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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  8تازجعم 

باتک 8تاصخشم 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یگدنز  زا  8هصالخ يا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  9تدالو 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  9یکدوک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تماما  10نارود 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  ماما  فالتخا  11دیدشت 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  12حلص 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  12تداهش 

دش لیدبت  سرخ  هب  هدنهد  12مانشد 

دش لیدبت  نز  هب  هک  14يدرم 

ریزو رسپ  هاشداپ و  رتخد  ندش  17هدنز 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  اب  هدنرپ  نتفگ  18نخس 

دوب هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  دصق  هب  هک  19يدرم 

دش روراب  زبس و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياعد  اب  امرخ  کشخ  22تخرد 

شتداهش زا  دعب  اهتدم  مالسلا  هیلع  یلع  23ترایز 

رگید هباشم  23زاجعا 

مالسلا هیلع  ترضح  ياپ  مرو  24هلئسم 

يرگید زا  رت  تخس  مادک  26ره 

روگنا رانا و  نتفگ  28حیبست 

تشهب زا  ییاه  28سابل 

یگهام هدراهچ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نتفگ  29نخس 

تمایق ات  30رابخا 
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تسا هیواعم  رادتسود  نم  31هیاسمه 

لهاله 32رهز 

شتداهش يارجام  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نداد  34ربخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  37تیصو 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  38تداهش 

داد امرخ  هدش و  زبس  کشخ ، 39تخرد 

دنوادخ رهش  40ود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  40هیرگ ي 

دسر یم  هام  41لوا 

دهد یم  ربخ  لتاق  زا  مالسلا  هیلع  نسح  41ماما 

نایفوک ییافو  42یب 

دنوادخ تساوخ  هب  43همشچ يا 

مالسلا هیلع  یلع  نانمشد  نایم  اهرانید  43میسقت 

یکدوک رد  لاؤس  44خساپ 

دینک یمن  افو  هدعو  44هب 

دیراورم زا  44یناراب 

یتشهب ياهاذغ  اه و  46هتشرف 

نامثع لتق  زا  46عالطا 

نامسآ زا  46هزجعم يا 

دجسم رد  اهایرد  47هدهاشم ي 

دش دنلب  نیمز  زا  48هناخ 

مالسلا هیلع  ترضح  هزجعم ي  هب  دجسم  48لاقتنا 

دجسم نوتس  زا  لسع  ریش و  49ندیشوج 

مالسلا هیلع  ترضح  هب  اهرام  49خساپ 

دوب مالسلا  هیلع  ترضح  رخسم  49داب 

واگ نینج  ياه  50یناشن 
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گنس زا  اذغ  بآ و  50هیهت 

راگدرورپ نذا  هب  هدرم  ندرک  50هدنز 

! يوش یم  هتشک  ادرف  ای  زورما  51وت 

51یقرواپ

زکرم 52هرابرد 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

باتک تاصخشم 

.1335 روپربکا ،  هللا  بیبح  مالسلا /  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1382 فلا  ،  رشن  دهشم : رشن : تاصخشم 

 . يرهاظ : 80 ص تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر لایر :  9646684629 ؛  5000  کباش : 3500

ناتسبات 1383. مود : پاچ  تشاددای :

 . مالسلا هیلع  نسح  ماما  تازجعم  رگید : ناونع  تشاددای :

.80 ص 79 -  همان :  باتک  تشاددای :

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تازجعم  رگید : ناونع 

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

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

 6 م  7 فلا  /  BP40/65 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/952 يدنب  هدر 

م 18103-82 یلم : یسانشباتک  هرامش 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یگدنز  زا  يا  هصالخ 

نسح مان :

بلاط یبا  نب  یلع  ردپ : مان 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ردام : مان 

یبتجم ترهش :
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دمحموبا هینک :

