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 ( مالسلا هیلع  ترضح (  نآ  همانیگدنز  هارمه  هب  مالسلا )  هیلع  یبتجم (  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 

: هدنسیون

ینادمه رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

ءاطغلا فشک 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  8هصق 

باتک 8تاصخشم 

8راتفگشیپ

( هاگن کی  رد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  همان ي  یگدنز   ) 10همدقم

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق  زا  هصق  20لهچ 

يراذگمان 20مسارم 

لضفلا ما  باوخ  22ریبعت 

یکدوک نارود  رد  يونعم  یملع و  23هوکش 

یکدوک رد  یسیون  طخ  28هقباسم ي 

درمریپ هب  وضو ، 30شزومآ 

ردام ياعد  هب  31شوگ 

رضخ ترضح  ياهشسرپ  هب  32خساپ 

هذبر يوس  هب  رذوبا  هقردب ي  رد  35ینانخس 

رمع نب  هللادیبع  هب  هدنبوک  37خساپ 

هفوک مدرم  عمج  رد  38ینارنخس ،

جراوخ يارب  نیمکح  يرواد  يارجام  41نایب 

یماش درم  ياهشسرپ  هب  43خساپ 

یلع ماما  نامرف  هب  48يرواد ،

هدیچیپ شسرپ  کی  51خساپ 

لمج گنج  رد  تعاجش ، 52راهظا 

نانمؤمریما ياهشسرپ  هب  55خساپ 

دیاز یم  یکین  زا  58یکین 

نزریپ کی  ششخب  زا  هنامیرک ، 59ناربج 
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یمشاه درم  هب  هنامیرک ، 62ششخب 

هکم هار  رد  هدنیآ ، زا  64ربخ 

هکم هار  ریسم  رد  66هزجعم يا 

يدوهی درم  ضارتعا  هب  67خساپ 

یماش نادان  درمریپ  اب  هنامیرک ، 67دروخرب 

تسایس 70يانعم 

هانگ باکترا  زا  دیدش ، 71فوخ 

غرم رتش  ماخ  ياه  مخت  73هرافک ي 

هاشداپ رتخد  ندش  74هدنز 

دیزی یگدنمرش  مور و  هاشداپ  ياهشسرپ  هب  هدننک  عناق  76ياهخساپ 

رتخد تشه  79ردپ 

باحصا زیمآ  تیلست  همان ي  هب  80یخساپ 

راکمتس كانرطخ و  ینمشد  81رقف ،

ردپ لاوما  فاقوا و  رب  تراظن  و  82تیلوت ،

نانمشد هئطوت  ردپ و  هار  همادا  یمدرم ، 84تعیب 

ناهدنامرف نارای و  تنایخ  هیواعم و  ربارب  رد  یماظن  شاب  87هدامآ 

هیواعم ییافو  یب  همانحلص و  94ساسا 

توافتم هبطخ ي  ود  راوگان و  تاقالم  96کی 

96هراشا

نسح ماما  100هبطخ 

همان حلص  شریذپ  105لیالد 

ریش فرظ  نایم  رد  هدنشک ، 107رهز 

نیسح ماما  خساپ  هشیاع و  112ضارتعا 

نیسح ماما  هیثرم ي  هزانج و  116نارابریت 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ظعاوم  حیاصن و  ماتخ  117نسح 

133یقرواپ
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زکرم 142هرابرد 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 

باتک تاصخشم 

یلع / ترـضح یناگدـنز  رب  هاـتوک  يرورم  هارمه  هب  مالـسلا : هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  ياـه  هصق  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
.1347 ینادمه ، يرغصا 

.1386 ءاطغلا ، فشک  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  160 يرهاظ : تاصخشم 

14 ینادمه ؛ يرغصا  یلع  / راثآ هعومجم.مراهچ  دلج  مالسلا ؛ مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياه  هصق  هعومجم  تسورف :

لایر  978-964-8176  15000 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همان  باتک  تشاددای :

.ناتساد .ق --  50  - 3 مود ، ماما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم :

.ناتساد موصعم --  هدراهچ  عوضوم :

نرق 14. یبهذم --  ياه  ناتساد  عوضوم :

مراهچ دلج  ؛ مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياه  هصق  هعومجم  هدوزفا : هسانش 

ج 3 4. م / 57 فلا   BP36 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/95 يدنب  هدر 

1057698 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

راتفگشیپ

نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یفطصملا  مساقلا  یبا  انیبن  اندیس و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
.نیدلا موی  یلا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیموصعملا و 

! یمارگ هدنناوخ 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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نیمراهچ تسا ، امش  يور  شیپ  رد  هک  یباتک  مناسر ، یم  امش  راضحتسا  هب  امش ، كرابم  رضحم  هب  مارتحا  بدا و  مالـس ، ضرع  اب 
نـسح ماما  ترـضح  ياه  هصق   » ار نآ  ام ، هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياه  هصق  يدـلج  هدراهچ  هعومجم ي  زا  دـلج 

.میا هدومن  يراذگمان  مالسلا » هیلع 

نیا اب  .میا  هدرک  نیودـت  میظنت و  همتاخ ، کی  هصق و  لهچ  همدـقم و  کی  رب  ار  باتک  نیا  بلاطم  ام ، هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
هدومن مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  تیب  لها  میرک  بانج  یناگدنز  رب  هاتوک  يرورم  باتک ، همدقم ي  رد  هک ، حیـضوت 

همتاخ ي رد  هدومن و  نایب  هداس  نابز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياه  هصق  زا  هصق  لـهچ  باـتک ، یلـصا  نتم  رد  نآ ، زا  سپ  و 
.میا هداد  رارق  باتک ، نیا  ماتخ  نسح  شخب و  تنیز  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  یظعاوم  حیاصن و  زین  باتک 

هحفص 8] ]

دننامه ار -  فیرش  باتک  نیا  ام ،

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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دوعوم يدهم  نامز ، ماما  ترـضح  رـصع ، یلو  بانج  مظعألا ، هللا  هیقب  ناکما ، ملاع  بطق  سدقم  هاگـشیپ  هب  نآ -  تادـلجم  ریاس 
، دریگب رارق  ترضح  نآ  كرابم  رطاع و  رطاخ  لوبق  دروم  هک  دیما  نیا  هب  مینک ، یم  میدقت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوجوم ،

.یلاعت هللا  ءاش  نا 

« نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  «و 

ینادمه يرغصا  یلع 

هحفص 11] ]

( هاگن کی  رد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  همان ي  یگدنز   ) همدقم

.تسا مالسلا  هیلع  نسح  ترضح ، نآ  ینارون  كرابم و  مان  1

: تسا اهنآ  هلمج ي  زا  هک  تسا ، یناوارف  ياه  بقل  ياراد  ترضح ، نآ  2

.یبتجم . 1

.ربکا طبس  . 2

.تیب لها  میرک  . 3

.دشاب یم  دمحموبا ، »  » ترضح نآ  هینک ي  3

یبا نب  یلع  ماما ، ترـضح  بلاغلا ، هللادسا  نینمؤملاریما ، نیقتملا ، ماما  نیدـحوملا ، یلوم  بانج  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ردـپ  مان  4
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  بلاط 

ترضح يربک ، هقیدص ي  ءاروح ، هیسنا ي  بانج  ترضح ، نآ  راوگرزب  ردام  مان  5

هحفص 12] ]

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  مرکا ، یبن  باـنج  یمارگ ، رتخد  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف ي 
.دشاب

.تسا هدوب  يرمق  يرجه  موس  لاس  ناضمر ، هام  مهدزناپ  بش  ترضح ، نآ  تدالو  نامز  6

.دشاب یم  هرونم  هنیدم ي  رهش  ترضح  نآ  تدالو  ناکم  7

: دوش یم  میسقت  شخب  هس  هب  ترضح ، نآ  یگدنز  نارود  8

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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.دماجنا یم  لوط  هب  لاس ، تفه  دودح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  ترضح  نآ  یگدنز  نارود  لوا -  شخب 

یم لوط  هب  لاس ، یـس  دودح  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  شراوگرزب ، ردپ  اب  ترـضح  نآ  یگدنز  نارود  مود -  شخب 
.دماجنا

.دنک یم  ادیپ  همادا  لاس  هد  هک  ترضح  نآ  تماما  نارود  موس -  شخب 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  يرمق ، يرجه  لهچ  لاـس  زا  ترـضح ، نآ  تماـما  تدـم  9
ات دش و  زاغآ 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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.درک ادیپ  همادا  لاس -  هد  تدم  هب  ینعی  يرمق -  يرجه  هاجنپ  لاس  رد  شا  هنامولظم  تداهش  نامز 

10

.درک بصغ  ار  ترضح  نآ  تفالخ  قح  یغاط ، بصاغ و  هفیلخ ي  ناونع  هب  امهیلع  هللا  هنعل  نایفس  یبا  نب  هیواعم 

هحفص 13] ]

ردپ هنامولظم ي  تداهـش  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شراوگرزب  دج  قح  هب  هفیلخ ي  نیمود  ناونع  هب  ترـضح ، نآ 
رب ار  یمالسا  هعماج  يرادمامز  يربهر و  امـسر  ناشیا  اب  مدرم  یمومع  تعیب  لابند  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  ترـضح  شراوگرزب 

نارای و هنادرمناوج ي  ان  ياه  تنایخ  اـه و  ینکـش  راـک  هیواـعم و  ياـه  يزیگنا  هنتف  اـب  راـک ، زاـغآ  ناـمه  زا  یلو  تفرگ ، هدـهع 
یبیشارس زا  یمالسا  هعماج ي  ناناملسم و  ظفح  زین  مالسا و  سدقم  نید  ظفح  يارب  ماجنارس  دش و  هجاوم  دوخ  رکـشل  ناگدنامرف 

يداهنـشیپ حلـص  هب  نداد  نت  زج  يا  هراچ  زاس -  تشونرـس  ساسح و  عطقم  نآ  رد  دسر -  یم  رظن  هب  يدوبان ، طوقـس و  رگناریو 
حلـص هیواعم  اب  اذل  تشادـن ، تفریذـپ ) رهاظ  هب  ار  اهنآ  زین  هیواعم  دومن و  حرطم  ترـضح  نآ  هک  یـصاخ  طیارـش  اب  هتبلا   ) هیواعم

.درک

12

، ترضح نآ  دوخ  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  دای  یخیرات  شمرن  نیرت  هوکـشرپ  ناونع  هب  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  زا 
( حلـص  ) نینچ نم ، رگا  مدرک و  حلـص  هیواعم ،) اب   ) ناناملـسم نوخ  ناج  ظفح  رطاخ  هب  نم ، دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  یتبـسانم  هب 

.دنام یمن  یقاب  نیمز  يور  رد  ام  نایعیش  زا  رفن  کی  مدرک ، یمن 

اب  ) حلص شریذپ  ادخ ! هب  دنگوس  ما ! هدرک  هچ  نم  هک  دیناد  یمن  امش ، امـش ! رب  ياو  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  زین  و 
، منایعیش يارب  نم  بناج ) زا  هیواعم 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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.تسا رتهب  دنک  یم  بورغ  دبات و  یم  نآ  رب  دیشروخ  هک  هچنآ  زا 

13

« ، تناما : » نوچمه یناوارف ، هتسجرب ي  تالامک  لیاضف و  ياراد  ترضح  نآ 

هحفص 14] ]

« ، يوقت « ، » تعاجـش « ، » مرک « ، » شـشخب « ، » تشذگ « ، » يرابدرب « ، » ناوارف شناد  « ، » کین قالخا  « ، » ییوگتـسار « ، » صالخا »
.دوب رگید  یهلا  یناسنا و  يالاو  دنمشزرا  تافص  نارازه  و  بدا » « ، » تدابع « ، » داهج « ، » ینتورف « ، » ایح « ، » ینمادکاپ « ، » دهز »

: تسا هدورس  ابیز  هچ  هطبار ، نیا  رد  رادمتیالو ، رعاش 

ار نخس  میارایب  يرمع  رگا 

ار نسح »  » تعن نم ، تعن  دیاشن 

رضخا خرچ  زا  درذگب  رگ  نخس ،

رت نوزف  دشاب  وا  ردق ، زا  زونه 

مناسر نییلع  هب  رگ  ار  نخس 

؟ مناوت یک  شردق ، هب  ندیناسر 

، رهاظ تسام  دزن  هچ  رگ  شلامک ،

رصاق تسوا ، فصو  ز  ام ، نابز 

14

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  .تشاد  تهابـش  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شراوگرزب ، دج  هب  سک ، همه  زا  شیب  ترـضح  نآ 
: میناوخ یم  نینچنیا  فیرش ، ثیدح  کی  رد  هک  يروط  هب  تشاد ، ترضح  نآ  هب  يا  هداعلا  قوف  هقالع ي  زین  هلآ  هیلع و 

رد دوب و  كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هار ، ریـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  مشچ  يزور 
.داتفا درک -  یم  يزاب  ناکدوک  نایم 

: دومرف دیسوب و  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  ترضح  نآ  راشرس  یتبحم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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هحفص 15] ]

[. 1 « ] هبحأ نم  هللا  بحأ  هنم ، انأ  ینم و  نسح  »

« . درادب تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  تشاد  دهاوخ  تسود  دنوادخ  متسه ، وا  زا  زین  نم  تسا و  نم  زا  مالسلا  هیلع  نسح  : » ینعی

: دومرف رگید  ياج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زین  و 

الجر لقعلا  ناک  ول  »
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[. 2 « . ] نسحلا ناکل 

« .درک یم  هولج  مالسلا  هیلع  نسح  تروص  هب  دهد ، ناشن  یناسنا  تروص  هب  ار  دوخ  لقع  دوب  رارق  رگا  : » ینعی

: میناوخ یم  نینچنیا  يرگید ، هکرابم ي  تیاور  رد 

[. 3 « . ] یلع نب  نسحلا  یلا  رظنیلف  هنجلا ، بابش  دیس  یلا  رظنی  نأ  هرس  نم  »

.دنک هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  دنک ، یم  داش  ار  وا  تشهب  ناناوج  دیس  هب  ندرک  هاگن  هک  یسک  ینعی :

: دندومرف ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زاب  و 

[. 4 « ] ادعق وأ  اماق  ناماما ، نیسحلا  نسحلا و  »

مایق طیارش  هاوخ  ینعی ،  ) دننیـشنب ای  دننک  مایق  دنتـسه ، یمالـسا ) تما  ي   ) اوشیپ ماما و  ود  ره  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ینعی :
(. دوشن ای  دوشب  مهارف  ناشیارب  یمالسا ، تما  يربهر  فیاظو  ماجنا  يارب 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  زین  و 

[. 5 « ] نیملسملا نم  نیتئف  نیب  هب  هللا  حلصی  دیس ، اذه  ینبا  نا  »

هب دنوادخ  تسا ، اقآ  رورس و  مالسلا ) هیلع  یلع  نب  نسح   ) مرسپ نیا  انامه  ینعی :

هحفص 16] ]

.دنک یم  حالصا  ار  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا ، هلیسو ي 

: دومرف یم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگ : یم  رسای  رامع  هرخالاب  و 

[. 6 « . ] ایندلا یف )  ) نم ياتناحیر  امه  هنجلا ، لهأ  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  »

.دنشاب یم  ایند  رد  نم  يوبشوخ  لگ  ود  نانآ  دنتشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  ود  مالسلا ، مهیلع  نیسح  نسح و  ینعی :

مهیلع موصعم  هدراهچ  هریـس ي   » دنمـشزرا باـتک  زا  ار  قوف  هناـگ ي  شـش  هکراـبم ي  تاـیاور  اـم  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  )
[. 7  ] .میدرک رکذ  تمسق  نیا  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  شخب  مالسلا ،

15

: هک دنا  هتشون  ترضح  نآ  عضاوت  هرابرد ي 
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هتسشن كاخ  يور  هک  دید  ار  ریقف  رفن  دنچ  یلحم ، زا  روبع  ماگنه  هب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
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.دنلوغشم کشخ  هدرخ و  ياهنان  ندروخ  هب  مه  اب  و 

! دیروخب ام  ياذغ  زا  دییامرفب و  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  دندید ، ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ات  اهنآ 

.درادن تسود  ار  ناربکتم  دنوادخ ، دومرف : تفر و  اهنآ  رانک  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.دروخ اذغ  نانآ  اب  ترضح ، نآ  هاگنآ 

.درک توعد  دوخ  هناخ ي  هب  ار  اهنآ  ترضح  نآ  سپس 

هحفص 17] ]

.دندروخ اذغ  اجنآ  رد  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ ي  هب  اهنآ 

.دومرف اطع  ار  یسابل  اهنآ  زا  کی  ره  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نتفر ، ماگنه 

16

نآ نازینک  زا  یکی  هک  یماگنه  هک  يروط  هب  .دوب  مدرم  ریاـس  توبن و  نادـناخ  درف  نیرتدنمتواخـس  دوخ ، ناـمز  رد  ترـضح  نآ 
، متخاس دازآ  لاعتم  يادخ  يارب  ار  وت  نم ، دیامرف : یم  زینک  نآ  هب  دراد ، یم  میدقت  ترضح  نآ  هب  ار  ناحیر  هتسد  کی  ترـضح ،

: دیامرف یم  سپس 

[. 8 « ] اهنم نسحأب  اویحف  هیحتب ، متییح  اذا  »

« .دینک هیده  نانآ  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دندروآ ، يا  هیده  امش  يارب  هاگ  ره  : » ینعی

17

: هک دنا  هتشون  ترضح  نآ  يرابدرب  هرابرد ي  هک  يروط  هب  دوب ، دوخ  نامز  درف  نیرت  رابدرب  نیرت و  میلح  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

! دوشگ ترضح  نآ  هب  ییوگازسان  هب  ناهد  دید ، ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماش  یلاها  زا  رفن  کی  يزور ،

.درک مامت  ار  دوخ  فرح  وا  ات  دادن ، ار  یماش  درم  باوج  ترضح  نآ 

رهش نیا  رد  وت  منامگ  هب  اقآ ! يا  دومرف : وا  هب  نادنخ  يا  هرهچ  اب  هدرک و  مالس  وا  رب  هتفر ، یماش  درم  يوس  هب  ترـضح  نآ  سپس 
! ینک یم  هابتشا  مه  دیاش  یتسه ! بیرغ 

ام زا  وت  رگا  میهد  یم  وت  هب  ار  نآ  ام  یهاوخب ، يزیچ  ام  زا  وت  رگا  میوش  یم  یضار  ام  یهاوخب ، تیاضر  ام  زا  وت  رگا 
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ار وت  ام  یهاوخب ، ییامنهار 

هحفص 18] ]

رگا مینک  یم  ریس  ار  وت  ام  یشاب ، هنسرگ  وت  رگا  مینک ! یم  یتسرپرس  وت  زا  ام  یهاوخب ، یتسرپرـس  ام  زا  وت  رگا  مینک  یم  ییامنهار 
هب ام  یشاب ، هدش  هدنار  ییاج  زا  وت  رگا  مینک  یم  زاین  یب  ار  وت  ام  یشاب ، دنمزاین  وت  رگا  میناشوپ  یم  سابل  وت  هب  ام  یشاب ، هنهرب  وت 

.میهد یم  ماجنا  وت  يارب  ار  راک  نآ  ام  یشاب ، هتشاد  يراک  وت  رگا  میهد  یم  هانپ  وت 

وت هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زیمآرهم  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  یماش ، درم 
.دهد رارق  ینادناخ  هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  لاعتم  يادخ  یتسه و  نیمز  يور  رد  ادخ ، تجح 

18

.دوب دوخ  نامز  درف  نیرتدباع  لاح ، نیع  رد  نیرتاناد و  ترضح ، نآ 

19

! هتشاد تهابش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  سک  همه  زا  رتشیب  ترضح ، نآ 

20

.دشاب یم  يرمق  يرجه  لاس 50  رفص  هام  زور 28  ترضح  نآ  تداهش  نامز 

21

! دش دیهش  مومسم و  هنیدم  رهش  رد  هدعج ، دوخ  نئاخ  رسمه  طسوت  هیواعم  روتسد  هب  ترضح ، نآ 

22

.تسا هرونم  هنیدم ي  رهش  رد  عقاو  عیقب ، ناتسربق  رد  ترضح  نآ  رهطم  فیرش و  دقرم 

هحفص 19] ]

23

یم نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  زا  یفیرـش  ثیدـح  رکذ  اب  ار  فیرـش  باتک  نیا  یتامدـقم  بلاطم  هرخألاب  و 
: میرب

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


: نامث يدحا  باصأ  دجسملا  یلا  فالتخالا  مادأ  نم  »

.همکحم هیآ 

.ادافتسم اخأ  و 

.افرطتسم املع  و 

.هرظتنم همحر  و 

.يدهلا یلع  هلدت  هملک  و 

.يدر نع  هدرت  وأ 

.ءایح بونذلا  كرت  و 

[. 9 « ] .هیشخ وأ 

دهاوخ تسد  هب  ار  هدیاف  تشه  نیا )  ) زا یکی  دنک ، دمآ  تفر و  دجسم  هب  دایز  هک  یسک  : » ینعی
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: دروآ

.یمالسا دیاقع  ندش  مکحم  . 1

.هدافتسا لباق  تسود  کی  ندروآ  تسد  هب  . 2

.هزات شناد  يریگارف  . 3

.لاعتم دنوادخ  يوس  زا  راظتنا ، دروم  تمحر  زا  يرادروخرب  . 4

.دنک ییامنهار  یبوخ ، بلطم  هب  ار  وا  هک  نخس  يریگارف  . 5

.درادب زاب  يدب  راک  زا  ار  وا  هک  یبلطم  نتخومآ  . 6

هحفص 20] ]

.مدرم زا  مرش  رطاخ  هب  هانگ ، زا  ندیشک  تسد  . 7

[. 10 « ] .لاعتم دنوادخ  زا  سرت  تهج  هب  هانگ ، ندرک  اهر  . 8

هحفص 23] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق  زا  هصق  لهچ 

يراذگمان مسارم 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا 

ضرع مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالسلااهیلع ، ءارهز  همطاف ي  ترضح  دمآ ، ایند  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  یماگنه 
.نک باختنا  دازون  نیا  يارب  یمان  درک :

.مریگ یمن  تقبس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  وا  يراذگمان  رد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

يدرز هچراپ ي  هک  دندروآ ، ترضح  نآ  روضح  هب  یلاح  رد  ار  دوعسم  دولوم  نآ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو 
.دندوب هدیچیپ  وا  رب 

؟ دیچیپن دازون  هب  درز ، هچراپ ي  متفگن ، ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هیلع نینمؤملاریما  هب  سپـس  دیچیپ ، وا  رب  ار  يدیفـس  هچراپ ي  تخادـنا و  رود  هب  هدرک  زاب  ار  درز  هچراپ ي  راوگرزب ، نآ  هاگ  نآ 
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؟ دیا هداهن  ار  دازون  نیا  مان  ایآ  دومرف : مالسلا 

.تفرگ مهاوخن  تقبس  امش  رب  يو  يراذگمان  رما  رد  نم  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.مریگ یمن  تقبس  شیوخ  يادخ  رب  عوضوم  نیا  هب  عجار  مه  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هدش دلوتم  يدازون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  درک : یحو  لیئربج  هب  میلع  يادخ 

هحفص 24] ]

نب یلع  نوچ  وگب : وا  هب  یتفگ ، کیربت  يدناسر و  ترضح  نآ  رب  ارم  مالس  هکنیا  زا  سپ  يآ ) دورف   ) نک طوبه  نیمز  هب  تسا ،
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مانمه نوراه  رسپ  اب  ار  دازون  نیا  سپ  مالسلا ، هیلع  یسوم  يارب  تسا  مالسلا  هیلع  نوراه  ریظن  وت ، يارب  زا  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا 
.هدب رارق 

ناحبـس يادخ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تینهت  نتفگ  نیمز و  رب  لوزن  زا  سپ  نیما  لیئربج 
.یهد رارق  نوراه  رسپ  مانمه  ار  كدوک  نیا  هک  تسا  هدومن  رومأم  ار  وت 

؟ تسا هدوب  هچ  نوراه  رسپ  مان  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.دوب ربش  وا  مان  درک : ضرع  لیئربج 

.تسا یبرع  نم  نابز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.راذگب نسح »  » ار وا  مان  تفگ : لیئربج 

[. 11  ] .داهن نسح »  » ار دازون  مان  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هحفص 25] ]

لضفلا ما  باوخ  ریبعت 

.دوب مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هزمح ي  رسمه  همعثخ ، » سیمع   » رتخد یملس » ، » مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هلباق ي 

.دندینادرگ یم  تسد  هب  تسد  یلگ  هتسد  لثم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هقادنق ي  دندوب و  هتسشن  مه  رود  هداوناخ  نانز 

.درب یم  تذل  هرظنم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هب ار  شهاگن  مه  لضفلا  ما  .داتفا  بلطملادـبع  نب  سابع  رـسمه  لضفلا  ما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشچ  عقوم ، نآ  رد 
.دیوگب نخس  دهاوخ  یم  ترضح  نآ  هک  درک  ساسحا  تخود و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنونشب ار  شنانخس  ات  دنتخود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  ناهد  هب  مشچ  دندش و  شوماخ  همه  نانز 

؟ يا هدید  باوخ  رد  هچ  منیبب  ات  نک  فیرعت  ار  تباوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.تسا هداتفا  نم  نماد  هب  هدش و  ادج  امش  ياضعا  زا  يوضع  هکنیا  لثم  مدوب  هدید  باوخ  رد  نم  يرآ ، تفگ : لضفلا  ما 
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[. 12]

هحفص 26] ]

! دوش ادج  يوضع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نینزان  رکیپ  زا  دنکن  ادخ  هک  دندرک  تشحو  فرح  نیا  زا  همه  نانز 

ریبعت دومرف : درپس و  لضفلا  ما  شوغآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هقادـنق ي  ناـنک ، هدـنخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلو 
.تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هدش ، ادج  مندب  زا  هک  يوضع  نآ  تسا : نیا  تباوخ 

راختفا وت  ات  مداد  وت  شوغآ  هب  ار  نینزان  وضع  نیا  کنیا  نم  دومرف : لضفلا  ما  هب  باـطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سپس ،
.ینک ادیپ  ار  وا  شرورپ  تلافک و 

.دنتفگ کیربت  لضفلا  ما  هب  نانک  هلهله  نانز  نآ ، زا  سپ 

هیلع نسح  ماما  ترضح  مَُثق و  شرـسپ  یناسآ  هب  تسناوت  یم  تشاد ، ناوارف  ریـش  دوب و  هدییاز  ار  مَُثق »  » شیپ يدنچ  هک  لضفلا  ما 
.دهدب ریش  ار  مالسلا 

ناتسپ کی  زا  ود  نآ  اریز  دنوش ، یم  هدرمش  رگیدمه  یعاضر  ردارب  سابع ، نب  مَُثق  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  بیترت ، نیدب 
[. 13  ] .دنا هدیشون  ریش 

هحفص 27] ]

یکدوک نارود  رد  يونعم  یملع و  هوکش 

: دیوگ یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردقنارگ  باحصا  زا  یکی   « ) ناَمَی ِْنب  هَْفیَذُح  »

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  عادولا ) هجح  ای  هکم  حـتف  يارجام  رد   ) هکم ياه  هوک  زا  یکی  رد  راصنا ، نارجاهم و  زا  یعمج  اـب  نم 
.میدوب هلآ  هیلع و 

.دیآ یم  ام  يوس  هب  یصوصخم  راقو  هوکش و  اب  هک  میدید  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگان ،

هیلع نسح  يامنهار  لیئربج  دومرف : ترـضح  نآ  نأش  رد  درک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نیا .دشاب  یم  نم  رکیپ  ياه  هدند  زا  یکی  مدوخ و  زا  تشرس  كاپ  نم و  دنزرف  وا  .تسا  وا  هدننک ي  راوتسا  لیئاکیم  مالسلا و 
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.تسا نم  مشچ  رون  نم و  هریبن ي  كدوک ،

یلص مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  میتفاتش ، مالسلا  هیلع  نسح  لابقتسا  هب  میتساخرب و  زین  ام  تساخرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  هب  باطخ  هلآ ، هیلع و  هللا 

« . ِیْبلَق ُهَجْهُم  ِیبِیبَح َو  َْتنَأ  ِیتَحاَُّفت َو  َْتنَأ  »

« . یشاب یم  نم  بلق  صلاخ  هدیزگرب ي  نم و  بوبحم  وت  یتسه ، نم  يوبشوخ  بیس  وت  : » ینعی

.دنتفر هار  مه  اب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد 

هحفص 28] ]

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  رد  اجنامه ، رد  مه  ام  دنتـسشن و  یناکم  رد  اهنآ  هکنیا  ات  میدرک ، تکرح  اهنآ  هارمه  هب  زین  ام 
.تسیرگن یم  مالسلا  هیلع  نسح  هرهچ ي  هب  نانچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .میتسشن  هلآ 

وا .دـش  دـهاوخ  مدرم  ياـمنهار  ربهر و  نم ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  يدوز ، هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سپس ،
دنک یم  هدنز  ارم  تنس  وا  .دناسانـش  یم  مدرم  هب  ارم  راثآ  دهد و  یم  ربخ  نم  زا  وا  .تسا  هدرک  تیانع  نم  هب  تسا ه  ادخ  هیده ي 

یـسک نآ  دنک  تمحر  لاعتم  دنوادخ  .دـیامن  یم  تمحر  رظن  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  .دریگ  یم  هدـهع  رب  شیاهراک ، رد  ارم  روما  و 
.درادب یمارگ  ارم  دنک و  یکین  نم  هب  وا  دروم  رد  دسانشب و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  تاماقم  هک 

بوچ هک  یلاح  رد  درگ ،) نابایب  برع   ) یبارعا رفن  کی  میدـید  هک  دوب  هدـشن  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نخـس  زونه 
.دمآ یم  شیپ  هب  دیناشک ، یم  نیمز  رد  ار  دوخ  یتسد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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دهاوخ عمج  ار  امـش  ندب  تسوپ  هک  يدنـسپان  تشرد و  راتفگ  اب  دیـسر ، ام  هب  هک  یتقو  .دیآ  یم  ام  يوس  هب  درم  نآ  دومرف : ام  هب 
.تسا نشخ  دنت و  شنانخس  درک و  دهاوخ  لاؤس  يروما  زا  سپس  .تفگ  دهاوخ  نخس  ام  اب  درک ،

؟ تسیک امش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تفگ : دمآ و  ام  شیپ  هب  درم  نآ 

؟ يراد راک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  وت  میتفگ : ام 

(. دناسانش درم  نآ  هب  ار  شدوخ  هلمج ، نیا  اب  ترضح  نآ   ) شاب مارآ  دومرف : درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نم تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  وخدنت ، برع  درم  نآ  ماگنه ، نیا  رد 

هحفص 29] ]

.دش هدوزفا  وت  اب  مینمشد  رب  مدید ، ار  وت  هک  الاح  یلو  مدوب ، وت  نمشد  مدوب ، هدیدن  ار  وت  هک  یتقو  ات 

.دز دنخبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد 

.دیشاب تکاس  امش  هک : درک  هراشا  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلو  مینک ، هیبنت  ار  وخدنت  برع  نآ  هک  میتساوخ  ام 

: تفرگ تروص  ییوگتفگ  نینچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قالخادب و  برع  درم  نآ  نایم  ماگنه ، نیا  رد 

ادخ ناربمایپ  هب  وت  هک ) یلاح  رد  ( !؟ یتسه ادخ )  ) ربمایپ هک  ینک  یم  نامگ  وت  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  تفگ : یبارعا 
! يرادن یلیلد  ناهرب و  هنوگ  چیه  دوخ ، ياعدا  تابثا  يارب  یتسب و  غورد 

؟ مهدب وت  هب  ار  يربخ  هچ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.هدب ربخ  نم  هب  تدوخ  يربمایپ  تابثا  رب  لیلد  ناهرب و  زا  وت  تفگ : یبارعا 

ربمایپ
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ارم ناهرب  ینداد  ربخ  نینچ  دهد و  یم  ربخ  وت  هب  ارم  ناهرب  نم ، ياضعا  زا  یکی  یهاوخب  وت  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
.دومن دهاوخ  رت  مکحم 

!؟ دیوگ یم  نخس  وضع ، ایآ  تفگ : یبارعا 

.يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.زیخرب مالسلا ! هیلع  نسح  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 

اب نتفگ  نخـس  ناوت  ار  كرـسپ  نیا  تفگ : درمـش و  کچوک  دوخ  شیپ  رد  ار  وا  درک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) هب یبارعا 
.تسین نم 

.یبای یم  هاگآ  یصخش  یسرپ  یم  وا  زا  هک  هچنآ  هب  ار  وا  وت  يدوز  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هحفص 30] ]

