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تفالخ  هک  نیا  زا  هدمآ - دیدحلایبانبا ) ربخ   ) ربخ نآ  رد  هک  تسین  نانچ  تیعقاو  هک  دـیوگب  یـسک  رگا 
نامثع هدیسر و  نامثع  هب  ود  نآ  زا  دعب  تفالخ  اریز  تسا ؛ هدش  لقتنم  ترـضح  نآ  براحم  نانمـشد  هب  شنارای  زا  نت  ود  هلآ و  هیلع و 

هیما ینب  زا  رگید  یهورگ  ناورم و  صاعلایبا و  نب  مکح  هیواعم و  نایفسوبا و  ادخ  لوسر  براحم  نانمـشد  و  هدوبن ، ربمغیپ  نانمـشد  زا 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هدوب  هیما  ینب  تنطلـس  تقیقح  رد  نامثع  تنطلـس  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دناهدوب -

[. 649 . ] عیبرلا هتبن  لبالا  مضخ  هللا  لام  نومضخی  هیباونب  هعم  ماقو 
. دندروخیم ار  ادخ  لام  دروخیم ، ار  يراهب  ياهفلع  هک  رتش  نانوچ  دنتساخرب و  شردپ  نادنزرف  وا  هارمه  هب 

(، رکبوبا  ) دوب میت  هلیبق  رد  تفالخ )  ) رما نیا  ادتبا  تفگ : نایفسوبا  دندرک ، تعیب  نامثع  اب  مدرم  هک  یماگنه  هدروآ : هفیقـس  رد  يرهوج 
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هک نیا  اـت  دـش ، رترود  هاـگنآ  و  رمع )  ) تفرگ رارق  يدـع  هفئاـط  رد  سپـس  تشاد و  ار  یتـیلوسم  نـینچ  هرادا  یگتـسیاش  یک  مـیت  یلو 
. دیهد ساپ  رگیدکی  هب  ناکدوک  پوت  دننامه  ار  نآ  هیما ! ینب  يا  امـش  نونکا  مه  تفرگ ، رارق  هیما ) ینب   ) دوخ یعقاو  ياج  رد  ماجنارس 

[. 650]
يا امش  و  شابم ، لیخب  رمع )  ) رجحوبا دننام  نک و  ششخب  قافنا و  مدرم  هب  داب ! وت  يادف  مردپ  تفگ : نامثع  هب  نایفـسوبا  هدروآ : زین  و 
اجنآ رد  ریبز  اقافتا  یخزود ، هن  تسه و  یتشهب  هن  دنگوس  ادخ  هب  هک  دینادرگب  ناتدوخ  نیب  ناکدوک  پوت  دـننامه  ار  تفالخ  هیما ! ینب 

! وگب رتهتسهآ  تفگ : نایفسوبا  هب  نامثع  ورنیا  زا  دینشیم ، ار  وا  نانخس  دوب و  رضاح 
؟ تسه یسک  رگم  تفگ : نایفسوبا 

[. 651 . ] متسه نم  هلب  تفگ : ریبز 
ار تفـالخ  هتفگ : هک  شراـتفگ  نیا  زا  وا  هک  هدوب  نئمطم  ـالماک  ناـمثع  هب  تبـسن  نایفـسوبا  هک  دوـشیم  نشور  یبوـخب  ربـخ  نیا  زا  و 

انیبان نوچ  تسین - اجنآ  یسک  هیما  ینب  زا  ریغ  هک  درکیم  نامگ  و  درادن ، يراکنا  ابا و  هنوگ  چیه  دیهد  ساپ  رگیدمه  هب  پوت  نوچمه 
ياـهراک ماـمت  شیرادـمامز  رد  ناـمثع  دنتـسه … و  مه  يرگید  دارفا  دـیمهف  وـگب ! رتهتـسهآ  تفگ : وا  هب  ناـمثع  هـک  یعقوـم  و  دوـب -

 … رهاظ تروص  رد  نامثع  دوب و  مکاح  ناورم  عقاو  رد  هدرک و  راذگاو  ناورم  هب  ار  تموکح 
تیالو نامثع  دندرب  تیاکش  نامثع  دزن  هب  حرسیبانبا  ینعی ، رـصم ، رد  نامثع  لماع  زا  نایرـصم  هک  یماگنه  هدمآ : خیراوت  رد  هچنانچ 

، هار زور  هس  یط  زا  سپ  هک  نیا  اـت  درک  تکرح  رـصم  يوـس  هب  هنیدـم  زا  نایرـصم  هارمه  هب  يو  درپـس ، رکبیبا  نب  دـمحم  هـب  ار  رـصم 
هاگنآ دنتفاین و  وا  اب  يزیچ  هدومن  شیتفت  ار  وا  سپ  دوب ، تکرح  رد  رـصم  بناج  هب  هنیدم  زا  ناباتـش  هک  دندید  ار  یهایـس  مالغ  ناهگان 

هک ماگنه  نآ  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  حرـسیبانبا ) يارب  نامثع  زا  ، ) دندروخرب ياهمان  هب  هتفاکـش  ار  وا  تاودا  لئاسو و  زا  یـضعب 
يوناث عالطا  ات  تدوخ  هدومن و  هراپ  ار  شتیرومام  همان  هدناسر  لتق  هب  ار  نانآ  یگمه  دندمآ  وت  دزن  هب  شناهارمه  اب  رکبیبا  نب  دـمحم 

. شاب تباث  تراک  رب  نانچمه 
نامثع هب  هدرب  هارمه  هب  زین  ار  وا  رتش  مالغ و  همان و  دنتفر و  نامثع  دزن  هب  هتـشگزاب  هنیدـم  هب  هدزتشهد  دـندرک  هعلاطم  ار  همان  نوچ  نانآ 

نانآ ماهتـشونن ، ار  همان  نیا  نم  یلو  تسا  تسرد  تفگ : نامثع  دـشابیم ! وت  رهم  رهم ، و  وت ، رتش  رتش  نیا  وت و  مالغ  مـالغ ، نیا  دـنتفگ :
، تفریذـپن وا  یلو  دـهد ، لیوحت  نانآ  هب  ار  ناورم  اـت  دنتـساوخ  ناـمثع  زا  ور  نیا  زا  هدوب  ناورم  هماـن  هدنتـسرف  هدنـسیون و  هک  دـنتفایرد 

[. 652 . ] دندناسر لتق  هب  هدومن  هرصاحم  ار  وا  مرجال 

سابعنبا رمع و  هجاحم 

هب رعـش  زا  نخـس  دنتـشاد  روضح  وا  سلجم  رد  زین  يرگید  هدع  مدوب ، مردپ  دزن  يزور  دیوگیم : رمع  نب  هللادبع  هدروآ : دیدحلایبانبا 
؟ تسیک برع  يارعش  نیرترهام  امش  رظن  هب  دیسرپ ؛ نارضاح  زا  رمع  دمآ ، نایم 

هاگآ ریبخ و  درم  تفگ : داتفا  وا  هب  رمع  هاگن  نوچ  دـش ، نایامن  رود  زا  سابعنبا  ءانثا  نیا  رد  دـندرب ، مان  يرعاش  زا  مادـک  ره  نارـضاح 
يو راعـشا  نیرتابیز  زا  تفگ : رمع  یملـسیبا . نب  ریهز  نم  داقتعا  هب  تفگ : سابعنبا  دیـسرپ ، سابعنبا  زا  ار  دوخ  لاوس  هاگنآ  و  دمآ ،

: تسا هتفگ  نینچ  نآ  رد  هدورس و  نافطغ ) زا  ياهریت   ) نانسونب هفئاط  حدم  رد  ییارغ  هدیصق  ریهز  تفگ : سابعنبا  . ناوخب میارب 
مرک نم  سمشلا  قوف  دعقی  ناک  ول 

اودعق مه  رخآ  وا  مهلواب  موق 
یلـص ادخ - لوسر  اب  هک  یتبارق  رطاخب  مشاه  ینب  حدم  رد  زج  ار  رعـش  هعطق  نیا  نم  هدورـس ! ابیز  ردقچ  ار ، وا  دشکب  ادخب  تفگ : رمع 

. منادیمن سک  چیه  هتسیاش  دنراد ، هلآ - هیلع و  هللا 
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نادرگور امـش  زا  مدرم  ارچ  ینادیم  تفگ : ساـبعنبا  هب  رمع  هاـگنآ  یتـسه . قفوم  هراومه  درادـب و  قفوم  ار  وت  ادـخ  تفگ : ساـبعنبا 
؟ دندش

. هن سابعنبا :
. منادیم نم  یلو  رمع :

؟ تلع هچ  هب  سابعنبا :
يدرف شیرق  سپ  دییامن ، فاحجا  مدرم  رب  هجیتن  رد  هدش  عمج  امـش  نادـناخ  رد  ود  ره  تفالخ  توبن و  هک  دوبن  لیام  شیرق  اریز  رمع :

. دیسر قح  هب  هدش  قفوم  زین  شنیزگ  نیا  رد  هدومن و  باختنا  تفالخ  يدصت  يارب  ار 
. دهد شوگ  منانخس  هب  مارآ  هدومنن  بضغ  نم  رب  مهاوخیم  هفیلخ  زا  سابعنبا :

! وگب یهاوخیم  هچ  ره  رمع :
یهورگ هرابرد  مه  دنوادخ  دوش . عمج  امـش  نادناخ  رد  ود  ره  تفالخ  توبن و  هک  تشادـن  شوخ  شیرق  یتفگ : هک  نیا  اما  سابعنبا :

[. 653 . ] مهلامعا طبحاف  هللا  لزنا  ام  اوهرک  مهناب  کلذ  هدومرف : مدرم  زا 
. درک دوبان  وحم و  ار  ناشلامعا  ادخ  سپ  دنتشاد  تهارک  دومرف  لزان  ادخ  هک  نآرق  زا  اهنآ  هک  تسا  ببس  نادب  نیا 

زا ناـمرادرک  قـالخا و  هک  میتـسه  یموق  اـم  اریز  تسین ؛ نینچ  میدرکیم  فاـحجا  نارگید  هب  اـم  تروص  نآ  رد  یتـفگ : هک  نیا  اـما  و 
اقح [ 654 [ ؛ میظع قلخ  یلعل  کنا  و  دیامرفیم : وا  هرابرد  شیادخ  هک  هتفرگ  تاشن  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  رادرک  قالخا و 

. ياهتسارآ میظع  یقلخ  وکین  رب  وت  هک 
. نارتسگب عضاوت  هب  تنامیا  اب  ناوریپ  مامت  رب  تمحرم  لاب  رپ و  [ 655 [ ؛ نینموملا نم  کعبتا  نمل  کحانج  ضفخا  و  دیامرفیم : زین  و 
مهل ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  مه  دـنوادخ  دـندرک ، باـختنا  هفیلخ  دوخ  شیرق  یتفگ : هکنیا  اـما  و 

هک ینادیم  یبوخ  هب  هفیلخ ! ياوت  و  تسین . يرایتخا  چیه  ار  نارگید  دنیزگرب و  دـنیرفایب و  دـهاوخب  هچ  ره  وت  يادـخ  و  [ 656 [ ؛ هریخلا
، دـندرکیم باختنا  هدومن  باختنا  ادـخ  هک  رظن  دـید و  نآ  زا  زین  شیرق  رگا  هدـیزگرب و  تفالخ )  ) رما نیا  يارب  ار  یـسک  هچ  دـنوادخ 

. دندیسریم قح  هب  هدش  قفوم  اعطق 
. تسا هدوب  شغ  هنیک و  زا  رپ  شیرق  هب  هتسویپ  مشاه  ینب  امش  ياهلد  هک  مارآ ، سابع ! رسپ  يا  رمع :

: سابعنبا
- ادخ لوسر  بلق  اب  نانآ  ياهبلق  هک  ارچ  نکم ، مهتم  هنیک  شغ و  نتشاد  هب  ار  مشاه  ینب  ییاهلد  نینچ  نیا  هد و  تلهم  نم  هب  هفیلخ  يا 

دنوادخ هک  دنتـسه  ینادناخ  اهنیا  و  دراد ، طابترا  هدومن ، هزنم  كاپ و  یتشز  ترودک و  ره  زا  ار  نآ  شیادـخ  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
[. 657 [ .؛ اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هدومرف : نانآ  هرابرد 

بوصغم و نارگید  تسد  رد  ار  دوخ  قح  هک  یسک  دزرون  هنیک  هنوگچ  دراد . هنیک  شیرق  هب  تبسن  مشاه  ینب  ياهلد  یتفگ : هک  نیا  اما 
رد مراذگب و  نایم  رد  وت  اب  ار  نآ  مرادن  تسود  هک  هدیسر  نم  هب  ینخس  وت  زا  تفگ : سابعنبا  هب  رمع  هاگنآ  و  دنیبیم . ذوخام  قحان  هب 

. ددرگ لیاز  نم  دزن  وت  تلزنم  ردق و  هجیتن 
ات مشوکیم  هنرگو  دش ، دـهاوخن  وت  دزن  نم  ردـق  ندـش  فرطرب  بجوم  سپ  تسا ، قح  رگا  وگب ! نم  هب  ار  نآ  ینخـس ؟ هچ  سابعنبا :

. منک كاپ  نآ  زا  ار  دوخ 
. تسا هدش  هتفرگ  ام  زا  دسح  ملظ و  يور  زا  تفالخ  یئوگیم  ماهدینش  رمع :

تـشهب زا  ار  وا  درب و  دـسح  مدآ  نامردـپ  رب  سیلبا  اریز  میتسه ؛ دوسحم  همه  مدآ  نادـنزرف  ام  سپ  دـسح  یتفگ : هک  نیا  اما  ساـبعنبا :
! هفیلخ يا  تفگ : هاگنآ  و  دشابیم . یـسک  هچ  تفالخ )  ) قح بحاص  دنادیم  دوخ  هفیلخ  ملظ  يور  زا  یتفگ : هک  نیا  اما  و  درک . نوریب 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


رخف برع  ریاـس  رب  شیرق  اـیآ  و  تسا ؟ برع  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  هک  نیا  هـب  دـنکیمن  تاـهابم  مـجع  رب  برع  اـیآ 
، نیاربانب تسا ؟ شیرق  زا  ادخ  لوسر  هک  دنکیمن 

. میرتراوازس نارگید  زا  راختفا  نیا  نتشاد  هب  مشاه  ینب  ام 
رود يردـق  هک  نیمه  تساخرب و  سابعنبا  ورب ! تاهناخ  هب  زیخرب و  تسا  یفاک  العف  تفگ : سابعنبا  هب  رمع  دیـسر  اـجنیا  هب  هک  نخس 

. مرادیم ساپ  ار  وت  مارتحا  قح و  نانچمه  نم  تفگ  وا  هب  دنلب  يادص  اب  رمع  دش 
ره و  مراد ، قح  نیملـسم  مامت  وت و  ندرگ  رب  مراد  ادـخ  لوسر  اـب  هک  یتبارق  رطاـخب  نم  تفگ : رمع  هب  هدـنادرگرب و  تروص  ساـبعنبا 

. تسا هدرک  یساپسان  هنرگ  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دنک  ادا  ار  قح  نیا  هک  سک 
[. 658 . ] دیآ بلاغ  وا  رب  هک  نیا  رگم  دنک  ثحب  یسک  اب  مدیدن  هاگ  چیه  سابعنبا  رب  دورد  تفگ : نارضاح  هب  رمع 

: ّفلؤم
يدـصت يارب  ار  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - ندوب  قـح  هدوـمن و  ادا  ار  بلطم  قـح  رمع ، اـب  شاهجاـحم  نیا  رد  هک  ساـبعنبا ! رب  نیرفآ 

ریرقت دییات و  یکی  تسا : هدمآ  مهم  هتکن  دنچ  هرظانم  نیا  رد  . تسا هدرک  تابثا  میلـس ، لقع  حیحـص و  صن  تنـس و  نآرق و  زا  تفالخ 
هدـیزگرب تفـالخ )  ) رما نیا  يارب  ار  یـسک  هچ  دـنوادخ  هک  ینادیم  کـین  هفیلخ  يا  وـت  هتفگ : وا  هب  هک  ار  ساـبعنبا  راـتفگ  نیا  رمع ،

(. ار مالسلاهیلع - یلع - نینموملاریما  ینعی  ( ؛ تسا
. دنیبیم نارگید  تسد  رد  ار  دوخ  قح  هک  یسک  دزرون  هنیک  هنوگچ  هتفگ : وا  هب  هک  ار  شراتفگ  نیا  يرگید  و 

. تسا تفالخ )  ) قح بحاص  یسک  هچ  دنادیم  دوخ  هفیلخ  انامه  ملظ ، هب  یتفگ : هکنیا  اما  ار و  وا  نخس  نیا  مه  و 
نومام زج  دشاب  هدرک  قیقحت  ثحب و  تماما ، تفالخ و  هلأسم  رد  نینچ  نیا  هک  مرادن  غارـس  ار  یـسک  سابعنبا  نادنزرف  نایم  رد  نم  و 

نادنزرف نیب  رد  هتبلا  و  . ) دناهدرک فارتعا  قح  هب  راچانب  هتشادن ، ار  وا  در  ییوگخـساپ و  ناوت  هک  هدومن  هجاحم  نانچ  هماع  ياهقف  اب  هک 
(. تسا هتشاد  دوجو  یعقاو  هعیش  ای  عیشتم و  ییافلخ  مه  نومام  زا  ریغ  سابع 

هماع ءاملع  اب  نومام  هجاحم 

نم و دزن  هب  دوب  هاضقلا  یـضاق  نامز  نآ  رد  هک  مثکا  نب  ییحی  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  دـیرفلا  دـقع  رد  هچنانچ 
مهف و تردـق  هک  یناـسک  زا  رفن  لـهچ  اـب  مدوـخ  نادادـماب  هک  هتـساوخ  نم  زا  نوماـم )  ) هفیلخ تفگ : داتـسرف و  ءاـهقف  زا  رگید  یعمج 

. دینک یفرعم  نم  هب  ار  يدارفا  نینچ  امش  کنیا  میورب ، وا  دزن  دنشاب  هتشاد  ار  لئاسم  ییوگخساپ 
هدامآ ار  انآ  سپ  دندش ، رفن  لهچ  اعومجم  ات  دوزفا  اهنآ  رب  يدادعت  زین  شدوخ  هدومن و  یفرعم  وا  هب  ار  نت  دنچ  نم  دـیوگیم : قاحـسا 

. دش زاغآ  هرظانم  یهاتوک  يوگتفگ  زا  سپ  میدش و  دراو  نومام  رب  یگمه  دعب  زور  حبص  درک و 
. مسرپیم نم  متفگ : هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  نم  قاحسا :

. سرپب نومام :
يدصت هب  رترب و  مدرم  همه  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  زا  سپ  مالسلاهیلع - یلع - هک  دنکیم  اعدا  هفیلخ  لیلد  هچ  هب  قاحسا :

؟ تسا هدوب  رتراوازس  تفالخ 
؟ تسا لضفا  ینالف  زا  ینالف  دنیوگیم  هک  تسیچ ، هب  مدرم  نیب  رد  يرترب  كالم  ایآ  وگب  نم  هب  نومام :

 … کین حلاص و  لامعا  نتشاد  هب  قاحسا :
دندوب ربارب  رگا  امن ، هسیاقم  رکبوبا  لئاضف  اب  ار  اهنآ  نک و  یسررب  ناتدوخ  نایوار  زا  لقن  هب  لامجا  روط  هب  ار  یلع  لئاضف  لاح  نومام :

، دندوب دننامه  رگا  جنـسب  یلع  لئاضف  اب  مه  يور  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  لئاضف  مامت  هکلب  دنگوس ، ادخب  هن  تسا ، لضفا  رکبوبا  وگب 
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، ادخ هب  مسق  هن ، دنلضفا ، نانآ  وگب 
لئاضف هد و  رارق  فرط  کی  هداد  یهاوگ  ار  نانآ  نتفر  تشهب  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  ار  يرفن  هد  لئاضف  ماـمت  هکلب 

: تفگ هاگنآ  و  دنلضفا . نانآ  وگب  دندوب  لداعتم  رگا  نک ! هسیاقم  مه  اب  ار  اهنآ  رگید و  فرط  رد  ار  مالسلاهیلع - یلع -
؟ تسا هدوب  رترب  لامعا  همه  زا  لمع  مادک  دیزگرب  تلاسر  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  ایآ  قاحسا ! يا 

. صالخا يور  زا  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  قاحسا :
؟ تسا هدوبن  مالسا  هب  تقبس  لامعا  لضفا  ایآ  نومام :

. هلب قاحسا :
یسک کنیا  دنتسه . مالسا  هب  ناگدنریگ  تقبس  دوصقم  هک  [ 659  ] نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلاو  ناوخب : ار  شنآرق  هیآ  نومام :

؟ دشاب هدروآ  مالسا  مالسلاهیلع - یلع - زا  شیپ  هک  يرادن  غارس  ار 
یفیلکت هب  فلکم  اعرـش  هدوب و  لاسدرخ  یکدوک  عقوم  نآ  رد  وا  نکیلو  هدـیزگرب  مالـسا  همه  زا  شیپ  یلع  هک  تسا  تسرد  قاحـسا :

. تسا هدوب  فلکم  لاسگرزب و  هدروآ  مالسا  هک  یعقوم  رکبوبا  یلو  تسا ، هدوبن 
. درک میهاوخ  وگتفگ  وت  اب  یگرزب  یکچوک و  هرابرد  هاگنآ  هدروآ و  مالسا  يرگید  زا  شیپ  کیمادک  وگب  العف  نومام :

. متفگ هک  هنوگ  نادب  اما  هدروآ  مالسا  رکبوبا  زا  لبق  یلع  قاحسا :
لوسر توعد  تباجا  رطاخب  ای  هدش  دراو  وا  بلق  رد  امیقتسم  هک  هدوب  یهلا  یماهلا  رطاخب  یلع  مالسا  ایآ  وگب  لاح  بوخ ، رایسب  نومام :

؟ تسا هدوب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ -
نآ زا  شیپ  ادخ  لوسر  اریز  ياهتـشاد ؛ مدقم  ادخ  لوسر  رب  ار  یلع  هنرگو  هدوب  یهلا  ماهلا  هب  ییوگن  نومام : تفر . ورف  رکف  رد  قاحـسا 

. تسا هتشادن  یعالطا  مالسا  نییآ  زا  دوش  لزان  وا  رب  لیئربج  هک 
. تسا هدوب  ادخ  لوسر  توعد  هب  انب  یلع  مالسا  هک  تسا  تسرد  قاحسا :

؟ شدوخ دزن  زا  ای  هدوب  شراگدرورپ  روتسد  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  توعد  نیا  ایآ  نومام :
، یهدن تبـسن  شدوخ  رکف  زا  هتـساخرب  يراک  ماجنا  هب  ار  ادـخ  لوسر  تفگ : نومام  سپ  متفر ، ورف  رکف  رد  مه  زاب  دـیوگیم : قاحـسا 

[. 660 . ] نیفلکتملا نم  انا  ام  و  دیامرفیم : شلوسر  لوق  زا  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  اریز 
. تسا هدوب  ادخ  رما  هب  انب  قاحسا 

؟ دنک رومام  هدوبن  یفیلکت  هب  فلکم  هک  یکدوک  توعد  هب  تبسن  ار  شلوسر  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  ایآ  نومام :
! راتفگ نیا  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  قاحسا :

ینیناوق هب  ار  ناکدوک  زیمآ  فلکت  ياهنوگ  هب  وا  هک  يرادیم  اور  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هرابرد  ار  بلطم  نیا  ایآ  نوماـم :
، دشابن اهنآ  رب  یفیلکت  هتشگرب و  مه  ینامز  دنوش و  فلکم  ادخ  لوسر  توعد  هب  انب  ینامز  نانآ  هدرک و  توعد  هدوبن  اهنآ  ناوت  رد  هک 

؟ ذفان ریغ  ناشقح  رد  مه  لوسر  مکح  و 
! ادخ هب  مربیم  هانپ  قاحسا :

هللا یلص  ادخ - لوسر  هک  نیا  نآ  ياهدومن و  تراشا  یلع  لئاضف  زا  یتلیـضف  هب  هناهاگآان  تراتفگ  نیا  رد  قاحـسا ! يا  وت  یلو  نومام :
و دشاب . نهربم  نشور و  ناگمه  رب  وا  تمظع  یگرزب و  هار  نیا  زا  ات  هدومن  ادـج  نارگید  زا  ار  یلع  باسح  شتوعد  نیا  اب  هلآ - هیلع و 
هک هدیـسر  وت  هب  ایآ  دنک ، توعد  مالـسا  هب  زین  ار  رگید  ناکدوک  ادخ  لوسر  تسیابیم  تشادن ، صاصتخا  یلع  هب  عوضوم  نیا  هچنانچ 

؟ دشاب هدومن  توعد  مالسا  هب  شناگتسب  نادناخ و  زا  ار  يرگید  لافطا  ربمغیپ ،
. منادیمن ار  نیا  قاحسا :
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. نکن ثحب  يرادن  یعالطا  نآ  زا  هک  یعوضوم  هرابرد  سپ  نومام :
؟ تسا هدوب  لضفا  لامعا  مامت  زا  لمع  مادک  مالسا  هب  تقبس  زا  سپ  نومام :

. ادخ هار  رد  داهج  قاحسا :
- یلع هیاـپمه  شداـهج  هک  يراد  غارـس  ار  یـسک  هلآ - هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  باحـصا  ناـیم  رد  اـیآ  تـسا ، تـسرد  نوماـم :

؟ دشاب مالسلاهیلع -
؟ تقو هچ  رد  قاحسا :

. ییوگب هک  تقو  ره  نومام :
. ردب گنج  قاحسا :

. تسا هدوب  رتشیب  همه  زا  گنج  نیا  رد  یلع  دربن  هک  اریز  ماهتساوخن ، ار  نآ  زا  ریغ  مه  نم  بوخ ، رایسب  نومام :
؟ هدوب رفن  دنچ  ردب  رد  نمشد  ياههتشک  هرامش  نومام :

. يدنا تصش و  قاحسا :
؟ تسا هتشک  یلع  ار  رفن  دنچ  دادعت  نیا  زا  نومام :

. منادیمن قاحسا :
. ناناملسم ریاس  ار  هیقب  هتشک و  ییاهنت  هب  یلع  ار  رفن  هس  تسیب و  ای  ود  تسیب و  نومام :

. تسا هدوب  ترضح  نآ  رانک  رد  ربمغیپ  صوصخم  هاگیاج  رد  گنج  نیا  رد  زین  رکبوبا  قاحسا :
؟ تسا هدرکیم  راکچ  اجنآ  رد  رکبوبا  نومام :

. هدوب لوغشم  گنج  روما  ریبدت  ینزیار و  هب  قاحسا :
؟ تسا هدوب  دنمزاین  وا  ریبدت  رکف و  هب  ادخ  لوسر  هک  ياهنوگ  هب  ای  ادخ و  لوسر  تکراشم  اب  ای  ییاهنت  هب  ایآ  نومام :

. لوق هس  ره  زا  ادخ ! هب  مربیم  هانپ  قاحسا :
رد هک  سک  نآ  ایآ  و  دـنکیم ، تابثا  وا  يارب  ار  یتلیـضف  هچ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ - هاگیاج  رد  روضح  درجم  نیا  ربانب  نوماـم :

!؟ تسین لضفا  هدوب  هتسشن  هک  یسک  زا  هدزیم ، ریشمش  ادخ  لوسر  شیپاشیپ 
. دناهدوب دهاجم  ادخ  لوسر  نایرکشل  مامت  قاحسا :

ایآ تسا ، لضفا  هدرکیمن  گنج  هک  یـسک  زا  هدوب  لاتق  برح و  رازراـک و  مرگرـس  هک  یـسک  تسا  نشور  نکیلو  مراد  لوبق  نوماـم :
: ياهدناوخن نآرق 

[. 661 …  ] هللا لیبس  یف  نودهاجملا  ررضلا و  یلوا  ریغ  نینموملا  نم  نودعاقلا  يوتسی  ال 
دننک شـشوک  ناج  لام و  هب  هک  نانآ  اب  دننیـشن  زاب  داهج  راک  زا  هریغ  رقف و  ضرم ، ییانیبان ، دـننام  يرذـع  چـیهیب  هک  یناـنموم  زگره 

. دنتسین ناسکی 
. دناهدوب دهاجم  زین  رمع  رکبوبا و  قاحسا :

يرترب دناهتـشادن  روضح  گنج  هنحـص  رد  الـصا  هدنام و  ناشیاههناخ  رد  هک  نانآ  رب  دـناهدومن  تکرـش  گنج  رد  هک  نانآ  ایآ  نومام :
؟ دنرادن

. هلب قاحسا :
یلو هتـشاد  يروـضح  اـهنت  هک  رکبوـبا  رمع و  زا  هدرک  یناـشفناج  يراکادـف و  دربـن  نادـیم  رد  هک  یـسک  تبـسن  نیمه  هب  سپ  نوماـم :

. دشابیم لضفا  دناهدیگنجن 

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا حیحص  قاحسا :
؟ یناوخیم نآرق  قاحسا ! يا  نومام :

. هلب قاحسا :
. ار یتا …  له  هروس  ناوخب  نومام :

[. 662 …  ] اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  مدیسر … : هیآ  نیا  هب  ات  مدناوخ  دیوگیم : قاحسا 
؟ هدش لزان  یسک  هچ  ناش  رد  يدومن  توالت  هک  تایآ  نیا  تسا ، یفاک  نومام :

مکمعطن امنا  تفگیم : دادیم  ماعط  ریسا و  میتی و  نیکسم و  هب  یلع  هک  یماگنه  ینادیم  ایآ  نومام : . مالسلاهیلع یلع - ناش  رد  قاحسا :
؟ دشاب هدومن  فصو  یلع  دننامب  هنوگ  نیا  ار  یسک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ياهدینش  ایآ  هللا …  هجول 

. ریخ قاحسا :
. تسا هتخانشیم  یبوخب  ار  یلع  یلع ، يادخ  اریز  ییوگیم ؛ تسار  نومام :

؟ دنتسه تشهب  رد  هرشبم  هرشع  هک  یهدیم  یهاوگ  ایآ  نومام :
. هلب قاحسا :

؟ ینادیم رفاک  ار  وا  دنک  کیکشت  ربخ  نیا  مقس  تحص و  رد  یسک  رگا  لاح  نومام :
! ادخب مربیم  هانپ  قاحسا :

؟ تسا رفاک  ایآ  هن ، ای  تسا  نآرق  زا  منادیمن  دیوگب : دنک و  دیدرت  یتا …  له  هروس  هرابرد  یسک  رگا  نومام :
. هلب قاحسا :

(. تسا كوکشم  تیاور  نآ  یلو  یعطق ، یتا  له  هروس  . ) دنراد توافت  مه  اب  ود  نآ  اریز  تسا ؛ تسرد  نومام :
؟ ینکیم ثیدح  لقن  نومام :

؟ ییامنیم تیاور  ار  [ 663  ] ریط ثیدح  نومام : هلب .
. هلب قاحسا :

. نک لقن  میارب  ار  نآ  نومام :
. مدناوخ ار  ثیدح  دیوگیم  قاحسا 

نیا منیبیم  یفرط  زا  اریز  دـیدرگ ؛ تباث  نم  رب  نآ  فـالخ  نـالا  یلو  یتسه ، قح  یپ  رد  وت  هک  مدرکیم  روصت  لاـح  هب  اـت  نم  نوماـم :
هتـشاد رواب  ار  ربخ  نیا  تحـص  هک  یـسک  لقع ، مکح  هب  و  ینادیمن . لـضفا  نارگید  زا  ار  یلع  یفرط  زا  ینادیم و  حیحـص  ار  ثیدـح 

هب هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  ياعد  هک  دـیوگب  دـیاب  ای  دوش ؛ لئاق  ار  بلطم  هس  زا  یکی  دـیاب  دـنادن  لـضفا  ار  یلع  یلو  دـشاب 
ار کیمادـک  لاـح  تسا ، هدوـب  رتبوـبحم  ادـخ  دزن  لـضفا  ریغ  هک  نیا  اـی  و  هتخانـشن . ار  لـضفا  دـنوادخ ، هک  نیا  اـی  هدیـسرن ، تباـجا 

؟ ییوگیم
. متفر ورف  رکف  رد  دیوگیم : قاحسا 

يراد رظن  رد  يرگید  لیوات  تروص ، هس  نیا  زا  ریغ  رگا  و  داد ، مهاوخ  هبوت  هب  ار  وت  هدـش  رفاـک  هنرگو  ییوگن ، ار  مادـک  چـیه  نوماـم :
. وگب

. دسریمن منهذ  هب  يزیچ  قاحسا :
. هدوب تلیضف  ياراد  مه  رکبوبا  قاحسا :

؟ تسا یتلیضف  هچ  تدوصقم  وگب  لاح  تسا .. لضفا  یلع  دنتفگیمن  تشادن  یتلیضف  هنوگ  چیه  رگا  اریز  مراد ؛ لوبق  نومام :
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هب رکبوبا  زا  هیآ  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  هک  [ 664 …  ] نزحت هبحاصل ال  لوقی  دا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  یلاعت : يادخ  راتفگ  قاحـسا :
. تسا هدرک  دای  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  هارمه )  ) بحاص ناونع 

هرواحی وه  هبحاص و  هل  لاق  تسا : هدرک  رکذ  ینموم  درف  بحاص  ناونع  هب  ار  يرفاک  صخـش  دـنوادخ  هک  ماهدـید  نآرق  رد  نم  نومام :
[. 665 . ] ترفکا

. تسا هدوب  نموم  رکبوبا  هک  نآ  لاح  هدوب  رفاک  هیآ  نیا  رد  بحاص  قاحسا :
ریغ نموم  هک  دوب  دـهاوخ  زیاـج  دروآ ، ینموم  يارب  بحاـص  ناونع  اـب  ار  يرفاـک  دـشاب  زیاـج  هک  یتروص  رد  نکیل  مراد  لوبق  نوماـم :

. دومن رکذ  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ - يارب  بحاص  ناونع  هب  زین  ار  یلضفا 
. دنکیم تابثا  رکبوبا  يارب  ار  یگرزب  تلیضف  هیآ  نیا  یلو  قاحسا :

هدوب اضر  يور  زا  راغ  نایم  رد  رکبوبا  نزح  ایآ  وگب  لاح  منک . وگتفگ  وت  اب  هیآ  نیا  هرابرد  حورشم  روطب  هک  يراد  رارصا  ایوگ  نومام :
؟ بضغ ای 

. دسرب یبیسآ  ترضح  نآ  هب  ادابم  هک  هتشاد  ادخ  لوسر  ناج  رب  هک  هدوب  یسرت  رطاخب  قاحسا :
؟ طخس ای  هدوب  يدونشخ  يور  زا  رکبوبا  نزح  ایآ  ینک  صخشم  هک  تسا  نیا  نم  خساپ  دوبن ، نم  خساپ  یتفگ  هک  بلطم  نیا  نومام :

. يدونشخ اضر و  يور  زا  قاحسا :
؟ دراد زاب  تسا  راگدرورپ  تعاط  هک  یهلا  ياضر  زا  ار  مدرم  هک  هدیزگرب  ار  يربمایپ  دنوادخ  ایآ  نیا  ربانب  نومام :

! ادخب مربیم  هانپ  قاحسا :
. هدوب اضر  يور  زا  رکبوبا  نزح  یتفگ : اریز  دشابیم ؛ تدوخ  نخس  ياضتقم  نیا  یلو  نومام :

. تسا تسرد  قاحسا :
رکبوبا ربمغیپ  نیاربانب  شابم . نوزحم  نزحت ؛ ال  دومرف : رکبوبا  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  هک  هدمآ  نآرق  رد  یفرط  زا  نومام :

. تسا هتشاد  زاب  هدوب  راگدرورپ  تعاط  هک  یتلاح  نتشاد  زا  ار 
! ادخ هب  مربیم  هانپ  قاحسا :

هک ارچ  دـنک ، تیادـه  قح  هار  هب  هدـنادرگزاب  لطاب  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  نیا  دـیما  هب  منک  ثحب  ارادـم  اـب  وت  اـب  مهاوخیم  نم  نوماـم :
هنیکس هللا  لزناف  هفیرش  هیآ  زا  دنوادخ  دوصقم  ایآ  مسرپیم  وت  زا  طابترا  نیا  رد  مه  زاب  و  يربیم . هانپ  ادخ  هب  دایز  تنانخس  رد  منیبیم 

؟ رکبوبا ای  تسادخ  لوسر  ایآ  تسیک ؟ داتسرف  وا  هب  رطاخ  شمارآ  راقو و  دنوادخ  سپ  [ 666 [ ؛ هیلع
. دناهتسب ءارتفا  یلع  ربمایپ و  هب  هراب  نآ  رد  هک  يدایز  دارفا  هچ  میتشذگ  مخریدغ  هب  هاگنآ  و 

هدومن لابقتسا  شباتک  زا  مدرم  و  تسا . هتشاگن  مخ  ریدغ  ثیدح  قرط  نایب  وا و  در  رد  ار  هدربمان  باتک  هدینش و  ار  هدیصق  نیا  يربط  و 
. دنتخادرپیم نآ  عامتسا  هب 

: ّفلؤم
زا ار  یلم  غارس  هدید و  اهنت  اجنآ  رد  ار  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  هتـشاد و  روضح  مخریدغ  رد  هدیـصق  نآ  هدنیوگ  یتسارب  ایآ 
رب هاوگ  نیرتـهب  هک  خـیرات  هب  هدوبن  ناـمز  نآ  رد  شدوخ  هک  هدـنیوگ  نیا  ارچ  و  تسا !؟ نمی  رد  یلع  هدوـمرف : وا  هب  ربـمغیپ  هتفرگ و  وا 

روظنم هب  نمی  نارجن  هب  ار  یلع  هکم ، هب  شتکرح  زا  شیپ  ادـخ  لوسر  هک  دـنادب  ات  هدرکن  هعجارم  تسا  هتـشذگ  ياههدـیدپ  ثداوح و 
هک هدوب  نیا  رکنم ، نیا  یعقاو  هزیگنا  ایوگ  .و  تسا هدش  قحلم  ترضح  نآ  هب  هکم  رد  مالسلاهیلع - یلع - دعب  هداتسرف و  شتاقدص  ذخا 

تکرش دننام  دیامن ؛ راکنا  زین  هتسویپ  عوقو  هب  رفـس  نآ  رد  مالـسلاهیلع - یلع - يارب  هک  ار  یلئاضف  ریاس  مخریدغ  راکنا  زج  هب  هتـساوخ 
دندومن فصو  نینچمه  هدوب و  نارق  جح  ادـخ ؛ لوسر  جـح  دـننام  وا  جـح  هک  نیا  دوخ و  ینابرق  رد  ار  ترـضح  نآ  ادـخ ، لوسر  نداد 
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. یهلا ماکحا  يارجا  رد  تیعطاق  بلصت و  هب  ار  وا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر 
، نمی نارجن  هیزج  تاقدص و  ذخا  روظنم  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ترجه  زا  مهد  لاس  رد  ادـخ  لوسر  هدروآ : شخیرات  رد  يربط  هچنانچ 

هکم فرط  هب  هنیدم  زا  جـح  ماجنا  يارب  هدـعقلا  يذ  هام  رخآ  هب  هدـنام  زور  جـنپ  كرابم ، دوجو  نآ  دوخ  و  تشاد ، لیـسگ  ناماس  نادـب 
دنتـشادن هارمه  یناـبرق  هک  ناـنآ  هب  سپ  تشاد - هارمه  هب  زین  ار  دوخ  یناـبرق  هک  یلاـح  رد  دیـسر - فرـس  هب  هک  نیا  اـت  دوـمن  تکرح 

نداد زا  سپ  تسویپ و  ادـخ  لوسر  هب  هکم  رد  مالـسلاهیلع - یلع - هاـگنآ  و  دـننک ، لدـبم  هرمع  هب  ار  دوخ  جـح  هدـش  لـحم  اـت  دوـمرف :
- یلع دوـش ! نوریب  مارحا  زا  هدوـمن  فاوـط  نارگید  دـننام  زین  وـت  دـندومرف : وا  هـب  ترــضح  نآ  ادــخ ، لوـسر  هـب  دوـخ  رفــس  شرازگ 

وت لوسر  هدـنب و  هک  هنوگ  نآ  مدـنبیم  مارحا  نم  ایادـخ  ماهدرک : تین  نینچ  نتـسب  مارحا  عـقوم  رد  نم  هک : تشاد  هضرع  مالـسلاهیلع -
. تسا هتسب  مارحا 

؟ ياهدروآ هارمه  هب  ینابرق  ایآ  دومرف : وا  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -
ماجنا رگیدمه  اب  ار  جح  کسانم  دومن و  کیرـش  دوخ  ینابرق  رد  ار  وا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  سپ  هن ، تفگ : نینموملاریما 

[. 667 . ] دومن رحن  مالسلاهیلع - نینموملاریما - دوخ و  فرط  زا  ار  شینابرق  رتش  ادخ  لوسر  هداد و 
، هکم رد  ادخ  لوسر  هب  نتـسویپ  رد  لیجعت  تلع  هب  درکیم  تکرح  هکم  بناج  هب  نمی  زا  مالـسلاهیلع - یلع - هک  یماگنه  هدروآ : زین  و 
زا نینموملاریما  هک  ییاههلح  زا  صخش  نآ  سپ  دومن ، ریما  رکشل  رب  دوخ  ياج  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  يدرف  هدش  ادج  دوخ  ناهارمه  زا 

دش و جراخ  هکم  زا  نانآ  زاوشیپ  هب  مالسلاهیلع - یلع - دندیسر . هکم  یکیدزن  هب  هک  نیا  ات  دیناشوپ ، نایرکشل  ضعب  رب  دوب  هدروآ  نمی 
؟ تسیچ نیا  دومرف : دوخ  نیشناج  هب  دش و  ریغتم  شاهرهچ  دید  اههلح  نآ  اب  ار  هورگ  نآ  نوچ 

. ماهتشادن مدرم  راظنا  رد  شیامن  لمجت و  زج  یفده  تفگ :
ار اـهنآ  يوش  بایفرـش  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  رـضحم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  شاـب  دوز  وت ! رب  ياو  دوـمرف : وا  هب  نینموـملاریما 

تیاکـش هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  دزن  هب  مالـسلاهیلع - یلع - زا  هدـیجنر ، شناـهارمه  نکیلو  دومن . تعاـطا  وا  رواـیب . نوریب 
. دندرب

يا دومرف : هک  مدینش  وا  زا  درک ، ینارنخس  تساخاپب و  ام  نایم  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  هاگنآ  دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا 
[. 668 . ] تسا تخسرس  بلصتم و  ادخ - هار  ای  ادخ - تاذ  رد  وا  هک  دینکن  تیاکش  یلع  زا  مدرم !