هنیدم دلوت : لحم 

يرجه موس  لاس  ناضمر  همین  دلوت : نامز 

یگلاس رد 47  يرجه  لاس 50  رفص   28 تداهش : نامز 

هنیدم تداهش : لحم 

لاس دودح 8  ربمایپ  رصع  تایح - : نارود 

لاس دودح 37  ردپ  اب  یهارمه  - 

لاس دودح 10  تماما  رصع  - 

رتخد رسپ و 6  لماش 13  دنزرف   19 ترضح : نآ  نادنزرف 

هنیدم رد  عقاو  عیقب ، ناتسربق  رد  ترضح : نآ  رهطم  دقرم 

هحفص 9] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

ادخ لوسر  شیوخ  گرزبردپ  هب  یناوارف  تهابش  هک  .دمآ  ایند  هب  هنیدم  رد  يدازون  يرجه  موس  لاس  ناضمر  بش  نیمهدزناپ  رد 
ترـضح دـمآ ، اـیند  هب  كدوک  هک  دوب  ترفاـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .تشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مان دـیایب و  رفـس  زا  ات  دـندوب  ربمایپ  تشگزاب  رظتنم  شیوخ  هداوناخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شرـسمه  مالـسلااهیلع و  همطاف 
، دننک هقیقع  ار  لفط  دنیامن و  حبذ  ار  يدنفسوگ  ات  داد  روتسد  دمآزاب ، رفس  زا  ادخ  لوسر  هک  نیا  زا  دعب  .دنک  باختنا  ار  كدوک 

.دنیامن میسقت  ناتسدیهت  ناریقف و  نیب  ار  وا  تشوگ  سپس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یکدوک 

شراوگرزب دج  هک  دوب  هتـشذگن  وا  رمع  زا  لاس  تشه  زونه  .دوب  هارمه  يزادگ  ناج  خلت و  عیاقو  اب  ترـضح  نآ  یکدوک  نارود 
اب دوخ  نداد  تسد  زا  مغ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسویپ و  یلعا  توـکلم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 

یقاب هودنا  نزح و  زا  يراب  هلوک 

هحفص 10] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتازجعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


شتآ هک  نیا  ات  دش  يرپس  موس  مود و  لوا ، هفیلخ  تفالخ  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یناوج  یکدوک و  ياه  لاس  .تشاذگ 
.تخاس رتسکاخ  ار  تسودایند  هفیلخ  نیا  هناشاک ي  هناخ و  دش و  رو  هلعش  نامثع  تسیاشان  لامعا  زا  ناناملسم  مشخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تماما  نارود 

بارطضا و رد  مالسا  ناهج  .دیسر  ماجنا  هب  يرجه  لاس 40  ناضمر  كرابم  هام  مالسلا 19  هیلع  یلع  ماما  رورت  گنرین  رپ  هسیـسد 
تعیب هب  ار  مدرم  راصنا ، هباحص و  نیرتهب  تفرگ ، تروص  هک  ییاه  شکمشک  عیاقو و  زا  دعب  .دوب  هتفرورف  یتخس  رایـسب  یناشیرپ 

: تفگ هراب  نیا  رد  سابع  نب  هللادیبع  .دنداد  تعیب  تسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  نانآ  .دندرک  بیغرت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب 
.دینک تعیب  وا  اب  سپ  تسامش ، یصو  ناتربمایپ و  دنزرف  نیا  مدرم ! يا 

ادخ تبحم  مالسلا و  هیلع  نسح  هب  ربمایپ  تبحم  زا  یتسود  نیا  دنتشاد و  تسود  لد  ناج و  نب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مدرم 
زا ههد  نیموس  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تعیب  بیترت  نیا  هب  .تفرگ  یم  همـشچرس  داد ، یم  رارق  رهم  دروم  ار  ربمایپ  هک  یـسک  هب 
نم دیوش ، اریذپ  ار  منامرف  دینک و  شوگ  ناج  لد و  اب  نم  نانخـس  هب  دومرف : تفریذپ و  ماجنا  يرجه  لاس 40  ناضمر  كرابم  هام 