، فارحنا لهج و  يور  زا  دیتسشن و  دوخ  تسرپ  تب  موق  اب  امش  دومرف : یبارعا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما ) ، ) ماگنه نیا  رد 
همه ي تسا و  لسن ) یب   ) رتبا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیتفگ : دیدومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هرابرد ي  اه  یخاتسگ 

وت موق  یـشکب ، ار  وا  هاگ  ره  هک  یتشادنپ  وت  دـنک و  یمن  بلط  ار  وا  نوخ  یـسک  دوش ، هتـشک  وا  رگا  .دنتـسه  نمـشد  وا  اب  بارعا 
: مهد یم  ربخ  وت  ترفاسم  زا  نونکا  مه  نم  .يا  هدمآ  اجنیا  هب  هحلسا  اب  وت  ور ، نیا  زا  دننک ، یم  نیمأت  ار  وت  شاعم 

، يدـمآ یم  شیپ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  يدـنام ، ورف  نابایب  رد  نادرگرـس ، ناریح و  دـیدش ، یناـفوط  ناـیم  رد  یناـملظ ، یبش  رد  وت 
هب تشحو  گرم و  کیرات  يالویه  نایم  رد  نانچمه  .يدیـسر  یم  تکاله  هب  زاب  یتشگ ، یم  زاب  بقع  هب  رگا  يدش و  یم  هتـشک 

هک يدرب  یم  رس 
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.یتفای شمارآ  دش و  نشور  وت  مشچ  ماگنه ، نیا  رد  .يدید  ام  دزن  رد  ار  دوخ  يدرک و  زاب  مشچ  هاگان 

دهاش هارمه و  اج  همه  رد  یتشادرب و  هدرپ  نم  بلق  یگریت  زا  وت  ایوگ  ییوگ ؟ یم  اجک  زا  ار  راتفگ  نیا  وت  رسپ ! يا  تفگ : یبارعا 
!! يراد بیغ  ملع  زا  يا  هرهب  يا و  هدوب  نم  یفخم  ياهراک 

يو ور ، نیا  زا  .دوب  هدش  مالسا  بوذجم  شناور  حور و  هک  دوب  هدرک  رثا  یبارعا  نآ  رد  نانچ  نآ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نانخس  )
(. دریذپب ار  نآ  یهاگآ ، زا  سپ  ات  دش ، ایوج  مالسا  زا 

؟ تسیچ مالسا  تفگ : یبارعا 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  ادخ و  ییاتمه  یب  ییاتکی و  هب  یهاوگ  ریبکت و  زا : ترابع  مالـسا ، دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما ) )
.تسا ادخ  لوسر  هدنب و  هلآ 

.دوب اجرباپ  مالسا  هار  رد  دش و  ناملسم  مد  نامه  یبارعا 

هحفص 31] ]

.تخومآ وا  هب  ار  نآرق  زا  یتایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دهد ربخ  اهنآ  هب  ار  دوخ  يارجام  ددرگرب و  دوخ  موق  نایم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یبارعا 

.داد هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، ینعی ترـضح ؛ نآ  هریبن ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  دوخ  تاقالم  بیجع  يارجاـم  تشگزاـب و  دوخ  موق  دزن  یبارعا 
.درک فیرعت  دوخ ، موق  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) نیریش اسآ و  هزجعم  راتفگ  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما ) )

.دندش ناملسم  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  وا  هارمه  هتفرگ و  رارق  وا ) نانخس   ) ریثأت تحت  یبارعا ، موق  زا  یتعامج 

یم ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) مدرم هک  یماگنه  ارجام ، نیا  زا  سپ 
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.تسا هدادن  ار  یماقم  نینچ  سک  چـیه  هب  هک  هداد ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) هب ار  يدـنمجرا  ماقم  دـنوادخ  دـنتفگ : یم  دـندید ،
[. 14]

[. 15  ] .یکدوک نارود  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یملع  يونعم و  هوکش  زا  هنومن  کی  تسا  نیا  يرآ ،

هحفص 32] ]

یکدوک رد  یسیون  طخ  هقباسم ي 

زا یکی  دندوب و  لاسدرخ  زونه  تشادن ، هلصاف  لاس  کی  زا  شیب  ناشدلوت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
.دوب یمالسا  فراعم  نونف و  مولع و  رد  هقباسم  ناشیاهراک ، نیرت  شوخ 

هدروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  هتشون ، ار  یطخ  هحفص  کی  رد  راوگرزب ، ود  نآ  زا  مادک  ره  زور  کی 
؟ تسا رتهب  ام  زا  کیمادک  طخ  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  و 

ره دومرف : دهد ، حیجرت  يرگید  طختسد  رب  ار  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  طختسد  تساوخ  یمن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.تسا بوخ  طختسد ، ود 

؟ تسا رتهب  کیمادک  هن ، دندیسرپ : اهنآ 

ابفلا ما و  هتفرن  بتکم  هب  زگره  نم  ینعی ؛ متـسه ؛ یما  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  نم ! نازیزع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
امش هک  تسا  بوخ  دشاب  هدنسیون  دوخ  هک  تسا  یسک  راک  یسانش ، طخ  .مسیون  یمن  مدوخ  مه  ار  یهلا  یحو  یتح  ما و  هتـشونن 

.تسا یحو  بتاک  سیون و  طخ  وا ، هک  اریز  .دیسرپب  مالسلا  هیلع  یلع  ناتردپ  زا  ار ، لاؤس  نیا 

.تسا حیحص  الماک  امش  شیامرف  دنتفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

هحفص 33] ]

.دندیسرپ زین  ترضح  نآ  زا  ار  لاؤس  نامه  هدمآ و  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ناشدنمجرا ، ردپ  دزن  راوگرزب ، ود  نآ  هاگنآ 

! تسا ابیز  مه  اناوخ و  مه  تسا ، بوخ  مه  .تسا  بوخ  طخ ، ود  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، هن دنتفگ : راوگرزب  ود  نآ 
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؟ تسا رتهب  کیمادک 

دوخ امش  اما  دیسرپب ، ناتداتسا  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  دوب  نیا  قح  دیتفر ، یم  هسردم  هب  امش  رگا  بوخ ، دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ارهز ناتردام  صیخـشت  تواضق و  .دنـسر  یم  رتشیب  اهنآ ، نارداـم  مه  ناـکدوک  ياـهراک  هب  دـیلاسدرخ ، مه  زونه  دـیا و  هتخومآ 

ناتردام زا  ار  لاؤس  نیا  امـش  هک  تسا  رتهب  یلو  منیب ، یمن  یبیع  چیه  اهطخ ، نیا  رد  نم ، .تسا  نم  دننام  تسرد  مه  مالـسلااهیلع 
نآ دشن ، نشور  امـش  شـسرپ  نیا  خـساپ  هناخ ، رد  هچنانچ  رگا  .مدنـسپ  یم  ار  نامه  مه ، نم  دـیوگب ، وا  هک  یخـساپ  ره  .دیـسرپب 

.میراذگ یم  او  ناشیا  يأر  هب  ار  تیمکح  میهد و  یم  لیکشت  باحصا  زا  ییاروش  ام  تقو ،

تمدخ هب  راوگرزب ، ود  نآ  سپس ، .تسا  حیحص  الماک  امـش  شیامرف  دنتفگ : مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
.دندرک حرطم  ار  شسرپ  نامه  هدمآ ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ترضح  شیوخ ، یمارگ  ردام 

باوج رد  .تسا  لکـشم  یلیخ  اهنآ  نایم  نتـشاذگ  توافت  .منیب  یم  بوخ  ار  طخ  ود  ره  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
؟ مینکب يرگید  راک  کی  ام  هک  تسا  روطچ  الصا  .درک  هظحالم  دیاب  یلیخ  دنتسرفب ، نم  شیپ  ار  نآ  ناتردپ  ناتدج و  هک  يزیچ 

.مینک یم  ار  راک  نآ  ام  دییامرفب ، امش  هک  ار  هچ  ره  دنتفگ : راوگرزب  ود  نآ 

هحفص 34] ]

نیمز يور  رب  ار  اه  هناد  نیا  نم  دومرف : .دوب  هناد  تفه  ياراد  هک  تشاد ، جاع  ناوختسا  زا  يدنبندرگ  مالسلااهیلع ، ارهز  ترـضح 
.مینک یم  باسح  يرگید  طخ  زا  رتهب  ار  وا  طخ  درک ، عمج  ار  يرتشیب  ياه  هناد  هک  یسک  ره  مزیر ، یم 

.تسا بوخ  یلو  یسانش ، طخ  هن  تسا ، یشک  هعرق  راک ، نیا  هچ  رگا  .تسا  بوخ  دنتفگ : راوگرزب  ود  نآ 

سپ
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، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  .تخیر  نیمز  يور  رب  ار  دنبندرگ  ياه  هناد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نآ ، زا 
دیسر و هفصن  کی  راوگرزب ، ود  نآ  زا  مادک  ره  هب  دوب و  هدش  فصن  يرخآ ، هناد ي  اما  دنتشادرب ، ار  هناد  هس  مادک  ره  دندیود و 

.دش يواسم  هجیتن 

، نامدج هک  دش  روط  نامه  شرخآ ، دنتفگ : دندش و  یضار  راک  نیا  زا  ود  ره  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
.مینکشب ار  دنبندرگ  هناد ي  هک  میتساوخ  یمن  ام  یلو ، .دیتفگ  امش  نامردپ و 

یم تسرد  رازه  دص  هب  دنکشب ، ادخ  هک  ار  يزیچ  تسکش و  ادخ  ار  نآ  .دیتسکشن  امش  ار  هناد  دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
[. 16  ] .دزرا

هحفص 35] ]

درمریپ هب  وضو ، شزومآ 

رد هک  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  .تسناد  یمن  ار  نتفرگ  وضو  حیحص  زرط  اما  دوب ، وضو  لوغشم  يدرمریپ 
.دندید ار  درمریپ  نتفرگ  وضو  دندوب ، لفط  ماگنه  نآ 

هتفگ وا  هب  امیقتسم  رگا  اما  .داد  دای  درمریپ  هب  ار  حیحـص  يوضو  دیاب  .تسا  بجاو  لهاج ، داشرا  لئاسم و  میلعت  دوبن ، دیدرت  ياج 
وـضو زا  یخلت  هرطاخ ي  هشیمه  يارب  دوش ، یم  وا  رطاخ  شجنر  بجوم  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسین ، » حیحـص  وت ، يوضو  : » هک دوش 

.تشاد دهاوخ 

راب ریز  تقو  چـیه  دـتفین و  يزابجل  هدـند ي  يور  هرابکی  دـنکن و  یقلت  ریقحت  دوخ ، يارب  ار  رکذـت  نیا  وا  هک  اـجک  زا  هوـالع ، هب 
.دورن

زین درمریپ  دنتخادرپ و  هثحابم  هب  رگیدکی  اب  ود  نآ  ادـتبا ، رد  .دـننک  رکذـتم  ار  وا  میقتـسمریغ  روط  هب  ات  دندیـشیدنا ، لفط ، ود  نیا 
.دینش یم  ار  ود  نآ  نانخس 

.تسا رت  لماک  وت  يوضو  زا  نم ، يوضو  تفگ : يرگید  هب  ود ، نآ  زا  یکی 

یکی نآ  هب  مه  يرگید 
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.تسا رت  لماک  وت  يوضو  زا  نم ، يوضو  تفگ :

.دنک تیمکح  درمریپ  دنریگب و  وضو  رفن  ود  ره  درمریپ ، روضح  رد  هک  دندرک  قفاوت  مه  اب  ود  نآ  نآ ، زا  سپ 

هحفص 36] ]

.دنتفرگ درمریپ  مشچ  يولج  ار  یلماک  حیحص و  يوضو  رفن ، ود  ره  دندرک و  لمع  رارق  قبط  ود ، نآ 

ریثأت تحت  تخـس  تفایرد و  ار  لـفط  ود  یلـصا  دوصقم  تسارف ، هب  تسا و  هنوگچ  حیحـص  يوضو  هک  دـش  هجوتم  هزاـت  درمریپ ،
.تفرگ رارق  اهنآ  تناطف  شوه و  هبئاش و  یب  تبحم 

.مناد یمن  ار  نتخاس  وضو  زونه  ناداـن ، درمریپ  نم  .تسا  لـماک  حیحـص و  امـش ، يوضو  تفگ : راوگرزب  ود  نآ  هب  درمریپ  سپس ،
[. 17  ] .مرکشتم امش  زا  نم  .دیتخاس  هبنتم  ارم  دیراد ، دوخ  دج  تما  رب  هک  یتبحم  مکح  هب  امش ،

هحفص 37] ]

ردام ياعد  هب  شوگ 

شوگ تسا -  هدرک  هلبق  هب  ور  قاطا ، زا  يا  هشوگ  رد  هک  شردام -  تاملک  شا  همه  بش ، نآ  رد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
.تشاد رظن  تحت  دوب ، هعمج  بش  هک  بش  نآ  رد  ار ، ردام  دوعق  مایق و  دوجس و  عوکر و  .داد  یم 

ياعد ناملسم  نانز  نادرم و  هرابرد ي  همه  نیا  هک  شردام  دنیبب  دوب  بقارم  دوب ، كدوک  زونه  هک  نیا  اب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 
یم تکرب  ریخ و  تمحر و  تداعـس و  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  گرزب ، يادـخ  زا  درب و  یم  ماـن  ار  اـهنآ  کـی  کـی  دـنک و  یم  ریخ 

.دنک یم  تلأسم  ار  يزیچ  هچ  لاعتم  دنوادخ  زا  شدوخ ، صخش  يارب  دهاوخ ،

مالسلااهیلع ارهز  همطاف ي  ترضح  هیضرم ، هقیدص ي  شردام ، راک  بقارم  دیباوخن و  حبص  ات  ار  بش  نآ  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 
اعد هنوگچ  شدوخ  هرابرد ي  شردام  دنیبب  هک  دوب  رظتنم  شا  همه  وا ، .دوب 
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.دهاوخ یم  ار  یتداعس  ریخ و  هچ  شدوخ ، يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  دنک و  یم 

، شردام هک  دینـشن  هملک  کی  یتح  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  تشذـگ و  نارگید  هرابرد ي  اعد  تدابع و  هب  دـش و  حبـص  بش  نآ 
.دنک اعد  شدوخ  يارب 

هچ ره  نم  ارچ  ناج ! ردام  تفگ : شراوگرزب  ردام  هب  حبص  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هحفص 38] ]

!؟ يدرکن اعد  مه  هملک  کی  تدوخ ، هرابرد ي  یلو  يدرک ، ریخ  ياعد  نارگید  هرابرد ي  وت  مدرک ، شوگ 

: داد خساپ  شنابرهم  ردام 

« . راَّدلا َُّمث  َراَْجلا  َّیَُنب  اَی  »

[. 18 « ] .دوخ هناخ ي  دعب  هیاسمه ، لوا  مزیزع ! كرسپ  : » ینعی

هحفص 39] ]

رضخ ترضح  ياهشسرپ  هب  خساپ 

ناملـس مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  شراوگرزب  دـنزرف  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  رکبوبا ، تفالخ  رـصع  رد 
.دندوب هتسشن  هبعک ) رانک   ) مارحلا دجسم  رد  یسراف ،

رد هدرک ، مالـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  هب  دـمآ و  کیدزن  دوب ، هدیـشوپ  ابیز  ياه  ساـبل  هک  تماـق ، شوخ  يدرم  هاـگان ،
یم دیداد ، ار  اهنآ  خساپ  امش  رگا  مسرپ ، یم  هلأسم  هس  امـش  زا  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : نینچ  تسـشن و  ترـضح  نآ  رـضحم 

کی رد  امش  اهنآ و  هنرگو ، یتسه ) قح  رب  وت  و   ) دنا هتخاس  هابت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  دندرک و  بصغ  ار  امـش  قح  اهنآ  هک  ممهف 
.دیتسه ربارب  مه  اب  حطس و 

.سرپب یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تفگ سانشان  درم 

؟ دور یم  اجک  هب  شحور  دباوخ ، یم  ناسنا  هک  یتقو  هدب ، ربخ  نم  هب  . 1

؟ دنک یم  شومارف  ار  يزیچ  دروآ و  یم  دای  هب  ار  يزیچ  هنوگچ  ناسنا  . 2

؟ دننک یم  ادیپ  تهابش  دوخ  يومع  ای  ییاد  هب  هنوگچ  دارفا  . 3
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خـساپ دـمحمابا ! يا  دومرف : دـش و  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما ) ، ) شراوگرزب دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ماـگنه ، نیا  رد 
نیا ياهشسرپ ) )
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! هدب ار  درم 

هحفص 40] ]

: درک نایب  نینچ  نیا  ار  وا  ياهشسرپ )  ) خساپ درک و  ور  سانشان  درم  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

اوه هب  داـب  نآ  ددـنویپ و  یم  داـب  هب  لـماک ) حور  هن  تسا ، حور  زا  يا  هلحرم  روظنم ،  ) وا حور  دـباوخ ، یم  هک  یماـگنه  ناـسنا  . 1
.دنک یم  تکرح  ندش ، رادیب  يارب  ناسنا  ندب  هک  یماگنه  ات  دوش ، یم  هتخیوآ 

ار اوه  داب  ار و  داب  حور ، نآ  هزاجا ، نیا  زا  سپ  .ددرگزاـب  شبحاـص  رکیپ  هب  اـت  دـهد  یم  هزاـجا  حور  هب  دـنوادخ  ماـگنه ، نیا  رد 
.دریگ یم  مارآ  نآ  رد  ددرگ و  یمزاب  شبحاص  رکیپ  هب  حور  هدرک و  بذج 

زاب شبحاص  رکیپ  هب  حور  تمایق ، زور  ات  هدرک و  بذج  ار  حور  داب  ار و  داب  اوه  دادـن ، تشگزاب  هزاجا ي  حور  هب  دـنوادخ  رگا  و 
.ددرگ یمن 

هدـش هدـنکفا  یقبط  قح ، يور  دراد و  رارق  قح  ساـسارب  ناـسنا ، بلق  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یـشومارف ، يروآداـی و  دروـم  رد  . 2
.تسا

نشور بلق  هدش و  هتشادرب  قح  يور  زا  قبط  نآ  داتسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلآ  دمحم و  رب  تاولـص  ماگنه  نیا  رد  ناسنا  رگا 
.دروآ یم  دای  هب  ار  هدش  شومارف  بلطم  ناسنا  دوش و  یم 

یم یـشومارف  نایم  رد  ناسنا  هدش و  کیرات  بلق  هجیتن  رد  دنکفا و  یم  هدرپ  قح  حور  رب  قبط  نآ  داتـسرفن ، لماک  تاولـص  رگا  و 
.دنام

شزیمآ شرـسمه  اب  رطاخ  شمارآ  اب  درم  هک  یماـگنه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوخ ، يومع  اـی  ییاد  هب  دازون  تهابـش  دروم  رد  . 3
.دنک یم  ادیپ  تهابش  شردام  ردپ و  هب  دنزرف  نآ  دیدرگ ، دقعنم  دنزرف  هفطن ي  لاح ، نیا  رد  درک و 

اب وا ، رگا  و 
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لاح نیا  رد  دومن و  شزیمآ  شرسمه  اب  بارطضا  یناشیرپ و 

هحفص 41] ]

.دنک یم  ادیپ  تهابش  شیومع  ای  ییاد  هب  دنزرف ، نآ  هدیدرگ ، دقعنم  دنزرف  هفطن ي 

ادخ و ییاتکی  هب  ررکم ، روط  هب  تساخرب و  دوب ، هتفای  هدش  عناق  لماک  روط  هب  ار  دوخ  لاؤس ، هس  خـساپ  دروم  رد  هک  سانـشان  درم 
ات مالسلا -  مهیلع  موصعم -  ناماما  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  تیاصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تلاسر 

.تفر اجنآ  زا  داد و  یهاوگ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

هب وا  هک  نیبب  ورب و  سانشان  درم  نیا  لابند  هب  دومرف : مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  شراوگرزب ، دنزرف  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ترضح 
.دور یم  اجک 

بیاغ اهرظن  زا  ماگنه  نیمه  رد  تفر و  نوریب  دجسم  زا  هک  دید  ار  وا  .درک  تکرح  سانـشان  درم  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.دش

.داد ربخ  سانشان  درم  ندش  بیاغ  زا  تشگزاب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردپ  دزن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ دوب یسک  هچ  وا  هک  یتسناد  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دنرتهاگآ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ ، داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

[. 19  ] .دوب مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح 

هحفص 42] ]

هذبر يوس  هب  رذوبا  هقردب ي  رد  ینانخس 

یم دیعبت  هذـبر  هب  شیاه ، ضارتعا  رطاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نیتسار  رای  نآ  يرافغ ، رذوبا  نامثع ، هک  یماگنه 
.دنک هقردب  ار  وا  درادن  قح  سک  چیه  هک  داد  نامرف  درک ،

لیقع شردارب  هارمه  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  تسد  نامثع ، نامرف  فالخرب  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما  یلو 
، ینخس اب  مادک  ره  دندرک و  تکرح  رذوبا  هقردب ي  يارب  رسای ، رامع  و 
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.دندومن هقردب  ار  رذوبا 

رذوبا هقردب ي  زا  يریگولج  رومأم  نامثع  بناج  زا  هک  ناورم ، هاگان  تفگ ، یم  نخس  رذوبا  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه 
هیلع نینمؤملاریما  هک  یناد  یمن  رگم  وش ، رود  نسح ! يا  دز : دایرف  تراـسج ، يدـنت و  اـب  دیـسر و  ارف  بکرم ، رب  راوس  دوب ، هدـش 

! نادب نونکا  یناد ، یمن  رگا  تسا !؟ هدرک  یهن  رذوبا ، اب  نتفگ  نخس  زا  نامثع )  ) مالسلا

ار وت  ادخ  وش ! رود  دومرف : دز و  وا  بکرم  یناشیپ  رب  دوخ  هنایزات ي  اب  درک و  هلمح  ناورم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ماگنه ، نیا  رد 
! دزاس هناور  خزود  شتآ  يوس  هب 

نـسح ماما  لاح  ره  هب  .دومن  کیرحت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـض  رب  ار  وا  تاساسحا  تشگزاب و  نامثع  دزن  مشخ ، لاح  رد  ناورم 
اب دیسارهن و  ناورم  دیدهت  زا  مالسلا  هیلع 

هحفص 43] ]

.داد یسایس  يرکف و  یتاغیلبت ، میظع  داعبا  نآ  هب  و  درک ، دییأت  ار  رذوبا  ياه  يریگ  عضوم  دوخ ، قیمع  نانخس 

: دوب نینچ  نیا  رذوبا ، اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نانخس 

.فسألا لاط  نا  و  مالکلا ، رصقل  فرصنی ، نأ  عیشملل  و  تکسی ، نأ  عدوملل  یغبنی  هنأ ال  ول ال  هامع ! ای  »

.اهدعب ام  ءاجرب  اهنم  دتشا  ام  هدش  و  اهقارف ، رکذتب  ایندلا  کنع  عضف  يرت ، ام  کیلا  موقلا  یتأ  دق  و 

[. 20  ] ضار کنع  وه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  یقلت  یتح  ربصا  و 

یب  ) هک تسین  هتـسیاش  هدننک  هقردـب  يارب  دـنک و  توکـس  هک  تسین  بوخ  هدـننک  عادو  يارب  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ومع ! يا  : » ینعی
.تسا زارد  ینالوط و  یتحاران  فسأت و  هچ  رگ  دش ، یم  هاتوک  نخس  ددرگ ، زاب  نخس )

.يدید هک  هدیسر  اه  تبیصم  وت  هب  شنارادفرط ،) نامثع و   ) موق نیا  هیحان ي  زا  انامه ،
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ار نآ  و   ) شوپب مشچ  ایند  ياه  یتخـس  اه و  یتحاران  زا  ترخآ ، ياه  شاداپ  دـیما  هب  راگنا و  هدـیدان  نآ ، زا  ییادـج  دای  هب  ار  ایند 
(. نک لمحت 

« . دشاب دونشخ  وت  زا  وا  هک  یلاح  رد  ینک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  نک ، تماقتسا  ربص و 

ار همکاـح  تأـیه  درک و  اـضما  ار  رذوبا  ياـه  ضارتعا  دوخ ، دـنمورین  يریگ  عضوم  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  بیترت ، نیا  هب 
[. 21  ] تسناد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يدونشخ  دروم  ار  رذوبا  راتفر  دومن و  موکحم 

هحفص 44] ]

رمع نب  هللادیبع  هب  هدنبوک  خساپ 

.دوب هیواعم  رکشل  نارس  زا  یکی  باطخ ، نب  رمع  رسپ  هللادیبع ،

اب ات  هدب ، هزاجا  یتعاس  مراد ، امش  زا  یتساوخرد  نم  داد : مایپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  وا ،
.مینک تاقالم  مه 

.دندرک تاقالم  مه  اب  یلحم  رد  اهنآ  داد و  تبثم  باوج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

متس شیرق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تردپ  تفگ : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  يراکبیرف ، یخاتـسگ و  لامک  اب  تاقالم ، نیا  رد  هللادیبع ،
؟ ینیشنب وا  ياج  هب  تدوخ  ینک و  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  هک  یناد  یم  اور  وت  ایآ  .دومن  دوخ  نمشد  ار  اهنآ  درک و 

.دش دهاوخن  يراک  نینچ  هک  ادخ ! هب  دنگوس  هن ، دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

، ادرف ای  زورما  هک  مرگن  یم  ار  وت  نم  هک  ییوگ  ادـخ ! هب  دـنگوس  باطخ ! رـسپ  يا  دومرف : هللادـیبع  هب  باطخ  ترـضح  نآ  سپس ،
هتشک یسر و  یم  تکاله  هب  يدوز  هب  وت  یلو  داد ، بیرف  ار  وت  هتـسارآ و  ترظن  رد  ار  وت  راتفگ  راتفر و  ناطیـش ، يا ، هدش  هتـشک 

.دش یهاوخ 

هدیسرن بورغ  هب  زونه  زور  نآ  ادخ ! هب  دنگوس  دیوگ : یم  يوار 
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.دش هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایهاپس  تسد  هب  هللادیبع  هک  دوب 

هدش و هتشک  هک  دید  ار  یصخش  گنج ، نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زور ، نامه 

هحفص 45] ]

.تسا هتسب  وا  ياپ  هب  ار  شبسا  هدومن و  راوتسا  وا  مشچ  رد  ار  شا  هزین  يدرم 

رمع نب  هللادبع  هدش  هتـشک  نآ  دـندید  اهنآ  تسیک ؟ وا  لتاق  هدـش و  هتـشک  نیا  دـینیبب  دومرف : نارـضاح  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
[. 22  ] دشاب یم  نادمه  هلیبق ي  زا  يدرم  تسا ، هتشک  ار  وا  هک  يدرم  نآ  تسا و 

هحفص 46] ]

هفوک مدرم  عمج  رد  ینارنخس ،

، داد خر  هرـصب  رد  ریبز ) هحلط و  هشیاع ،  ) نانکـش تعیب -  هیحان ي  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  رـصع  رد  هک  یگنج  نیتسخن 
.دوب لمج  گنج 

تعیب یبوکرس  يارب  هرصب  يوس  هب  هنیدم  زا  دوخ ، هاپـس  اب  مالـسلاامهیلع ، نیـسح  نسح و  هارمه  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  ترـضح 
.دندومن تکرح  نانکش 

هب ار  وا  داتسرف و  هفوک ، رادناتسا  يرعشا ، یسوموبا  يارب  يا  همان  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  دندیسر ، هذبر  ياتـسور  هب  هک  یماگنه 
.دتسرفب کمک  يارب  ار  هفوک  مدرم  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  داهج 

دوعق و هب  ار  اهنآ  داهج  يارب  مدرم  جیسب  ياج  هب  دومن و  یچیپرس  مالسلا  هیلع  یلع  نامرف  زا  وا  یلو  .دیسر  یسوموبا  تسد  هب  همان 
.دناوخارف توکس 

ماما شدنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  دیـسر ، هرـصب ) کیدزن   ) راق يذ  نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  هک  یماگنه 
.دنیامن جیسب  لمج ، ساپس  اب  داهج  يارب  ار  هفوک  مدرم  ات  داتسرف ، هفوک  يوس  هب  رسای ، رامع  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نسح 

هدنکفا فالتخا  دیدرت و  کش و  هب  ار  مدرم  یـسوموبا ، یفارحنا  تائاقلا  هکنیا  اب  .دـندمآ  هفوک  هب  رامع ، مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
هک دش  ثعاب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  يرگنشور  اه و  هبطخ  دوب ،
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قباطم رفن و  رازه  تفه  دودح 

هحفص 47] ]

هاپـس هب  هدـش و  جراخ  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هارمه  هدـش و  جیـسب  هفوک ، مدرم  زا  رفن  کی  رازه و  هدزاود  رگید ، تیاور 
[. 23  ] دنتسویپ مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما ،

رد هفوک ، مدرم  تشاد  لاس  یس  دودح  دش ، مازعا  ههبج  يوس  هب  هفوک  مدرم  ندرک  جیسب  يارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه 
: دندز یم  دایرف  دنتفرگ و  نایم  رد  ینیگن  نوچ  ار  ترضح  نآ  دوخ ، روشرپ  تاساسحا  اب  دندرک و  عامتجا  ترضح  نآ  فارطا 

« ! انیبن نبا  قطنم  ددس  مهللا  »

« نادرگ ایوگ  راوتسا و  ار  نامربمایپ  دنزرف  نتفگ  نخس  ایادخ ! : » ینعی

سپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
نینچ دـناوخارف و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما  يرای  هب  ار  مدرم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نأـش  رد  یهاـتوک  ناـیب  زا 

: دومرف

هد رد  دـناوخ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیناد  یم  امـش  مدرم ! يا  »
.دوب وا  باکر  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياه  گنج  همه ي  رد  درک و  قیدصت  ار  وا  يربمایپ  یگلاس ،

داد و لسغ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن و  تلحر  هک  یماگنه  نآ  اـت  دوب ، یـضار  وا  زا  هراومه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 … داد ماجنا  ار  وا  ياه  تیصو  دومن و  نفد  درک و  نفک 

هک دیـشکن  یلوط  یلو  .دندرک  تعیب  وا  اب  دندمآ و  شرـضحم  هب  ماحدزا  اب  دنـسرب ، هاگبآ  هب  هک  هنـشت  نارتش  دننام  مدرم  هکنیا ، ات 
هدید وا  زا  یفارحنا  هکنآ  یب  یتعامج 
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ملع هدرک و  ینکش  تعیب  تداسح ، هنیک و  يور  زا  دنشاب ،

هحفص 48] ]

.دنتشارفارب ار  وا  اب  تفلاخم 

 …« دینک دربن  نانمشد  اب  دیباتشب و  وا  يرای  کمک و  يارب  دینک ، تعاطا  وا  نامرف  زا  هک  تسا  امش  رب  نونکا ،

یمزاب ههبج  يوس  هب  نتفر  زا  ار  مدرم  داد و  یم  همادا  يزیگنا  هنتف  ینکفا و  هقرفت  هب  نانچمه  هفوک ، مکاح  يرعـشا  یـسوموبا  یلو 
[. 24  ] تشاد

يرای يارب  تکرح  هب  ار  مدرم  دناوخ و  هبطخ  دمآ و  هفوک  مدرم  نایم  هب  هفوک  دجسم  رد  مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  زین  رگید  زور 
.دومن توعد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تسا هدمآ  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناشخرد  قباوس  رکذ  زا  سپ  هبطخ ، نیا  زا  يزارف  رد 

حالصلا لهأ  اولتق  هتعیب و  اوثکن  موق  یلع  هورـصنت  هورزاوتل و  هیلا ، ریـسملاب  مکرمأی  و  قحلا ، یلا  مکوعدی  و  رـصنلا ، مکلأسی  وه  «و 
.هلام تیب  اوبهتنا  هلامعب و  اولثم  هباحصأ و  نم 

[. 25 « ] نوحلاصلا هب  رضحی  امب  اورضحا  رکنملا و  نع  اوهنا  و  فورعملاب ، اورمف  هللا -  مکمحر  هیلا -  اوصخشاف 

ات دینک ، تکرح  وا  يوس  هب  هک  دهد  یم  نامرف  دناوخ و  یم  ارف  قح  يوس  هب  دبلط و  یم  يرای  هب  ار  امـش  مالـسلا  هیلع  یلع  : » ینعی
دندرک هلثم  ار  شنارازگ  راک  دنتشک ، ار  شا  هتـسیاش  نایعیـش  دنتـسکش و  ار  شتعیب  هک  اهنآ  ربارب  رد  .دییامن  يرای  تیامح و  ار  وا 

فورعم هب  رما  دینک و  تکرح  وا  يوس  هب  .دنک  تمحر  ار  امـش  دنوادخ  .دندرب  امغی  هب  ار  لاملا  تیب  و  دندیرب ) ار  شندب  ياضعا  )
« .دیشاب رضاح  ناحلاص ، دننامه  هنحص ، رد  دییامن و  رکنم  زا  یهن  و 