تیجح و  تسا ، رتاوتم  هک  اریز  تسین ؛ نآ  رد  يدیدرت  هنوگ  چـیه  هدوب  حیحـص  مامت و  دنـس  ثیح  زا  مخ  ریدـغ  ثیدـح  لاح  ره  رد  و 
هدوب هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  دننامه  ترـضح  نآ  هک  نیا  و  نینموملاریما ، تماما  رب  زین  نآ  تلالد  و  تایهیدب ؛ زا  رتاوتم  ربخ 

زا امش  هب  تبسن  نم  ایآ  مکـسفنا ؛؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  هدومرف : نارـضاح  هب  نآ  يادتبا  رد  ربمایپ  هک  ارچ  کیکـشت ؛ لباق  ریغ  حیرص و 
نیا زج  نآ  يانعم  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  هدومرف : نانآ  هب  رارقا  نیا  زا  سپ  و  هلب . دناهداد : خساپ  یگمه  و  متـسین .؟ یلوا  ناتدوخ 
لها ناردارب  کیکـشت  و  شدوخ ، زا  وا  هب  تسا  یلوا  نم  دـننامه  زین  یلع  سپ  شدوخ ، زا  وا  هب  متـسه  یلوا  نم  هک  سک  ره  هک  تسین 

. تایهیدب رد  تسا  تسیفوس  کیکشت  ریظن  نآ  تلالد  ای  دنس و  رد  ام  تنس 
زا نینموملاریما  هک  نیا  اب  دـشاب ، هدومنن  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - ربمغیپ  هک  دـنکیم  زیوجت  لـقع  هنوگچ  یهگناو ،

لاعف روضح  وا  تالکـشم  اهیتخـس و  نووش و  مامت  رد  ترـضح  نآ  اـب  ماـگمه  هارمه و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ - تلاـسر  يادـتبا 
یناگدـنز مرگرـس  نارگید  لاح  نامه  رد  و  تسا ، هتـشگ  ریگارف  هبناج و  همه  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - توعد  هک  ینامز  ات  هتـشاد 

. تسا هدوب  رارف  نآ  ماجنارس  دناهتشاد  یکرحت  یهاگ  مه  رگا  و  رطاخ ، هدوسآ  تحار و  شیوخ و  شوخ 
لماک و یلقاع  ادخ  لوسر  هک  نیا  رد  درادن  کش  مدرم  زا  يدحا  هتفگ : هراب  نیا  رد  دیدحلایبانبا - لقن  هب  انب  يولع - دمحم  نب  ییحی 

یفوسلیف میلع و  یمیکح  وا  هک  دـنرواب  نیا  رب  زین  هفـسالف  يراصن و  دوهی و  اما  و  مولعم ، نیملـسم  داقتعا  اـما  هدوب ، رایـشوه  يدـنمدرخ 
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ییوجماقتنا و سح  یبوخب  دوخ  وا  و  تسا ، هداد  لیکـشت  ار  گرزب  یتموکح  هدرک و  يربهر  ار  یتلم  تیاده و  ار  ینییآ  هک  هدوب  میظع 
ار لتاق  ات  لوتقم  يایلوا  دـشکب ، ار  رگید  هلیبق  زا  درف  کی  ياهلیبق ، زا  يدرف  رگا  هک  هتـسنادیم  هتخانـشیم و  ار  برع  یهاوخنوخ  يوخ 

هلیبق زا  رفن  دنچ  ای  کی  لقادح  دنباین  لیماف  زا  رگا  وا و  لیماف  زا  دنباین  تسد  لتاق  رب  رگا  و  تسـشن . دنهاوخن  ياپ  زا  دنـشکن  صاصق  هب 
قامعا رد  هک  ار  نانآ  يوخ  تداع و  نیا  هدومنن و  نوگرگد  ار  نانآ  هنیرید  تشرـس  هاتوک ، ناـمز  نآ  رد  مه  مالـسا  و  دنـشکیم ، ار  وا 

- زا يدایز  ياهنوخ  هک  لماک  لقاع  ناسنا  نیا  هک  دـهدیم  لاـمتحا  یـسک  هنوگچ  نیارباـنب ، هدرکن ، ضوع  یلکب  هتـشاد  هشیر  ناـشناج 
وا هدوب ، شمع  رـسپ  اهتراسا  لتق و  اهیزیرنوخ و  نیا  رد  شروای  رای و  هناگی  و  شیرق ، زا  هژیوب  هتخیر ، نیمز  رب  برع  نیکرـشم - رافک و 

؟ دیامن ظفح  ار  شنادنزرف  وا و  نوخ  هلیسو  نیدب  ات  دهدن  رارق  دوخ  نیشناج  ار 
ضرعم رد  ار  نانآ  درذگب ، دراذـگب و  يداع  دارفا  تروص  هب  شناگتـسب  اب  ار  شمع  رـسپ  رگا  هک  دـنادیمن  اناد  دـنمدرخ  ناسنا  نیا  ایآ 

رارق یتکوش  تردـق و  نانآ  يارب  رگا  اما  دنـشاب ، ناگدـنرد  يارب  يراکـش  ناگدـنروخ و  يارب  ياهمقل  ات  هداد  رارق  يدوبان  لاـصیتسا و 
تباث هبرجت  هب  نیا  و  تسا ، هداد  ناشتاجن  يدوبان  زا  هدومن و  ظفح  ار  نانآ  نوخ  تقیقح  رد  دنادرگ  رایتخا  تموکح و  بحاص  دـهد و 

 … تسا یعطق  و 
لها هتـشاد  تسود  هک  نیا  ای  دشاب و  هتفر  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  رطاخ  زا  مهم  رایـسب  عوضوم  نیا  هک  یهدیم  لامتحا  ایآ 

، هتشاد مالسلااهیلع - ارهز - همطاف  شاهشوگ  رگج  هب  هک  یتبحم  هقالع و  تدش  نآ  دش  هچ  سپ  دنادرگ ، لصاتـسم  ار  دوخ  هیرذ  تیب و 
نوخ ماقتنا  هب  ریـشمش  نارازه  شرـس  يالاب  رب  هک  عضو  نیمه  هب  زین  ار  یلع  و  هدومن ، اهر  يداع  درف  کی  دـننام  ار  وا  هک  ییوگیم  اـیآ 

[. 669 … [ !؟  دشاب هدیشک  نازیزع 
عوضوم نیا  هب  حیرـصت  هب  عجار  هراومه  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هتفگ : رمع  هک  اجنآ  ثحب ، ناونع  تیاور  هب  میدرگیم  زاب 

لوسر هک  نیا  رب  دراد  تلالد  متـشاذگن  نم  یلو  دربب  مان  یلع  وا  زا  تحارـصب  تساوخ  شتافو  يرامیب  رد  هک  نیا  اـت  دوب  یتصرف  رظتنم 
ضرم رد  هک  نیا  اـت  هتـشاد  میب  ناـنآ  تفلاـخم  زا  یلو  هدوب  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  ناـیب و  ددـص  رد  هراوـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

. تسا هتشاذگن  رمع  وا  یلو  درادرب  هدرپ  نآ  زا  هتساوخ  شتافو 
ار مالسلاهیلع - نینموملاریما - هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  تابثا  رد  تسا  یفاک  عوضوم  نیا  رب  رمع  فارتعا  رارقا و  نیمه  و 
،؛ هللا نذاب  عاطیل  الا  لوسر  نم  انلسرا  ام  و  هدومرف : یلاعت  يادخ  اریز  هدوب  عرـش  فالخرب  وا  يریگولج  و  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نیـشناج 

امیف كومکحی  یتح  نونموی  کبر ال  الف و  هدومرف : زین  و  دـننک . وا  تعاطا  ادـخ  رما  هب  قلخ  هک  نیا  رگم  میداتـسرف  لوسر  اـم  و  [ 670]
[. 671 . ] امیلست اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجیال  مث  مهنیب  رجش 

دننک و مکاح  ار  وت  اهنت  ناشعازن  تموصخ و  رد  هک  نآ  رگم  دـنوشیمن  نامیا  لها  تقیقح  هب  نانیا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  تسین ، نینچ 
. دنشاب وت  نامرف  میلست  ناج  لد و  زا  الماک  هتشادن و  لد  رد  یضارتعا  هنوگ  چیه  ینک  یمکح  ره  هاگنآ 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  درادیم ، او  هدـنخ  هب  ار  یلکث  هدوب  هنتف  عوقو  فوخ  تعنامم ، نآ  زا  نم  هزیگنا  اهنت  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 
و دـیوشن ، هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  هک  مسیونب  یلمعلا  روتـسد  ناتیارب  ات  دـیروایب  تاود  ملق و  میارب  دـیامرفیم : حیرـص  روطب  هلآ  هیلع و 
هک ادخ  هب  مسق  یلو  دیآ …  دیدپ  ياهنتف  ای  دوش و  دراو  ياهمدص  مالسا  هب  ادخ  لوسر  راتـشون  اب  ادابم  ات  متـشاذگن  نم  دیوگیم : رمع 

ادـخ لوسر  تاحیرـصت  تانایب و  هک  نآ  هچ  رگید …  یلئاسم  رطاـخب  هکلب  هدوبن  مالـسا  يارب  يزوسلد  تهج  هب  ناـنآ  تعناـمم  هزیگنا 
دناهتسناوتیم نانآ  و  ارذگ ، یهافـش و  هدوب  یبلاطم  نآ  زا  دعب  لبق و  نینچمه  عوضوم و  نیا  هب  عجار  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تباث و يرما  تیـصو  نتـشون  هک  ییاج  زا  اما  دـنیامن . يریگولج  باعرا و  تداهـش  يادا  زا  ار  ینیع  نادـهاش  راـکنا و  ار  دراوم  نآ  هک 
زا اساسا  هک  دناهدیدن  نیا  زج  ياهراچ  هتـشاذگیمن ، نآ  رد  کیکـشت  ای  راکنا و  يارب  یلاجم  هدـنیآ  رد  هدوب و  یعطق  يدنـس  رادـیاپ و 

. دننک يریگولج  نآ  نتشون 
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تبـسن شیرق  هک : تفگ  دیاب  شخـساپ  رد  دندرکیمن  قافتا  نینموملاریما  وا  تفالخ  رب  شیرق  هک  ادخ  هب  دـنگوس  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 
، دناهدش میلست  هب  روبجم  عقوم  نآ  رد  هک  هدومن  حتف  ار  هکم  ترضح  نآ  هک  ینامز  ات  دناهدوبن ، میلـست  عیطم و  زین  هللا  لوسر  صخـش  هب 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  اهراب  و  دـنتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  ینورد  رفک  نآ  راهظا و  رهاظ  رد  هکلب  هدرواین ، مالـسا  اـعقاو  مه  تقو  نآ  و 
: دومرفیم هداد و  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ار  شیرق 

ادـخ لوسر  اب  هبراـحم  رب  هک  هنوگ  نآ  دـندومن ، قاـفتا  نم  اـب  هبراـحم  رب  شیرق  هللا ؛ لوسر  برح  یلع  مهعاـمجاک  یبرح  یلع  اوعمجا 
. دندومن قافتا 

هب هکلب  هدومنن  تعاطا  وا  زا  هدـیورگن و  وا  هب  زین  ناـمثع ) لـتق  زا  دـعب   ) مالـسلاهیلع ترـضح  نآ  اـب  مدرم  ندومن  تعیب  زا  سپ  شیرق  و 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  اب  نانآ  زا  رفن  جـنپ  اهنت  و  دوب ، هیواعم  اب  شیرق  زا  هلیبق  هدزیـس  نیفـص  گـنج  رد  هک  يروطب  دنتـسویپ ، هیواـعم 

، تشاد سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  فرط  زا  هک  یتباجن  ینمادکاپ و  رطاخب  شیرق  میت  هفئاط  زا  رکبیبا  نب  دمحم  زا : دنترابع  هک  دندوب 
. دوب مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هدازرهاوخ  هک  نیا  تلع  هب  شیرق  موزخم  هلیبق  زا  هریبه  نب  هدعج  و  دوب ، ترـضح  نآ  هبیبر  هک  نیا  مه  و 

. رگید يدرم  و  هدمآ : ربخ  رد  و  يرهز ، هبتع  نب  مشاه  یمشبع و  هفیذحیبا  نب  دمحم  و  وب ،) ترضح  نآ  رهاوخ  یناهما  رسپ  )
لتق زا  سپ  ترضح  نآ  تماما  هب  ناشدوخ  لوق  سپ  تسا ، تفالخ  تحص  طرـش  شیرق  قافتا  هک  دشاب  حیحـص  رمع  راتفگ  نیا  رگا  و 

، هکلب هدرواین  نامیا  ترـضح  نآ  هب  شیرق  زین  عقوم  نآ  رد  دش  لقن  هک  هچنآ  ربانب  اریز  دوب ؛ دهاوخن  لطاب  زین  وا  اب  مدرم  تعیب  نامثع و 
. دوب هیواعم  ناشهاگ  هلبق 

هکلب تسین ، شیب  یغورد  دـننکیم ، ینکـشنامیپ  وا  اب  رانک  هشوگ و  زا  برع  دوش  هفیلخ  نینموملاریما  وا  رگا  هتفگ : رمع  هک  نیا  اـما  و 
زا اریز  دـندرکیم ؛ يوریپ  وا  زا  مومع  روطب  برع  دـشیم  تفـالخ  راد  هدـهع  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هچناـنچ  هدوب و  سکعرب  هیـضق 

. تسا هتفرگن  رارق  شیعقاو  لحم  رد  تفالخ  هک  دـنتفایرد  هک  ماگنه  نآ  هدرک  ینکـش  نامیپ  رکبوبا  اـب  برع  و  دوب . ناـشربمایپ  نادـناخ 
هدیمان دترم  ار  نانآ  رکبوبا  و  دندومنیم ، حیرـصت  بلطم  نیا  هب  رکبوبا  اب  نانکـش  نامیپ  هک  هدرک  لقن  شخیرات  رد  یفوک  مثعا  هچنانچ 

باذک و هملیسم  دننام : دندوب ، هدومن  يربمایپ  يوعد  هک  دندوب  یناسک  نیدترم  زا  ملـسم  ردق  درکیم . موکحم  تراسا  قرح و  لتق و  هب 
دوب هریون  نب  کلام  دومن  لتق  هب  موکحم  دادترا  هناهب  هب  ار  وا  دیلو ) نب  دلاخ   ) رکبوبا لماع  هک  یناسک  هلمج  زا  و  هحیلط . یسنع و  دوسا 
یلو دریگب  صاـصق  وا  لـتاق  زا  اـت  تساوخ  رکبوبا  زا  تهج  نیدـب  تشاد و  لوـبق  ار  وا  مالـسا  زین  رمع  و  دوـب ، ناملـسم  يدرف  اـعطق  هک 
هدرک ریبعت  وت  رای  کبحاص ؛ ناونع  هب  رکبوبا  زا  دلاخ  اب  شیوگتفگ  رد  هک  دوب  نیا  دـلاخ  ياعدا  هب  انب  شمرج  اهنت  و  تفریذـپن ، رکبوبا 

. دوب
نوچمه نآرق  تاـیآ  صن  هب  هک  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  اـب  گـنج  هب  هک  ار  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  ناـنآ  تیبـصع ، نیا  زا  هللا  ناـحبس 

هتفر تسا  نم  اب  هبراحم  وت  اـب  هبراـحم  یبرح ؛ کـبرح  هدومرف : وا  هب  ربماـیپ  ضیفتـسم ، ربخ  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار وا  يدایز  دراوم  رد  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اب  هیواعم  هب  تبـسن  نینچمه  و  دـنلئاق ، تاماقم  تاجرد و  نانآ  يارب  هکلب  دنرمـشیمن ، رفاـک 
ار خـیرات  يور  هک  هدـش  یتایانج  بکترم  هداد و  جاور  ار  ترـضح  نآ  رب  بس  هتـساخرب و  نینموملاریما  اـب  هلتاـقم  هب  وا  زین  هدرک و  نعل 

نانچ دننکیم ، فذح  ادخ  لوسر  هباحـص  تسیل  زا  ار  وا  مان  دـنربیم و  رـس  یهاو  ياهناهب  هب  ار  هریون  نب  کلام  یلو  تسا ، هدومن  هایس 
لوسر هباحـص  ءزج  ار  کلام  مادـک  چـیه  نانآ  زا  سپ  رگید  ینیخروم  ورمعوبا و  دـج  ناشیا  زا  لبق  میعنوبا و  و  هدـنم ، نب  رمعوبا و  هک 

رد ار  کلام  هباغلا  دسا  باتک  رد  تسا ، یبصان  هک  نیا  اب  وا  هدیسر و  ریثانبا  هب  تبون  هک  نیا  ات  دناهدرکن  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
. تسا هدرک  بجعت  راهظا  دناهدومن  ناونع  هباحص  رد  ار  وا  هک  شدوخ  زا  شیپ  نیخروم  زا  هدروآ و  ادخ  لوسر  هباحص  هرمز 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  قاحسا :
یلع هنیکـس  هللا  لزنا  مث  [ … 672  ] مکترثـک مکتبجعا  ذا  نینح  موی  و  هفیرـش : هیآ  رد  نینموم  زا  دارم  وگب  لاـح  تسا . حیحـص  نوماـم :
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[. 673 . ] نینموملا یلع  هلوسر و 
لزان نانموم  رب  دوخ و  لوسر  رب  ار  دوخ  هنیکس  راقو و  رداق  يادخ  هاگنآ  دیدش …  مالـسا  رکـشل  يرایـسب  هتفیرف  هک  نینح  گنج  رد  و 

؟ دنشابیم یناسک  هچ  دومرف … 
. منادیمن قاحسا :

هللا یلص  ترـضح - نآ  اب  یـسک  مشاه  ینب  زا  رفن  تفه  زج  دندرک و  رارف  دندوب  ادخ  لوسر  اب  هک  یناسک  مامت  نینح  گنج  رد  نومام :
و تشاد ، تسد  رد  ار  ادخ  لوسر  رتسا  راهم  هک  سابع  دزیم و  ریـشمش  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  دوب  یلع  دنامن ، یقاب  هلآ - هیلع و 
ار يزوریپ  حتف و  دنوادخ  هک  نیا  ات  دندومنیم ، يرادساپ  تظافح و  راوگرزب  نآ  زا  هدز  هقلح  ادخ  لوسر  فارطا  رد  هک  رگید  رفن  جنپ 

نت دنچ  یلع و  زا  دناهدوب  ترابع  دناهدوب  رازراک  داهج و  مرگرس  هیآ  نیا  لوزن  تقو  رد  هک  نینموم  نیاربانب ، دنادرگ . شلوسر  بیـصن 
رد هک  یهورگ  اـیآ  دنتـسه ، لـضفا  دـناهدوب  نینح  گـنج  رد  هک  يا  هتـسد  ود  زا  کیمادـک  مسرپیم  وت  زا  نونکا  مشاـه ، ینب  زا  رگید 

هجیتن رد  هتـشادن و  روضح  گنج  هنحـص  رد  هدومن و  رارف  هک  نانآ  ای  دنلـضفا  دـناهدرکیم  دربن  مالـسا  نانمـشد  اـب  ادـخ  لوسر  باـکر 
؟ دناهتشگن هنیکس  لازنا  هیآ  لومشم 

. دنتسه لضفا  تسخن  هتسد  اعطق  قاحسا :
زا ترـضح  نآ  ترجه  بش  رد  هک  یـسک  ای  تسا  لضفا  هدوب  راغ  نایم  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  اب  هک  یـسک  ایآ  نومام :

هدـناسر نایاپ  هب  ار  شترجه  راوگرزب  نآ  هک  ینامز  ات  هدومن  يرادـهگن  وا  زا  دوخ  ناـج  راـثیا  اـب  هدـیباوخ و  وا  رتسب  رد  هنیدـم  هب  هکم 
وا زا  دوخ  ناج  اب  دباوخب و  شرتسب د  رد  دهاوخب  مالـسلاهیلع - یلع - زا  ات  دومن  رومام  ار  شلوسر  یلاعت  يادـخ  هک  حرـش  نیدـب  تسا .

: دومرف وا  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  درک ، هیرگ  یلع  هتـشاذگ  نایم  رد  یلع  اب  ار  عوضوم  ادخ  لوسر  سپ  دـیامن . تظفاحم 
ماهیرگ هدیزگرب  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  امش  هک  ییادخب  دنگوس  هن . مالـسلاهیلع :- یلع - ؟ یـسرتیم گرم  زا  ایآ  تسیچ ؟ تاهیرگ  ببس 

؟ دینامیم ملاس  امش  ایآ  تسامش ، ناج  رب  سرت د  رطاخب  هکلب  تسین  تهج  نیدب 
. هلب هلآ :- هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر 

رتسب نایم  رد  تفر و  ربمایپ  باوختخر  فرط  هب  تساخرب و  هاگنآ  و  رادیرخ ، لد  ناج و  هب  متسه و  اریذپ  هناقاتـشم  مالـسلاهیلع :- یلع -
هدرک هرـصاحم  ار  ترـضح  نآ  هدومن و  هلمح  شیرق  رافک  هک  نیا  ات  دیـشک  دوخ  يور  رب  ار  راوگرزب  نآ  نهاریپ  دیمرآ و  ترـضح  نآ 

نیا رد  نت  کی  شیرق  زا  ياهفئاط  ره  زا  هک  دوب  نیا  هئطوت  نیا  رد  نانآ  هشقن  و  تسا . ادـخ  لوسر  هدـیباوخ  صخـش  هک  دنتـشادن  کش 
دینـشیم و ار  نانآ  يادص  مالـسلاهیلع - یلع - و  دـنریگن . صاصق  هلیبق  کی  زا  یهاوخنوخ  ماگنه  هب  مشاه  ینب  ات  هدومن  تکرـش  ارجام 

بارطـضا سرت و  راـچد  راـغ  رد  رکبوبا  هک  هنوگ  نآ  دومنن ، یباـتیب  چـیه  دیـسرتن و  زگره  یلو  دـنراد ، ار  وا  ناـج  دـصق  هک  دـیمهفیم 
زا مد  هدیپس  ات  درک و  لزان  وا  رب  ار  شناگتشرف  دنوادخ ، هک  نیا  ات  دیزرو  تماقتسا  تخس  طیارش  نآ  رد  مالـسلاهیلع - یلع - و  دیدرگ ،

- یلع دیدرگ ، نشور  اوه  دروآرب و  قفا  زا  رـس  دیـشروخ  نوچ  و  دنتـشادهگن ، ناما  رد  شیرق  نیکرـشم  رـش  زا  ار  وا  هدومن  تظفاحم  وا 
؟ تساجک دمحم  دندیسرپ : وا  زا  سپ  دندید ، ار  وا  نیکرشم  تساخرب و  رتسب  نایم  زا  مالسلاهیلع -

. تفر نوریب  دوخ  وا  دینک  نوریب  ار  وا  دیتساوخ  دیدوب ، هدرپسن  نم  هب  هک  ار  وا  مرادن ، یعالطا  مالسلاهیلع - یلع -
. تسا هتشاد  يرترب  نارگید  رب  شیپ  زا  شیب  زور  ره  رمع ، مامت  رد  لاح و  ره  رد  مالسلاهیلع - یلع - نیاربانب ،

: نومام
؟ ینکیم تیاور  ار  تیالو  ثیدح  ایآ  قاحسا ! يا 

. هلب قاحسا :
. درک لقن  ار  ثیدح  قاحسا  نک . تیاور  ار  نآ  نومام :
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؟ دنکیم تابثا  ار  یفیلکت  هفیظو و  هچ  و  تسیچ ؟ تیاور  يانعم  نومام :
دیز هدمآ و  شیپ  یفالتخا  هثراح  نب  دـیز  یلع و  نیب  هک  هدومرف  نایب  تهج  نادـب  ار  تیاور  نیا  ادـخ  لوسر  دـنیوگیم  مدرم  قاحـسا :

 … هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ - هیلع و  هللا  یلص  شترضح - سپ  هدش  رکنم  ار  یلع  یتسود  ءالو و 
؟ هدوبن عادولا  هجح  زا  تشگزاب  زا  سپ د  ایآ  هدومرف : نایب  ار  تیاور  نیا  اجک  رد  ادخ  لوسر  نومام :

. هلب قاحسا :
هک نیا  اب  يریذـپیم  تیاور  يارب  ار  انعم  نآ  هنوگچ  یهگناو ، تسا . هداتفا  قافتا  نآ  زا  شیپ  هثراح  نب  دـیز  لتق  هک  یلاـح  رد  نوماـم :
رب ایآ  دینادب ، ار  نیا  مدرم  يا  تسا ، نم  يومعرسپ  تسود  نم  تسود  دیوگب : مدرم  هب  هک  یشاب  هتشاد  ياهلاس  هدزناپ  رـسپ  تدوخ  رگا 

. دراد ياهدیاف  هچ  بلطم  نیا  نایب  هک  ینکیمن  ضارتعا  وا 
. هتبلا قاحسا :

؟ یهدیم تبسن  ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  يرادیمن  اور  ترسپ  هرابرد  هک  ار  یبلطم  نتفگ  هنوگچ  سپ  نومام :
؟ ینکیم تیاور  ار  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  ثیدح : نومام :

. دناهدرک راکنا  ار  نآ  هک  ياهتسد  و  هدومن ، حیحصت  ار  نآ  هک  ياهتسد  ماهدینش ، نایوار  زا  هتسد  ود  زا  ار  نآ  هلب ، قاحسا :
؟ يراد نانیمطا  رتشیب  کیمادک  هب  نومام :

. دننادیم حیحص  ار  نآ  هک  یناسک  هب  قاحسا :
؟ تسا هدومرف  نایب  حازم  یخوش و  روطب  ار  ثیدح  نیا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  ایآ  نومام :

! ادخ هب  مربیم  هانپ  قاحسا :
؟ هدوب یسوم  يردام  ردپ و  ردارب  نوراه  هک  ینادیمن  ایآ  نومام :

. منادیم هلب  قاحسا :
؟ هدوب ادخ  لوسر  ینیوبا  ردارب  مه  یلع  ایآ  نومام :

. هن قاحسا :
!؟ تسا هدوبن  یلع  هدوب و  ربمغیپ  نوراه  هک  تسین  نینچ  ایآ  نومام :

. تسا تسرد  قاحسا :
یلـص ادخ - لوسر  نخـس  يانعم  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  تسا . هدوبن  یلع  رد  هدوب و  نوراه  رد  توبن  یبسن و  توخا  نیاربانب  نومام :

؟ تسیچ یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هدومرف : یلع  هب  هک  هلآ - هیلع و  هللا 
هک نیا  تلع  دندوب : هتفگ  هک  نیقفانم  ربارب  رد  دنک  داش  ار  یلع  لد  نخـس  نیا  اب  هتـساوخ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  قاحـسا :

. تسا هتشادن  شوخ  ار  وا  تبحاصم  هک  تسا  نیا  هدربن ، كوبت  گنج  هب  دوخ  اب  ار  یلع  ادخ  لوسر 
؟ دیامن داش  ار  یلع  لد  ییانعم ، یب  نخس  نتفگ  اب  هتساوخ  ادخ  ربمایپ  ایآ  نومام :

. مدش رکف  رد  دیوگیم : قاحسا 
. تسا هدومن  نییبت  ار  نآ  نآرق  تایآ  هک  دراد  ییانعم  ثیدح  نیا  قاحسا ! يا  نومام :

؟ ییانعم هچ  قاحسا :
لیبس عبتت  الو  حلـصا  یموق و  یف  ینفلخا  تفگ : نوراه  دوخ  ردارب  هب  هک  هدرک  لقن  یـسوم  ناـبز  زا  دـنوادخ  هک  یبلطم  ناـمه  نوماـم :

. شابم داسف  لها  وریپ  ریگ و  شیپ  حالصا  هار  شاب و  نم  نیشناج  [ 674 [ ؛ نیدسفملا
زین ادـخ  لوسر  دادیم و  رارق  دوخ  ياج  هب  ار  نوراه  شردارب  تفریم  هوک  هب  تاجانم  يارب  دوب و  هدـنز  هک  یلاح  رد  یـسوم  قاحـسا :
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. دومنیم دوخ  نیشناج  هنیدم  رد  ار  یلع  تفریم  تاوزغ  ضعب  هب  هک  یعقوم 
؟ دربیم دوخ  هارمه  ار  لیئارسا  ینب  زا  یسک  تفریم  هوک  هب  یسوم  هک  یماگنه  ایآ  وگب  نم  هب  تسین  نینچ  نومام :

. هن قاحسا :
. دادیم رارق  شیوخ  نیشناج  دوخ  موق  نایم  رد  ار  نوراه  سپ  نومام :

. تسا تسرد  قاحسا :
یقاـب ار  ناـکدوک  ناـنز و  ناوتاـن و  دارفا  زج  یـسک  تفریم  شتاوزغ  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  هـک  یناـمز  اـیآ  نوماـم :

یلوقعم ضرف  هک  تایح  لاح  رد  هن  تسا  گرم  زا  سپ  فالختسا  نوراه  هب  یلع  هیبشت  تهج  هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب ، تشاذگیم ،
ار یـسک  و  دـنکیم ، تابثا  یبوخب  ار  تفالخ  عوضوم  هک  هدیـسر  مرظن  هب  تایآ  ریاس  کـمک  هب  هیآ  يارب  زین  يرگید  لـیوات  و  درادـن .
هب ددشا  یخا ، نوراه  یلها ، نم  اریزو  یل  لعجاو  تفگ : هک  یـسوم  نابز  زا  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  نآ  و  تسین ، نآ  رد  هشدـخ  لاجم 

[675 . ] اریثک کحبسن  یک  يرما  یف  هکرشا  و  يرزا ،
نم اب  تلاسر  رما  رد  ار  وا  زاس و  راوتـسا  مکحم و  ارم  تشپ  ودـب  و  ار ، نوراه  مردارب  امرف ، نم  نواعم  ریزو و  ار  یکی  نم  تیب  لها  زا  و 

. میزادرپ وت  ساپس  شیاتس و  هب  مئاد  ات  زاس  کیرش 
. اریثک هللا  حبسن  یک  يرما  یف  ککرشا  يرزا و  کب  هللادش  یخا  یلها و  نم  يریزو  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یلع  ای  ینم  تناف  ینعی :

، وت هلیـسو  هب  دنوادخ  یـشابیم ، مردارب  و  متیب ، لها  زا  نم  ریزو  هک  یـسوم  هب  تبـسن  تسا  نوراه  تلزنم  هب ، تبـسن  یلع ! ای  وت  تلزنم 
. مییوگ حیبست  رایسب  ار  يادخ  ات  هتخاس  کیرش  نم ، تلاسر  رما  رد  ار  وت  هدومن و  مکحم  ارم  تشپ 

لوـط هب  سلجم  تقو  نیا  رد  دـیوگیم : قاحـسا  !؟ تسا روـصتم  تـیاور  نـیا  يارب  ار  يرگید  حیحـص  ياـنعم  ینعم ، نـیا  زا  ریغ  اـیآ  و 
: تفگ نومام  هب  یضاق ، مثکا  نب  ییحی  سپ  دوب . هدمآ  الاب  باتفآ  و  هدیماجنا ،

نومام هاگنآ  يدومن . راکـشآ  نشور و  راکنا  لباق  ریغ  ياهنوگ  هب  هتـشاد  ریخ  هدارا  شاهرابرد  ادخ  هک  یـسک  يارب  ار  قح  وت  هفیلخ ! يا 
تاراهظا نیا  دینک  قیدصت  ناشراتفگ  رد  ار  مدرم  هدومرف : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  دوبن  نینچ  رگا  تفگ : هدرک  ور  ام  هب 

متشاد هفیظو  هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  نم  اهلاراب ! مداد ، ماجنا  دوب  تحیصن  طرش  هک  هچنآ  نم  ایادخ ! تفگ : سپـس  متفریذپیمن و  ار  امش 
[. 676 …  ] مدومن ءادا 

: ّفلؤم
بحاص ظفل  هک  هنوگ  نامه  مییوگیم  تسین  یتلیـضف  يایوگ  بحاـص  ظـفل  هک  نیا  زا  هدـمآ ، نوماـم  هرظاـنم  رد  هک  هچنآ  رب  هوـالعب ،

: دندومرف هصفح  هشیاع و  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هچنانچ  سکع ، رب  مه  یهاگ  دـیآیم  قفاوم  تسود و  يانعم  هب  یهاگ 
یبحاص ای  تفگ : شینادنز  رفاک  رای  ود  هب  هک  هدـمآ  فسوی  لوق  زا  میرک  نآرق  رد  زین  و  دیفـسوی . نارای  امـش  فسوی ؛ تابحاصل  نکنا 

. نم ینادنز  رای  ود  يا  [ 677 … [ ؛ نجسلا
ترضح نآ  هکنیا  هدوب ، مود  عون  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  اب  رکبوبا  تبحاصم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  ینئارق  هلمج  زا  و 

[. 678 . ] تسا هدیرخ  ار  نآ  هکلب  هدرکن  لوبق  ار  نآ  زین  ششخب  ناونع  هب  نینچمه  و  دوش ، راوس  شبکرم  رب  هک  هتفریذپن  وا  زا 
نیرتراد تنم  هدومرف : هک  دـناهدرک  لقن  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  زا  یتیاور  ربخ ، نیا  لـقن  زا  سپ  ناـنآ  هک  نیا  رت  بیجع  و 

رد يرد  چـیه  منیزگیم ، رب  ار  رکبوبا  منیزگرب  یلیلخ  مدوخ  يارب  مهاوخب  رگا  نم  تسا و  رکبوبا  شلام ، شتبحاـصم و  رد  نم  رب  مدرم 
[. 679 . ] تسا رکبوبا  هب  قلعتم  هک  يرد  نآ  زج  دوشن  هدوشگ  دجسم 

تنم دیامرفیم : هنوگچ  دیامن ، هدافتـسا  وا  يراوس  بکرم  زا  خـسرف  دـنچ  ندومیپ  يارب  اهنت  هک  هتفریذـپن  ادـخ  لوسر  هک  ییاج  رد  اریز 
 … !؟  نم رب  مدرم  نیرتراد 
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تنم نم  رب  دوخ  مالـسا  هب  امـش  وگب  [ 680 [ ؛ مکیلع نمی  هللا  لـب  مکمالـسا  یلع  اونمت  ـال  لـق  نآرق  هیآ  اـب  ریبعت  نیا  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
. تسین راگزاس   … دراد ، تنم  امش  رب  ادخ  هکلب  دیهنم ،

زور رد  هک  ناشدوخ  زا  مدرم  هب  تسا  یلوا  ترـضح  نآ  هک  نیا  اب  دـشاب  هدومرف  ار  یبلطم  نینچ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و 
. هلب دنتفگ : ادصکی  همه  و  متسین .؟ یلوا  ناتدوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ  مکسفنا ؛ نم  مکب  یلوا  تسلا  دومرف : مدرم  هب  ریدغ 

تروص هب  هیعاـنتما و  ول  ناـیب  اـب  منیزگرب …  مدوخ  يارب  یتـسود  یلیلخ  یهاوخب  رگا  دـشاب : هدوـمرف  ربـمغیپ  هک  تسا  نکم  هنوـگچ  و 
میهاربا هللا  ذـختا  و  هداد : رارق  دوخ  لـیلخ  ار  مالـسلاهیلع - میهاربا - یلاـعت  يادـخ  هک  ارچ  تسرتـالاب ، ادـخ  زا  ربمغیپ  ماـقم  رگم  قیلعت ،

[. 681 . ] الیلخ
نتسب توخا  دقع  عوضوم  نآ  و  دنناشوپب ، ار  مالسلاهیلع - نینموملاریما - لئاضف  زا  یتلیضف  ربخ  نیا  لعج  اب  دناهتساوخ  تقیقح  رد  یلو 

یقالخا یحور و  بسانت  مه  اب  هک  دوخ  باحصا  زا  رفن  ود  ره  نیب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ - اریز  ترـضح ؛ نآ  اب  تسا  ادخ  لوسر 
، نینموملاریما اـب  زین  راوگرزب  نآ  دوخ  و  رذوبا ، ناملـس و  ریبز ، هحلط و  رمع ، رکبوبا و  نیب  هلمج  زا  تسا ؛ هتـسب  توـخا  دـقع  دناهتـشاد 
هب انب  هدوب  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - هب  قلعتم  هک  يرد  زج  هب  هدـشیم  زاب  دجـسم  لخاد  رد  هک  ییاـهرد  نتـسب  عوضوم  هک  ناـنچمه 

نیا ندوب  لوعجم  هب  دـیدحلایبانبا  و  تسا . هدـش  لدـبم  رکبوبا  هب  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - هملک  ربـخ  نیا  رد  ادـخ ، لوسر  روتـسد 
. دـناهدرک لعج  هدـش  دراو  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - هراب  رد  هک  يربخ  لباقم  رد  ار  ربخ  نیا  هیرکب  هک  هتفگ  هدومن و  حیرـصت  بلطم 

[. 682]
رد ار  ربخ  نیا  يربط  هک  یلاـح  رد  هتفرگ ، ماـجنا  ترجه  نیتـسخن  ياـهلاس  رد  باوبا  دـس  ناـیرج  هک  نیا  نآ  ندوب  لوعجم  رب  دـهاش  و 

. تسا هداد  تبسن  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  شترضح - هب  ادخ  لوسر  تافو  عقوم 
لوسر سپ د  نانآ - داقتعا  ربانب  دشاب - نیملـسم  ناطلـس  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  نیـشناج  رکبوبا  هک  یتروص  رد  هوالعب ،

. دنامب یقاب  رکبوبا  رد )  ) هخوخ هک  هدومن  تیصو  یسک  هچ  هب  ادخ 
رد یـسوم  هب  تبـسن  هدوب  نوراه  نوچمه  ادخ  لوسر  اب  مالـسلاهیلع - یلع - تبـسن  هک  نیا  رب  ینبم  ار  نومام  راتفگ  دنکیم  دـیئات  زین  و 
زا مادـک - ره  تدالو  ماگنه  هب  لیئربج  هک  هدرک  لقن  هماع  زا  ناطق  هک  یتیاور  يرهاـظ ، توبن  یبسن و  توخا  زج  هب  ياهدـیدع  تاـهج 

تلزنم وت  هب  تبـسن  یلع  تلزنم  هک  اـنامه  تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  هدـش و  لزاـن  ادـخ  لوسر  رب  ع -)  ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما 
مدرم هک  تهج  نیا  رد  زین  و  نک ، يراذگمان  ریبش ، ربش و  نوراه ، نارسپ  ياهمان  هب  ار  دولوم  ود  نیا  سپ  یسوم ، هب  تبسن  تسا  نوراه 

اهنت ار  نینموملاریما  مدرم  هک  نیا  و  مالسلاهیلع - یسوم - تبیغ  زا  سپ  لیئارسا  ینب  دننامه  دندش  بیرف  هنتف و  راچد  ادخ  لوسر  زا  سپ 
- هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  دزن  هب  مالـسلاهیلع - نینموـملاریما - نینچمه  .و  ار نوراـه  لیئارـسا  ینب  هک  هنوـگ  ناـمه  دنتـشاذگ 

. نوراه هرابرد  لیئارسا  ینب  هک  نانچمه  دندومن  دصقءوس  وا  هب  هک  تهج  نیا  رد  یسوم و  دزن  هب  نوراه  هک  ناسنادب  درب  تیاکش 
هناخ هب  هک  نیا  ات  دیدرگ  هناور  همطاف  هناخ  فرط  هب  یهورگ  اب  تساخرب و  رمع  هاگنآ  و  دسیونیم … : [ 683  ] افلخ رد  هبیتقنبا  هچنانچ 

عامتجا هناخ  رد  رب  روظنم  هچ  هب  تسناد  دینـش و  ار  نانآ  يادـص  هناخ  لخاد  زا  مالـسلااهیلع - همطاـف - نوچ  و  دـندیبوک ، ار  رد  هدیـسر 
باطخ و رـسپ  زا  هک  اهرازآ  ملظ و  هچ  ردپ ! يا  هفاحقیبانبا ؛ باطخلانبا و  نم  انیقل  اذام  هبا  ای  دروآرب : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دـناهدومن 

. میاهدید هفاحقنبا  رسپ 
هودنا یتحاران و  تدش  زا  دوب  کیدزن  هتشگرب  نایرگ  مشچ  اب  یگمه  دندینش  ار  همولظم  نآ  يادص  هناخ ، رد  رب  رضاح  تیعمج  نوچ  و 
هدروآ نوریب  هناخ  زا  ار  مالـسلاهیلع - یلع - هک  نیا  ات  دندنام  هک  رگید  رفن  دنچ  رمع و  زج  هب  دوش ، هراپ  ناشیاهرگج  و  بآ ، ناشیاهبلق 

! نک تعیب  رکبوبا  اب  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  دندرب و  رکبوبا  دزن  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  وا 
؟ دش دهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  دومرف : نینموملاریما 
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. میشکیم ار  وت  هناگی  يادخ  هب  دنگوس  دنتفگ :
دناسر و ربمایپ  ربق  هب  ار  دوخ  مالسلاهیلع - یلع - هاگنآ  وا  دیشکیم … !؟ ار  شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  ایآ  مالـسلاهیلع :- نینموملاریما -
راوخ و ارم  موق ، مرداـم ! دـنزرف  يا  ردارب ) ناـج  يا  [ ) 684 [ ؛ یننولتقی اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبای  تفگیم : داـیرف  هلاـن و  اـب 

. دنناسر لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دنتشاد  نوبز 
هرابرد یفراع  زا  نامثع  رمع و  رکبوبا و  لئاضف  اب  ار  یلع  لئاضف  نک  هسیاقم  نکلو  هتفگ : قاحسا  هب  هک  نومام  راتفگ  نیا  هب  عجار  اما  و 
رطاخب شناتسود  و  تداسح ، هنیک و  يور  زا  شنانمشد  هک  یسک  هرابرد  میوگ  هچ  تفگ : دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع - نینموملاریما - لئاضف 
اوفطیل نودـیری  تفرگ : ارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  شلئاضف  نایم  نیا  زا  دنتـشاد و  هگن  هدیـشوپ  ار  شبقانم  لئاضف و  دوخ ، ناـج  رب  سرت 

دـننک و شوماخ  هرخـسم  نعط و  لطاب و  راتفگ  هب  ار  ادـخ  رون  ات  دـنهاوخیم  نارفاک  نورفاکلا  هرک  ولو  هرون  متم  هللا  مههاوفاب و  هللا  رون 
. دنک یناشفا  يوب  کشم  و  دشخردب ، دیاب  هام  يرآ  تشاد . دهاوخ  مامت  دنرادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  ار  دوخ  رون  ادخ  هتبلا 

ندوب لوعجم  اب  اریز  تسا ؛ یتسرداـن  ریبعت  هرـشبم  هرـشع  هیقب  هثلث و  لـئاضف  اـب  ار  یلع  لـئاضف  نک  هسیاـقم  هتفگ : نوماـم  هک  نیا  اـما  و 
هب نانآ  لئاضف  مهلئاضف ؛ دوش  هتفگ  تسین  حیحـص  رگید  دـش - دـهاوخ  مولعم  دـعب  ربخ  زا  هچنانچ  هدـمآ - نانآ  لئاضف  رد  هک  یتاـیاور 

شیادیپ یگنوگچ  هرابرد  و  نانآ . هب  بوسنم  یلئاضف  مهل ؛ لئاضف  تفگ : دومن و  افتکا  یتبـسن  درجم  هب  تسیابیم  هکلب  هفاضا ، تروص 
. نانآ لئاضف  رد  تایاور 

زا ود  نآ  دـیدحلایبانبا  هتفگ  هب  اـنب  هک  شخیراـت - رد  تسا  فورعم  هیوـطفن  هب  هک  هـفرعنبا  ثادـحا و  باـتک  رد  ینئادـم  نسحلاوـبا 
نامثع ناراداوه  نایعیش و  هیلک  هک  تشون  همان  دوخ  نارادنامرف  لامع و  مامت  هب  هیواعم  هک : دناهدرک  لقن  دنتسه - هماع  گرزب  نیخروم 

زا یلماک  تسیل  هتـشاد  برقم  یمارگ و  ار  ناـنآ  هدومن  ییاسانـش  دـننکیم  غیلبت  ثیدـح و  لـعج  وا  لـئاضف  هراـبرد  هک  ار  یناـسک  ار و 
و دش ، ارجا  لمعلاروتسد  دیتسرفب . میارب  هدرک  هیهت  دناهدومن  لقن  هک  ار  یتایاور  نتم  زین  ناشناگتـسب و  ناردپ و  یماسا  ثیدح و  نایوار 
زا رپ  یحاون  اهرهش و  مامت  هک  دش  ببـس  نیا  هک  نیا  ات  تشادیم  روظنم  عیاطق  اهـششخب و  اههلـص و  عاونا  نایوار  نآ  مامت  يارب  هیواعم 

توعد و مود  لوا و  يافلخ  هباحـص و  لئاضف  رد  تایاور  هک  تشون  شلامع  هب  هیواعم  زاب  یتدـم  زا  سپ  و  دـیدرگ ، نامثع  لئاضف  رکذ 
ماجنا یبوخب  راک  نیا  رگا  و  دننک ، لعج  هباحـص  يارب  ار  نآ  ریظن  هک  نیا  رگم  دشابن  بارتوبا  لئاضف  رد  یتیاور  چـیه  دـییامن و  قیوشت 

رد ربانم و  يالاب  رب  تایاور  نآ  هک  یئاـج  اـت  دـیدرگ  رـشتنم  طاـقن  ماـمت  بارتوبا و  تجح  نشور و  ار  مناگدـید  داـش و  ارم  لد  دریذـپ 
[. 685 . ] تفرگ رارق  وگتفگ  لقن و  ملعت و  میلعت و  دروم  لزانم  رد  ناناوجون و  ناکدوک و  سرادم 

زا اهنت  دـنرگنب  فاصنا  هدـید  هب  رگا  دوب و  دـهاوخ  تایاور  هنوگ  نآ  يارب  یتمیق  شزرا و  هچ  رگید  یخیراـت  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  و 
وا زا  دیجمت  فیرعت و  ماقم  رد  هفیقـس  زور  رد  رمع  هک  دراد  تیعقاو  رادقم  نآ  هدوب - مالـسا  هب  نانآ  قبـسا  لضفا و  هک  رکبوبا - لئاضف 

لوسر يارب  زا  وا  ندومن  نیـشناج  ددـص  رد  هک  نآ  هچ  هدوب  وا  لئاضف  مامت  نایب  ءاصقتـسا و  ماـقم  رد  وا  هک  تسا  نشور  هدومن و  ناـیب 
روتسد هب  و  ادخ ، لوسر  ياج  هب  تسوا  ندناوخ  زامن  یکی  تسا ؛ تبقنم  ود  رد  رـصحنم  اهنآ  و  تسا . هدوب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -

هتفرگ ماجنا  هشیاع  شرتخد  هلیـسو  هب  لوا ، اما  راغ . نایم  رد  ادـخ  لوسر  اب  وا  تبحاصم  يرگید  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح - نآ 
رب دهاش  و  دناوخب . زامن  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ترضح - نآ  ياج  هب  و  هتفر ، دجـسم  هب  دوب  هتفگ  يو  هب  ادخ  لوسر  لوق  زا  غورد  هب  هک 
ود رب  ندومن  هیکت  اب  تساخرب و  دوب  ناوتان  رامیب و  تدش  هب  هک  نیا  اب  دش  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هک  نیا  یعدم 

. دناوخ زامن  مدرم  يارب  هتسشن  تلاح  اب  دوخ  دیناشک و  بقع  هب  ار  يو  هدیناسر  دجسم  هب  ار  دوخ  رفن 
هدارا و هب  هـکلب  [ 686 - ] هدرک لقن  لبنح  نب  دـمحا  هک  هچنآ  ربانب  هدوبن - ربمغیپ  توعد  اـی  داهنـشیپ و  هب  مه  راـغ  رد  شتبحاـصم  اـما  و 

ترضح نآ  لابند  هب  هدینش  ار  نیا  رکبوبا  هک  یماگنه  هدش و  جراخ  هناخ  زا  ییاهنت  هب  ادخ  لوسر  هک  بیترت  نیدب  هدوب  وا  دوخ  میمصت 
یعقوم اریز  ددرگ ؛ حورجم  ادخ  لوسر  كرابم  ياپ  هک  هدش  ببـس  مه  نیمه  دزاس و  علطم  ار  كرابم  دوجو  هک  نآ  نودب  هداتفا ، هار  هب 
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، دـنکیم بیقعت  ار  وا  دراد  تسا و  نمـشد  هک  نیا  روصت  هب  دـیآیم  وا  لاـبند  هب  یـسک  هدـش  هجوتم  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ - هک 
هدومن و یهن  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  ییاج  ات  هدومن  یباتیب  عزف و  هتسویپ  مه  راغ  نایم  رد  و  دوب . هتشادرب  مخز  شکرابم  ياپ  هدومن  لیجعت 

. دوب هتفرگن  مارآ  همه  نیا  اب 
لهچ نآ  هک  هدروآ  و  هدرک ، لقن  ییاهتوافت - اب  هماع - ياملع  اب  ار  نوماـم  هجاـحم  ربخ  [ 687  ] نویع باتک  رد  زین  هر )  ) قودص خیـش  و 
هتـسد ود  ره  اب  نومام  دناهدوب و  ملکتم  رگید  یـضعب  ثدـحم و  نانآ  زا  یـضعب  دـندوب  هتفر  نومام  دزن  هرظانم  ثحب و  روظنم  هب  هک  رفن 

. تسا هتخاس  موکحم  ار  نانآ  هدومن و  وگتفگ 
دنزرف دضتعم  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هتشاد  دوجو  یعقاو  هعیش  مه  یهورگ  عیـشتم و  یهورگ  سابع  ناگداون  نیب  رد  هک  مدش  روآدای  البق  و 

ربانم رب  ار  هیواعم  تفرگ  میمـصت  دـضتعم  يرجه  راهچ  داتـشه و  تسیود و  لاس  رد  هدروآ : افلخ  خـیرات  رد  یطویـس  لـکوتم . نب  قفوم 
- یلع لئاضف  رب  لمتـشم  ياهعومجم  و  درکن ، وا  هب  ییانتعا  دـضتعم  تشاد  رذـحرب  هماع  شروش  زا  ار  يو  هللادـیبع  وا  ریزو  دـنک ، نیرفن 

يو خـساپ  رد  دومنن و  یهجوت  مه  وا  هب  یلو  داد  رادـشه  دـضتعم  هب  زین  فسوی  یـضاق  دومن . يروآدرگ  هیواعم  نعاطم  و  مالـسلاهیلع -
زا کنیا  هک  ینکیم  هچ  نییولع  اب  سپ  تفگ : وا  هب  فسوی  یـضاق  دومن . مهاوخ  بوکرـس  ار  وا  دزیخرب  تفلاخم  هب  یـسک  رگا  تفگ :

؟ دش دهاوخ  لزلزتم  وت  تموکح  هدروآ  يور  نانآ  هب  دنونشب  تیب  لها  لئاضف  زا  يزیچ  مدرم  هک  هاگنآ  دناهدیروش و  وت  هیلع  رب  فارطا 
[. 688 . ] دومن رظنفرص  راک  نآ  زا  تهج  نیمه  هب  هدمآ  مه  دضتعم  رظن  رد  هتکن  نیا  سپ 

: ّفلؤم
ملع و ثیح  زا  هک  ار - مالسلاهیلع - نینموملاریما - بس  لاس  داتشه  لوط  رد  هتشذگ  رد  نیخیش  تنس  ناوریپ  هماع و  هک  دوشیم  هنوگچ 
هدینـشیم و ربانم  يور  رب  یبس - کبـس  یبرح و  کبرح  هدومرف : وا  هب  ربمغیپ  هدوب و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  نوچمه  لمع 
اپ هب  شروش  دوشیم  بس  هدوب  رتدب  مه  لهجوبا  زا  هک  هیواعم  هک  دنونـشب  رگا  اما  دناهدادیمن ، ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هنوگ  چـیه 

- تخاس جراخ  هنازخ  زا  دوب  هدرک  يروآدرگ  نومام  هک  ار  يا  هعومجم  اهنت  دضتعم  نومام - وا  زا  شیپ  دـضتعم و  هک  نیا  اب  دـنکیم !؟
قیرط زا  لقن  هب  دوب  هیواعم  رب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  نعل  رب  لمتشم  هک  ار  یتایاور  هک ، نیا  دندوب  هداد  ماجنا  هک  يراک  اهنت 

. دندوب هدومن  يروآ  عمج  هماع ،
هلجد رانک  رد  يدرمریپ  دید  باوخ  دوب  شردپ  نادنز  رد  دضتعم  هک  یماگنه  هدروآ : دضتعم  لاح  حرش  رد  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم 

اهر ار  نآ  سپس  دشیم و  کشخ  هلجد  هک  يروطب  تفرگیم ، رارق  شتسد  رد  هلجد  بآ  هدومن  زارد  هلجد  بناج  هب  ار  شتسد  هتـسشن 
نم سپ  تسا ، مالـسلاهیلع - بلاطیبا - نب  یلع  نیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، وا  مان  زا  دـیوگیم  دـضتعم  تشگیم . رب  لوا  لاح  هب  هلجد  هدومن 

منادـنزرف ضرتعم  راهنز  دیـسر  دـهاوخ  وت  هب  تفالخ  دـمحا ! يا  دومرف : نم  هب  عقوم  نیا  رد  مدرک ، مالـس  وا  رب  هتفر  وا  دزن  هب  هتـساخرب 
تفـالخ هب  زا  سپ  دـضتعم - ببـس  نـیمه  هـب  هدروآ : يدوعـسم  !. نینموـملاریما اـی  هعاـط  واعمـس  مـتفگ : یهدـن . رازآ  ار  ناـنآ  يوـشن و 

دادـغب هب  یلام  ناتـسربط  زا  دـیز  نب  دـمحم  هک  یماگنه  و  دـنادرگ ، دوخ  برقم  ار  ناـنآ  هدومن  یکین  بلاـطیبا  لآ  قح  رد  شندیـسر -
[. 689 . ] نک راکشآ  ار  نآ  یناهنپ ؟ ارچ  تفگ : وا  هب  دیبلط و  ار  هداتسرف  دضتعم  دوش ، شخپ  بلاطیبا  لآ  رب  یناهنپ  روطب  ات  داتسرف 

لوع هلأسم  رمع و 

وگتفگ هرکاذم و  سابعنبا  اب  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  هبتع  نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  زا  يرهز  زا  شدانـسا  هب  یفاک  رد  هر )  ) ینیلک خـیش 
نش ياههدوت  هرامش  زا  هک  ییادخ  تسا  نکمم  ایآ  میظعلا ! هللا  ناحبس  تفگ : سابعنبا د  دمآ ، نایم  هب  هثرو  ماهـس  زا  نخـس  مدرکیم ،
اجک ياج 3/1  سپ  دریگیم . ارف  ار  لام  مامت  فصن  ود  نآ  اریز  دـهد ؛ رارق  ثلث  کی  فصن و  ود  یلام  ناـیم  رد  دراد  یهاـگآ  اـهنابایب 

!؟ دوب دهاوخ 
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؟ هدوب یسک  هچ  هدروآ  دوجو  هب  [ 690  ] لوع هثرو  ماهس  رد  هک  یسک  نیتسخن  تفگ : سابعنبا  هب  سوا  نب  رفز 
ادخ ار  امـش  زا  کیمادک  منادیمن  دـنگوس  ادـخب  تفگیم : دـشیم  هدـیچیپ  وا  رب  هثرو  ماهـس  هک  یماگنه  باطخلا ، نب  رمع  سابعنبا :

تبـسن هب  هثرو  ماـمت  زا  هک  مرادـن  نیا  زج  ياهراـچ  و  دوـش .) مک  وا  زا  اـت   ) رخوـم ار  مادـک  و  دوـشن ) مک  وا  زا  يزیچ  اـت   ) هدوـمن مدـقم 
رخوم هتشاد  رخوم  هک  ار  نآ  دومنیم و  مدقم  هتشاد  مدقم  ادخ  هک  ار  نآ  رمع  رگا  ادخب  مسق  هتفگ : سابعنبا  هاگنآ  منک . مک  ناشماهس 

. دمآیمن شیپ  لوع  زگره  درکیم 
؟ رخوم ار  مادک  هتشاد و  مدقم  ادخ  ار  مادک  دیسرپ  رفز 

. تسا رخوم  دراد  ردقم  کی  اهنت  هک  ياهضیرف  ره  و  تسا ، مدقم  یندا  یلعا و  تسا ، بیصن  ود  ياراد  هک  ياهضیرف  ره  سابعنبا :
؟ یتفگن وا  هب  ار  هلءاسم  مکح  دوب  هدنز  رمع  هک  ینامز  ارچ  رفز :

. مدیسرتیم وا  زا  سابعنبا :
ملع و رد  يرفن  ود  چـیه  دوب ، هتـسج  مدـقت  مکحلاذـفان  راکزیهرپ و  ییاوشیپ  سابعنبا  رب  هک  دوبن  نینچ  رگا  دـیوگیم : يرهز  هاـگنآ  و 

[. 691 . ] دندومنیمن فالتخا  سابعنبا  شناد 
: ّفلؤم

زا سپ  و  دـناهدومنیم . هیقت  وا  زا  هباحـص  ناگرزب  هدوب و  اباحم  یب  و  سایـس ، تباهم ، رپ  تخـس ، يدرم  رمع  دـیوگیم : دـیدحلایبانبا 
نآ رمع  تایح  نامز  رد  ارچ  دنتفگ : وا  هب  دوب  هدرکن  راهظا  نآ  زا  شیپ  دومن و  راهظا  ار  لوع  هلأسم  مکح  سابعنبا  هک  ینامز  وا  گرم 

[. 692 . ] دوب بیهم  يدرم  يو  اریز  مدیسرتیم  وا  زا  تفگ : یتشادن ؟ زاربا  ار 
رایـسب دـنیوگیم  تسا  هدـش  رارقا  هب  راچان  هک  يروطب  هدومن  موکحم  ار  يو  وا  اـب  هجاـحم  ماـقم  رد  ینز  دوش  هتفگ  هک  هاـگنآ  اـتفگش !