اب منک و  یم  دربن  دنا  هدیگنج  مردپ  اب  هک  یناسک  اب 
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.دومن مهاوخ  تعیب  وا  ناتسود 

هحفص 11] ]

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  ماما  فالتخا  دیدشت 

دوخ ار  هاپس  نآ  یهدنامرف  دومن و  هدامآ  ماما  اب  گنج  يارب  دنا  هدومن  رکذ  رفن  رازه  هاجنپ  رب  غلاب  نآ  دادعت  هک  ار  یهاپـس  هیواعم 
دناوتب دیاش  ات  تشون  هیواعم  هب  ییاه  همان  دوب  نازیرگ  گنج  زا  بلط و  حلـص  اتاذ  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اما  .تفرگ  هدهع  هب 

.درک يراددوخ  هرکاذم  زا  تسناد  یم  رتدمآراک  ار  شیوخ  يورین  رترب و  ار  دوخ  هک  هیواعم  اما  دناشکب ، هرکاذم  زیم  ياپ  هب  ار  وا 

دنتشادن و یصخشم  فده  دندش  عمج  ماما  درگ  هک  ینایهاپس  .تفرگ  هاپس  جیـسب  هب  میمـصت  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هجیتن  رد 
کلـسم نیئآ و  دنب  ياپ  هک  دندوب  ینارگتراغ  دندوب ، هدش  عمج  هیواعم  فارطا  رد  هک  ینازابرـس  اما  .دندوبن  دوخ  دـیاقع  دـنب  ياپ 
يرتشیب تیقفوم  ارهاظ  دندوب ، تمینغ  لابند  هب  دوخ  دنتشاد و  یممـصم  دمآراک و  ناهدنامرف  هک  نیا  تلع  هب  یلو  دندوبن  یـصاخ 

نـسح ماما  داتفا ، هار  هب  قارع  يوس  هب  رفن  رازه  هاجنپ  زا  شیب  اب  هیواعم  هک  نآ  زا  دعب  .دنـشاب  هتـشاد  دنتـسناوت  یم  دربن  نادـیم  رد 
رکـشل رادولج  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ماما ، .دومن  تکرح  ماش  يوس  هب  یهاپـس  زابرـس  رازه  لهچ  هب  بیرق  اب  مه  مالـسلا  هیلع 

داریا دوخ  نایعیش  يارب  یطوسبم  ینارنخـس  اج  نآ  رد  ماما  .دندومن  تماقا  نئادم  رد  ار  يزور  دنداد و  همادا  شیوخ  هار  هب  دومن و 
يو رب  دراد  ار  هیواعم  اب  حلـص  دصق  وا  هک  نیا  هناهب  هب  دندوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپـس  رد  هک  یجراوخ  ماگنه  نیا  رد  دومرف :

!!! يا هدش  رفاک  تردپ  دننام  مه  وت  دنتفگ : دندرک و  نایغط  دندومن و  شروش 

هحفص 12] ]

هنوگ چیه  زونه  هک  یلاح  رد 
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دومن و هدافتـسا  ماما  ییاهنت  زا  جراوخ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  تفرگ ، الاب  شروش  هنماد  .دوب  هتفرگن  تروص  هیواعم  اب  يا  هرکاذـم 
هرابود یمخز  حورجم و  ماما  اما  دندیناسر ، لتق  هب  ار  وا  ماما  نارای  دـنچ  ره  .دز  يا  هبرـض  ناشیا  ياپ  قاس  رب  دـش و  کیدزن  وا  هب 
هیواعم رگید  فرط  زا  .دنک  حلـص  هیواعم  اب  تفرگ  میمـصت  دید  یم  افو  یب  ار  دوخ  نارای  هک  نیا  زا  ترـضح  .تشگزاب  نئادم  هب 