هحفص 49] ]

دز یم  نماد  تافالتخا  رب  نانچمه  وا ، ياه  یشاپمس  یسوموبا و  ياه  ینکشراک 
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نوچمه يا  هتسجرب  دارفا  ياهشالت  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  لدتسم  اویـش و  تانایب  یلو  تشاد ، یمزاب  ههبج  رب  نتفر  زا  ار  مدرم  و 
.دندومن تکرح  گنج  ههبج ي  يوس  هب  رفن  رازه  هد  زا  شیب  هک  دش  بجوم  رتشا و …  کلام  دعس ، نب  سیق  رسای ، رامع 

هب رتشیب -  هن  رتمک و  هن  رفن -  کی  رازه و  هدزاود  هفوک  بناج  زا  دومرف : دوخ  هاپس  هب  راق ، يذ  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ترـضح 
م.دنیآ یم  امش  يوس 

.رتدایز ددع  کی  هن  رتمک و  ددع  کی  هن  دنتسه ، رفن  کی  رازه و  هدزاود  دندید  .دندرمش  ار  اهنآ  .دیسر  ارف  تیعمج  نیا  ماجنارس 
[. 26]

: هک تسا  نیا  اه  ینتفگ  زا 

ار هفوک ) مکاح   ) یـسوموبا فارطا  يدایز ، تیعمج  هک  دـید  .دـش  دراو  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  راـب  کـی 
زا ار  مدرم  دـناوخ و  یم  هنتف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  گنج  دـنک و  یم  توعد  توکـس  يریگ و  هرانک  هب  ار  اهنآ  وا  دـنا و  هتفرگ 

.دراد یم  رذحرب  هنتف ، نیا  رد  دورو 

ماجنارس دروآ و  دورف  وا  رب  ار  دوخ  شنزرس  ناراب  دیناسر و  یسوموبا  هب  ار  دوخ  تیعمج ، نایم  رد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
[. 28 [ ] 27  ] ینامب دیابن  اجنیا  ورب ، یهاوخ  یم  هک  اج  ره  و  وش ! جراخ  هفوک  زا  یلک  روط  هب  و  ورب ! نوریب  ام  دجسم  زا  دومرف : وا  هب 

هحفص 50] ]

جراوخ يارب  نیمکح  يرواد  يارجام  نایب 

رـس رب  ار  نآرق  صاع ، ورمع  هلیح ي  اب  ماش  نایهاپـس  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  .تشاذـگ  ياج  رب  یموش  ياهدـمایپ  نیفـص  گنج 
.دنک يرواد  نآرق  امش ، ام و  نیب  دییایب  دندز : دایرف  دندرک و  هزین 

سپس دیرگ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس  نایم  رد  فالتخا  زورب  بجوم  راک ، نیمه  و 
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ناونع هب  هدش و  ادج  ترضح  نآ  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  زورید  ناتـسود  زا  یعمج  دمآ و  شیپ  نیمکح  يرواد  نیگنن  يارجام 
.دندرک روهظ  جراوخ 

هک هناهب  نیا  اب  .دندومن  ترضح  نآ  اب  گنج  مالعا  دندناوخ و  رفاک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دیسر  ییاج  هب  جراوخ  یخاتسگ 
، راشف لیمحت و  اب  اهنآ ، دوخ  هک  نیا  اب  تسا !؟ هتفریذـپ  ار  صاـع ) ورمع  یـسوموبا و   ) نیمکح يرواد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ارچ 

.دندش ینیگنن  هثداح ي  زورب  بجوم 

رو هلعـش  رب  جراوخ  یلو  دـنک ، شوماخ  ار  هنتف  شتآ  بلاطم ، نایب  لالدتـسا و  اب  هک  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ترـضح 
نیا رد  شنایهاپـس ، مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  .دـمآ  شیپ  ناورهن  گـنج  يارجاـم  ماجنارـس  هک  دـندز ، یم  نماد  شتآ ، نیا  ندـش 

.دندیناسر تکاله  هب  دنتخیرگ -  هک  ار  رفن  هن  زج  جراوخ -  دارفا  همه ي  گنج ،

ترضح شراوگرزب ، ردپ  گرزب  رایتسد  زین  ارجام  نیا  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هحفص 51] ]

هیلع نسح  ماما  تطاسو  یلو  دنک ، شوماخ  ار  جراوخ  نازیگنا  هنتف  شتآ  ات  درک  یعس  رایـسب  زاغآ ، رد  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.درکن رثا  نالدروک  نآ  رد  زین  مالسلا 

نخـس ضرتعم ) جراوخ   ) اهنیا اب  زیخرب ، دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شراوگرزب ، دـنزرف  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  ناـنمؤمریما ،
.نک نایب  اهنآ  يارب  ار  نیمکح  يرواد  يارجام  وگب و 

: تسا هدمآ  نینچ  نیا  هبطخ  نیا  زا  يزارف  رد  .دومرف  یبلاطم  دناوخ و  هبطخ  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

یلع يوهلاب  امکحف  هللا ، باتکب  اـمکحیل  اـثعب  اـمهناف  صاـعلا ، نب  ورمع  سیق و  نب  هللادـبع  رما  یف  مترثکا  دـق  مکنا  ساـنلا ! اـهیأ  »
[. 29 « ] هیلع موکحم  هنکل  و  امکح ، مسی  مل  اذکه  ناک  نم  و  باتکلا ،

صاع ورمع  یسوموبا و  دروم  رد  مدرم ! يا  : » ینعی
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باتک ساسا  رب  ات  دندش ، هداتـسرف  يرواد ) يارب  لَدـْنَْجلا ، هَموُد  هب   ) رفن ود  نیا  هک  دـینادب  انامه  .دـیتفگ  نخـس  رایـسب  نیمکح ،) )
( لوبق دروم  رواد   ) مکاح دـشاب ، نینچ  هک  یـسک  .دـندرک  يرواد  دوخ  سفن  ياوه  قباـطم  اـهنآ  یلو  .دـننک  يرواد  نآرق ،)  ) ادـخ

« . تسا موکحم  هکلب  دوب ، دهاوخن 

تفلاخم هب  دنتشادنرب و  دوخ  تجاجل  زا  تسد  جراوخ  یلو  درک ، موکحم  ار  نیمکح  يرواد  نایب ، نیا  اب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
زا مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  نایهاپـس  تسد  هب  ناشنیگنن  دوجو  دـندنک و  ار  دوخ  روگ  دوخ ، تسد  اب  ماجنارـس ، دـنداد و  همادا  دوخ 

[. 30  ] دش وحم  راگزور  هحفص ي 

هحفص 52] ]

یماش درم  ياهشسرپ  هب  خساپ 

هب ار  يدرم  لیلد ، نیمه  هب  .دنام  زجاع  اهـشسرپ ، نآ  خساپ  زا  هیواعم  .دیـسرپ  هیواعم  زا  ییاهـشسرپ  همان ، هلیـسو ي  هب  مور ، هاشداپ 
مور هاشداپ  يارب  دنک و  تفایرد  ترـضح  نآ  زا  ار  اهـشسرپ  نآ  خـساپ  ات  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  یفخم ، رومأم  ناونع 

.دتسرفب

وا زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دوب ، سانـشان  نوچ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رـضحم  هب  دـمآ و  هفوـک  هب  هیواـعم  یفخم  رومأـم 
.درک ییوجزاب 

.دومن فارتعا  دوخ  لاح  تقیقح  هب  رومأم ، نآ 

.دـنهارمگ شناـهارمه ، دوخ و  هزادـنا  هچ  اـت  .دـشکب  ار  هیواـعم )  ) راوخ رگج  دـنه  رـسپ  دـنوادخ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
تاقوا دندرمش و  کچوک  ارم  دنمجرا  ماقم  دندرک ، محر  عطق  نم  هب  تبسن  هک  دنک ، يرواد  تما  نیا  نم و  نیب  شدوخ  دنوادخ ،

.دیروایب اجنیا  هب  ار  هیفنح  دمحم  مالسلا و  هیلع  نیسح  نسح و  .دندومن  هابت  ارم  رمع 

.دندرک رضاح  ار  اهنآ  سپس 

( هیفنح دمحم   ) نیا دنیادخ و  لوسر  نارـسپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نسح و  رفن ، ود  نیا  دومرف : یماش  درم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دوخ ياهلاؤس  .تسا  نم  رسپ 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


مادک ره  زا  ار 

هحفص 53] ]

.سرپب يراد  تسود  هک  اهنیا  زا 

: دیسرپ ترضح  نآ  زا  ریز ، بیترت  هب  ار  دوخ  ياهلاؤس  سپس  هدومن و  باختنا  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یماش ، درم 

؟ تسا هلصاف  ردقچ  لطاب ، قح و  نایم  . 1

؟ تسا هار  ردقچ  نیمز ، نامسآ و  نایم  . 2

؟ تسا هلصاف  ردقچ  برغم ، قرشم و  نایم  . 3

؟ تسیچ دوش ، یم  هدید  هام  هرهچ ي  رد  هک  يا  هکل  نیا  . 4

؟ تسیچ نامک ) نیگنر   ) حزق سوق  . 5

؟ تسیچ ناشکهک  . 6

؟ تسیچ دش ، راکشآ  ناور و  نیمز  يور  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  . 7

؟ دوب هچ  دیبنج ، نیمز  يور  هک  يزیچ  نیتسخن  . 8

؟ تسا مادک  دننک ، اوأم  نآ  رد  نارفاک  نانمؤم و  حاورا  هک  يا  همشچ  نآ  . 9

؟ تسیک یثنخ  . 10

؟ دنمادک دنرت ، تخس  يرگید  زا  اهنآ  مادک  ره  هک  يزیچ  هد  نآ  . 11

: دومرف نینچنیا  هدرک ، یماش  درم  نآ  ياهشسرپ  هب  نداد  خساپ  هب  عورش  گنرد  یب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  هاگنآ ،

تیاهشوگ اب  هک  ار  هچنآ  قح و  ینیبب ، دوخ  مشچ  اب  هک  ار  هچنآ  هک ) يروط  هب   ) .تسا هلصاف  تشگنا  راهچ  لطاب ، قح و  نایم  ( 1)
.تسا لطاب  يونشب ،

، ناسنا زادنا  مشچ  و  دوش ) یم  باجتـسم  دسر و  یم  نامـسآ  هب  دوز  هک   ) هدیدمتـس ياعد  هزادنا ي  هب  نامـسآ ، نیمز و  نایم  ( 2)
.نک بیذکت  ار  وا  دیوگب ، ار  نیا  زج  هب  هک  یسک  ره  تسا و  هلصاف 

هحفص 54] ]
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.دیامن بورغ  هک  هاگنآ  ات  دنک ، عولط  دیشروخ  هک  هاگنآ  تسا ، دیشروخ  ریسم  زور  کی  هزادنا ي  هب  برغم ، قرشم و  نایم  ( 3)

رد هکنانچ  دـنک ، یم  وحم  ینامز )  ) ار رون  نآ  دـنوادخ ، تسا ، دیـشروخ  رون  دـننام  هام  رون  هک  نادـب  هام ، ياـه  هکل  دروم  رد  ( 4)
: دیامرف یم  نآرق 

[. 31 « ] هرصبم راهنلا  هیآ  انلعج  لیللا و  هیآ  انوحمف  »

میدرک ناهنپ )  ) وحم ار  بش  هناشن ي  سپ  : » ینعی
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« . میدومن نابات  ار  زور  هناشن ي  و 

ندش قرغ  زا  ناما  ببس  و  هللا ) سوق   ) لاعتم يادخ  سوق  سوق ، نآ  یلو  .تسا  ناطیش  حزق »  » اریز حزق ! وگم  حزق : سوق  اما  و  ( 5)
(. ص 258 مجرتم ، لوقعلا  فحت  زا  لقن  هب   ) .تسا

زکرم مالـسلا ، هیلع  حون  نافوط  رد  هک  تسا ، رایـسب ) ناگراتـس  يارب  نامـسآ ، ياضف  تعـسو  و   ) یگداشگ ناـمه  ناـشکهک ، ( 6)
(. دیدرگ حون  نافوط  بجوم  تساخرب و  اه  ناشکهک  نآ  بناج  زا  ربا ، ياه  هدوت  هیرهاظ  هاگن  اب  دیاش ، ، ) دوب اسآ  لیس  بآ  لوزن 

.دوب تملظ ) يداو   ) سَلَد يداو  دش ، راکشآ  ناور و  نیمز ، رد  هک  يزیچ  نیتسخن  ( 7)

.دوب امرخ  تخرد  دیبنج ، نیمز  يور  هک  يزیچ  نیتسخن  ( 8)

هانپ نآ  رد  نارفاک ، حاورا  هک  يا  همشچ  نآ  مان  و  تسا ، یَْملَس »  ، » دنریگ یم  اوأم  نآ  رد  نانمؤم  حاورا  هک  يا  همشچ  نآ  مان  ( 9)
.تسا توُهََرب » ، » دنریگ یم 

هحفص 55] ]

تسا نز  دروآ ، رد  ناتـسپ  رگا  دنام ، یم  راظتنا  رد  غولب ، ماگنه  ات  وا  نز ، ای  تسا  درم  دناد  یمن  هک  تسا  یناسنا  نآ  یثنخ ، ( 10)
.تسا درم  دروآرد ، شیر  رگا  و 

تسا و درم  دـسرب ، راوید  هب  وا  راردا  رگا  دـنک ، راردا  راوید  فوط  هب  دوش ، یم  هتفگ  وا  هب  دـشن ، راکـشآ  وا  رد  هناشن ، ود  نیا  رگا 
.تسا نز  ددرگ ، سپاو  رتش ، ندرک  راردا  نوچ  وا  راردا  رگا 

: زا دنترابع  تسا ، رت  تخس  يرگید  زا  مادک  ره  هک  يزیچ  هد  نآ  ( 11)

.تسا تخس  گنس  . 1

.تسا نهآ  گنس ، زا  رت  تخس  . 2

.تسا شتآ  نهآ ، زا  رت  تخس  . 3

.تسا بآ  شتآ ، زا  رت  تخس  . 4

.تسا ربا  بآ ، زا  رت  تخس  . 5

.تسا داب  ربا ، زا  رت  تخس  . 6

(. دروآ یمرد  تکرح  هب  ار  داب  نآ  هک   ) تسا يا  هتشرف  داب ، زا  رت  تخس  . 7
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گرم هتشرف ي  هتشرف ، نآ  زا  رت  تخس  . 8
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.تسا مالسلا ) هیلع  لیئارزع  )

.تسا گرم  مالسلا ، هیلع  لیئارزع  زا  رت  تخس  . 9

.تسا ادخ ، نامرف  گرم ، زا  رت  تخس  و  . 10

رسپ وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : مد  نامه  هک  تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  نانچنآ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  ياهخـساپ  زا  یماش ، درم 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یصو  مالسلا ، هیلع  یلع  یتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار اهنآ  مه  هیواعم  تشون و  هیواعم  يارب  ار  اهخساپ  نیا  یماش ، درم  سپس ،

هحفص 56] ]

.داتسرف مور  هاشداپ  يارب 

هیواعم دوخ  زا  اهخـساپ  نیا  نم ، هدـیقع ي  هب  تفگ : دوخ ، هناگ ي  هدزاـی  ياهـشسرپ  خـساپ  ندرک  تفاـیرد  زا  سپ  مور ، هاـشداپ 
[. 33 [ ] 32  ] تسا هدش  هتفرگ  توبن  نزخم  زا  هکلب  تسین ،

هحفص 57] ]

یلع ماما  نامرف  هب  يرواد ،

رد و  دـندید ، يا  هبارخ  رد  تشاد  تسد  رد  دولآ  نوخ -  يوقاچ  هک  ار  یباصق  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تفـالخ  رـصع  رـصع ،
.تسا باصق  نیمه  وا ، هدنشک ي  هک  داد  یم  ناشن  نیارق ، .دوب  هداتفا  یصخش  دولآ  نوخ -  هزانج ي  وا ، رانک 

.دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  روضح  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  باصق 

؟ يراد يرظن  هچ  درم ، نآ  ندش  هتشک  هرابرد ي  وت  دومرف : باصق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.ما هتشک  ار  وا  نم  تفگ : باصق 

.دننک مادعا  صاصق ، ناونع  هب  دنربب و  ار  باصق  ات  دنداد  روتسد  باصق ، رارقا  نایرج و  رهاظ  ساسا  رب  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما 

! دینکن هلجع  تفگ : اهنآ  هب  دیود و  نیرومأم  لابند  هب  باتـش  اب  یقیقح ، لتاق  دندرب ، یم  هاگلتق  هب  ار  وا  نیرومأم ، هک  لاح  نیا  رد 
! دینادرگزاب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  روضح  هب  ار  باصق  نیا  و 

باصق نیا  صخـش ، نآ  لتاق  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  نانمؤمریما ! نیا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  روضح  هب  یقیقح ، لـتاق 
! ما هتشک  نم  ار ، وا  هکلب  تسین ،
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یلع ماما 
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لتق هب  فارتعا  وت  هک  دش  بجوم  يزیچ  هچ  دومرف : باصق  هب  مالسلا ، هیلع 

هحفص 58] ]

؟) ما هتشک  ار  وا  نم ، هک : یتفگ  و  ، ) يدومن درم  نآ 

هزانج رانک  ارم  نارومأم ، نیا  دـننام  يدارفا  اریز  متـشادن ، يا  هراچ  نیا ، زا  ریغ  هک  متفرگ  رارق  یتسب  نب  کی  رد  نم  تفگ : باصق 
کتک زا  .ما  هتـشک  ار  وا  نم  هک  دوب  نآ  رگنایب  زیچ  همه  .دـندید  تسد ، رد  يدولآ  نوخ  يوقاچ  اب  درم ،) نآ   ) هتـشغآ نوخ  هب  ي 

.ما هتشک  ار ) وا   ) نم هک  مدومن  رارقا  مدیسرت و  ندروخ 

يوقاچ لاح  نامه  رد  دروآ ، راشف  نم  رب  راردا  سپس  متـشک ، هبارخ  نآ  یکیدزن  رد  ار  يدنفـسوگ  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو 
، مدـید اجنآ  رد  ار  لوتقم  نآ  هتـشغآ  نوخ  هب  هزاـنج ي  متفر ، هبارخ  نآ  هب  ندرک ) راردا  و   ) یلخت يارب  .دوب  متـسد  رد  دولآ  نوخ 

.دندرک ریگتسد  لتاق  ناونع  هب  ارم  دندیسر و  رس  هورگ  نیا  ماگنه ، نیمه  رد  .متساخرب  مدوب ، هدش  هدز  تشهد  هک  یلاح  رد 

یم یفرعم  لتاق  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  یـصخش  نیا  باصق و  نیا  دومرف : نارومأـم ، هب  باـطخ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما  ناـنمؤمریما ،
.دنک تواضق  رفن  ود  نیا  هرابرد ي  وا  ات  دیربب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما )  ) روضح هب  دنک ،

.دندناسر ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  نایرج  هدروآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  هب  ار  رفن  ود  نآ  نیرومأم ،

، ضوع رد  تسا ، هتـشک  ار  صخـش  نآ  لتاق ، درم  نیا  رگا  دینک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  و  تسا ، هداد ) تاجن  گرم  زا  و   ) هدومن ظفح  ار  باصق  ناج 

[. 34 « ] اعیمج سانلا  ایحأ  امنأکف  اهایحأ  نم  «و 

هداد و) تاجن  گرم  زا   ) ار یناسنا  سک  ره  و  : » ینعی
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نانچ دنک ، شا  هدنز 

هحفص 59] ]

« . تسا هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه ي  ییوگ  هک  تسا 

ماما تواضق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـندرک  غالبا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تواـضق  ناـیرج  نیرومأـم ،
هثرو هب  لاملا  تیب  زا  ار  لوتقم  هید ي  هاگنآ ، .دنیامن  دازآ  ار  باصق  لتاق و  هک  داد  روتسد  سپس  تفریذپ و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 

[. 35  ] دومرف اطع  وا  ي 

دش یلتاق  نآ  لاح  لماش  یمالـسا  قافرا  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  ترـضح  یمالـسا  هنالداع و  هنامیکح ، تواضق  اب  بیترت ، نیا  هب 
دوخ لتق  هانگ  زا  يدایز  دودح  ات  شا ، هنادرم  ناوج  راک  نیا  اب  دش و  لتق  زا  هانگ  یب  رفن  کی  تاجن  بجوم  دوخ ، یگنادرم  اب  هک 

[. 36  ] دومن ناربج  مه  ار 

هحفص 60] ]

هدیچیپ شسرپ  کی  خساپ 

هیلع یلع  ماما  زور ، نآ  .دندمآ  هدـیچیپ  هلأسم ي  کی  زا  لاؤس  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ ي  هب  نایعیـش  زا  یهورگ  يزور ،
.دوب هتسشن  شراوگرزب  ردپ  هاگیاج  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  شراوگرزب ، دنزرف  دوبن و  هناخ  رد  مالسلا 

.میا هدمآ  اجنیا  هب  یلکشم  لح  يارب  ام ، دندرک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  اهنآ ،

؟ تسیچ امش  لکشم  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: هک تسا  نیا  ام  لکشم  دنتفگ : اهنآ 

ماجنا ار  هقحاسم  لمع  رتخد  نآ  اب  نز ، نآ  ینعی :  ) هتفرگ سامت  مه  يرتخد  اب  هلصافالب ، سپـس  هدش ، رتسبمه  دوخ ، رهوش  اب  ینز 
! تسا هدش  رادراب  هار  نیا  زا  مه  رتخد  نآ  هداد و  لاقتنا  رتخد  نآ  محر  هب  ار  شرهوش  هفطن ي  و  تسا ) هداد 

؟ تسیچ ینز  نینچ  هرابرد ي  مالسا ، رظن  هک  مینادب  میهاوخ  یم  ام  الاح ،

نیع رد  .تسا  مزال  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  روضح  نآ ، لح  يارب  تسا و  يا  هدـیچیپ  هلأـسم  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
حیحص نم  خساپ  رگا  مهد ، یم  ار  هلأسم  نیا  خساپ  نم  لاح ،
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رگا تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاعتم و  دنوادخ  هیحان  زا  هک  دوب ،

هحفص 61] ]

.دشاب یم  مدوخ  هیحان ي  زا  دوب ، هابتشا  نم  خساپ 

: تسا نینچ  دروم ، نیا  رد  مالسا ، مکح 

؛ دوش یم  هداد  رتخد  هب  هتفرگ و  نز  نآ  زا  عرـش ) مکاح  روتـسد  هب   ) وا لاثما  نارتخد  هیرهم ي  هزادـنا ي  هب  رتخد ، نآ  هیرهم ي  . 1
.دوب دهاوخن  رتخد  رگید  وا  هچب ، دلوت  ماگنه  اریز ،

.تسا یکی  راد  رهوش  نز  يانز  اب  شا ) هجیتن   ) وا هانگ  اریز ، دنیامن ؛ راسگنس )  ) رفیک راکانز  نز  دننام  ار  نز  نآ  دیاب  . 2

، رتـخد نآ  رب  دـنهد و  یم  راـکهانگ ) نز  نآ  رهوـش   ) هفطن بحاـص  هب  ار  هچب  نآ  سپـس  دوـش ، دـلوتم  هچب  اـت  دـننک  یم  ربـص  . 3
.دنزاس یم  يراج  ار  دح  تازاجم 

هدومن و تاقالم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما ، اب  هار ، ریـسم  رد  دـندش و  جراخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـضحم  زا  هورگ ، نآ 
.دندناسر ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  دوخ  تاقالم  يارجام 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپس ،

[. 37 « ] ینبا لاق  امم  رثکأ  اهیف  يدنع  ناک  ام  لوئسملا ، یننأ  ول  »

« .دوبن تفگ ، مرسپ  هک  هچ  نآ  زا  رتدایز  نم ، دزن  رد  دش ، یم  نم  زا  لاؤس  نیا  رگا  : » ینعی

[. 38  ] تسا هداد  امش  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مدنزرف  هک  تسا  نامه  هلأسم ، خساپ  ینعی ،

هحفص 62] ]

لمج گنج  رد  تعاجش ، راهظا 

مک عافد ، هلمح و  نیا  .دندومن  یم  عافد  نانآ ، دندرک و  یم  هلمح  تلالض ، هاپس  رب  قح ، هاپـس  .تشاد  همادا  نانچمه  لمج ، گنج 
.دروآ یم  لالم  مک ،

هداتـسیا اـپ  رـس  رب  دراد ، تشپ  رب  ار  هرـصب  هاپـس  ملع  نز و  نآ  جدوه  هک  يرتش  نآ  اـت  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
.تسین ریذپ  نایاپ  گنج ، نیا  دشاب ،

، هدش هیفنح  دمحم  شدنمورب ، دنزرف  هجوتم  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  هاگنآ ،
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نآ رتش  هک  یتقو  ات  نک و  زاغآ  هلمح  ادخ ، مان  هب  .راشفب  مه  هب  ار  تیاهنادـند  شکرب و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  دـمحم ! دومرف :
! درگم زاب  يا ، هتخادنین  اپ  زا  ار  نز 

.داهن نادیم  هب  ياپ  هلمح ، مزع  هب  تسارآ و  گنج  رازبا  هب  ار  دوخ  هدرک ، تعاطا  مه  هیفنح  نب  دمحم 

پچ و زا  اهریت ، هاـگنآ  .دنتـشاذگ  ناـمک  هنیـس ي  هب  ار  اـهریت  ناـکیپ  دـندید ، رود  زا  ار  هیفنح  دـمحم  یتقو  هرـصب ، ناراد  ناـمک 
.دیشک یم  رپ  هیفنح ، دمحم  تمس  هب  تسار ،

نیا هک  درک  ساـسحا  وا  یلو  .تفر  یم  شیپ  هیفنح  دـمحم  عضو ، نیا  اـب  دوـب و  هتخاـس  هریت  ار  اـضق  هک  دوـب  يراـهب  راـبگر  نیا ،
.تسین سک  چیه  راک  ینکش ، رکشل  یفاکش و  فص  يا ، هماگنه  نینچ  رد  تسا و  هدوهیب  يورشیپ 

هحفص 63] ]

دیـسر و مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شراوگرزب ، ردـپ  تمدـخ  هب  دومن و  ینیـشن  بقع  تشگرب و  هاـگمزر  زا  هیفنح ، دـمحم  هاـگنآ ،
مارآ یکدـنا  ناراـبریت  نیا  دـیهدب  هزاـجا  تسا ! تماـیق  هصرع ي  نیا ، تسین ، نادـیم  هنحـص ي  نیا  نینمؤملاریما ! اـی  درک : ضرع 

.دریگب

، ار لامها  یتسس و  نیا  وت ، دومرف : وا  هب  هدنار و  بقع  ار  وا  دز ، هیفنح  دمحم  هنیـس ي  رب  تسد  تنوشخ ، اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دندیسرت یمن  ریت ، رابگر  زا  زگره  وت ، ناردپ  هنرگ ، و  يا ، هدرب  ثرا  هب  تردام  زا 

ضرع هدمآ و  شیپ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دناسرب ، نایاپ  هب  ار  راک  نیا  اصخـش  تساوخ ، یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
.مور یم  نادیم  هب  راک ، نیا  ماجنا  تهج  هب  نم  نینمؤملاریما ! ای  درک :

طایتحا دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هرابرد ي  هک  تشاد  هدیقع  هکنیا  رب  هوالع  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  ماما 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  لسن  هک  اریز  درک - 
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لاؤس اذـل  تشاد ، یم  تسود  هناقـشاع  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اـساسا  تسا -  زیزع  دـنزرف  ود  نیا  دوجو  يورگ  رد  هلآ ، هیلع و 
!؟ يور یم  وت  ایآ  دمحمابا ! درک :

.مور یم  نم  يرآ ، درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: دومرف سپس  درک و  رکف  یکدنا  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما 

« هللا مسا  یلع  رس  »

« ! ادخ مان  هب  ورب ، : » ینعی

.تخادرپ هلمح  هب  هدش و  گنج  نادیم  راپسهر  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپس ،

هب ریت  ناراب  .دندوب  هدنام  راشفاپ  رادیاپ و  نانچمه  هرصب ، لیابق  هتبلا ،

هحفص 64] ]

.تشادن تشگزاب  لایخ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  یلو  دیراب ، یم  تدش 

.دننزب نیمز  رب  ار  جدوه  هک  دنتساوخ ، یمن  مه  اه » يدزا   » و اه » یبض  ، » فرط نآ  زا 

.تسکش یم  ار  نانآ  فوفص  تفر و  یم  شیپ  هب  هتسویپ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

، نارکیب ياـیرد  ناـیم  رد  یقیرغ ، نوچمه  هک  دـید  یم  ار  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  شدـنزرف ، رود ، زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
.دوش یم  دیدپان  یهاگ  رادیدپ و  یهاگ 

، اهنآ دیدرگ و  ناشیرپ  هدیشاپ و  مه  زا  هرصب ، میظع  هاپس  دش و  نوگنرس  اه  يرصب  مچرپ  هک  دید  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ماجنارس ،
.دندومن رایتخا  ار  زیرگ  هار 

، دش نوگنرس  اه  يرصب  ملع  هک  یتقو  .درک  یم  اشامت  ار  یندید  هنحص ي  نیا  دوب ، هداتـسیا  شردپ  رانک  رد  هک  هیفنح ، نب  دمحم 
.تخود هیفنح  نب  دمحم  هب  مشچ  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ترضح 

يدید ایآ  دنک ؟ یم  هچ  هنت ، کی  هک  ینیب  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  تردارب  ایآ  رـسپ ! يا  تفگ : یم  هیفنح ، دـمحم  هب  هاگن ، نیا 
؟ دروآرد ياپ  زا  ار  قافن  ملع  وا ، ریشمش  تبقاع ، هک 

.تشادن نتفگ  نخس  يارای  تخوس و  یم  مرش  شتآ  رد  هیفنح ، دمحم 

سایق مالسلا  هیلع  نسح  اب  ار  تدوخ  وت  دمحم ! شکم ، تلاجخ  هن ، دومرف : هیفنح  دمحم  هب  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  اما ،
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وت تسد  زا  دیآ ، یمرب  وا  تسد  زا  هچنآ  یتسه و  نم  دنزرف  وت ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  وا ، هک  اریز  نکم ؛
[. 39  ] تسین یندمآرب 

هحفص 65] ]

نانمؤمریما ياهشسرپ  هب  خساپ 

: دسیون یم  ءایلوألا » هیلح   » رد میعنوبا ، ظفاح 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  .دیسرپ  لاؤس  دنچ  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوخ ، دنمجرا  رـسپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور ،
هیلع نینمؤملاریما  نیـسحت  شریذپ و  دروم  اهخـساپ ، نآ  هک  يروط  هب  درک ، نایب  ار  اهلاؤس  نآ  یفاک  نشور و  ياه  خساپ  مالـسلا ،

.تفرگ رارق  مالسلا 

؟ تسیچ دادس  مزیزع ! رسپ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.فورعم هب  تسا  رکنم  عفد  دادس ، راوگرزب ! ردپ  يا  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ فرش ، دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.نانآ ندومن  وفع  ناشیا و  مرج  زا  نتشذگ  هریشع و  هب  ندرک  یکین  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ تورم  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.لام حالصا  تفع و  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ رد  تحامس ، دوج و  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.یناسآ يراوشد و  لاح  رد  لام ، لذب  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هحفص 66] ]

؟ تسیچ لخب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دنادب فلت  دنک ، قافنا  هک  ار  هچنآ  درادنپ و  فرش  ار  نآ  دشاب ، وا  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ يردارب  تاخاؤم و  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.ییاراد رقف و  لح  رد  یلام ، کمک  تاواسم و  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
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؟ تسیچ یلد  یب  نبج و  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.نمشد زا  ندیسرت  تسود و  رب  نتشاد  تأرج  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ تمینغ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.تسا شیاتس  لباق  تمدخ  نآ  هک  ایند ، هب  یلیم  یب  دهز و  و  اوقت ، رب  نتشاد  هقالع  تبغر و  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ ملح  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

هب سفن ، نانع  ندروخ و  ورف  مشخ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
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.نتفرگ تسد 

؟ تسیچ انغ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.تسا سفن  يانغ  انغ ، نیرتهب  دشاب و  كدنا  هچ  رگا  یهلا ، تمسق  هب  تسا  سفن  يدونشخ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ رقف  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.زیچ همه  رب  سفن ، صرح  يالیتسا  هبلغ و  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ لقع  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.لد نتشاد  هاگن  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ هب  يدنلب -  تعفر و  ینعی : أنس -  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

دنسپان و روما  كرت  هتسیاش و  ياهراک  ماجنا  هب  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هحفص 67] ]