تخـس و دنیوگیم  دناهدیـسرتیم  وا  میهفت  زا  نادنمـشناد  هتـسنادن و  ار  ادـخ  مکح  ثرا  باب  رد  هک  دوش  هتفگ  هاگره  و  هدوب . عضاوتم 
. تسا هدوب  تباهم  اب  رایسب 

هعتم ود 

منکیم میرحت  ار  ود  ره  نم  و  تشاد ، دوجو  هعتم  ود  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  نامز  رد  تفگیم : رمع  هدروآ : دیدحلایبانبا 
[. 693 (. ] جح هعتم  نانز و  هعتم  زا : دنترابع  ود  نآ  ، ) تازاجم ار  اهنآ  هدنهد  ماجنا  و 

: ّفلؤم
ار یمارح  ای  مارح و  ار  یلـالح  شدوخ  شیپ  زا  هتـسناوتیمن  هدوب  یهلا  ناربماـیپ  فرـشا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  نیا  اـب 
ام هب  غورد  هب  دمحم  رگا  ونیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ولو  هدومرف : یلاعت  يادـخ  و  دـیامن . لالح 

. میدرکیم عطق  ار  شندرگ  گر  میتفرگیم و  ماقتنا ) رهق و  هب   ) ار وا  اققحم  تسبیم ، ینانخس 
. دنروآیم رذع  شیارب  هتفریذپ و  وا  زا  مه  یناسک  هداد ، ریبعت  دوخ  رظن  يار و  اب  ار  ادخ  ماکحا  هنوگ  نیا  رمع  یلو 

هیجوت لیوات و  نآ  يارب  ام  یلو  تسا  رکنم  هدننز و  نخـس  نیا  رهاظ  هچرگ  دیوگیم : هدـش  دای  ربخ  لقن  زا  سپ  دـیدحلایبانبا  هچنانچ 
. میراد

يذمرت حیحـص  رد  دنکیم . هیجوت  شیارب  هتفریذـپ  ار  نآ  دـیدحلایبانبا  نکیلو  دـنکیم  راکنا  وا  رب  ار  ردـپ  مکح  نیا  رمع  رـسپ  ابجع !
؛ دومن شسرپ  عتمت  جح  زا  رمع - نب  هللادبع  مردپ - زا  یماش  يدرم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  رمع  نب  هللادبع  نب  ملاس  زا  يرهز  زا  [ 694]

. تسا لالح  داد  خساپ  وا  هب  هللادبع 
. تسا هدرک  عنم  نآ  زا  رمع  تردپ  یلو  تفگ : یماش 
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لمع دیاب  اهنآ  زا  کیمادک  قبط  رب  هداد  ماجنا  ار  نآ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  اما  هدرک ، میرحت  ار  نآ  مردـپ  رگا  ایآ  هللادـبع :
؟ دومن

، دناهدومن هیجوت  راوگرزب  نآ  هب  رجه  تبسن  ادخ و  لوسر  تیصو  زا  وا  ندومن  يریگولج  يارب  نانآ  هک  ییاج  رد  تسین ، تفگش  ياج 
و دوب ، هدرک  نعل  ار  نآ  زا  نیفلختم  هدومن و  نآ  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  یناوارف  تادـیکات  اب  هماسا ، رکـشل  زا  وا  فلخت  يارب  نینچمه  و 

. یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا ، نع  قطنی  ام  و  هدومرف : شربمایپ  هرابرد  مه  ادخ 
تـسا یئارجام  داد  خر  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  تافو  يرامیب  رد  هک  یعزانت  لوا  هدروآ : لحن  للم و  باتک  رد  یناتـسرهش 

دیدش ادخ  لوسر  تافو  يرامیب  هک  یماگنه  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابع  نب  هللادـبع  زا  شدانـسا  هب  يراخب  لیعامـسا  نب  دـمحم  هک 
. يدعب نولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  ساطرق  هاودب و  ینوتیا  دومرف : دش ،

بلاغ ربمغیپ  رب  ضرم  تفگ : رمع  عقوم  نیا  رد  دیدرگن . هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  یبوتکم  ناتیارب  ات  دـیروایب  ذـغاک  تاود و  میارب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ - لوسر  سپ  تفرگ ، الاب  نارـضاح  هرجاشم  وگتفگ و  رمع  نخـس  نیا  اب  و  تسا ، یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  هتـشگ ،

باتک نیب  اننیب و  لاح  ام  هیزرلا  لک  هیزرلا  تفگ : سابعنبا  سپس  دینک . عازن  هرجاشم و  نم  دزن  دیاشن  هک  دیزیخرب  دومرف : نانآ  هب  هلآ -
. هللا

[. 695 . ] دیدرگ لئاح  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  راتشون  ام و  نیب  رمع  هک  داد  يور  یماگنه  تبیصم  مامت 
تحارـص تلع  هب  رمع )  ) وا نکیل  دـشاب ، وا  دوصقم  رمع  راتفگ  نیا  رهاـظ  هک  هللا ! ذاـعم  دـیوگیم : ربخ  نیا  لـقن  زا  سپ  دـیدحلایبانبا 

اشاح و  تسا ، هتـشگ  ضرم  بولغم  ادخ  لوسر  دیوگب : هک  دوب  نیا  رتهب  و  تسا . هدرک  ریبعت  هنوگ  نیا  هتـشاد  هک  یتاذ  تنوشخ  هجهل و 
[. 696 . ] دشاب وا  دارم  نیا  زا  ریغ  هک 

: ّفلؤم
هللا یلـص  ادخ - لوسر  هب  تبـسن  شیاهتناها  همه  نآ  رد  مه  لهجوبا  سپ  دشاب  رذـع  دـناوتیم  یتاذ  تنوشخ  رگا  تفگ : دـیاب  اجنیا  رد 

. نونجمل هنا  دنتفگ : ترضح  نآ  هرابرد  هک  رافک  نینچمه  و  تسین ، وا  رب  یتمالم  هدوب ، روذعم  هلآ - هیلع و 
اب ات  دومرف : مدرم  هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  تسویپ  عوقو  هب  ادخ  لوسر  تافو  يرامیب  رد  هک  یفالخ  نیمود  هدروآ : یناتـسرهش  زین  و 

لوسر نامرف  لاثتما  تعاطا و  تسا  بجاو  ام  رب  دنتفگ : یـضعب  سپ  دومن ، نیرفن  نعل و  ار  نآ  زا  نیفلختم  دـنوش و  جراخ  هماسا  رکـشل 
ربمغیپ لاح  مینیبب  ات  مینکیم  گنرد  تسین ، راوگرزب  نآ  زا  يرود  تقاط  ار  اـم  تسا و  میخو  ربمغیپ  لاـح  دـنتفگ  مه  یهورگ  و  ادـخ ،

[. 697 . ] دش دهاوخ  هنوگچ 
: ّفلؤم

فلخت زین  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  تیـصو  زا  رمع  يریگولج  هک  دـناهدومن  فارتعا  هماع  ناگرزب  رثکا  هک  نیا  اب  اجنیا  رد 
زا نانآ  ضرغ  دناهتفگ : هک  هدمآرب  راذتعا  ماقم  رد  مه  نانآ  زا  یـضعب  یلو  هدوب ، مالـسا  ریذـپان  ناربج  بئاصم  زا  هماسا  شیج  زا  نانآ 
هب تبسن  نانآ  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  موهفم  انعم و  هک  نیا  اب  تسا . هدوب  مالسا  تیوقت  ینید و  مسارم  هماقا  هماسا  رکشل  اب  جورخ  مدع 
زین عوضوم  نیا  زا  اقافتا  و  تسا . هدیـسرن  تباصا  هب  شلوسر  باختنا  رد  دـنوادخ  و  دـناهدوب ! رت  هاگآ  ادـخ  لوسر  زا  ینید  مسارم  هماقا 

، دشاب هدش  لزان  رمع  رب  دیسرتیم  دمآیم  رید  ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ - زا  یتیاور  رد  هتشادرب و  هدرپ 
[. 698 !. ] تسا هتفگیم  نخس  رمع  نابز  رب  هتشرف  هک  نیا  و 

اریز دوب ؛ دهاوخن  دراو  دـناهدومن  داقتنا  وا  رب  ادـخ ، لوسر  هب  وا  ییوگ  ناشیرپ  تبـسن  دروم  رد  هک  یناسک  ضارتعا  سپ  بیترت  نیا  اب  و 
. تسا هدوب  هتشرف  یقیقح  هدنیوگ  هکلب  هدز  ار  اهفرح  نآ  هک  هدوبن  رمع  نیا 

نادرگزاب وا  هب  ار  شقح 
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ياههچوک زا  يا  هچوک  رد  رمع  هارمه  هب  نم  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نب  هللادـبع  زا  راـکب  نب  ریبز  تاـیقفوم  زا  دـیدحلایبانبا 
. تسا هدش  عقاو  مولظم  نینموملاریما - وت - رای  هک  منادیم  سابعنبا ! يا  تفگ : هدرک  ور  نم  هب  رمع  عقوم  نیا  رد  میدزیم ، مدـق  هنیدـم 
. نادرگزاب وا  هب  ار  شقح  تسا  نینچ  هک  لاح  متفگ : وا  هب  سپ  دریگ  یشیپ  نم  رب  دیابن  دنگوس  ادخب  متفگ  دوخ  اب  دیوگیم : سابعنبا 
، مدش قحلم  وا  هب  نم  هک  نیا  ات  داتسیا  سپـس  تفر و  شیپ  ییاهنت  هب  دوبر و  متـسد  زا  ار  شتـسد  رمع  تقو  نیا  رد  دیوگیم : سابعنبا 

: تفگ نم  هب  سپ 
. دناهدرمش کچوک  ار  وا  شموق  هک  دوب  نیا  شتلع د  اهنت  نم  داقتعا  هب  سابعنبا ! يا 

کچوک ار  وا  شلوسر ، هن  ادخ و  هن  دنگوس ، ادـخ  هب  یلو  متفگ  وا  هب  دوب  رتدـب  لوا  زا  شنخـس  نیا  متفگ  دوخ  اب  دـیوگیم : سابعنبا 
هدنادرگرب ور  نم  زا  رمع  عقوم  نیا  رد  دریگب . رکبوبا )  ) وت رای  تسد  زا  ار  تئارب  هروس  ات  دندومن  رومام  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  دناهدرمشن ،

[. 699 . ] متشگزاب زین  نم  تفر و  باتش  اب  و 
: ّفلؤم

هدومن حیرـصت  شتفالخ د  رب  ادخ  هک  ار  نآ  هک  یناسک  زا  متفگـش  رد  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  تسرهف  رد  میدـننبا 
! دناهدرک بصن  هدومن  لزع  ادخ  هک  ار  نآ  و  دناهدرک ، لزع 

نینموملاریما تفالخ  هرابرد  رمع  رظنراهظا 

زا یعاص  مدید  هدش  دراو  وا  رب  رمع  تفالخ  يادتبا  رد  يزور  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  ادنـسم  دادـغب  خـیرات  باتک  زا  زین  و 
درک مامت  وا  دوخ  ار  شاهیقب  مدروخ و  هناد  کی  نم  هدومن ، توعد  امرخ  ندروخ  هب  ارم  يو  تشاد ، رارق  شیولج  یلیبنز  نایم  رد  اـمرخ 

هدرک و ور  نم  هب  لاح  نیا  رد  درکیم . ادخ  دمح  هتسویپ  هدز و  هیکت  ییاکتم  رب  سپـس  دیماشآ و  بآ  تشادرب و  ار  بآ  هزوک  هاگنآ  و 
؟ ياهدمآ اجک  زا  هللادبع ! يا  تفگ :

. دجسم زا  سابعنبا :
؟ يدرک كرت  یلاح  هچ  رد  ار  تیومع  رسپ  رمع :

لوغـشم دوخ  نـالاسمه  اـب  هک  یلاـح  رد  مدرک  كرت  ار  وا  متفگ : تسا . رفعج  نب  هللادـبع  شدوصقم  مدرک  روصت  دـیوگیم : ساـبعنبا 
. دوب يزاب  بعل و 

. دشابیم ع -)  ) نینموملاریما تیب - لها  امش  گرزب  هکلب  تسین  هللادبع  مدوصقم  رمع :
. دناوخیم نآرق  هتسویپ  دوب و  لوغشم  ینالف  ناتسلخن  يرایبآ  هب  هک  یلاح  رد  مدرک  كرت  ار  وا  سابعنبا :

هب لد  زونه  نینموملاریما - وا - اـیآ  ینک ، ناـمتک  نم  رب  ار  شخـساپ  یهاوـخب  رگا  ینارتـش  یناـبرق  داـب  وـت  رب  مراد ، یلاوـس  وـت  زا  رمع :
؟ دراد تفالخ 
. هلب سابعنبا :

؟ تسا هدومن  حیرصت  نآ  رب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  هک  تسا  دقتعم  ایآ  رمع :
. هلب تفگ : مردپ  دیوگیم ؟ تسار  شیاعدا  نیا  رد  وا  ایآ  هک  مدیسرپ  مردپ  زا  نم  و  يرآ ، سابعنبا :

ار یتـجح  هن  هک  ماـمتان ، هدومرف  یبـلطم  هراـب  نیا  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  و  مراد . لوـبق  هلمجلا  یف  ار  نآ  مه  نم  رمع :
شتافو يرامیب  رد  هک  نیا  ات  دربب ، مان  وا  زا  لماک  حیرـص و  روطب  ات  دوب  یتصرف  رظتنم  هراومه  یلو  دـنکیم ، عطق  ار  يرذـع  هن  تابثا و 

؛ هنتف عوقو  زا  سرت  و  مالسا ، رب  تقفش  رطاخب  متشاذگن  نم  یلو  دربب ، مسا  تحارصب  دوخ ، زا  سپ  نیشناج  ناونع  هب  یلع  وا  زا  تساوخ 
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ینکـش نامیپ  وا  اـب  راـنک  هشوگ و  زا  برع  دـشیم  هفیلخ  وا  رگا  و  دادیمن ، رد  نت  وا  تفـالخ  هب  شیرق د  زگره  ادـخ ، هب  دـنگوس  اریز 
و دومن ، يراددوخ  نآ  راهظا  زا  تهج  نیمه  هب  ماهتفایرد ، ار  وا  دوصقم  نم  هک  دیمهف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  سپ  درکیم ،

[. 700 . ] دش دهاوخ  عقاو  هتشذگ  یهلا  ریدقت  ملق  زا  هک  هچنآ 
: ّفلؤم

رد مالسلاهیلع - ترضح - نآ  اب  ياهنوگ  هب  نانآ  هک  دیآیم  رب  دراد ؟ تفالخ  هب  لد  زونه  ع -)  ) نینموملاریما وا - ایآ  رمع  راتفگ  نیا  زا 
. دننکیم دوخ  يابقر  اب  نادنمروز  هک  هنوگ  نآ  دنزاس  فرصنم  شقح  ياعدا  زا  ار  وا  یلک  روطب  هک  دندوب  هدومن  دروخرب  هطبار  نیا 

توعد دوخ  اب  تعیب  هب  ار  نینموملاریما )  ) وا نانآ  هاگنآ  هدـمآ : رکبیبا  نب  دـمحم  هب  هیواعم  همان  رد  هک  تسا  یبلطم  اـنعم ، نیا  دـیوم  و 
[. 701 …  ] دندومن ار  شناج  دصق  و  هداد ، رارق  اهراشف  عاونا  تحت  ار  وا  سپ  تفریذپن  ترضح  نآ  یلو  هدومن 

زا هک  دوب . نالف  ناتسلخن  يرایبآ  لوغـشم  هک  یلاح  رد  متـشاذگ  ار  نینموملاریما  هتفگ : سابعنبا  هک  تسا  ياهلمج  انعم  نیا  دیوم  زین  و 
زا ار  دوخ  ناج  مدرم  ياهناتـسلخن  يرایبآ  بسک و  هار  زا  دوخ  یگدنز  جاتحیام  نیمات  يریگ و  هرانک  اب  ترـضح  نآ  هک  دیآیم  رب  نآ 
هللا یلـص  ادخ - لوسر  هک  دراد  داقتعا  نینموملاریما )  ) وا ایآ  دـیوگیم : سابعنبا  هب  رمع  هک  اجنآ  و  تسا . هدومن  ظفح  نانآ  دـصقءوس 

مامت قاـفتا  هب  و   ) هدوب بلطم  نیا  یعدـم  مالـسلاهیلع - نینموملاریما - هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هدومن  حیرـصت  وا  تفـالخ  رب  هلآ - هیلع و 
هچ تسا ) شدرگ  رد  قح  اب  یلع  یلع و  اب  قح  هتسویپ  هدومرف : شا  هرابرد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - هدوب و  هانگ  زا  موصعم  وا  تما 

هیقت و تلع  هب  سابعنبا  ربخ  نیا  رد  هچ  رگا  نآ ، رب  مالسلاهیلع - ترضح - نآ  نایعیـش  مشاه و  ینب  مامت  هکلب  سابع و  یهاوگ  هب  دسر 
. تسا هدرک  افتکا  دوخ  ردپ  تداهش  لقن  هب  اهنت  ییارادم  تیاعر 

مخریدـغ هیـضق  ندرک  ثول  شدوصقم  ماـمتان  هدومرف  یبـلطم  هراـب  نیا  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هتفگ : رمع  هک  اـجنآ  و 
چیه رد  ینیبیم  ورنیا  زا  دنرادن ، نآ  ندومنن  حرطم  راکنا و  زج  ياهراچ  هتشادن ، یخساپ  نآ  زا  ناشرگید  دارفا  هن  وا و  هن  هک  اریز  تسا ؛

نادلبلا مجعم  رد  و  هنیدم . هکم و  نیب  تسا  یلحم  مخ  دناهتفگ : نادـلبلا  مجعم  حابـصم و  هیاهن و  سوماق و  حاحـص و  ياهباتک  زا  مادـک 
هک تسا  نیا  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  بأد  هک  نیا  اـب  تسا  هدـناوخ  ياهبطخ  اـجنآ  رد  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک : هفاـضا  زین  ار  هلمج  نیا 

. دنکیم طبض  لقن و  نکاما  عضاوم و  هرابرد  رثن و …  رعش و  زا  یخیرات  رثا  نیرتمک 
باتک صوصخ د  نیا  رد  زین  هماع  هک  يروطب  هدوب ، دایز  رایـسب  مخریدـغ  هرابرد  رابخا  ثیداحا و  هب  دـسر  هچ  راعـشا  دـئاصق  هک  یلاح 

. هصاخ هب  دسر  هچ  يربط ،) دننام   ) دناهدومن فیلات 
[. 702 . ] تسا هدرک  لقن  یبلعث  ریسفت  و  يذمرت ، ننس  زا  و  وا ، لئاضف  زا  و  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  زا  ار  مخریدغ  رابخا  يزوج  نب  طبس 
هیلع هللا  یلص  ادخ - لوسر  هباحـص  زا  یعمج  لاح  حرـش  رد  شباتک  يالبال  رد  هباغلا  دسا  باتک  رد  تسا - یبصان  هک  نیا  اب  ریثانبا - و 

بیبح [ 704 ، ] ینرع هبح  [ 703 ، ] يراصنا عدنج  لاح  حرـش  رد  هلمج  زا  دناهدومن ؛ تیاور  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  نانآ  هک ، هدروآ  هلآ - و 
[. 708 . ] يرافغ یلیل  نب  رماع  [ 707 ، ] هرمض نب  یلیل  نب  رماع  [ 706 ، ] لیحارش نب  دیز  [ 705 ، ] لیدب نب 

- یلع دسیونیم : نینچمه  دـناهدرک و  لقن  ار  نآ  بزاع  نب  ءارب  یلیلیبا و  نب  نمحرلادـبع  هک  هدروآ  نینموملاریما  لاح  حرـش  رد  زین  و 
هدینـش مخ  ریدـغ  زور  رد  ار  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  تاـنایب  هک  سک  ره  هـک  داد  دـنگوس  ار  مدرم  هـبحر  رد  مالـسلاهیلع -

: دـنتفگ دنتـساخرب و  رفن  اههد  سپ  دناهدینـش ، ادـخ  لوسر  زا  ار  نآ  هطـساوالب  هک  دـنزیخرب  یناسک  اهنت  دومرف : دـهد  یهاوگ  دزیخرب و 
هک سک د  ره  ناه ! منینموم ، یلو  نم  نم و  یلو  دنوادخ  هک  دیشاب ! هاگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  هک  میهدیم  یهاوگ 
هب وا  هک  دـناهدرک  يوریپ  هفینحوـبا  زا  ار  راـکنا - شور - نیا  ناـنآ  تقیقح  رد  نکیلو  [ 709 …  ] وا يـالوم  تسا  یلع  میوا  يـالوم  نم 
وا هب  بیبح  نب  مثیه  سپ  دمآ ، دـنهاوخ  قئاف  امـش  رب  هنرگو  دـینکن  رارقا  مخ  ریدـغ  ثیدـح  هب  هعیـش  ربارب  رد  تفگیم : دوخ  نادرگاش 

؟ تسا هدیسرن  وت  هب  نآ  تیاور  ایآ  دنیامنن  فارتعا  مخریدغ  ثیدح  هب  ارچ  تفگ :
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. ماهدش تیاور  مه  نآ  هب  تسه و  نم  دزن  هلب  هفینحوبا :
- یلع هک  هدوـمن  تـیاور  مـقرا  نـب  دـیز  زا  لـیفطلاوبا  زا  تباـثوبا  نـب  بیبـح  هـک  یلاـح  رد  دـننکن ، فارتـعا  تـلع  هـچ  هـب  سپ  مـثیه :

یلعف هالوم  تنک  نم  هدینـش  ار  هلمج  نیا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  زا  سک  ره  هک  داد  دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  مالـسلاهیلع -
. دنداد یهاوگ  نآ  رب  هتساخرب و  ياهدع  سپ  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هالوم 

هداد دنگوس  ار  مدرم  مالسلاهیلع - یلع - تهج  نیمه  هب  هدوب و  وگتفگ  دروم  بلطم  نیا  زین  نامز  نامه  رد  یلو  تسا  تسرد  هفینحوبا :
. دنیامنن تداهش  يادا  نآ  رب  ات 

؟ مییامن در  ار  شراتفگ  ای  مینک و  بیذکت  ار  یلع  ام  ایآ  نیاربانب ، مثیه :
. دندیزرو ولغ  مالسلاهیلع - یلع - هرابرد  مدرم  زا  یهورگ  هک  ینادیم  تدوخ  نکیلو  مادک ، چیه  هفینحوبا :

ولغ رطاخ  هب  ام  هدـناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  هدومن و  حیرـصت  نآ  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - ربماـیپ  هک  یتروص  رد  اـیآ  اـبجع ! مثیه :
!؟ مینک نامتک  ار  قح  میسرتب و  نآ  نیا و  ياهفرح  يدارفا و 

يرامیب هب  کلام  نب  سنا  هدروآ : فراـعم  رد  هبیتقنبا  هچناـنچ  هدرک ، راـکنا  ار  مخ  ریدـغ  هعقاو  کـلام  نب  سنا  زین  هفینحوبا  زا  شیپ  و 
شسرپ هاداع  نم  داعو  هالاو  نم  لا  مهللا و  ادخ : لوسر  راتفگ  زا  وا ، زا  مالـسلاهیلع - یلع - هک  دناهتفگ  نآ  تلع  رد  هدوب و  التبم  صرب 

یسیپ هب  ار  وت  ادخ  ییوگیم  غورد  رگا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع - یلع - سپ  ماهدرک ، شومارف  ار  نیا  ماهدش و  ریپ  نم  تفگ : يو  دومن ،
[. 710 . ] دناشوپن ار  نآ  ياهماع  چیه  هک  دنک  التبم 

- مالسلاهیلع یلع - هدمآ : هباغلا  دسا  رد  هچنانچ  دناهتفرگ ، رارق  ترضح  نآ  نیرفن  نعل و  دروم  هدومن و  راکنا  ار  نآ  زین  يرگید  هورگ  و 
یعمج سپ  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هدومرف : هک  هدینش  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  داد  دنگوس  هبحر  رد  ار  مدرم 

كاندرد تافآ  ضارما و  هب  ایند  رد  همه  دـندوب  هدرک  نامتک  هک  ناـنآ  سپ  دـندومن ، ناـمتک  مه  یهورگ  و  دـنداد ، یهاوگ  هتـساخرب و 
[. 711 . ] جلدم نب  نمحرلادبع  هعیدو و  نب  دیزی  تسا ؛ هلمج  نآ  زا  هک  دندیدرگ . التبم 

هچنانچ دناهدومن ، هیجوت  لیوات و  ار  نآ  راچان  دننک  راکنا  شندوب  رتاوتم  تلع  هب  ار  مخریدغ  ثیدح  دناهتسناوتن  هک  زین  رگید  یـضعب  و 
تـسا نیا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  زا  دارم  هک  تفگ : نومام  خساپ  رد  قاحـسا  هک  تشذـگ  هماع  ياملع  اب  نومام  هجاحم  رد 

. تسا هدوبن  هدنز  الصا  عادولا  هجح  لاس  رد  هثراح  نب  دیز  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا ، هثراح  نب  دیز  تسود  یلع  هک 
. تسا هدوب  نمی  رد  عادولا ) هجح   ) عقوم نآ  رد  مالـسلاهیلع - یلع - دناهتفگ : هک  دـناهدرک  راکنا  ار  نآ  هنوگ  نیدـب  زین  رگید  یهورگ  و 
هک تسا  بلاطیبا  نب  یلع  لئاضف  باتک  یکی  هدروآ : وا  تافلوم  حرش  رد  يربط  لاح  حرـش  رد  [ 712  ] ءابدالا مجعم  رد  يومح  هچنانچ 
هک هدوب  نیا  باتک  نیا  فیلات  ببس  و  دیوگیم - هک  نیا  ات  هتفگ - نخس  لیصفت  هب  مخریدغ  رابخا  قدص  تحـص و  هرابرد  نآ  لوا  رد 

. تسا هدوب  نمی  رد  عادولا ) هجح   ) ماگنه نآ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  هتفگ  هدومن و  راکنا  ار  مخریدغ  ثیدح  دادغب  خیاشم  زا  یکی 
هک نیا  ات  هدروآ ، یحرش  مادک  ره  نوماریپ  هدومن و  هراشا  نکاما  نادلب و  لزانم و  هیلک  هب  نآ  رد  هک  هدورس  ياهدیـصق  هدنیوگ  نیمه  و 

: هتفگ نینچ  هدومن و  بیذکت  ار  نآ  یخیرات  هعقاو  هدیسر و  مخریدغ  هب 
مخریدغب انررم  مث 

مج روزب  لئاق  نم  مک 
یمالا یبنلاو  یلع  یلع 

رکبوبا و رتخد  هشیاع  ریظن  يدارفا  دـناهدرک ، ینکـش  نامیپ  شندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اـب  هک  یناـسک  يرآ ،
رمع هرفن  شـش  ياضعا  زا  یکی  صاقویبا  نب  دعـس  و  رمع ، رـسپ  ود  هللادیبع  هللادـبع و  و  رکبوبا ، داماد  ریبز  رکبوبا و  يومع  رـسپ  هحلط 

نآ اـب  شیرق  دـهع  ضقن  هک  نیا  اـب  دوـب . هدوـمن  يرازگتـسایس  ناـنآ  يارب  ار  تفـالخ  رمع  هک  هیما  ینب  هیواـعم و  نـینچمه  و  دـناهدوب ؛
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يارب رمع  هک  هدوب  ياهشقن  رطاخب  زین  و  راوگرزب ، نآ  رب  هدوب  رکبوبا  وا و  نتفرگ  یشیپ  ببس  هب  اهنت  رمع ، لوق  هب  انب  برع  ای  ترضح و 
. دوب هدومن  یحارط  هیما  ینب  نامثع و  ندناسر  تردق  هب 

ینعم نیا  هب   ) تیاصو هب  دسر  هچ  درادن ، يرهاظ  تموکح  ندمآ  دوجو  هب  اب  ياهمزالم  هنوگ  چیه  یهلا  تسا  یبصنم  هک  توبن  هکنیا  اب 
نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشاذـگن  رمع  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  دورب ،) نیب  زا  مه  توبن  دوبن  يرهاظ  تموکح  رگا  هک 

تـشونرس هجیتن  رد  و  دـننک ، ینکـشنامیپ  وا  اب  مه  شیرق  ریغ  شیرق و  مجع و  برع و  ماـمت  هک  نیا  ولو  دوش  ماـمت  مدرم  رب  تجح  هار 
يایصوا یهلا و  يایبنا  زا  يرایسب  تشونرس  دننام  و  دنشاب ، هکم  رد  ترضح  نآ  تایح  نامز  دننامه  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  ناناملسم 

. دناهدوب دوخ  نامز  نایوگروز  نارگمتس و  روهقم  مولظم و  هتسویپ  هک  نانآ 
رب یهلا  تسا  یبصنم  هک  ترـضح  نآ  تماما  تیاصو و  بصنم  هنرگو  دـنتفرگ ، نینموملاریما  زا  ار  يرهاـظ  تموکح  اـهنت  ناـنآ  هتبلا  و 

رایتخا رد  زین  يرهاظ  تموکح  تسیابیم  هراومه  هک  تسا  نیا  قح  هچرگ  تسا . هدوب  رارقرب  تباث و  رمع  نایاپ  ات  ظوفحم و  دوخ  ياج 
. تسا یقاب  نانچمه  هدشن و  لطاب  تسادخ  فرط  زا  هک  توبن  لصا  دنتفرگ  ار  نآ  رهق  اب  رگا  یلو  دشاب ، نانآ  نانیشناج  یهلا و  يایبنا 

روما يارب  ار  وت  ربمایپ  [ 713 [ ؛ انایندل كاضرن  الف  اننیدل  یبنلا  کیضر  هتفگ : وا  اب  ندرک  تعیب  ماگنه  هب  رکبوبا  اب  رمع  هک  ینخـس  اما  و 
یهلا يونعم و  هبنج  هن  هدوب ، نآ  يرهاظ  تموکح  هبنج  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  هنوگچ  نیاربانب  هدیدنسپ  ام  ینید 

و ترضح ، نآ  ياج  هب  ادخ  لوسر  تافو  يرامیب  رد  تسا  رکبوبا  ندناوخ  زامن  هیـضق  اننیدل  یبنلا  کیـضر  هلمج  زا  وا  دارم  نآ و  ندوب 
هتفرگ نآ  زا  رمع  هک  ياهجیتن  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  دشاب  حیحص  هک  نیا  ضرف  رب  و  میاهدرک ، ثحب  نآ  تیهام  تقیقح و  هرابرد  البق  ام 
لوسر ینیـشناج  تفالخ و  شزرا  هک  دوشیم  مولعم  لاح  ره  رد  و  رجافو . نموم  لک  فلخ  اولـص  دـناهتفگ : ناشدوخ  هک  نیا  اب  درادـن ؛
هتـسناد نانآ  نید  هب  طوبرم  ار  تعامج  تماما  مدرم و  يایند  هب  طوبرم  ار  تفالخ  هک  ارچ  هدوب ، رتمک  تعامج  تماما  زا  رمع  دزن  ادـخ 

هدرک و ییامنهار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  هب  ار  اهنآ  دندیـسرپیم ، یلکـشم  هلأسم  نانآ  زا  اراـصن  اـی  دوهی  ياـملع  هاـگره  و  تسا .
هتـسشن ربماـیپ  ياـج  هب  تنطلـس  تموـکح و  رد  اـهنت  اـم  و  تسوا ، شناد  ملع و  نزخم  اـم و  ربـمغیپ  نیـشناج  نیا  هک  دنتـشادیم  راـهظا 

نامز رد  يزور  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  فاقحا  ناونع  رد  نادلبلا  مجعم  رد  تسا  یبصان  هک  نیا  اب  يومح  هچنانچ  . میا
ام رب  توم  ترـضح  یلاها  زا  مادـناتشرد  لکیه و  يوق  يدرم  انثا  نیا  رد  میدوب ، هتـسشن  بلاـطیبا  نب  یلع  رـضحم  رد  رکبوبا  تفـالخ 

؟ تسیک امش  سیئر  گرزب و  دیسرپ ؛ دندوب  اجنآ  هک  نانآ  زا  تسشن و  يرانک  رد  دش و  دراو 
دیوگیم هک  نیا  ات  مدرم و …  نیرتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مع  رـسپ  نیا  دـنتفگ : هدومن و  هراشا  مالـسلاهیلع  یلع  هب  نانآ 

 … دندرب رکبوبا  دزن  هب  ار  وا  هاگنآ  و  دیدرگ ، ناملسم  ترضح  نآ  تسد  هب  هدومن و  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  نیئآ  یلع 

ارتفا تمهت و 

رد نانچ  درم  نیا  سابعنبا ! يا  تفگ : نم  هب  رمع  متفر ، رمع  دزن  هب  يزور  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  ساـبعنبا  زا  دـیدحلایبانبا  زین  و 
. تسا هدش  رغال  فیعض و  هک  ءایر  رطاخ  هب  مه  نآ  هتخادنا  بعت  جنر و  هب  ار  دوخ  تادابع  ماجنا 

؟ تسیک تدوصقم  سابعنبا :
(. یلع  ) تمع رسپ  رمع :

؟ تسیچ يراکایر  نیا  زا  شفده  هزیگنا و  سابعنبا :
. تفالخ ندروآ  تسدب  دوخ و  هب  تبسن  مدرم  هجوت  بلج  رمع :

یفرعم مدرم  هب  دوخ  زا  سپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  راکـشآ  حیرـص و  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ییاج  رد  یلو  سابعنبا :
؟ تشاد دهاوخ  شیارب  يدوس  هچ  ینکیم  اعدا  هک  وا  راک  نیا  رگید  ياهتشگ ، عنام  وت  هدومن و 
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اما هدرمـشیم و  کـچوک  ار  وا  برع  هدوب و  سرون  یناوج  عقوم  نآ  رد  وا  یلو  هدومن  یفرعم  ار  وا  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  تسرد  رمع :
. وا لاس  لهچ  مامتا  زا  سپ  رگم  هدیزگنرب  توبن  هب  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  هدیسر ، لامک  دح  هب  لاح 

. دودحم مورحم و  نکیلو  دناهتسنادیم  لماک  يدرف  ار  وا  مالسا  روهظ  يادتبا  نامه  زا  رظن  لها  ناگرزب و  همه  یلو  سابعنبا :
نآ هرادا  زا  دزغلیم و  نآ  رد  شیاهماگ  یلو  دیسر ، دهاوخ  تفالخ  هب  ماجنارس  یثداوح  عوقو  اهبیشن و  زارف و  زا  سپ  یلع  وا  هتبلا  رمع :

هیرظن تحـص  هب  زین  برع  هک  تسا  عـقوم  نآ  رد  دوـب و  یهاوـخ  تاـنایرج  نـیا  دـهاش  هدـنیآ  رد  ساـبعنبا ! يا  وـت  و  دـنامیم . زجاـع 
ار امـش  زور  نآ  مدوـب و  هدـنز  ماـگنه  نآ  رد  مه  نم  شاـک ! يا  و  درب ، دـهاوخ  یپ  دـندوب  فلاـخم  وا  تفـالخ  اـب  هـک  هـیلوا  نیرجاـهم 

[. 714 . ] ددرگیم رترود  وت  زا  يوش  رتکیدزن  نآ  هب  هچ  ره  هک  تسوت  هیاس  نوچمه  ایند  لثم  و  مارح ، ایند  هب  صرح  هک  اقح  مدیدیم ،
: ّفلؤم

هب یهاگ  هتسناد  شربمایپ  سفن  ار  وا  هداد و  یهاوگ  وا  تراهط  تمـصع و  رب  دنوادخ  هک  ار  یـسک  رمع  هک  دوشیم  هنوگچ  هللا ! ناحبس 
وا عضاوت  نینچمه  و  اصوصخ ، وا  صالخا  رب  مومع ، روطب  وا  تمـصع  رب  زج  هب  دنوادخ  هک  نیا  اب  دزاسیم ، مهتم  ایر  هب  ینامز  بجع و 

: دیامرفیم هک  هداد  یهاوگ 
هب ادخ  یتسود  رب  و  [ 715 …  ] اروکش الو  اءازج  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نوعمطی  و 

میهاوخیمن یساپس  شاداپ و  چیه  امش  زا  میهدیم و  ماعط  امش  هب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  ام  دنیوگ : دنهدیم و  ماعط  میتی  ریـسا و  ریقف و 
…

نخـس نیا  زا  سابعنبا  ابیز  هچ  و  مالـسلاهیلع . ترـضح  نآ  تیلـضفا  تابثا  رب  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  نومام  جاجتحا  تشذگ  نیا  زا  شیپ  و 
هب تفالخ  يارب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دشاب  هتـشاد  هتـسناوتیم  شراک  نیا  زا  یفدـه  هچ  نینموملا  ریما  وا  هک : هتفگ  خـساپ  رمع 

. ياهتشگ عنام  وت  یلو  هدومن  یفرعم  مدرم 
لاسدرخ ار  یلع  وا  برع  هتفگ : هک  يو  رگید  راتفگ  زا  سابعنبا  هک  نانچمه  دـنتقیقح ، زا  نادرگور  هراومه  ایند  لـها  هک  دوس  هچ  اـما 

گرزب لماک و  يدرم  ار  نینموملاریما  وا  مالـسا  روهظ  يادـتبا  زا  هراومه  تیارد  لـقع و  لـها  هک  هداد  خـساپ  یبوخ  هب  زین  دندرمـشیم 
اهینیبشیپ و وت  هک  تسا  نیا  شلوا  خساپ  موهفم  هک  نیا  امک  یتسین . نانآ  هلمج  زا  وت  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  موهفم  و  دناهتـسنادیم ،

. ياهدومن ناریو  هداد و  رییغت  وا  فالختسا  روظنم  هب  ار  ادخ  لوسر  تادیهمت 
لاس لهچ  هب  ندیـسر  زا  سپ  رگم  هدیزگنرب  توبن  هب  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  دـیوگیم : سابعنبا  هب  رمع  هک  اجنآ  و 

یکدوک رد  ار  وا  و  [ 716 [ ؛ ایبص مکحلا  هانیتآ  و  دیامرفیم : هک  ياهدینـشن  مالـسلاهیلع  ییحی  هرابرد  ار  ادخ  راتفگ  ایآ  تفگ : دیاب  وا  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  هدوب  یـسک  نیتسخن  نینموملاریما  هک  بلطم  نیا  رد  هماع  کیکـشت  اشنم  .و  میدیـشخب توبن  ماقم 

. تسا رمع  کیکشت  نیمه  هدوب ، یکدوک  لاح  رد  وا  ندروآ  مالسا  هک  نیا  هناهب  هب  تسا  خیرات  تاملسم  زا  نآ  هک  نیا  اب  هدروآ  نامیا 
دزغلیم نآ  رد  شیاهماگ  اما  دیسر  دهاوخ  تفالخ  هب  یثداوح  عیاقو و  عوقو  زا  سپ  ماجنارـس  یلع  وا  هتفگ : سابعنبا  هب  رمع  هک  نیا  و 

و… 
يارب ادـتبا  نامه  زا  ار  تفالخ  رگا  و  دـیاهدش ، رکبوبا  ترای  وت و  اهـشکمشک ، اهیناماسبان و  همه  نآ  تلع  هک  تفگ : دـیاب  وا  خـساپ  رد 

دوخ حیرـصت  نادجو و  لقع و  تداهـش  هب  دـشیم ، هتخیر  ینوخ  هن  دـشیمن و  هدیـشک  مالـسا  رد  يریـشمش  چـیه  دـیتشاذگیم  شلها 
. رکبوبا نب  دمحم  هب  شاهمان  نمض  رد  هیواعم ، هکلب  نآ و  رب  نینموملاریما 

شدوخ و قحان  يدـصت  زا  ریغ  داد  ماجنا  هشیمه  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  ندومن  لزلزتم  روظنم  هب  رمع  هک  يرگید  راک  و 
هک نیا  اب  داد ، رارق  دوخ  هرفن  شـش  ياروش  دارفا  وزج  ار  ناـنآ  هتـسناد  حـلاص  تفـالخ  يدـصت  يارب  زین  ار  ریبز  هحلط و  هک  نیا  رکبوبا 

بجاو نیملـسم  همه  رب  هک  يداـهج  يارب  یتـح  دوب  هدومن  جورخلا  عونمم  هتـشاد و  هگن  هنیدـم  رد  ار  ود  نآ  شتاـیح  ناـمز  رد  وا  دوخ 
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شتلع ودیا  هداد  ماجنا  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  يداهج  تسا  یفاک  امـش  يارب  یبنلا ؛ مایا  امک  داهج  امکیفکی  تفگیم : نانآ  هب  تسا ،
رد ار  نامثع  داماد  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  نیا  رگید  و  دننکن . يرگلالخا  ینکـشراک و  وا  تنطلـس  تفالخ و  رما  رد  نانآ  هک  دوب  نیا 

نیلوا ریبز  هحلط و  تهج  نیمه  هب  و  درک ، هداـمآ  هیما  ینب  ناـمثع و  ندیـسر  تفـالخب  يارب  ار  هنیمز  هار  نـیا  زا  داد و  رارق  مـکح  اروـش 
قفانم و هناگی  هیواعم  تماعز  یگدرکرس و  هب  هیما  ینب  يارب  هجیتن  رد  و  دنتسکش ، ار  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  اب  تعیب  هک  دندوب  یناسک 

نآ زا  سپ  و  دـیدرگ ، مهارف  ماش  رد  راوتـسا  یتموکح  دـنمورین و  یهاگیاپ  نامز  نآ  زا  میاهتفاین ، شیارب  یمود  نونکات  هک  خـیرات  روزم 
. دیدرگ هفاضا  نآ  رب  زین  نانآ  يومع  رسپ  نامثع  لتق  هناهب 

هک تشاد  اج  دربب  یپ  دناهتـشادزاب  تفالخ  زا  ار  نینموملا  ریما  وا  هک  هیلوا  نیرجاـهم  يار  تحـص  هب  برع  نیا  اـت  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  دربب ، یپ  زین  ادـخ  لوسر  هابتـشا  هب  برع  هک  نیا  اـت  و  درکیم : هفاـضا  زین  ار  هلمج  نیا  رمع 

. دومنیم یفرعم  مدرم  هب  دوخ  نیشناج  یصو و  ناونع  هب  ار  نینموملاریما  هراومه  شتافو  ماگنه  هب  ات  راذنالا  موی  رد  تثعب  زاغآ 
وت و هلیـسوب  هک  دـندوب  نیقفانم  اهنت  هک  دـننادیم  دنتـسین ، ندوک  رباکم و  هک  نانآ  مجع ، برع و  زا  مدرم  ماـمت  تفگ : وا  هب  دـیاب  زین  و 
، رذوبا ناملـس ، زا : دـناهدوب  ترابع  هک  هیلوا  نیرجاـهم  یعقاو و  ناناملـسم  اـما  و  دنتـشادزاب ، تفـالخ  يدـصت  زا  ار  نینموملاریما  رکبوبا 

. دنتسناوتن یلو  هدرک  ضقن  ار  رکبوبا  اب  تعیب  هک  دنتفرگ  میمصت  اهنآ  نانآ ، رئاظن  و  هفیذح ، رامع ، دادقم ،
لوسر هک  نیا  ات  مدوب  مشاه  ینب  هب  دنمهقالع  رادتـسود و  هراومه  نم  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  دـیدحلایبانبا  هچنانچ 

، دنریگب مشاه  ینب  زا  ار  تفالخ  ینابت  عامتجا و  اب  شیرق  هک  مدیسرتیم  لاح  نآ  رد  نم  دومن و  تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
نایم رد  نانآ  هک  یلاح  رد  متفریم  مشاه  ینب  دزن  هب  یهاگ  هدز  تریح  متـشاد ، ادخ  لوسر  تافو  رطاخب  هک  یهودنا  تدش  رثا  رد  سپ 
نانآ نارـس  تاکرح  لامعا و  بقارم  هتفر  شیرق  دزن  هب  مه  ینامز  هدوب و  عمتجم  ترـضح  نآ  كاپ  دـسج  راـنک  رد  ادـخ  لوسر  هرجح 

هک دروآ  ربخ  يرگید  ناهگان  دناهدرک . عامتجا  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  نانآ  تفگ : یسک  مدیدن ، ار  رکبوبا  رمع و  ءانثا  نیا  رد  سپ  مدوب 
هفیقـس لها  زا  رگید  یهورگ  هدـیبعوبا و  رمع و  هک  یلاح  رد  دـیآیم  مدـید  ار  رکبوبا  ینامز  كدـنا  زا  سپ  و  دـندرک ، تعیب  رکبوبا  اـب 

. دنتفرگیم تعیب  رکبوبا  يارب  وا  زا  اضر ، ای  روز  هب  دندیسریم  هک  سک  ره  هب  هتسب  رمک  هب  ییاعنص  رازا  نانآ  یگمه  دندوب و  وا  هارمه 
مدز و ار  رد  مکحم  دوب . هتـسب  رد  هک  یلاح  رد  مدناسر  مشاه  ینب  هب  ار  دوخ  ناباتـش  هدش  نیگهودـنا  رایـسب  تلاح  نیا  هدـهاشم  زا  نم 

ءانتعا یلو  مداد  يروتـسد  امـش  هب  نم  دینیبن  ریخ  دبا  ات  تفگ : درک و  نیرفن  نانآ  رب  سابعنبا  سپ  دـندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  متفگ :
نب مثیهلاوبا  تماص ، نب  هدابع  رذوبا ، ناملس ، دادقم ، بش  نامه  رد  و  مدرک ، گنرد  متشاد  هک  ینزح  یتحاران و  تدش  اب  سپ  دیدرکن .
رمع رکبوبا و  هب  ربخ  نیا  دننادرگرب ، نیرجاهم  زا  ییاروش  نایم  رد  ار  تفالخ  دندوب  هتفرگ  میمـصت  هک  مدـید  ار  رامع  هفیذـح و  ناهیت ،
نیا رد  حالص  تفگ : نانآ  هب  هریغم  دنتساوخ . یـشیدنا  هراچ  يرکف و  کمک  نانآ  زا  هتفر  هبعـش  نب  هریغم  هدیبعوبا و  دزن  هب  سپ  دیـسر 

دیـشاب رطاخ  هدوسآ  بلاطیبا  نب  یلع  هیحان  زا  ات  دیهد  رارق  تفالخ  رد  یبیـصن  هرهب و  شنادـنزرف  وا و  يارب  دـینیبب و  ار  سابع  هک  تسا 
[. 717…  ]

هللا و مرک  یلع  تفالخ  رب  يددعتم  دراوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : هدروآ  تسا  ظحاج  داتسا  هلزتعم و  خیاشم  زا  هک  ماظن 
زا هفیقـس  رد  هک  هدوب  وا  مه  هدومن و  نامتک  ار  نآ  رمع  یلو  هدـنامن  یقاب  یماـهبا  هطقن  یـسک  يارب  هک  ياهنوگ  هب  هدومن  حیرـصت  ههج 

. تسا هتفرگ  تعیب  رکبوبا  يارب  نارضاح 
اب دندوب  فلاخم  نینموملاریما  وا  تفالخ  اب  هک  دربب  یپ  هیلوا  نیرجاهم  يار  تحـص  هب  برع  هک  نیا  ات  دیوگیم : رمع  هنوگچ  یهگناو ،