.دندوب هدومن  رود  ماما  زا  ار  اه  نآ  هداد و  بیرف  دیعو  هدعو و  اب  ار  ماما  هاپس  ناهدنامرف 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص 

دومن هدعو  فلخ  هیواعم  اما  .دیدرگ  اضما  هیواعم  ماما و  نیب  حلص  همان  نامیپ  يرجه  لاس 41  لوالا  عیبر  مجنپ  تسیب و  رد  تبقاع 
.دومنن لمع  شیوخ  تادهعت  زا  کی  چیه  هب  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تداهش 

نارسمه زا  یکی  هیواعم  هک  نیا  ات  دندربن  شیپ  زا  يراک  یلو  هدومن  مومسم  هبترم  داتفه  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
.دروآ دهاوخ  رد  دیزی  شرـسپ  اب  جاودزا  هب  ار  وا  ماما  گرم  زا  دـعب  هک  تفگ : داد و  تورث  لوپ و  هدـعو  وا  هب  داد و  بیرف  ار  يو 

ات تسا  هدیـسرارف  شگرم  ماگنه  هک  دومن  ساسحا  تشذگ ، یم  شندش  مومـسم  زا  هک  نآ  زا  دـعب  تعاس  دـنچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسویپ یلعا  توکلم  هب  هک  نیا 

هحفص 13] ]

امـش همه  دومرف : ناـنآ  هب  درک و  توعد  ار  دوخ  ردارب  نادـنزرف  دوخ و  نادـنزرف  يزور  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح 
ره دـینک و  شـشوک  ملع  بسک  رد  دـیزومایب و  شناد  دیـشاب ، ادرف  عامتجا  ناگرزب  هک  دور  یم  دـیما  دـیتسه و  عاـمتجا  ناـکدوک 

لزنم رد  ار  اه  هتشون  دیسیونب و  ار  اه  نآ  دینک  طبض  ار  داتـسا  بلاطم  سرد  سلجم  رد  دیناوت  یمن  دیرادن و  يوق  هظفاح  هک  مادک 
.دیئامن هعجارم  موزل  عقوم  رد  ات  دینک  يرادهاگن 

دش لیدبت  سرخ  هب  هدنهد  مانشد 

زا هشیمه  هللادـبع و  مان  هب  یکی  دمـصلادبع و  مانب  یکی  دـندوب  ردارب  ود  لصوم  رهـش  رد  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  تماما  نامز  رد 
نـسح ماما  نایعیـش  زا  يدرم  يزور  .دنتفگ  یم  يدایز  راعـشا  هیواعم  حدم  رد  دندرک و  یم  دـیجمت  فیرعت و  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم 
رطاـخ هب  اـه  نآ  ناـیم  هار  نیب  رد  دـندش و  هارمه  مه  اـب  دـش و  وربور  هیواـعم  رادتـسود  هللادـبع  اـب  یهار  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم 

نامز ماما  تفگ : یم  هعیـش  درم  نآ  تسا و  هیواعم  هفیلخ  ماما و  تفگ : یم  هللادـبع  .دـمآ  شیپ  يریگرد  فـالتخا و  ناـشنایاوشیپ 
رتخد دنزرف  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ارصحنم 
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هب تسد  مه  اب  دش  ثعاب  هرجاشم  نیا  تسا  ملاظ  قساف و  هیواعم  تسا و  ناهرب  هزجعم و  بحاص  ادخ و  لوسر 

هحفص 14] ]

هیواعم رب  وت  هعیـش  نیا  یلع  نب  نسح  يا  تفگ : هللادبع  .دندیـسر  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هعزانم  لاح  رد  دنوش و  نابیرگ 
درک و تراسج  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  درک و  دنلب  ار  شیادص  هللادبع  جیردت  هب  دنک و  یم  یتمرح  یب  نیملسم  هفیلخ  ماما و 