.حیبق

؟ تسیچ هفس  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.ناهارمگ اب  ندومن  تبحاصم  تئاند و  لها  زا  ندرک  تعباتم  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ تلفغ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دسفم زا  تعاطا  دجسم و  كرت  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیچ نامرح  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دهدب تسد  زا  هدافتسا ، نودب  ار  نآ  دوش و  یسک  بیصن  هک  يا  هرهب  ظح و  كرت  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

نودب اریز ، مولع ؛ عیمج  رب  ترضح  نآ  یملع  هطاحا ي  رب  تسا  ینشور  لیلد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  اهخـساپ ، عون  نیا 
[. 40  ] تسا هدش  هتفگ  اهباوج ، عون  نیا  ههادبلا ، یف  رظن و  رکف و 

هحفص 68] ]
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دیاز یم  یکین  زا  یکین 

رانک هک  دید  ار  یهایـس  مالغ  رود  زا  .تشذگ  یم  یغاب  راوید  هیاس ي  زا  هنیدـم  فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
.درک زاب  تشاد ، هک  ار  يا  هرفس  تسشن و  راوید 

هب مه  همقل  کی  دروخ و  یم  نان  همقل  کی  مالغ  دوب و  هداتـسیا  شیور  يولج  مه  یگـس  .تشاد  هرفـس  رد  نان  هدرگ  کـی  مـالغ 
.داد یم  گس 

یم ناویح  نیا  هب  ار  تنان  یناـم و  یم  هنـسرگ  دومرف : درک و  مسبت  وا  يور  رب  دیـسر ، وا  کـیدزن  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  یتقو 
؟ یهد

تلاجخ منک !؟ هچ  تفگ : مالغ 
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دناوت و یمن  وا  یلو  منک  ربص  یگنـسرگ  رد  مناوت  یم  نم  هتـشذگ  نیا  زا  .دنک  هاگن  دشاب و  هنـسرگ  وا  مروخب و  نم  هک  مشک  یم 
.دناسرت یم  ار  اه  هچب  دنز و  یم  ادص 

؟ ینک یم  راک  هچ  اجنیا  دیسرپ : درک و  نیسحت  ار  وا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.منک یم  راک  وا  يارب  متسه و  وا  هدرب ي  نم  تسا و  سک  نالف  نآ  زا  غاب  تفگ : مالغ 

زا ار  مـالغ  تفر و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .مدرگرب  نم  اـت  نکن  تـکرح  تیاـج  زا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  ترـضح 
دازآ ادخ  هار  رد  ار  وا  دیرخ و  شبحاص 

هحفص 69] ]

.دهدب يا  هیامرس  وا  هب  تساوخ  درک و 

زا یکین  تفگ : دیشخب و  هایس  مالغ  هب  ار  غاب  درک و  يوریپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دید  ار  يراوگرزب  نیا  یتقو  مه  غاب  بحاص 
[. 41  ] دیاز یم  یکین 

هحفص 70] ]

نزریپ کی  ششخب  زا  هنامیرک ، ناربج 

: دنک یم  لقن  ینیادم ، نسحلاوبا 

رب ناش  فراصم  دـندوب و  جـح  مزاع  مه ، قافتا  هب  رفعج ، نب  هللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  يزور ،
.دوب راب  يرتش 

.دندش هنشت  هنسرگ و  تخس  نابایب ، رد  دندنام و  هشوت  یب  هنشت و  هنسرگ ، اهنآ  دش و  مگ  رتش  نآ  اقافتا ،

.درک یم  یگدنز  همیخ ، نآ  رد  ینزریپ  هک  دندیسر  يا  همیخ  هب  اهنآ  دعب ، یتدم 

.دنتساوخ بآ  نزریپ ، نآ  زا  نانآ 

.منک هیهت  اذغ  امش  يارب  نم  ات  دیشکب ، ار  نآ  امش  دیهاوخ ، یم  رگا  .مرادن  يزیچ  دنفسوگ ، نیا  زج  نم ، تفگ : نزریپ 

.دنک ار  شتسوپ  تشک و  ار  دنفسوگ  نآ  اهنآ ، زا  یکی 

.درک هدامآ  ار  اذغ  نزریپ  سپس ،

.دنتفر باوخ  هب  سپس  هدروخ و  ار  اذغ  نانآ ،
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نزریپ نآ  هب  یظفاحادخ ، ماگنه  دندش ، تکرح  هدامآ ي  رادیب و  باوخ  زا  هکنآ  زا  سپ 
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تمالس هب  رگا  .میور  یم  جح  هب  میتسه و  شیرق  زا  یتعامج  ام ، دنتفگ :

هحفص 71] ]

.میهدب ار  وت  لمع  نیا  شاداپ  مینک و  یکین  وت  هب  ام  ات  ایب ، ام  دزن  وت  میتشگزاب ،

یتعامج يارب  ارم ، دنفـسوگ  وت ! رب  ياو  تفگ : نزریپ  هب  دـش و  هاگآ  نایرج  زا  دـمآ و  نزریپ  نآ  رهوش  دـنتفر ، نانآ  هکنآ  زا  سپ 
!؟ میتسه شیرق  زا  ام ، دنتفگ : اهنآ  هک : ییوگ  یم  زاب  یتشک و  سانشان 

.تشذگ یم  يرگید  زا  سپ  یکی  اهزور ،

رد دندمآ و  هنیدم  هب  دنتفگ و  كرت  ار  دوخ  لزنم  راچانب  اهنآ ، دندش و  یگدنز  رد  تدش  راچد  شرهوش ، نزریپ و  یتدم ، زا  دـعب 
.دندومن یم  شاعم  رارما  نآ ، نتخورف  رتش و  لکشپ  يروآ  عمج  زا  اجنآ ،

ار نز  نآ  دوب و  هتسشن  دوخ  هناخ ي  رد  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  و  دنتـشذگ ، یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  نز ، درم و  نیا  زور ، کی 
ای دومرف : وا  هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  دمآ ، ماما  دزن  نزریپ  نآ  هک  یتقو  .درک  بلط  ار  نزریپ  نآ  داتسرف و  ار  دوخ  مالغ  .تخانش 

؟ یسانش یم  ارم  ایآ  هللا ! همأ 

.مسانش یمن  هن ، داد : خساپ  نزریپ ،

.مدوب وت  نامهم  زور ، نالف  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: درک ضرع  تخانش و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نزریپ ، ماگنه ، نآ  رد 

! تیادف هب  مردام  ردپ و 

يالط رانید  رازه  زین  دندیرخ و  نزریپ  نآ  يارب  ار  هقدص  نادنفسوگ  زا  دنفسوگ  رازه  داد  روتـسد  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  سپس ،
.دنداد وا  هب  خرس ،

.داتسرف مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  شگرزب ، ردارب  دزن  و  درک ، هارمه  نزریپ  اب  ار  دوخ  مالغ  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  هاگنآ ،

هچ وت  هب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  مردارب ، دیسرپ : نزریپ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هحفص 72] ]

؟ داد يزیچ 

ضرع نزریپ ،
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.رانید رازه  دنفسوگ و  رازه  درک :

نزریپ اب  ار  دوخ  مالغ  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ ، .داد  نزریپ  نآ  هب  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هچ وت  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیـسح و  ماما  دیـسرپ : نزریپ  نآ  زا  رفعج ، نب  هللادبع  .داتـسرف  رفعج  نب  هللادبع  دزن  درک و  هارمه 

.دنداد يزیچ 

داد روتسد  دوخ  مالغ  هب  زین  رفعج  نب  هللادبع  هاگنآ ، .دنداد  نم  هب  رانید ، رازه  اب  دنفـسوگ  رازه  اهنآ ، زا  کی  ره  داد : خساپ  نزریپ 
یم نم  شیپ  لوا  وت  رگا  دومرف : نزریپ  نآ  هب  رفعج ، نب  هللادبع  سپس ، .دهدب  نزریپ  نآ  هب  رانید ، رازه  ود  اب  دنفسوگ  رازه  ود  هک 

.متخادنا یمن  تمحز ، هب  ار  ناشیا  نم  هنیآ  ره  يدمآ ،

[. 42  ] تشگزاب شرهوش  يوس  هب  یمیظع ، تورث  نینچ  اب  نز  نآ  هرخألاب ،

هحفص 73] ]

یمشاه درم  هب  هنامیرک ، ششخب 

.دنتشاد ییوگم  وگب  هلداجم و  رگیدکی  اب  هیما ، ینب  هفیاط ي  زا  يرگید  مشاه و  ینب  هفیاط  زا  یکی  درم ، ود  يزور ،

.دنتسه رت ) هدنشخب  و   ) رتراوگرزب وت  موق  زا  نم  موق  تفگ : یم  یمشاه  درم 

.دنشاب یم  رت ) هدنشخب  و   ) رتراوگرزب وت  موق  زا  نم  موق  هکلب  تسین ، ییوگ  یم  وت  هک  هنوگنآ  تفگ : یم  يوما  درم 

ات دـنهاوخب ، يزیچ  اهنآ  زا  دـنورب و  دوخ  هفیاط ي  موق و  دارفا  زا  رفن  هد  دزن  ود  نآ  زا  یکی  ره  هک  دنتـشاذگ  رارق  اـهنآ  ماـجنارس ،
مولعم رما  تقیقح  قیرط ، نیا  هب  دننک و  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  يرتشیب  کمک  ود ، نآ  زا  کیمادک  هلیبق ي  دارفا  هک  دوش  مولعم 

.دوش

اهنآ زا  مزال  ياهکمک  ات  دندرک ، تکرح  دوخ  هفیاط ي  سانـشرس  دارفا  دزن  کی  ره  هدش ، ادج  رگیدـکی  زا  میمـصت  نیا  اب  ود  نآ 
.دننک هبلاطم  ار 

درم
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ره زین  نانآ  درک و  کمک  ياـضاقت  ناـنآ  زا  هدومن و  ناـیب  ناـنآ  يارب  ار  ارجاـم  هتفر و  هیما  ینب  سانـشرس  دارفا  رفن  هد  دزن  يومأ ،
.دنداد يو  هب  مهرد  رازه  هد  غلبم  کی 

ترضح نآ  هب  ار  ارجام  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  ادتبا  یمشاه ، درم  اما  و 

هحفص 74] ]

يو هب  مهرد  رازه  هاجنپ  دصکی و  غلبم  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک و  کمک  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  هدومن و  نایب 
.دنداد

.درک فیرعت  زین  ترضح  نآ  يارب  ار  يومأ  درم  دوخ و  نایم  يارجام  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  سپس 

؟ يا هدرک  هعجارم  یسک  هب  نم  زا  شیپ  ایآ  دیسرپ : وا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ار ارجام  هتفر و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناتراوگرزب  ردارب  رضحم  هب  امـش ، تمدخ  هب  ندمآ  زا  شیپ  يرآ ، داد : خساپ  یمـشاه  درم 
.دومرف اطع  نم  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  دصکی و  غلبم  ترضح  نآ  هدومن و  نایب  ترضح  نآ  هب 

.مهدب وت  هب  تسا ، هدومرف  اطع  وت  هب  مگرزب ) ردارب  و   ) رورس هک  یغلبم  نآ  زا  شیب  مناوت ، یمن  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ود ره  نیعم ، رارق  رـس  ماجنارـس ، .دومرف  اطع  یمـشاه  لئاس  نیا  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  دصکی و  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ ،
کمک يارجام  کی  ره  هدیسر و  رگیدمه  هب  هکنآ  زا  سپ  .دنتفاتش  رگیدکی  تاقالم  هب  صوصخم  لحم  رد  يومأ ، یمشاه و  درم 

زا مه  نآ  ار -  مهرد  رازه  دصکی  اهنت  يومأ  درم  هک  دش  مولعم  دندرک ، فیرعت  رگیدکی  يارب  ار  دوخ  هفیاط  سانـشرس  دارفا  ياه 
زا رفن  ود  زا  اهنت  یمشاه  درم  یلو  دریگب ، تسا  هتسناوت  دوخ -  هفیاط ي  سانشرس  دارفا  زا  رفن  هد 
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.تسا هدرک  تفایرد  ار  مهرد  رازه  دصیس  دوخ ، هفیاط ي  ناسانشرس 

يوس هب  هدـش و  نیگمـشخ  هیما ، ینب  مشاه و  ینب  هفیاط ي  ود  ناـگرزب  شـشخب  رد  گرزب  تواـفت  نیا  هدـهاشم ي  زا  يومأ  درم 
.دنتفرگ سپ  ار  دوخ  لوپ  هتفریذپ و  زین  اهنآ  دنادرگرب و  اهنآ  دوخ  هب  ار  اهنآ  لوپ  هتفر ، دوخ  هفیاط ي  ناگرزب 

هتفر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  دزن  زین  یمشاه  درم  نآ ، زا  سپ 

هحفص 75] ]

هب هک  ار  يزیچ  اـم  دـندومرف : دـنتفریذپن و  ار  اـهلوپ  ناراوگرزب  نآ  یلو  دـنادرگزاب ، ناـشدوخ  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  لوپ  تساوخ 
نکفیب كاخ  رب  ار  اهنآ  یهاوخ  یم  رگا  رادرب و  ارنآ  یهاوخ  یم  رگا  تسوت ، اب  راـیتخا  ـالاح  .میریگ  یمن  سپ  میدیـشخب ، یـسک 

[. 43 ( ] زیرب رود  )

هحفص 76] ]

هکم هار  رد  هدنیآ ، زا  ربخ 

ياهاپ هک ، يروط  هب  .دش  راپسهر  همرکم  هکم  يوس  هب  هرونم ، هنیدم ي  زا  هدایپ  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اهلاس ، زا  یکی  رد 
.درک مرو )  ) سامآ ترضح  نآ 

، هن دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .ددرگ  یم  فرطرب  سامآ ، نیا  دـیوشب ، بکرم  رب  راوس  رگا  درک : ضرع  ناراکتمدـخ ، زا  یکی 
وا زا  ار  نغور  نآ  وت  دراد ، دوخ  هارمه  هب  ینغور  هک  دیآ  یم  وت  دزن  یتسوپ  هایس  صخـش  میدیـسر ، يدعب  هاگلزنم  هب  ام  هک  یتقو 

.نزن هناچ  رخب و 

.مینک دروخرب  یشورف  وراد  کی  هب  هک  میا ، هدشن  دراو  یهاگلزنم  چیه  هب  ام  تنابرق ! هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  راکتمدخ ،

زا رتمولیک ) ود   ) لیم کی  دودح  دـیوگ : یم  راکتمدـخ  .تسا  يدـعب  هاگلزنم  کیدزن  رد  درم ، نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.دش ادیپ  تسوپ  هایس  نآ  هاگان ، میتشذگ ، اجنآ 

نآ تمیق  ریگب و  وا  زا  ار  نغور  ورب و  درم  نیا  دزن  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
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.هدب وا  هب  ار 

.مدومن نغور  ياضاقت  وا  زا  هتفر و  تسوپ  هایس  نآ  دزن  مه  نم 

؟ یهاوخ یم  یسک  هچ  يارب  ار  نغور  نیا  وت  تفگ : تسوپ  هایس  درم 

هحفص 77] ]

.مهاوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  يارب  ار  نآ  متفگ : نم 

! ربب ترضح  نآ  دزن  ارم  وت  هک  منک  یم  شهاوخ  وت  زا  نم  تفگ : تسوپ  هایس  درم 

.میدمآ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رضحم  هب  وا  اب  هدرک و  تقفاوم  تسوپ  هایس  درم  شهاوخ  اب  مه  نم 

يادف هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تسوپ  هایس  درم  میدیسر ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  هب  هک  یتقو 
، مریگن ار  نآ  تمیق  نم  هک  دیهدب  هزاجا  امـش  .دهاوخ  یم  امـش  يارب  ار  نغور  نیا  امـش ، راکتمدخ  هک  متـسناد  یمن  نم  داب ! امش 

مهیلع تیب  لها  امش  تسود  رسپ  نآ  هک  دنک  تیانع  يرسپ  نم  هب  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امش  لباقم ) رد   ) .متسه امـش  مالغ  نم  اریز 
.تشاد نامیاز  درد  وا  مدش ، ادج  مرسمه  دزن  زا  نم  هک  یتقو  اریز  دشاب ، مالسلا 

رسپ نآ  تسا و  هدومرف  اطع  وت  هب  ملاس  يرسپ  ادخ  هک  درگرب ، تا  هناخ  هب  وت  دومرف : تسوپ  هایـس  درم  هب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
.دشاب یم  ام  نایعیش  زا 

نسح ماما  رضحم  هب  سپس  تسا ، هدروآ  ایند  هب  ملاس  يرسپ  شرـسمه  هک  دید  تشگرب و  شا  هناخ  هب  مد  نامه  تسوپ ، هایـس  درم 
.درک اعد  مه  ترضح  نآ  يارب  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  رسپ  تدالو  ربخ  تشگزاب و  مالسلا  هیلع 

[. 44  ] دیدرگ فرطرب  شیاهاپ  مرو  نغور ، نآ  رثا  رب  دیلام و  دوخ  كرابم  ياپ  هب  نغور  نآ  زا  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

نارای و زا  اهدعب  دش و  گرزب  تسوپ ، هایس  درم  نیا  رسپ 
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صلخم ناتسود 

هحفص 78] ]

روهشم يریمح ، » دیـس   » مان اب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  فورعم  حادم  رعاش و  ناونع  هب  هدش و  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تارـضح 
، تراهط تمـصع و  تلاسر ، نادناخ  نأش  رد  هدیـصق ، ( 2300  ) دصیـس رازه و  ود  وا  ناـگرزب ، زا  یـضعب  هتفگ ي  هب  هک  دـیدرگ ،

[. 45  ] هعساو همحر  هیلع ، هللا  همحر  .تسا  هدورس 

هحفص 79] ]

هکم هار  ریسم  رد  يا  هزجعم 

جح ماجنا  يارب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هارمه  هب  دوب ، دقتعم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  هب  هک  ریبز ، نادـنزرف  زا  یکی  يزور ،
(. دنتشگ یمرب  هکم  زا  هرمع ، لامعا  ماجنا  زا  سپ  ای   ) .دنتفر یم  هکم  يوس  هب  هرمع 

دورف دندوب ، هدش  کشخ  یگنشت  زا  هک  کشخ  يامرخ  تخرد  دنچ  رانک  دندیسر و  اه  هاگبآ  زا  یکی  هب  دوخ ، هار  ریسم  رد  اهنآ ،
تخرد ریز  ریبز ، دنزرف  يارب  زین  يرگید  شرف  دندرتسگ و  اهتخرد  نآ  زا  یکی  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  یـشرف  هدمآ ،

.دندرک نهپ  يرگید ،

یم نآ  زا  اـم  دوب و  هزاـت  ياـمرخ  ياراد  اـمرخ ، تخرد  نیا  رگا  تفگ : درب و  ـالاب  فرط  هب  ار  شرـس  ریبز  دـنزرف  ماـگنه ، نیا  رد 
.دوب اجب  میدروخ ،

؟ یهاوخ یم  امرخ  هکنیا  لثم  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.يرآ تفگ : وا 

زبس امرخ  تخرد  مد ، نامه  دومن و  اعد  دشن ، هدـیمهف  هک  ینخـس  هب  درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  تسد  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
.دیدرگ هزات  ياهامرخ  اهگرب و  ياراد  دیدرگ و 

یتقو دوب ، هداد  هیارک  نایناوراک  هب  ار  دوخ  نارتش  دوب و  اجنآ  رد  هک  ینابراس 

هحفص 80] ]

! تسا وداج  نیا ، هک  مسق ! ادخ  هب  تفگ : دید ، ار  هرظنم  نیا  هک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  رسپ  باجتسم  ياعد  هکلب  تسین  وداج  نیا  وت ! رب  ياو  دومرف : نابراس  هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 
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.دشاب یم  هلآ 

تیافک نارـضاح ، همه ي  يارب  هک  يروط  هب  دندیچ ، تشاد ، امرخ  هچ  ره  دنتفر و  الاب  تخرد  نآ  زا  نارـضاح ، زا  یـضعب  سپس ،
[. 46  ] دومن

هحفص 81] ]

يدوهی درم  ضارتعا  هب  خساپ 

.دوب راقواب  هتسارآ و  شوپ ، شوخ  دوب ، اسراپ  هکنآ  نیع  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هب تساوخ  یم  درک و  یم  روبع  هنیدـم ، ياـه  هچوک  زا  اـبیز ، يرطاـق  رب  راوس  یـصاخ ، تیناروـن  هوکـشاب و  ترـضح ، نآ  يزور ،
.دورب هنیدم  نوریب 

امـش زا  نم  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هدـمآ و  شیپ  هب  دـید ، ار  ترـضح  نآ  هک  يدوـهی ، رفن  کـی  ترـضح ، نآ  هار  ریـسم  رد 
.مراد یلاؤس 

.سرپب ار  دوخ  لاؤس  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

« . رفاکلا هنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا ، : » تسا هدومرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امش ، دج  تفگ : يدوهی  درم 

وت هک  منیب  یم  منک ، یم  هسیاقم  مدوخ  عضو  اـب  ار  وت  عضو  هک  نونکا  نم ، یلو  تسا . » رفاـک  تشهب  و  نمؤم ، نادـنز  اـیند ، ینعی :
! یتخس رد  نم  یتسه و  شیاسآ  رد 

وت هکلب ، تسا ؛ اـجیب  وت  هسیاـقم  ، ) دـشاب مورحم  زیچ  همه  زا  دـیاب  نمؤم  هک  تسا  طـلغ  روصت  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
تسپ ماقم  رگا  نینچمه  ینک و  هسیاقم  ایند ، رد  نمؤم  عضو  اب  تشهب  رد  ار  نمؤم  دنمجرا  ماقم  هاگ ، ره  هک ) نک  هسیاقم  نینچنیا ،

، ینک هسیاقم  ایند  رد  رفاک  عضو  اب  خزود ، رد  ار  رفاک 

هحفص 82] ]

[. 47  ] دشاب یم  تشهب  شترخآ ، هب  تبسن  رفاک  يایند  نادنز و  شترخآ  هب  تبسن  نمؤم  يایند  هک  دیمهف  یهاوخ  هاگنآ 

هحفص 83] ]

یماش نادان  درمریپ  اب  هنامیرک ، دروخرب 

یم هچنآ  دـید و  دوب ، بکرم  رب  راوس  هکیلاـح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هنیدـم  رد  ماـش ، یلاـها  زا  هاـگآان ، يدرمریپ  يزور ،
.درک ییوگدب  ترضح  نآ  هب  تسناوت 
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درک مالس  وا  رب  هتفر و  وا  رانک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ، ادیپ  تغارف  نسح  ماما  هب  دوخ  ییوگدب  زا  نادان  درمریپ  نآ  هک  یتقو 
يدنخبل هکیلاح  رد  و 
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وت يارب  يروما  ایوگ ، و  یتسه ! بیرغ  رهـش ، نیا  رد  وت  منامگ  هب  درمریپ ! يا  دومرف : وا  هب  تشاد ، دوخ ) نابل  يور  رب  و   ) هرهچ رد 
: ( نیاربانب  ) .تسا هدش  هابتشا 

.میوش یم  یضار  وت  زا  ام  ینک ، تیاضر  تساوخرد  ام  زا  وت  رگا 

.مینک یم  اطع  وت  هب  ار  نآ  ام  یهاوخب ، ام  زا  يزیچ  وت  رگا 

.مینک یم  ییامنهار  ار  وت  ام  یهاوخب ، ییامنهار  ام  زا  وت  رگا 

.میراد یم  رب  ار  وت  راب  ام  یهاوخب ، دوخ  راب  نتشادرب  يارب  یکمک  ام  زا  وت  رگا 

.مینک یم  ریس  ار  وت  ام  یشاب ، هنسرگ  وت  رگا 

.میناشوپ یم  ار  وت  ام  یشاب ، هنهرب  وت  رگا 

.مینک یم  زاین  یب  ار  وت  ام ، یشاب  دنمزاین  وت  رگا 

هحفص 84] ]

.میهد یم  هانپ  وت  هب  ام  یشاب ، هتخیرگ  ییاج  زا  وت  رگا 

.مینک یم  ادا  ار  وت  تجاح  ام  يراد ، یتجاح  وت  رگا 

؛ دوب دـهاوخ  وت  يارب  ام  هناخ ي  یـشاب ، ام  نامهم  یهاوخب  هک  تقو  ره  ات  ینک و  هناور  ام  هناخ ي  يوس  هب  ار  دوخ  بکرم  وت  رگا 
! میراد رایسب ، تورث  عیسو و  هدامآ ، هناخ ي  ام  هک  اریز 

نم تفگ : درک و  هیرگ  دـش و  بلقنم  دینـش ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  ار  زیگنارهم  نانخـس  نیا  یماـش ، درمریپ  نآ  هـک  یماـگنه 
هچ دوجو  رد  ار  دوخ  تلاـسر  ماـقم  هک  تسا  رت  هاـگآ  دوخ  دـنوادخ ، یتـسه و  شنیمز  رد  ادـخ  هفیلخ ي  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 
یم ام  دزن  رد  اهناسنا ، نیرتبوبحم  وت  کنیا ، یلو  دیدوب ، نم  دزن  رد  دارفا  نیرت  ضوغبم  تردپ ، وت و  نیا ، زا  شیپ  .دهد  رارق  یسک 

! یشاب

هکیلاح رد  یتدم ، زا  سپ  ات  دوب ، ترضح  نآ  نامهم  دش و  دراو  نسح  ماما  هناخ ي  هب  درمریپ  نآ  سپس ،
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[. 48  ] دیدرگ صخرم  نسح  ماما  رضحم  زا  دوب ، هتفرگ  رارق  شبلق  ياج  ياج  رد  توبن ، نادناخ  تبحم  هک 

هحفص 85] ]

تسایس يانعم 

؟ تسیچ تسایس  هرابرد ي  امش  رظن  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  هدمآ و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  يدرم  يزور 

: دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: یعارت نأ  »

.هللا قوقح  ( 1)

.ءایحألا قوقح  و  ( 2)

« . تاومالا قوقح  و  ( 3)

: ینک تاعارم  ار ،) قوقح  زا  هتسد  هس   ) هک تسا  نیا  تسایس ، يانعم  : » ینعی

ار لاعتم  دنوادخ  قوقح  ( 1)

ار ناگدنز  قوقح  ( 2)

« . ار ناگدرم  قوقح  ( 3)

: داد حیضوت  نینچنیا  ار ، هناگ  هس  قوقح  زا  کی  ره  تیاعر  هوحن ي  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  سپس ،

(1)

هحفص 86] ]

: هک تسا  نآ  لاعتم ، دنوادخ  قوقح 

.یهد ماجنا  ار  نآ  بحتسم ،) هچ  بجاو ، هچ   ) تسا هتساوخ  وت  زا  هک  هچنآ  . 1

.ینک كرت  ار  نآ  هورکم ،) هچ  مارح  هچ   ) تسا هدرک  یهن  ار  وت  نآ ) ماجنا  زا   ) هک ار  هچنآ  . 2

(2)
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: هک تسا  نآ  ناگدنز ، قوقح 

.یهد ماجنا  دوخ ، ینید  ناردارب  هب  تبسن  ار  دوخ  فیاظو  . 1

.ینکن گنرد  دوخ ، ناشیک  مه  هب  يراذگتمدخ  رد  . 2

.یشاب هتشاد  صالخا  دراد ، هبیاش ) یب  هناصلاخ و  دنویپ   ) صالخا مدرم  هب  تبسن  هک  یتقو  ات  نیملسم ، ربهر  هب  تبسن  . 3

.ینک دنلب  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  ضارتعا  دایرف  دش ، فرحنم  تسار  هار  زا  نیملسم ) ربهر  ، ) هاگره . 4

(3)

: هک تسا  نآ  ناگدرم ، قوقح 

.ینک دای  اهنآ ، ياه  یکین  زا  . 1

.ینک یشوپ  مشچ  اهنآ ، ياه  يدب  زا  . 2

[. 49  ] دنک یم  یسرباسح  ناشرادرک  زا  هک  دنراد ، ییادخ  اهنآ  هک  اریز 

هحفص 87] ]

هانگ باکترا  زا  دیدش ، فوخ 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  لامج  هتفیـش ي  هک  ابیز ، رایـسب  نز  کی  ماگنه ، نیا  رد  دوب  زامن  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور ،
.دمآ ماما  رانک  ترضح ، نآ  زا  يریگ  ماک  يارب  دوب ، هدش 

!؟ يراد راک  هچ  دومرف : نز  نآ  هب  دناسر و  نایاپ  هب  درک و  هاتوک  ار  شزامن  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

ماک نم  زا  زیخرب و  تفگ : نز  نآ 
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.ما هدمآ  امش  روضح  هب  مرادن و  رهوش  نم  هک  اریز  ریگب ؛

! نازوسن خزود  شتآ  رد  ار  تدوخ  نم و  وش ! رود  نم  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.دیشک یمن  تسد  مالسلا ) هیلع  فسوی  هب  تبسن  اخیلز ، نوچ   ) نز نآ  ، یلو

! وش رود  نم  زا  وت ! رب  ياو  دومرف : یم  وا  هب  ررکم  داتفا و  هیرگ  هب  ادخ  فوخ  زا  ماگنه ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.داتفا هیرگ  هب  زین  نز  نآ  هک  يروط  هب  دش ، رتدیدش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هیرگ ي 

هب اهنآ  هیرگ ي  زا  زین  ترضح  نآ  .دید  نایرگ  ار  نز  نآ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد 
اب دندمآ و  زین  باحصا  زا  یضعب  داتفا و  هیرگ 

هحفص 88] ]

.دندرک هیرگ  دنلب  يادص 

.دندش هدنکارپ  زین  نارضاح  تفر و  نز  نآ  سپس ،

نیا ات  دیـسرپن ، وا  زا  ار  هیرگ  زار  ردارب ، ماقم  زا  مارتحا  رطاخ  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تشذگ و  ارجام  نیا  زا  ینالوط ، یتدـم 
.درک هیرگ  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یبش  هک 

!؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.منک یم  هیرگ  ما ، هدید  بشما  هک  یباوخ  رطاخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.متسیرگ رایتخا  یب  نم ، .میدرک  یم  اشامت  ار  وا  يابیز  هرهچ ي  يا  هدع  اب  مدید و  ار  مالسلا ، هیلع  فسوی  باوخ ، رد 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ : درک و  هاگن  نم  هب  تیعمج ، نایم  رد  مالسلا ، هیلع  فسوی 

ردپ يداتفا و  نادنز  هب  نآ ، رطاخ  هب  دیسر و  امش  هب  اخیلز )  ) رـصم زیزع  رـسمه  هیحان ي  زا  هک  مداتفا ، ییاه  جنر  دای  هب  متفگ : نم 
.متسیرگ ور  نیا  زا  دش ، التبم  وت  قارف  جنر  هب  مالسلا ، هیلع  بوقعی  تریپ ،

.مدرک بجعت  مالسلا  هیلع  فسوی  يرادنتشیوخ ) تفع و   ) زا نم ، و 

، مالسلا هیلع  فسوی  ماگنه ، نیا  رد 
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[. 50 [ !؟ يدرکن بجعت  وا ، زا  وت  يراددوخ  وت و  دزن  ینابایب ، نز  نآ  دمآ  تفر و  زا  ایآ ، دومرف : نم  هب 

، متـسین كاپ  فسوی  نم ، اهنت  .يدرک  ظفح  ار  شیوخ  ادخ ، فوخ  زا  يدـش و  راتفرگ  نم ، دـننام  زین  وت  همطاف ! فسوی  يا  ینعی :
[. 51 ! ] یتسه كاپ ، فسوی  زین  وت 

هحفص 89] ]

غرم رتش  ماخ  ياه  مخت  هرافک ي 

: تسا هدرک  تیاور  بوشآ ، رهش  نبا 

وت نونکا ، .ما  هدروخ  هتخپن  ار ، غرم  رتـش  ياـه  مخت  زا  مخت ، دـنچ  مارحا ، لاـح  رد  نم  تفگ : وا  هب  دـمآ و  رکبوبا  دزن  یبرع ، درم 
؟ تسا بجاو  نم  رب  يزیچ  هچ  تسیچ و  نم  فیلکت  هک  وگب 

.تسا لکشم  نم  رب  وت  هلأسم ي  رد  تواضق  تفگ : وا  هب  دهدب و  ار  وا  خساپ  تسناوتن  رکبوبا ،

.درک ییامنهار  رمع  يوس  هب  ار ، برع  درم  نآ  رکبوبا  هاگنآ ،

.درک يامنهار  یفرعم و  نمحرلادبع ، يوس  هب  ار  وا  زین  رمع 

.دنامرد برع  درم  خساپ  رد  زین  نمحرلادبع ،

، برع درم  نآ  هک  یتقو  .دندرک  ییامنهار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يوس  هب  ار  برع  درم  نآ  دندش ، هدنامرد  یگمه  هکنآ ، زا  سپ 
: دومرف درم ، هب  هدرک و  هراشا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  و  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  هب  ترـضح  نآ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن 