یتفلاخم مالسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  اب  ادتبا  رد  دناهدوب ، نانآ  نیرتهقباس  اب  نیرتفورعم و  زا  نانآ  داقتعا  هب  هک  ریبز  هحلط و  هک  نیا 
رکبوبا رتخد  ءامـسا  زا  وا  رـسپ  هک  ینامز  اـت  هدوب  مشاـه  ینب  هرمز  رد  نینموملاریما و  اـب  ریبز  هک  نیا  رد  تسین  یفـالخ  اریز  دناهتـشادن ؛

تفرگ شتسد  زا  ار  ریشمش  رمع  سپ  دیشک ، ریشمش  دنریگب  تعیب  رکبوبا  يارب  وا  زا  روز  هب  دنتساوخ  هک  یماگنه  و  تسا ، هدش  گرزب 
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. ار بلک  نیا  دیریگب  تفگ : دز و  راوید  هب  ار  نآ  و 
هک یتقو  هدـمآدیرفلا : دـقع  رد  هچنانچ  تسا ، هتـشادن  یـشقن  وا  تفالخ  نایرج  رد  یلو  هدوب  رکبوبا  يومع  رـسپ  هک  نیا  اب  هحلط ، اما  و 

هحلط هب  رمع  سپ  دـشاب ، نآ  رد  رمع  مسا  هک  نآ  ولو  ار  نآ  ناوخب  تفگ : وا  هب  هحلط  دـناوخب  ار  رکبوبا  هماـن  تیـصو  تساوـخ  ناـمثع 
؟ ار وت  زورما  وا  يدناسر و  تفالخ  هب  ار  وا  زورید  وت  هک  نیا  زا  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  ار  نیا  تفگ :

هطبار نیا  رد  و  تسا . هدومن  بوکرس  ار  نیفلاخم  مکحم و  ار  رکبوبا  اب  تعیب  هک  هدوب  یسک  اهنت  رمع  هدمآ : دیدحلایبانبا  حرـش  رد  و 
، دشکب ار  وا  ادخ  ار ، دعس  دیشکب  هتفگ  هتفرگ و  دگل  ریز  ار  هدابع  نب  دعس  هفیقس  رد  و  هتفوک ، دادقم  هنیس  رب  و  هتسکش ، ار  ریبز  ریشمش 

لحم منم  بجرملا ؛ اهقیذـع  و  کـکحملا ، اهلیذـج  اـنا  دوب : هتفگ  هفیقـس  رد  هک  نیا  تلع  هب  هدوـمن  حورجم  ار  رذـنم  نب  باـبح  ینیب  و 
. تفالخ هیضق  نیا  رد  دامتعا 

هرخالاب و  تخاس ، جراخ  هناخ  زا  ار  نانآ  هدومن  دـیدهت  دـندوب  هدرب  هانپ  مالـسلاامهیلع  همطاف  هناخ  هب  هک  ار  مشاـه  ینب  زا  یهورگ  زین  و 
، تسا مارح  اـیند  هب  صرح  هتفگ : رمع  هک  نیا  اـما  و  [ 718  ] تفریمن شیپ  زا  وا  يارب  يراک  چـیه  دوبن  رکبوبا  يارب  وا  ياهـششوک  رگا 

رطاخب هتـشاذگ و  نیمز  يور  زیهجت  نودـب  ار  شربماـیپ  هزاـنج  هک  تسا  تساـیر  رب  صیرح  وا  اـیآ  تسا ؛ زیگناتفگـش  يو  راـتفگ  نیا 
تهج هب  نآ  قاقحتسا  تیلها و  نتـشاد  اب  هک  سک  نآ  ای  هتـساخرب و …  هعزانم  هب  مدرم  اب  نآ  قاقحتـسا  نتـشاد  نودب  تنطلـس ، بسک 

هریغ و ملع و  زا  یناسنا  هیلامک  تافص  مامت  دندوب  اراد  و  هللا ، لوسر  اب  وا  تبارق  نینچمه  و  نآ ، رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صن 
نآرق يروآعـمج  هب  زین  نآ  زا  سپ  و  هتفر ، ادـخ  لوـسر  رهطم  رکیپ  نفد  نفک و  زیهجت و  لاـبند  هب  هدیـشک و  تسد  نآ  زا  هـمه  نـیا  اـب 

. تفریذپیمن نایاپ  نارگید  عفن  هب  راک  زگره  دشیم  رضاح  رگا  اعطق  هدشن و  رضاح  هفیقس  رد  الصا  هدرامگ و  تمه 
لودع يرگید  هب  دوب  هدومن  ار  تعیب  داهنشیپ  ام  هب  رکبوبا  زا  شیپ  تمع  رسپ  رگا  دنتفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  راصنا  هچنانچ 

زا شیپ  ار  امش  نانخـس  ام  رگا  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  دومن  هجاحم  نانآ  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یعقوم  نینچمه  و  میدرکیمن ،
!. میدرکیمن تعیب  يرگید  اب  زگره  میدوب  هدینش  مینک  تعیب  رکبوبا  اب  هک  نآ 

 … تسوت هیاس  هلزنم  هب  وت  يایند  انامه  هتفگ : رمع  هک  نیا  اما  و 
زا داد و  رجه  تبـسن  ادـخ  لوسر  هب  نآ  رطاخب  شدوخ  ارچ  سپ  تسا  ياهیاس  ناـسب  اـیند  وا  تاراـهظا  قبط  رگا  اریز  تسا ؛ روآ  بجعت 

تعیب وا  اب  هک  یتروص  رد  دوب  هللا  لوسر  سفن  هلزنم  هب  هک  دشکب  ار  یسک  تساوخ  ارچ  و  درک ؟ يریگولج  ترضح  نآ  ندرک  تیـصو 
. دنکن تعاطا  ءاروش  روتسد  زا  هک  یتروص  رد  دومن  رداص  ار  وا  لتق  مکح  زین  دیامنن و 

هدنبوک خساپ 

رمع دیوگیم  هک  نیا  ات  متفر  نوریب  رمع  اب  رادید  دصق  هب  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  راکب  نب  ریبز  تایقفوم  زا  دیدحلایبانبا 
؟ يوریمن یلع  تمع  رسپ  دزن  هب  يراگتساوخ  يارب  ارچ  تفگ : نم  هب 

؟ ياهتفرن نم  زا  شیپ  وت  سابعنبا :
. ار شنارتخد  زا  رگید  یکی  رمع :

. دشابیم شردارب  رسپ  يارب  وا  سابعنبا :
نم هک  شاـک ! يا  ددرگ و  فرحنم  هار  زا  هتفرگ  بجع  ار  وا  دوش  هفیلخ  یلع  وـت  راـی  رگا  مسرتیم  ساـبعنبا ! يا  تفگ : رمع  هاـگنآ  و 

. مدیدیم مدوخ  زا  سپ  ار  امش  تشونرس  عضو و 
شتبحاصم ماگنه  هب  هن  هدومن و  لیدبت  هن  و  هداد ، رییغت  ار  ادخ  مکح  هن  هاگچیه  ینادیم  زین  تدوخ  هک  نانچ  نآ  ام  رای  یلو  سابعنبا :

. تسا هدروآ  مشخ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب 
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يراگتـساوخ همطاـف  رب  ار  لـهجوبا  رتـخد  تساوـخ  هک  هاـگنآ  هن  و  تـفگ : هدوـمن  عـطق  ارم  مـالک  رمع  اـجنیا  رد  دـیوگیم : ساـبعنبا 
دـصق زگره  ام  رای  یمیمـصت و  هدارا و  ناـسنا  نیا  میتفاـین  [ 719 [ ؛ امزع هل  دـجن  ملو  هدومرف : یلاعت  يادـخ  تفگ : وا  هب  ساـبعنبا  . دـنک

رد ناهاگآ  يارب  یتح  دیآیم  شیپ  سک  همه  يارب  نوگانوگ  راکفا  نکیلو  هتـشادن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندومن  تحاران 
ار نآ  رعق  هتفر  ورف  امـش  ملع  ياـیرد  رد  دـناوتیم  درادـنپیم  هک  یـسک  ساـبعنبا ! يا  تفگ : رمع  اـجنیا  رد  نارادرک . تـسرد  نـید و 

[. 720 . ] زجاع نآ  زا  و  ساسایب ، هدرک  ینامگ  دبایرد 

رمع راتفگ  لیلحت 

: ّفلؤم
بجع و نیب  یتوافت  هاگآان  دارفا  الومعم  تفگ : دیاب  دریگ . بجع  ار  وا  دوش  هفیلخ  وت  رای  رگا  مسرتیم  هتفگ : سابعنبا  هب  رمع  هک  نیا 
؛ نوملعی نیقفانملا ال  نکل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  هللاو  دیامرفیم : یلاعت  يادـخ  دـننیبیمن ، یـشنم  گرزب  سفن و  تزع  نیب  ربک و 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  اجنآ  زا  .و  دنتـسین هگآ  ینعم  نیا  زا  نیقفانم  نکل  تسا و  نامیا  لها  لوسر و  ادخ و  صوصخم  تزع  [ 721]
بجع هب  ار  وا  رمع  ورنیا  زا  ناتـسرپایند …  تسایر و  لها  يارب  ینتورف  عضاوت و  مدع  زا  راگدرورپ ، بوبحم  هدوب  ییوخ  شنم و  ياراد 

هدوب یناسنا  نیرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  نمشد  تسود و  قافتا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هنرگو  تسا ، هداد  تبـسن 
: هدومرف یلاعت  يادخ  هک  تسا  تافص  نیا  هب  فصتم  هک 

[. 722 …  ] امالس اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  انوه و  ضرالا  یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابع  و 
باطخ و اهنآ  هب  لهاج  مدرم  هاگره  و  دـنور ، هار  ینتورف  عضاوتب و  نیمز  يور  رب  هک  دنتـسه  ناـنآ  نمحر  يادـخ  صاـخ )  ) ناگدـنب و 

 … دنهد باوج  سفن  تمالس  اب  دنیامن  باتع 
. تسا هدش  لزان  شمارک  تیب  لها  وا و  ناش  رد  هیآ  نیا  هک : هدمآ  تایاور  رد  و 

وت دوب  هتفگ  وا  هب  هک  دوب  سابعنبا  رب  در  ضیرعت و  مالـسلااهیلع …  همطاف  رب  لهجوبا  رتخد  يراگتـساوخ  رد  هن  و  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدادن و  لیدبت  رییغت و  ار  ادخ  مکح  هاگچیه  وا  هک  ینادیم  یـسانشیم و  ار  یلع  وا  عیفر  ماقم  تیـصخش و 

. تسا هدرواین  مشخ  هب  ار  هلآ 
عطق ار  وا  نخـس  هتفـشآرب و  رمع  تهج  نیمه  هب  ياهدش … و  بکترم  ار  اهنیا  وت  هک  دوب  نیا  رمع  هب  سابعنبا  راتفگ  نیا  موهفم  هتبلا  و 

. دیامن در  ضقن و  ار  وا  مالک  دوب  هتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  رب  يارتفا  اب  هدومن و 
: تسا نوناق  نیا  هدنروآ  شدوخ  هک  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  نیا  هتـشاد ، راهظا  رمع  هک  یبلطم  نآ  یگیاپیب  رب  لیلد  و 

[. 723 . ] عابر ثالث و  ینثم و  ءاسنلا  نم  مکل  باط  ام  اوحکناف 
رگا وگب  [ 724 [ ؛ نیدباعلا لوا  اناف  دـلو  نمحرلل  ناک  نا  لق  هدومرف : وا  هرابرد  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  لاح  ددرگ ، نیگمـشخ  نآ  ماجنا  اب 

ماـکحا و هب  ههک  دوب  یـسک  نیلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  مدوب . وا  ناگدـننک  شتـسرپ  نیلوا  نم  سپ  دوب  يدـنزرف  ار  ادـخ 
ار ییابر  نیلوا  دومرف : دومن  وغل  لطاب و  ار  ابر  هک  ماگنه  نآ  هچنانچ  تسا ؛ هدومنیم  لـمع  هدوب  اـهنآ  غلبم  نیبم و  دوخ  هک  یهلا  نیمارف 

رسپ نوخ  مرادیم  رب  هک  ار  ینوخ  نیلوا  دومرف : تشادرب  ار  تیلهاج  ياهنوخ  هک  ماگنه  نآ  و  تسا . سابع  میومع  يابر  مرادیم  رب  هک 
. تسا بلطملادبع  نب  ثراح  نب  هعیبر  میومع 

ار ابر  دنوادخ  دومرف : شاهبطخ  نمـض  رد  دناوخ و  هبطخ  هکم  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدمآ : يربط  خیرات  رد  زین  و 
ار ینوخ  نیلوا  و  هدش ، هتـشادرب  هدش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ینوخ  ره  و  تسا . هدش  هتـشادرب  بلطملادـبع  نب  سابع  يابر  و  هدومن ، وغل 

هدریـش نز  هتفر  ثیل  ینب  هلیبق  نایم  رد  مالـسا  زا  لـبق  هعیبر  و   ) تسا بلطملادـبع  نب  ثراـح  نب  هعیبر  میومع  رـسپ  نوخ  مرادیم  رب  هک 
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(. دندوب هتشک  ار  وا  لیذهونب  سپ  دومنیم  بلط 
ندرب کـشر  هب  دـسر  هچ  تـسوا ، رفک  زا  رگید  يرـسمه  اـب  وا  جاودزا  رطاـخب  شرهوـش  هـب  تبـسن  نز  ندرب  کـشر  تریغ و  هوـالعب ،

هب لادج  تاشامم و  قیرط  رب  هتفگ ، خساپ  ار  وا  رگید  يوحنب  هکلب  هدرکن  بیذـکت  بلطم  نیا  رد  ار  وا  سابعنبا  هکنیا  اما  .و  وا ناکیدزن 
. تسا زجاع  وا  اب  هجاحم  زا  هک  دنک  رارقا  هدش  روبجم  رمع  تهج  نیمه  هب  و  هدوب ، نسحا  وحن 

يار لامعا 

داریا و نامثع  هرابرد  ینلع  روطب  مدرم  هک  نیا  دـش  ببـس  هک  یعوضوم  نیلوا  دـیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  شخیرات  رد  يربط 
اجب مامت  ار  شزامن  مشـش  لاس  رد  هک  نیا  ات  دناوخیم  هتـسکش  ینم  رد  ار  شزامن  شتفالخ  لوا  ياهلاس  رد  وا  هک  دوب  نیا  دـننک  داقتنا 

هن دنگوس  ادخب  دومرف : وا  هب  هتفر و  وا  دزن  هب  زین  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دندرک و  ضارتعا  وا  هبادخ  لوسر  هباحـص  زا  يرایـسب  دروآ ،
ینم رد  ار  شزامن  ادخ  ربمایپ  هک  يراد  رطاخب  مه  تدوخ  هتـشذگ  ادـخ  لوسر  تایح  زا  ینالوط  ینامز  هن  هداتفا و  قافتا  ياهزات  بلطم 
لاح ياهدومنیم ، لمع  نانآ  دننام  هتـشذگ  ياهلاس  رد  مه  تدوخ  و  بیترت ، نیمه  هب  زین  رمع  رکبوبا و  وا  زا  سپ  دـناوخیم و  هتـسکش 

؟ ياهتشگرب نآ  زا  هک  هدش  هچ 
[. 725 . ] دیسر مرطاخب  هک  دوب  ياهیرظن  تفگ : نامثع 

هدرک لقن  نسح  هک  یثیدح  نیا  تسا  هنوگچ  متفگ : دیبع  نب  ورمع  هب  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  ذاعم  نب  ذاعم  زا  دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
هدوبن یتنـس  بحاص  ناـمثع  داد : خـساپ  ورمع  تسا . هداد  ثرا  شرهوش  زا  شاهدـع  ياـضقنا  زا  سپ  ار  نمحرلادـبع  رـسمه  ناـمثع  هک 

. تسا
: ّفلؤم

ربارب رد  یشارت  يار  ایآ  هتشذگ ، نیا  زا  دنا . هداد  رارق  دوخ  موس  ياوشیپ  ار  وا  تنـس  لها  هنوگچ  سپ  هدوبن ، یتنـس  بحاص  نامثع  رگا 
!؟ تسین هللا  لزنا  ام  ریغ  هب  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لمع 

قالط رایتخا  هرابرد  نامثع  رظن 

، دـش مامت  مراـک  نوچ  و  مدوب ، هتفر  ناـمثع  دزن  يراـک  ماـجنا  روظنم  هب  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  یکتع  لـالحلاوبا  زا  هیلح  رد  میعنوبا 
؟ يراد یتجاح  ایآ  تفگ : نم  هب  نامثع 

خـساپ نامثع  . تسا هدومن  راذـگاو  دوخ  هب  ار  شرـسمه  قالط  رایتخا  ام  لیماف  زا  يدرم  هک  نیا  نآ  و  یعرـش ، لاوس  کـی  زج  هن ، متفگ 
. دوب دهاوخ  نز  اب  قالط  رایتخا  تروص  نیا  رد  داد :

: ّفلؤم
. قاسلاب ذخا  نم  دیب  قالطلا  هدومرفن : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ 

لتاق زا  وفع  نامثع و 

ار وا  رمع  رسپ  هللادیبع  هک  نازمره ، لتق  نایرج  هرابرد  مدرم  دیوگیم : هک  دناهدرک  لقن  یبعـش  زا  هفیقـس  رد  يرهوج  يروش و  رد  هناوع 
وا و  تشک ، ار  نازمره  هللادـیبع  هک  دوب  یهلا  ياضق  زا  مدرم ! يا  تفگ : تفر و  ربنم  هب  نامثع  سپ  دـندرکیم  وگتفگ  رایـسب  دوب  هتـشک 

هفیلخ دـنزرف  زین  امـش  اـیآ  مدرک ، وـفع  ار  هللادـیبع  متـسه و  امـش  ياوـشیپ  نم  درادـن و  نیملـسم  ادـخ و  زج  یثراو  هک  تـسا  یناملـسم 
. دومن دازآ  ار  وا  سپ  هلب ، دنتفگ : یگمه  دیشخبیمن ؟ ار  ناتیزورید 
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دزن زا  نامثع  هک  تسا  يرظن  نیا  هللا ! ناحبس  دومرف : تفرگ و  نابل  رب  يدنخبل  دیسر  نینموملا  ریما  كرابم  عمس  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 
!. تسا روآ  تفگـش  یـسب  نیا  هک  دـنگوس  ادـخب  درادـن ، یتیالو  هنوگ  چـیه  وا  رب  هک  دـشخبیم  ار  یـسک  قح  ایآ  هدومن ، زاربا  شدوخ 

[. 726]

لزانم بیرخت  مارحلا و  دجسم  هعسوت 

مه ياهدع  یلو  دیرخ ، ار  ناشیاههناخ  یضعب ، زا  روظنم  نیدب  و  داد ، هعسوت  ار  مارحلادجـسم  نامثع  يرجه  لاس 26  رد  هدروآ : يدقاو 
هورگ نیا  درک ، تخادرپ  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  تمیق  دومن و  ناریو  ار  ناشلزانم  هدومنن  ییانتعا  نانآ  هب  نامثع  دـندشن ، شورف  هب  رـضاح 

ءوس نم  يرابدرب  زا  اهنت  امـش  تفگ : نانآ  هب  و  دننک ، ینادنز  ار  نانآ  داد  روتـسد  نامثع  دندیـشک ، دایرف  وا  رب  هدومن  ضارتعا  نامثع  هب 
[. 727 . ] دیدیشکن دایرف  وا  رب  یلو  داد  ماجنا  امش  اب  ار  راک  نیا  زین  رمع  نم  زا  شیپ  دیاهدرک ، هدافتسا 

ات تشوـن  زیزعلادـبع  نب  رمع  هـب  کلملادـبع  نـب  دـیلو  هدروآ : نآ  زا  سپ  هدرک و  لـقن  نادـلبلا  حوـتف  رد  زین  يرذـالب  ار  ربـخ  نـیمه  و 
ار شاهناخ  وگب  دزرو  عانتما  شاهناخ  شورف  زا  یسک  رگا  هک  درک  هفاضا  و  دناسرب ، عارذ  تسیود  تعسو  هب  فرط  ره  زا  ار  یبنلادجسم 

. يراد نامثع  رمع و  نوچمه  یقودص  فلس  راک  نیا  رد  وت  هک  ارچ  نک ، بارخ  ار  شاهناخ  زادرپب و  وا  هب  ار  شیاهب  هدز  تمیق 
یلو دـیرخ  ار  یـضعب  ياـههناخ  داد و  هعـسوت  ار  مارحلا  دجـسم  تفر و  هکم  هـب  رمع  يرجه  لاـس 17  رد  هدروآ : شخیراـت  رد  یبوقعی 
هلمج زا  دومن ؛ تخادرپ  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  ياـهب  دومن و  ناریو  زین  ار  هتـسد  نیا  ياـههناخ  سپ  دـندشن ، شورف  هب  رـضاح  مه  یـضعب 

. دیدرگ بارخ  زین  سابع  هناخ 
؟ ینکیم بارخ  ارم  هناخ  ایآ  تفگ : رمع  هب  سابع 

. دجسم هعسوت  روظنم  هب  هلب . تفگ : رمع 
دوواد دـنک ، انب  ایلیا  رد  يدجـسم  ات  دومن  یحو  ربمغیپ  دوواد  هب  دـنوادخ  انامه  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : ساـبع 

، ياهتخاـس یبصغ  نیمز  رد  ار  نآ  وت  مریذـپیمن و  ار  لـالح  هزیکاـپ و  زج  نم  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  دـنوادخ  سپ  تخاـس ، ار  دجـسم 
. دیرخ ار  نآ  سپ  تسا ، هدیرخن  ار  نیمز  هعطق  کی  هک  دید  درک ، یسررب  تقد و  دوواد 

؟ تسا هدینشادخ  لوسر  زا  ار  ربخ  نیا  یسک  ایآ  تفگ : دینش  ار  نیا  نوچ  رمع 
یـشیپ وا  رب  رمع  سپ  دوب ، وا  اب  زین  سابع  هک  یلاح  رد  تشگزاب . هکم  زا  رمع  هدروآ  هک  نیا  ات  دـنداد  یهاوگ  نآ  رب  هتـساخرب  یهورگ 
هتـسیاش یلو  متفرگ  یـشیپ  وت  رب  نم  تفگ : سابع  هب  رمع  عقوم  نیا  رد  دـیدرگ ، قحلم  وا  هب  ساـبع  هک  نیا  اـت  داتـسیا  هاـگنآ  و  تفرگ ،

. تسه فعض  امش  رد  هک  یموق  دیوج ، مدقت  مشاه  ینب  امش  رب  یسک  تسین 
[. 728 ! ] فیعض تفالخ  زا  میدنمورین و  توبن  رد  هک  دید  ار  ام  نامیادخ  داد : خساپ  وا  هب  سابع 

هیبیدح حلص  رمع و 

( شیرق فرط  زا   ) ورمع نب  لیهـس  اـب  ار  هیبیدـح  حلـص  داد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  یماـگنه  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
یلو دننادرگن ، زاب  ناناملسم  هب  دنریذپب و  ار  وا  دور  شیرق  دزن  هب  ناناملسم  زا  یسک  رگا  هک  دوب  نیا  یکی  نآ  داوم  هلمج  زا  هک  تشون ،

هب دش و  نیگمـشخ  رمع  دننادرگرب ، شیرق  هب  ار  وا  دشاب  ناملـسم  دنچ  ره  دورب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  هب  شیرق  زا  یـسک  رگا 
!؟ دنوش هدنادرگزاب  نیکرشم  هب  ناناملسم  ایآ  رکبوبا ! يا  تسا  گنن  هچ  نیا  تفگ : رکبوبا 

؟ دیتسین ادخ  هداتسرف  قح  هب  امش  ایآ  تفگ : تسشن و  ترضح  نآ  لباقم  رد  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  هب  هاگنآ  و 
. هلب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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؟ میتسین ناملسم  تقیقح  رد  ام  ایآ  رمع :
. هلب ربمایپ :

؟ دنتسین رفاک  نانآ  ایآ  رمع :
. هلب ربمایپ :

. میهد يراوخ  هب  نت  هنوگ  نیا  نامنییآ  رد  ارچ  نیاربانب  رمع :
دهاوخن عیاض  ارم  اعطق  و  مهدیم ، ماجنا  دهد  روتـسد  نم  هب  ادخ  هک  هچنآ  متـسه و  ادخ  هداتـسرف  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دومن
دزن هب  سپس  و  داد . مهاوخن  رد  نت  یتلذ  نینچ  هب  زگره  مبایب  دوخ  يارب  ینارای  رگا  تفگ : تساخرب و  ادخ  لوسر  دزن  زا  كانبضغ  رمع 

؟ وا هدعو  هدش  روطچ  سپ  دش ، دهاوخ  هکم  لخاد  يدوز  هب  هک  دوب  هدادن  هدعو  ام  هب  ربمغیپ  رگم  تفگ : تفر و  رکبوبا 
؟ دش دهاوخ  هکم  دراو  لاسما  نیمه  هتفگ  وت  هب  ادخ  لوسر  ایآ  رکبوبا :

. هن رمع :
ندرگ يراوخ  نیا  هب  ام  هنوگچ  تسیچ و  هدش  هتشون  هک  ياهمانحلـص  نیا  سپ  رمع : . دش میهاوخ  لخاد  یکیدزن  هدنیآ  رد  سپ  رکبوبا :

؟ میهن
دهاوخن هدنامرد  ار  وا  شیادخ  و  تسادخ ، هداتـسرف  وا  دنگوس  ادخ  هب  رادـنرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرای  زا  تسد  رکبوبا :

! دیناوخب نم  دزن  ار  رمع  دومرف : تفرگ : تسد  رد  ار  هبعک  هناخ  ياهدیلک  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  هکم  حتف  زور  رد  ورنیا  زا  تشاذگ ،
[. 729 . ] مدوب هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دمآ ، رمع 

تسادـخ و نـید  رد  کـش  نـیا  و  دوـمن ، دـیدرت  هیبیدـح  زور  رد  رمع  دـیوگیم : هـک  هدرک  لـقن  ماـظن  زا  لـحن  لـلم و  رد  یناتــسرهش 
[. 730 . ] تسا هدومن  مکح  تواضق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  هب  تبسن  يدونشخان 

نیا دـیفم  دـنادرگ و  موکحم  ود  نآ  مالـسا  رب  عامجا ، عوقو  هار  زا  ار  هر )  ) دـیفم خیـش  تساوخ  یلزتعم  يوطـش  ورمعوبا  هک  یماگنه  و 
يروذحم رد  ار  وت  لاح  مدادن ، وت  هب  ار  نآ  تابثا  لاجم  متفایرد و  ار  وت  دوصقم  نم  تفگ : يو  هب  دـیفم  هاگنآ  دومن ، در  ار  شلالدتـسا 

نید رد  هک  سک  ره  هک  نیا  رب  دـنراد  قافتا  تما  ماـمت  هک  يراد  لوبق  اـیآ  يزاـس . دراو  نآ  رد  ارم  یتساوخیم  وت  هک  داد  مهاوخ  رارق 
؟ تسا هدومن  فارتعا  دوخ  رفک  هب  دنک  دیدرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توبن  ادخ و 

هک يزور  زج  مدرکن  کش  ادخ  نید  رد  مدـش  ناملـسم  هک  يزور  زا  هاگچیه  هتفگ  رمع  هک  نیا  رد  تسین  یفالخ  و  دـیفم : . هلب ورمعوبا :
؟ یتسین ادخ  هداتسرف  وت  ایآ  متفگ : هتفر و  ترضح  نآ  دزن  هب  هک  دومن  هحلاصم  هکم  لها  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. هلب دومرف :
؟ میتسین نموم  ام  ایآ  متفگ :

. هلب دومرف :
؟ ياهداد تلذ  هب  نت  نینچ  نیا  ارچ  سپ  متفگ :

؟ میوشیم هکم  لخاد  هک  يدوب  هدادن  هدعو  ام  هب  ایآ  متفگ : وا  هب  سپس  و  تسا ، نآ  رد  وت  ریخ  تسین و  تلذ  نیا  ادخ : لوسر 
. هلب دومرف :

؟ میوشیمن دراو  ارچ  سپ  متفگ :
؟ يوشیم لخاد  لاسما  نیمه  هک  مدوب  هداد  هدعو  وت  هب  ایآ  دومرف :

. دش میهاوخ  هکم  لخاد  يدوز  هب  دنوادخ  تساوخ  هب  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هن . رمع :
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رکذ اب  ار  وا  كوکـش  زا  يرگید  دراوم  هاگنآ  و  تسا . هدومن  دیدرت  شلوسر  توبن  ادـخ و  نید  رد  وا  نیا  ربانب  تفگ : هر )  ) دـیفم خـیش 
راهظا نیا  زا  سپ  رمع  هک  دـناهدرک  اعدا  بصاون  زا  ضعب  تفگ : نآ  زا  سپ  تفرگ : ار  بولطم  هجیتن  سپـس  داد و  حرـش  وا  يارب  لـیلد 
عامجا نآ  ربارب  رد  مرجالو  لیلد ، نودـب  تسا  ییاعدا  اهنآ  هتفگ : نکیلو  تسا  هتـشگ  نیقی  هب  لدـبم  وا  کش  هدروآ و  ناـمیا  شدـیدرت 

. شزرا دقاف 
هدومن یعامجا  نینچ  ياعدا  نونکات  یـسک  هک  نیا  مرادن  رواب  نم  تفگ : هک  نیا  زج  تشادـن  یخـساپ  ورمعوبا  دـیوگیم : دـیفم  خـیش 

. تشادن یباوج  هنوگ  چیه  وا  نکیلو  وگب ! يراد  نآ  زا  یخساپ  هچنانچ  دیدرگ ، تباث  وت  رب  بلطم  نیا  نونکا  یلو  دیفم : . دشاب

اروش رمع و 

زا سپ  نیـشناج  هرابرد  درک ، نیقی  دوخ  گرم  هب  دـیدرگ و  حورجم  ولولوبا  تابرـض  رثا  رب  رمع  هک  هاـگنآ  هدروآ : دـیدحلایبانبا  زین  و 
شیرق زا  رفن  شش  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دومن  تافو  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هاگنآ  تخادرپ … و  تروشم  هب  دوخ 

اروش هب  نانآ  نایم  رد  ار  تفالخ  ماهتفرگ  میمـصت  نم  و  فوع ، نب  نمحرلادبع  دعـس ، ریبز ، هحلط ، نامثع ، یلع ، دوب ؛ دونـشخ  یـضار و 
! دیناوخب نم  دزن  ار  رفن  شش  نیا  تفگ : سپس  دنیامن … و  باختنا  تفالخ  يدصت  يارب  ناشدوخ  نیب  زا  ار  رفن  کی  ات  مراذگب 

یهاگن نانآ  هب  رمع  دینارذگیم . ار  دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرفآ  گرم  رتسب  رد  وا  هک  یلاح  رد  هدش  دراو  رمع  سپ  دـندناوخ . ار  نانآ 
؟ دیرادن تفالخ  هب  عمط  مشچ  امش  یگمه  ایآ  تفگ : ناشیا  هب  هدنکفا 

قالخا و عضو  زا  ار  امـش  یگمه  نم  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  نآ  زا  سپ  دـندرک … و  رایتخا  توکـس  هدـش  تحاران  يو  راـتفگ  نیا  زا  اـهنآ 
؟ مزاسن هاگآ  ناتتایحور 

لیخب و  قلخ ، دـب  كریز ، يدرم  ریبز ! يا  وت  اـما  تفگ : هدرک و  ور  ریبز  هب  سپ  درک . یهاوـخن  اـنتعا  هن ، میئوـگب  رگا  هک  وـگب ! دـنتفگ :
منک راذـگاو  وت  هب  ار  تفالخ  رگا  یناطیـش ، رگید  زور  ناسنا و  زور  کی  رفاـک ، بضغ ، عقوم  رد  و  نموم ، يدونـشخ ، لاـح  رد  یتسه ،

رب یناطیش  يوخ  هک  زور  نآ  یشاب  نیملسم  هفیلخ  وت  رگا  و  دننکیم ، درخ  ار  رگیدکی  زغم  رس و  وج  عاص  کی  يارب  احطب  رد  ناناملسم 
وت تسد  هب  ار  تما  نیا  تشونرـس  دنوادخ  تسه  وت  رد  ییاهتلـصخ  نینچ  ات  و  دوب !؟ دهاوخ  مدرم  نیا  ياوشیپ  یـسک  هچ  دیآ  بلاغ  وت 

. درپس دهاوخن 
: دوب هتفگ  رکبوبا  هب  هحلط  هک  تهج  نادب  تشاد ، لد  رد  ار  وا  هنیک  رکبوبا  تافو  زور  زا  زونه  هک  یلاح  رد  درک و  ور  هحلط  هب  هاگنآ  و 
: تفگ وا  هب  دشاب و  هدش  نیملسم  روما  رادمامز  وا  یشابن و  وت  هک  يزور  هب  دسر  هچ  دنکیم ، تفلاخم  ام  اب  هنوگ  نیا  رمع  ياهدنز و  وت 

. ییوگیمن ریخ  نخس  هک  وگب  تفگ : هحلط  منک ؟ توکس  ای  میوگب و  مه  وت  هرابرد  ایآ 
زین و  يدومن . یباـتیب  همه  نآ  دوب  هدیـسر  وت  تشگنا  هب  هک  یتـحارج  رـصتخم  رثا  رب  هک  مسانـشیم  دـحا  گـنج  زور  زا  ار  وـت  نم  رمع :
هتفگ باـجح  هیآ  لوزن  عـقوم  رد  هک  ینخـس  رطاـخ  هب  دوـب  نیگمـشخ  وـت  هـب  تبـسن  هـک  یلاـح  رد  دوـمن  تـلحر  اـیند  زا  ادـخ  لوـسر 
هتفگ دندناسر  ربمغیپ  هب  ار  وا  راتفگ  دعب  هک  يدارفا  روضح  رد  هک  دوب  نیا  باجح  هیآ  لوزن  عقوم  رد  هحلط  نخـس  هتفگ : ظحاج  . يدوب

!؟ مییامن جاودزا  شنارسمه  اب  ام  دورب و  ایند  زا  هک  هاگنآ  تشاد  دهاوخ  وا  يارب  يدوس  هچ  ادخ  لوسر  نارسمه  زورما  باجح  دوب :
رد دومن  تافو  ایند  زا  ادـخ  لوسر  یتفگ  لاحلا  تدوخ  وت  دـیوگب : رمع  هب  یـسک  اـجنیا  رد  رگا  هدرک : هفاـضا  ربخ  لـقن  زا  سپ  ظـحاج 
هب دوب  كانبـضغ  وت  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  درک  تافو  ادـخ  لوسر  ییوگیم  هحلط  هب  کنیا  و  دوب ، یـضار  رفن  شـش  نیا  زا  هک  یلاـح 

رمع ربارب  رد  دـناوتب  هک  تسیک  نکیلو  تشاد . دـهاوخن  شیئوگ  ضقانت  نیا  زا  یخـساپ  باجح  هیآ  لوزن  عقوم  رد  تراـتفگ  نآ  رطاـخ 
[. 731 !. ] ضارتعا نیا  هب  دسر  هچ  دیوگب ، ار  نخس  نیا  زا  رتمک 

: ّفلؤم
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نخـس الومعم  هک  ییاج  زا  و  دشاب ، عقاو  فالخ  ود  نآ  زا  یکی  تسیابیم  راچان  دراد  دوجو  رمع  راتفگ  رد  هک  یـضقانت  نیا  هب  هجوت  اب 
شومارف ار  نآ  رمع  هدوب و  غورد  هدوب  یـضار  رفن  شـش  نیا  زا  ربمغیپ  هتفگ : هک  وا  لوا  مالک  ریزگان  دوشیم  هدرپس  یـشومارف  هب  غورد 

. تفگیمن تسا  نآ  دض  هک  ار  مود  نخس  دوب  تسار  يو  نیتسخن  راتفگ  رگا  و  تسا ، هدرک 
فیعـضت يارب  يزاـس  هنیمز  روظنم  هب  مه  نآ  تسا  هتـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ياـپ  هب  هک  هدوـب  ییارتـفا  شلوا  راـتفگ  نیارباـنب ،

 … مسانـشیم ار  وـت  دـحا  گـنج  زور  زا  نم  هحلط : هب  رمع  نخـس  اـما  .و  ناـمثع تفـالخ  تیوـقت  مالـسلاهیلع و  نینموـملاریما  تفـالخ 
ادـخ لوسر  بناج  هب  يریت  یمـشج  ریهز  نب  کلام  دـحا  گـنج  رد  هک  هدروآ  [ 732  ] شباسنا رد  يرذالب  هچناـنچ  هدوب  نیا  شناتـساد 
جلف ار  نآ  درک و  تباـصا  وا  کـچوک  تشگنا  هب  ریت  و  دوـمن ، رپـس  نآ  ربارب  رد  ار  دوـخ  تسد  هحلط  سپ  دـنکفا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

. دشیم تشهب  لخاد  دوب  هتفگ  هللا  مسب  هملک  نیا  ياج  هب  وا  رگا  دومرف : ادخ  لوسر  سپ  سح ، تفگ : ریت  تباصا  عقوم  رد  وا  و  دومن .
ءامسا زا  [ 733  ] شخیرات رد  يربط  دوب . نیگمشخ  هحلط  هب  تبسن  رکبوبا  تافو  زور  زا  رمع  هدمآ : ربخ  رد  هک  بلطم  نیا  هب  عجار  اما  و 

لاح ياهدومن  یفرعم  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  رمع  تفگ : وا  هب  دش  دراو  رکبوبا  رب  هحلط  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سیمع  تنب 
هدش نیملـسم  هفیلخ  وا  یـشابن و  وت  هک  عقوم  نآ  هب  دسر  هچ  دـنکیم ، يراتفردـب  مدرم  اب  هنوگچ  ینیبیم  یتسه  وا  اب  هک  نونکا  هک  نآ 

. دومن دهاوخ  لاوس  وت  زا  تلم  نیا  تشونرس  زا  ادخ  و  دشاب ،
سینخ هملسوبا و  هک  یماگنه  هدرک ، هراشا  نآ  هب  رمع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارـسمه  هرابرد  هحلط  نخـس  هب  عجار  اما  و 

ایآ دـنتفگ : نامثع  هحلط و  دومن ، جاودزا  هصفح  هملـس و  ما  ناشنارـسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنتفر و  ایند  زا  هفاذـح  نب 
میهاوخ هعرق  وا  نانز  رب  دور  ایند  زا  وا  هک  هاگنآ  دنگوس  ادخ  هب  میناوتن …  ام  یلو  دـنک  جاودزا  نامنارـسمه  اب  ام  گرم  زا  سپ  دـمحم 

. دش لزان  هفیرش  هیآ  سپ  هملسما . هب  نامثع  دوب و  هشیاع  هب  شرظن  هحلط  و  دز ،
[. 734 . ] امیظع هللادنع  ناک  مکلذ  نا  ادبا  هدعب  نم  هجاوزا  اوحکنت  نا  الو  هللا  لوسر  اوذوت  نا  مکل  ناک  ام  و 

ادـخ دزن  راک  نیا  هک  دـیروآرد  دوخ  حاکن  هب  ار  شنانز  هاگ  چـیه  تافو  زا  سپ  هن  دـیرازایب و  تاـیح  رد  ار  ادـخ  لوسر  زگره  دـیابن  و 
. تسا گرزب  رایسب  یهانگ 

رب نآ و  رب  دنوادخ  دینک  ناهنپ  ای  راکشآ  رگا  ار  يزیچ  ره  [ 735 [ ؛ امیلع یش ء  لکب  ناک  هللا  ناف  هوفخت  وا  ائیـش  اودبت  نا  هیآ : نیا  زین  و 
. تسا هاگآ  الماک  ناهج  روما  همه 

[. 736 . ] انیهم اباذع  مهل  دعاو  هرخالاو  ایندلا  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  هیآ : نیا  نینچمه  و 
ایهم هدننک  راوخ  یباذع  نانآ  رب  هدرک ، تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  ادخ  دـننکیم  تیذا  رازآ و  نایـصع  هب  ار  لوسر  ادـخ و  هک  نانآ 

. تسا هتخاس 
ینامز دوب و  قفاوم  وا  تفالخ  اب  هحلط  سکع  رب  نامثع  نوچ  دوب ، دنمهقالع  وا  هب  هک  اریز  تفگن ؛ نامثع  هرابرد  ار  بلطم  نیا  رمع  یلو 

هک یعقوم  زین  و  دومن ، رایسب  دیجمت  فیرعت و  رمع  زا  نامثع  درک  تروشم  نامثع  اب  دوخ  زا  سپ  رمع  ندومن  نیشناج  هرابرد  رکبوبا  هک 
نآ شدوخ  شیپ  زا  نامثع  دیدرگ ، شوهیب  لاح  نآ  رد  دـسیونب و  ار ) دوخ  زا  سپ  نیـشناج  نییعت  هب  طوبرم   ) هماندـهع تساوخ  رکبوبا 

؟ تسیچ رمع  هرابرد  ترظن  تفگ : نامثع  هب  رکبوبا  هدروآ : [ 737  ] شخیرات رد  يربط  هچنانچ  درک . تبث  رمع  مان  هب  ار 
هب سکچیه  ام  نایم  رد  و  رتهب ، شراکـشآ  زا  وا  ناهن  هک  تسا  نیا  منادیم  رمع  هراـبرد  نم  هک  هچنآ  ینادیم  وت  ایادـخ  تفگ : ناـمثع 

!. تسین وا  یبوخ 
يارب هناحقوبا  نب  رکبوبا  هک  تسا  يدهع  نیا  سیونب : تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  نامثع  دوخ  تافو  يرامیب  رد  رکبوبا  [ 738 : ] هدروآ زین  و 

باطخلا نب  رمع  نم  انامه  دعب : اما  داد  همادا  نینچ  دوخ  ياشنا  هب  نامثع  سپ  دیدرگ ، شوهیب  عقوم  نیا  رد  دعب و  اما  دسیونیم : نیملسم 
میارب ار  تاهتـشون  تفگ : ناـمثع  هب  دـمآ و  شوه  هب  رکبوـبا  سپـس  مدوـمن … و  نییعت  امـش  يارب  مدوـخ  زا  سپ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار 
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يدیـسرتیم منامگ  تفگ : وا  هب  و  تشاذـگ ، هحـص  نآ  رب  تفگ و  ریبکت  رکبوبا  سپ  درک ، تئارق  وا  يارب  ار  شراتـشون  نامثع  ناوخب ،
!؟ دمآ دیدپ  فالتخا  مدرم  نیب  رد  مریمب و  یشوهیب  لاح  رد  نم  هک 

. دنک ریبدت  يو  يارب  ار  شدوخ  زا  سپ  تفالخ  وا ، زا  ینادردق  رکشت و  ناونع  هب  زین  رمع  هک  دیدرگ  ببس  اهنیمه  و  يرآ ، نامثع :
رد رمع  هک  تفـص  ناطیـش  بضغلا و  رفاک  لیخب و  زین  ریبز  و  هدوبادخ ، لوسر  بوضغم  ربکتم و  هحلط  هک  یتروص  رد  اهنیا ، زا  هتـشذگ 

وا و هک  نیا  رب  هوالع  قیالان  فیعـض و  فوع  نب  نمحرلادـبعو  ماشحا ، نامک و  ریت و  بحاـص  زین  صاـقویبا  نب  دعـس  هتفگ و  ربخ  لوا 
رب ار  طیعمیبا  ینب  هیما و  ینب  وا  یلو  هدناسر  تفالخ  هب  شیرق  زین  ار  نامثع  و  اجک !؟ يرادمامز  اجک و  هرهز  و  هدوب ، هرهز  هلیبق  زا  دعس 

دنهاوخ شرتسب  رد  ار  وا  هدـیروش و  وا  رب  برع  زا  یهورگ  هک  ییاج  ات  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  ار  لاملا  تیب  هدومن و  راوس  مدرم  ندرگ 
هک نیا  اـب  هداد  رارق  اروش  هورگ  نیا  ناـیم  رد  ار  تفـالخ  رمع  هنوـگچ  سپ  هتفگ  ربـخ  نآ  رخآ  رد  رمع  ار  بلاـطم  نیا  هچناـنچ  تشک .