.داد مانشد 

دندرب و فیرشت  هناخ  هب  دعب  دیشاب و  هتشادن  يراک  وا  اب  دومرف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنشکب ، ار  هللادبع  دنتساوخ  ترضح  نابحم 
کی ات  هدب  مانـشد  ارم  ایب  زین  ادرف  نک و  دوخ  شاعم  فرـص  ریگب و  ار  نیا  دندومرف : دنداد و  هللادبع  هب  .دندروآ و  هرقن  صرق  کی 

تفر و شا  هناخ  هب  دید  ترـضح  زا  ار  قلخ  نسح  نیا  یتقو  هللادبع  .نکن  هقیاضم  ندمآ  زا  مهدـب و  وت  هب  هرقن  نیا  زا  رگید  صرق 
.درک لقن  شناگتسب  هداوناخ و  يارب  ار  ارجام 

هداوناخ زا  رفن  هاجنپ  قافتا  هب  هللادبع  سپس  تسا  قح  رب  ماما  وا  اعطق  .دهدب  هرقن  وت  هب  ضوع  رد  وا  یهدب و  مانشد  وت  دنتفگ : اهنآ 
.دندش وا  هعیش  رادتسود و  یگمه  دندیسوب و  ار  ترضح  تسد  دندمآ و  ترضح  تمدخ  هب  شناگتسباو  و 

اما دنزب  کتک  ار  وا  هک  دش  ریگرد  هللادبع  اب  دش و  نیگمـشخ  تحاران و  رایـسب  دش  نایرج  هجوتم  هللادـبع  ردارب  دمـصلادبع  یتقو 
هیلع نسح  دوب  سوبحم  هک  یقاطا  نآ  رد  نوعلم  نآ  .دندومن  ینادنز  دنتفرگ و  دـندز و  کتک  ار  وا  هللادـبع  ناگتـسباو  زا  یهورگ 

اب ات  دنتفر  دمصلادبع  غارس  هب  مدرم  ناگرزب  دعب  زور  .داد  یم  مانشد  ار  مالسلا 
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دندید دندرک  زاب  ار  قاتا  رد  یتقو  .دننک  مکح  تواضق و  هللادبع  شردارب  وا و  نیب  دنزادرپب و  هرکاذم  تبحص و  هب  وا 

هحفص 15] ]

لیدبت یهایس  سرخ  هب  وا  هک  دندید  دندمآ و  همه  دیـسر و  مدرم  ریاس  هب  ربخ  نیا  تسا  هدش  لیدبت  یهایـس  سرخ  هب  دمـصلادبع 
رتدوز هچ  ره  ار  وا  ات  داد  روتـسد  هیواعم  .دیـسر  هیواعم  هب  ربخ  نیا  سپـس  .تسا  مدآ  دـننام  وا  ینیب  شوگ و  طـقف  هک  .تسا  هدـش 

دوشن و دایز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  مدرم  داقتعا  دنوشن و  زار  نیا  ندش  راکـشآ  دهاش  مدرم  نیا  زا  رتشیب  هک  دـننازوسب  یناهنپ 
ماما هعیـش  هتـشگرب و  هیواعم  زا  رفن  دص  زا  شیب  هیواعم  هب  ربخ  ندیـسر  زا  لبق  ات  اما  دش  لصاو  منهج  هب  دمـصلادبع  بیترت  نیدـب 

.دندوب [ 1  ] مالسلا هیلع  نسح 

هحفص 16] ]

روما رد  یلو  دـننک  یم  رکف  دوخ  مسج  ياذـغ  رد  هک  یناـسک  زا  منک  یم  بجعت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح 
ناور رد  يدیلپ  راکفا  هک  دنرادن  كاب  یلو  دننک  یم  ظفح  رضم  ماعط  زا  ار  مکش  دنیامن ، یمن  لقعت  شیوخ  ناج  ياذغ  يونعم و 

! دوش دراو  اه  نآ 

دش لیدبت  نز  هب  هک  يدرم 

[. 2]