.نک لاؤس  یتساوخ ، هک  مادک  ره  زا  رسپ ، ود  نیا  زا 

؟ يراد رتش  وت  ایآ  دومرف : هدرک و  برع  درم  هب  ور  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

.يرآ داد : خساپ  برع  درم 

هحفص 90] ]

ره نک و  يریگ  تفج  رن  ياهرتش  اب  ار ، هدام  ياهرتش  يا ، هدروخ  هک  غرمر  تش  ياه  مخت  ددع  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.نک هیده  هبعک  هناخ ي  هب  ار  اهنآ  دش ، ادیپ  ود  نآ  زا  هک  يرتش  هچب  ددع 

، اهرتش ناج ! رسپ  دومرف  هدرک ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ ، دنزرف  هب  ور  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما 
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!؟ دنروآ یم  ایند  هب  هدرم  هچب ي  ای  دنزادنا و  یم  هچب  یهاگ 

دـساف یهاگ  زین  ناغرم  مخت  دنروآ ، یم  ایند  هب  هدرم  هچب ي  ای  هتخادنا  هچب  یهاگ  نارتش ، رگا  داد : خساپ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
! دوش یم  تیصاخ  یب  و 

: تفگ یم  هک  دندینش  ییادص  نارضاح ، تقو ، نیا  رد 

« . دوواد نب  نامیلس  اهمهف  يذلا  وه  مالغلا ، اذه  مهف  يذلا  نا  سانلا ! رشاعم  »

[. 52 « . ] دوب هدیمهف  دوواد  نب  نامیلس  هک  دوب  نامه  دیمهف ، کچوک  رسپ  نیا  هک  ار  هچ  نآ  مدرم ! يا  : » ینعی

هحفص 91] ]

هاشداپ رتخد  ندش  هدنز 

، هاشداپ .لامج  نسح  لاـمک  رد  تشاد  يرـسپ  ریزو ، نآ  تشاد و  دنمـشناد  ربدـم و  رایـسب  يریزو  نیچ ، ردـتقم  نیطالـس  زا  یکی 
.تشاد یم  تسود  رایسب  زین  ار  وا  تهاجو و  تیاهن  رد  تشاد ، يرتخد  هاش ، دوخ  .دیزرو و  یم  تبحم  هقالع و  وا  هب  هشیمه 

ار ود  ره  اذـل  .دـش  علطم  زار  نیا  زا  هاش ، هکنیا  ات  دـندوب ، هتـسب  قشع  نامیپ  مه  اب  هدـید و  ار  رگیدـکی  هاـشداپ ، رتخد  ریزو و  رـسپ 
.دنتشک ار  اهنآ  يود  ره  درک  رما  دومن و  راضحا 

، سپـس .دـیدن  يا  هراچ  هار  هدـیدرگ و  لاح  ناشیرپ  تشاد ، رفن  ود  نآ  هب  هک  یتبحم  ترثک  تهج  هب  ود ، نآ  لتق  زا  سپ  هاشداپ ،
زا درک و  راهظا  نانآ  هب  ار  راک  نیا  زا  دوخ  ینامیـشپ  تمادن و  زین  دوخ و  رتخد  ریزو و  رـسپ  لتق  نایرج  دیبلط و  ار  ناگرزب  املع و 

.تساوخ هراچ  هار  هرابنیا ، رد  نانآ 

ار همه  هنرگ ، دـییامن و  هراـچ  ود ، نآ  ندـش  هدـنز  رد  دـیاب  تفگ : ناـگرزب ، نادنمـشناد و  هب  دوـخ ، نانخـس  همادا ي  رد  هاـشداپ ،
.درک مهاوخ  ماع  لتق  دروخ و  یمن  نم  درد  هب  یگدنز  رگید  .تشک  مهاوخ 

: دنتفگ اهنآ 
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.دوشب هدنز  هدرم ، هک  تسا  لاحم  نیا ،

هحفص 92] ]

یم دهاوخب ، وا  رگا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  مان  هب  تسا  یـصخش  هنیدم ، رد  دـنیوگ : یم  تفگ : دوب ) هعیـش  هک   ) اهنآ زا  یکی 
(! دیامن هدنز  ار  برغم  ات  قرشم  زا  هکلب   ) دنک هراچ  ار  هیضق  نیا  دناوت 

؟ تسا هار  ردقچ  اجنآ  ات  تفگ : هاشداپ 

.هام شش  تفگ : وا 

یم ار  وت  نم  هنرگ ، روایب و  نم  دزن  ار  صخـش  نآ  ههام ، کی  وت  تفگ : وا  هب  هدرک و  مکح  دوخ  ریلد  نارکاچ  زا  یکی  هب  هاـشداپ ،
.منک یم  ریسا  ار  تلایع  مشک و 

ود تفرگ ، لماک  ییوضو  اجنآ  رد  .دیسر  يا  همشچ  رب  تفر و  هار  يردق  .تفر  نوریب  رهش  زا  نیگمغ ، مومهم و  ریلد ، صخش  نآ 
قح هب  ار  وت  ناگدنامرد ! سردایرف  يا  مالسلا ،) هیلع  یلع  نب  نسح  ! ) اقآ يا  دومن : ضرع  درک و  هنیدم  هب  ور  دناوخ ، زامن  تعکر 
نم هک  یناد  یم  دوخ  وت  .دنک  ریسا  ار  ملایع  دشکب و  ارم  ناطلـس  نیا  هک  يوشن  یـضار  وت  هک  مهد ، یم  مسق  تردام  ردپ و  دج و 

 … مدرگرب میایب و  هام  کی  هب  ار ، هار  هام  شش  مناوت  یمن 

.درک هیرگ  تشاذگ و  هدجس  هب  ار  دوخ  رس  سپس 

! زیخرب دیامرف : یم  دنز و  یم  وا  هب  ار  دوخ  ياپ  ینارون ، یصخش  هک  دید  هاگان ،

هیلع یلع  نب  نسح  دوخ ، ياـقآ  اـب  ار  دوخ  لد  درد  نم  یتشاذـگن  هک  یتـسیک  وت  متفگ : وا  هب  متـساخرب و  نم  دـیوگ : یم  درم  نآ 
؟ میوگب مالسلا 

.دمآ مهاوخ  تقو  نالف  نم ، هک  وگب  هاش  هب  ورب و  .نکم  هیرگ  بلاط ! یبا  نب  یلع  نب  نسح  منم  دومرف : صخش  نآ 

تشگرب سپس  تخادنا ، ترضح  نآ  ياه  مدق  يور  هب  ار  شدوخ  وا ،
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و

هحفص 93] ]

.تفگ هاش  هب  ار  نایرج 

عمج اب  و  تسب ) هنیآ  رابرد ، ات  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مودـق  رطاـخ  يارب  ار  رهـش  ، ) هدـش لاحـشوخ  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  هاـشداپ ،
.تفر نوریب  رهش  زا  هدش ) نییعت  تقو  رد  ، ) دوخ نایفارطا  زا  يریثک 

.دیدرگ رصق  لخاد  تزع  لامک  اب  ترضح ، نآ  سپس  .داتفا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يارالد  لامج  هب  نانآ  مشچ  ناهگان ،

دناسر و مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ضرع  هب  ار  رتخد  رسپ و  لتق  نایرج  سپس ، .دندروآ  ار  رـسپ  رتخد و  شعن  درک  رما  هاشداپ  هاگنآ ،
.دنک هدنز  ار  ود  نآ  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  هک  درک  شهاوخ  ترضح  نآ  زا 

مدـج قح  هب  ادـنوادخ ! درک : ضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  و  دروآ ) اـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  ، ) مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  ترـضح 
ءادهشلادیس مردارب  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف ي  مردام  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  مردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 

! امرف هدنز  ار  ود  نیا  مالسلا ، هیلع 

(. دنتساخرب و   ) هدش هدنز  ود ، ره  هاشداپ ، رتخد  ریزو و  رسپ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياعد  هب  دندید ) هاگان  )

یـسورع درک و  دـقع  ریزو  رـسپ  هب  ار  هاـشداپ  رتخد  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دـندروآ و  مهارف  يدـقع  سلجم  نآ ، زا  سپ 
.دش اپرب  يا ، هناکولم 

[. 53  ] دندرک تعجارم  اجنآ  زا  ترضح  نآ  نآ ، زا  سپ 

هحفص 94] ]

دیزی یگدنمرش  مور و  هاشداپ  ياهشسرپ  هب  هدننک  عناق  ياهخساپ 

هاشداپ هک : دـنک  یم  تیاور  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  باتک  زا  راونألاراحب ، باتک  زا  مهد  دـلج  رد  هرـس  سدـق  یـسلجم  همـالع ي 
: تسا اهلاؤس  نآ  هلمج ي  زا  هک  دیسرپ ، ار  يددعتم  تاعوضوم  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  مور ،

؟ دنمادک دندوبن ، ردام  محر  رد  اهنآ  هکیلاح  رد  درک ، قلخ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  تفه  نآ  . 1

نآ : ) دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 
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: ( زا دنترابع  زیچ  تفه 

.مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  . 1

.مالسلا هیلع  اوح  ترضح  . 2

.مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  چوق  . 3

.مالسلا هیلع  حلاص  ترضح  هقان ي  . 4

.سیلبا . 5

.رام . 6

.تسا هدومرف  رکذ  نآرق  رد  ار  نآ  لاعتم ، دنوادخ  هک  ار  یغالک  . 7

هروس ي زا  مکی  یس و  هکرابم ي  هیآ ي  رد  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  نامه  غالک ، نآ 

هحفص 95] ]

: دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هدئام ، هفیرش ي 

 …« هیخأ هأوس  يراوی  فیک  هیریل  ضرألا  یف  ثحبی  ابارغ  هللا  ثعبف  »

.دیسرپ مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  قیالخ ، قازرا  هب  عجار  مور  هاشداپ  هاگنآ ،

یم میـسقت  دوش و  یم  لزان  یمولعم  هزادـنا ي  هب  تسا و  مراهچ  نامـسآ  رد  قیالخ ، قازرا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
.ددرگ

نـسح ماما  دوب ؟ دـنهاوخ  اجک  رد  ندرم  زا  سپ  نانآ  هک  دیـسرپ  نانمؤم  حاورا  هرابرد ي  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  زا  مور  هاـشداپ ،
حاورا دیـسرپ : مور  هاشداپ  .دـننک  یم  عامتجا  سدـقملا ، تیب  گنـس )  ) هرخـص ي دزن  هعمج ، بش  ره  رد  اهنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 

؟ دننک یم  عامتجا  اجک  رد  رافک 

.دنیامن یم  عامتجا  تسا ، نمی  رهش  تشپ  هک  توم ، رضح  يداو  رد  رافک ، حاورا  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

سلجم نآ  رد  هک  دـش ، هللا  امهنعل  هیواعم  نب  دـیزی  هجوتم  مور  هاـشداپ  دومرف ، ار  اـهباوج  نیا  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماـما  هک  نیمه 
ای لسرم ، ربمغیپ  رگم  دـناد ، یمن  یـسک  ار  نآ  هک  تسا  یملع  عون  کـی  ملع ، نیا  هک  يدـیمهف  اـیآ  تفگ : وا  هب  تشاد و  روضح 
نآ وا ، زا  ریغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  ترتع  اـی  دـشاب ، هدرمـش  مرتحم  ترازو ، ماـقم  هب  ار  وا  ادـخ  هک  وا ، ریزو 
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شیوخ يایند  وا  و  دمهفب ) ار  يزیچ  دناوت  یمن  هک   ) هدز رهم  وا  بلق  هب  دنوادخ ، هک  تسا  ینمشد 
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.دوب دهاوخ  ناراکمتس  نیملاظ و  زا  هک  تس  وا  تسا و  هدیزگرب  شیوخ ، نید  رب  ار  سوه  اوه و  دوخ و  ترخآ  رب  ار 

.دش لجخ  تکاس و  اه  شنزرس  نیا  زا  دیزی ،

هحفص 96] ]

دنوادـخ ات  نک  اعد  تفگ : ترـضح  نآ  هب  داد ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  ییوکین  هزیاج ي  هک  نآ  زا  دـعب  مور  هاشداپ  هاگنآ ،
ار ماـقم  نیا  نم ، تسا و  هدـش  لـیاح  ندروآ ، ناـمیا  نم و  ناـیم  تنطلـس ، توـالح  هک  اریز  دـیامن ؛ نم  بیـصن  ار  وت  ربماـیپ  نید 

.منیب یم  یکاندرد  باذع  تواقش و 

، امـش ربمغیپ  زا  دعب  هک  یـسک  نآ  تشون : هیواعم  يارب  مور ، هاشداپ  تشگرب و  هیواعم  شردـپ  بناج  هب  دـیزی  نایرج ، نیا  زا  سپ 
تواضق و تسا ، هدش  هتـشون  اهنآ  رد  هک  هچنآ  و  نآرق ) ینعی   ) ناقرف روبز ، لیجنا ، تاروت ، قبط  داد و  شناد  ملع و  وا  هب  دـنوادخ 

[. 54  ] دوب دهاوخ  وا  يارب  تفالخ  قح و  دنک ، تموکح 

هحفص 97] ]

رتخد تشه  ردپ 

یمن ییاریذپ  يرادـهگن و  اهنآ  زا  اج  چـیه  رد  هچنانچ  رگا  هک  دنتـسناد  یم  دـندمآ ، یم  هنیدـم  هب  هک  یتقو  نیـشنارحص ، ياهبرع 
.تسا زاب  همه  يور  هب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هناخ ي  رد  دوش ،

زا ییوجلد  نابیرغ و  ماعطا  ناجاتحم و  زا  يریگتـسد  هار  رد  ار ، دوخ  لاوما  زا  یهجوت  لباق  شخب  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
.دیناسر یم  فرصم  هب  نادنمزاین ،

رب دوب ، هنسرگ  نوچ  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ ي  هب  دوب ، امیس  دب  ور و  تشز  رایـسب  هک  یبرع  درم  اهزور ، زا  يزور 
ياه نامهم  نیا  زا  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  .دیشک  اذغ  زا  تسد  سپس ، دش و  ریـس  ات  درک ، ندروخ  هب  عورـش  تسـشن و  هرفـس  رس 

تشاد هشیمه  سانشان ، هدناوخان و 
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.دش یم  لاحشوخ  دندروآ ، یمرد  ازع  زا  یمکش  نانآ  هک  دید  یم  ترضح  نآ  هکنیا  زا  و 

اهنت ایآ  ییآ ؟ یم  اجک  زا  دیـسرپ : وا  زا  يدنخبل ، اب  ترـضح  نآ  داتفا ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يور  هب  برع ، درم  هاگن  هک  یتقو 
؟ یتسه

رتخد تشه  هک  مراد  ینز  اما  .متسه  اهنت  رهش ، نیا  رد  ما و  هدمآ  اج  نیا  هب  ارحص ، زا  يراک ، ماجنا  يارب  نم  داد : خساپ  برع  درم 
هدروآ میارب  مهرس ، تشپ 

هحفص 98] ]

.مرتلگشوخ اهنآ  همه ي  زا  مه  نم  دنرتروخ و  رپ  نم  زا  همه  اهنآ  هک  تسا  نیا  مراد ، میاه  هچب  اب  نم  هک  یقرف  اهنت  .تسا 

یهجوت لباق  لوپ  دروآ و  تمحر  وا  لاح  رب  درک و  مسبت  برع ، درم  نآ  زا  فرح  نیا  ندینش  اب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  ترـضح 
[. 55 ! ] ترتخد تشه  نز و  يارب  مه ، نیا  دومرف : دیشخب و  وا  هب  ار 

هحفص 99] ]

باحصا زیمآ  تیلست  همان ي  هب  یخساپ 

: تسا هدومرف  نویعلا » ءالج   » باتک رد  هر ،)  ) یسلجم همالع 

: هک تسا  هدرک  تیاور  قداص ، رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم ، دنس  هب  هر ،)  ) یسوط خیش 

و  ) تیزعت هماـن ي  ترـضح ، نآ  باحـصا  زا  یهورگ  سپـس ، .درک  تاـفو  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نارتخد  زا  يرتـخد 
.دنتشون ترضح ، نآ  يارب  ار ) یتیلست 

: دومرف موقرم  نینچ  نیا  دوخ ، باحصا  همان ي  خساپ  رد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هاگنآ ،

.متسه رباص  وا  يالب  رد  نم  هک  دیدوب ، هداد  یلست  نم ، رتخد  نالف  گرم  رد  ارم  هک  امش  همان ي  دعب ؛ امأ 

هدرزآ ارم  ما ، هتـشاد  تفلا  اهنآ  اب  هک  یناتـسود  تقرافم  نارود و  بیاون  تسا و  هدروآ  درد  هب  ارم  ناـمز ، بیاـصم  هک  یتسرد  هب 
، زین نانآ  ياه  هدید  مدش و  یم  داش  ناشندید  زا  متشاگنا و  یم  دوخ  تسود  ار  اهنآ  نم ، هک  یناردارب  تسا و  هدرک 
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.دوب نشور  ام  هب 

هب دوبر و  ار  ناشیا  گرم ، تفرگورف و  ار  ناشیا  هاگان  هب  مایا ، بیاصم  سپ 

هحفص 100] ]

ار رگیدـکی  هکنآ  نودـب  و  دـشاب ، ییانـشآ  ناشنایم ، رد  هکنآ  نودـب  دنتـسه ، رواجم  رگیدـکی  اب  ناـشیا  .درب  ناـگدرم  ياهرکـشل 
رگیدکی هب  رایـسب  اهنآ ، ياه  هناخ  هکنآ  اب  دنور ، رگیدکی  ترایز  هب  ای  دندرگ ، دنم  هرهب  رگیدکی  زا  هکنآ  نودـب  دـننک و  تاقالم 

.تسا کیدزن 

اهنآ هناخ ي  لثم  يا  هناخ  ام  .دنا  هدرک  يرود  اهنآ  زا  ناشنارای ، ناتـسود و  هتـشگ و  یلاخ  ناشنابحاص  زا  اهنآ ، ياهندب  ياه  هناخ 
.میا هدیدن  ناشیا ، هاگرارق  لثم  يا  هناشاک  و 

نانآ زا  ینمـشد ، نودـب  ناتـسود ، هدـیزگ ، يرود  دوخ  فولأم  ياه  هناخ  زا  هدـیدرگ ، نکاس  زیگنا  تشحو  ياـه  هناـخ  رد  اـهنآ ،
.دنا هدنکفا  اهربق )  ) اه لادوگ  لخاد  رد  ندش ، هنهک  ندیسوپ و  يارب  ار  اهنآ  هدرک و  تقرافم 

دنهاوخ هار  نآ  هب  زین ، ناگدنیآ  و  تفر ، دنا  هتفر  هار  نآ  هب  ناینیـشیپ  هک  هدـش  هدومیپ  یهار  هب  دوب و  یکولمم  زینک  نم  رتخد  نیا 
[. 56  ] مالسلاو .تفر 

هحفص 101] ]

راکمتس كانرطخ و  ینمشد  رقف ،

ترـضح نآ  تمدـخ  هب  دوب ، هدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ياه  شـشخب  لذـب و  هزاوآ ي  هک  يدرم  اهزور ، زا  يزور 
امـش هب  ار  يرایـسب  معن  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  نم  ناـنمؤمریما ! رـسپ  يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هدـمآ و 

كانرطخ و یلیخ  هک  مراد  ینمـشد  نم ، هک  اریز  .دیهدب  تاجن  منمـشد  تسد  زا  ارم ، دیـسرب و  نم  دایرف  هب  تسا ، هدومرف  تمارک 
.دراد یم  هاگن  ار  ناریپ  مارتحا  هن  دنک و  یم  محر  لافطا  رب  هن  هک  يروط  هب  .تسا  راکمتس  یلیخ 

، تسیک وت  نمشد  منیبب  وگب  دومرف : تسشن و  تسار  نخس ، نیا  ندینش  اب  دوب ، هداد  هیکت  یشلاب  رب  هک  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 
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!؟ مناتسب وا  زا  ار  وت  داد  نم  ات 

.تسا رقف  یناشیرپ و  یتسدیهت و  نم ، نمشد  یلو  مناد ، یمن  ار  وا  ینمشد  تلع  نم  داد : خساپ  درم  نآ 

.تفگن يزیچ  تخادنا و  ریز  هب  رس  یتدم  دوب -  فراعتمان  يردق  هک  نخس -  نیا  ندینش  اب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

.نک رضاح  تسا ، دوجوم  وت  شیپ  لوپ  رادقم  ره  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  دوخ  مداخ  تشادرب و  رس  ترضح ، نآ  سپس 

.درک رضاح  ترضح ، نآ  دزن  مهرد  رازه  جنپ  ترضح ، نآ  مداخ 

هحفص 102] ]

.هدب درم  نیا  هب  ار  اهلوپ  نآ  دومرف : دوخ  مداخ  هب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما 

متس وت  رب  وت  نمـشد  مه  زاب  رگا  .دوش  یم  فرطرب  وت  نمـشد  رطخ  لوپ ، نیا  اب  دومرف : درم  نآ  هب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  سپس ،
.شاب هتشاد  دای  هب  ار  اه ) هنیزه  رد  ییوج  هفرص  و   ) لادتعا اما  .روایب  ام  دزن  ار  وا  تیاکش  درک ،

رب فارسا ، اب  مدوخ  هک  مهد  یم  لوق  امش  هب  نم  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : هدومن و  يرازگـساپس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  درم ، نآ 
یم تیاکش  امـش  هب  وا  زا  نم  دمآ ، نم  يوس  هب  تلع  یب  نمـشد ، رگا  یلو  میامنن ، کیرحت  زین  ار  دوخ  نمـشد  منکن و  متـس  دوخ 

[. 57  ] مناشنب شیاج  رس  رب  ار  وا  امش  کمک  هب  ات  منک ،

هحفص 103] ]

ردپ لاوما  فاقوا و  رب  تراظن  و  تیلوت ،

ماما هب  وا ، زا  سپ  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  لاوما  فاقوا و  تراظن  تیلوت و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما ، ترـضح 
هک تسا ، هدومرف  ءاضما  نیفص ، زا  تشگزاب  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ار  همان  تیصو  نیا  دومرف و  راذگاو  مالسلا  هیلع  نیسح 

هصالخ ي تسا و  هدروآ  هغالبلا ، جهن  رد  فقو  باتک  رد  هللا ، » همحر   » یضر دیس 
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: تسا نینچ  نآ ،

ياضر هک  تسا  راودیما  دهد و  یم  روتـسد  شیوخ ، لاوما  هرابرد ي  نانمؤمریما ، بلاط ، یبا  نب  یلع  ادخ ، هدـنب ي  بیترت ، نیدـب 
ناما راگدرورپ ، مشخ  زا  دروآ و  تسد  هب  تسا ، یهلا  برق  ماقم  هک  ار  نیرب  تشهب  دـنک و  نیمأت  هلیـسو  نیدـب  ار  لاعتم  دـنوادخ 

.ددرگ و دـنم  هرهب  زاـین  ردـق  هب  مراذـگ  یم  نم  هچنآ  زا  .دریگب  هدـهع  هب  ارم  لاوما  هرادا ي  هک  دراد  روتـسد  نسح ، مرـسپ ، .دـبای 
.دنک قافنا  تاریخ ، مان  هب  ادخ ، هار  رد  ار  هدنامزاب 

دالوا نایم  رد  تیلوت ، نیا  نانچمه ، دوب و  دهاوخ  رما  يدصتم  نیـسح ، شردارب  دسر ، یم  نایاپ  هب  نسح ، راگزور  هک  زور  نآ  رد 
.تشگ دهاوخ  تسد  هب  تسد  همطاف ،

.تسا رارقرب  یتباث  قح  نم ، ثاریم  رد  زین  ارم  رگید  نادنزرف  هک  تسا  ملسم 

هحفص 104] ]

.دیسر دهاوخن  سک ، چیه -  هب  همطاف ، نادنزرف  هب  زج  لاوما ، نیا  تیلوت  یلو 

زیزع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ  نارـسپ  نانیا ، اریز  ما ، هتـشامگ  رب  دوخ ، لاوما  يدصت  تیلوت و  هب  ار ، همطاف  نارـسپ  نم 
.دنتسه ام 

همطاف نادنزرف  تمرح  هک  مهاوخ  یم  زین  مراتساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يدونشخ  یهلا و  ياضر  هلیسو ، نیدب  نم 
: دنامب ملسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  لسن  تلیضف  ددرگ و  راکشآ 

ددرگ و دـنم  هرهب  ییاراد ، نیا  عفانم  زا  هک  تشاد  دـهاوخ  هزاجا  طقف  یلوتم ، دـنام و  دـهاوخ  تباث  نم ، لاوما  ناـیعا  لوصا و  - 1
.دناسر هرهب 

.دیسر دهاوخ  فرصم  هب  دنا ، هداد  هک  يروتسد  هب  انب  دیآ ، تسدب  لوصا  نایعا و  نیا  عفانم  زا  هچنآ  - 2

لامتحا اریز ، دیسر ؛ دهاوخن  شورف  هب  دش و  دهاوخن  هدیرب  اه  لخن  رانک  زا  ناتسلخن ، نیا  ياه  لاهن  - 3
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.ددرگ لاکشا  هابتشا و  شوختسد  دوب ، هدش  سرغ  نآ  رد  امرخ  هلصا ي  هک  ینیمز  نییعت  رد  هک  دور  یم 

هک اریز  دـشاب ؛ ملـسم  قـح  دـنراذگ ، ورف  راـب  نم ، زا  سپ  دنـشاب و  رادراـب  رگا  دـنرب ، یم  رـسب  نم  هناـخ ي  رد  هک  ار  ینازینک  - 4
دوردـب دازون ، دراذـگب و  راب  نم ، رادراب  زینک  رگا  یلو  .دـنراد  عورـشم  يا  هرهب  نم ، ثاریم  زا  دنـشاب و  نم  نادـنزرف  ناشنادـنزرف 

[. 58  ] دوب دهاوخ  دازآ  وا  دوخ  دیوگ ، یگدنز 

هحفص 105] ]

نانمشد هئطوت  ردپ و  هار  همادا  یمدرم ، تعیب 

هب ار  یمالسا  تما  يربهر  تماما و  روما  مامز  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما ، تداهـش  زا  سپ 
خلت ثداوح  تدم ، نیا  رد  .تفای  همادا  يرمق ) يرجه  هاجنپ  ات  لهچ  لاس  زا   ) لاس هد  ترـضح ، نآ  تماما  تدـم  تفرگ و  تسد 

.داد خر  یناوارف  نیریش  و 

، نانمؤمریما ترـضح  تداهـش  يازع  متام و  رد  قرغ  هفوک ، رهـش  رـسارس  يرمق ، يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  زور 
، ترـضح نآ  ناردارب  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رـضحم  هب  هورگ  هورگ  مدرم ، .دوب و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما 

.دندمآ یم  تیلست ، ضرع  يارب 

بـش مدرم ! يا  دومرف : يدنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  يا  هبطخ  مدرم ، عامتجا  رد  زور ، نآ  رد  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادمچرپ  وا ، دنسرن ! وا ، هب  ناگدنیآ ، دنتفرگن و  تقبس  وا  رب  ناینیـشیپ ، هک ، تفر  ایند  زا  يدرم  هتـشذگ ،

.دندوب وا  پچ  فرط  رد  لیئاکیم  تسار و  فرط  رد  لیئربج  هک  یلاح ) رد  ، ) دوب هلآ  و 

یـصو نون ، نب  عشوی  هک  درک ، تافو  یبش  رد  وا  .تخاس  یم  شبیـصن  ار  يزوریپ  دنوادخ ، هکنآ  رگم  تشگ ، یمن  رب  نادیم  زا  وا 
.تفای تافو  مالسلا ، هیلع  یسوم 
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.تفر نامسآ  هب  یبش  نانچ  رد  مالسلا ، هیلع  یسیع  هک  یبش  نامه 

هحفص 106] ]

اب تساوخ  یم  هک  دوب ، شدوخ  هیمهـس ي  زا  مه  نآ  .تشاذگن  یقاب  مهرد ، دصتفه  زج  ایند ، رانید  مهرد و  زا  وا  دنگوس ! ادـخ  هب 
.درخب شا  هداوناخ  يارب  يرازگتمدخ ، نآ ،

هیرگ ترضح ، نآ  هیرگ ي  زا  زین  مدرم  .درک  هیرگ  ترـضح ، نآ  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يولگ  ضغب  ماگنه ، نیا  رد 
.دندرک

: دومرف نایاپ  رد  درمشرب و  ار  دوخ  لیاضف  ناشخرد و  قباوس  زا  یـشخب  تخادرپ و  دوخ  یفرعم  هب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هاگنآ ،
: دیامرف یم  هک  اجنآ  .تسا  هدرک  بجاو  ار  اهنآ  هب  یکین  نادناخ و  نآ  یتسود  دوخ ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  متسه  ینادناخ  زا  نم ،

[. 59 « ] انسح اهیف  هل  دزن  هنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  »

ماجنا یکین  لمع  سک  ره  مناکیدزن و  نتشاد  تسود  زج  مهاوخ ، یمن  متلاسر -  يارب  امـش -  زا  ار  یـشاداپ  چیه  نم ، وگب : ینعی :
.مییازفا یم  شا  یکین  رب  دهد ،

.تسا نادناخ  ام  یتسود  هیآ ، نیا  رد  یکین  دومرف : ترضح  نآ  هاگنآ 

: تفگ نینچ  مدرم ، هب  باطخ  تساخرب و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  سابع ، نب  هللادبع  ماگنه ، نیا  رد  .تسـشن  ترـضح  نآ  سپس ،
.دینک تعیب  وا  اب  سپ  دشاب ، یم  ناتماما  دنزرف  امش و  ربمایپ  دنزرف  نیا  مدرم ! يا 

، ام دزن  رد  وا  ردـقچ )  ) و تسا ! بجاو  ام  رب  وا  قح  هزادـنا  هچ  هک  یتسار  هب  دـنتفگ : هتفریذـپ و  ار  ساـبع  نب  هللادـبع  نخـس  مدرم ،
! دشاب یم  بوبحم 

.دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  مدرم  هاگنآ ،

هحفص 107] ]

يارب ار  دوخ  نارازگراک  تفرگ و  تسد  هب  ار  یمالسا  تما  يربهر  روما  مامز  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  بیترت ، نیا  هب 
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راک هب  دوخ ، دومن و  هرـصب  مکاح  مه  ار  سابع  نب  هللادـبع  داتـسرف و  ناـشیاهراک  رـس  رب  ار  اـهنآ  درک و  صخـشم  اـهراک ، يارجا 
[. 60  ] دیدرگ لوغشم  يربهر 

.داتسرف هفوک ، هرصب و  هب  یناسر ، عالطا  يزادنا و  فالتخا  شاشتغا و  داجیا  يارب  ار ، دوخ  ناسوساج  زا  رفن  ود  هیواعم ،

.دننزب ندرگ  هدرک و  ریگتسد  ار  رفن  ود  نآ  هک  داد  نامرف  تفای و  عالطا  عوضوم  نیا  زا  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

شنزرـس و اه -  سوساج  نداتـسرف  دروم  رد  ار -  وا  همان ، نآ  رد  تشون و  يا  هماـن  هیواـعم  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هاـگنآ ،
.دومن دیدهت 

.داد ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  خساپ  هیواعم ،

.دش لدب  در و  يددعتم  ياه  همان  هیواعم ، مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نیب  سپس ،

، مالـسلا هیلع  نسح  ماما  تموکح  هب  زواجت  تفلاخم و  يارب  دوخ ، زهجم  هاپـس  اب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  نایغط  هار  هیواعم  ماـجنارس ،
[. 61  ] دیدرگ قارع  هناور ي 

هیلع یلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  دز و  تسد  اهراتـشک  تشک و  تاـیانج و  نیرتگرزب  هب  دوخ ، فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هیواـعم ،
ذوفن شرتسگ  زا  دـهد و  همادا  دوخ  یـشکرس  هب  هک  تفرگ  عطاق  میمـصت  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  اـب  قارع  مدرم  تعیب  مالـسلا و 

.دیامن يریگولج  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تردق 

نـسح ماما  بسانم ، تصرف  رد  اهنآ  ات  داتـسرف ، هفوک  هب  یفخم ، تروصب  ار  يدارفا  وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  هیواعم ، زواجت  ناـیغط و 
نآ .دننک  رورت  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم 

هحفص 108] ]

: زا دندوب  ترابع  دارفا ،

.ثیرح نب  ورمع  - 1

.سیق نب  ثعشا  - 2

.ثراح نب  رجح  - 3

.یعبر نب  ثبش  - 4

ره  ) رگا هک : درک  داهنـشیپ  هناگادـج ، روط  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هب  درک و  تاقالم  هنامرحم ، تروصب  اهنآ ، زا  کـی  ره  اـب  هیواـعم ،
نسح اهنآ ) زا  مادک 
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: دشکب ار  مالسلا  هیلع 