، اروش نآ  لیکشت  هلیـسو  هب  ار  تفالخ  رمع  هک  نیا  اب  نامثع ، هژیوب  تسا ، هدومن  فارتعا  تفالخ  يارب  نانآ  تیحالـص  مدع  هب  شدوخ 
. دیسر دهاوخ  تفالخ  هب  نامثع  هدش و  هدایپ  وا  هشقن  ماجنارس  هک  تسنادیم  دوب و  هدرک  ریبدت  نامثع  يارب  اهنت 

تلع هب  هدروآرد  تندرگ  رد  ياهدالق  نوچمه  ار  تفالخ  شیرق  منیبیم  ایوگ  تفگ : نامثع  هب  رمع  هدـمآ : ربخ  نیمه  همادا  رد  هچنانچ 
هرابرد هک  ینیب  شیپ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومن …  یهاوخ  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعمیبا  ینب  هیما و  ینب  وت  دراد و  وت  هب  هک  ياهقالع 
تفرگ تسد  هب  ار  نامثع  یناشیپ  ياهوم  سپـس  و  تشک . دنهاوخ  ار  وت  ماقتنا  هب  مدرم  هک  تسا  عقوم  نآ  و  دـش ، یهاوخ  عقاو  متفگ  وت 

. دش دهاوخ  عقاو  متح  روطب  متفگ  وت  هب  هک  اهنیا  اریز  روآدایب ؛ ارم  راتفگ  نیا  داتفا  قافتا  ثداوح  نیا  هک  هاگنآ  تفگ : وا  هب  و 
: ّفلؤم

دیدحلایبانبا هچنانچ  دـشابیم  رمع  سدـح  تحـص  تسارف و  رب  لاد  ربخ  نیا  هک  تسا  نیا  تالاکـشا  نیا  همه  زا  نانآ  خـساپ  دـیاش  و 
هرابرد رمع  ییوگ  ضقانت  زا  زین  ظحاج  هک  هنوگنامه  دنا . هدرک  رکذ  رمع  تسارف  باب  رد  ظحاج  زجب  ياهدع  ار  روکذم  ربخ  هک : هتفگ 

. تسا هدوبن  شیاهشزغل  هب  وا  نداد  هجوت  يرای  ار  یسک  هک  هدوب  یتباهم  نانچ  ياراد  رمع  هک  هدروآ : رذع  نینچ  هحلط 
وت رد  هک  نیا  زج  یتفـالخ  هتـسیاش  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درک و  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  هدـمآ : هتـشذگ  ربخ  نمـض  رد  زین  و 

. دش یهاوخ  نومنهر  نشور  قیرط  تسار و  هار  رد  ار  مدرم  يدرگ  هفیلخ  وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسه ، هباعد  حازم و  تلاح 
: ّفلؤم

نینموم تافص  زا  ار  نآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  و  هدوب ، وا  لوسر  ادخ و  بجوم  هک  ار  یتلـصخ  وت  هک  نیا  اب  تفگ : دیاب  رمع  هب 
ياهدیمان هباعد  دشابیم  ناهنپ  شبلق  رد  وا  هودنا  و  نادنخ ، شاهرهچ  هراومه  نموم  هبلق ؛ یلف  ههجو  یف  هرشب  نموملا  دیامرفیم : هدرمش 

یماگنه و  صاع ، نب  ورمع  دننام  دنیوگب ، ترـضح  نآ  هب  ياهفاضا  اب  ار  نخـس  نیمه  هدرک  تارج  زین  نیقفانم  وت  راتفگ  نیمه  رطاخب  و 
نایماش هب  نم  هرابرد  صاع  نب  ورمع  هغباـننبا  اتفگـش ! دومرف : هتفگ  وا  هراـبرد  یبلطم  نینچ  صاـع  نب  ورمع  هک  دینـش  نینموملاریما  هک 

. تسا هدرک  قطن  هانگ  هب  هتفگ و  نخس  غورد  هب  هک  اقح  تسا ، رگیزاب  يدرم  وا  تسا و  هب  اعد  وا  رد  هک  دیوگیم 
وت هک  یتـنوشخ  زا  بتارم  هب  یقلخ  شوـخ  نآ  هک  تسا  نشور  میریذـپب ، مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هب  تبـسن  ار  وـت  يارتـفا  نیا  اـم  رگا 

ببس نیمه  هب  و  ورشرت ، نشخ و  ناسنا  ات  تسا  رتبغار  رتلیامتم و  وخـشوخ  ناسنا  هب  تبـسن  مدرم  عبط  اریز  تسا ؛ هدوب  رتهب  ياهتـشاد 
. دش مامت  شناج  تمیق  هب  مه  نیمه  دنتشاد و  سرت  وا  تعامج  زامن  لوا  فص  رد  روضح  زا  مدرم  هک  هدوب 

رد هک  نیا  زا  دیدرگ  عنام  شتبیه  و  متشاد ، روضح  وا  تعامج  زامن  رد  نم  دش  هتـشک  رمع  هک  يزور  دیوگیم : نومیم  نب  رمع  هچنانچ 
بقع ای  ولج  یـسک  رگا  دومنیم و  مظنم  ار  لوا  فص  اصخـش  زامن  عورـش  زا  لبق  هک  تشاد  تداع  رمع  اریز  میامن ؛ تکرـش  لوا  فص 

نیا رد  دروآیم ، ياج  هب  اوه  یکیرات  عقوم  رد  ار  نآ  الومعم  دیدرگ و  لوغشم  حبص  زامن  هب  سپ  تخاونیم  هنایزات  اب  ار  وا  دوب  هداتسیا 
[. 739 . ] دروآرد ياپ  زا  هدومن  حورجم  ار  وا  رجنخ  هبرض  هس  اب  هریغم  مالغ  ولولوبا ، ماگنه 
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ادخ و هار  ادـخ و  يوس  هب  ار  مدرم  تفالخ  يدـصت  تروص  رد  هک  هدوب  یـسک  اهنت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هچنانچ  رگا  لاح  ره  رد  و 
زج مه  ینامـسآ  ياهباتک  نالوسر و  نداتـسرف  زا  دنوادخ  فده  اهنت  هک  تسا  نشور  و  رمع ، هتفگ  هب  انب  هدومنیم  تیاده  نشور  قیرط 

یفرعم نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  صوصخلاب  هدومن و  لمحت  ار  وا  هباعد  تلاـح  هک  هدوب  بجاو  رمع  رب  سپ  تسین ، رگید  زیچ  نیا ،
نب نمحرلادبع  ندومن  مکح  اب  مه  عقاو  رد  هداد و  رارق  اروش  دارفا  زا  رفن  کی  دننامه  رهاظ  تروص  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  نیا  هن  دنک ،

. دیامن جراخ  ار  وا  دوب  نامثع  هب  شرظن  اهنت  هک  نامثع  داماد  فوع 
نانآ زا  یکی  نم  هک  رمع  درکیم  نامگ  مهدحا ؛ ینا  معز  دیامرفیم : هیقشقش  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  راوگرزب  ماما  نآ  تهج  نیمه  هب  و 
مکل امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  هک : دوب  هدینـشن  ار  ادـخ  راتفگ  رمع  ایآ  و  غورد . هب  ینعی  متـسه 

[. 740 . ] نومکحت فیک 
ار امش  دوش ، تیاده  دوخ  هک  نیا  رگم  دباییمن  هار  هک  یسک  ای  دوش  يوریپ  تسرتراوازس  دنکیم  يربهر  قح  هب  ار  قلخ  هک  یـسک  ایآ 

.؟ دینکیم مکح  هنوگچ  دوشیم  هچ 

دیناشک بقع  هب  ار  ادخ  لوسر  رمع 

لوسر دزن  هب  وا  ناگتسب  دنزرف و  تفر  ایند  زا  نیقفانم ) هدرکرس  ) یبا نب  هللادبع  هک  یماگنه  هدروآ : هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبانبا 
رد دیدرگ ، زامن  يایهم  تفریذپ و  ار  نانآ  تساوخرد  ادخ  لوسر  دناوخب . زامن  هللادبع  هزانج  رب  ات  دنتساوخ  ترـضح  نآ  زا  هتفر و  ادخ 
؟ تسا هدرکن  یهن  نیقفانم  رب  ندناوخ  زامن  زا  ار  وت  دنوادخ  رگم  تفگ : دیناشک و  بقع  هب  ار  ترضح  نآ  تفر و  شیپ  رمع  عقوم  نیا 

رفغتـست وا ال  مهل  رفغتـسا  هتفگ : نم  هب  مدومن و  رایتخا  ار  ندـناوخ  نم  هتخاس و  ریخم  هراب  نیا  رد  ارم  دـنوادخ  دومرف : وا  هب  ادـخ  لوسر 
[. 741 . ] مهل هللارفغی  نلف  هرم  نیعبس  مهل  رفغتست  نا  مهل 

ار نانآ  زگره  ادـخ  یبلط  شزرمآ  ادـخ  زا  اهنآ  رب  مه  هبترم  داتفه  رگا  نکن ، ای  نکب  ترفغم  بلط  یهاوخیم  ناـنآ  يارب  وت  ربمغیپ ! يا 
تارج و زا  مدرم  سپ  مدرکیم . هفاضا  نآ  رب  دزرمآیم  ار  وا  رافغتسا  راب  داتفه  زا  شیب  اب  دنوادخ  هک  متسنادیم  رگا  و  دیشخب . دهاوخن 

الوا ادبا  تام  مهنم  دحا  یلع  لصت  الو  دش  لزان  هفیرـش  هیآ  و  دندومن ، بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  رمع  تراسج 
. تسیان اعد  هب  اهنآ  هزانج  رب  هدشن و  رضاح  ناقفانم  نآ  تیم  زامن  هب  زگره  رگید  [ 742 [ ؛ هربق یلع  مقت 

[. 743 . ] درک كرت  ار  نیقفانم  رب  ندناوخ  زامن  ادخ  لوسر  رگید  نآ  زا  سپ  و 
: ّفلؤم

ادخ لوسر  هب  تبسن  رمع  زا  یتارج  نینچ  زاربا  هک : تفگ  دیاب  دندش  تفگـش  رد  رمع  تراسج  تارج و  زا  مدرم  هدمآ : ربخ  رد  هک  نیا 
لوسر ندرک  تیصو  زا  وا  يریگولج  دننام  تسا ، هدش  رارکت  زین  يرگید  دراوم  رد  هکلب  هدوبن  دروم  نیا  هب  رصحنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ضارتعا ادخ  لوسر  لمع  میمـصت و  هب  تبـسن  زین  هیبیدح  حلـص  نایرج  رد  هک  تشذگ  و  راوگرزب ، نآ  هب  ییوگ  نایذه  تبـسن  ادـخ و 
. دومن

و دـیدرگ ، لزان  رمع  لمع  قیدـصت  دـییات و  رد  نآرق  هفیرـش  هیآ  ارجام  نآ  عوقو  زا  سپ  هک  هدـمآ  ربخ  نیمه  رخآ  رد  هک  نیا  بجع  و 
، دننک حالـصا  ار  رمع  وا  فالخ  دناهتـساوخ  بلطم  نیا  لعج  اب  و  دـناوخن ، زامن  یقفانم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رگید  نآ  زا  سپ 

. درادن هظفاح  وگغورد  هل ؛ هظفاح  بوذکلا ال  نا  هتفگ : هک  نآ  هتفگ  تسرد  نکیلو 
وا هب  دیـشک ، بقع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رمع  هک  یعقوم  هدـمآ : ربخ  لوا  رد  هک  هتفر  شداـی  هدـننک  لـعج  زین  ربخ  نیا  رد  و 

 … لصت الو  هیآ : لوزن  هک  نیا  رد  تسا  یحیرـص  راتفگ  نیا  و  تسا ؟ هدرکن  یهن  نیقفانم  رب  ندناوخ  زامن  زا  ار  وت  دـنوادخ  ایآ  تفگ :
هدومن نشور  وا  يارب  مه  ادـخ  لوسر  و  تسا . هیآ  نیا  فالخ  رب  ادـخ  لوسر  لمع  هک  هدرکیم  روصت  رمع  و  هدوب ، ناـیرج  نیا  زا  لـبق 
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. دیمهف دهاوخن  یلوا  قیرط  هب  مومام  دمهفن ، ماما  هک  ییاج  رد  تسا ، لهس  نکیلو  یمیرحت ؛ هن  تسا  یهیزنت  هیآ  رد  یهن  هک 

هباشم دراوم 

زا یهورگ  هک  یماگنه  هدروآ : دـیدحلایبانبا  هلمج  زا  دنتـسین  مک  دـناهدرک  لـعج  ناـنآ  يارب  هک  ساـسا  یب  بلاـطم  هنوگ  نیا  هتبلا  و 
اب نیکرشم  يارـسا  هرابرد  ادخ  لوسر  دندمآرد ، مالـسا  رکـشل  تراسا  هب  رفن  داتفه  رب  غلاب  زین  یعمج  هتـشک و  ردب  گنج  رد  نیکرـشم 

هینب ات  دـیریگب  ادـف  نانآ  زا  نم  رظن  هب  دنتـسه ، ام  ناردارب  لیماف و  ناـگدازومع و  همه  اـهنیا  تفگ : رکبوبا  درک . تروشم  رمع  رکبوبا و 
ادخ لوسر  هاگنآ  دنشاب . ییوزاب  تسد و  ام  يارب  هدومن  تیاده  ار  نانآ  هدنیآ  رد  دنوادخ  اسب  و  هتشگ ، يوق  نیکرـشم  ربارب  رد  ام  یلام 

ناگتـسب زا  یکی  ار  صخـش  نالف  ارـسا  نایم  زا  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  تفگ : رمع  تسیچ ؟ وت  رظن  دومرف : رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دنادب دنوادخ  ات  دننزب ، ار  ناشیاهندرگ  ات  دیهدب  هزمح  هب  ار  هزمح  ردارب  و  یلع ، هب  ار  لیقع  زین  و  منزب ، ار  شندرگ  ات  دیهدب  نم  هب  رمع 

ناربـهر نارـس و  اـهنیا  هک  دیـشکب  ار  ناـنآ  تفگ : و  درادـن . دوجو  نیکرـشم  هب  تبـسن  ياهقـالع  لـیم و  هنوـگ  چـیه  اـم  ياـهلد  رد  هک 
رد اما  درک . ناشدازآ  سپـس  هتفرگ و  ادف  نانآ  زا  دومن و  لیم  رکبوبا  هتفگ  هب  درکن و  شوگ  رمع  نخـس  هب  ادخ  لوسر  یلو  دننیکرـشم .

. دیدرگ دوخ  راک  نیا  راتفرگ  هدنیآ 
: متفگ و  مدیسرپ ، ببس  نانآ  زا  دنیرگیم ، ود  ره  هتـسشن و  رکبوبا  اب  وا  هک  مدید  مدمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هب  نم  هاگنآ  و  دیوگیم : رمع 
زا نتفرگ  ادـف  رطاـخب  نم  هیرگ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  . منک یکاـبت  هنرگ  میرگب و  تفرگ  ماهیرگ  رگا  دـییوگب  مه  نم  هـب 

. تسا هدش  رتکیدزن  نم  هب  مه  یکیدزن  نآ  رد  یتخرد  هب  هراشا  تخرد  نآ  زا  امش  باذع  و  تسا ، نیکرشم  يارسا 
! دوشب ام  ریگنماد  يرش  رمع  اب  تفلاخم  رثا  رد  دوب  کیدزن  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  رمع  رسپ 

: ّفلؤم
ادخ لوسر  هن  هدوب  بئاص  شیار  رد  هک  هدوب  رمع  نیا  اریز  ار ؛ ترضح  نآ  هن  دومنیم  ربمغیپ  ار  رمع  دنوادخ  هک  دوب  نیا  قح  نیاربانب ،

! هلآ هیلع و  هللا  یلص 
نارـس و هک  شکب  ار  نانآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  رمع  هک : هدمآ  نآ  رد  هک  نیا  ربخ  نآ  بذک  رب  دهاوش  هلمج  زا  و 

يارـسا نمـض  رد  هن  هدشن و  هدرب  خیرات  رد  وا  زا  یمان  هک  ارچ  هتـشادن ، یجراخ  دوجو  اعطق  هک  رمع  لیماف  ایآ  سپ  دننیکرـشم . ناربهر 
گنج هب  ار  نانآ  رابجا  روطب  شیرق  هک  دـناهدوب  نیکرـشم  نارـس  زا  لیقع  سابع و  ای  هدوب و  نیکرـشم  ياـسور  زا  دناهدرمـش  ار  وا  ردـب 

ار نانآ  ریغ  مشاه و  ینب  زا  یناسک  نم  دومرف : دوخ  نارای  هب  ردب  زور  ردادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  يربط  خـیرات  رد  هچنانچ  دـندوب ؟ هدروآ 
ار مشاه  ینب  زا  سک  چیه  ور  نیا  زا  دنا ، هتـشادن  ام  اب  ندیگنج  رد  ياهزیگنا  دوخ  دناهدش و  هدروآ  گنج  هب  هارکا  روطب  هک  مسانـشیم 

نایفسوبا یتح  و  دنا ، هدش  هتشک  گنج  رد  هک  دناهدوب  رگید  یهورگ  هبیش و  هبتع و  لهجوبا و  ردب  گنج  رد  نیکرشم  ناربهر  .و  دیشکن
رد رگا  هک  هدمآ  نانآ  راعـشا  رد  هک  هتـشگ  نانآ  ياسور  نارـس و  زا  بازحا  دحا و  گنج  رد  دـعب  هدوبن و  ناربهر  زا  ردـب  گنج  رد  زین 

 … دیدرگیمن سیئر  نایفسوبا  دندشیمن  هتشک  نیکرشم  نارس  ردب  گنج 
لثم دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـندرک  فالتخا  مه  اـب  ردـب  يارـسا  هراـبرد  رمع  رکبوبا و  هک  هاـگنآ  هک : دـناهدروآ  هلمج  زا  و 

هک تسا  میهاربا  دننام  یهلا  يایبنا  نایم  رد  و  تسا . دنوادخ  وفع  يدونشخ و  روآ  مایپ  هک  تسا  لیئاکیم  دننام  ناگتشرف  نایم  رد  رکبوبا 
نا كدابع و  مهناـف  مهبدـعت  نا  تفگ : هک  تسا  یـسیع  دـننام  و  [ 744  ] میحر روـفغ  کـناف  یناـصع  نم  ینم و  هناـف  ینعبت  نمف  تفگ :

[. 745 …  ] مهلرفغت
: تفگ هک  یسوم  دننام  و  [ 746  ] اراید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  بر ال  تفگ … : هک  تسا  حون  دننام  ناربمایپ  نایم  رد  رمع  لثم  و 

[. 747 …  ] مهلاوما یلع  سمطا  انبر 
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و تسا ، هدش  لعج  هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  هک  يرابخا  ربارب  رد  هیواعم  روتسد  هب  هک  تسا  يرابخا  هلمج  زا  ربخ  نیا  و 
لوسر رمع  رخآ  رد  هک  تسا  هدـئام  هروس  رد  یـسیع  راتفگ  هک : نیا  زا  هدروآ  دـیدحلایبانبا  هک  هچنآ  زج  هب  نآ  ندوب  لوعجم  رب  لیلد 

لیئاکیم هک : نیا  تسا ، هدومرف  هداتفا  قافتا  ترجه  زا  مود  لاس  رد  هک  ردـب  گنج  رد  ار  نآ  ربمغیپ  هنوگچ  نیا ، رباـنب  هدـش  لزاـن  ادـخ 
، نیا ربانب  دروم ، کی  رد  ود  ره  هن  رگید ، يدروم  رد  باذع  هدـنروآ  لیئربج  دروم و  کی  رد  تسا  دـنوادخ  يدونـشخ  اضر و  روآ  مایپ 

. تسا هزنم  نآ  نایب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ماقم  هدوب و  طلغ  ساسا  زا  هیبشت 

ریبز اب  رمع  ییارادم 

هب هدومن  تولخ  ار  هناخ  یصوصخ ، راک  ماجنا  يارب  رمع  يزور  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  ملـسا  نب  دیز  هدروآ : دیدحلایبانبا 
سپ دوش ، هناخ  لخاد  تساوخیم  ریبز  دماین ، مشوخ  وا  زا  نم  دش و  نایامن  رود  زا  ریبز  ماگنه  نیا  رد  متسیاب …  هناخ  رد  رب  تفگ : نم 

نم هب  ییانتعا  یب  ریبز  یلو  تسا ، هدادـن  تاقالم  دورو و  هزاجا  یـسک  هب  تسا و  یـصخش  ياهراک  زا  یـضعب  لوغـشم  رمع  متفگ : وا  هب 
نآ زا  نوخ  هک  يروطب  تفوک  ما  ینیب  رب  ریبز  ناهگان  مداد ، رارق  شاهنیـس  ولج  ار  متـسد  نم  ماـگنه  نیا  رد  دوش ، دراو  تساوخ  هدومنن 

یـسک هچ  دیـسرپ ؛ بجعت  اب  داتفا  ماینیب  یگتـسکش  هب  شهاگن  دـید و  ارم  نوچ  رمع  متفر ، رمع  دزن  نم  تشگرب ، هاگنآ  و  دـش . يراج 
. ریبز متفگ : تسا ؟ هتسکش  ار  وت  ینیب 

مدـید دـیوگیم . هچ  وا  هب  رمع  منیبب  اـت  متفر  وا  هارمه  هب  مه  نم  دوش  دراو  رمع  رب  تساوخ  ریبز  هک  یتقو  دـیبلط ، دوخ  دزن  ار  ریبز  رمع 
؟ ینکیم دولآ  نوخ  ار  مدرم  نم  اب  رادید  رطاخب  ایآ  يدرک  نینچ  ارچ  تفگ : ریبز  هب  رمع 

: تفگ درک و  ضارتعا  رمع  هب  دروآ و  رد  ار  وا  يادا  دومن  رارکت  يزیمآ  هرخـسم  نحل  اب  ار  يو  راتفگ  نیا  راب  دـنچ  رمع  خـساپ  رد  ریبز 
. دناهدرکن نینچ  نم  هب  تبسن  وت  زا  شیپ  رکبوبا  هنو  ادخ  لوسر  هن  دنگوس  ادخ  هب  يراذگیم ، نابرد  ام ، يارب  ایآ 

یهاوخرذع وا  زا  رمع  مدید  هک  یتقو  دیوگیم : ملسا  متشاد . یـصوصخ  راک  عقوم  نآ  رد  نم  تفگ : وا  هب  هدنهاوخرذع  دننام  رمع  سپ 
روـظنم هب  درک و  ور  نم  هب  رمع  عـقوم  نیا  رد  دـش ، جراـخ  وا  دزن  زا  مه  ریبز  و  دریگب ، وا  زا  ار  مقح  هـک  نـیا  زا  مدـش  سویاـم  دـنکیم 

نم دـینک  هچ  ره  تسامـش ، قح  نم  قح  متفگ  مه  نم  سپ  ینادیم  ار  وا  راـثآ  قباوس  وت  دوب و  ریبز  صخـش  نیا  تفگ : نم  هب  يرادـلد 
[. 748 . ] مراد لوبق 

: ّفلؤم
دوب هدز  يدرم  هب  فاطم  رد  هک  یلیـس  کی  رطاخب  دوب  مور  ناهاشداپ  زا  البق  هک  مهیا  نب  هلبج  زا  تساوخ  هک  رمع  تلادـع  نآ  دـش  هچ 

ار شدوخ  رـسپ  هک  یهلا  ماکحا  يارجا  رد  شبـصعت  تدـش  نآ  دـش  هچ  تفر و  مور  هب  هدـیدرگ  رجنم  وا  دادـترا  هب  هک  دریگب ، صاصق 
!؟ دراد ینعم  هچ  ریبز  اب  وا  يراکشزاس  هنهادم و  هنوگ  نیا  اجنیا  رد  و  دیدرگ ، وا  گرم  هب  رجنم  هک  دز  دح  راب  ود  هانگ  کی  رطاخب 

هریغم زا  رمع  تیامح 

هریغم انز  يارجام  یـسررب  قیقحت و  روظنم  هب  رهاظ  تروص  رد  رمع  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  هبـش  نب  رمع  دـیزوبا  زا  یناغا  رد  جرفلاوبا 
، عفان هرکبوبا ، ياهمان  هب  دوهش  زا  رفن  هس  هسلج  نیا  رد  دناوخارف ، دوخ  دزن  هب  ار  يو  يانز  رب  دوهش  هریغم و  داد ، هسلج  لیکشت  هبعش  نب 

رمع دیدرگ  نایامن  رود  زا  تداهـش  يادا  يارب  دایز  عقوم  نیا  رد  دـنداد …  یهاوگ  هریغم  يانز  رب  لماک  حیرـص و  روطب  دـبعم  نب  لبش 
هب دایز  سپ  درک ، دـهاوخن  راوخ  وا  نابز  رب  ار  يرجاهم  ناملـسم  دـنوادخ  زگره  هک  منیبیم  ار  یـسک  تفگ : داتفا ، وا  هب  شهاـگن  نوچ 
هـس نآ  رب  و  زیخرب ! تفگ : هریغم  هب  تفگ و  ریبکت  رمع  ماگنه  نیا  رد  تسناد ، صقان  ار  نآ  رمع  هک  داد  یهاوگ  ياهنوگ  هب  رمع  هراـشا 

[. 749 . ] نک يراج  ارتفا  دح  دهاش 
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: ّفلؤم
راهچ ندش  مامت  زا  شیپ  هدومن  رارقا  دوخ  طاول  ای  انز  هب  هک  ار  یسک  دیاب  یضاق  هک  تسا  نیا  اضق  باب  رد  عرش  ننس  بادآ و  هلمج  زا 

نینموـملاریما هـک  تشذـگ ، تـسخن  شخب  زا  مراـهچ  لـصف  رد  هچناـنچ  دـنک  قـیوشت  نـیقلت و  شرارقا  زا  عوـجر  هـب  ار  وا  شرارقا  راـب 
هک نانچ  نآ  دنک . عنم  شتداهش  يادا  زا  ار  وا  یضاق  هک  درادن  دوجو  يزیچ  نینچ  دهاش ، هراب  رد  یلو  درک ، لمع  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع 

يرادبناج رطاخب  وا  اهنت  و  دوب ، مامت  لماک و  دوهش  ریاس  دننام  زین  دایز  یهاوگ  تقیقح  رد  هک  نیا  اب  تسا  هدرک  لمع  دایز  هرابرد  رمع 
. دوب هدیزرو  عانتما  صاخ  ظفل  هب  حیرصت  زا  رمع  زا 

رب و  تسا ، هدوب  نیقفانم  زا  وا  کشالب  هک  نیا  اب  هدـمآ  رمع  راتفگ  رد  هچنانچ  هدوب  نیرجاهم  زا  هریغم  هک  اـجک  زا  هک  نیا  رگید ، بلطم 
زامن یتسم  لاـح  رد  هک  ار  هبقع  نب  دـیلو  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  وا  هب  هک  یماـگنه  هداد ، یهاوگ  ناـمثع )  ) ناـنآ موس  هفیلخ  وا  قاـفن 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدش و  لزان  وا  رفک  رب  نآرق  هیآ  هک  ار  حرـسنبایبا  نینچمه  و  هدـناوخ ، مدرم  يارب  تعکر  راهچ  ار  حـبص 
وا هک  درک  دانتـسا  رمع  راک  هب  ناگدننک  ضارتعا  خساپ  رد  نامثع  هداد ، رارق  دوخ  نارازگراک  نالماع و  دوب ، هدومن  حابم  ار  شنوخ  هلآ 

. تسا هدنادرگ  دوخ  لماع  هتشادن  اهنآ  زا  یمک  تسد  روجف  قسف و  رد  هک  ار  هبعش  نب  هریغم  زین 
هداد یهاوگ  هریغم  قاـفن  رب  اروش ، رد  وا  مکح  و  رمع ، ياروش  رفن  شـش  زا  یکی  و  هرـشبم ، هرـشع  هلمج  زا  فوع  نب  نمحرلادـبع  زین  و 

: تفگ نامثع  هب  نامثع  دنیاشوخ  روظنم  هب  هریغم  دـیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دومن و  تعیب  نامثع  اب  نمحرلادـبع  هک  ماگنه  نآ  تسا .
ادخب تفگ : هریغم  هب  نمحرلادـبع  عقوم  نیا  رد  میدادیمن . تعیب  تسد  وا  اب  زگره  ام  دـندوب ، هدرک  تعیب  يرگید  اب  رگا  دـنگوس  ادـخب 
عفانم حلاصم و  رطاخب  مه  ار  نخـس  نیمه  يدومنیم و  تعیب  وا  اب  زین  وت  دندوب  هدرک  تعیب  مه  يرگید  اب  رگا  ییوگیم ، غورد  دنگوس 

. ینایامنیم ار  تدوخ  رهاظ  رد  هک  یتسین  هنوگنآ  وت  و  یتفگیم ، وا  هب  دوخ  يویند 
بیغرت و تشادرب  رد  ار  مالسا  تما  يدوبان  وا  يرادمامز  هک  دیزی  شدیلپ  دنزرف  فالختـسا  هب  ار  هیواعم  هک  تسا  یـسک  نامه  هریغم  و 

فـالخرب ار  هیواـعم  هک  تسا  یـسک  وا  و  دـنک . راـنکرب  راـک  زا  شیریپ  تلع  هب  ار  هریغم  تساوخ  هیواـعم  هک  ماـگنه  نآ  دومن ، قـیوشت 
ردام اب  نایفسوبا )  ) هیواعم ردپ  يانز  زا  اریز  [ 750  ] تسناد دوخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  ار  وا  دومن  دایز  قاحلتسا  هب  راداو  عرش  تاررقم 

ياهیراکهبت تایانج و  و  دوب . هداد  ماجنا  وا  هرابرد  دایز  هک  مجر  مکح  ندومن  فرط  رب  زا  يرازگـساپس  هزیگنا  هب  دوب ، هدش  دلوتم  دایز 
هتشک ار  يو  دندوب ، هدروآ  وا  دزن  هب  ریسا  ار  وا  هک  یعقوم  شاک ! يا  درکیم : وزرآ  گرم  ماگنه  هب  رکبوبا  هک  سیق  نب  ثعشا  زا  هریغم 

اهنآ هب  هتـشاد و  تسد  يوحن  هب  دوخ  نامز  ياهیراکمتـس  اهیرگ و  هنتف  ماـمت  رد  هریغم  اریز  هدوب ؛ رتنوزف  تشاذـگیمن  شاهدـنز  دوب و 
. تسا هدومن  کمک 

: هک دوـب  هتفگ  ساـبعنبا  هب  رمع  هـک  تشذـگ  ـالبق  اریز  هـیلوا ؛ نیرجاـهم  زا  مـه  نآ  هتـسناد ، نیرجاـهم  زا  ار  وا  رمع  هنوـگچ  نیارباـنب ،
یسک نیتسخن  وا  اریز  هدوب ؛ هراب  نیا  رد  نانآ  نیرتشقنرپ  زا  هریغم  دسرب و  نینموملاریما )  ) امش رای  هب  تفالخ  دنتشاذگن  هیلوا  نیرجاهم 

. تسا هتخادنا  رکف  نیا  هب  ار  نانآ  هک  هدوب 
نانآ هک  یلاح  رد  تشذگیم  رمع  رکبوبا و  رانک  زا  هریغم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  دیزوبا  زا  يرهوج  هفیقـس  زا  دـیدحلایبانبا  هچنانچ 
اجنیا تفگ : نانآ  هب  هریغم  دوب ، هدومن  تلحر  ایند  زا  هزات  كرابم  دوجو  نآ  دندوب و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  رب 

؟ دینکیم راک  هچ 
. مینک تعیب  وا  اب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  ات  میتسه  نینموملاریما )  ) درم نیا  رظتنم  دنتفگ :

. دنتفر هدعاس  ینب  هفیقس  هب  هتساخرب و  نانآ  سپ  دبای . هعسوت  ات  دیهد  شرتسگ  شیرق  نایم  رد  ار  تفالخ  تفگ : نانآ  هب  هریغم 
یعقوم هلمج  زا  دومنیم ، ینزیار  ناشیارب  هدوب و  دنمزاین  هریغم  وا  ریبدت  رکف و  هب  ناشتفالخ  ياههیاپ  ماکحتـسا  روظنم  هب  نانآ  هراومه  و 

ار رکبوبا  تفالخ  هک  دنتفرگ  میمـصت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نایعیـش  زا  رگید  یعمج  هفیذح و  رامع و  رذوبا و  ناملـس و  دادقم و  هک 
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رد حالـص  تفگ : نانآ  هب  هریغم  دندومن ، ییوج  هراچ  فیلکت و  نییعت  وا  زا  داتـسرف و  هریغم  دزن  هب  ار  یـسک  رمع  رکبوبا و  دـننک ، ضقن 
و [ 751 . ] دیـشاب رطاخ  هدوسآ  یلع  هیحان  زا  ات  دیهد  رارق  تفالخ  رد  یبیـصن  هرهب و  شنارـسپ  وا و  يارب  دـینیبب و  ار  سابع  هک  تسا  نیا 

یلاح رد  هدـناوخ ، نینموملاریما  ناونع  هب  ار  رمع  هک  هدوب  یـسک  نیلوا  وا  هک  نیا  اـب  دزاـسن  فرطرب  هریغم  زا  ار  مجر  مکح  رمع  هنوگچ 
. دنادرگ بقلم  بقل  نیا  هب  ار  دوخ  درکیمن  تارج  رکبوبا  هک 

نینچمه و  هدوـمن ، رارقا  نآ  هـب  اهدـعب  رمع  دوـخ  هـک  نـیا  هتـشادرب  هریغم  زا  ار  یملــسم  تباـث و  دـح  رمع  هـک  نـیا  رب  لـیلد  نیرتـهب  و 
هریغم هرابرد  ار  بلطم  نیا  هداد ، یهاوگ  نانآ  یکاـپ  رب  نآرق  هک  یموصعم  ماـما  ود  مالـسلاامهیلع  نسح  ماـما  شدـنزرف  نینموملاریما و 

. دناهدومرف
ینز جح  مسوم  رد  اقافتا  دوب ، هتفر  جح  هب  یلاس  هریغم  يانز  يارجام  زا  سپ  رمع  هک  هدروآ : یناغا  رد  جرفلاوبا  رمع ؛ دوخ  فارتعا  ماما 

هب تبـسن  وت ! رب  ياو  تفگ : هریغم  هب  رمع  عقوم  نیا  رد  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  زور  نآ  زین  هریغم  و  دید ، دوب  هدرک  انز  وا  اب  هریغم  هک  ار 
هک نیا  رگم  منیبیمن  ار  وت  هاگ  چـیه  نم  و  دـشاب ، هتـسب  ارتفا  وت  هراب  رد  هرکبوبا  هک  مرادـن  ناـمگ  دـنگوس  ادـخب  ینکیم ؟ لـهاجت  نم 

تشادن ار  یسرت  نینچ  زگره  دوب  هدرکن  لیطعت  هریغم  هرابرد  ار  یتباث  دح  رمع  هچنانچ  و  [ 752 . ] درابب گنس  نم  رب  نامسآ  زا  مسرتیم 
. درابب گنس  وا  رب  نامسآ  زا  هک 

وا مبای  تسد  هریغم  رب  رگا  دومرفیم : مالسلاهیلع  یلع  هک  هدروآ : یناغا  زین  هنیمز  نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  شیامرف  اما  و 
[. 753 . ] درک مهاوخ  راسگنس  ار 

، تسا هدرک  نانچ  نینچ و  هریغم  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگیم : دوب ، هدش  يراج  وا  رب  ءارتفا  دح  هک  نآ  زا  سپ  هرکبوبا  هک  هدـش  لقن  و 
ار هریغم )  ) وت رای  مه  نم  ینزب  هناـیزات  ار  هرکبوبا  رگا  دومرف : رمع  هب  نینموملاریما  دـنز ، دـح  وا  هب  هراـبود  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ 

. درک فرصنم  شمیمصت  زا  ار  وا  هلیسو  نیدب  و  دومن ، مهاوخ  راسگنس 
اقح دومرف : هریغم  هب  هیواعم  سلجم  رد  نسح  ماما  هک  هدروآ : دـیدحلایبانبا  هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  شیامرف  اما  و 

. دومن دـهاوخ  تساوخزاـب  لاوس و  وا  زا  دـنوادخ  هک  هدومن  فرطرب  وت  زا  ار  یقح  رمع  هدوب و  تباـث  یعطق و  وـت  هراـبرد  ادـخ  دـح  هک 
[. 754]

دیدشت هب  روتـسد  فذق  دح  رد  هک  نیا  اب  تسا ، هدز  هنایزات  رتدـیدش  دوهـش  ریاس  زا  ار  هرکبوبا  هک  نیا  هیـضق  نیا  رد  رمع  رگید  هانگ  و 
: تفگ شردام  هک  دوب  هدش  ناوتان  فیعـض و  رایـسب  وا  دز ، هنایزات  ار  هرکبوبا  رمع  هک  نآ  زا  سپ  هدمآ  یناغا  رد  هچنانچ  تسا . هدـماین 

. ددنبب دوخ  رمک  رب  ار  نآ  تسوپ  هدومن و  حبذ  ار  يدنفسوگ 
هدیسر وا  هب  هک  يدیدش  تابرـض  زج  تشادن  یتلع  هرکبوبا  تهاقن  يرامیب و  نیا  تفگیم : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  میهاربا  ربخ ، يوار 

[. 755 . ] دوب
؟ يریذپب ار  میهاوگ  هدنیآ  رد  ات  یهدیم  هبوت  ارم  تفگ : رمع  هب  هرکبوبا  داد ، هبوت  ار  هرکبوبا  ارجام  نآ  زا  سپ  رمع  هک  هدروآ : زین  و 

. يرآ رمع :
دندـناوخیم یتداهـش  يادا  يارب  ار  وا  هاـگره  سپ  نآ  زا  و  داد . مهاوخن  یهاوگ  يرفن  ود  چـیه  نیب  متـسه  هدـنز  اـت  نم  یلو  هرکبوـبا ،

[. 756 . ] تسا هدومن  هابتو  دساف  ارم  تداهش  دایز  هک  ارچ  دیهاوخب ، يرگید  زا  تفگیم :
هنرگو تسا ، هدرک  ثول  ار  هیـضق  رمع ، نیقلت  ءاـقلا و  اـب  داـیز  هدوـب و  قداـص  شتداهـش  رد  هرکبوـبا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  همه  اـهنیا  و 
کئلاف ءادهـشلاب  اوتای  ملذاف  هدومرف : یلاعت  يادـخ  اریز  دـنامیمن  تباث  دوخ  راتفگ  نآ  رب  هدوب  ياهتـسارآ  رهاظب  درم  هک  نیا  اب  هرکبوبا 

. دنیوگغورد یمدرم  ادخ  دزن  نانآ  دنرواین ، دهاش  رگا  سپ  [ 757 [ ؛ نوبذاکلا مه  هللادنع 
. تسا هدوب  اجرب  اپ  تباث و  دوخ  راتفگ  نآ  رب  رخآ  ات  یناغا  رد  جرفلاوبا  لقن  هب  انب  هرکبوبا  هک  نآ  لاح 
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: ّفلؤم
تشذگ و لوا  شخب  رد  هچنانچ  دهدیم  نامرف  شیراسگنس  هب  هدومن و  انز  هب  رارقا  هب  راداو  دیدهت  اب  ار  ینتسبآ  نز  یهاگ  رمع  هنوگچ 

يریگولج هدوب  اشحف  هب  فورعم  مالـسا  زا  سپ  تیلهاج و  ناـمز  رد  هک  یقفاـنم  درم  هراـبرد  شتداهـش  يادا  زا  ار  يدـهاش  مه  یهاـگ 
!؟ دنکیم

ماـیا رد  هک  نیا  اـت  هتـشاد  ار  نآ  زین  شمالـسا  زا  سپ  و  هدوب ، تیلهاـج  رد  مدرم  نیرتراـکانز  هریغم  هک  هدوـمن  تیاور  ینئادـم  هچناـنچ 
[. 758 . ] تسا هدیدرگ  المرب  اراکشآ و  هرصب  رب  شتیالو 

سانـشان يدرم  هب  سپ  درکیم ، شدرگ  فجن  هفوک و  نوریب  رد  دوب  هفوک  رادـنامرف  هک  ینامز  هریغم  يزور  هدروآ : یناـغا  رد  جرفلاوبا 
؟ ییوگیم هچ  هریغم  دوخ  ریما  هرابرد  تفگ : سانشان  درم  هب  هریغم  تخانشیمن …  ار  يرگید  مادک  چیه  هک  دیسر 

. تسا هریغم  هفوک ، ریما  صخش ، نیا  دنکشب  ار  تناهد  ادخ  تفگ : درم  نآ  هب  دوسا  نب  مثیه  ماگنه  نیا  رد  تسا . راکانز  يوعا  تفگ :
[. 759 !. ] دنتفگیم وا  هرابرد  مدرم  هک  دوب  ینخس  متفگ  هک  نیا  داد : خساپ  درم 

یلص ادخ  لوسر  زا  هک  یتسه  یسک  وت  تفگ : هریغم  هب  هیواعم  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  هک  هدرک  لقن  دیدحلایبانبا  زین  و 
زیاج هلب ، دومرف : وت  هب  ادـخ  لوسر  سپ  دـنک ، هاگن  دراد  ار  وا  اب  جاودزا  دـصق  هک  ینز  هب  يدرم  تسا  زیاج  ایآ  يدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا 

[. 760 . ] يراکانز وت  هک  تسنادیم  ادخ  لوسر  اریز  دوب ، وت  هب  ضیرعت  نیا  و  دشاب ، هتشادن  انز  دصق  هک  یتروص  رد  اما  تسا 
هک نیا  شا ، هدـنیآ  هب  دـیما  وا و  هتـشذگ  تامدـخ  زا  رکـشت  رطاخب  هدومن  تیامح  هریغم  زا  هیـضق  نیا  رد  رمع  هک ، نیا  رب  رگید  لیلد  و 

نکیلو هدومن  لوزعم  هرـصب  تراما  زا  ار  وا  هراب ، نآ  رد  مدرم  ياهوگتفگ  لقن و  هرـصب و  رهـش  رد  نآ  راشتنا  ارجاـم و  نیا  عوقو  زا  سپ 
وا اـب  رمع  دروخرب  نیا  هک  يروطب  هدوب ، هرـصب  زا  رتـمهم  ناـمز  نآ  رد  هفوک  اریز  وا ؛ يارب  دوب  یعیفرت  نیا  عقاو  رد  دـینادرگ ، هفوک  ریما 

بـضغ امک  کیلع  هللا  بضغ  دنتفگیم : رگیدکی  هب  مدرم  هتفگ : نیریـس  نب  دمحم  هدروآ : نویع  رد  هبیتقنبا  هچنانچ  دـش . لثملا  برض 
. هفوکلا یلع  هلمعتسا  هرصبلا و  نع  هلزع  هریغملا ، یلع  نینموملاریما 

. درامگ هفوک  رب  و  لزع ، هرصب  تراما  زا  ار  وا  دومن ، بضغ  هریغم  رب  هفیلخ  هک  هنوگ  نآ  دنک  بضغ  ار  وت  ادخ 
حاـضیا رد  هچناـنچ  تسا  هدوب  کیرـش  وا  اـب  تهج  نیا  رد  زین  رکبوبا  هتـشادن ، رمع  هب  صاـصتخا  هریغم  زا  يرادـبناج  هنوـگ  نیا  هتبلا  و 

وا هب  ار  بسا  نیا  هک  يرهاـم  راوس  بسا  تساـجک  تفگ : نارـضاح  هب  رکبوبا  دـندوب ، هدروآ  رکبوـبا  يارب  هیدـه  مسر  هب  یبـسا  هدـمآ :
؟ مشخبب

. نم تفگ : راصنا  زا  یناوج 
. درک نیهوت  ار  وا  هدومنن  ییانتعا  ناوج  هب  رکبوبا 

اب تفـشآرب و  ناوج  نخـس  نیا  زا  هریغم  تسا . رتهب  مه  تردپ  وت و  زا  نم  يراوس  بسا  دـنگوس  ادـخب  تفگ : رکبوبا  هب  يراصنا  ناوج 
دنریگب صاصق  هریغم  زا  دنتفرگ  میمـصت  دـندش  ربخاب  نایرج  نیا  زا  راصنا  هک  یعقوم  تسکـش . ار  وا  ینیب  هدـش  روهلمح  وا  ینیب  هب  وناز 
صاصق هریغم  زا  نانآ  يارب  نم  دنرادنپیم  هک  یناسک  دناهدرک  لایخ  هچ  تفگ : دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دینـش  ار  ارجام  یتقو  رکبوبا 

. مریگب صاصق  هریغم  زا  نانآ  يارب  ات  تسرتناسآ  نم  رب  منک  نوریب  ناشنطو  زا  ار  نانآ  هک  نیا  دنگوس  ادخب  تفرگ ! مهاوخ 
وا یلو  دریگب  صاـصق  هریغم  زا  اـت  تساوـخ  رکبوـبا  زا  رمع  هیـضق  نـیمه  رد  اریز  هدوـب ؛ رمع  زا  شیب  هریغم  زا  رکبوـبا  تیاـمح  هـکلب  و 

. تفریذپن

نینموملاریما لتق  نامرف  رکبوبا و 

تیاور هماع  ياهقف  زا  رگید  یعمج  هللادبع و  نب  کیرش  شایع و  نب  رکبوبا  حلاص و  نب  نسح  هنییع و  نب  نایفس  هدمآ : لضف  حاضیا  رد 
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مدرم اب  ار  حبـص  زامن  نوچ  و  نزب ، ار  یلع  ندرگ  مدش  غراف  حبـص  زامن  زا  نم  هک  هاگنآ  تفگ : دـیلو  نب  دـلاخ  هب  رکبوبا  هک : دـناهدرک 
هب ناریح  رکفتم و  دـیوگب  ار  زامن  مالـس  هک  نیا  نودـب  تفر و  ورف  رکف  رد  هدـش  نامیـشپ  دوخ  نامرف  نآ  زا  زاـمن  رخآ  رد  دروآ  ياـجب 

هداد روتـسد  وت  هب  هک  هچنآ  دـلاخ ! يا  تفگ : راب  هس  هاگنآ  و  دـنک ، عولط  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  تسـشن  تکاس  دوخ  ياج  رد  يردـق 
هدرک ور  دلاخ  هب  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دناوخیم ، زامن  دلاخ  رانک  رد  زور  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  و  داد . مالـس  سپـس  هدم و  ماجنا  مدوب 

؟ يدادیم ماجنا  ار  راک  نآ  ایآ  دومرف : وا  هب  دوب  هدرک  ناهنپ  شنهاریپ  ریز  رد  ار  شریشمش  دلاخ  هک  یلاح  رد 
. مدروآیم دورف  وت  رس  رب  ار  ریشمش  دنگوس  ادخب  هلب  دلاخ :

ار هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  یهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  یناوتب  هک  ینآ  زا  رتکچوک  وت  يدش ، هیامورف  یتفگ و  غورد  مالسلاهیلع : یلع 
کیمادک هک  مدادیم  ناشن  وت  هب  دش ، دهاوخ  عقاو  هتـشذگ ، یهلا  ریدقت  ملق  زا  هک  هچنآ  هکنیا  دوبن  رگا  هدیرفآ  ار  تادوجوم  هتفاکش و 

هچ دنتفگ : عیکو  یحونبا و  نایفس و  هب  یضعب  دیوگیم : لضف  . تسا رتفیعض  شهاپس  رتدب و  شراگزور  رفاک ) نموم و   ) هورگ ود  زا 
 … تسا هتفرگن  ماجنا  هک  هدوب  یهانگ  دنداد  خساپ  یگمه  هتفرگ ؟ رکبوبا  هک  یمیمصت  هدارا و  نیا  هرابرد  دییوگیم 

رود هدومن و  نامتک  ار  نآ  امش  زا  یهورگ  نکیلو  دیاهدرک  لقن  رکبوبا  هرابرد  امـش  دوخ  هک  تسا  یتیاور  نیا  دیوگیم : لضف  هاگنآ  و 
هاـگره هک  هلأـسم ، نیا  رد  هولـصلا  باـتک  رد  دوـخ  یهقف  ياـهباتک  رد  امـش  هک  نآ  لاـح  دـنرادیمن ، راـهظا  ار  نآ  هتـسناد  تـقیقح  زا 

و رکبوبا . لمع  نیمه  لیلد  هب  تسا  حیحـص  وا  زامن  دـیاهتفگ  دـنز ، رـس  وا  زا  یلطبم  مالـس  زا  شیپ  دهـشت و  ندـناوخ  زا  سپ  رازگزامن 
هب ار  دـلاخ  رکبوبا  تفگ : وا  هب  نانآ  زا  یکی  هدرک ، لقن  دوخ  نادرگاش  زا  یهورگ  نایم  رد  ار  ثیدـح  نیا  دادـغب  رد  یـضاق  فسویوبا 

!؟ راک نیا  هب  هچ  ار  وت  شوماخ  تفگ : وا  هب  هتشادزاب  نتفگ  نخس  زا  ار  وا  فسویوبا  دوب ؟ هداد  نامرف  زیچ  هچ 
یمکح یکاـخ  هرک  نیا  رد  سپ  هدوب ، وا  اـب  تعیب  هب  یـضار  رکبوـبا و  رادربناـمرف  عـیطم و  یلع  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : لـضف 

یلـص ربمایپ  هک  هدوب  یـسک  وا  شنارای  وا و  دوخ  رارقا  هب  هک  دنک  رداص  ار  یـسک  لتق  نامرف  رکبوبا  وا  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زا  رتهنارئاج 
ناـنچ بلطم  سپ  هدوبن  یـضار  رگا  و  تسا . هدوب  زین  يو  میلـست  عیطم و  هک  نآ  لاـح  هداد ، تشهب  هب  یهاوـگ  وا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا 

[. 761 . ] تسا هدوب  وا  تیاضر  نودب  وا  رب  رکبوبا  نتفرگ  یشیپ  هک  نیا  زا  دیوگیم ، هعیش  هک  تسا 
: ّفلؤم

رکبوبا لئاضف  رد  هیرکب  لوعجم  ثیداحا  ربارب  رد  تسا  هعیش  تالوعجم  زا  ثیدح  نیا  هتفگ : دیدحلایبانبا  هک  تسا  بجعت  ياج  یسب 
هب هولـصلا  باتک  رد  دوخ  یهقف  بتک  رد  زین  نانآ  ياهقف  و  دـناهدرک ، تیاور  ار  نآ  نانآ ، رباکا  زا  يدایز  دارفا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اریز 
رد دیدحلایبانبا  دوخ  هکنیا  اب  دنادیم !؟ هعیش  تالوعجم  زا  ار  نآ  هنوگچ  نارگید ، یضاق و  فسویوبا  هلمج  زا  دناهدومن ، لالدتسا  نآ 

درگاـش لیذـه ، نب  رفز  دزن  يدرم  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  هدوـبن  هعیـش  وا  هتفگ  هب  اـنب  هک  بیقن  رفعجوـبا  دوـخ  داتـسا  زا  رگید  ياـج 
؛ دومن شـسرپ  ثدح  ای  ریثک  لعف  ای  نتفگ  نخـس  دننام  مالـس  ریغ  هب  زامن  زا  جورخ  زاوج  رب  ینبم  هفینحوبا  ياوتف  وا  زا  هدـمآ  هفینحوبا ،

. تفگ ار  نخس  نآ  دوخ  زامن  دهشت  رد  رکبوبا  اریز  تسا ؛ زیاج  تفگ : رفز 
؟ هدوب هچ  رکبوبا  نخس  دیسرپ ؛ درم 

. شاب هتشادن  راک  رفز :
. تسا باطخلاوبا  نادرگاش  زا  درم  نیا  مدوب  هدینش  البق  نم  دینک  نوریب  ار  وا  تفگ : رفز  عقوم  نیا  رد  درک  رارصا  درم 

: ّفلؤم
هک یماگنه  هدمآ : هتـشون  رکبیبا  نب  دمحم  هب  هیواعم  هک  ياهمان  رد  و  دـشاب ، هداد  دـلاخ  هب  ار  نامرف  نآ  رکبوبا  هک  نیا  درادـن ، بجعت 

هراـبرد هتفرگ و  ار  یلع )  ) وا قح  هک  دـندوب  یناـسک  نیتسخن  وا  قوراـف  وت و  ردـپ  دومن  تاـفو  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
عانتما نوچ  هدومن و  توعد  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  وا  سپـس  دندرک و  قافتا  نآ  رب  هدش  دراو  زیتس  تفلاخم و  رد  زا  وا  اب  هللا  لوسر  تفالخ 
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 … دنتفرگ كانرطخ  ياهمیمصت  يو  هرابرد  دیزرو 

هریون نب  کلام  لتق  يارجام 

حرطم رمع  دزن  هریوـن  نب  کـلام  لـتق  يارجاـم  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  همـشیخ  زا  شمعا  زا  دـیمحلادبع  نب  ریرج  هدـمآ : حاـضیا  رد 
هدرک اعدا  دلاخ  هک  نانچنآ  دترم  هن   ) دوب ناملـسم  يو  هک  یلاح  رد  تشک  ار  کلام  دیلو  نب  دلاخ  دـنگوس  ادـخب  تفگ : رمع  دـیدرگ ،
مکح هرابرد  نینچمه  و  تفریذـپن . وا  یلو  مدومن  وگتفگ  وا  اب  رایـسب  کلام  لتق  میمـصت  زا  رکبوبا  نتخاس  فرـصنم  هرابرد  نم  و  دوب .)