ییوگب وا  هب  هک  تسا  نآ  تحلصم  .تسا  هتـسارآ  ایح  رویز  هب  هک  تسا  يدرم  یلع  نب  نسح  تفگ : هیواعم  هب  صاعورمع  يزور 
ریقحت ثعاب  نیا  .دوش و  زجاع  نتفگ  نخس  زا  دوش و  وا  عنام  ایح  دننک  هجوت  وا  هب  یتقو  دیاش  .دنک  هظعوم  ار  مدرم  دورب و  ربنم  هب 

.ددرگ وا 

بیغرت و یهلا  رماوا  هب  ار  مدرم  يور و  ربنم  رب  هک  مراد  تسود  تفگ : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  صاعورمع  هیـصوت  هب  انب  هیواعم 
ترضح .یناسرتب  ادخ  تیصعم  زا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتازجعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسک ره  دندومرف : دندروآ و  ياج  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دورد  یهلا و  دمح  دنتفر و  ربنم  هب  و  دندومرف : لوبق 
لوسر دنزرف  منم  .میادخ  لوسر  رتخد  رسپ  مبلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نم  هک  دنادب  دسانش  یمن  ای  دسانش و  یم  ارم  هک 

هحفص 17] ]

نیرتـهب دـنزرف  نم  نیلقثلا ، لوـسر  دـنزرف  نم  نییبـنلا ، ریخ  هدـید  روـن  مـنم  رـشبم ، لوـسر  رـسپ  مـنم  رذـنم ، یبـن  رـسپ  مـنم  ادـخ ،
بحاص منم  لئاضف ، بحاص  دـنزرف  منم  نیقتملا ، ماـما  دـنزرف  نم  نینمؤملاریما ، رـسپ  منم  تاـنئاک ، هجاوخ  دـنزرف  منم  ، تادوجوم

.احطب مزمز و  بحاص  منم  ینم ، هکم و  بحاص  منم  ماقم ، نکر و 

ادـیپ ناـشیا  زا  يوریپ  تمزـالم و  هب  تبـسن  یناوارف  قوذ  قوش و  راـضح  دومرف ، داریا  ربنم  يور  رب  ار  نانخـس  نیا  ترـضح  یتـقو 
دورف ربنم  زا  ترـضح  .يآ  دورف  ربنم  زا  يدرک  نایب  هچ  نآ  تسا  یفاک  دـمحمابا  ای  تفگ : دیـسرت و  هیواـعم  هک  يروط  هب  دـندرک 

: دومرف ترـضح  اجک !؟ تفالخ  اجک و  وت  دـش ؟ یهاوخ  هفیلخ  نانخـس  نیا  اب  ینک  یم  روصت  دـمحمابا  ای  تفگ : هیواـعم  .دـندمآ 
بیرخت هن  دشاب  مالـسا  هدننک  تیوقت  دیاب  هفیلخ  نایغط ، روج و  هب  هن  دنک  لمع  وا  لوسر  ادـخ و  رما  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  هفیلخ 

دشاب و هدیـشوپ  یمومهم  یمورحم و  هماج  دشاب و  هدرک  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  كرت  هک  تسا  یـسک  نآ  هفیلخ  نآ و  هدـننک 
دنک زاب  ار  داسف  قسف و  رد  دهدب و  تسد  زا  ار  ترخآ  .دنک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  یتعامج  هک  نیا  هن  دـشورفن  ایند  هب  ار  ترخآ 

ناودع ملظ و  تسد  و 
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.دنک زارد  مدرم  قوقح  هب 

شحف هب  عورش  درواین و  تقاط  تشاد  روضح  اج  نآ  رد  هک  هیما  ینب  زا  یناوج  دیسر  اجنیا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نخـس  یتقو 
رطاخ هدرزآ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هدومن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شراوگرزب  ردپ  ترـضح و  هب  تبـسن  یبدا  یب  نداد و 

درک و نامسآ  هب  ور  دش و 

هحفص 18] ]