.داد مهاوخ  وا  هب  هزیاج  ناونع  هب  مهرد ، رازه  تسیود  نم ، - 1

.دیسر دهاوخ  ماش ، شترا  ياه  نادرگ  زا  یکی  یهدنامرف  ماقم  ناونع و  هب  وا ، - 2

.دروآ مهاوخ  رد  وا ، يرسمه  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  نم ، - 3

.دنتفریذپ ار  هیواعم  داهنشیپ  اهنآ ،

هب هنامرحم ، تروص  هب  ار  رفن  راهچ  نآ  راک  اـه ، سوساـج  نآ  اـت  تشاـمگ  ار  یـسوساج  اـهنآ ، زا  مادـک  ره  يارب  هیواـعم  سپس ،
.دنهد شرازگ  هیواعم 

نآ هیحاـن ي  زا  اـت  دوـب  بقارم  هراوـمه  ترـضح  نآ  سپ ، نآ  زا  .دـش  هاـگآ  هیواـعم  هئطوـت ي  نـیا  زا  مالـسلا ، هـیلع  نـسح  ماـما 
.دیشوپ یم  هرز  دوخ ، سابل  ریز  زا  لیلد ، نیمه  هب  دنیبن ؛ بیسآ  تسرپ ، لوپ  ياه  تسیرورت 

ریت هک  دش  ثعاب  هرز  نامه  یلو  داد ، رارق  دوخ  ریت  فده  دوب ، زامن  لوغشم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اهنآ ، زا  یکی  راب ، کی 
[. 62  ] دوشن رگراک  ترضح ، نآ  كرابم  ندب  هب  وا ، نیک 

هحفص 109] ]

ناهدنامرف نارای و  تنایخ  هیواعم و  ربارب  رد  یماظن  شاب  هدامآ 

دوخ زواجت  يورـشیپ و  هب  تفرگ  میمـصت  مزال ، تامدقم  ماجنا  زا  سپ  راکـشآ و  ناهن و  ياه  هئطوت  يریگراک  هب  زا  سپ  هیواعم ،
.دروآرد دوخ  فرصت  تحت  ار  قارع  هداد و  همادا 

، هفوک عماج  دجـسم  رد  تعامج ، زامن  هب  ار  مدرم  گنرد ، یب  تفاـی و  عـالطا  هیواـعم  یماـظن  تکرح  زا  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما 
.درک توعد 

.دندرک عامتجا  هفوک ، عماج  دجسم  رد  يدایز  تیعمج  سپس ،

داد ربخ  مدرم  هب  ار ، قارع  هب  هیواعم  یماظن  زواجت  يارجام  یبلاطم ، رکذ  زا  سپ  هتفر و  ربنم  زارفرب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
« ، هَْلیَخُّن  » هاگرکشل رد  هیواعم ، هاپس  اب  ییورایور  يارب  ات  تساوخ  اهنآ  زا  دومن و  توعد  یمومع ، جیـسب  شاب و  هدامآ  هب  ار  اهنآ  و 

درگ تشاد ) رارق  ماش  هار  رس  رد  هک  یماظن ، ياهورین  عامتجا  لحم  )
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.دنیایب مه 

رد مدرم ، دنـسیون : یم  نیخروم  هک  يروط  هب  دـیدرگ  راکـشآ  مدرم ، یلاح  یب  یتسـس و  دوب ، راک  زاغآ  زونه  هک  تقو ، نیمه  رد 
هملک کی  تفگن و  ینخس  اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  .دندرک  توکس  هیواعم ، اب  داهج  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  توعد  ربارب 

هحفص 110] ]

! دادن باوج 

لفق مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاپـس  نارادرـس  زا  یکی  متاح » نب  يدـع  ، » دـندوب هتفرورف  رابگرم  توکـس  رد  همه  هک  ماگنه ، نیا  رد 
ماما توعد  هب  اهنآ  ات  درک ، کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  دوخ ، روشرپ  نانخـس  اب  تساـخرب و  دوخ  ياـج  زا  تسکـش و  ار  توکس 

.دنیامن يرود  قافن ، یگدنکارپ و  سرت و  زا  دنهدب و  تبثم  باوج  مالسلا ، هیلع  نسح 

: دننام يدارفا  سپس ،

.دعس نب  سیق  - 1

.یحایر سیق  نب  لقعم  - 2

.هعصعص نب  دایز  - 3

.دندناوخارف هیواعم ، ياه  زواجت  زا  يریگولج  يارب  یمومع  جیسب  هب  ار  مدرم  هتفرگ و  ار  متاح  نب  يدع  نخس  لابند 

.درک اعد  ناشیارب  دومن و  رکشت  ریدقت و  اهنآ  زا  ربنم  يالاب  زا  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هس اجنآ ، رد  اهنآ  دندیسر و  نامحرلادبع » رید   » هب ات  دندش ، جراخ  هفوک  زا  یمیظع ، رکشل  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  سپس ،
[. 63  ] دنیامن عامتجا  مدرم  همه ي  ات  دندومن ، تماقا  زور 

، سپـس درک ، رفن  رازه  هدزاود  هدنامرف  ار  وا  دـیبلط و  ار  سابع  نب  هللادـیبع  شراوگرزب ، ردـپ  يومع  رـسپ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
« نکسم  » نیمزرس هب  اجنآ ، زا  هدب و  تکرح  تارف  طش  رانک  زا  ار  رکشل  هکنیا : هلمج  زا  دومرف : وا  هب  ار  ییاه  شرافس 

هحفص 111] ]

زاغآ ار  گنج  وا  يدـید  یتقو  نکم ، گـنج  رد  یتسدـشیپ  وت  .يوش  یم  وربور  هیواـعم  هاپـس  اـب  یتشذـگ ، اـجنآ  زا  هک  یتقو  ورب ،
خر يا  هثداح  وت  يارب  رگا  .نک  گنج  وا  اب  ، درک
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.دش دهاوخ  هاپس  هدنامرف  دعس ، » نب  سیق  ، » داد

[. 64  ] دیسر نکسم »  » نیمزرس هب  ات  دومن  تکرح  تارف  طش  رانک  زا  رکشل ، رفن  رازه  هدزاود  هارمه  هب  سابع ، نب  هللادیبع  هاگنآ ،

.دناوخ یمارف  هیواعم ، هاپس  زا  يریگولج  يارب  جیسب ، داهج و  هب  ار  مدرم  نانچمه  هللادیبع ، مازعا  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هب هارکا ، یتخس و  اب  نانآ ، سپس  .دندرک  یم  يدنک  دنداد و  یمن  ناشن  یلیامت  گنج ، ههبج ي  يوس  هب  تکرح  يارب  مدرم ، یلو 
.دنداتفا هار  هب  ترضح ، نآ  هارمه  هداهن و  ندرگ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامرف 

، هتسد جنپ  هب  ار ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارای  یحور  عضو  دوخ ، داشرا »  » باتک رد  هللا ، » همحر   » دیفم خیـش  گرزب ، ملاع 
: تسا هدرک  صخشم  میسقت و 

.دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شراوگرزب  ردپ  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایعیش  زا  اهنآ ، زا  هتسد  کی  - 1

هقالع یب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هچ  رگا  دوب ، هیواعم  اب  گنج  ناشفدـه ، هک  دـندوب ، جراوخ  هورگ  زا  اـهنآ ، زا  هتـسد  کـی  - 2
.دندوب

.دنتفر یم  گنج  ههبج ي  هب  یگنج ، میانغ  عمج  عمط  هب  دندوب و  وج  هنتف  اهنآ ، زا  هتسد  کی  - 3

.دننکب دیاب  هچ  هک  دنتسناد  یمن  دندوب و  نادرگرس  ناریح و  دندرب و  یم  رسب  دیدرت  کش و  لاح  رد  اهنآ ، زا  هتسد  کی  - 4

هحفص 112] ]

، دوخ هلیبق ي  ياسؤر  لیم  هب  هکلب  دنتـشادن ، ینامیا  نید و  اهنآ ، .دـندوب  دوخ  هلیبق ي  سیئر  هلیبق و  وریپ  اـهنآ ، زا  هتـسد  کـی  - 5
.دندومن یم  راتفر 

« رمع ماـمح   » ماـن هب  یلحم  هب  اـت  دـنداتفا  هار  هب  دوـب ، هتفاـی  بیکرت  يا  هعوـمجم  نینچ  زا  هک  يرکـشل  اـب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما 
.دندیسر

لپ رانک  رد  هدیسر و  نیادم ) « ) طاباس  » هب اجنآ  زا  و  بعک » رید   » هب اجنآ  زا  سپس ،
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[. 65  ] دندمآ دورف  طاباس ،

.دندنام نیادم )  ) طاباس رد  دوخ ، نارای  اب  ار  بش  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هاپـس اب  ندـیگنج  يارب  یگدامآ  اهنآ ، ایآ  هک  دـنیبب  دـیامزایب و  ار  دوخ  هاپـس  اـت  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  بش ، نآ  حـبص 
!؟ هن ای  دنراد ، ار  هیواعم 

.دش ارجا  روتسد ، نیا  .دننک  عامتجا  زامن ، ندناوخ  يارب  شنارای ، همه ي  ات  داد  روتسد  ترضح ، نآ 

: دومرف يدنوادخ ، يانث  دمح و  نایب  زا  سپ  هتفر و  ربنم  يالاب  زامن ، ندناوخ  زا  دعب  ترضح ، نآ 

رتهب یگدنکارپ  زا  امش  يارب  دیدنسپن ) ار  نآ  امش  هچرگ  ، ) تسا امـش  یگتـسویپ  مه  هب  داحتا و  بجوم  هچنآ  انامه ، دیـشاب ! هاگآ 
( .دیرادب تسود  ار  یگدنکارپ  امش  هچ  رگ   ) .تسا

زا امش  نیاربانب ، .دیشیدنا  یم  دوخ ، يارب  ناتدوخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  مشیدنا ، یم  امش  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  دیـشاب ! هاگآ 
.دینادرگن زاب  نم  دوخ  هب  ما ) هدیدنسپ  امش  يارب  ار  نآ  نم  هک   ) ارم يأر  دینکن و  یچیپرس  نم  روتسد 

: دنتفگ یم  دندرک و  یم  هاگن  رگیدمه  هب  راتفگ  نیا  ندینش  زا  سپ  نایهاپس ،

هحفص 113] ]

؟ تسیچ نانخس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  روظنم 

.دنک حلص  هیواعم ، اب  دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  میرادنپ  یم  نینچ  ام  ادخ ! هب  دنگوس  دنتفگ : یم  نانآ  زا  یهورگ 

.تفرگ الاب  اهوگتفگ 

!!! تسا هدش  رفاک  مالسلا ،) هیلع  نسح  ماما   ) درم نیا  دنتفگ : دندوب ) جراوخ  زا  هک   ) هاپس دارفا  زا  يا  هدع 

اجنآ ات  دـندرک ، تراغ  دوب ، اجنآ  رد  هچنآ  هتخیر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  همیخ ي  هب  و  هدـش ، کـیرحت  یهورگ  تقو ، نیا  رد 
!!! دنتشادرب ششود  زا  زین  ار  ترضح  نآ  يادر  یتح  دندرب و  دندیشک و  شیاپ  ریز  زا  ار  ترضح  نآ  زامناج  هک ،

راوس دوخ  بکرم  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنآ : نخس  هاتوک ،
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.دندش رود  اجنآ  زا  دوخ ، نارادساپ  نارای و  زا  یعمج  اب  هدش ،

ماما بسا  هنهد ي  دمآ و  شیپ  هب  نانس ، » نب  حارج   » مان هب  دسا ، ینب  زا  يدرم  دندیـسر ، نیادم )  ) طاباس یکیرات  هب  اهنآ  هک  یتقو 
نیا زا  لبق  تردـپ  هکناـنچ  يدـش ، كرـشم  وت  نسح ! يا  ربکا ! هللا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  باـطخ  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 

!!! دش كرشم 

تشوگ هک  دز ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ياپ  نار  رب  يا  هبرـض  نانچ  تشاد ، تسد  رد  هک  يریـشمش  نآ  اب  درم ، نآ  سپس 
.دیسر نآ  ناوختسا  هب  هتفاکش و  ار  نار 

.دنداتفا نیمز  هب  مه  اب  ود  ره  سپس ، داهن و  براض  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  درد ، تدش  زا  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

« لطخ نب  هللادبع   » مان هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  نایعیش  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 

هحفص 114] ]

.تشک ار  وا  دوخ  ریشمش ، نامه  اب  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  براض  درم  ریشمش  دیهج و 

دش يرتسب  دوب ، نیادم  مکاح  هک  یفقث » دوعسم  نب  دعس   » هناخ ي رد  نیادم و  رهش  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپ ، نآ  زا 
[. 66  ] تخادرپ دوخ  هجلاعم ي  هب  و 

: داتفا قافتا  دوش ، یم  هراشا  اهنآ  هب  لیذ ، رد  هک  رگید  خلت  رایسب  هثداح ي  دنچ  یتخس ، طیارش  نانچ  رد 

ام يوس  هب  وت  میتسه ، وت  نامرف  میلست  ام  دنتشون : هیواعم  يارب  هنامرحم ، روط  هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  هاپس  نارـس  زا  یهورگ  - 1
!!! میشکب هدرک و  ریگلفاغ  ار  وا  ای  مییامن ، وت  میلست  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ای  هک  میوش  یم  دهعتم  ام  .ایب 

ههبج ي رد  سابع ، نب  هللادیبع  دوب : هتشون  همان  نآ  رد  هک  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  دعـس ، نب  سیق  بناج  زا  يا  همان  - 2
هیواعم مایپ  بیرف  گنج ،

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


نم يدـنویپب ، نم  هب  وت  رگا  هک  داد  مایپ  وا  يارب  هیواعم ، اریز  .تسویپ  هیواعم  هب  دوخ  ناـهارمه  زا  يا  هدـع  اـب  هنابـش ، هدروخ و  ار 
هب دورو  ماـگنه  هب  ار ، شرگید  مین  و  دـقن ، تروص  هب  ار  لوپ  نآ  زا  یمین  هک  يروـط  هب  مهد ، یم  وـت  هب  لوـپ  مهرد  نوـیلیم  کـی 

[. 67 !!! ] مراذگ یم  وت  رایتخا  رد  هفوک ،

هیواـعم هب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  هاپـس  زا  رفن  رازه  تشه  هک  دـش  ثعاـب  تناـیخ  نیا  دوخ ، خـیرات  رد  یبوـقعی ، هتفگ ي  هب  اـنب 
[. 68  ] دنتسویپ

گنج ههبج ي  هب  هدـنک ، هلیبـق ي  زا  يدرم  یهدـنامرف  هب  دوب ، رفن  رازه  راـهچ  ناشدادـعت  هک  ار  یهاپـس  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما 
.داتسرف

هحفص 115] ]

داتـسرف و مهرد  رازه  دـصناپ  غلبم  هاپـس ، نآ  هدـنامرف  يارب  دوخ ، ناسوساج  طسوت  هیواعم  دندیـسر ، رابنا  رهـش  هب  هک  یتقو  اـهنآ ،
.داد وا  هب  زین  ار  ماش  طاقن  زا  یضعب  ترامأ  هدعو ي 

.تسویپ هیواعم  هاپس  هب  دوخ ، ناکیدزن  زا  رفن  تسیود  هارمه  هب  زین ، هدنامرف  نآ 

بیرف يا ، هدـع  اب  زین ، وا  .داتـسرف  گنج  ههبج ي  يوس  هب  یهاپـس ، هارمه  هب  زین  ار  دارم  هلیبق ي  زا  يدرم  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
[. 69 ! ] دنتسویپ هیواعم  هاپس  هب  هدروخ و  ار  هیواعم  ياه  هدعو  لوپ و 

هیـس تخانـش و  یبوخ  هب  ار  دوخ  هدارا ي  تسـس  نارای  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  دـش ، نایب  نآ  زا  ییامنرود  هک  شیامزآ ، نیا  رد 
تراغ ار  ترضح  نآ  یگدنز  هداس ي  لیاسو  یتح  هک  ینارای  .دش  راکشآ  شباحـصا ، ترـضح و  نآ  يارب  زین  قارع  هاپـس  ییور 

.دندرک تنایخ  ترضح  نآ  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  شناهدنامرف ، دندز و  ریشمش  شکرابم  نار  هب  هدرک ،

یقاب ترضح  نآ  اب  یسک  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  رادافو  نایعیش  زا  یکدنا  هورگ  زج  ماگنه ، نیا  رد 
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.تشادن ار  هیواعم  نارکیب  هاپس  اب  دربن  ییاناوت  ترضح ، نآ  هک  دندوب  كدنا  يردق  هب  زین ، اهنآ  یلو  .دنامن 

حرطم ار  حلص  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  همان  نآ  رد  تشون و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  يا  همان  هیواعم  یطیارش ، نینچ  رد 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  يارب  دندوب ، هتـشون  هیواعم  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  ياه  همان  هیواعم  رگید ، يوس  زا  دومن و 

.تشاد لاسرا 

هحفص 116] ]

ار طیارش  نآ  هک  دریذپب ، یطیارـش  هب  طورـشم  ار  هیواعم  يداهنـشیپ  حلـص  هک  دش  روبجم  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هک  دوب  اج  نیا 
[. 70  ] یلاعت هللا  ءاش  نا  مینک ، یم  نایب  ادعب 

: دسیون یم  هطبار  نیا  رد  هیلع ،) یلاعت  هللا  همحر   ) دیفم خیش  بانج  گرزب ، ملاع 

.دنک ریوزت  هلیح و  دهاوخ  یم  هیواعم  هک  تسناد  یم  تشادن و  هیواعم  يداهنشیپ  حلص  هب  ینانیمطا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

.میتفگ هک  دندوب  هنوگنآ  ترضح ، نآ  نارای  ناوریپ و  هک  اریز  تشادن ؛ گنج  كرت  حلـص و  نتفریذپ  زج  يا  هراچ  ترـضح ، نآ 
.دندمآرب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  تفلاخم  ددصرد  اهنآ  دش ، نایب  هکنانچ  دندوب و  هدیقع  تسس  رصنع و  تسس  يدارفا  اهنآ ،

هیواعم هب  هتسب ، تسد  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یم  دنتسناد و  یم  لالح  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نوخ  نتخیر  اهنآ ، زا  يرایـسب  و 
هیواعم هب  تشادرب و  ترـضح  نآ  يراـی  زا  تسد  ساـبع ، » نب  هللادـیبع  ، » ترـضح نآ  يومع  رـسپ  هک  اـجنآ  اـت  دـنهد !!! لـیوحت 

.تسویپ

نسح ماما  طیارش ، نیا  رد  .دندوب  هدیـشوپ  مشچ  ترخآ ، نوؤش  زا  هدروآ و  يور  ایند ، نوؤش  هب  ترـضح  نآ  نارای  یلک ، روط  هب 
دوخ و ناـیم  يرذـع  نتـشاد  يارب  نینچمه  دوخ ، يادـخ  دوخ و  ناـیم  يرذـع  نتـشاد  تهج  هب  تجح و  ماـمتا  يارب  مالـسلا  هیلع 

، ناناملسم
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[. 72 [ ] 71  ] تفرگ وا  اب  حلص  يارب  هیواعم  زا  یمکحم  نامیپ 

هحفص 117] ]

هیواعم ییافو  یب  همانحلص و  ساسا 

هصالخ هک  هدرک ، رکذ  ار  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  همانحلـص  نتم  همهملا » لوصفلا   » باتک رد  یکلام ، غابـص  نبا 
: تسا نینچ  نآ ، همجرت ي  ي 

.دشاب هیواعم  تسد  رد  تموکح  مامز  ات  دندومن ، حلص  نآ  ساسا  رب  هیواعم ، اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  تسا  يزیچ  نیا ،

: زا تسا  ترابع  همانحلص  نیا  ساسا 

.دنک لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  هیواعم  - 1

.دهدن رارق  شدوخ  يارب  دهعیلو ، نیشناج و  ار  سک  چیه  هیواعم ، - 2

يدازآ تینما و  بلـس  بجوم  یـسک  و  ، ) دشاب ناما  رد  قارع ، نمی و  زاجح ، زا  دنتـسه ، هک  اجک  ره  رد  نایعیـش ،)  ) مدرم ناج  - 3
.دنشاب ناما  رد  سومان ، لام و  ناج ، رظن  زا  اهنآ ، نادنزرف  نانز و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نایعیش  باحصا و  و  دوشن ) اهنآ 

اهنآ هب  يدنزگ  راکشآ ، ناهن و  رد  یسک  دنشاب و  يدازآ  نما و  رد  توبن ، نادناخ  دارفا  ریاس  و  مالسلاامهیلع ، نیـسح  نسح و  - 4
[. 73  ] دنرب رسب  يدازآ  تینما و  رد  ناهج ، طاقن  مامت  رد  اهنآ ، دناسرن و 

هحفص 118] ]

: تسا هدش  رکذ  زین  ریز  طرش  راهچ  نوتم ، زا  یضعب  رد 

.دوش هدرب  یکین  هب  ترضح ، نآ  كرابم  مان  درادرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نعل  بس و  زا  تسد  دیاب  هیواعم ، - 1

هدش هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باکر  رد  هک  نیفـص ، لمج و  گنج  يادهـش  نادنزرف  نایم  مهرد ، نویلیم ) کی   ) رازه رازه  - 2
[. 74  ] دوش میسقت  دنا ،

.دنادرگرب اهنآ  هب  ار  قح  نابحاص  قح  هیواعم ، - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تیب  لها  قوقح  و   ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  قح  ناونع  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  لاس ، ره  هیواعم  - 4
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[. 75  ] دیامن ادا 

ءاضما ار  نآ  ناگرزب  زا  یهورگ  دش و  دقعنم  يرمق ، يرجه  کی  لهچ و  لاس  لوالا  عیبر  هام  مجنپ  تسیب و  زور  رد  همانحلص  نیا 
.دنک لمع  نآ  هب  ات  دش  دهعتم  هیواعم ، دندرک و 

یهاگآ هب  تسناوت  یم  نآ ، وترپ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـش ، یم  اـفو  اـهنآ  هب  رگا  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  طورـش ، نیا 
، دوـخ يوـج  هب  ار  هتفر  تسد  زا  بآ  دـناوتب  ریظن ، یب  ییانثتـسا و  تـصرف  نـیا  رد  دزادرپـب و  دوـخ  ياـهورین  يزاـسزاب  یـشخب و 

.دنادرگزاب

دراو هفوک ،) کیدزن  « ) هَْلیَخُّن  » هب هعمج  زور  رد  درک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  دیدرگ ، طلـسم  عاضوا  رب  هکنآ  زا  سپ  هیواعم  یلو ،
.دومن ینارنخس  اهنآ  يارب  درک و  عمج  دوخ  درگ  هب  فرط ، ود  زا  ار  مدرم  اجنآ  رد  دش و 

يارب نم  تفگ : نینچ  یخاتسگ ، تحارص و  لامک  اب  هبطخ ، نآ  رد  هیواعم 

هحفص 119] ]

مامز نم ، هک  دوب  ور  نیا  زا  امش  اب  نم  گنج  هکلب  دیتسه ، دنبیاپ  روما ، نیا  هب  امش ، هکنیا  اب  مدیگنجن ، امش  اب  جح ، تاکز و  زامن ،
حلص دادرارق  نمض  رد  نم  هک  ار  یطورش  نآ  دینادب ، نونکا  درک !!! اطع  نم ، هب  ار  نآ  دنوادخ  مریگ و  تسد  هب  ار  تموکح  روما 

!!! درک مهاوخن  افو  اـهنآ  زا  کـیچیه  هب  مراذـگ و  یم  دوخ  ياـپ  ریز  ار  اـهنآ  همه ي  مداد ، هدـعو  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  هب 
[. 76]

راوس مدرم  هدرگ  رب  ریوزت ، روز و  رز و  اب  وا  دش و  راکشآ  هیواعم ، هنادرم ي  ناوج  ان  ریوزت  گنرین و  دیلپ و  تیهام  بیترت ، نیا  هب 
.دیدرگ

تشگزاب و هنیدم  هب  هدش و  رانک  رب  تسایس  هنحص ي  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  بیترت ، نیا  هب 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


.داد همادا  دوخ  یگدنز  هب  لاعتم  دنوادخ  روتسد  راظتنا  رد  اجنآ  رد 

تسد هب  ار  تفالخ  مامز  يرمق ، يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  مما  هک  ، ) قوف خیرات  ربانب 
، يرمق يرجه  کی  لهچ و  لاـس  لوـالا  عیبر  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  رد  هیواـعم ، اـب  ترـضح  نآ  هماـن ي  حلـص  دادرارق  تفرگ و 

هنیدم رهش  هب  ترضح  نآ  سپس ، .تسا  هدوب  زور ، لهچ  هام و  شش  ترـضح ، نآ  تفالخ  تدم  هک  میریگ  یم  هجیتن  دش ) دقعنم 
[. 77  ] تسا هداد  یگدنز  همادا ي  یتموکح ، لئاسم  تموکح و  نتم  زا  رود  هب  لاس ، هد  دودح  هتفر و 

هحفص 120] ]

توافتم هبطخ ي  ود  راوگان و  تاقالم  کی 

هراشا

عامتجا تملاسم  اب  يدحاو  هطقن ي  رد  ود  نآ  هیواعم ، مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  حلـص  دادرارق  ياضما  زا  سپ  هک  دوب  یعیبط 
، هکنآ مه  دنشاب و  هدرک  لجسم  دهد ، تداهش  نادب  دناوتب  خیرات  هک  یلمع ، يا  هنومن  اب  ار  دوخ  حلـص  مه  قیرط ، نیا  زا  ات  دننک ،

فارتعا تسا ، هدرپـس  يو  هب  هک  يدـهعت  هب  هداد و  دوخ  لـباقم  فرط  هب  هچنادـب  ناناملـسم ، مومع  ربارب  رد  فرط ، ود  زا  کـی  ره 
.دنک

تختیاپ نآ  دش و  ریزارس  رهش ، نیا  فرط  هب  زین  تیعمج  لیس  دندش ، هناور  وس  نادب  هدرک و  باختنا  ار  هفوک  رهـش  فرط ، ود  ره 
.تخاس مدرم  هنوگ  همه  زا  ولمم  ار  گرزب 

هک یخیرات -  هعقاو ي  نیا  رد  تکرـش  يارب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  هاگودرا  کنیا  هک  دندوب ، ههبج  ود  نازابرـس  تیعمج ، نیا  رتشیب 
.دندوب هدروآ  ور  رهش ، نیا  هب  دشاب -  نآ  دهاش  تسیاب  یم  هاوخان ، هاوخ  زین  هفوک  دوب و  هدش  تبث  هفوک  رهش  سحن  علاط  رد 

اههد قارع ، تختیاپ  هک  دوب  راب  نیتسخن 
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[. 78  … ] نما و يور  هک  دوب  ینامز  رید  هاگودرا ، نیا  .دید  یم  کیدزن  زا  ار  ناملسم  ای  یحیسم  یماش ، شوپ  خرس  زابرس  رازه 

هحفص 121] ]

رد يرهف » هملـسم ي  نب  بیبح   » و یلهاب » ناملـس   » ثداوح نارود  زا  میدـق -  يراگزور  زا  و  هتـشاد ، غیرد  رگیدـکی  زا  راـهنز  … 
، دینک یم  رکف  امـش  لاح  .دندوب  هدشن  وربور  رگیدکی  اب  نینوخ ، ثداوح  یخیرات و  ياه  ینمـشد  اب  زج  نافع - » نب  نامثع   » دـهع

میلـست هدنکفا و  نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  دیاب  راچانب ، دـنیب  یم  هک  یماگنه  دـهد ، یم  تسد  یـساسحا  هچ  یفوک  رادافو  زابرـس  هب 
ارف ار  هفوک  هدـش ي  هداهن  ناینب  اوقت  ساسا  رب  تمظع و  اب  دجـسم  ياه  قاور  هک  یماـش ، نایهاپـس  هناـحتاف ي  رتخبت  رورغ و  جوم 

!؟ دوش دوب ، هتفرگ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ياهفده  زا  ای  لاح  نیع  رد  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادناخ  صلخم  ناروای  يارب  هثداح ، نیا 
خلت و یسب  دنتشادن -  یهاگآ  دوب ، هدرک  لیمحت  ترضح  نآ  رب  ار  حلص  نیگنس  راب  هک  یعاضوا  زا  اساسا  ای  هیواعم و  اب  حلـص  زا 

.دوب هدنشک 

.دندوب هتشگ  رهاظ  هنحص  يور  رب  دوخ ، یعقاو  هرهچ ي  اب  هدیرد و  ار  اه  هدرپ  همه ي  هرابکی  راکتنایخ ، تیرثکا  یلو 

يزوریپ هدرـسفا و  ياه  نشج  غورف  یب  يداش  رد  هک  دندروخ  یم  مشچ  هب  زین  نایفوک  زا  ییاه  هتـسد  ماش ، نایهاپـس  هوبنا  نایم  رد 
.دندوب هتسج  تکرش  نانآ ، ماجرف  یب - 

.دندرک توعد  عماج  دجسم  هب  حلص ، دادرارق  نیفرط  هباطخ ي  ندینش  يارب  ار  مدرم  نایدانم ،

ذخآـم هک  ار  دوخ  لـصفم  هباـطخ ي  تسـشن و  نآ  زارف  رب  تفر و  شیپ  ربـنم  يوس  هب  اذـل  .دوـب  یم  نارنخـس  نیلوا  دـیاب  هیواـعم ،
ار نآ  هتسجرب ي  تمسق  دنچ  زجب  یخیرات ،
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.دومن داریا  دنا ، هدرکن  طبض 

هحفص 122] ]

سک ره  سپ  دناوخب ، هبطخ  هداتسیا  لاح  هب  زج  هک  مدیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زگره  نم  : » دیوگ هرمـس  نبا  رباج  )
ص ماکحألا » تایآ   » باتک رد  يریازج ، ار  ثیدح  نیا  نادب . » شیوگغورد  وت  دناوخ ، یم  هبطخ  هتسشن  ترـضح ، نآ  هک  دیوگب 

!( دناوخ هتسشن ، تروص  هب  ار ، هبطخ  هک  تسا  یسک  لوا  هیواعم ، ایوگ  .تسا  هدرک  تیاور  ، 75

: تسا هدرک  طبض  روطنیا ، دوخ ، خیرات  رد  یبوقعی  ار ، هیواعم  قطن  نیا  ياه  تمسق  زا  یکی 

« !! تشگ زوریپ  قح  رب  لطاب  دمآ ، دیدپ  یفالتخا  شربمغیپ ، زا  دعب  هک  یتما  ره  رد  نامگ ، یب  همه ، نیا  زا  سپ  و  »… 

: دوزفا دوخ  نخس  هب  ار  ترابع  نیا  اذل  تسوا ، نایز  هب  نخس  نیا  هک  تسناد  هیواعم ، ناهگان  دسیون : یم  یبوقعی 

[. 79 « !! ] تفای هبلغ  لطاب  رب  قح  هک  تما ، نیا  رد  رگم  »

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  نیا  ینیادم ، ار  هیواعم  هبطخ ي  زا  يرگید  تمسق 

، امـش هک  متـسناد  یم  نم  هکنیا  اب  مدیگنج ، امـش  اب  جح ، تاکز و  زامن و  رطاخب  نم  هک  دیرادنپ  یم  امـش  ایآ  هفوک ! لها  يا  ناه  »
!؟ دیروآ یم  اج  هب  ار  اهنیا  همه ي 

هب ارم  ادخ ، کنیا  و  مریگ ! تسد  هب  ار  امش  رما  مامز  منک و  ینارمکح  امش  رب  هک  متساخرب  گنج  هب  امـش  اب  رطاخ  نیا  هب  طقف  نم 
، هدش هتخیر  نیمز  رب  هنتف  نیا  رد  هک  ینوخ  ره  هک  دینادب  امش  نونکا  .دیرادن  شوخ  امـش  دنچ  ره  تسا ، هدرک  لیان  هتـساوخ ، نیا 
: تسا راک  هس  نیا  رد  طقف  مدرم  تحلصم  و  تسا !! نم  ياپ  ود  نیا  ریز  دهع  نآ  ما ، هتسب  یسک  اب  نم  هک  يدهع  ره  تسا و  رده 

هحفص 123] ]

يادا - 1
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.تقو رس  رد  اه ، تایلام 

تقو رس  رد  زابرس ، ندرک  هناور  - 2

« . دمآ دنهاوخ  امش  رس  رب  نانآ  دیورن ، نانآ  غارس  هب  امش ، رگا  اریز  نمشد ؛ هناخ ي  رد  نمشد ، اب  ندیگنج  - 3

دای مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  باطخ ، نیا  رد  هیواعم  هک : دـنک  یم  لقن  دنـسم ، روط  هب  تباـث  یبا  نب  بیبح  زا  یناهفـصا ، جرفلاوبا 
[. 80  ] تفگ ازسان  زین ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  سپس  دوشگ و  وا  مانشد  هب  نابز  درک و 