وا زا  هک  یسای  سرت و  تلع  هب  تسا ، هدیاف  یب  وا  رد  نم  ششوک  هتشگ و  هریچ  وا  رب  ناطیش  مدرک  ساسحا  هک  یتقو  تاکز  نیعنام  لتق 
رفک لها  رب  وت  ایوگ  تفگ : نم  هب  تشگرب و  مدرک  وا  اب  يدایز  تبحص  صوصخ  نیا  رد  هک  زور  کی  اقافتا  و  مدومن ، توکـس  متـشاد 

هب تبـسن  هدومن  حابم  ار  نانآ  نوخ  هک  سک  نآ  منادیم  یلو  مرادـن ، وا  هب  یخـساپ  نم  و  یتسه . زوسلد  نابرهم و  مالـسا  زا  نیدـترم  و 
[. 762 . ] تسا رتزوسلد  رفک  لها 

: ّفلؤم
نیا هن  دـندادیمن ، رکبوبا  هب  ار  دوخ  تاکز  هک  دـناهدوب  یناسک  نامه  وا  دوصقم  تاکز  نیعنام  اب  لاتق  هرابرد  زین  و  هتفگ : رمع  هک  اجنآ 

ارقف و نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  دـننام  ار  ناملام  تاکز  ام  دـنتفگیم : هکلب  دنـشاب ، تاکز  بوجو  لصا  رکنم  هک 
نم هب  دوخ  تاکز  زا  یکدـنا  تخادرپ  زا  رگا  یتح  تفگیم : هتفریذـپن و  نانآ  زا  رکبوبا  و  مییامنیم ، فرـص  نامدوخ  لحم  نادنمتـسم 

. دیگنج مهاوخ  نانآ  اب  دننک  يراددوخ  مه 
تـسا يزیچ  نامه  هب  هراشا  هتـشگ …  هریچ  وا  رب  سفن  ناطیـش  مدـید  هک  یماگنه  و  هتفگ : رکبوبا  هرابرد  هک  هلمج  نیا  زا  رمع  دوصقم 

یلاو و نم  مدرم ! يا  تفگ : مدرم  هب  ياهبطخ  رد  رکبوـبا  هک  هدـش  لـقن  هماـع  قرط  زا  هچناـنچ  تـفگیم : شدوـخ  هراـبرد  رکبوـبا  هـک 
نیگمشخ ارم  هاگره  سپ  هارمه ، تسا  یناطیش  ارم  هک  ناه ! مرادن ، امش  رب  يرترب  زایتما و  هنوگ  چیه  هک  نآ  لاح  ماهدش . امـش  رادمامز 

[. 763 . ] دیزیهرپب نم  زا  دیتفای 
: ّفلؤم

زور ناسنا و  زور  کی  وت  یتفگ : وا  هب  تفالخ  يدـصت  يارب  ریبز  تقاـیل  مدـع  ناـیب  ماـقم  رد  تدوخ  وت  هک  دوش  هتفگ  رمع  هب  دراد  اـج 
دهاوخ مدرم  نیا  ربهر  ماما و  یسک  هچ  هدرک  هبلغ  وت  رب  یناطیـش  يوخ  هک  زور  نآ  یـشاب ، نیملـسم  هفیلخ  وت  رگا  سپ  یناطیـش ، رگید 
هدومن فارتعا  شدوخ  رکبوبا  هک  نیا  اب  يا ، هدـیزگرب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  هدومن و  تعیب  رکبوبا  اـب  هنوگچ  وت  نیارباـنب ، دوب .

تاکز و نیعنام  لتق  مکح  دروم  رد  یکی  ياهدومن ، ناـعذا  وا  رد  یتلاـح  نینچ  دوجو  هب  زین  تدوخ  وت  تسا و  یتلاـح  ناـنچ  ياراد  هک 
هریون و…  نب  کلام  نتشک  رد  دیلو  نب  دلاخ  لمع  ياضما  دییات و  دروم  رد  يرگید 

مدـع  ) ار رکبوبا  فالخ  راک  نآ  یلو  دناهتـشادن  مه  اب  یتواـفت  هدوب و  یکی  رکبوبا  اـب  فلتخم  تاـهج  رد  رمع  هک  نیا  اـب  لاـح ، ره  رد 
نآ هک  هللا  فیس  هب  ار  دلاخ  رکبوبا  نداد  بقل  هب  زین  تسا و  هدوبن  یـضار  نآ  هب  هدیدنـسپن و  دلاخ ) هرابرد  انز  دح  صاصق و  دح  ءارجا 

ار بلطم  نیا  و  تسه ، تیـصعم  ینامرفان و  دلاخ  ریـشمش  رد  تفگیم : رکبوبا  هب  رمع  هدـمآ : ریثانبا  لماک  رد  . تفرگیم هرخـسم  هب  ار 
زا ار  تنابز  هدوبن ،) يدمع  شیاطخ  ینعی   ) تسا هتفر  اطخ  هب  شلیوات  رد  دـلاخ  تفگ : وا  هب  رکبوبا  هک  نیا  ات  دادیم ، رکذـت  وا  هب  اهراب 

هاگنآ دومن و  تخادرپ  ار  کلام  ياهبنوخ  دوخ  و  درک ، مهاوخن  ماـین  هدروآ  دورف  نارفاـک  رـس  رب  ادـخ  هک  ار  يریـشمش  نم  و  ریگرب ، وا 
دجـسم دراو  تشاد  رـس  رب  دوب  هدرک  ورف  نآ  رد  ریت  هک  ياهمامع  نت و  رب  ییابق  هک  یلاح  رد  دلاخ  سپ  دناوخارف ، دوخ  دزن  هب  ار  دـلاخ 

یناملسم تفگ : وا  هب  دومن  بوک  دگل  ار  وا  هدروآ  نوریب  شنت  زا  ار  شـسابل  درک و  هلمح  يو  هب  داتفا  وا  هب  شهاگن  نوچ  رمع  دیدرگ ،
روصت اریز  تفگیمن ؛ نخـس  چیه  دلاخ  و  درک ، مهاوخ  راسگنـس  ار  وت  دنگوس  ادـخ  هب  ینکیم ! انز  شرـسمه  اب  سپـس  یـشکیم و  ار 
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. تسا نیمه  زین  وا  هرابرد  رکبوبا  رظن  هک  درکیم 
هب راداو  ار  وا  و  تشذگرد ! وا  هانگ  زا  تفریذپ و  ار  شرذـع  رکبوبا  هدومن  یهاوخرذـع  وا  زا  هدـیدرگ  دراو  رکبوبا  رب  دـلاخ  نآ  زا  سپ 
هب سپ  دید ، ار  وا  رمع  هتفر ، نوریب  رکبوبا  دزن  زا  هاگنآ  و  درمـشیم . مومذم  هورکم و  گنج  مایا  رد  ار  نآ  برع  هک  نیا  اب  دومن  جیوزت 
وا ضرعتم  تفگن و  وا  هب  يزیچ  رگید  تهج  نیا  زا  هدیـشخب  ار  وا  رکبوـبا  هک  تفاـیرد  رمع  و  هملـشما ! رـسپ  يا  اـیب  نـم  دزن  تـفگ : وا 

. دیدرگن
: ّفلؤم

انز يو  رـسمه  اب  هاگنآ  هتفگ … : رمع  هک  هچنآ  ار  نآ  دنکیم  ضقن  دومن …  جاودزا  هب  روبجم  ار  دـلاخ  رکبوبا  هدـمآ : ربخ  رد  هک  نیا 
کلام دادـترا  ضرف  رب  و  نانآ . اب  جـیوزت  هن  تسا  نانز  اـب  ترـشابم  درمـشیم  مومذـم  گـنج  ناـمز  رد  برع  هک  ار  هچنآ  يدرک … و 

. تسا هدومن  جاودزا  شرهوش  لتق  بش  رد  هدوب ، هدع  رد  هک  یلاح  رد  وا  رسمه  اب  هنوگچ  هدومن …  اعدا  دلاخ  هچنانچ 

رکبوبا حیاصن 

لوسر دیوگیم : هک  هدرک  لقن  عفرایبا  نب  عفار  زا  هبیـش …  نب  بوقعی  زا  وا  يرهوج و  هفیقـس  زا  هغالبلاجهن  حرـش  رد  دـیدحلایبانبا 
ار سک  ره  داد  روتسد  نانآ  هب  ربمایپ  دندوب . رکشل  نآ  رد  زین  رمع  رکبوبا و  هدومن ، زیهجت  صاع  نب  ورمع  یهدنامرف  هب  ار  يرکـشل  ادخ 

هوزغ رد  هتفریذپ  ار  ناشتوعد  ام  میوش ، جراخ  اهنآ  اب  ات  دنتـساوخ  ام  زا  دندیـسر  ام  هب  هک  نیا  ات  دنربب  گنج  رد  دوخ  اب  ار  وا  دندید  هک 
رکبوبا و هک  يرکشل  رب  ار  صاع  نب  ورمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  راختفا  نآ  هب  نایماش  هک  ياهوزغ  لسالسلا  تاذ 

هوزغ نیا  رد  نم  هک  تسا  یبسانم  تصرف  متفگ  دوخ  اب  نم  دیوگیم : عفار  میدرک . تکرـش  هدومن  هدنامرف  ریما و  هدوب  نآ  نایم  رد  رمع 
نم يارب  هک  اریز  مهاوخب ؛ ییامنهار  وا  زا  هدومن  تبحـص  مالـسا  نید  تایـصوصخ  هراب  رد  وا  اب  هدـیزگرب  ار  ادـخ  لوسر  نارای  زا  یکی 

روظنم نیا  يارب  ار  رکبوبا  تهج  نیمه  هب  دوبن ، رـسیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  رـضحم  هب  فرـشت  هنیدـم و  هب  تمیزع 
دیـشوپیم و ار  نآ  ندش  هدایپ  ماگنه  هب  و  تخادنایم ، اپ  ریز  ار  نآ  ندـش  راوس  ماگنه  هب  هک  تشاد  یکدـف )  ) ییابع رکبوبا  مدـیزگرب .

بحاص هب  ام  دنتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هدومن  شهوکن  نآ  ندیـشوپ  رطاخب  ار  وا  نزاوه  هک  تسا  ییابع  نامه  نیا 
وت رب  ارم  ورنیا  زا  مدوب ، وت  بحاصم  رفس  نیا  رد  نم  متفگ : رکبوبا  هب  میدناسر  نایاپ  هب  ار  گنج  نوچ  مینکیمن و  تعیب  لالج  هوکش و 

. مدرگ دنم  هرهب  نآ  زا  ات  زومایب  يزیچ  نم  هب  کنیا  تسا ، یقح 
و نک ، ادا  ار  دوخ  بجاو  تاکز  زامن و  هدم  رارق  کیرـش  وا  يارب  و  نک ، یگدنب  ار  يادـخ  متـشاد ، يدـصق  نینچ  مدوخ  تفگ : رکبوبا 

. نکم تموکح  يرفن  ود  چیه  رب  و  هد ، ماجنا  ار  ناضمر  هام  هزور  جح و 
يدب یبوخ و  ره  هک  نیا  هن  رگم  هد ، حیضوت  میارب  تدوخ  ار  تراما  زا  یهن  تلع  اما  مدیمهف ، تادابع  ماجنا  هرابرد  ار  وت  شرافس  متفگ 

. تسا تموکح  رثا  رب  دسریم  مدرم  هب  هک 
رد نارگمتـس  متـس  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنداهن و  ندرگ  مالـسا  هب  اهرک  اعوط و  مدرم  هک  نادـب  یتساوخ  حیـضوت  هک  لاح  تفگ : رکبوبا 

، هدرمـش کچوک  ار  دوخ  راگدرورپ  دراد  اور  متـس  نانآ  رب  هک  سک  ره  سپ  دنیوا ، هانپ  رد  ادخ و  ناگیاسمه  نانآ  داد ، رارق  دوخ  ناما 
. تسوا هیاسمه  نابیتشپ  رای و  دنوادخ  دریگب  وا  زا  يدعت  هب  ار  دوخ  هیاسمه  دنفسوگ  امش  زا  یکی  دنگوس  ادخ  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  زا  نم  سپ  دومن ، تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دییاپن  يرید  تشذگ و  نیا 
. تسا رکبوبا  دنتفگ : مدومن ، شسرپ 

؟ تشادیم زاب  تراما  زا  ارم  هک  یسک  نامه  متفگ :
. هلب دنتفگ :

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  هداد  تسد  یتصرف  نینچ  هک  نیا  ات  منک  رادید  وا  اب  یصوصخ  روطب  ات  مدوب  یتصرف  یپ  رد  متفر و  هنیدم  هب  هتسب  رفـس  راب  نم  سپ 
؟ يدومن نم  هب  هک  ار  یتیصو  نامه  يراد  رطاخب  ایآ  منالف ، دنزرف  نالف  نم  یسانشیم ؟ ارم  متفگ :

انامه و  دـندرگ ، بیرف  هنتف و  راچد  مدیـسرتیم  ورنیا  زا  تیلهاج ، هب  دـهع  هزات  مدرم  دومن و  تلحر  ایند  زا  ادـخ  لوسر  یلو  هلب ، تفگ :
[. 764 …  ] متفریذپ ار  شرذع  نم  هک  نیا  ات  دروآیم  رذع  هتسویپ  دندومن و  راداو  راک  نیا  هب  ارم  منارای  هک 

: ّفلؤم
یعخن میهاربا  دزن  يدرم  تـفگ : دـیاب  شخـساپ  رد  متفریذـپ  ار  شرذـع  هـکنیا  اـت  دروآیم  رذـع  مـیارب  هراوـمه  هدـمآ : ربـخ  رد  هـکنیا 

: تفگ وا  هب  میهاربا  دومنیم . یهاوخرذع 
رذتعم ریغ  کترذع  دق 

بذکلا هبوشی  ریذاعملا  نا 
هکلب [ 765 [ ؛ هریذاعم یقلا  ولو  هریصب  هسفن  یلع  ناسنالا  لب  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  تسا ، هاگآ  شیاهرذع  تقیقح  هب  دوخ  سک  ره  و 

دقل هللاو  اما  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  و  دنکفیب . رذع  دوخ  رب  دنچ  ره  و  تسا ، هاگآ  شیوخ  دب  کین و  رب  دوخ  ناسنا 
[. 766 …  ] یحرلا نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  نالف و  اهصمقت 

تیعقوم تفالخ ، هب  تبـسن  نم  تیعقوم  هک  تسنادیم  هک  نیا  اب  درک  نت  هب  ار  تفالخ  هماج  صخـش  نآ  ادخ  هب  دنگوس  مدرم ! يا  ناه 
نل اورذتعت  لق ال  مهیلا  متعجر  اذا  مکیلا  نورذتعی  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  و  ددرگیم . نآ  رود  هب  هک  تسا  بایـسآ  هب  بایـسآ  زکرم 
رذع وگب  اهنآ  هب  دنروآیم ، اجیب  ياهرذع  امـش  يارب  دـیدرگیم  رب  نانآ  يوس  هب  هک  هاگنآ  [ 767 . ] مکرابخا نم  هللا  انابن  دـق  مکل  نمون 
هبلعث نب  بیبح  زا  ربخ  نآ  لقن  زا  سپ  يرهوج  دینادرگ … و  نشور  ام  يارب  ار  امش  لاح  تقیقح  ادخ  مینکن ، امـش  قیدصت  هک  دیرواین 

هللا یلص  ادخ  لوسر  راب - هس  نیمز - نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  تفگیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دیوگیم : هک  هدرک  لقن 
[. 768 . ] درک دهاوخ  ردغ  وت  اب  نم  زا  سپ  تما  هک  هدرپس  دهع  نم  هب  هلآ  هیلع و 

- ارهز همطاف  ملاع ، نانز  رورس  راتفگ  هب  مینکیم  افتکا  نآ  خساپ  رد  ددرگ . بیرف  هنتف و  راچد  تما  مدیـسرتیم  هتفگ : رکبوبا  هک  نیا  و 
هک هدروآ  حرـش  نیدـب  ءاسنلا  تاغالب  رد  رهاطوبا  نب  دـمحا  هلمج  زا  دـناهدرک ، لقن  ار  نآ  هماع  ناگرزب  زا  یعمج  هک  اهیلع - هللا  مـالس 
رب هک  نیا  ات  دوب ، ادخ  لوسر  نتفر  هار  دننام  شنتفر  هار  هک  یلاح  رد  دیدرگ  ناور  رکبوبا  بناج  هب  مشاه  ینب  نانز  نایم  رد  هردخم  نآ 

يارب ار  شناربمایپ  هاـگیاج  دـنوادخ  هک  ناـمز  نآ  اـت  دومرف … : وا  هب  نآ  نمـض  رد  و  تخادرپ ، هجاـحم  هب  وا  اـب  هدـیدرگ  دراو  رکبوبا 
یب يوگغورد  و  دمآ ، نخـس  هب  شوماخ  هارمگ  و  دـیدرگ ، هدیـسوپ  نید  نهاریپ  و  تشگ ، رادـیدپ  قافن  راخ  ناهگان  دـیزگرب  شربمایپ 

دایرف گناب و  امـش  رب  هدیـشکرس  ناطیـش  و  درک ، هنخر  امـش  تاعامتجا  نایم  رد  سپ  دروآرب ، دایرف  ناراکهبت  گرزب  و  داـتفا ، ولج  درد 
مشخ هب  ار  امش  و  دید ، ناترسکبس  هتشاداو  تکرح  هب  ار  امش  سپس  يو ، نامرف  نارگن  و  تفای ، ناتتباجا  لها  هدناوخارف  ار  امش  سپ  دز ،

هب  ) دهع هک  داد  يور  یلاح  رد  همه  اهنیا  دیدش ، دراو  دوخ  هاگبآ  ریغ  رد  و  دیداهن ، غاد  يرگید  رتش  رب  هکنیا  ات  تفای ، ناتفیعـض  هدروآ 
منهج نا  اوطقس و  هنتفلا  یف  الا  دیدیسرتیم : هنتف  زا  دوخ  لایخ  هب  هتفاین ، مایتلا  مخز  و  گرزب ، تبیصم  جنر  و  بیرق ، ادخ ) لوسر  تافو 

 … تشاد دهاوخ  هطاحا  نارفاک  نآ  هب  خزود  انامه  و  دنداتفارد ، هنتف  هب  دوخ  هک  شاب  هاگآ  نیرفاکلاب ؛ هطیحمل 

دش الط  وا  سم 

رد سپ  متشاد ، تکرش  هلبا  حتف  رد  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  هملس  شدج  زا  شردپ ، زا  هملس ، نب  یسوم  نب  ینثم  زا  شخیرات  رد  يربط 
رازه داتـشه  نزو  هب  تسـالط ، مدـید  مدرک  تقد  نآ  رد  نوچ  و  تفرگ ، رارق  سم ) زا  ياهعطق   ) یـسم گـید  مئاـنغ ، زا  نم  مهـس  ناـیم 
هداد لیوحت  يو  هب  گید  نیا  هک  يزور  هک  دنکیم  دای  دنگوس  وا  رگا  داد  خساپ  رمع  دـش ، یهاوخرظن  رمع  زا  هراب  نیا  رد  سپ  لاقثم ،
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ار گید  مدرک و  دای  مسق  نآ  رب  نم  دیوگیم : هملس  دوشیم . میـسقت  ناناملـسم  نیب  هنرگو  دننکیم ، میلـست  وا  هب  ار  نآ  هدوب  سم  هدش 
[. 769 . ] تسا نامه  زا  زورما  رد  ام  لاوما  یلصا  هیامرس  و  دندومن ، در  نم  هب 

: ّفلؤم
نیملسم لام  دناوتب  هک  نیا  هن  تسین ، يرفیک  قحتسم  هدومنن و  تنایخ  ناناملسم  اب  هملس  وا  هک  تسا  عفان  تهج  نیا  رد  اهنت  دنگوس  نیا 

رفن دصیس  ناناملسم  زا  گنج  نیا  رد  ناگدننکتکرـش  دادعت  يربط - لقن  هب  انب  دیامن و - فرـصت  دوخ  يارب  هتفرگ  هابتـشا  روطب  هک  ار 
مهرد دصشش  یگلمج  رفن  دصیس  هک  تسا  یتلادع  هچ  نیا  نیاربانب ، مهرد ؛ ود  يرفن  ره  مهرد ، دصـشش  هدمآ  تسد  هب  تمینغ  هدوب و 

!؟ الط لاقثم  رازه  داتشه  ییاهنت  هب  رفن  کی  دنربب و 

هیباج رد  رمع  هبطخ 

؛ ءاشی نم  يدهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  ناف  تفگ : نآ  نمض  رد  و  دناوخ ، هبطخ  مدرم  يارب  هیباج  رد  رمع  هدروآ : دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
نارضاح زا  یحیسم  شیشک  عقوم  نیا  رد  دنکیم . تیاده  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  و  دنکیم ، هارمگ  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادخ  [ 770]

؟ دیوگیم هچ  امش  ریما  دیسرپ ؛
. دنکیم هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ   … ءاشی ؛ نم  لضی  هللا  نا  دیوگیم : دنتفگ :

دوـخ دزن  هب  ار  وا  سپ  دیـسر ، رمع  هب  بلطم  نیا  دزاـس ، هارمگ  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتلداـع  ادـخ  دـیوگیم  هواـی  تفگ : شیـشک 
. مدزیم ار  تندرگ  یتـسه  دـهع  هزاـت  مالـسا  نید  هب  تبـسن  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  هدوـمن ، هارمگ  ار  وـت  ادـخ  هکلب  تفگ  يو  هب  هدـیبلط 

[. 771]
: ّفلؤم

و درک ، لـیوات  ار  نآ  دـیاب  ـالقع  دومن و  ذـخا  دوشیمن  نآ  رهاـظ  هب  هک  تسا  ههباـشتم  تاـیآ  زا  یلو  هدـمآ  نآرق  رد  ریبعت  نآ  هچ  رگا 
: دیامرفیم هک  هتخاس  نشور  ار  نآ  زا  دوصقم  دعب  تالمج  رد  دنوادخ 

[. 772 …  ] لصوی نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  و  هقاثیم ، دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیدلا  نیقسافلا  الا  هب  لضی  ام  و 
ار هچنآ  دننکیم  عطق  و  دنتـسب ، مکحم  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادخ  دهع  دننکـشیم  هک  یناسک  ار ، ناقـساف  رگم  نآ  هب  دنکیمن  هارمگ   …و 

ءوس هدارا و  هب  هک  سک  ره  ینعی ، دننکیم …  داسف  نیمز  رد  و  دننکیم ،) عطق  ار  محر  هلـص   ) تسا هدرک  رما  نآ  دنویپ  هب  دـنوادخ  هک 
، دنکیم اهر  شیهارمگ  رد  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  راچان  هتـشادن  ار  یهلا  تیادـه  یگتـسیاش  ددرگ ، لامعا  نآ  بکترم  دوخ  رایتخا 

یتروص رد  تسا ، ندز  ندرگ  لتق و  هب  دیدهت  هب  ندرک  ییامنهار  داشرا و  مالـسا  رد  ایآ  هوالعب ، تسا …  هدومن  هارمگ  ار  وا  ییوگ  هک 
!؟ تفگ حیحص  خساپ  ناوتن  هک 

دراد دوجو  نحل  نآرق  رد  تفگ  نامثع 

وا هب  یناـسک  هتـسناد . حیحـصان  ار  نآ  برع  هک  تسه  یبارعا ) ياـهاطخ   ) نحل نآرق  رد  تفگیم : ناـمثع  هدروآ : شریـسفت  رد  یبـلعث 
؟ یهدیمن رییغت  ار  اهنآ  ایآ  دنتفگ :

. دنکیم مارح  ار  یلالح  هن  لالح و  ار  یمارح  هن  هک  دیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  تفگ :

درکن تروشم  یسک  اب  هراب  نیا  رد  ادخ 

[. 773 . ] ناسحاب مهوعبتا  نیذلاو  راصنالاو  نیرجاهملا  نم  نولوالا  نوقباسلاو  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  یبلعث 
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 … تما ریاس  زا  دـندرک  نانآ  يوریپ  ادـخ  تعاط  هب  هک  نانآ  راصنا ، رجاـهم و  زا  دـنتفرگ ، ناـمیا  هب  تقبـس  مالـسا  ردـص  رد  هک  ناـنآ 
مهوعبتا نیذـلا  راصنالاو  نیرجاهملا ، نم  نولوالا  نوقباسلاو  درک : تئارق  تروص  نیا  هب  ار  هیآ  باطخ  نب  رمع  هک  هدـش  تیاور  هدروآ :

. نیذلا اب  واو  نودب  راصنالا و  ءار  عفرب  ناسحاب 
ات دومن  رارکت  رابدنچ  ار  دوخ  تئارق  هنوگ  نآ  رمع  سپ  تسا . حیحص  واو  اب  و  ءار ، رسک  هب  نیذلاو  راصنالاو  تفگ : وا  هب  بعک  نب  یبا 

ناـن عـیقب  رد  عـقوم  نآ  وـت  ماهدـناوخ و  واو  اـب  مهوـعبتا  نیذـلاو  ادـخ  لوـسر  دزن  ار  نآ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  یبا  هـک  نـیا 
. یتخورفیم

رـضاح امـش  و  میتشگ ، لوغـشم  ام  دـیتخاس و  غراف  ار  دوخ  امـش  میدومن و  شومارف  ام  دـیدرک و  ظـفح  امـش  یتفگ ، تسار  تفگ : رمع 
. بئاغ ام  دیدش و 

؟ دنتسه نانآ  نایم  رد  مه  راصنا  ایآ  تفگ : یبا  هب  رمع  هاگنآ  و 
یتلزنم ماقم و  نانچ  ياراد  نیرجاهم  ام  مدرکیم  لایخ  نم  تفگ : رمع  سپ  دشن . تروشم  هراب  نیا  رد  شنارـسپ  باطخ و  اب  و  هلب ، یبا :

[. 774 . ] دسریمن نآ  هب  سک  چیه  هک  میتسه 
: ّفلؤم

ات دوشیم  هدـناوخ  رج  هب  راصنا  ظفل  ایآ  هک  تسا  نیا  دنتـسه  ناـنآ  ناـیم  رد  زین  راـصنا  اـیآ  هتفگ : هک  هلمج  نیا  زا  رمع  دوصقم  ارهاـظ 
هکلب هن ، هک  نیا  ای  دنشاب ، مالسا ) ردص  نامیا  هب  ناگدنریگ  یشیپ  زا   ) نیرجاهم دننامب  زین  راصنا  هجیتن  رد  هک  دشاب ، نیرجاهم  رب  فطع 
نامیا هب  ناگدنریگ  یـشیپ  زا  مه  راصنا  هک : داد  خـساپ  وا  هب  دوب - راصنا  زا  زین  شدوخ  هک  یبا - سپ  دـنزایتما . نآ  ياراد  اهنت  نیرجاهم 

دوـب اـنتعا  یب  راـصنا  هب  تبـسن  هک  باـطخ  رـسپ  زا  داد  رارق  ناـنآ  هرمز  رد  ار  راـصنا  دـنوادخ  هک  ناـمز  نآ  و  دنـشابیم ، مالـسا  ردـص 
. هن ای  دروایب  نانآ  ءزج  ار  راصنا  ایآ  هک  دومنن  یهاوخرظن 

: دوشیم هتفگ  وا  هب  دـسریمن  نآ  هب  سک  چـیه  هک  میتسه  یماقم  هجو و  ياراد  نیرجاهم  ام  هک  مدرکیم  ناـمگ  نم  هتفگ : هکنیا  اـما  و 
یضر هدمآ : هفیرش  هیآ  همادا  رد  اریز  اجک ؟ زا  نآ  يارغـص  اما  مولعم و  يربک  ثیح  زا  نیرجاهم  زا  هیلوا  نیقباس  ناش  تعفر  ماقم و  ولع 

هب هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  هک  یـسک  و  دونـشخ ، ادـخ  زا  نانآ  و  تسا ، دونـشخ  نانآ  زا  ادـخ  [ 775 [ ؛ هنع اوـضر  مهنع و  هللا 
وا زا  دـنوادخ  هنوگچ  وا و …  هب  رجه  تبـسن  ادـخ و  لوسر  ندومن  تیـصو  زا  وا  عنم  رطاخب  هدرک  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  تافو  ماگنه 

.؟ تسا یضار 

داضتم هویش  ود 

رب ادـخ  ياضر  رطاخب  نم  و  دادیمن ، یلام  ادـخ  ياضر  رطاخب  شناکیدزن  هداوناـخ و  هب  رمع  تفگیم : ناـمثع  هدـمآ : يربط  خـیرات  رد 
[. 776 . ] مشخبیم نانآ 

: ّفلؤم
یتبرق هنوگ  چـیه  هدومن ، اطع  ناسنا  هب  ادـخ  هک  یلاوما  زا  ناکیدزن  هب  ندیـشخبن  ندـیزرو و  لخب  اریز  تسا ؛ هطلاغم  ناـثمع  راـتفگ  نیا 

؛ نیکاسملاو یماتیلاو  یبرقلا  يوذ  هبح  یلع  لاملا  یتآو  هدومرف : یلاعت  يادخ  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  راگدرورپ  زا  دـعب  بجوم  هکلب  هتـشادن 
. دنک فرص  ناریقف  نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  ادخ  هب  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  و  [ 777]

هک هنوگ  نآ  تشاد ، دـهاوخن  راـگدرورپ  زا  يرود  زج  ياهجیتـن  هب  زین  ناناملـسم  قوـقح  نارگید و  لاـم  زا  ناـنآ  هب  ندیـشخب  نینچمه 
. درکیم لمع  نامثع 

دیعبت هنیدـم  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  صاـع  نب  مکح  دوخ ، يومع  ناـمثع  هدروآ : فراـعم  رد  هبیتقنبا  هچناـنچ 
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لحم  ) روزهم ادخ  لوسر  و  دیشخب . وا  هب  زین  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دص  هداد و  هانپ  دندوب ، هدادن  هانپ  ار  وا  مه  رمع  رکبوبا و  هدومن و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  ار - كدف  و  درک . هبه  مکح  نب  ثراح  دوخ  يومع  رسپ  هب  ار  نآ  نامثع  دیشخب و  ناناملـسم  هب  ار  هنیدم ) رازاب 

، هدرک حـتف  ار  هیقیرفا  و  دومن . هیدـه  ناورم  شیومع  رـسپ  هب  دوب - هدیـشخب  اهیلع - هللا  مالـس  ارهز - همطاف  شرتخد  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و 
[. 778 . ] تشاد میدقت  ناورم  هب  اجکی  هتفرگ  ار  نآ  سمخ 

رمع يرگن  هدنیآ 

ییامنهار تحیـصن و  ار  رگیدکی  دمحم ! نارای  يا  تفگ : دیدرگ  حورجم  رمع  هک  یماگنه  هدروآ : هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبانبا 
. درک دنهاوخ  هبلغ  امش  رب  نامثع  صاع و  نب  ورمع  دینکن  نینچ  رگا  اریز  دینک ؛

زا رمع  دوصقم  هدروآ : دوخ  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هیماما  ياملع  زا  یکی  دیفم  هب  فورعم  نامعن  نب  دمحم  هتفگ : دـیدحلایبانبا  هاگنآ 
هدوب و ماش  رب  وا  ریما  رازگراک و  هیواعم  اریز  تفالخ ؛ ندروآ  تسد  هب  رد  هدوب  هیواـعم  صاـع و  نب  ورمع  عیمطت  کـیرحت و  هلمج  نیا 

رصم رد  ات  هتفگ  ار  نخس  نیا  ورنیا  زا  دسرب . یلع  هب  تفالخ  هدنام و  زاب  تفالخ  هرادا  زا  نامثع  هدیـسرتیم  و  رـصم ، رب  صاع  نب  ورمع 
ذوفن و دوش  هفیلخ  یلع  رگا  ات  دـننادرگ ، مکحتـسم  میلقا  ود  نآ  رب  ار  دوخ  تنطلـس  تموکح و  ياههیاپ  هدیـسر  ناـنآ  شوگ  هب  ماـش  و 

. دباین تکلمم  ود  نآ  رب  یطلست 
تـسا نآ  زا  رتراکزیهرپ  رمع  هک  ارچ  تسا ، توادع  هنیک و  زا  هتفرگ  تاشن  طابنتـسا  نیا  نم  هدیقع  هب  یلو  هتفگ : دـیدحلایبانبا  سپس 

زا يرایـسب  ورنیا  زا  بئاص ، شیاهـسدح  رد  هدوب و  یتسارف  اب  درم  وا  هک  ییاج  زا  نکیلو  دـنک ، روطخ  شلد  رد  یلاـیخ  رکف و  نینچ  هک 
دصق ار  وا  ریغ  شرعش  نیا  رد  رجح  نب  سوا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هتفگ : وا  هرابرد  سابعنبا  هچنانچ  تسا . هدرک  ییوگشیپ  ار  هدنیآ  روما 

: تسا هدرکن 
نظلا کب  نظی  يذلا  یعمل  الا 

اعمس دقو  يار  دق  ناک 
[. 779 . ] تسا هدینش  ای  هدید و  وت  رد  ار  نآ  ییوگ  درب ، وت  هرابرد  ینامگ  هاگره  هک  یشوهزیت  درم 

: ّفلؤم
گنج رد  یکی  صاـع  نب  ورمع  ياـهیکریز  هلمج  زا  و  دـناهدوب . تسارف  اـب  مه  هیواـعم  صاـع و  نب  ورمع  میتسین ، رمع  تسارف  رکنم  اـم 

هب تسد  تسا ، لالحمـضا  لاح  رد  وا  رکـشل  و  يزوریپ ، هناتـسآ  رد  نینموملاریما  هک  درک  ساـسحا  هیواـعم  هک  ماـگنه  نآ  هدوب ، نیفص 
ریبدـت وـت  يارب  زین  ار  راـک  جـالع  هدرکیم  ینیب  شیپ  وـت  يارب  ار  يزور  نینچ  زاـغآ ، زا  نـم  تـفگ : وا  هـب  ورمع  دـیدرگ ، ورمع  ناـماد 

!. میوش نآرق  میکحت  هب  لئاق  و  میرب ، الاب  ار  اهنآرق  هک  تسا  نیا  هراچ  هار  اهنت  ماهدومن ،
ذوفن و تحت  رد  ناـیماش  ظـفح  يرادـهگن و  هار  اـهنت  تفگ : وا  هب  هدومن  ریبدـت  شلوا  دـننام  ار  شراـک  رخآ  هیواـعم  يارب  هک  ناـنچمه 

یلع هک  ینک  اـقلا  وا  نهذ  رد  هک  هلیـسو  نیدـب  ینادرگ ، دـعاسم  دوخ  اـب  ار  لیحارـش  ماـش ، برع  خیـش  رظن  هک  تسا  نیا  هب  وت ، هرطیس 
نآ رب  وا  دزن  هک  ینک  راداو  ار  دوخ  نیدـمتعم  زا  یعمج  وا ، اب  تاـقالم  نیلوا  رد  دـیاب  دوصقم  نیا  نیماـت  يارب  تسا و  هتـشک  ار  ناـمثع 

نیمه هیواعم  دـنکیمن ، نوریب  وا  نهذ  زا  ار  نآ  زیچ  چـیه  درک  رواـب  ار  یبلطم  رگا  هک  تسا  يروط  وا  هیحور  و  دـنهد ، یهاوگ  عوضوم 
هب رگا  لاح  تسا ، هتـشک  ار  نامثع  یلع  هک  هدـش  تباث  نم  رب  تفگ : هیواعم  هب  تساخرب و  لیحارـش  سلجم  نامه  رد  سپ  درک ، ار  راک 

اعمس تفگ : لیحارـش  هب  هتفایرد  ار  ورمع  ریبدت  یتسرد  يار و  تحـص  هیواعم  سپ  منکیم ، نوریب  ماش  زا  ار  وت  يزیخنرب  وا  یهاوخنوخ 
[. 780 . ] متسه وت  نامرف  هب  شوگ  عیطم و  نم  هعاط  و 

ترضح نآ  دوخ  هکنیا  ات  تسا ، رت  كریز  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  وا  هک  دنتشادنپیم  مدرم  هک  هدوب  ياهنوگ  هب  زین  هیواعم  یکریز  و 
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دنکیم گنرین  هعدخ و  وا  نکیلو  تسین  رتگنرز  نم  زا  هیواعم  دنگوس  ادخ  هب  رجفی ؛ ردغی و  هنکلو  ینم  یهداب و  هیواعم  ام  هللاو  دومرف :
. دیوگیم غورد  و 

، شیرق ناوج  تسامـش  دزن  هک  نآ  لاح  دـینکیم ، فیرعت  رـصیق  يرـسک و  یـشوهزیت  زا  امـش  تفگ : دوخ  نارای  هب  وا  هاـبرد  رمع  زین  و 
!. هیواعم

ار يو  هک  داد  لوق  وا  هب  تخورف و  هیواعم  هب  ار  دوخ  نید  صاع  نب  ورمع  هک  ماگنه  نآ  هک  هدوب  نیا  یکی  هیواعم  ياهیکریز  هلمج  زا  و 
رد و  دومن - یحارط  ریبدـت و  وا  يارب  شرخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  نیفـص  گنج  هک  تشذـگ  هچنانچ  دـهد - تدـعاسم  نینموملاریما  ربارب  رد 

دوخ طرـش  هب  هدرک و  لوبق  مه  هیواعم  دهدب و  وا  هب  ار  رـصم  ییاورنامرف  دـسرب  شدوصقم  هب  هک  هاگنآ  هک  درک  طرـش  هیواعم  اب  ضوع 
. دومن افو 

شناهارمه هب  ورمع  هک  دز  سدح  هیواعم  و  دنک ، ندید  هیواعم  زا  دوخ  هبتریلاع  نارومام  زا  یتایه  اب  هک  تفرگ  میمـصت  صاع  نب  ورمع 
نیمه هب  و  دـینکن ، باطخ  نینموملاریما  ناونع  هب  ار  وا  هیواعم  رب  دورو  ماـگنه  هب  ورنیا  زا  هدوب ، لقتـسم  رـصم  رد  نم  هک  تفگ : دـهاوخ 

تنوشخ تدـش و  هب  نانآ  اب  اهرد  ماـمت  ولج  ناـنآ  دورو  ماـگنه  هک  داد  روتـسد  دوخ  رـصق  ناـنابرد  ناـنابهگن و  ماـمت  هب  هیواـعم  تهج 
، دوب هداتفا  ناشلد  رد  هیواعم  زا  هک  یتشحو  سرت و  تدش  زا  دندش  دراو  هیواعم  رب  نانآ  هک  یعقوم  دندرک  نینچ  مه  اهنآ  دننک ، دروخرب 

: دنتفگ وا  هب  رایتخا  نودب 
، دـییوگن نینموملاریما  ای  وا  هب  متفگ  امـش  هب  نم  هک  دومن  باتع  نانآ  هب  ورمع  دـندش  جراخ  هک  یتقو  سپ  هللا .! لوسر  ای  کیلع  مالـسلا 

! دیتفگ هللا  لوسر  ای  امش 
رمع راتفگ  زا  دـیفم ، خیـش  یماما ، ملاع  نآ  هک  هچنآ  و  دنتـشادن ، ار  راتفر  لامعا و  نآ  ماجنا  تردـق  دـندوبن ، تسارف  ياراد  نانآ  رگا  و 

. تسا تسارف  نآ  همزال  هدومن  طابنتسا 
لاکـشا هماع  ضعب  رب  وا  هتفگ : هک  هدرک  لقن  هعیـش  ضعب  نابز  زا  ییاهب  خیـش  هک  تسا  یخـساپ  ریظن  دـیفم  هب  دـیدحلایبانبا  خـساپ  و 

زین هحفـص  نالف  رد  و  تسوا ، لوسر  ادخ و  بضغ  همطاف  بضغ  دـیاهدروآ : هحفـص  نالف  رد  ناتدوخ  حاحـص  بتک  رد  امـش  هک  هدرک 
هجیتن دوب و  كانبـضغ  نانآ  زا  هک  یلاح  رد  دومن  تلحر  ایند  زا  همطاف  و  دـندومن ، نیگمـشخ  ار  همطاف  رمع  رکبوبا و  هک : دـیاهدرک  لقن 

ار باتک  اـت  داد : خـساپ  درم  نآ  سپ  دـناهدش  باذـع  قحتـسم  هدروآ و  بضغ  هب  ار  شلوسر  ادـخ و  ناـنآ  هک  تسا  نیا  تیاور  ود  نیا 
!. يدوب هتفگن  حیحص  ار  باتک  تاحفص  هرامش  وت  یلو  مدید ، ار  باتک  نم  تفگ : يدنچ  زا  سپ  و  منیبب ،

تسا نیا  نم  دزن  حیحص  هتفگ : وا  درادن . درم  نآ  خساپ  زا  یمک  تسد  هک  هتفگ  یخـساپ  دیدحلایبانبا  زین  هلأسم  نیمه  صوصخ  رد  و 
وا رب  هک  درک  تیصو  و  دوب ، تحاران  ریگلد و  رمع  رکبوبا و  زا  هک  یلاح  رد  دومن  تافو  ایند  زا  اهیلع - هللا  مالـس  همطاف - دوش : هتفگ  هک 

مارکا و نانآ  هک  دوب  نیا  رتهب  هتبلا  و  تساهنآ . هدش  هدوشخب  ياهاطخ  هلمج  زا  نیا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  ام  باحـصا  یلو  دـنناوخن . زامن 
نانآ هک  ارچ  دـناهداد ، ماجنا  هدـمآ  حلـصا  ناشرظن  هب  هک  هچنآ  دناهتـشاد و  سرت  هقرفت  هنتف و  عوقو  زا  اـما  دنتـشادیم ، هگن  ار  وا  مارتحا 
يارب رگم  تسا  کیکـشت  لـباق  ریغ  جاـتنالا و  یهیدـب  یلوا  لکـش  ساـیق  هـک  اریز  [ 781 [ ؛ تسا هدوـب  مکحم  يوـق و  ناـشنامیا  نـید و 

. دننکیم دیدرت  دزن  تایرورض  رد  هک  اهتسیفوس 
هک اریز  میور ؛ مالـسلااهیلع - همطاف - دزن  هب  مه  اب  ایب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  هدروآ : ءافلخ  باـتک  رد  هک  تسا  هبیتقنبا  مـالک  صن  نیا  و 

، دادن هزاجا  نانآ  هب  ترـضح  نآ  یلو  دندیبلط ، روضح  هزاجا  هتفر و  مالـسلااهیلع - همطاف - دزن  هب  مه  اب  سپ  میا  هدرک  تحاران  ار  وا  ام 
، دنتـسشن هردخم  نآ  سلجم  رد  نوچ  و  درب ، همطاف  دزن  هب  ار  نانآ  ترـضح  دنداد  رارق  عیفـش  ار  وا  هتفر  مالـسلاهیلع - یلع - دزن  هب  سپ 
ار ناشخساپ  هردخم  نآ  هدرک ، مالس  ترـضح  نآ  هب  سپ  دومن ، راوید  بناج  هب  هدنادرگرب  نانآ  زا  ار  دوخ  يور  مالـسلااهیلع - همطاف -

منک لقن  ناتیارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رگا  دومرف : نانآ  هب  اهیلع - هللا  مالس  همطاف - هاگنآ  هدروآ - هک  نیا  ات  دادن -
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لوسر هک  دیدینـشن  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : سپ  . يرآ دنتفگ : دینکیم ؟ رارقا  نآ  هب  دـینادیم  ار  نآ  مه  ناتدوخ  هک 
ار وا  ناگتـشرف  ادـخ و  نم  دومرف : سپـس  . هلب دـنتفگ : تسا ؟ نم  بضغ  همطاف  بضغ  نم و  يدونـشخ  همطاف  يدونـشخ  دومرفیم : ادـخ 

مهاوخ وا  هب  ار  امش  تیاکش  منک  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  و  دیتخاسن ، مدونـشخ  هدومن ، نیگمـشخ  ارم  امـش  هک  مریگیم  دهاش 
[. 782 . ] منکیم نیرفن  وت  رب  مزامن  ره  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : رکبوبا  هب  نآ  زا  سپ  درک … و 

هجوت خـیرات  زا  زارف  نیا  هب  کنیا  دـنکیم . تواضق  نآ  هرابرد  خـیرات  اهنت  هدرک ، اعدا  رمع  يارب  دـیدحلایبانبا  هک  یتسادـق  نآ  اـما  و 
: دینک

نانآ هب  داد  رارق  هرفن  شـش  ياروش  ناـیم  رد  ار  تفـالخ  رمع  هک  یماـگنه  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  قداـصوبا  زا  زا …  یناـمح  ییحی 
ناـیم رد  فوـع  نب  نمحرلادـبع  هک  دیـشاب  يرفن  هـس  نآ  اـب  رگید ، یکی  اـب  رگید  رفن  ود  درک و  تـعیب  رفن  کـی  اـب  رفن  ود  رگا  تـفگ :

. دیشکب ار  رگید  رفن  هس  و  تساهنآ ،
، موق هک  انامه  سابعنبا ! يا  دومرف : وا  هب  سپ  هدز ، هیکت  سابع  نب  هللادـبع  تسد  رب  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مالـسلاهیلع  یلع 

چیه دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، شتایح ، نامز  رد  ادخ  لوسر  اب  هک  هنوگ  نآ  دندرک  ینمشد  امش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 
؟ روطچ رگم  دیسرپ ، سابعنبا  دنادرگیمن . رب  قح  هب  ار  نانآ  ریشمش ، زیچ 

تعیب رگید  یکی  اـب  رگید  رفن  ود  یکی و  اـب  رفن  ود  رگا  تفگ : هک  ار  رمع  راـتفگ  يدینـش  اـیآ  دوـمرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
. دیشکب ار  رگید  رفن  هس  تساهنآ و  نایم  رد  نمحرلادبع  هک  دیشاب  يرفن  هس  نآ  اب  دندرک ،

. يرآ سابعنبا :
؟ تسا نمحرلادبع  داماد  نامثع  زین  دعس و  يومع  رسپ  نمحرلادبع  هک  ینادیم  ایآ  نینموملا : ریما 

. هلب سابعنبا :
ناشمادـک ره  اب  دـنراد و  رظن  قافتا  مه  اب  ناـمثع  نمحرلادـبع ، دعـس ، رفن ؛ هس  نیا  هک  تسنادیم  رمع  بیترت  نیا  اـب  سپ  نینموملاریما :

ندـش هتـشک  هب  یتیمها  نم  نتـشک  اب  و  هداد ، ار  اهنآ  نیفلاخم  لتق  روتـسد  رمع  نیاربانب ، دوب ، دـنهاوخ  وا  اـب  زین  رگید  رفن  ود  دـش  تعیب 
. تسا نم  نتشک  تسا  مهم  وا  يارب  هچنآ  دهدیمن ، ریبز  هحلط و 

، تشاد مدـقم  نینموـملاریما  رب  ار  ناـمثع  هک  نیا  زجب  هک  داد  رارق  يروـط  ار  شیاروـش  بیکرت  هک  دوـب  نیا  رمع  ياهتـسارف  هـلمج  زا  و 
اتعیبط دنشکیم و  شرادرک  رطاخب  ار  نامثع  مدرم  هک  تسنادیم  یبوخب  وا  اریز  دومن ؛ لزلزتم  زین  نامثع  زا  سپ  ار  ترضح  نآ  تفالخ 

زین ار  نانآ  سپ  دـنراد ، رظن  قفاوت  مه  اـب  ـالماک  ریبز  هحلط و  هک  تسنادیم  مه  یفرط  زا  و  دـننکیم ، تعیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اـب 
هب ار  لمج  گنج  دنداد و  ماجنا  مه  ار  راک  نیا  هک  نانچ  دننک ؛ مایق  ترـضح  نآ  ربارب  رد  ات  داد  رارق  اروش  نایم  رد  ترـضح  نآ  دـننام 

رمع تفالخ  نامز  زا  ینالوط - یتدم  و  دراد ، ماش  رب  هک  یطلـست  اب  ریوزت  رکم و  هبوجعا  نآ  هیواعم  هک  تسنادیم  زین  و  دندروآ . دوجو 
یهاوخنوخ هناهب  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لباقم  رد  دـناوتیم  هدومن  تیبرت  دوخ  هاوخلد  هب  ار  ناماس  نآ  لها  نامثع - لـتق  ناـمز  اـت 

. دمآ دیدپ  نیفص  گنج  و  دش ، مه  نینچ  و  وا ، هارمه  رای و  زین  صاع  نب  ورمع  دنک و  مایق  نامثع  شمع  رسپ 
ياورنامرف تخانشیم  شتیب  لها  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ - هب  تبسن  ار  وا  ینمشد  هک  ار  هیواعم  دننام  يدرف  رمع  هک  هنوگ  نامه  و 

نینچمه دشاب . هتشادن  هقطنم  نآ  رد  يذوفن  دسرب  ترضح  نآ  هب  تفالخ  رگا  ات  نینموملاریما  فیعـضت  روظنم  هب  دومن  ماش  نوچ  یمیلقا 
زا بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  هچنانچ  ددرگن . ترـضح  نآ  تیوقت  ببـس  ات  دادیمن ، مه  مشاه  ینب  زا  يدـحا  هب  یماـقم  تسپ و  چـیه 

و هدوب ، ریخ  راکتسرد و  يدرم  وا  و  هتفر ، ایند  زا  صمح  رهـش  لماع  تفگ : داتـسرف و  نم  دزن  هب  رمع  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا 
ارم هک  ماهدیدن - وت  زا  ار  نآ  و  تسه - ملد  رد  يزیچ  وت  هرابرد  یلو  یـشاب ، نانآ  هلمج  زا  وت  هک  مراد  دیما  نم  و  كدـنا ، مه  ریخ  لها 

؟ تسیچ ندش ) لماع   ) لمع هرابرد  ترظن  وگب  لاح  دهدیم ، جنر 
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. ییوگب نم  هب  ار  نآ  تسه  تلد  رد  هک  هچنآ  هک  نیا  رگم  منکیمن  لوبق  سابعنبا :
؟ ینک هچ  یهاوخیم  رمع :

يرب رگا  و  مشاب ، نارگن  نآ  زا  زین  مدوخ  هدش  وت  ینارگن  بجوم  هک  تسه  یبیع  نم  رد  اعقاو  رگا  ات  منادـب  ار  نآ  مهاوخیم  سابعنبا :
نم هک  هداتفا  قافتا  رتمک  اریز  مریذپیم ، صمح )  ) اجنآ رد  ار  وت  لمع  تروص  نیا  رد  و  ددرگ ، تینارگن  عفر  دوش و  مولعم  وت  رب  متسه 