یف دـش و  باجتـسم  ترـضح  ياعد  هلـصافالب  .هدـب  رارق  نانز  زا  ار  وا  تسوا و  رد  هک  ار  هچ  نآ  هدـب  رییغت  اراگدرورپ  راب  تفگ :
رـس رب  رابدا  تلذم و  كاخ  ناوج  .تسا و  هدـش  لیدـبت  نز  هب  هک  دـید  درک ، هجوت  دوخ  هب  یتقو  تخیر و  نوعلم  نآ  شیر  روفلا 

نادرم نیب  رد  نز  نتـسشن  هک  زیخرب  سلجم  نیا  زا  دومرف : درک و  وا  هب  تبیه  اب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تخیر و 
لوسر نبای  تفگ : صاعورمع  .دـیایب  نوریب  هک  تساخرب  سلجم  زا  سپـس  دوب و  رکفتم  یتعاس  ترـضح  نآ  زا  سپ  .تسین  زیاج 

.هدب باوج  ارم  لاؤس  دنچ  نک و  شوماخ  ار  بضغ  شتآ  نیشنب و  هللا 

.یهاوخ یم  هچ  ره  زا  نک  لاؤس  دومرف :

؟ تسیچ تورم  تَدَجن و  مرک و  تفگ : صاعورمع 

زا سفن  نتـشادهاگن  تمدـخ  هب  ندرک و  اـضاقت  زا  لـبق  شـشخب  يویند و  تشاد  مشچ  نودـب  ندرک  اـطع  مرک  دوـمرف : ترـضح 
مایق ناطیش و  تعباتم  بیاعم و  زا  سفن  زارتحا  تسا و  نید  نتشادهاگن  تورم  تاهورکم و  رب  اج  همه  رد  ندرک  ربص  تامرحم و 

.دندرب فیرشت  لزنم  فرط  هب  دنتساخرب و  هیواعم  سلجم  زا  سپس  مالس و  ياشفا  ماوع و  صاوخ و  قوقح  يادا  هب  ندومن 

ماش لها  يدرک و  يدرک  یم  دیابن  هچ  نآ  تفگ : صاعورمع  هب  هیواعم 
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.يدرک نمشد  نم  اب  ار 

، لامک تهج  زا  تبحم  وت  اب  ار  ماش  لها  دوب و  دهاوخ  وت  اب  گنج  نامز  ماش  لها  ياهریشمش  هیواعم  يا  تفگ : صاعورمع 

هحفص 19] ]

هک نادب  شاب و  خسار  دوخ  روما  هدارا  رب  شاب و  هتـشادن  میب  نانخـس  نیا  زا  تسا و  ایند  لام  دننام  تناید  يوقت و  تیاهن  حالص و 
.تسا یگتسبلد  وا  اب  ار  ایند  لها  هن  یگتسباو و  ایند  هب  وا  هن  تسا و  هدرک  ور  ترخآ  هب  هدرک و  تشپ  ایند  هب  نسح  ماما 

تعافش ناوارف  يراز  هیرگ و  زا  دعب  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  دش  لیدبت  نز  هب  هک  یناوج  نآ  نز  يزور  اهدعب  اما  و 
لوا تروص  هب  اددـجم  دومن و  اـعد  درک و  محرت  وا  هب  ترـضح  دومن  رارـصا  یباـت و  یب  رایـسب  نوچ  دوـمن و  ار  شنوـعلم  رهوـش 

.دمآرد

هحفص 20] ]

(. هدجس لحم  ینعی   ) .دسوبب ار  وا  یناشیپ  زا  رون  لحم  دیاب  دروخرب ، دوخ  ردارب  هب  اهامش  زا  یکی  هاگره 