: تفگ هیواعم  هک  تسا  هدرک  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  یعیبس ، قاحساوبا 

« !! درک مهاوخن  افو  اهنآ  هب  نم  تسا و  نم  ياپ  ود  نیا  اریز  ما ، هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  نم  هک  يدهعت  ره  دینادب ! »

[. 81 !« ] دوب رگ  هلیح  راکم و  هیواعم ) ! ) مسق ادخ  هب  : » دیوگ یم  یعیبس  قاحساوبا  هاگنآ 

هک دنتـسه  یناسک  نیعبات   ) .تسا نیعبات  زا  و  ینادمه » هللادبع  نب  ورمع   » نامه یعیبس ، » قاحـساوبا  : » هک تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا ، ]
شا هرابرد  هک  تسا  یـسک  نامه  وا ، ( دندید ار ، ترـضح  نآ  هباحـص ي  یلو  دندرکن ، كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

درک و یم  نآرق  متخ  کی  یبش ، ره  رد  دروآ و  ياجب  دوخ  هاگماش  زامن  يوضو  اب  ار  دوخ  هاگحبـص  زامن  لاـس ، لـهچ  دـنا : هتفگ 
[ .دوبن رتدامتعا ، دروم  ثیدح ، رد  رتدباع و  يو  زا  یسک  وا ، نامز  رد 

، ناهگان تشذگ و  راظتنا  هب  يا  هظحل  هیواعم ، نانخس  نتفای  نایاپ  زا  سپ 

هحفص 124] ]

سک همه  زا  تبیه ، قالخا و  رظنم ، تهج  زا  هک  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف 
هیلع یلع  ماـما  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  بارحم  فرط  زا  هک  تشگ ، رادـیدپ  دوـب ، رت  هیبـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب 

دجسم نآ  رد  مالسلا 
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.تفر یم  شیپ  ربنم  فرط  هب  تمظع ، اب 

، زین ناگرزب  تالاح  تاکرح و  نیرتکچوک  هک  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  یعلو  یگتفیـش و  تلاح  الومعم  هوبنا ، ياـه  تیعمج  رد 
.دنامن هدیشوپ  مدرم  رظن  زا 

ربنم زارفرب  هکنیا  هک  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  ناوارف  يدرـسنوخ  تناـتم و  اـب  ار ، هیواـعم  یگدزباتـش  ناـبز و  تنکل  دوخ  اـب  مدرم ،
.دندرک هسیاقم  دینارذگ ، یم  رظن  زا  ار  تیعمج  هوبنا  قیقد ، یهاگن  اب  هداتسیا و 

تفگ و دهاوخ  ار  یخساپ  هچ  هیواعم  هب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هک  دننیبب  دنتـساوخ  یم  همه  .دوب  شوگ  هچراپکی  هفوک ، دجـسم 
.داد دهاوخ  ناشن  دوخ  زا  ار  یلمعلا  سکع  هچ  هیواعم ، ینابزدب  ینکشدهع و  ربارب  رد 

، گرزب نارونخـس  همه ي  زا  عوضوم ، ندومن  میـسرت  نداد و  هوـلج  رد  رت و  وـگ  ههیدـب  مدرم  همه ي  زا  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما 
.دومرف داریا  ار ، لصفم  غیلب و  هباطخ ي  نآ  ساسح ، عقوم  نآ  رد  اذل  دوب ؛ رتاناوت 

سپ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نادناخ  اب  مدرم  طباور  هرابرد ي  دانسا ، نیرتاویـش  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هباطخ ي 
یگتسبمه ینابرهم و  تبحم و  هب  ناناملسم ، توعد  تحیصن و  دنپ و  زا  راشرس  نمض ، رد  .تسا و  ترضح  نآ  زوسناج  تلحر  زا 

.تسا

ربمایپ نادناخ  تیقفوم  دای  هب  ار  مدرم  دوخ ، ياویش  نایب  اب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هحفص 125] ]

.دنکفا مالسلا ) مهیلع   ) ادخ ربمایپ  تیعقوم  تیعضو و  دای  هب  هکلب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ره دنک ، دای  هیواعم  زا  ازسان  مانشد و  اب  هکنآ  نودب  .درک  در  ار  هیواعم  ياه  ییوگ  هوای  دوخ ، نخس  نایاپ  رد  ترضح ، نآ  سپس ،
[. 82  ] دوب هیواعم  هب  نیهوت  مانشد و  نیرت  هدنزگ  دوخ  زیمآ ، تغالب  شور  نآ  اب  ترضح ، نآ  راتفگ  هک  دنچ 

نسح ماما  هبطخ 

ماما هبطخ ي  کنیا ، و 
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[. 83 : ] مالسلا هیلع  نسح 

: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  هباطخ ي  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

ناهاوگ هکنانچ  تسین ، هللا »  » زجب ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  دنا و  هدوتس  شنارَگ  شیاتـس  هکنانچ  ار ، يادخ  منک  یم  شیاتـس  »
.دنا هداد  تداهش  نیا ، رب 

رارق شیوخ  یحو  نیما  داتـسرف و  قلخ  تیاده  هب  ار  وا  تسوا  ربمایپ  هدـنب و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
.داب شنادناخ  رب  وا و  رب  ادخ ، تمحر  دورد و  .داد 

چیه هنیک ي  نم ، هک  ار  يادخ  تنم  ساپـس و  مشاب و  قلخ  يارب  قلخ ، نیرت  هاوخریخ  هک  مراودـیما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـعب : اما 
.متسین یناملسم  چیه  يارب  اوران ، دنسپان و  راتساوخ  ما و  هتفرگن  لد  هب  ار  یناملسم 

.دتفا دنسپ  ار  امش  يورکت  ییاهنت و  رد  هک  تسا  نآ  زا  هب  دیاین ، شوخ  ار  امش  یگنهامه  رد  هچنآ  ره  هک  دینادب ! ناه ،

تفلاخم نم  نامرف  اب  امش  سپ  .دیـشیدنا  یم  امـش  دوخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  متفرگ ، رظن  رد  امـش  يارب  هچنآ  نم  هک  دیـشاب ! هاگآ 
در ارم  رظن  يأر و  دیزرون و 

هحفص 126] ]

[. 84 « ] ددرگ نومنهر  تسا ، تبحم  اضر و  نمضتم  هچنآ  هب  ار  ام  دزرمایب و  ار  امش  نم و  ادخ ، .دینکن 

رما نیا  انامه ، .تشاد  ظوفحم  ام ، نیرخآ  هب  ار  ناتنوخ  درک و  تیاده  ام  نیلوا  هب  ار  امـش  دنوادخ ، مدرم ! يا  ناه ، : » دومرف سپس 
.تسا شدرگ  رییغت و  رد  ایند ، تسا و  ینارود  ار 

کیدزن دیوش ، یم  هداد  هدعو  نادـب  هچنآ  مناد ، یمن  وگب  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربمایپ  هب  لجوزع ، يادـخ 
هک دیاش  مناد ، یم  نم  دناد و  یم  دینک ، نامتک  ار  هچنآ  راکشآ و  نخس  وا ، انامه  .رود  ای  تسا 
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[. 85 « ] ینامز رگید  ات  يا  هرهب  تسا و  یشیامزآ  نیا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ ،

.دیوگ یم  غورد  وا  .ما  هدیدن  هتسیاش  ار  دوخ  هدید و  تفالخ  هتسیاش ي  ار  وا  نم  هک  هدرک ، دومناو  نینچ  هیواعم  »… 

هک يا  هظحل  زا  میرتراوازـس و  سک  همه  زا  تموکح  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  تواضق  هب  لج  زع و  يادـخ  باتک  رد  اـم 
.میا هتفرگ  رارق  يدعت  ملظ و  دروم  هراومه  ام  تفای ، تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ام زا  ار ، ام  هرهب ي  بیصن و  دندیناروش و  ام  رب  ار  مدرم  دنتسج و  طلـست  ام  رب  دنتـشاد و  اور  متـس  ام  رب  هک  یناسک  ام و  نایم  ادخ ،
.درک دهاوخ  مکح  دنتفرگ ، زاب  وا  زا  دوب  هداد  رارق  ام  رد  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دنتشادزاب و 

اب تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  مدرم ، رگا  دنگوس ! ادخ  هب 

هحفص 127] ]

يا وت -  تشاد و  یمن  غیرد  ناشیا ، زا  ار  دوخ  تکرب  نیمز ، دیراب و  یم  نانآ  رب  ار  دوخ  تمحر  نامـسآ ، دندرک ، یم  تعیب  مردپ 
.يدرک یمن  عمط  تفالخ  رد  هیواعم - !

هدـش و دازآ  ناگدرب  هاگنآ  دنتـساخرب و  هعزانم  هب  نآ ، رـس  رب  دوخ  ناـیم  رد  شیرق  دـمآرب ، دوخ  هاـگیاج  زا  تفـالخ  نوچ  یلو ،
.دندرک عمط  نآ  رد  زین  تنارای -  وت و  ینعی : ناشنادنزرف - 

زا رتاناد  هکیلاح  رد  درپسب ، یـسک  هب  ار  دوخ  روما )  ) مامز یتلم  هاگره ، تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیلاح  رد 
اجنآ ات  دیشک ، دهاوخ  طاطحنا  یتسپ و  هب  هتسویپ  شراک  تسه ، تلم  نآ  نایم  رد  وا ،
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.دنک لزنت  دوخ ، نیتسخن  لزنمرس  هب  هک 

يرماـس زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هفیلخ  وا  هک  دنتـسناد  یم  هکیلاـح  رد  دـندرک ، كرت  ار  مالـسلا  هیلع  نوراـه  لیئارـسا ، ینب 
.دندرک يوریپ 

هک دندوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هکنیا  اب  دنداتفا ، نارگید  یپ  رد  هدرک و  كرت  ار  مردپ  زین ، مالـسا  تما 
.يربمایپ رد  رگم  یتسه ، مالسلا  هیلع  یسوم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نوراه  نوچمه  نم ، هب  تبسن  وت  دومرف : یم  مردپ ) هب  )

هک داد  نامرف  هدومن و  بصن  تفـالخ ) هب   ) ار مردـپ  مخ ، ریدـغ  زور  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندوب  هدـید  اـهنآ ،
.دنناسرب نابیاغ )  ) نارگید هب  ار  بلطم  نیا  نارضاح ،

نآ رگا  دش و  راغ  دراو  هدومن و  رارف  درک -  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  دوخ -  موق  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.درک یمن  رارف  زگره  تشاد ، یم  یناروای  دوخ ) يارب   ) ترضح

زا تسد  دینشن ، خساپ  تساوخ و  يرای  داد ، دنگوس  ار  مدرم  نوچ  مردپ ،

هحفص 128] ]

.دیشک ورف  راک 

: دنوادخ

.درکن هذخاؤم  هداهن و  تعسو  رد  دوب ، رطخ  رد  شناج  هتشگ و  فیعض  رای و  یب  هک  ار  مالسلا  هیلع  نوراه  - 1

.دومنن تساوخزاب  هدراذگ و  دازآ  درک ، رارف  راغ  هب  تشادن و  يروای  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 2

.دوب میهاوخن  هذخاؤم  تیلوؤسم و  دروم  ادخ  بناج  زا  میتفاین ، يروای  میدشن و  تیامح  تما  نیا  فرط  زا  هک  زین  مردپ  نم و  - 3

[. 86 « ] دیآ یم  دیدپ  یضعب ، یپ  رد  یضعب  هک  تسا  يدننامه  ياهراک  ادخ و  ياهتنس  اهنیا ،

: درک هفاضا  ترضح  نآ  سپس ،

ثوعبم قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  »

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


زج دنکن ، تموکح  ام  رب  یتردق  زگره  و  دراذـگ ، دـهاوخورف  وا  لمع  زا  ادـخ  دراذـگ ، ورف  ار  يزیچ  ام  قح  زا  هک  سک  ره  درک ،
[. 87 « ] تسناد دیهاوخ  يراگزور ، زا  سپ  ار  نیا  ربخ  هنیآ ، ره  دوب و  دهاوخ  ام  نآ  زا  راک ، ماجرف  هکنآ 

دوخ هب  دوب ، هداد  ترضح  نآ  راوگرزب  ردپ  هب  وا  هک  ار  ییازـسان  نآ  ات  درک ، هیواعم  هب  ور  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هاگنآ ،
 -: دومرف مه  اویش  هچ  و  دومرف -  دنادرگزاب و  وا 

! تسا رخص  تردپ  يا و  هیواعم  وت  و  تسا ! مالسلا  هیلع  یلع  مردپ ، منسح و  نم  يدرب ! ار  مالسلا  هیلع  یلع  مان  هکنآ  يا 

هحفص 129] ]

! تسا دنه  وت  ردام  و  تسا ! مالسلااهیلع  همطاف  نم ، ردام 

و تسا ! مالسلااهیلع  هجیدخ  نم ، گرزب  ردام  تسا ! هبتع  وت ، گرزب  ردپ  و  تسا ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نم ، گرزب  ردپ 
رت و نیگنن  شراـبت  لـصا و  رت و  تسپ  شناـشن  ماـن و  هک  ار  سک  نآ  رفن ، ود  اـم  زا  دـنک  تنعل  ادـخ  تسا ! هلیتف  وت ، گرزب  رداـم 

« !!! تسا رتشیب  شقافن ، رفک و  هقباس ي  رتراب و  ترارش  شا ، هتشذگ 

! نیمآ دندروآرب : دایرف  دجسم ، لها  زا  ییاه  هورگ  دیوگ : یم  يوار 

نب لضف  هک : دـنک  یم  لـقن  دـیبع  وبا  زا  جرفلاوبا ، نیمآ ! میوگ : یم  زین  نم  تفگ : نیعم  نب  ییحی  هک : دـیوگ  یم  نسح  نب  لـضف 
! نیمآ میوگ : یم  زین  نم  و  تفگ : نسح 

! نیمآ میوگ : یم  زین  نم  و  دیوگ : جرفلاوبا )  ) یناهفصا نیسحلا  نب  یلع 

! نیمآ دیوگ : یم  زین  باتک  نیا  فلؤم  دـیدحلا ، یبا  نب  دـیمحلادبع  دـسیون : یم  هغالبلا » جـهن  حرـش   » باتک رد  دـیدحلا ، یبا  نبا 
[. 88]

یم دوخ ، هبون ي  هب  زین  ام  و  دسیون : یم  مالسلا » هیلع  نسحلا  حلص   » باتک فلؤم 
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! نیمآ مییوگ :

! نیمآ مییوگ : یم  دوخ  هبون ي  هب  زین  ام  و 

هتـشگ رادروخرب  خیرات ، دادتما  رد  یلاوتم ، ياهلـسن  نیـسحت  لوبق و  زا  هک  تسا  يا  هباطخ  اهنت  نیا  یناهج ، ياه  هباطخ  خیرات  رد 
[. 89  ] دبای یمن  يرترب  نآ  رب  يزیچ  دریگ و  یم  جوا  هتسویپ  هک  قح ، نخس  تسا  نینچ  تسا و 

هحفص 130] ]

همان حلص  شریذپ  لیالد 

ضارتعا هیواعم ، اب  ترضح  نآ  حلص  شریذپ  يارجام  هب  يددعتم ، ياه  هورگ  دارفا و  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  دوخ  رصع  نامه  رد 
.دندومن چیپ  لاؤس  ار  ترضح  نآ  هدرک و 

رد یفاک  تقد  يریگراکب  اب  هک  دنداد ، ار  مزال  ياهخساپ  اهـشسرپ  نآ  هب  يراوگرزب ، تناتم و  لامک  اب  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.ددرگ یم  راکشآ  یبوخ  هب  ترضح ، نآ  طسوت  هیواعم ، اب  حلص  شریذپ  لیالد  اهخساپ ، نآ 

: تسا لیذ  رارق  هب  هطبار ، نیا  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  ترضح  ياهخساپ  زا  یشخب  هدیکچ ي  هصالخ و 

.متشادن روای  رای و  نم ، - 1

[. 90  ] دنتسه نوگانوگ  دیاقع  ياراد  هدنکارپ و  نم ، نارای  - 2

(3)

[. 91 ( ] دشاب يرگید  هنوگ ي  هب  دیاب  هزرابم  لکش  نونکا ،  ) دراد لبق ) زور  زا  ریغ   ) یصوصخم لکش  زور  ره  دنوادخ ، هدارا ي 

هحفص 131] ]

(4)

یقاب نیمز  يور  رد  ام ، نایعیـش  زا  رفن  کی  مدرک ، یمن  حلـص )  ) نینچ نم ، رگا  .مدرک  حلـص  ناناملـسم  نوخ  ظفح  رطاـخ  هب  نم ،
[. 92  ] دنام یمن 

(5)

ات درک ، خاروس  ار  یتشک  مالسلا  هیلع  رضخ  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع  یسوم  رضخ و  ناتساد  نوچمه  هیواعم ،) اب   ) نم حلص  ناتـساد 
.دندرک یم  فرصت  ار  یتشک )  ) نآ نایتوغاط ، هنرگ  و  دسرب ، شنابحاص  تسد  هب  یتشک )  ) نآ
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رضخ راک  زار  هب  هک  یتقو  یلو  دش ، نیگمشخ  مالسلا ، هیلع  رضخ  راک  زا  دوب ، ربخ  یب  عوضوم ، زار  زا  نوچ  مالـسلا ، هیلع  یـسوم 
[. 93  ] دیدنسپ ار  نآ  درب ، یپ  مالسلا  هیلع 

ناتساد رکذ  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  زار  امش  رگا  دیا و  هدش  نیگمشخ  نم  رب  هیواعم ،) اب  نم   ) حلص زار  هب  یهاگآان  رطاخ  هب  زین ، امش  دومرف : مالسلا ، هیلع  رضخ 
[. 94  ] دیدنسپ یم  ار  نآ  دیتسناد ، یم 

(6)

هکنیا هب  تسا  هراشا  [ ) 95  ] منک لیمحت  امـش  هب  دیتسین ، نآ  هدامآ ي  امـش  هک  ار  یگنج )  ) يزیچ هک  تسا  رود  هب  درخ ، لقع و  زا 
(. دیرادن ندیگنج  تقاط  رگید  هدش و  رازیب  هتسخ و  نیفص ، گنج  ندیشک  لوط  رطاخ  هب  هیواعم ، اب  گنج  رد  امش ،

(7)

« ، هرمض ینب   » نوچمه ینارفاک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  حلص  دننامه  نم ، حلص 

هحفص 132] ]

.دوب هیبیدح » حلص   » رد هکم ، » ناکرشم   » و عجشا ، » ینب  »

نم هک  شباحصا ، هیواعم و  .دندوب  نآرق ) رهاظ  لیزنت  ساسا  رب   ) رفاک درک ، حلـص  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکنانآ ،
.دنتسه نآرق )-  نطاب  لیوأت -  ساسا  رب   ) رفاک مدومن ، حلص  اهنآ  اب 

(8)

هچنآ زا  منایعیش  يارب  نم ، بناج ) زا  هیواعم  اب   ) حلص شریذپ  ادخ ! هب  دنگوس  ما ! هدرک  هچ  نم  هک  دیناد  یمن  امـش ، امـش ! رب  ياو 
[. 97 [ ] 96 ! ] تسا رتهب  دنک ، یم  بورغ  دبات و  یم  نآ  رب  دیشروخ  هک 

هحفص 133] ]

ریش فرظ  نایم  رد  هدنشک ، رهز 

.دوب مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رسمه  ثعشا ، رتخد  هدعج ،

هب ار  وـت  نم  یهدـب ، رهز  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  وـت  رگا  هک : داد  ماـغیپ  يو  هب  داتـسرف و  هدـعج  يارب  مـهرد  رازه  دـصکی  هیواـعم ،
.مروآ یم  رد  دیزی ، مدنزرف  يرسمه 

.داتسرف هدعج  يارب  ار  یکبآ  مس  هیواعم ، .دومن  مومسم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک و  لوبق  ار  هیواعم  داهنشیپ  نیا  هدعج ،

.دوب مرگ  مه  اوه  دوب و  هزور  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 

نآ تخیر و  ریش  فرظ  نایم  رد  ار  مس  نآ  هدعج ، راطفا ، ماگنه 
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.تشاذگ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  ار  فرظ 

: دومرف هدعج  هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  هاگنآ ، .درک  تیمومسم  ساسحا  مد ، نامه  دیماشآ و  ار  ریـش  نآ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
! درک دهاوخ  اوسر  ار  وت  دنوادخ ، یسر و  یمن  تیوزرآ  هب  وت  ادخ ! هب  دنگوس  دشکب ! ار  وت  ادخ  یتشک ، ارم  وت 

.دیسر تداهش  هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  تیمومسم ، نیا  زا  دعب  زور  ود 

.درکن دیزی  رسمه  ار  وا  درکن و  افو  دوخ ، لوق  هب  هدعج  هرابرد ي  هیواعم ،

.دش ینادنزرف  ياراد  وا  زا  درک و  جاودزا  هحلط ، نادناخ  زا  يدرم  اب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هدعج ،

هحفص 134] ]

: دنتفگ یم  نانآ  هب  اهنآ  دش ، یم  یعازن  شیرق ، دارفا  ریاس  هدعج و  نادنزرف  نایم  هاگره ،

!« جاوزألا همسم  ینب  ای  »

[. 98  ] دناروخ یم  رهز  ار  دوخ )  ) نارهوش هک  ینز  نآ  نارسپ  يا  ینعی :

: هک تسا  هدمآ  يرگید )  ) تیاور رد 

! نادرگ دیزی  رسمه  ارم  وت ، تفگ : دمآ و  هیواعم  دزن  هدعج ،

[. 99 ! ] دوب دهاوخن  هتسیاش  زین  دیزی  مرسپ  يارب  دشابن ، هتسیاش  مالسلا  هیلع  نسح  يارب  هک  ینز  وش ! رود  ورب ، تفگ : هیواعم 

.میدوب هناخ  رد  مالسلاامهیلع ، نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  نم  دیوگ : یم  قاحسا  نب  ورمع 

دننام هاگچیه  یلو  دنداد ، رهز  ارم  اهراب ، دومرف : نوریب  زا  تشگزاب  ماگنه  تفر و  نوریب  ریهطت ، يارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ ،
! مداد تکرح  ار  نآ  دوب ، مهارمه  هک  یبوچ  اب  نم  داتفا و  مرگج  زا  يا  هراپ  انامه ، .دوبن  رابنیا 

؟ داد رهز  ار  وت  یسک  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نآ وا  رگا  یـشکب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  وـت  اـیآ  یهاوـخ ؟ یم  هچ  داد ) رهز  ارم  هک   ) سک نآ  زا  وـت  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
شیب وا ، رب  دنوادخ  باذع  مشخ و  مناد ، یم  نم  هک  دشاب  یسک 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 100  ] ددرگ راتفرگ  نم ، رطاخ  هب  یهانگ ، یب  درف  هک  مرادن  تسود  نم  هک  دشابن ، وا  رگا  تسا و  وا ) رب   ) وت باذع ) مشخ و   ) زا

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تسا : هدمآ  رگید ، لقن  رد 

هحفص 135] ]

، درک هدـهاشم  ار  دوخ  ردارب  عضو  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما   ) شراوگرزب ردارب  نیلاب  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو 
.درک هیرگ 

!؟ ینک یم  هیرگ  وت  ارچ  مردارب ! دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

! دندرک ردارب  یب  ارم  مومسم و  ار  وت  منیب  یم  هکیلاح  رد  منکن ، هیرگ  هنوگچ  نم  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اود و ریش ، بآ ، زا   ) هک ار  هچنآ  نم  لاح ، نیع  رد  یلو  دندرک ، مومسم  رهز  اب  ارم  هچ  رگا  مردارب ! دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
: یلو دنتسه ، عمج  نم  دزن  زین ، مناگتسب  نارهاوخ و  ناردارب و  .تسا  هدامآ  اجنیا ، رد  مهاوخب ، اهنیا ) دننام 

کمد کفس  کلتق و  یلع  نوعمتجیف  اندج ، همأ  نم  مهنأ  نوعدی  لجر ، فلأ  نوثالث  کیلا  فلدزی  هللادبعابأ ! ای  کمویک  موی  «ال 
…« .

ام دج  تما  زا  ار  دوخ  هکیلاح  رد  رفن ، رازه  یس  هک  يروط  هب  تسین ! وت  تداهش  زور  یتخـس  هب  يزور ، چیه  هللادبعابا ! يا  : » ینعی
نز دننک و  یم  کته  ار  وت  تمرح  اهنآ  .دنیامن  یم  مادقا  وت ، نوخ  نتخیر  نتشک و  هب  هدرک و  هرصاحم  ار  وت  دنناد ، یم  ناملسم  و 

« .ددرگ اور  هیما  ینب  رب  ادخ  تنعل  ماگنه ، نیا  رد  .دنیامن  تراغ  ار ، وت  لاوما  هدرک و  ریسا  ار  وت  هچب ي  و 

تسا زوسناج  يردق  هب  وت ، تداهـش  یگنوگچ  مردارب ! دومرف : مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپس ،
: هک

« . راحبلا یف  ناتیحلا  تاولفلا و  یف  شحولا  یتح  یش ء  لک  کیلع  یکبی  «و 

همه و  : » ینعی
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[. 101 « ] اهایرد رد  اه  یهام  و  اهنابایب ، رد  یشحو  ناروناج  یتح  دننک ، یم  هیرگ  وت  رب  ینیمز ،) ینامسآ و  زا   ) زیچ

هحفص 136] ]

: دنک یم  تیاور  هیما » نب  هَداَنُج  »

نآ دزن  رد  یتشت  هک  مدید  هتفر ، ترضح  نآ  تدایع  هب  نم  دیسر ، تداهش  هب  نآ  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يرامیب  نآ  رد 
! دوب نآ  رد  ترضح ، نآ  رگج  ياه  هتخل  هکیلاح  رد  تخیر ، یم  تشت  نآ  رد  ترضح ، نآ  يولگ  نوخ  تسا و  ترضح 

!؟ ینک یمن  هجلاعم  ار  دوخ  ارچ  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  نم 

!؟ منک هجلاعم  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  ادخ ! هدنب ي  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

! دیئامرفب يا  هظعوم  ارم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  نم  سپس ،

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

! كرفسل دعتسا  »

! کلجأ لولح  لبق  كداز ، لصح  و 

! …« کبلطت توملا  و  ایندلا ، بلطت  کنأ  ملعا  و 

! شاب دوخ  ترخآ  رفس  هدامآ ي  هدانج ! يا  : » ینعی

! روآ تسدب  ار  دوخ  ترخآ  رفس  هشوت ي  دوخ ، رمع  نایاپ  زا  شیپ  و 

زونه هک  ار -  ادرف  هودـنا  مغ و  زورما ، هاگچیه  و  دـشاب ! یم  وت  يوجتـسج  رد  زین  گرم  هدوب و  اـیند  يوجتـسج  رد  وت  هک  نادـب  و 
: دیوگ یم  هَداَنُج » !« » روخن تسا -  هدماین 

ماما گنر  هکیلاح  رد  دش ، هرجح  دراو  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مدید  هاگان 

هحفص 137] ]

! دش یم  عطق  شسفن ، دوب و  هدش  درز  مالسلا  هیلع  نسح 

ترضح نآ  دزن  هدیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مشچ  رس و  هتخادنا ، دوخ  ردارب  ندب  يور  هب  ار  دوخ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 
[. 102  ] دنتفگ زار  رگیدکی ، هب  یتعاس  راوگرزب ، ود  نآ  تسشن و 
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تیمولظم هرابرد ي  هیلع ) هللا  همحر   ) یناهفـصا یناـپمک  يورغ  نیـسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  باـنج  دـهعتم ، هیقف  هلأـتم و  میکح 
ماما ترضح 
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: تسا هدومن  ییارس  هیثرم  نینچنیا  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح 

دشن نسح  نوچ  نحم ، راچد  یسک  زگره  »

دشن نحم  جنر و  همه  نآ  راچد  دش ، رو 

دنام رود  ریپ  ردپ  زا  هچ  رگا  فسوی ،

دشن نطو ، رد  سک  همه  یب  بیرغ و  نکیل 

دوبن رهگالاو  لد  نآ  بیصن  مغ ، زج 

« دشن نکش ، رکش  بل  نآ  رهب  رهز ، زج 

دوبن اور  نمشد  ز  دید ، هچنآ  تسود  زا  »

« دوبن اود  ار  شلد  ياهدرد  ربص ، زج 

تخوسن یبتجم  لد  وچ  مغ ، یلد ز  زگره  »

« تخوسن انشآ  زا  رگد  یبنجا ، تخوس ز  رو 

هحفص 138] ]

تخیر هلایپ  ردنا  رگج ، زا  مغ  هبانوخ ي  »

« تخیر هلال  هخاش  نهد  زا  لد  هچنغ ي  ای 

دوب مارحلا  تیب  بحاص  هک  يرورس ، نآ  »

[. 104 [ ] 103 [ »؟ دوب مارح  يو  رب  هچ  رهب  مارحلا ، تیب 

هحفص 139] ]

نیسح ماما  خساپ  هشیاع و  ضارتعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 

، منک یم  یتیصو  وت  هب  نم  مردارب ! : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دمآرد ، راضتحا  تلاح  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یتقو 
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! هدب شماجنا  نک و  تیاعر  ار  نآ 

نآ اب  نم  ات  ربب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  ارم  سپـس  نک ؛ نفد  هدامآ ي  ارم  هزانج ي  متفر ، ایند  زا  نم  هک  یتقو 
اجنآ رد  ربب و  عیقب  هب  ارم  نآ ، زا  سپ  نادرگرب و  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  ربق  بناـج  هب  ارم  هاـگنآ ، .منک  دـهع  دـیدجت  ترـضح 

.نک منفد 

ام هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ادـخ و  اب  وا ، ینمـشد  فـالخ و  ياـهراک  زا  مدرم  هک  هشیاـع ،)  ) اریمح فرط  زا  هک  نادـب  و 
« . دسر یم  نم  هب  یتبیصم  دنتسه ، هاگآ  نادناخ ،

یلحم هب  ار  نآ  دنتـشاذگ و  یتوبات  يور  ار  شرهطم  هزانج ي  تفر ، ایند  زا  دیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یتقو 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  هک 
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.دندرب دناوخ ، یم  زامن  اه  هزانج  رب  هلآ ، هیلع و 

.دناوخ زامن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي  رب  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

اجنآ رد  یکدنا  هدرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رهطم  دقرم  رانک  هب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  هزانج ي  زامن ، ندـناوخ  زا  سپ 
.دندرک فقوت 

هحفص 140] ]

ادـخ لوسر  رهطم  ربق  رانک  ار ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزاـنج ي  دـنهاوخ  یم  مشاـه  ینب  هک  دـنداد  ربخ  هشیاـع  هب  رگید ، يوس  زا 
.دننک نفد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دیابن هک  دیربب ، نوریب  نم  هناخ ي  زا  ار  دوخ  دنزرف  تفگ : داتسیا و  هدمآ ، اجنآ  هب  هدش ، راوس  هدرک ، نیز  يرتسا  رب  هشیاع  هاگنآ ،
!!! ددرگ هدیرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدرپ ي  دیابن  دوش و  نفد  يزیچ  اجنیا  رد 

یسک وت  و  دیدیرد ! ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدرپ ي  نیا  زا  شیپ  تردپ ، وت و  : » دومرف هشیاع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نآ کـیدزن  وا )  ) تشادـن تسود  ترـضح  نآ  هک  يدرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هناـخ ي  هب  تسا ) رکبوبا  دوصقم ،  ) ار

! درک دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  راک ، نیا  لباقم  رد  ادخ ، دشاب و  ترضح 

دهع دیدجت  شراوگرزب ، دج  اب  ات  مروایب ، شراوگرزب  دـج  دزن  ار  شا  هزانج  هک  درک  رما  نم  هب  مالـسلا ، هیلع  نسح  مردارب  انامه ،
.دنک

نیا زا  رتاناد  وا ، زین  دوب و  رتاناد  نآرق ، يانعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  مدرم  همه ي  زا  نم  ردارب  هک ، نادـب  و 
.دنک هراپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدرپ ي  هک  دوب 

، دوب زیاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهطم  دقرم  رانک  رد  ندرک  نفد  ام ، رظن  زا  رگا 
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شوگ دزن  ندز ، گنلک  ام ، رظن  زا  یلو  ، ] دش یم  نفد  اجنآ  رد  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي   ) هک يدیمهف  یم  وت  هاگنآ 
[ .تسین زیاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  كرابم 

رد  ) زور کی  ینیشن و  یم  رتسا  يور  رب  زور  کی  وت  هشیاع ! يا  تفگ : تفرگ و  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر ي  هیفنح  دمحم  سپس ،
، نیمز يور  رد  هن  یتسه و  دوخ  سفن  کلام  هن  يراد ، مشاه  ینب  اب  هک  ینمشد  تلع  هب  وت ، ینیشن ! یم  رتش  يور  رب  لمج ) گنج 