هک مسرتیم  نیا  زا  سابعنبا ! يا  تفگ : رمع  مهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  هک  نیا  رگم  مهدـب ، ار  نآ  لامتحا  اـی  منیبب و  ار  يزیچ 
هک نیا  ات  دـیهاوخب -) دوخ  يارب  ار  تفالخ   ) نارگید هن  ام  يوس  هب  ایب  ییوگب  هدیـسر  ارف  نم  گرم  لاـح  نآ  رد  یـشاب و  نم  لـماع  وت 

؟ تسیچ ترظن  هرخالاب  تفگ : وا  هب  رمع  هدروآ - :
. تسا یفنم  مرظن  سابعنبا :

؟ ارچ رمع :
هراب نیا  رد  ارم  سپ  رمع : . وت مشچ  رد  دوب  مهاوخ  یکاشاخ  هراومه  يراد  نم  هرابرد  وت  هک  ینامگ  نآ  اب  منک  لوبق  رگا  اریز  سابعنبا :

. نک ییامنهار 
[. 783 . ] دشاب وت  دامتعا  نانیمطا و  دروم  تهج  ره  زا  هک  نک  باختنا  ار  یسک  نم  هدیقع  هب  سابعنبا :

: ّفلؤم
نانمـشد نیقفاـنم و  زا  اـهنیا  لاـثما  نایفـسوبا و  نـب  هیواـعم  هبعـش و  نـب  هریغم  دـننام  يدارفا  هـتفگ  رمع  هـب  ساـبعنبا  هـک  یـسک  نـینچ 

. دنشابیم مالسلاهیلع - نینموملاریما -

كدف نتفرگ  تلع 

هنرگ و  هدوب ، نینموملاریما - بناج  فیعضت  روظنم - نیمه  هب  رکبوبا  وا و  هلیسو  هب  مالسلااهیلع - همطاف - ترضح  زا  كدف  نتفرگ  زین  و 
نآ هب  ار  مدرم  هکلب  و  دـناهتفریذپیم ، هتـشاد  ییاـعدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  هک  ار  یـسک  ره  ياـعدا  ناـنآ  هنوگچ 
نیا هک  ارچ  دـننکیم ، افو  وا  ياههدـعو  هب  ادا و  ار  وا  ضرق  هدوب  ربمغیپ  نانیـشناج  نانآ  هک  دـننک  دومناو  نینچ  ات  دـناهدومنیم ، قیوشت 

هرابرد ار  ملاع  نانز  رورـس  اهیلع - هللا  مالـس  ءارهز - همطاـف  ياـعدا  یلو  دـندوب ، هدینـش  نینموملاریما  هراـبرد  ادـخ  لوسر  زا  ار  عوضوم 
یهاوگ نانآ  تمـصع  تراهط و  هب  نآرق  هک  نیا  اب  دنریذپن ، هردـخم  نآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تداهـش  نینچمه  و  كدـف ،

- مالـسلااهیلع ارهز - همطاف  دـالوا  هب  ار  كدـف  يرجه ، لاس 210  رد  نوماـم  هک  یماـگنه  هدـمآ : نادـلبلا  حوتف  رد  هچناـنچ  تسا . هداد 
هدیـشخب و همطاف  شرتخد  هب  ار  كدف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  تشون : نینچ  هنیدـم  رد  دوخ  لماع  هب  ياهمان  رد  دـنادرگرب ،
زا دعب  رگا  سپ  هتشون - هک  نیا  ات  هدوب - يدیدرت  فالتخا و  هنوگ  چیه  نودب  روهـشم و  فورعم و  ادخ  لوسر  نادناخ  دزن  عوضوم  نیا 

شلوق هک  دیوگب  دراد  بلط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یقح  ای  هبه و  ای  هقدص و  هک  سک  ره  هک  دوش  مالعا  ادخ  لوسر  تافو 
هب قحا  یلوا و  هدیـشخب ، وا  هب  ادـخ  لوسر  هک  هچنآ  هرابرد  مالـسلااهیلع - همطاف - راتفگ  انامه  دوب ، دـهاوخ  عومـسم  شیاـعدا  لوبقم و 

[. 784 . ] تسا شریذپ 
: ّفلؤم

تنطلس تموکح و  فعـض  بجوم  قیدصت  نیا  هک  اجنآ  زا  نکیلو  تسا  یلوا  نارگید  قیدصت  زا  مالـسلااهیلع - همطاف - قیدصت  هچرگ 
: دیامرفیم هتشون  فینح  نب  نامثع  هب  هک  ياهمان  رد  هراب  نیارد  دوخ  نینموملاریما  و  دناهدز ، زابرس  نآ  نتفریذپ  زا  مرجال  هدشیم ، نانآ 

. هللا مکحلا  معن  و  نیرخآ ، سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تحشف  ءامسلا ، هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب 
نآ بصغ  هب   ) هدیزرو لخب  نآ  رب  یهورگ  سپ  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  ایند ) لام  زا   ) هدنکفا هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هک  هچنآ  مامت  زا  هلب ،
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[. 785 . ] تسا يرواد  وکین  دنوادخو  دنتشذگ ، نآ  زا  هدومن  ششخب  شتیب ) لها  مالسلاهیلع و  ماما   ) رگید یهورگ  و  دنتفرگ ،) ام  زا  ار 
رد مالـسلااهیلع - همطاف - هک  دنـسیونیم : دنتـسه - نانآ  ناگرزب  زا  هک  ءاسنلا - تاـغالب  رد  رهاـطوبا  نب  دـمحا  هفیقـس و  رد  يرهوج  و 

بجع مربن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  یلو  يربب  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  نیا  زا  ادـخ  دراد  ابا  هفاحقیبا ! رـسپ  يا  دومرف : رکبوبا  هب  شاهبطخ  نمض 
انامه دومن ، دـهاوخ  تاقالم  ار  وت  زیخاتـسر  زور  رد  هک  مئامـض ) عباوت و  مامت  اـب   ) هتـسب نیز  و  هدرک ، راـهم  ار  نآ  ریگب  یتفگ ! یغورد 
يربخ ره  يارب  و  راکنایز ، لطاب  لها  زیخاتـسر )  ) تعاس ماگنه  هب  و  تمایق ، هاگ  هدـعو  و  دـمحم ، نماـض  تسا و  يرواد  وکین  دـنوادخ 

ار ادخ  مئاد  باذـع  و  راتفرگ ، يراوخ  تلذ و  باذـع  هب  امـش  ام و  زا  کیمادـک  هک  دوشیم  مولعم  امـش  رب  يدوزب  و  تسا ، ینیعم  تقو 
. دش میهاوخ  بجوتسم 

[. 786 . ] دنشاب هتسیرگ  زور  نآ  زا  شیب  هنیدم  درم  نز و  هک  دوب  هدشن  هدید  يزور  چیه  دیوگیم : يوار 
زاغآ و رد  ار  يادـخ  و  میـشکیم ، رب  ملق  نانع  اـج  نیمه  رد  و  زیگنا ، مغ  ارجاـم  حرـش  و  تسا ، رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ینتفگ  لاـح  ره  هب 

. زیخاتسر زور  ات  هشیمه  يارب  میتسرفیم ، دورد  شنیرهاط  تیب  لها  وا و  لوسر  رب  و  میئاتسیم ، ماجنا 

یلع نانخس 

یلع نینموملاریما  نابز  زا  هصالخ  هاتوک و  ناـیب  کـی  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ینیـشناج  ناتـساد  حرـش  کـنیا  و 
: میونشب مالسلاهیلع 

دننام تفالخ  يارب  نم  هک  تسنادیم  یبوخب  هک  نآ  لاح  درک  رب  رد  ینهاریپ  دـننام  ار  تفالخ  هرکبوبا  نـالف -، دـنگوس ، ادـخ  هب  ناـه !
نم تالامک  جوا  هب  هدننک  زاورپ  چیه  و  ریزارـس ، نم  دنلب  هلق  زا  فراعم  مولع و  لیـس  دـخرچیم ، نآ  رود  هب  بایـسآ  هک  مبایـسآ  زکرم 

هب یلاخ  تسد  اب  ایآ  مدرک  رکف  دوخ  اـب  اریز  مدومن ؛ یهت  ولهپ  نآ  زا  هدـنکفا ، هدرپ  يرادـمامز  دوخ و  ناـیم  همه  نیا  اـب  دیـسر ، دـناوتن 
ار لاس  مک  و  هدوسرف ، ار  لاسگرزب  هک  يدماشیپ  نانچ  نآ  مزاس ، هشیپ  ربص  یناملظ  روک و  يدـماشیپ  ربارب  رد  ای  منک و  هلمح  منانمـشد 

ربص سپ  تسرتهنالقاع ، ییابیکـش  ربص و  مدـید  درادیم ، او  یتحاران  جـنر و  هب  شراگدرورپ  رادـید  ماگنه  هب  ات  ار  نموم  ناـسنا  و  ریپ .
هک نیا  ات  مدـیدیم ، هتفر  جاراـت  ار  دوخ  ثاریم  هک  ارچ  دوب ، ناوختـسا  میولگ  رد  كاـشاخ و  سخ و  منامـشچ  رد  هک  یلاـح  رد  مدومن 

. داد ساپ  رمع - صخش - نالف  هب  ار  دوخ  زا  سپ  يرادمامز  رما  یلو  تسبرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  یلوا 
: دیدرگ لثمتم  یشعا  رعش  نیا  هب  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  و 

اهروک یلع  یموی  ام  ناتش 
رباج یخا  نایح  موی  و 

رد رباـج  ردارب  ناـیح  تمدـخ  رد  هک  زور  نآ  مشکیم و  رفـس  جـنر  اـهنابایب  هنهپ  رد  رتش  تشپ  رب  هک  نم  زورما  ناـیم  تسا  قرف  ردـقچ 
. مدربیم رسب  یتحار  شیاسآ و 

يرگید يارب  ار  دوخ  گرم  زا  سپ  يرادمامز  یلو  دوب  تفالخ  هلاقا  خـسف و  راتـساوخ  مدرم  زا  شتایح  نامز  رد  یلوا  هک  نیا  اب  اتفگش !
هک داد  رارق  نشخ  یعبط  رد  ار  تموکح  لوا  صخـش  دندرک . میـسقت  دوخ  نایم  ار  تفالخ  ياهناتـسپ  نانآ  يدج  هنامحریب و  هچ  تسب ،

. یپ رد  یپ  ياهـشزوپ  اهنآ  لاـبند  هب  رایـسب و  شیاهـشزغل  دوب ، زیمآتنوشخ  هدـننکتحاران و  وا  اـب  ساـمت  و  درزآیم ، تدـشب  ار  اـهلد 
طوقـس هاگترپ  رد  ار  وا  دـنک  شیاهر  رگا  و  دوش ، هراپ  رتش  ینیب  دـشکب  ار  شراهم  رگا  هک  شومچ  رتش  رب  راوس  نانوچ  وا  اـب  بحاـصم 

. دیامن كاله 
نیا رد  نم  و  دـندش ، راتفرگ  قح  زا  يرود  و  ندـش ، گنر  هب  گنر  و  یـشکرس . هابتـشا و  هب  مود  تفالخ  ماـیا  رد  مدرم  دـنگوس ، ادـخب 
نامگ هک  داد  رارق  یهورگ  نایم  رد  ار  يرادمامز  رما  یلو  تفرب ، شهارب  زین  یمود  هک  نیا  ات  مدومن  اهلمحت  راب  تقشم  ینالوط و  تدم 
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. متسه نانآ  زا  یکی  مه  نم  درک 
نیرق اروش ، نیا  ياضعا  اب  کنیا  هک  مدوب  دیدرت  دروم  تفالخ  اب  هطبار  رد  لوا  صخش  ربارب  رد  نم  تقو  هچ  وا ، ياروش  زا  ادخ ! رب  هانپ 

نب دعـس   ) ناـنآ زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  مدـیدرگ . ناـشهارمه  زارف  بیـشن و  رد  هدوـمن و  زاورپ  ناـنآ  اـب  راـچانب  نکیلو  مدرگ  فـیدر  و 
نامثع داماد  هک  نیا  يدنواشیوخ و  تهج  هب  فوع ) نب  نمحرلادبع   ) زین يرگید  و  تفرگ ، شیپ  رد  جک  هار  دـسح  تلع  هب  صاقویبا )

رد تساخرب  هورگ  نیا  نایم  زا  ناـمثع )  ) موس رفن  هک  نیا  اـت  ناـشرگید ، تشز  ياهتلـصخ  رب  هوـالعب ، تشگ ، لـیامتم  وا  بناـج  هب  دوب 
لام یگمه  هتساخرب ، هیما ) ینب   ) شردپ نادنزرف  وا  هارمه  هب  و  تشادن ، ندروخ  زج  يرکف  هدرک ، دابرپ  خارف و  ار  دوخ  مکـش  هک  یلاح 

و داد ، نتـشک  هب  ار  وا  شلامعا  و  دش ، هبنپ  شیاههتفاب  ماجنارـس  هک  نیا  ات  ار  يراهب  فلع  رتش  دـننامه  دـندروخیم ، رپ  ناهد  اب  ار  ادـخ 
. تخادنا ور  هب  ار  يو  یگراوخ  مکش 

نسح و هک  يدـح  هب  دروآ ، يور  نم  يوس  هب  تشاد  تهابـش  راتفک  لای  هب  هک  مدرم  روآ  تشحو  هوبنا  ماحدزا و  نامثع ) لـتق  زا  سپ  )
روما مامز  نوچ  و  دـنتفرگ . نایم  رد  ارم  دنفـسوگ  هلگ  نوچمه  دـیدرگ و  هراپ  مسابل  فرط  ود  و  هدـش ، لامیاپ  مالـسلاامهیلع - نیـسح -

ياهتـسد و  هتـشگ ، فرحنم  هار  زا  جاروخ )  ) یعمج و  دنتـسکش ، ناـمیپ  ناـشنارای ) ریبز و  هحلط و   ) یهورگ متفرگ  تسد  هب  ار  تفـالخ 
: دیامرفیم هک  دندوب  هدینشن  ار  ادخ  مالک  ییوگ  وت  دندومن ، هشیپ  يرگمتس  شنارای ) هیواعم و  )

[. 787 . ] نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  الو  ضرالا  یف  اولع  نودیریال  نیذلل  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت 
تبقاع نسح  مینادرگیم و  صوصخم  دـنرادن  یـشکرس  داسف و  ولع و  هدارا  نیمز  رد  هک  نانآ  يارب  ار  ترخآ  نادواج ) تشهب   ) نآ اـم 

. تسا ناراکزیهرپ  صاخ 
. دوب هدرب  ار  نانآ  لد  هدومن  هولج  ابیز  نانآ  رظن  رد  ایند  یلو  دنتشاد  رطاخ  رد  هدینش و  ار  نآ  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ،

اب ادخ  تجح  هک  نیا  و  نم ، فارطا  رد  رضاح  تیعمج  نآ  دوبن  رگا  هدیرفآ ، ار  نارادناج  و  هتفاکش ، ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  ناه !
توکس لمحت و  هدیدمتس  یگنسرگ  راکمتـس و  يروخرپ  رب  هک  هتـسب  نایاناد  اب  ادخ  هک  ینامیپ  و  هتـشگ ، مامت  نم  رب  ناروای  نآ  دوجو 

و مدشیمن .) نآ  راد  هدهع  هتـشذگ  دـننام   ) مومنیم باریـس  شلوا  هلایپ  اب  ار  نآ  رخآ  و  هتخادـنا ، شـشود  رب  ار  تفالخ  راهم  دـنیامنن ،
[. 788 . ] دوب رتزیچان  مه  دیآیم ) نوریب  ندرک  هسطع  ماگنه  هب  هک   ) زب کی  ینیب  طالخا  زا  نم  دزن  امش  يایند  نیا  هک  دیتفاییم 
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ص 66. رشع ، یناثلا  بابلا  ءایکذا  [ 12]
ثیدح 11. ماکحالاو ، ایاضقلا  یف  تادایزلا  باب  بیذهت  ثیدح 12 . رداونلا ، باب  ماکحالا  ءاضقلا و  باتک  یفاک ، عورف  [ 13]

. یناثلا دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم  [ 14]
نیا قح  هب  تشگزاب  زا  روظنم  مه  دیاش  و  دوشیمن ، بوسحم  وگغورد  حلـصم  دـننام  قح  فشکتـسم  هک  دـیآیم  رب  هلمج  نیا  زا  [ 15]

هیروت وحن  هب  هک  تسا  وا  رب  متـس  زا  ناـما  ناـما ، زا  دوصقم  هتـشگزاب و  هدوب  قح  اـجنآ  رد  شفقوت  هک  شلوا  ياـج  هب  نز  نآ  هک  تسا 
(. فلوم . ) تسا هدومرف 

ثیدح 59. ماکحالا ، ایاضقلا و  یف  تادایزلا  باب  بیذهت ، ثیدح 9 . رداونلا ، باب  ماکحالا ، ءاضقلا و  باتک  یفاک ، عورف  [ 16]
ثیدح 12. فذاقلا ، دح  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 17]

، رضحی نم ال  ثیدـح 82 . ماکحالا ، ءایاضقلا و  یف  تادایزلا  باب  بیذـهت ، ثیدـح 8 . رداونلا ، باب  تایدـلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 18]
ثیدح 11. ماکحلا ، یف  لیحلا  باب  ماکحالا ، ایاضقلا و  باوبا 

ص 97. یناجرج ، تایانک  [ 19]
. هتفالخ یف  مالسلاهیلع  هایاضق  ص 506 ، ج 1 ، يورس ، بقانم  [ 20]

. یح یبنلاو  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم  [ 21]
ثیدح 31. مجرلا ، دحلاو و  ریزعتلا  هب  بجی  ام  باب  رضحی ، نم ال  [ 22]

ام باب  رـضحی ، نم ال  ثیدح 23 . انزلا ، دودح  باب  بیذـهت ، ثیدـح 1 . مجرلا  هفـص  نم  رخآ  باب  دودـحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 23]
ثیدح 32. ریزعتلا و …  هب  بجی 

فـالخ رب  رمع  هک  نیا  بجع  و  ثیدح 7 . طاوللا ، یف  دودحلا  باب  بیذـهت ، ثیدـح 1 . طاوللا ، دـح  نم  رخآ  باب  یفاک ، عورف  [ 24]
. تسا بلطم  نیا  يایوگ  متفه  لصف  زا  متفه  تیاور  هچنانچ  هدومنیم ، دیدهت  دودح  هب  رارقا  هب  ار  مدرم  ینید  تاررقم 

يارب هک  تسا  یمکح  اهنت  هدومرف  نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  یمکح  نیا  دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  دیفم  خیش  [ 25]
يدمع لتق  دنک  تباث  ات  تسین  یهاوگ  زین  و  دوش . ادج  لوتقم  زا  لتاق  هلیسو  نادب  ات  تسین  یهاوگ  اریز  دوشیم ؛ روصت  عقاو  هب  ندیسر 

ياـهمخز هید  هداد و  رارق  هلیبق  راـهچ  ره  رب  ار  ناگتـشک  ياـهبنوخ  اریز  تسا ؛ لـتاق  رد  هابتـشا  اـطخ و  لـتق  دروم  رد  مکح  نیا  و  هدوب ،
هک تسا  نیا  تسا  هناـگراهچ  لـیابق  رب  لوتقم  ود  نآ  هید  هدومرف : هکنیا  زا  ترـضح  نآ  دوصقم  و  تسا ، هدرک  مک  نآ  زا  ار  نیحورجم 

مالـسلاهیلع هایاضق  دـیفم ، داشرا  فلوم .) .) شدوخ هلیبق  زا  ریغ  تسا  رگید  هلیبق  هس  رب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هید  هنرگو  مه ، اب  اـت  ود  ره  هید 
یف كارتشالا  باب  تایدلا  باتک  بیذهت ، ثیدح 7 . وا …  نیلجرلا  لتقی  لجرلا  مکح  باب  تایدـلا ، باتک  رـضحی ، نم ال  هتفالخ ، یف 

ثیدح 5. تایانجلا ،
ثیدـح 6. دـحاو ، لتق  یلع  نوعمتجی  هعامجلا  باب  تایدـلا ، باتک  یفاـک ، عورف  هتفـالخ . یف  مالـسلا  هیلع  هاـیاضق  دـیفم ، داـشرا  [ 26]

ثیدح 3. تایانجلا ، یف  كارتشالا  باب  تایدلا ، باتک  بیذهت 
بیذهت ثیدح 2 . ص 286 . ج 7 ، یفاک ، عورف  هلآ ص 105 . هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هایح  لاح  یف  مالسلا  هیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا  [ 27]

ثیدح 2. تایانجلا ، یف  كارتشالا  باب  تایدلا ، باتک 
. یح یبنلاو  مالسلاهیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا  [ 28]

ثیدح 14. حلصلا ، باب  بیذهت ، ثیدح 12 . حلصلا ، باب 16 ، رضحی ، نم ال  [ 29]
ثیدح 12. سانلا ، نیب  حلصلا  باب  بیذهت ، ثیدح 8 . حلصلا ، باب  رضحی ، نم ال  [ 30]

ثیدح 68. ص 82 ، ج 7 ، بیذهت ، ثیدح 1 ، رداون ، باب  هشیعملا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 31]
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ثیدح 5. رداون ، باب  ایاصولا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 32]
ثیدح 23. رداونلا ، باب  ماکحالاو ، ءاضقلا  باتک  یفاک ، عورف  [ 33]

ثیدح 13. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 34]

ثیدح 19. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 35]
ثیدح 188. انزلا ، دودح  دودحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 26 . رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 36]

ص 154. ج 1 ، دربم ، لماک  [ 37]
. یناثلا دهع  یف  ع )  ) ءایاضق يورس ، بقانم ، [ 38]
. یناثلا دهع  یف  ع )  ) ءایاضق يورس ، بقانم ، [ 39]

ص 149. ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 40]
ثیدح 24. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 41]

. یناثلا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 42]
ثیدح 9. هفرسلا  دح  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 43]

ثیدح 13. باودلا ، بیصی  ام  نامض  باب  تایدلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 44]
ثیدح 46. رداونلا ، باب  حاکنلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 45]

وا يارجم  رد  هفطن  زا  ییاـیاقب  تسا  هدرکن  لوب  لوا ، شزیمآ  زا  سپ  نوـچ  هک  تسا  نیا  دوـشیم  قـحلم  وا  هب  دـنزرف  هک  نیا  هجو  [ 46]
. تسا هدومن  بذج  ار  اهنآ  محر ، مود ، هعفد  رد  و  هدنامیقاب ،

مه زاب  دوب  هدرک  لوب  مه  لوا  شزیمآ  زا  دـعب  رگا  اریز  هتـشاد ؛ یعاـنقا  هبنج  اـهنت  هدومرف  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتلع  نیا  ارهاـظ  و 
نیا رب  يرگید  رابخا  هچناـنچ  دریگیم ؛ یـشیپ  نز  محر  هب  هفطن  دوش  هجوتم  درم  هکنیا  نودـب  دوشیم  هاـگ  اریز  دوب ؛ قحلم  وا  هب  دـنزرف 

(. فلوم . ) دراد تلالد  ینعم 
هیآ 14. فاقحا ، هروس  [ 47]

هیآ 233. هرقب ، هروس  [ 48]
ص 110. دیفم ، داشرا ، رمع . هفالخ  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 49]

ص 112. دیفم ، داشرا ، [ 50]
ثیدح 10. رداونلا ، باب  تاداهشلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 51]

ثیدح 1. ههرکتسملا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 52]
ثیدح 1. ع ،)  ) هملع یف  عساتلا  لصفلا  یمزراوخ ، بقانم ، [ 53]

هیآ 173. هرقب ، هروس  [ 54]
. رمع هفالخ  یف  ع )  ) هایاضق دیفم ، داشرا ، [ 55]

رارقا راب  کی  اهنت  نز  و  دوشیم ، تباث  رارقا  هعفد  راهچ  اب  انز  دـح  اریز  دوشیمن ؛ هدز  وا  هب  یلماک  دـح  مود  هیحان  زا  هک  نیا  تلع  [ 56]
، بقاـنم دـیدرگ . یفتنم  درم  تمهت  دوـخ  ياـنز  هب  نز  رارقا  ببـس  هب  اریز  دـیدرگ ؛ طـقاس  درم  زا  ءارتـفا  دـح  هک  نیا  تلعو  دوـب ، هدرک 

. یناثلا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ،
ثیدح 2. طاوللا  دح  دودحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 5 . طاوللا ، دح  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 57]

ثیدح 15. بارشلا ، یف  دودحلا  هیف  بجی  ام  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 58]
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هیآ 35. سنوی ، هروس  [ 59]
نآ تواـضق  نیلوا  نیا  هدوـمنن و  تواـضق  هنوـگ  نیا  ع )  ) نینموـملاریما زا  شیپ  سک  چـیه  دـیامرفیم : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  [ 60]

. تسا هماع  هصاخ و  قافتا  دروم  ربخ  نیا  هدروآ : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  و  تسا . هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  ع )  ) ترـضح
ص رکبیبا ، دهع  یف  ع ،)  ) هایاضق دـیفم ، داشرا ، ثیدح 4 . هلاهجب ، رمخلا  برـش  وا  قرـس  وا  ینز  نم  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف 

.107
ص 99. ج 11 ، یناغا ، [ 61]

ثیدح 2. رداونلا ، باب  تاداهشلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 62]
. نامثع هفالخ  یف  ع )  ) هایاضق دیفم ، داشرا ، [ 63]

ثیدح 6. هل ، هیدال  نم  باب  رضحیال ، نم  ثیدح 7 . هل ، هیدال  نم  باب  تایدلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 64]
ثیدح 8. تادایزلا ، باب  تایدلا ، باتک  بیذهت ، [ 65]

. دیدحلایبانبا هغالبلاجهن ، حرش  ثیدح 6 . تادایزلا  باب  تایدلا ، باتک  بیذهت  رداونلا . باب  تایدلا  باتک  یفاک  عورف  [ 66]
ثیدح 2.  … روعالا و ، نیع  هید  تایدلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 1 . یمعالا ، نیع  هید  باب  تایدلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 67]

ص 25. ضئاحلا ، نع  دحلا  عفد  باب  تاراهطلا ، باتک  تایرفعج ، [ 68]
ثیدح 28.  … ریزعتلا و ، هب  بجی  ام  باب  دودحلا ، باتک  رضحیال ، نم  [ 69]

ثیدح 5. مجرلا ، هفص  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 70]
ثیدح 175. ءاسنلا ، ددع  باب  بیذهت ، [ 71]

ثیدح 1. قحسلا ، یف  دحلا  باب  دعب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 72]
ثیدح 9. رداونلا ، باب  تایدلا ، باتک  رضحیال ، نم  [ 73]

ص 495. ج 1 ، یناثلا ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم ، [ 74]

ص 500. ج 1 ، یناثلا ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم ، [ 75]
ص 501. ج 1 ، نامثع ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم ، [ 76]

. یئاهب خیش  لوکشک ، [ 77]
ثیدح 5. يدجلا ، لمحلا و  باب  همعطالا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 78]

ثیدح 6. روذنلا ، باب  یفاک ، عورف  [ 79]
رد مکح  نیا  تسا  نکمم  یلو  هدـش  نیعم  دـم  هد  رد  شاهرافک  هک  ياهنیرق  هب  هدروآ  مسق  هرافک  باب  رد  ار  ربخ  نیا  ینیلک  خیـش  [ 80]

ثیدح 10. نیمیلا ، هرافک  باب  یفاک ، عورف  فلوم .) . ) دوش يراج  زین  تارافک  ریاس 
ثیدح 21. رداونلا ، باب  تایدلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 81]

ثیدح 21. رداونلا  باب  تایدلا  باتک  یفاک ، عورف  [ 82]
ح 12. کسملا ، دیص  باب  دیصلا  باتک  [ 83]

. موس ثیدح  تالالجلا  موحل  باب  عمعطالا  بتک  [ 84]
. مود ثیدح  ناعنتمی ، روثلا  ریعبلا و  باب  حابذلا  باتک  یفاک  عورف  [ 85]

. مهن ثیدح  حاکنلا  یف  هسلدملا  باب  حاکنلا  باتک  یفاک  عورف  [ 86]
. لوا ثیدح  هسفن  سلدی  لجرلا  باب  حاکن  باتک  یفاک  عورف  [ 87]
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ثیدح 10. هسفن  سلدی  لجرلا  باب  حاجنلا  باتک  یفاک  عورف  [ 88]
هیآ 22. ءاسن ، هروس  [ 89]

رادرک راتفگ و  هک  شمارگ  ءابآ  زا  یکی  هن  هدوب  نیسابع  ای  نیبلاط  زا  مشاه ، ینب  زا  یکی  زا  لوا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوصقم  [ 90]
حیرـص روطب  مالـسلاهیلع  ماما  مه  ربخ  رخآ  رد  و  هدش ، نایب  هیقت  تلع  هب  مه  نآ  و  تسا ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رادرک  راتفگ و  نانآ 

… ح 4. جوزتی )  لجرلا  باب   ) حاکنلا باتک  یفاک  عورف  فلوم .) . ) تسا هدومن  راکشآ  ار  قح 
ثیدح 6. ءاضرلا ، رداون  باب  حاکنلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 91]

ثیدح 15. بابسالاب ، نهحاکن  مرحی  نم  اب  حاکنلا ، باتک  بیذهت ، [ 92]
ثیدح 60. روهملا ، باب  حاکنلا ، باتک  بیذهت ، [ 93]

ثیدح 13. ص 108 . ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 94]
ثیدح 5. ص 229 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 95]

ص 132. ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 96]
ثیدح 4. ص 136 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 97]

. دوشیم دازآ  شدنزرف  مهس  زا  شیالوم  ندرم  زا  سپ  هک  [ 98]
ثیدح 16. ص 188 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 99]
ثیدح 5. ص 193 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 100]
ثیدح 7. ص 195 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 101]
ثیدح 6. ص 223 ، یفاک ج 6 ، عورف  [ 102]

ثیدح 5. ص 223 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 103]
ثیدح 1. ص 13 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 104]

ح 7. ص 384 ، تیفاک ج 7 ، عورف  [ 105]
هب ار  دوخ  ناج  دنکیم و  مامت  ار  دوخ  هشوت  دشکیم و  ار  دوخ  يراوس  لام  نایجاح  ورـشیپ  هک  هدش  لیلعت  نینچ  رابخا  ضعب  رد  [ 106]

ثیدح 12. ص 396 . ج 7 ، یفاک ، عورف  فلوم .) . ) درامشیم کبس  ار  شزامن  دزادنایم و  تمحز 
ص 397. ثیدح 7 ، تفذاقلا  هداهش  باب  تاداهشلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 107]

ثیدح 27. فقولا … ، نم  روحی  ام  باب  ایاصولا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 108]
ثیدح 3. هیصولا ، نع  عوجرلا  باب  هیصولا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 109]

ثیدح 3. ج 7،ص 139 . یفاک ، عورف  [ 110]
ثیدح 6. ص 138 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 111]
ثیدح 1. ص 139 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 112]

ثیدح 2. بتاکملا ، ثاریم  باب  ثاریملا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 113]
ثیدح 31. بتاکملا ، باب  ج 8 ، بیذهت . [ 114]

ثیدح 9. هبئاسلا ، ءالو  باب  ثیراوملا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 115]
ثیدح 20. ص 209 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 116]
ثیدح 4. ص 218 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 117]
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ثیدح 190. انزلا ، دودح  باب  دودحلا ، باتک  بیذهت ، [ 118]
ثیدح 23.  … و ، هقرسلا ، دح  دودحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 7 . ص 223 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 119]

ثیدح 7. ص 223 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 120]
ثیدح 11. ص 224 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 121]
ثیدح 5. ص 226 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 122]
ثیدح 6. ص 226 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 123]

ثیدح 20. ص 237 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 124]
ثیدح 3. ص 250 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 125]
ثیدح 1. ص 255 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 126]
ثیدح 1. ص 260 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 127]

ثیدح 10. ص 283 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 128]
ثیدح 5. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 129]

ظفل کی  اب  ار  هدع  نآ  رگا  هک  هدش  دراو  ترضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  یلیـصفت  صوصخ  نیا  رد  ثیدح 22 . ج 10 ، بیذهت ، [ 130]
نیب عمج  روظنم  هب  و  دوش . هدز  يددعتم  ياهدح  دیاب  هنرگو  دوشیم  دح  کی  قحتسم  دنروایب  ار  وا  یعمج  هتـسد  روطب  ای  دنز و  تمهت 

. دنشاب هدروآ  ار  وا  عامتجا  روطب  نانآ  هدوب و  يدحاو  ظفل  هب  فذاق  تمهت  هک  هدرک  لمح  یتروص  هب  ار  قوف  ربخ  یسوط  خیش  رابخا ،
ثیدح 1. ص 304 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 131]

ثیدح 17. ص 185 ، ج 7 ، بیذهت ، [ 132]
ثیدح 3. ص 295 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 133]

ثیدح 48. ص 300 ، ج 6 ، دیدج ، پاچ  ماکحالاو ، ایاضقلا  یف  تادایزلا  باب  ءاضقلا ، باتک  بیذهت ، [ 134]
لقن هماـع  هک  هچنآ  نیارباـنب  تسا . هناـیزات  داتـشه  مکح  رد  رـس  ود  هناـیزات  اـب  هبرـض  لـهچ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  [ 135]

ثیدح 6. ص 215 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  . تسا طلغ  هدز  هنایزات  لهچ  ار  دیلو  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هک  نیا  زا  دناهدرک 
ثیدح 1. ص 316 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 136]

ثیدح 5. ءایلوالا ، فالتخا  یف  ءاضقلا  باب  اضقلا ، باتک  بیذهت ، [ 137]
ثیدح 50. ص 48 ، یمق ، ایاضقلا ، بئاجع  [ 138]
ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 139]
ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 140]

ثیدح 27. فذقلا ، دح  باب  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 141]
. میدق پاچ  ص 43  عنقم ، [ 142]

ثیدح 11. ص 242 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 143]
ثیدح 13. ررغلا ، باب  هراجتلا ، باتک  بیذهت ، تسا . لوهجم  هلماعم  دروم  اریز  [ 144]

ثیدح 118. فاوطلا ، باب  جحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 11 . ص 429 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 145]
ثیدح 40. ص 14 ، ج 5 ، بیذهت ، ثیدح 4 . ص 273 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 146]

ص 44. عنقم ، [ 147]
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. میدق پاچ  ص 43 ، عنقم ، [ 148]
ص 647. يرذالب ، نادلبلا  حوتف  [ 149]

ثیدح 2. ص 206 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 150]

ثیدح 2. ص 206 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 151]
. نورشعلاو یناثلا ، بابلا  ص 100 ، یناجرج ، تایانک ، [ 152]

هب ار  لام  دوب  هدومن  هبوت  رگا  هک  ياهنیرق  هب  دشابن ، تباث  دزد  هبوت  ياعدا  هک  يدروم  هب  دوشیم  لمح  ربخ ، تحـص  تروص  رد  [ 153]
قراس دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  تسین ، يدح  قحتسم  دوش  تباث  وا  هبوت  رگا  یلو  دنادرگیم ، رب  شبحاص 

(. فلوم . ) ددرگیمن عطق  وا  تسد  هدش و  در  شبحاص  هب  هقورسم  لام  دیایب  هبوت  تلاح  اب  شدوخ  هاگره 
ثیدح 23. للملا ، لها  ثاریم  باب  ثاریملا ، باتک  بیذهت ، [ 154]

ثیدح 2. هسار ، یلع  بص  نمیف  بجی  ام  باب 41 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 155]
ثیدح 1. عباصالا ، لصافم  هید  باب 45 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 156]

ثیدح 1. ص 115 ، ج 6 ، اهجوز ، اهنع  یفوتملا  باب 45 ، قالطلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 157]
ثیدح 58. ص 317 ، ج 8 ، روذنلا ، باتک  بیذهت ، [ 158]

ثیدح 20. هیدلا ، هیف  بجی  ام  باب 30 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 159]
ثیدح 5. ص 195 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 160]

ثیدح 1. ص 23 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 161]
ص 343. هبیتقنبا ، ثیدحلا ، بیرغ  [ 162]

ثیدح 1. ص 147 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 163]
ص 266. ج 16 ، یناغا ، [ 164]

ثیدح 1. عطق ، نم  یلع  بجی  ام  باب 43 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 165]
ص 271. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 166]

. یناشاک هللا  حتف  الم  هغالبلاجهن ، حرش  [ 167]
. رکبیبا دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم ، [ 168]

ص 81. ج 3 ، راحب ، [ 169]
ص 190. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  ص 45 . ج 75 ، راحب ، [ 170]

(. يدلج راهچ   ) ص د 546 ج 4 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 171]
.462 تمکح ، هغالبلاجهن ، [ 172]
هیآ 133. نارمع ، لآ  هروس  [ 173]

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هایح  لاح  یف  هایاضق  يورس  بقانم  هیآ 43 . لحن ، هروس  [ 174]
ثیدح 3. ءاضقلا ، باب 60 ، قودص ، دیحوت ، [ 175]
ثیدح 3. ءاضقلا ، باب 60 ، قودص ، دیحوت ، [ 176]

ص 329. سوواط ، نب  یلع  فئارط ، [ 177]
هیآ 115. هرقب ، هروس  [ 178]
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ثیدح 16. ناکملا ، یفن  باب 28 ، قودص  دیحوت ، [ 179]
هیآ 7. هلداجم ، هروس  [ 180]

ثیدح 15. ناکملا ، یفن  باب 28 ، قودص ، دیحوت ، [ 181]
هیآ 85. يرسا ، هروس  [ 182]

ص 147. يزوج ، نب  طبس  هرکذت ، [ 183]
باطخ وا  هب  هغالبلاجهن  هبطخ 19  نمض  رد  ع )  ) ترضح نآ  هچنانچ  دوب ، قفانم  يدرم  وا  اریز  دوب ؛ ثعـشا  هب  ضیرعت  هلمج  نیا  [ 184]

. تسود نالذخ  كاخ  هب  تفیب  بلعذ  ثعشا و  تفکب  ار  ودع  بلق  تفگب  ینولس  هک  ات  هداز .! رفاک  قفانم و  ياهدرک 
ص 304. قودص ، دیحوت ، سلجم 55 . قودص ، یلاما ، [ 185]
. ةولصلا فصو  باب 17 ، هولصلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 186]

ج 81 ص 254. هولصلا ، بادآ  باب  راحب ، [ 187]
ثیدح 6. باب 41 ، قودص ، دیحوت ، [ 188]

ثیدح 3. باب 3 ، قودص ، دیحوت ، [ 189]
ثیدح 29. ص 546 ، ج 4 ، رداونلا ، باب  جحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 190]

هبطخ 229. هغالبلاجهن ، [ 191]
تمکح 404. هغالبلاجهن ، [ 192]
تمکح 235. هغالبلاجهن ، [ 193]

تمکح 99. هغالبلاجهن ، [ 194]
. ءارقالا ینعم  باب  قالطلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 195]

ثیدح 331. ص 241 ، یفاک ، هضور  [ 196]
هیآ 20. نامقل  هروس  [ 197]

. ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا  نآرق : هیآ  هب  هراشا  [ 198]
(. ص  ) یبنلا هایح  لاح  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 199]

هیآ 43. رمز ، هروس  [ 200]
ثیدح 172. ص 103 ، یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 201]

ص 63. یضر ، دیس  صئاصخ ، [ 202]
هیآ 55. دوه ، هروس  [ 203]

(. فلوم  ) مدینش یضعب  زا  ار  نیا  [ 204]
(. ع  ) نینموملاریما لئاضف  لصف 5  رابخالا ، عماج  [ 205]

. بجوا بونذلل  مهکرت  بجاو و  يرولا  بر  بوت  [ 206]
. بجعا هنع  سانلا  ۀلفغ  بیجع و  ۀفرص  یف  رهدلاو  [ 207]

. بعصا باوثلا  توف  نکل  بعص  تابئانلا  یف  ربصلاو  [ 208]
ص 62. لوئسلا ، بلاطم  برقا . كاذ  لک  نم  توملاو  بیرق  یجتری  ام  لکو  [ 209]

ثیدح 56. نینثالا ، باب  لاصخ ، [ 210]
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. فلوم یمیمتلا ، زیزعلادبع  ناونع  دادغب ، خیرات  [ 211]
. هتفالخ یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 212]

هد زا  سپ  هدمآ و  ایند  هب  شرسپ  هک  هتشاد  لاس  یس  ابیرقت  ریزع  هک  تسا  نیا  شلیـصفت  هتفالخ . یف  ع )  ) هایاضق يورـس ، بقانم ، [ 213]
شرسپ درک  هدنز  ار  وا  دنوادخ  هک  لاس  دص  زا  سپ  تسا و  هدرک  تافو  هتشاد  لاس  هد  شدنزرف  لاس و  لهچ  شدوخ  هک  یماگنه  لاس 

(. مجرتم  ) تسا هتشاد  لاس  لهچ  شدوخ  لاس و  هد  دص و 
. هتفالخ یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 214]

. سفن لیذ  رد  نیرحبلا  عمجم  ص 495 . ج 1 ، یئاهب ، خیش  لوکشک ، [ 215]
ثیدح 3. ءاضقلا ، باب 60 ، قودص ، دیحوت ، [ 216]

تمکح 229. هغالبلاجهن ، [ 217]

تمکح 231. هغالبلاجهن ، [ 218]

تمکح 437. هغالبلاجهن ، [ 219]
(. لئاسملا تاباوج   ) ص 90 یضر ، دیس  صئاصخ ، [ 220]

راصنا زا  راجنلا و  ینب  هلیبق  زا  هک  تسا  سنایبا  نب  همرـص  لوا  عون  رد  ع )  ) ترـضح نآ  شیامرف  قادصم  راحب ج 40 ص 283 . [ 221]
هک یماگنه  و  متـسرپیم . ار  میهاربا  راـگدرورپ  طـقف ، تفگیم  هدـش و  نادرگ  ور  كرـش  یتسرپ و  تب  زا  تیلهاـج  ناـمز  رد  وا  هدوب ،

هباحص و رتشیب  مود  مسق  زا  و  دیدرگ . بوسحم  یعقاو  ناناملسم  زا  دروآ و  مالسا  همرـص  دیدرگ  تلاسر  هب  ثوعبم  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
تلاسر دـیون  هتفرگ و  هرانک  یتسرپ  تب  زا  تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  هدوب  تلـص  نب  هیما  موس  عون  زا  و  دـنا . هدوب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم 

زا دینـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توبن  نوچ  و  دادیم ، ربخ  نآ  هب  ار  مدرم  هدـناوخ و  ینامـسآ  ياهباتک  زا  ار  مالـسا  ربماـیپ 
ص 36. هبیتق ، نیا  فراعم  فلوم .)  ) دیدرگ رکنم  تداسح  توادع و  يور 

ص 271. ءاضقلا ، باب  قودص ، دیحوت ، [ 222]
. نیعئاط انیتا  اتلاق  [ 223]

هیآ 17. ریوکت ، هروس  [ 224]
. رکبیبا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 225]

هیآ 37. هروس ق ، [ 226]

هیآ 12. ابن ، هروس  [ 227]
هیآ 17. ۀقاحلا ، هروس  [ 228]

هیآ 141. فارعا ، هروس  [ 229]
هیآ 3. فسوی ، هروس  [ 230]

هیآ 59. هرقب  هروس  [ 231]
. یناثلا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 232]

هیآ 170. فارعا ، هروس  [ 233]
هیآ 146. تافاص  هروس  [ 234]

ص 85. يزوج ، نب  طبس  هرکذت  [ 235]
(. توریب پاچ   ) ص 171 ج 2 ، هرضاحملا ، هراوشن  [ 236]
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ص 117. یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 237]
هیآ 28. لافنا ، هروس  [ 238]

هک تسا  يریبعت  نینچ  نآ  لصا  هن  ای  تسا  قولخم  نآرق  ایآ  هک  نیا  زا  هداد  خر  نیملکتم  نایم  نومءام  نامز  رد  هک  یعازن  ارهاظ  [ 239]
بناـج زا  هک  تسا  یقح  باـتک  نآرق  ینعی  تسا ، بوذـکم  ربـخ  رد  قولخم  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  قـح  یلو  هدـمآ ، راـبخا  ضعب  رد 

ص)  ) دـمحم هک  نیا  تسین  قـالتخا ؛ ـالا  اذـه  نا  دـنتفگیم : راـفک  هک  هـچنآ  ربارب  رد  درادـن ، هار  نآ  رد  غورد  هدـمآ و  دورف  دـنوادخ 
(. فل ؤم   ) شدوخ زا  رگم  دیوگیم 

. یعفاش یجنگ  بقانم  [ 240]
. رکبیبا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 241]

هک ره  تسین و  نم  زا  دماشایب  رایـسب  نآ  زا  هک  نآ  ره  دنک  شیامزآ  یبآ  رهن  هب  ار  امـش  ادـخ  انامه  تفگ : دوخ  هاپـس  هب  تولاط  [ 242]
(. هیآ 248 هرقب ، هروس   ) دوب دهاوخ  نم  نییآ  مه  نم و  زا  دریگن  شیب  یفک  ای  دماشاین  چیه 

ص 288. ج 2 ، يورس ، بقانم ، [ 243]
ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 244]

. هتفالخ یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 245]
ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 246]

. بیغلاب ع )  ) هرابخا یف  ص 425 ، ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 247]
. یناثلا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 248]

ص 277. لئاسو ج 19 ، [ 249]
رگید و للع  ای  يریپ و  تلع  هب  هدشن  ضاضتفا  هب  رجنم  یلو  هدش ، رتسبمه  دوخ  هرکاب  زینک  اب  درم  نآ  هدوب  نیا  هیـضق  عقاو  دـیاش  [ 250]

ایند زا  درم  نز ، ندییاز  ماگنه  هب  بش  نامه  و  تسا ، هدرک  جاودزا  وا  اب  هدومن  دازآ  ار  زینک  درم ، یتدم  زا  سپ  هدش و  رادراب  وا  زا  زینک 
. رکبیبا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، فلوم . تسا  هتفای  صاصتخا  رسپ  ردام  رسپ و  هب  شثاریم  هتفر و 

. هتفالخ یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 251]
ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 252]

ص 510. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 253]
. نوراه هفالخ  ص 56 ، سابعلا ، ینب  یف  سانلا  مالعا  [ 254]

ءابدالا ج 14 ص 48. مجعم  [ 255]
ص 107. دیفم ، داشرا ، [ 256]

هیآ 175. ءاسن ، هروس  [ 257]
هیآ 11. ءاسن ، هروس  [ 258]

ص 107. دیفم ، داشرا ، [ 259]
ص 594. ج 1 ، يربط ، خیرات  [ 260]

هبطخ 13. هغالبلاجهن ، [ 261]
ص 89. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 262]

ثیدح 12. ایاضقلا ، یف  تادایزلا  باب  اضقلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 10 . رداونلا ، باب  اضقلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 263]
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دحاو زا  مهدـجیه  کـی  رادـقم  دـندوب  هدرک  نییعت  دوـخ  يارب  هک  ار  یماهـس  رفن  هس  نآ  هک  تسا  نیا  میـسقت  نیا  یـضایر  هتکن  [ 264]
ار رتش  زا 17  رتش  یلوا 9  الثم  دوب ؛ رتدایز  مادـک  ره  مهـس  رب  ناشماهـس  تبـسن  هب  مهدـجیه  کی  نآ  تقیقح  رد  و  دوب ، رتمک  حـیحص 

تهج نیا  زا  دنتشادن  ییانشآ  یضایر  تاکن  هب  نیلئاس  دوب و  قیقد  اهیدایز  نوچ  و  یموس ، یمود و  نینچمه  زا 17 و   8 هن 5 / دوب  کلام 
. يرقمنبا هیهیدب  حرش  فلوم .)  ) درک لح  ار  ناشلکشم  ياهداس  رایسب  هار  زا  حیضوت  لیصفت و  نودب  ترضح 

. دوشیم میسقت  روکذم  دادعا  رب  هک  تسا  يددع  نیرتکچوک  ددع  نیا  [ 265]
ص 42. ج 2 ، یئاهب ، خیش  لوکشک ، [ 266]

(. روسکلا باسح  یف  یناثلا  بابلا  . ) ص 136 باسحلا ، هصالخ  [ 267]
ص 499. ج 2 ، لوکشک ، [ 268]

ص 371. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 269]
. بیغلاب ع )  ) هرابخا یف  ص 419 ، ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 270]

رمع دزن  يرعـشا  یـسوموبا  زا  مهرد  رازه  دصتـشه  دـیوگیم : هـک  هدرک  لـقن  هریرهوـبا  زا  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبانبا  [ 271]
نم هب  هاگنآ  مهرد ! رازه  دصتشه  تفگ : بجعت  اب  راب  دنچ  رمع  مهرد . رازه  دصتشه  متفگ : ياهدروآ ؟ لوپ  ردقچ  تفگ : رمع  مدروآ .