! يریگ یم  مارآ 

، دنیوگ یم  نخس  هک  اهنیا  هیفنح ! رسپ  يا  تفگ : هدرک و  وا  هب  ور  هشیاع ،

هحفص 141] ]

؟ ییوگ یم  هچ  رگید  وت  دنتسه ، مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف 

وا هک  ادخ ! هب  دـنگوس  ینک !؟ یم  رود  اجک  هب  مالـسلا ، هیلع  همطاف  ینب  زا  ار  دـمحم  وت  دومرف : هشیاع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تسا همطاف  هس  هداز ي 

(. بلاطوبا ردام   ) نارمع رتخد  همطاف ، - 1

(. مالسلا هیلع  یلع  ماما  ردام   ) دسا تنب  همطاف ، - 2

(. بلطملادبع ردام   ) مصا نب  هدئاز  رتخد  همطاف ، - 3

!!! دیتسه نمشد ، یموق  امش  هک  دیربب ، دینک و  رود  اج ) نیا  زا   ) ار دوخ  ریپ  تفگ : رگید  راب  هشیاع 

[. 105  ] داد تکرح  عیقب ، يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

: هک تسا  هدمآ  رگید ، لقن  رد 

دقرم يوس  هب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  هزانج ي  هک  یماـگنه  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  رهطم  هزاـنج ي  هب  نداد  لـسغ  مسارم  زا  سپ 
دنهاوخ یم  هک  دـندرک  نیقی  دوخ ، ناتـسدمه  اب  دوب ،) هنیدـم  مکاح  هک   ) ناورم دـنداد ، تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

درگ هب  دننک  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  رهطم  دقرم  رانک  ار ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي 
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.دنتفرگ رارق  مشاه  ینب  يور  رد  ور  هدیشوپ و  مزر  سابل  هدمآ ، مه 

! دیروایب نم  هناخ ي  هب  ار  دوخ  دنزرف  مرادن  تسود  نم  .دز  یم  دایرف  دوب ، راوس  رتسا  رب  هکیلاح  رد  هشیاع ،

، مالسلا هیلع  نسح  دوش و  نفد  هنیدم  ياج  نیرترود  رد  نامثع ، ایآ  تسا ! رتهب  شیاسآ ، زا  هک  یگنج  رایسب  هچ  تفگ : یم  ناورم 
هدرپس كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب 

هحفص 142] ]

.دوش عقاو  مشاه  ینب  هیما و  ینب  نایم  يدیدش ، گنج  هک  دوب  کیدزن  داتفا ! دهاوخن  قافتا  زگره  راک  نیا  دوش !؟

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  رهطم  دقرم  ترایز  اب  میهاوخ  یم  ام  ناورم ! يا  تفگ : تفاتـش و  ناورم  دزن  سابع ، نب  هللادبع  ماگنه ، نیا  رد 
رهطم دقرم  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي  هک  میهاوخ  یمن  ام  .مینک  يدهع  دیدجت  ترضح ، نآ  اب  هلآ ، هیلع و 

! مینک نفد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

رتسا يور  رب  يزور  وت ، يا ؟) هدرک  تسرد  هک   ) تسا ییاوسر  هچ  نیا ، هشیاع ! يا  تفگ : هدرک و  هشیاع  هب  ور  سابع ، نب  هللادـبع 
تـسود هچنآ  هب  هک  ددرگزاـب ! یگنجب !؟ ادـخ ، ناتـسود  اـب  هدرک و  شوماـخ  ار  ادـخ  رون  یهاوـخ  یم  رتـش ، يور  رب  رگید  زور  و 

رهطم دقرم  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي  میهاوخ  یمن  ام  هک  دشاب  هدوسآ  ترطاخ ، ینعی : ! ) يا هدیسر  يراد ،
دـشاب مه  ینـالوط  یتدـم  زا  سپ  هچ  رگا  ار -  نادـناخ  نیا  ماـقتنا  دـنوادخ ، مینک ) نفد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

.تفرگ دهاوخ 

هحفص 143] ]

نیسح ماما  هیثرم ي  هزانج و  نارابریت 

هیلع نسح  ماما  رهطم  هزانج ي  هک : دـنک  یم  لقن  بقانم ، بحاص  زا  هیلع ،) یلاعت  هللا  ناوضر  « ) سابع خیـش  جاـح  ، » یمق ثدـحم 
دندرک نارابریت  ار ، مالسلا 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 106  ] دندروآ نوریب  رهطم ، هزانج ي  نآ  زا  ار ، ریت  هبوچ ي  داتفه  ترضح ) نآ  رهطم  رکیپ  نفد  ماگنه   ) و

رد هدرب و  عیقب  ناتسربق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رهطم  هزانج ي  ترضح ، نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
.دندرپس شکاخ  هب  مالسلا ، مهیلع  دسا  تنب  همطاف  شراوگرزب  هدج ي  رانک  رد  اجنآ ،

رد ار  تایبا  نیا  داهن ، ربق  دـحل  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شراوگرزب ، ردارب  رهطم  هزانج ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو 
: دناوخ ترضح  نآ  گوس 

ینساحم بیطأ  مأ  یسأر  نهدأ  «أ 

« بیلس تنأ  و  روفعم ، کسأر  و 

نوچمه وت  تسا و  كاخ  يور  وت  رس  هکنیا  اب  منک ، وبشوخ  رطع  اب  ار  منساحم  يوم  ای  منزب و  نغور  ار  مرـس  يوم  نم ، ایآ  : » ینعی
« . يا هدش  هتخیر ، گرب  خاش و  تخرد 

همامح تنغت  ام  یکبأ ، تلزالف  »

« بونج ابص و  تبه  ام  کیلع و 

هحفص 144] ]

.دزو یم  بونج ، لامش و  داب  دناوخ و  یم  زاوآ  رتوبک  هک  ینامز  ات  منک ، یم  هیرگ  وت  يارب  هراومه  نم ، : » ینعی

هریزغ عومدلا  لیوط و  یئاکب  »

« بیرق رازملا  دیعب و  تنأ  و 

« . تسا کیدزن  ام  هب  تربق  یلو  يا ، هدش  رود  ام  زا  وت  تسا ، ناور  میاهکشا  تسا و  ینالوط  نم ، هیرگ ي  : » ینعی

هلامب بیصأ  نم  ابیرح  سیلف  »

[. 107 « ] بیرح هاخأ ، يراو  نم  نکل  و 

« دناشوپب كاخ ، لد  رد  ار  شردارب  هک  تسا  یـسک  هدش ، تراغ  هکلب  تسین ، هدش  تراغ  هدـش ، هدوبر  شلام  هک  سک  نآ  : » ینعی
[. 108]

هحفص 147] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ظعاوم  حیاصن و  ماتخ  نسح 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح ینارون  حیاصن  ظعاوم و  زا  یخرب  رکذ  اب  ار  نآ  همتاخ ي  هدرک و  هدافتسا  تصرف  زا  فیرش ، باتک  نیا  زا  تمسق  نیا  رد 
، مالـسلا هیلع  ینـسح  ینارون  فراعم  نیا  تکرب  هب  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  میراودـیما  هدومن و  رطعم  نیزم و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

قیفوت

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 145ناهفصا   هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


، يورخأ حالف  يویند و  حالـص  هب  لین  يارب  یعمج ، يدرف و  ياـهراتفر  حالـصا  تهج  رد  ار  يرتگرزب  رتشیب و  ياـهماگ  نتـشادرب 
.یلاعت هللا  ءاش  نا  دیامرفب ، تیانع  یمارگ ، ناگدنناوخ  هدنراگن و  يارب 

(1)

یف هداهزلا  و  يوقتلا ، یف  هبغرلا  مالـسلا : هیلع  لاق  دـهزلا ؟ ام  مالـسلاامهیلع : یلع  نب  نسحلا  دـمحم  یبا  یقتلا ، طبـسلا  مامالل  لـیق 
.ایندلا

هب يدنم  هقالع  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسیچ ؟ دهز  يانعم  دش : ضرع  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هب  ینعی :
.ایند رد  ییاسراپ  اوقت و 

(2)

؟ ملحلا امف  مالسلا : هیلع  هل  لیق 

.سفنلا کلم  و  ظیغلا ، مظک  مالسلا : هیلع  لاق 

هحفص 148] ]

؟ تسیچ ملح  يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.نتشاد هاگن  ار  نتشیوخ  ندروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(3)

؟ دادسلا ام  مالسلا : هیلع  هل  لیق 

.فورعملاب رکنملا  عفد  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ دادس  يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.ندرک رانک  رب  هدیدنسپ  راک  اب  ار  دنسپان  راک  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(4)

؟ فرشلا امف  لیق :

.هریرجلا لمح  هریشعلا و  عانطصا  مالسلا : هیلع  لاق 
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؟ تسیچ فرش  يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.نتشذگ رد  ناشیاطخ  زا  نتشاد و  هاگن  دوخ  هیاس ي  رد  ار  نادنواشیوخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(5)

؟ هدجنلا امف  لیق :

.ههیرکلا دنع  مادقالا  نطاوملا و  یف  ربصلا  راجلا و  نع  بذلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ یگنادرم ) و   ) هدجن يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.تامیالمان رد  مادقا  و  اهنادیم ، رد  تمواقم  هدنهانپ ، زا  عافد  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

هحفص 149] ]

(6)

؟ دجملا امف  لیق :

.مرجلا نع  وفعت  نأ  و  مرغلا ، یف  یطعت  نأ  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يراوگرزب ) و   ) دجم يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.مرج زا  تشذگ  تمارغ و  تخادرپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(7)

؟ هورملا امف  لیق :

.سانلا یلا  ببحتلا  قوقحلا و  ءادأ  هعینصلا و  دهعت  فنکلا و  نیل  سفنلا و  زازعا  نیدلا و  ظفح  مالسلا : هیلع  لاق 

هب
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؟ تسیچ يدرمناوج ) و   ) تورم يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

اب یتسود  و  ناردارب )  ) قوقح يادا  میاد ، ناسحا  ییوخ ، مرن  سفن ، نتشاد  یمارگ  نید ، يرادهگن  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
.مدرم

(8)

؟ مرکلا امف  لیق :

.لحملا یف  ماعطلا  ماعطا  هلأسملا و  لبق  هیطعلاب  ءادتبالا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ مرک  يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.یطحق رد  نداد  اذغ  تساوخرد و  زا  شیپ  ششخب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(9)

؟ هئیندلا امف  لیق :

.ریقحلا عنم  ریسیلا و  یف  رظنلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ یگیامورف ) و   ) هئیند يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

هحفص 150] ]

.شزرا یب  ياهزیچ  رد  هقیاضم  ینیب و  هدرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(10)

؟ مؤللا امف  لیق :

.ینخلاب قطنی  نأ  يدنلا و  هلق  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ یتسپ ) و   ) مؤل يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.ینابزدب یسیسخ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(11)
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؟ حامسلا امف  لیق :

.ءارضلا ءارسلا و  یف  لذبلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ تواخس ) و   ) حامس يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب 

.یتسدگنت هافر و  رد  ششخب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(12)

؟ حشلا امف  لیق :

.افلت هتقفنأ  ام  افرش و  کیدی  یف  ام  يرت  نأ  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ لخب ) و   ) حش يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

! فلت يداد ، هچنآ  يرادنپ و  فرش  يراد  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(13)

؟ ءاخالا امف  لیق :

.ءاخرلا هدشلا و  یف  ءاخالا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يردارب ) و   ) ءاخا يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.شیاشگ یتخس و  رد  تاواسم ،) و   ) تدعاسم دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

هحفص 151] ]

(14)

؟ نبجلا امف  لیق :

.ودعلا یلع  لوکنلا  و  قیدصلا ، یلع  هأرجلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ سرت ) و   ) نبج يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی ،

.نمشد زا  ینیشن  بقع  تسود و  اب  يریلد  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
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(15)

؟ ینغلا امف  لیق :

.لق نا  اهل و  مسق  امب  سفنلا  یضر  مالسلا : هیلع  لاق 

ضرع مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :
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.دشاب كدنا  هچرگ  تمسق ، هب  يدنماضر  دومرف : مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ  تسیچ ؟ يزاین ) یب  و   ) انغ يانعم  دش :

(16)

؟ رقفلا امف  لیق :

.ء یش  لک  یلا  سفنلا  هرش  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يدنمزاین ) و   ) رقف يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.زیچ ره  هب  سفن ، یگتفیش  يدنمزآ و  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(17)

؟ دوجلا امف  لیق :

.دوهجملا لذب  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ یگدنشخب ) و   ) دوج يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.ییاناوت ردق  هب  لذب ، دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

هحفص 152] ]

(18)

؟ مرکلا امف  لیق :

.ءاخرلا هدشلا و  یف  ظافحلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ مرک ، يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.هافر یتخس و  رد  هلیبق ،) موق و   ) يرادهگن دومرف : مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ 

(19)

؟] ءازجلا خ ل  ] هأرجلا امف  لیق :

.نارقألا هقفاوم  مالسلا : هیلع  لاق 
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؟ تسیچ یلدرپ ) و   ) تأرج يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.نادربن مه  ناروامه و  اب  راکیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(20)

؟ هعنملا امف  لیق :

.سانلا ءازعأ  هعزانم  سأبلا و  هدش  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يروالد ،) و   ) هعنم يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.نادنمورین اب  يریگرد  يروآ و  مزر  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(21)

؟ لذلا امف  لیق :

.هقودصملا دنع  قرفلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يراوخ ) و   ) تلذ يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.یئوگتسار ماگنه  هب  هرهلد ، دومرف : مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ 

هحفص 153] ]

(22)

؟ قرخلا امف  لیق :

.كرض یلع  ردقی  نم  كریمأ و  کتاوانم  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ ییوختشرد ) و   ) قرخ يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.تسا اناوت  وت  رازآ  رب  هک  نآ  اورنامرف و  اب  نداتفا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(23)

؟ ءانسلا امف  لیق :
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.حیبقلا كرت  لیمجلا و  نایتا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يدنلبرس ) و   ) ءانس يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.اهیتشز كرت  اه و  ییابیز  ماجنا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(24)

؟ مزحلا امف  لیق :

عیمج نم  سارتحالا  و  هالولاب ، قفرلا  هانألا و  لوط  مالسلا : هیلع  لاق 
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.سانلا

؟ تسیچ یشیدنا ) رود  و   ) مزح يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

، اهنآ بلاغ  رب  دامتعا  مدع  ینعی :  ) مدرم همه ي  زا  هظحالم  نانارمکح و  اب  ارادم  ناوارف ، يرابدرب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
(. يرس لئاسم  ساسح و  روما  رد 

(25)

؟ فرشلا امف  لیق :

.ناریجلا ظفح  ناوخالا و  هقفاوم  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ فرش ، يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

! ناگیاسمه يرادهگن  و  ناردارب ، اب  یگنهامه  دومرف : مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ 

هحفص 154] ]

(26)

؟ نامرحلا امف  لیق :

.کیلع ضرع  دق  کظح و  ککرت  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ تیمورحم ) و   ) نامرح يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.ندز اپ  تشپ  هدروآ ، يور  لابقا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(27)

؟ هفسلا امف  لیق :

.هاوغلا هبحاصم  هاندلا و  عابتا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يدرخ ) یب  و   ) تهافس يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.ناهارمگ اب  یمدمه  نانود و  زا  يوریپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
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(28)

؟ یعلا امف  لیق :

.قطنملا دنع  حنحنتلا  هرثک  هیحللاب و  ثبعلا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ نخس ) رد  یگدنامرد  و   ) یع يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.ندرک فاص  هنیس  بترم  ندرک و  يزاب  دوخ  شیر  اب  نخس ، ماگنه  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(29)

؟ هعاجشلا امف  لیق :

هحفص 155] ]

.ناعطلا دنع  ربصلا  نارقألا و  هقفاوم  مالسلا : هیلع  لاق 

نارقا و اب  دربن  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسیچ ؟ يریلد ) و   ) تعاجش يانعم  دش : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  ینعی :
.نادیم رد  يرادیاپ 

(30)

؟ هفلکلا امف  لیق :

.کینعی الام  یف  کمالک  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ فلکت  يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :

.نتفگ نخس  هدوهیب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(31)

؟ هافسلا ام  و  لیق :

.هضرعب نواهتملا  هلام ، یف  قمحألا  مالسلا : هیلع  لاق 

؟ تسیچ يدرخب ) ان  و   ) هافس يانعم  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  ینعی :
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.دشاب انتعا  یب  دوخ ، يوربآ  هب  قمحا و  دوخ ، لام  رد  هکنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

(32)

؟ مؤللا امف  لیق :

لاق
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.هسرع همالسا  هسفن و  ءرملا  زارحا  مالسلا : هیلع 

هگن ار  دوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسیچ ؟ یـسکان ) و   ) تمائل ياـنعم  دـش : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  ینعی :
.نتشاذگاو ار  دوخ  رسمه  نتشاد و 

(33)

هللا هقفو  موقأ و  یه  یتلل  يده  الیلد ، هلوق  ذخأ  حصن هللا و  نم  هنا  سانلا ! اهیأ 

هحفص 156] ]

.ینسحلل هددس  داشرلل و 

هب دیامن ، دوخ  يامنهار  ار  ادخ  راتفگ  دهد و  زردنا  ادـخ ، رطاخب  هک  یـسک  انامه ، مدرم ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ینعی :
.دیامن شراوتسا  تیاده و ) ، ) کین ياهشور  هب  ار  وا  هداد و  دشر  قیفوت  وا  هب  دنوادخ ، دوش و  تیاده  هار ، نیرت  میقتسم 

(34)

.رکذلا هرثکب  هللا  نم  اوسرتحاف  لوذخم  فئاخ  هودع  ظوفحم و  نمآ  هللا  راج  ناف 

رکذ اب  .تسا  هانپ  یب  كانمیب و  ادـخ ، نمـشد  ناما و  رد  ادـخ  هب  هدـنهانپ ي  دـیدرت ، نودـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ینعی :
.دیراد هگن  ادخ ، باذع )  ) زا ار  دوخ  ناوارف ،

(35)

.بیجم بیرق  هناف  هعاطلاب ، هللا  یلا  اوبرقت  يوقتلاب و  هللا  اوشخاو 

وا هک  اریز  دـییوج ! برقت  ادـخ ، يوس  هب  ادـخ ،)  ) تعاطا اب  دیـسرتب ! ادـخ  زا  يراکزیهرپ ، اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ینعی :
! تسا ریذپ  شهاوخ  کیدزن و 

(36)

نأ هللا ، لالج  ام  نوفرعی  نیذـلا  زع  و  اوعـضاوتی ، نأ  هللا  همظع  نوملعی  نیذـلا  هعفر  ناف  مظاعتی ، نأ  هللا ، همظع  فرع  نمل  یغبنی  ـال 
.يدهلا دعب  اولضی  و ال  هفرعملا ، دعب  مهسفنأ  اورکنی  و ال  هل ، اوملستسی  نأ  هللا ، هردق  ام  نوملعی  نیذلا  همالس  و  هل ، اوللذتی 

! دنک یشکندرگ ) و   ) یگرزب هک  تسین  راوازس  دبایرد ، ار  ادخ  تمظع  هک  سک  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ینعی :
یگداتفا هب  دننک ، كرد  ار  ادخ  لالج  هک  نانآ  تزع  تسا ! ینتورف  رد  دنسانشب ، ار  ادخ  یگرزب  هک  اهنآ  يدنلبرس 
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هحفص ]
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[157

دوخ ياه  سفن  و  دنوش ! میلست  وا ، هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  رد  دنـسانشب ، ار  ادخ  تردق  هک  یناسک  نآ  تمالـس  تسوا ! ربارب  رد 
.دنوشن هارمگ  تیاده ، زا  سپ  هدرکن و  راکنا  تخانش ، زا  سپ  ار 

(37)

.لمع لک  فرش  همکح و  لک  سأر  هبوت و  لک  باب  يوقتلا 

.تسا يراک  ره  فرش  تمکح و  ره  دمآرس  هبوت ، ره  هزاورد ي  اوقت ، دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ینعی :

(38)

ضیبی هتجحب و  هجلفی  هدـشر و  هل  ییهی  هرمأ و  یف  هددـسی  نتفلا و  نم  اجرخم  هل  لعجی  هللا ، قتی  نم  هنأ  اوملعا  و  هللا ! دابع  هللا  اوقتا 
.اقیفر کئلوأ  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلاو و  نیقیدصلا  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنأ  نیذلا  عم  هتبغر ، هطعی  ههجو و 

ياوقت هک  یـسک  دینادب ، ار  نیا  و  دـینک ! تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ینعی :
.دیاشگ یم  شیور  هب  اه  هنتف  زا  نتفر  نوریب  يارب  یهار  ادخ  دنک ، تیاعر  ار  یهلا 

.دنادرگ یم  زوریپ  ار  وا  شناهرب  تجح و  اب  دیامن  ایهم  وا ، يارب  ار  شتیاده  هلیـسو ي  دـناسر ! یم  دادـس ، حالـص و  هب  ار ، شراک 
ناقیدـص ناربمایپ ، ینعی : تسا ؛ هدیـشخب  ناشتمعن  ادـخ ، هک  اـهنآ  اـب  وا ، دـیامرف  اـطع  ار  شا  هتـساوخ  .دـنک  یم  دیفـس  ار  وا  يور 

! دنتسه ییوکین  ناقیفر  هچ  اهنآ ، دوب و  دهاوخ  نیشنمه )  ) ناگتسیاش و  ناهاوگ ) ای   ) نادیهش ناگشیپ ،) یتسار  )

هحفص 158] ]

(39)

.هلزانلا یلع  ربصلا  همعنلا و  عم  رکشلا  هیفرش : يذلا ال  ریخلا 

هب يرازگـساپس  رکـش و  یکی  تسین ، نآ  رد  يرـش  چـیه )  ) هک یـصلاخ )  ) ریخ نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ینعی :
.تسا تبیصم  هب  يراتفرگ  ماگنه  رد  ییابیکش ، ربص و  يرگید ، تمعن و  زا  يرادروخرب  ماگنه 

(40)

.نیملعتملا رذع  ملعلا  عطق 

رکذت نم 
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[. 109  ] دتعا رفسلا ، دعب 

.تسا هدومن  فرطرب  ار  نازومآ  شناد  رذع  شناد ، ملع و  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ینعی :

.دیامن هدامآ  ار  دوخ  نآ ) يارب  ، ) دروآ دوخ  دای  هب  ار  ترخآ )  ) رفس يرود  هک  یسک 

نیملاعلا بر  هللا  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  و 

یسمش يرجه   1385 رذآ ،  17 بش ، هعمج 

هسدقملا مق 

ینادمه يرغصا  یلع 

یقرواپ

ص 564. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 1]

ص 68. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 2]

ص 210. يرولا ، مالعا  [ 3]

ص 549. ج 2 ، هادهلا ، هابثا  ص 211 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 4]

ص 372. یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقانم ، [ 5]

ص 134. غابص ، نبا  همهملا ، لوصف  [ 6]

.244 صص 243 -  يدراهتشا ، يدمحم  ياقآ  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 7]

هیآ ي 86. ءاسن ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 8]

ص 237. ینارح ، هبعش ي  نبا  لوقعلا ، فحت  [ 9]

.53 صص 52 -  فلؤم ، رثا  مالسلا ، هیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  رب  هاتوک ، يرورم  [ 10]

(. رییغت یکدنا  اب  ، ) 11 صص 10 -  ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 163 ، ج 43 ، راونألاراحب ، [ 11]
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.صیخلت یکدنا  اب  ص 121 ، ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  [ 12]

.14 صص 13 -  ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 15 ؛ نیطبسلا ، هیسایس  [ 13]

.243 صص 241 -  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  لقن  قبط  334 ؛ صص 333 -  ج 43 ، راونالاراحب ، زا  سابتقا  [ 14]

ص 243. مالسلا ، هیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 15]

رذآ ياقآ  موصعم ، هدراهچ  ياه  هصق  لـقن  قبط  ص 102 ، يزاریش ، بیغتسد  دیهـش  هللا  تیآ  مالـسلااهیلع ، يربک  هقیدص ي  [ 16]
.94 صص 93 -  يدزی ،

ناتساد 103. ، 296 صص 295 -  ناتسار ، ناتساد  لقن  قبط  ج 10 ص 89 ؛ راونألاراحب ، [ 17]

ناتساد 24. صص 87،88 ؛ ناتسار ، ناتساد  لقن  قبط  ص 25 ؛ ج 10 ، راونألاراحب ، [ 18]

صص 157 هیصولا ، تابثا  صص 396،398 ؛ ج 1 ؛ یسربط ، جاجتحا  [ 19]
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.252 صص 250 -  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  لقن  قبط  ، 158 - 

هریس ي لقن  قبط  ص 301 ؛ ج 8 ، ریدغلا ، ص 207 ؛ یفاک ، هضور ي  ص 253 ؛ ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرـش  [ 20]
ص 254. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ 

ص 254. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 21]

.260 مالسلا ص 259 -  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  ص 193 ، ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 22]

ص 21. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  ، 10 صص 9 -  یهتنملا ، همتت  [ 23]

.89 صص 88 -  ج 32 ، راونألاراحب ، [ 24]

ص 565. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 25]

ص 21. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  [ 26]

ص 181. همجرت ،)  ) يرونید لاوطلا  رابخا  [ 27]

.258 صص 256 -  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 28]

ص 193. ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 29]

.رییغت یکدنا  اب  ص 260 ، مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 30]

هیآ ي 12. ءارسا ، هروس ي  [ 31]

صص 257،259. لوقعلا ، فحت  [ 32]

(. رییغت فرصت و  یکدنا  اب   ) صص 261،262 مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 33]

هیآ ي 32. هدئام ، هروس ي  [ 34]

ص 620. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ 35]

صص 263،264. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 36]

ص 353. ج 43 ، راونألاراحب ، [ 37]
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(. رییغت فرصت و  یکدنا  اب   ) ص 264 مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 38]

.27 صص 25 -  ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 21 ؛ ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم ، ص 345 ، ج 43 ، راونألاراحب ، [ 39]

.40 صص 38 -  ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 227 -  لوقعلا ، فحت  ص 143 -  ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 40]

ات 103. ص 101  يدزی ، رذآ  يدهم  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياه  هصق  [ 41]

لقن قبط  ص 142 ، نارهم ، یمویب  دـمحم  رتکد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ماـمالا  ص 134 -  ج 2 ، یلبرا ، همغلا ، فـشک  [ 42]
صص ینابرهم ، باتفآ 
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(. رییغت فرصت و  یکدنا  اب   ) 30  - 31

(. فرصت رییغت و  اب  ، ) ص 44 همجرت ،) ، ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  [ 43]

، مالـسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریـس ي  لقن  قبط  220 ؛ صـص 220 -  يدنوار ، جیارخلا ، ص 463 -  ج 1 ، یفاـک ، لوصا  [ 44]
(. فرصت رییغت و  یکدنا  اب   ) 289 صص 288 - 

(. فرصت رییغت و  یکدنا  اب   ) ص 289 مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 45]

.290 صص 289 -  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  لقن  قبط  ص 462 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 46]

ص 291. موصعم ، هدراهچ  هریس ي  لقن  قبط  ص 138 ، سابتقا ) تروص  هب   ) یکلام غابص  نبا  همهملا ، لوصف  [ 47]

ص 292. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  لقن  قبط  ص 135 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 344 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، [ 48]

رییغت و اـب   ) صـص 295،296 مالـسلا ، مهیلع  موصعم  هدراـهچ  هریـس ي  لـقن  قبط  ص 42 ؛ مالـسلا ج 1 ، هیلع  نـسحلا  هاـیح  [ 49]
(. فرصت

صص مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریـس ي  لقن  قبط  ص 340 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ؛ ص 15 ؛ ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  [ 50]
.295  - 294

ص 295. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 51]

مامالا هملک  ص 102 ؛ یتالحم ، لوسر  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  یناگدـنز  ص 10 ؛ ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم ، [ 52]
.46 صص 45 -  ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 546 ؛ ج 2 ، هادهلا ، تابثا  ص 354 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 230 ؛ نسحلا ،

صص 51،53. ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 94 ؛ مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لیاضف  [ 53]

.60 صص 58 -  ینابرهم ، باتفآ  لقن  قبط  ص 59 ؛ مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تشذگرس  ناشخرد ، ناگراتس  [ 54]

ص 100. يدزی ، رذآ  موصعم ، هدراهچ  ياه  هصق  لقن  قبط  ص 139 ؛ فئاطل ، [ 55]

(. ام یسیونزاب  اب  . ) ص 268 ج 1 ، یمق ، ثدحم  لامآلا ، یهتنم  [ 56]

، یسلجم همالع ي  نویعلا ، ءالج  [ 57]
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.99 صص 98 -  يدزی ، رذآ  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياه  هصق  لقن  قبط  ص 267 ،

صص 77 ینادجو ، نیسح  ياقآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  یناگدنز  لقن  قبط  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرـش  [ 58]
.79 - 

هیآ ي 23. يروش ، هروس ي  [ 59]

.5 صص 4 -  ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 60]

.5 صص 4 -  ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 61]

 - صص 265 مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هریـس ي  لقن  قبط  ص 569 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 33 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، [ 62]
.267

ص 568. ج 1 ، داشرا ، ط  هعیشلا ، نایعا  [ 63]

ص 568. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 64]

ص 7. ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 65]

.9 صص 8 -  ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 66]

.9 صص 8 -  دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 67]

ص 191. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 68]

ص 569. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 69]

.10 صص 9 -  ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا  همجرت ي  زا  سابتقا  [ 70]

ص 10. ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 71]

.271 ص 267 -  مالسلا ،) مهیلع   ) موصعم هدراهچ  هریس ي  [ 72]

ص 570. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 73]

ص 122. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 74]

(. دنا هتسناد  ثیدح  نازاس  غورد  هیحان ي  زا  ار ، رخآ  طرش  یضعب ، . ) ص 33 ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  [ 75]
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ص 570. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 76]

.272 صص 271 -  مالسلا ،) مهیلع   ) موصعم هدراهچ  هریس ي  [ 77]

.دوب هدشن  پاچ  نتم ، زا  تمسق  نیا  هنافسأتم  [ 78]

ص 192. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 79]

ص 16. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 80]

ص 16. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 81]

ص 389. نیسای ، لآ  همالع  مالسلا ، هیلع  نسحلا  حلص  [ 82]

.یناهفصا جرفلاوبا  زا  نییبلاطلا ، لتاقم  ریثا -  نبا  لماک ، يزوج -  نبا  طبس  صاوخلا ، هرکدت  [ 83]

، دیفم خیش  داشرالا ، [ 84]
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ص 169. ناریا ، پاچ 

ص 93. ج 6 ، يربط ، و  ص 18 ، ج 8 ، ریثک ، نبا  62 و  صص 61 -  ج 6 ، ریثا ،) نبا  هیشاح ي  ، ) يدوعسم [ 85]

ص 114. ج 10 ، راونألاراحب ، [ 86]

.62 صص 61 -  ج 6 ، ریثا ،) نبا  هیشاح ي   ) يدوعسم [ 87]

ص 16. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي ، جهن  حرش  [ 88]

(. فرصت رییغت و  یکدنا  اب   ) 166 صص 157 -  ینادجو ، نیسح  ياقآ  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  یناگدنز  [ 89]

ص 62. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 10 و 12 -  ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  [ 90]

ص 35. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 91]

ص 34. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 2 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، [ 92]

ياه 79،72،71. هیآ  فهک ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 93]

ص 2. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 94]

ص 216. يرونید ، لاوطلا ، رابخا  [ 95]

ص 2. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 96]

.282 صص 281 -  مالسلا ، هیلع  موصعم  هدراهچ  هریس ي  [ 97]

ص 13. ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت ي  [ 98]

صص 154 و 148. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 99]

.كردم نامه  [ 100]

هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  همان ي  گوس  لقن  قبط  ص 240 ؛ مرقم ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  یسلجم 30 ؛ قودص ، یلاما  [ 101]
.60 صص 58 -  هلآ ،

ص 80. یمق ، ثدحم  هیهبلا ، راونألا  [ 102]

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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.106 ص 100 -  یناهفصا ، یناپمک  يورغ  هللا  تیآ  ناوید  [ 103]

.67 صص 66 -  يدراهتشا ، يدهم  دمحم  ياقآ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همان ي  گوس  [ 104]

.303 صص 302 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 105]

ص 83. هیهبلا ، راونألا  [ 106]

ص 45. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم ، [ 107]

.64 صص 63 -  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همان ي  گوس  [ 108]

.236 صص 225 -  ینارح ، هبعش ي  نب  نسح  دمحموبا  لوقعلا ، فحت  [ 109]

هیلع ترضح  نآ  همان  یگدنز  هارمه  هب  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ياه  هصق 
مالسلا
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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