. مدرک رارکت  ار  نآ  هعفد  تشه  مهرد … و  رازه  دـص  مهرد و  رازه  دـص  متفگ : تسا ؟ ردـقچ  مهرد  رازه  دصتـشه  وت ! رب  ياو  تفگ :
. دمآ دایز  مهم و  رمع  رظن  رد  غلبم  سپ 

. نالف دالب  هللا  هبطخ : لیذ  رد  ص 113 ، ج 3 : دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش 
هتساک تبسن  هب  یمهس  ره  زا  سپ  هدش  رتدایز  حیحـص  دحاو  زا  هلأسم 8/1  ضرف  نوچ  حیضوت : ص 268 . ج 2 ، يورس ، بقانم ، [ 272]

ردام 27/1 و ردپ و  مهس  هتفای و  لیدبت  هبو 9/1  هدش  مک  زا 8/1  نز 72/1  مهس  هجیتن  رد  و  هدش ، میسقت  يور 27  زا  جرخم  هدیدرگ و 
هماع هدیقع  قبط  هلأسم  خساپ  هک  تسا  نشور  و  مجرتم )  ) دـناهدش لدـبم  هب 27/8 و 27/16  بیترت  هب  هدـش و  مک  رتخد 27/2  ود  مهس 

حیحـص هعیـش  بهذـم  رد  لوع  نوچ  و  هثرو . مامت  رب  صقن  نتخاس  دراو  هکرت و  لـصا  زا  ماهـس  يداـیز  ینعی  لوع  ياـنبم  رب  هدـش  هداد 
هتفگ هب  انب  ای  یمزج ، یمکح  هن  هدوب  ماهفتسا  روطب  ای  ترـضح  نآ  خساپ  هک  هتفگ  تیاور  لیذ  رد  بوشآ  رهـشنبا  تهج  نیا  زا  تسین 

. فلوم دناهدوب . لوع  هب  لئاق  هک  هتساوخ  یناسک  يار  قبط  ار  هلأسم  خساپ  لئاس ، هکنیا  ای  و  هیقت . تهج  زا  هدوب  قباس  يافلخ 
، هدش هداد  دندقتعم  نآ  هب  هماع  هک  مود ) هقبط  هب  ماهسلا  يوذ  زا  هکرت  يدایز  نداد  ینعی   ) بیـصعت يانبم  رب  زین  هلأسم  نیا  خساپ  [ 273]

نآ هک  هدرکیمن  باـجیا  طیارـش  اریز  هدوب ؛ قباـس  ياـفلخ  يار  قبط  ع )  ) ترـضح نآ  خـساپ  و  تسا . لـطاب  هعیـش  بهذـم  رباـنب  نآ  و 
. دـهد رییغت  قاتع  قالط و  رب  دـنگوس  نانز و  هعتم  جـح و  هعتم  راکنا  لیبق  زا  ار  ناـشرگید  ياهتعدـب  نینچمه  ار و  تعدـب  نیا  ترـضح 

ص 269. ج 2 ، يورس ، بقانم ، فلوم .
نب دعس  لئاس  هک  نیا  نییعت  اب  دناهدرک  لقن  هیولوقنبا  هیوبابنبا و  ار  ربخ  زین  و  ترضح . نآ  هبیغم  رابخا  نمـض  رد  دیفم ، داشرا ، [ 274]

. فلوم تسا . دعس  نب  رمع  شرسپ  هک  هدوب  صاقویبا 
هیآ 24. فهک ، هروس  [ 275]

. نایبلا عمجم  ریسفت  [ 276]
ثیدح 3. رداونلا ، باب  ءاضقلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 277]

هبطخ 166. هغالبلاجهن ، [ 278]
ص 51. مالسالاو ، هئیهلا  [ 279]

يانعم هب  هک  لیعامـسا  ربکلا  یلع  یل  بهو  يذلا  هللادمحلا  یلاعت : يادخ  لوق  دـننام  تسا ، عیاش  عم  يانعم  هب  یلع  ظفل  لامعتـسا  [ 280]
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(. ص 80 مالسالاو ، هئیهلا   ) دشابیم هبح  عم  يانعم  هب  هک  هبح …  یلع  ماعطلا  نوعمطیو  هفیرش : هیآ  نیا  زین  و  دشابیم . ربکلا  عم 
ص 83. مالسالاو ، هئیهلا  [ 281]

ص 112 و 113. ج 3 ، راحب ، [ 282]
.76 هبطخ ، [ 283]

ثیدح 1. هقدص ، باوبا  باب 12 ، ج 6 ، لئاسو ، [ 284]
هیآ 8. صصق ، هروس  [ 285]

ثیدح 5. کمسلا ، باب  همعطالا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 286]
ثیدح 1. ص 340 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 287]

ثیدح 2. ج 6 ص 316  یفاک ، عورف  [ 288]
ثیدح 11. ص 522 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 289]

ثیدح 8. ص 317  ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 290]
ثیدح 1. ص 337 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 291]
ثیدح 1. ص 351 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 292]

ثیدح 11. ج 6،ص 357 ، یفاک ، عورف  [ 293]
ثیدح 1. ص 357 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 294]
ثیدح 1. ص 375 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 295]

ثیدح 19. مامحلا ، باب  يزلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 296]
ثیدح 4. ص 326 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 297]

ثیدح 65. دحاولا ، باب  لاصخ  [ 298]
ثیدح 5. ص 254 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 299]

ثیدح 44. هثالثلا ، باب  لاصخ ، [ 300]
ثیدح 8. ص 317 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 301]
ثیدح 5. ص 335 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 302]

مولعلا ع )  ) نینموملاریما لاق  تسا : نینچ  هدمآ  هراب  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما زا  هچنآ  و  هدش ، لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ریبعت  نیا  [ 303]
(. ص 218 ج 1 ، راحب ،  ) نامزالا ۀفرعمل  موجنلا  ناسلل و  وحنلا  نادبالل و  بطلا  و  نایدالل ، هقفلا  ۀعبرا :

ساـنلا و  ةورملا ، ۀمـصع  و  ةوـبنلا ، تخا  یه  لاـقف : هعنـصلا  نع  ع )  ) نینموـملاریما لئـس  بقاـنملا  یف  تـسا : نـینچ  تـیاور  نـتم  [ 304]
. ۀلئاس ضرا  و  ۀلئاج ، راتو  دکار ، ءاوه  و  دماج ، ءام  الا  هللاو  یه  ام  اهنطاب ، اهرهاظ و  هللاو  ملعا  انا  و  رهاظلاب ، اهیف  نوملکتی 

عیانـص زا  یکی  هک  دـنروآیم ، رد  فلتخم  تاعطق  تروص  هب  ار  اـهنآ  باذـم  هک  دـشاب  تازلف  بوذ  تعنـص  لوا  هرقف  زا  دوصقم  دـیاش 
. تسا رضاح  رصع  مهم  رایسب 

موس … و  لیبموتا )  خرچ  رلوک ، لاچخی ، دننام   ) دوشیم هتفرگ  راک  هب  عیانص  زا  ضعب  رد  هک  دشاب  يدکار  ياوه  ای  اهزاگ و  زین  مود  و 
ص 274. ج 1 ، يورس ، بقانم ، دشاب . نآ  هب  طوبرم  ياههدروآرف  تفن و  هب  هراشا  زین  مراهچ  قرب و  نایرج  هب  هراشا  زین 

یمهو و ناوتیمن  مه  ار  ایمیک  دوجو  اـما  تسین ، مولعم  دنـس  ثیح  زا  تیاور  نیا  راـبتعا  هچرگ  ص 274 . ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 305]
هک ۀمحرلا  مان  هب  یباتک  رد  فورعم  نادیمیش  ع )  ) قداص ماما  درگاش  نایح  نب  رباج  و  تسین ، ندوبن  رب  لیلد  نتـسنادن  و  تسناد ، یلایخ 
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رگایمیک بیبط و  يزار  يایرکز  نب  دمحم  نینچمه  و  تسا . هدروآ  الط  هب  اهزلف  لیدبت  یگنوگچ  رد  یلـصف  هتـشاگن  ایمیک  تعنـص  رد 
(. مجرتم  ) تسا هتشاد  یعیسو  تایبرجت  تاعلاطم و  هراب  نیا  رد  یناریا  فورعم 

ثیدح 15. ص 307 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 306]
تمکح 315. هغالبلاجهن ، [ 307]

ص 267. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 308]
. یطویسلا ةاحنلا  تاقبط  [ 309]

ص 116. يزوج ، نب  طبس  ةرکذت ، [ 310]
ثیدح 180. ص 315 ، ج 6 ، بیذهت ، [ 311]

نتـسبآ نز  دنزرف  هک  ینادب  یهاوخب  هاگره  هدروآ : نئازخ  رد  یقارن  ص 498 . ج 1 ، یناثلا ، دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورـس  بقانم ، [ 312]
تسا و رسپ  شدولوم  تفرگ  رارق  بآ  يالاب  ریش  رگا  سپ  زیرب ، بآ  نآ  رب  هد و  رارق  یفرظ  رد  ار  وا  ریش  زا  يرادقم  رتخد ، ای  تسا  رسپ 

گ. ص 113 ) نئازخ ، ، ) رتخد هنرگ 
ثیدح 3. ص 46 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 313]

ص 260. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 314]
ص 125. فراعم ، [ 315]

ثیدح 2. ص 46 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 316]
ص 88. ج 4 ، هبیتقنبا ، نویع ، [ 317]

ثیدح 69. ص 72 ، یمق ، ایاضقلا ، بئاجع  [ 318]
ثیدح 68. ص 71 ، یمق ، تایاضقلا  بئاجع  [ 319]

ص 426. ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 320]
ص 59. ناذاشنبا ، لیاضف ، [ 321]

ثیدح 39. لهجلا  لقعلا و  باوبا  ص 96 ، ج 1 ، راحب ، [ 322]
ص 102. لوقعلا ، فحت  [ 323]

ثیدح 1. ص 338 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 324]
ص 110. ج 1 ، لاصخ ، [ 325]

ثیدح 10. ص 144 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 326]
ثیدح 2. ص 335 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 327]
ثیدح 203. ص 108 ، ج 9 ، بیذهت ، [ 328]

ثیدح 1. ج 3 ص 94  یفاک ، عورف  [ 329]
ثیدح 42. حئابذلا ، دیصلا و  باب  ماکحالا ، وایاضقلا  باوبا  رضحی ، نم ال  [ 330]

ثیدح 43. حئابذلا ، دیصلا و  باب  ماکحالا ، ایاضقلا و  باوبا  رضحی ، نم ال  [ 331]
ص 123. دانسالا ، برق  [ 332]

ثیدح 11. وشنلا ، باب  هقیقعلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 333]
ار رادرهوش  ینز  سراـف  رد  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  هلیمجوبا  زا  یطنزب  زا  یفاـک ، رد  ثیدح 1 . ص 159 ، ج 7 ، یفاـک ، عورف  [ 334]
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. دربیم کشر  يرگید  هب  تبسن  مادک  ره  هک  رمک ، کی  رب  هنیس  ود  رس و  ود  ياراد  مدید 
ج 7 ص یفاک ، عورف  . ) دندوب لوغـشم  یگدنفاب  لمع  هب  ود  ره  هک  مدید  تیفیک  نیا  هب  يدرم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  يرگید  زا  زین  و 

(. فلوم ثیدح 2 و 3  ، 159
ص 504. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 335]

. لاتف هضور ، [ 336]
ص 498. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 337]

مادک ره  رب  هک  دناهدش  لئاق  باحـصا  نکیل  هدـماین  نانآ  رب  دـح  يارجا  ربخ  نیا  رد  و  هدوب ، نانآ  کلم  هک  تسا  يزینک  دوصقم  [ 338]
(. فلوم  ) تسا هدمآ  صوصخ  نیا  رد  هک  يرابخا  هب  هجوت  اب  دوشیم ، يراج  زین  دح  نانآ 3/2  زا 

ثیدح 15. ص 169 ، ج 8 ، بیذهت ، [ 339]
ثیدح 3. بیذهت ج 9 ص 359 ، ثیدح 4 ، ص 137 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 340]
ثیدح 8. هعرقلاب ، مکحلا  باب  ماکحالا ، و  ایاضقلا ، باوبا  رضحی ، نم ال  [ 341]

ثیدح 3. ص 419  ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 342]
دیفم ص 118. داشرا ، [ 343]

ص 118. دیفم ، داشرا ، [ 344]

ص 118. دیفم ، داشرا ، [ 345]

ص 118. دیفم ، داشرا ، [ 346]
ثیدح 2. ج 7 ص 40  یفاک ، عورف  [ 347]

ثیدح 28. ص 295 ، ج 6 ، بیذهت ، [ 348]
ثیدح 5. ج 4 ص 142 ، یفاک ، عورف  [ 349]

ص 510. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 350]
زا رابجا  هک  هدروآ  نینچ  ار  ربخ  نیا  لیـصفت  راـبخالا  یناـعم  رد  قودـص  نکیلو  ثیدح 147 . ص 90 : یمق ، اـیاضقلا ، بیاـجع  [ 351]

(. مجرتم . ) ردام ردپ و  نز و  زا  هارکا  تسا و  ناطلس 
ثیدح 64. ص 23 ، بیذهت ج 2 ، [ 352]

ثیدح 21. ص 463 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 353]
ص 151. رابخالا ، یناعم  [ 354]

ثیدح 3. ص 455 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 355]
. دننک ینابرق  هکم  رد  هک  دنفسوگ  ای  رتش  [ 356]

. دلامب شتروص  هب  نآ  نوخ  زا  هتفاکش  ار  شناهوک  تسار  تمسق  هدومن و  نازیوآ  وا  ندرگ  هب  ار  دوخ  لعن  کی  ینعی  [ 357]
. رتش [ 358]

ثیدح 13. ص 457 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 359]
زا هواجک  دـنچ  يرفـس  رد  هک : دـناهدروآ  تسا  سارف  نب  هلیبق  زا  مدـکم  نب  هعیبر  مالـسلاهیلع  ماما  شیامرف  نیا  قیداصم  زا  یکی  [ 360]

، هدش وا  هجوتم  میلـس  ینب  هفیاط  زا  راوسبسا  ود  عقوم  نیا  رد  دومنیم . يرادساپ  اهنآ  زا  ییاهنت  هب  هک  دندوب  شهارمه  شاهلئاع  لها و 
هاگآ هثداح  نیا  زا  نمـشد  هک  نیا  يارب  هعیبر  ماگنه  نیا  رد  درک . تباـصا  يو  بلق  هب  ریت  دومن  باـترپ  وا  يوس  هب  يریت  ناـنآ  زا  یکی 
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هب اههواجک  هک  نیا  ات  دز  هیکت  نآ  هب  دوب  هتـسشن  نیز  رب  هک  یلاح  رد  درب و  ورف  نیمز  رد  ار  شاهزین  ددرگن  ضرعتم  وا  میرح  هب  دوشن و 
ات تسا ، هدنز  وا  هک  نیا  روصت  هب  دندادیمن  ناشن  دوخ  زا  یتکرح  هداتسیا  وا  يورشیپ  رد  نانچمه  میلـس  ینب  و  دندیـسر ، یح  ياههناخ 
وا بسا  بناـج  هب  يریت  سپ  دـنکیمن ، تکرح  الـصا  اریز  تـسا ؛ هدرم  وا  مرظن  هـب  تـفگ : ناـنآ  هـب  هدـش  هجوـتم  ناـنآ  زا  یکی  هـکنیا 

(. فلوم . ) داتفا نیمز  رب  نیز  يالاب  زا  هعیبر  ناجیب  ندب  دیرپ و  اج  زا  وا  بسا  ناهگان  و  دنتخادنا ،
هبطخ 120. هغالبلاجهن ، [ 361]

هبطخ 63. هغالبلاجهن ، [ 362]
ح 2. ص 253 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 363]

ص 492. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 364]
ثیدح 1. ص 338 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 365]
ثیدح 6. ص 339 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 366]

ثیدح 3. ص 55 ، ج 11 ، لئاسو ، [ 367]
ص 149. رئارس ، تافرطسم  [ 368]

ص 613. هئام ، عبرالا  باب  لاصخ ، [ 369]
ص 498. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 370]
ص 494. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 371]

ثیدح 3. ص 322 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 372]

ثیدح 9. ص 324 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 373]
ثیدح 17. ص 323 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 374]

ماما زا  رامع  نب  هیواعم  ربخ  هظحالم  اب  تسین و  ماهبا  زا  یلاخ  رهاـظ  تروص  هب  ربخ  نیا  ثیدح 6 . ص 323 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 375]
و دندنبیم ، ياهچراپ  اب  ار  شمـشچ  کی  تسخن  دومرف : ياهیـضق  نینچ  لثم  رد  ع )  ) ترـضح نآ  هک  دوشیم  نشور  الماک  ع )  ) قداص

رگید فرط  هس  زا  هدومن و  صخـشم  ار  عضوم  نآ  سپ  دنیبن ، نآ  زا  رتدایز  هک  دـننکیم  رود  يردـق  هب  شرگید  مشچ  زا  ار  یغرم  مخت 
ییانیب و  تسا . تسار  شیاعدا  دوبن  یتوافت  اهنآ  نیب  رگا  دـننکیم ، هسیاقم  مه  اب  ار  اـهنآ  سپـس  هدرک و  هناـشن  ار  مشچ  ناـمه  دـید  زین 

شرا وا  هب  رادـقم  نامه  هب  هدومن ، نییعت  ار  مشچ  ود  ییاـنیب  تواـفت  هاـگنآ  دـننکیم و  شیاـمزآ  تیفیک  ناـمه  هب  زین  ار  شرگید  مشچ 
(. فلوم ( ) ثیدح 8 ص 323  ج 7 ، یفاک ، عورف  . ) دنهدیم تیانج 

اب هک  هدوب  مشچ  کـی  لوا  ربـخ  دروـم  و  مشچ ، ود  ره  شیاـمزآ  ربـخ  نیا  دروـم  ثیدح 148 . ص 93 ، یمق ، اـیاضقلا ، بئاـجع  [ 376]
. تسا هدش  تیانج  شرا  نییعت  شیامزآ و  رگید  مشچ  اب  هسیاقم 

ثیدح 8. ص 411 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 377]
(. یتوافت كدنا  اب   ) ثیدح 6 ص 275 ، ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 378]

ثیدح 86. ص 319 ، ج 6 ، بیذهت ، [ 379]
تمکح 253. هغالبلاجهن ، [ 380]

ثیدح 1. ص 319 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 381]
نیا دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  هیقف  رد  هر )  ) قودص خیـش  ثیدح 2 . ماکحالا ، یف  لیحلا  باب  ءاضقلا ، باتک  رـضحی ، نم ال  [ 382]
. فلوم دشخب . تاجن  دنرادیم  اور  دنگوس  اب  ار  قالط  هک  یناسک  ماکحا  زا  ار  مدرم  هک  هدوب  تهج  نادب  اهنت  ع )  ) نینموملاریما ریبدت 
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ص 118. دیفم ، داشرا ، [ 383]
. نماثلا بابلا  ص 25 ، يزوجنبا ، ایکذا ، [ 384]

ص 286. راحب ج 40 ، [ 385]
ص 509. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 386]

هیآ 3. ءاسن  هروس  [ 387]
هیآ 69. لحن ، هروس  [ 388]

ص 219. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  [ 389]
ات 19. هیآ 12  حون ، هروس  [ 390]

هیآ 34. لافنا  هروس  [ 391]
تمکح 88. هغالبلاجهن ، [ 392]
تمکح 42. هغالبلاجهن  [ 393]

هیآ 22. دیدح ، هروس  [ 394]
.377 تمکح ، هغالبلاجهن  [ 395]

هیآ 99. فارعا ، هروس  [ 396]
هیآ 87. فسوی ، هروس  [ 397]

.377 تمکح ، هغالبلاجهن ، [ 398]
تمکح 294. هغالبلاجهن ، [ 399]
تمکح 396. هغالبلاجهن ، [ 400]
تمکح 356. هغالبلاجهن ، [ 401]

هبطخ 137. نمض  رد  هغالبلاجهن ، [ 402]
ص 111. یفقث ، تاراغ ، [ 403]

ص 510. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 404]
ثیدح 6. ص 220 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 405]

ص 615. ۀئام ، عبرالا  باب  لاصخ ، [ 406]

ص 615. ۀئام ، عبرالا  باب  لاصخ ، [ 407]
ثیدح 5. ۀیلهالا ، رویطلا  دیص  باب  دیصلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 408]

ص 227. ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 409]
هحفص 619. ۀئام ، عبرالا  باب  لاصخ  [ 410]

ثیدح 16. هحفص 315  دلج 10  بیذهت ، [ 411]
. موس ثیدح  هفحص 247  مشش ، دلج  یفاک  عورف  [ 412]

ثیدح 12. رهظیف ،.. قیقرلا  يرتشی  نم  باب  ۀشیعملا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 413]
. کی ثیدح  رداونلا  باب  ةاکزلا  باتک  یفاک  عورف  [ 414]

. مود ثیدح  هحفص 292 ، دلج 5  یفاک  عورف  [ 415]
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نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسین  یفداـصت  یقاـفتا و  ص 229 . ج 10 ، بیذـهت ، ص 352 . ج 7 ، یفاـک ، عورف  [ 416]
ياطخ زجع و  هک  هاگنآ  هدومن و  عاجرا  نارگید  هب  ار  هلأـسم  مکح  نییبت  ادـتبا  دنتـسین  مه  مک  راـثآ  خـیرات و  رد  هک  نآ  ریاـظن  هیـضق و 

هتـساوخ و مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ار  هلأسم  تواضق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هدیدرگ  رهاظ  همه  رب  هلأسم  مکح  نایب  زا  نانآ 
مرکا ربمایپ  يوس  زا  تابثا  یفن و  نیا  تسا ، هدومن  دیکات  حیرـصت و  نارگید  هئطخت  انایحا  ترـضح و  نآ  تواضق  تحـص  هب  مه  سپس 

زا ینیـشناج  تفـالخ و  طیارـش  ندوب  اراد  تلع  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  اـهنت  هک  تسا  بلطم  نیا  نیبـم  ینـشور  هب  (ص )
اطخ ارارک  هک  نارگید  هن  تسا ، یهلا  بصنم  ماقم و  نینچ  يدصت  هتسیاش  لمع  ملع و  ثیح  زا  مالـسا  تما  يربهر  و  ص )  ) ادخ لوسر 

مدرم رب  تجح  و  دوش ، نشور  قح  هار  نیا  زا  ات  تسا ، هتشگ  رادیدپ  راکـشآ و  سک  همه  رب  هیعرـش  هلأسم  مکح  نایب  رد  نانآ  هابتـشا  و 
زا دعب  تسا  یندش  كاله  هک  ره  ات  هنیب ؛ نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  دنامن . یقاب  يرذع  یـسک  يارب  و  ددرگ ، مامت 

(. فلوم  ) هیآ 42 لافنا ، هروس  دسر . دبا  تایح  هب  تجح  مامتا  زا  تسا  يدبا  تایح  قیال  هک  ره  دوش و  كاله  تجح  مامتا 
. تایدلا باب  رخآ  ص 44 . عنقم ، [ 417]

ثیدح 33. ص 228  ج 10 ، بیذهت ، ثیدح 8 ، ص 352 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 418]
ثیدح 11. ص 310 ، ج 10 ، بیذهت ، [ 419]
ثیدح 31. ص 228 ، بیذهت ج 10 ، [ 420]

ثیدح 30. ص 228 ، بیذهت ج 10 ، ثیدح 14 . ج 7 ص 353 ، یفاک ، عورف  [ 421]
ثیدح 25. ص 227 ، ج 10 ، بیذهت ، ثیدح 13 . ص 353 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 422]
ثیدح 27. ص 227 ، ج 10 ، بیذهت ، ثیدح 11 . ص 353 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 423]

ثیدح 12. ج 19،ص 186 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 424]
ثیدح 138. ص 91 ، یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 425]

ثیدح 10. ص 290 ، ج 6 ، بیذهت ، ثیدح 11 . ص 428 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 426]
ثیدح 28. ص 361 ، بیذهت ج 7 ، [ 427]

. یتلادعیب [ 428]
ثیدح 38. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 429]

ثیدح 8. ص 47 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 430]
ص 88. یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 431]

ص 265. ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 432]
. تسا تاناویح  ناگدنهد  هیارک  دوصقم  [ 433]

ثیدح 6. باب 15 ، ماکحالاو ، ایاضقلا  باتک  رضحی ، نم ال  [ 434]
ثیدح 1. باب 13 ، ایاضقلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 435]

ثیدح 56. باب 69 ، ماکحالا ، ایاضقلا و  باتک  رضحی ، نم ال  [ 436]
ثیدح 20. ص 263 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 437]

ثیدح 20. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 438]
. يرزج لماک ، [ 439]

هیآ 11. نونموم ، هروس  [ 440]

مالسلا هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 119. دیفم ، داشرا ، [ 441]
هیآ 173. هرقب ، هروس  [ 442]

هیآ 13. فاقحا ، هروس  [ 443]
هیآ 232. هرقب ، هروس  [ 444]
هیآ 186. هرقب  هروس  [ 445]

. ثیدح ص 180 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 446]
هیآ 22. سنوی  هروس  [ 447]

هیآ 9. حتف ، هروس  [ 448]
ص 101. یضر ، دیس  صئاصخ ، [ 449]

هیآ 68. هرقب ، هروس  [ 450]
. یبلعث سئارع ، [ 451]

هیآ 34. ءایبنا  هروس  [ 452]
. دشابیم نآ  فارطا  زا  یصخشم  رادقم  ات  همظعم  هکم  مرح  زا  دوصقم  هدودحم و  زا  جراخ  نینکاس  [ 453]

ص 502. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 454]
هیآ 45. هبوت  هروس  [ 455]

ص 225. ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ 456]
هیآ 29. يروش  هروس  [ 457]

ص 581. ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ 458]
ثیدح 5. ص 385 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 459]

ثیدح 7. رداونلا ، باب  مایصلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 460]
ص 108. رکبیبا ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا ، [ 461]

ثیدح 2. ص 312 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 462]
ثیدح 24. ص 377 ، ج 1 ، بیذهت ، [ 463]

ص 265. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 464]
ص 35. دانسالا ، برق  [ 465]

ثیدح 133. ص 314 ، ج 2 ، بیذهت ، [ 466]
ص 126. رصن ، نیفص ، [ 467]

(. رمع تفالخ  ، ) ص 87 هدش ،) همجرت  ، ) یفوک مثعا  خیرات ، [ 468]
ثیدح 25. ص 34 ، ج 8 ، بیذهت ، [ 469]

ص 508. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 470]
ثیدح 64. ص 352 ، ج 7 ، بیذهت ، [ 471]

ص 508. يورس ج 1 ، بقانم ، [ 472]
ص 490. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 473]
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ص 216. دیفم ، داشرا ، [ 474]
ثیدح 44. ص 46 ، یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 475]
ثیدح 45. ص 46 ، یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 476]

ثیدح 23. ءامدلا ، میرحت  باب  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  ص 370 .، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 477]
ص 495. ج 1 ، بقانم ، [ 478]

ص 491. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 479]
هدوب و هعیـش  زکرم  شـسیسات  ودب  زا  هفوک  هک  نیا  ع )  ) ترـضح نآ  شیامرف  رب  دـهاش  ثیدح 5 . ص 389 ، ج 6 ، یفاـک ، عورف  [ 480]

(. فلوم . ) دننک عمق  علق و  راید  نآ  زا  ار  هعیش  دناهتسناوتن  خیرات  لوط  رد  رابج  نامکاح 
ص 269. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 481]

تمکح 296. هغالبلاجهن ، [ 482]
ص 88. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 483]

ص 404. ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 484]

ص 403. ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 485]

ص 215. ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 486]
ص 496. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 487]

ثیدح 10. ص 270 ، ج 10 ، بیذهت ، ثیدح 1 . ص 347 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 488]
ص 128، ج 4 ، رضحی ، نم ال  ثیدح 1 . ص 278 ، ج 10 ، بیذهت ، ص 497 . ج 1 ، يورس ، بقانم ، ص 360  ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 489]

ثیدح 14.
ثیدح 19. ص 173 ، ج 10 ، بیذهت ، ص 289 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 490]

هیآ 95. نونموم ، هروس  [ 491]
ثیدح 40. ص 268 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 492]

تمکح 338. هغالبلاجهن ، [ 493]

تمکح 338. هغالبلاجهن ، [ 494]

تمکح 116. هغالبلاجهن ، [ 495]

تمکح 128. هغالبلاجهن ، [ 496]
نآرق هب  همه  فلتخم  ياـههقرف  مینیبیم  هکناـنچمه  تسا . حیحـص  ـالماک  ترـضح  نآ  شیاـمرف  اـههمان 77 . شخب  هغالبلاجـهن ، [ 497]
یفاک ار  ام  ادخ  باتک  تفگ : و  دنک ، تیـصو  تافو  ماگنه  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تشاذگن  رمع  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  و  دننکیم . کسمت 
تاـیآ حیرـصت  دروم  نآ  هکنیا  اـب  درک  راـکنا  ار  ترـضح  نآ  تاـفو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  رمع  دوخ  تسا و 

(. فلوم  ) دوب نآرق  هحضاو  همکحم و 
ص 116. محازم ، نب  رصن  نیفص ، [ 498]

ص 180. ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، ص 111 . دیفم ، داشرا ، [ 499]
هبطخ 130. نمض  رد  هغالبلاجهن ، [ 500]

ص 498. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 501]
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ص 338. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 502]
ص 156. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 503]

ص 495. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 504]
(. لاس 16 ثداوح  ، ) ص 143 ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، [ 505]

ص 100. دیفم ، داشرا ، [ 506]
رصن ص 215. نیفص ، [ 507]

ص 16. ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، ص 205 .، ج 3 ، يربط ، [ 508]
ناشموس هفیلخ  ار  وا  قافن  هدوب و  قفانم  يدرم  هریغم  هک  ارچ  هتسب ، ارتفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  شیاعدا  نیا  رد  هریغم  [ 509]

نینموـملاریما هک  نیا  تلع  و  هدوـمن ، قیدـصت  هرـشبم  هرـشع  زا  ناـنآ و  ياروـش  رفن  شـش  زا  یکی  فوـع  نب  نمحرلادـبع  زین  ناـمثع و 
نآ تابثا  تشادـن و  یجراخ  دـهاش  وا  بیذـکت  اریز  تسا ؛ نآرق  تاـیآ  فلاـخم  نآ  هک  دومرف : وا  هب  وا  بیذـکت  ياـج  هب  مالـسلاهیلع 

. دوب لکشم 
يارب یشاجن  هک  یشفک  زج  درادن  یخیرات  دنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نتـشاد  شفک  هدومرف : هر )  ) قودص هک  نیا  زا  هتـشذگ 
يور رب  هتـشاد  اـپ  هب  شفک  هک  یلاـح  رد  ص )  ) ربـمغیپ هدوب و  هتفاکـش  شیور  مه  نآ  هزاـت  هداتـسرف و  هیدـه  ص )  ) كراـبم دوجو  نآ 

(. فلوم . ) تسا هدومن  حسم  شیاهشفک  رب  ربمغیپ  دناهتفگیم : دناهدوبن  هجوتم  تسرد  هک  یناسک  هدومن و  حسم  شیاهاپ 
ثیدح 21. ص 361 ، ج 1 ، بیذهت ، [ 510]

ثیدح 23. ص 259 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 511]
. ربنق ناونع  رد  ص 61 ، یشک ، لاجر  ص 425 . ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 512]

ص 425. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 513]
ص 425 و 426. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 514]

ص 55. ج 2 ، يورس ، بقانم  [ 515]
ص 55. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 516]

ص 519. رصن ، نیفص ، [ 517]
ص 317. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 518]

ثیدح 2. ص 65 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 519]
هبطخ 64. هغالبلاجهن ، [ 520]

تمکح 199. هغالبلاجهن ، [ 521]
هبطخ 137. هغالبلاجهن ، [ 522]
ص 338. ج 41 ، راحب ، [ 523]

ثیدح 2. باب 10 ، ص 141 ، ینامعن ، تبیغ  [ 524]
ص 424. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 525]

. بلاطملا ررد  [ 526]
ص 242. ج 40 ، راحب ، [ 527]

تیـصخش نآ  زا  روآ  تریح  لامعا  نآ  هک  درادـن  بجعت  یلو  دنتـسه ، هلـسرم  لـصف  نیا  راـبخا  هچرگ  ص 288 . ج 41 ، راـحب ، [ 528]
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اب ار  نانآ  ترضح  نآ  دوخ  و  دنا . هتسناد  دوخ  يادخ  ار  ترضح  نآ  مدرم  زا  ياهراپ  هک  هدوب  تهج  نیمه  هب  و  دشاب ، هدز  رس  یهانتمان 
. تسا هدنازوس  شتآ 

ص 510. ج 2 ، بیذهت ، ثیدح 12 . تایدلا ، رداون  باب 71 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 529]
ص 162. ج 2 ، لماک ، [ 530]

ص 429. فئارط ، [ 531]
ص 631. ج 1 ، ریثانبا ، لماک ، ص 141 . دربم ج 2 ، لماک ، [ 532]

ات 31. ص 28  ج 1 ، لحن ، للم و  [ 533]
(. هیآ 3 و 4 مجن  هروس  . ) تسین ادخ  یحو  ریغ  چیه  وا  نخس  دیوگیمن ، نخس  سفن  ياوه  هب  زگره  ربمایپ  [ 534]

ص 130. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  ص 208 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ص 40 ، يرهوج ، هفیقسلا ، [ 535]
ثیدح 288. هثالثلا ، باب  لاصخ ، [ 536]

ص 18. افلخلا ، خیرات  [ 537]
. نارهت هاگشناد  پاچ  ص 161 ، حاضیا ، [ 538]

ص 11. افلخلا ، خیرات  [ 539]

ص 12. افلخلا ، خیرات  [ 540]
. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  رد  ص 114 . ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 541]

هیآ 3 و 4. مجن ، هروس  [ 542]
ص 27. ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، [ 543]

ص 177. حاضیا ، [ 544]
ص 148. نادلبلا ، حوتف  [ 545]

ص 459. ج 4 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 546]
ص 299. ج 3 ، هباغلادسا ، [ 547]

ثیدح 48. ص 314 ، ج 9 ، بیذهت ، [ 548]

ثیدح 48. ص 314 ، ج 9 ، بیذهت ، [ 549]
ص 295. ج 1 ، ناویح ، [ 550]

. رصم پاچ  ص 187 ، ج 1 ، ناویح ، [ 551]
ص 92. ءارعش ، [ 552]

ص 122. فراعم ، [ 553]
ثیدح 1. ص 18 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 554]

ص 12. فراعم ، [ 555]
هیآ 77. تافاص ، هروس  [ 556]

. یشوپیم مه  يروخیم و  مه  هک  نیشنب  ياج  رب  دنبم و  رفس  راب  اهنآ  بلط  يارب  ار و  اهتمرکم  راذگاو ! [ 557]
. هئیطح ناونع : ص 67 ، ارعش ، [ 558]

. تسا لاقثم  تفه  هیقوا ، ره  [ 559]
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هیآ 20. ءاسن ، هروس  [ 560]
ص 207. ایکذا ، [ 561]

ص 102. هبیتقنبا ، فراعم ، [ 562]
ص 207. ایکذا ، [ 563]

هیآ 20. فاقحا ، هروس  [ 564]

هیآ 20. فاقحا ، هروس  [ 565]
. هیقشقش هبطخ  حرش  نمض  رد  ص 61 ، ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 566]

هیآ 32. فارعا ، هروس  [ 567]
هیآ 12. تارجح ، هروس  [ 568]

هیآ 188. هرقب ، هروس  [ 569]
هیآ 60. رون ، هروس  [ 570]

ص 61. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 571]
. یبلعث ریسفت  [ 572]

نفد هالف  رد  ارم  ددرگ و  باریس  نآ  ياههشیر  زا  میاهناوختسا  ات  دیراپسب ، كاخ  هب  يروگنا  تخرد  رانک  رد  ارم  مدرم  هک  هاگنآ  [ 573]
. منامب هرهب  یب  نآ  ندیشچ  زا  گرم  زا  سپ  مسرتیم  هک  دینکن ،

ص 60. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 574]
ص 337. لضف ، حاضیا ، [ 575]
ص 537. نادلبلا ، حوتف  [ 576]

. دیرفلا دقع  تسا . یلحم  مان  [ 577]
ص 250. حاضیا ، [ 578]

يدراوم ادعب  هدوب و  یسوموبا  هارمه  حتف ، نیا  رد  هرصب و  لها  زا  هک  يزنع  نصحم  نب  هبض  ص 89 . یفوک ، مثعا  خیرات ، همجرت  [ 579]
هزیگنا اهنت  تسا : هتفگ  هدومن و  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  هلمج ، زا  هدرک  شرازگ  رمع  يارب  حـتف  نیا  ناـیرج  رد  ار  یـسوموبا  تاـفلخت  زا 
دندوب هدروآ  تسد  هب  اجنآ  زا  یناوارف  تمینغ  نانآ  هدش و  حتف  هفوک ، رکشل  هلیسو  هب  زمرهمار  نوچ  هک  هدوب  نیا  راکنا  نیا  زا  یسوموبا 

زاب نایفوک  زا  مئانغ  نآ  ات  هداد ، ناما  هاـم  شـش  اـت  ار  زمرهمار  مدرم  هک  درک  داـی  دـنگوس  غورد  هب  تداـسح  يور  زا  یـسوموبا  ورنیا  زا 
هاپـس فیرـش  عیـضو و  چیه  هک  داد  اجک  یک و  ار  ناما  نیا  داتـسرف و  ارچ  ار  هللادـبع  نب  ریرج  دوب  هداد  ناما  ار  نانآ  رگا  و  دوش . هتفرگ 

(. ص 320 ج 4 ، خسان ، . ) مجرتم دشن . هاگآ 
ص 118. نادلبلا ، حوتف  [ 580]

ص 50. ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، [ 581]
. نالف دالب  هللا  هبطخ : لیذ  ص 112 ، ج 3 ، ریثانبا ، لماک ، [ 582]

ص 111. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 583]
هیآ 31. سبع ، هروس  [ 584]

ص 101. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 585]
(. رصم پاچ   ) ص 242 ج 1 ، ملسم ، هحیحص  [ 586]
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ص 71. دادغب ج 3 ، خیرات  [ 587]
هیآ 1. قالط ، هروس  [ 588]
هیآ 1. قالط ، هروس  [ 589]

ص 81. ج 14 ، دادغب ، خیرات  [ 590]
ص 330. ج 3 ، نویع ، [ 591]

ص 485. حاضیا ، [ 592]
ص 342. ج 8 ، دادغب ، خیرات  [ 593]
ص 81. ج 14 ، دادغب ، خیرات  [ 594]

ص 280. ج 1 ، يراخب ، حیحص  رصم ) پاچ   ) ص 71 ج 1 ، ملسم ، حیحص  [ 595]
هیآ 6. هدئام ، هروس  [ 596]

. يدیمح نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  [ 597]
ص 23. ءایکذا ، [ 598]

هیآ 144. نارمع ، لآ  هروس  [ 599]
. هیقشقش هبطخ  حرش  لیذ  رد  ص 60 ، ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 600]

هیآ 142. هرقب ، هروس  [ 601]
ص 209. ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 602]

هیآ 30. رمز ، هروس  [ 603]
. تیملا یلع  ءاکبلا  ص 5 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 604]

ح 7. ص 50 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 605]
ص 112. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 606]
ص 113. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 607]
ص 175. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 608]
ص 111. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 609]

ص 198. ج 4 ، هباغلادسا ، [ 610]
هیآ 106. لحن ، هروس  [ 611]

. هیقشقش هبطخ  [ 612]
ص 294. ج 2 ، يرفعج ، یقت  دمحم  داتسا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 613]

ج 3 ص 104. دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 614]
ح 17. ص 21 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 615]

ص 28. ج 2 ، لماک ، [ 616]
. بقن هدام  ص 101 ، ج 5 ، ریثانبا ، هیاهن ، [ 617]

ص 134. نادلبلا ، حوتف  [ 618]

ص 341. نادلبلا ، حوتف  [ 619]
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هیآ 1 و 2. تایراذ ، هروس  [ 620]
. یبظ ناونع  ص 125 ، ج 2 ، ناویحلا ، هایح  [ 621]

ص 59. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 622]
ص 69. ج 4 ، نویع ، [ 623]

ص 111. ج 16 ، یناغا ، [ 624]
ج 1 ص 67. نویع ، [ 625]

ص 433. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 626]
ص 114. ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 627]

ص 206. نادلبلا ، حوتف  [ 628]
ص 110. ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 629]

ص 335. ج 3 ، نویع ، [ 630]
ص 110. ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 631]

ص 143. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 632]
ص 77. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 633]

ص 541. نادلبلا ، حوتف  [ 634]
ص 211. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 635]
ص 134. سیق ، نب  میلس  باتک  [ 636]
ص 134. سیق ، نب  میلس  باتک  [ 637]

ص د 287. ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 17 ، ج 1 ، دیرفلا ، دقع  [ 638]
ص 106. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 639]

هیآ 34. سنوی ، هروس  [ 640]
. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  ص 124 ، ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 641]

. رمع لاح  حرش  رد  ص 211 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 642]
ص 203. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 643]
ص 197. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 644]

ص 115. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 645]
. سوواطنبا فئارط ، [ 646]

ص 12. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 647]
ص 211. ج 2 ، نویع ، [ 648]

. هیقشقش هبطخ 3  مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، [ 649]
ص 86. يرهوج ، هفیقسلا ، [ 650]

ص 38. هفیقسلا ، [ 651]
ص 165. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 652]
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هیآ 8. دمحم ، هروس  [ 653]
هیآ 4. ملق ، هروس  [ 654]

هیآ 215. ءارعش ، هروس  [ 655]
هیآ 68. صصق  هروس  [ 656]

هیآ 33. بازحا ، هروس  [ 657]
. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  ص 107 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 658]

هیآ 10 و 11. هعقاو  هروس  [ 659]
هیآ 86. هروس ص ، [ 660]
هیآ 94. ءاسن  هروس  [ 661]
هیآ 8. ناسنا ، هروس  [ 662]

حاحص رد  یناتسجس  یئاسن و  يذمرت و  ملسم و  يراخب و  لیبق  زا  ننست  لها  ياملع  ناگرزب  و  نیقیرف ، قافتا  دروم  تسا  یثیدح  [ 663]
ینز يزور  هک  تسا  نیا  ربخ  دناهدرک و  لقن  ار  نآ  هغالبلاجهن و …  حرش  رد  دیدحلایبانبا  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  دوخ و  ربتعم 

هـضرع یهلا  هاگردب  درک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  لوانت  زا  لبق  ربمغیپ  دروآ ، هیدـه  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  يارب  ینایرب  غرم 
دمآ و مالسلاهیلع - یلع - لاح  نآ  رد  دروخب  نم  اب  نایرب  غرم  نیا  زا  ات  ار  تدوخ  قلخ  نیرتبوبحم  نم  دزن  تسرفب  ایادخ ! راب  تشاد :

(. رواشیپ ياهبش  باتک  زا  سابتقا  . ) دومن لوانت  نایرب  غرم  زا  ترضح  نآ  اب 
(. هیآ 39 هبوت ، هروس   …  ) سرتم تفگ : دوخ  هارمه  هب  ص ) ادخ - لوسر  ینعی   ) دندوب راغ  رد  هک  نت  ود  نآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  [ 664]

(. هیآ 36 فهک ، هروس   …  ) يدش رفاک  ادخ  هب  ایآ  تفگ : ودب  زردنا  وگتفگ و  ماقم  رد  قیفر  [ 665]
هیآ 40. هبوت ، هروس  [ 666]

ص 401. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 667]

ص 403. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 668]
ص 477. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 669]

هیآ 64. ءاسن ، هروس  [ 670]
هیآ 65. ءاسن  هروس  [ 671]
هیآ 25. هبوت ، هروس  [ 672]
هیآ 26. هبوت ، هروس  [ 673]

هیآ 142. فارعا ، هروس  [ 674]
هیآ 33-29. هط ، هروس  [ 675]

(. رصم پاچ  يدلج ، هس  هرود  . ) ص 35 ج 3 ، دیرفلا ، دقع  [ 676]
هیآ 40. فسوی ، هروس  [ 677]

ص 102. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 678]
ص 10. ج 5 ، يراخب ، حیحص  ص 435 ، ج 2 ، يربط ، [ 679]

هیآ 17. تارجح ، هروس  [ 680]
هیآ 125. ءاسن ، هروس  [ 681]
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ص 17. ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 682]
ص 12. افلخ ، [ 683]

هیآ 149. فارعا ، هروس  [ 684]
ص 16 15. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 685]

. لبنح نب  دمحا  دنسم  [ 686]
. نوعبرالا عبارلا و  بابلا  نویع ، [ 687]

ص 443. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 688]
ص 181. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 689]

. حیحص دحاو  زا  هثرو  ماهس  ندش  دایز  [ 690]
ثیدح 3. ص 79 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 691]

ص 58. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 692]

ص 61. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 693]
(. عتمتلا یف  ءاج  ام  . ) باب 12 جحلا ، باتک  [ 694]

ص 30. ج 1 ، لحن ، للم و  [ 695]
ص 61. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 696]

ص 30. ج 1 ، لحن ، للم و  [ 697]
. نالف دالب  هللا  هبطخ : لیذ  ج 3 ص 142 . دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 698]

ص 105. ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 699]
. نالف دالب  هللا  هبطخ : لیذ  ص 97 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 700]

ص 12. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 701]
ص 28. صاوخلا ، هرکذت  [ 702]

ج 1 ص 308 و 367 و 368. هباغلادسا ، [ 703]

ج 1 ص 308 و 367 و 368. هباغلادسا ، [ 704]

ج 1 ص 308 و 367 و 368. هباغلادسا ، [ 705]
ج 2 ص 233. هباغلا ، دسا  [ 706]

ج 3 ص 92 و 93. هباغلا ، دسا  [ 707]

ج 3 ص 92 و 93. هباغلا ، دسا  [ 708]
ص 307. ج 3 ، هباغلا ، دسا  [ 709]

ص 251. فراعم ، [ 710]
ص 321. ج 3 ، هباغلا ، دسا  [ 711]

ص 84. ج 17 ، ءابدالا ، مجعم  [ 712]
ص 123. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 713]

. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  ص 115  ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 714]
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هیآ 8 و 9. رهد ، هروس  [ 715]
هیآ 11. میرم  هروس  [ 716]

ج 1 ص 73. دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 717]
ص 58. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 718]

هیآ 115. هط  هروس  [ 719]
. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  ص 106 ، ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 720]

هیآ 8. نوقفانم  [ 721]
هیآ 63. ناقرف ، هروس  [ 722]

هیآ 3. اسن  هروس  [ 723]
هیآ 81. فرخز ، هروس  [ 724]

ص 244. ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، ص 322 . ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 725]
ص 86. يرهوج ، هفیقسلا ، [ 726]

ص 154. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 727]

ص 138. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 728]
. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  ص 109  ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 729]

ص 71. ج 1 ، لحن ، للم و  [ 730]
. هیقشقش هبطخ  لیذ  ص 62 ، ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 731]

ص 318. ج 1 ، يرذالب ، باسنا ، [ 732]
ص 55. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 733]

هیآ 53. بازحا ، هروس  [ 734]

هیآ 54. بازحا ، هروس  [ 735]

هیآ 57. بازحا ، هروس  [ 736]
ص 618. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 737]

ص 55. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 738]
ص 20. هبیتقنبا ، ءافخلا ، خیرات  [ 739]

هیآ 35. سنوی  هروس  [ 740]
هیآ 80. هبوت ، هروس  [ 741]
هیآ 84. هبوت ، هروس  [ 742]

ص 107. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 743]
هیآ 36. میهاربا ، هروس  [ 744]
هیآ 118. هدئام ، هروس  [ 745]

هیآ 26. حون ، هروس  [ 746]
هیآ 88. سنوی  هروس  [ 747]
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. نالف دالب  هللا  هبطخ : لیذ  ص 105 ، ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 748]
ص 327. ج 14 ، یناغا ، [ 749]

ص 68. ج 4 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 750]
ص 47. يرهوج ، هفیقس ، [ 751]

ص 162. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 752]

ص 162. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 753]
. دیدحلایبانبا هغالبلاجهن ، حرش  [ 754]

ص 448. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، [ 755]
ص 162. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 756]

هیآ 13. رون ، هروس  [ 757]
ص 163. ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 758]

ص 322. ج 14 ، یناغا ، ص 163 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 759]
ص 104. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 760]

ات 159. ص 155  حاضیا ، [ 761]
ص 133. ناذاش ، نب  لضف  حاضیا ، [ 762]

ص 8. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 763]
ص 17. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 764]

هیآ 15 14. تمایق ، هروس  [ 765]
. هیقشقش هبطخ  [ 766]

هیآ 93. هبوت ، هروس  [ 767]
ص 18. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 768]

ص 94. ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 769]
هیآ 8. رطاف ، هروس  [ 770]

ص 291. ج 11 ، دادغب ، خیرات  [ 771]
هیآ 26 و 27. هرقب ، هروس  [ 772]

هیآ 100. هبوت ، هروس  [ 773]
. یبلعث ریسفت  [ 774]

هیآ 119. هدئام ، هروس  [ 775]
ص 109. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 776]

هیآ 177. هرقب ، هروس  [ 777]
ص 66. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  ص 84 ، فراعم ، [ 778]

ص 255. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 779]
ص 139. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 780]
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ص 20. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 781]
ص 13. افلخلا ، خیات  [ 782]

ص 321. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 783]
ص 46. نادلبلا ، حوتف  [ 784]

همان 45. نمضرد  هغالبلاجهن ، [ 785]
ص 79. ج 4 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 786]

هیآ 83. صصق ، هروس  [ 787]
. هیقشقش هبطخ 3 ، هغالبلاجهن ، [ 788]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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