ریزو رسپ  هاشداپ و  رتخد  ندش  هدنز 

لقن مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  يا  هزجعم  لماش  ینالوط  یثیدح  نیرحبلا  عمجم  باتک  رد  ینیـسح  هللا  تمعن  دیـس  دنزرف  یلو  دیس 
هاشداپ تشاد و  لامج  ییابیز و  تیاهن  رد  يرـسپ  نیچ  ناهاشداپ  زا  یکی  ریزو  هک : تسا  نیا  شرـصتخم  هصـالخ و  هک  دـنک  یم 

هب يدـیدش  هقالع ي  هاشداپ  دوب و  نارود  دمآرـس  لاـمج  نسح و  رد  هک  تشاد  يرتخد  دوخ  هاـشداپ  .تشاد  وا  هب  يداـیز  تبحم 
ود ره  داد  روتسد  هدش و  ینابصع  دش و  رادربخ  هیضق  زا  هاشداپ  .دندش  رگیدکی  قشاع  ریزو ، رـسپ  اب  هاشداپ  رتخد  .تشاد  شرتخد 

املع ارزو و  .دش  نامیشپ  تخس  تشاد ، ود  نآ  هب  هک  يدیدش  هقالع ي  تهج  هب  سپس  .دنتشک  ار 
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، درادن راک  نیا  رب  تردق  یسک  دنتفگ : تسه ؟ اهنیا  ندرک  هدنز  يارب  يا  هراچ  دیـسرپ : دومن و  نایب  ار  لاح  حرـش  درک و  عمج  ار 
هاشداپ .دنادرگ  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  دنک و  اعد  دـناوت  یم  دـنیوگ : یم  هک  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  مان  هب  هنیدـم  رد  يدرم  زج 

کی دیاب  وت  تفگ : درک و  رضاح  ار  يدرم  .تسا  هار  هام  شش  دنتفگ : تسا ؟ هار  ردقچ  هنیدم  ات  اج  نیا  زا  تفگ :

هحفص 21] ]

رود رهش  زا  .تفر  نوریب  هدش و  كانمغ  درم  .تشک  مهاوخ  ار  وت  هنرگو  يروایب  اجنیا  هب  ار  یلع  نبا  نسح  يورب و  هنیدم  هب  ههام 
دش رـضاح  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگان  .دنک  فرطرب  ار  شا  هصغ  هک  تساوخ  ادخ  زا  دناوخ و  زامن  تفرگ و  وضو  هدش ،

هتشک داد  روتسد  دش و  دونشخ  رایسب  هاش  .داد  ربخ  هاش  هب  تشگزاب و  درم  .دومن  یفرعم  ار  دوخ  درک و  دنلب  هدجس  زا  ار  درم  نآ  و 
هدنز ود  ره  ادخ ، نذا  هب  درک و  اعد  اهنآ  يارب  ترـضح  .دنوش  هدنز  اهنآ  ات  دنک  اعد  هک  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  دندروآ و  ار  اه 

.دندومن جاودزا  مه  اب  دعب  دندش و 

هحفص 22] ]

لیماف هچ  رگا  دشاب ، کیدزن  وت  اب  یتسود  هار  زا  هک  تسا  کیدزن  وت  هب  سک  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 
.دشابن وت 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  اب  هدنرپ  نتفگ  نخس 

فرط هب  دمآ و  يا  هدنرپ  ناهگان  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  رد  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  ربا 
دوخ يالوم  زا  مدرک و  بجعت  نم  دندز و  گناب  مه  اب  ود  ره  دمآ و  رگید  يا  هدنرپ  اب  هرابود  تفر و  دز و  گناب  ترضح 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتازجعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


.مدرک لاؤس  ار  تلع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هدـش ناهنپ  دوخ  تفج  زا  هک  تسا  زور  هس  تسا و  هنیرن  هدـنرپ  دز  گناب  دـمآ و  لوا  هک  يا  هدـنرپ  نآ  رباج  يا  دومرف : ترـضح 
تفر و روایب ، ار  دوخ  تفج  ورب  متفگ : .دوب  هدـمآ  تیاکـش  يارب  نم  دزن  اذـل  .تسا  هدومن  تنایخ  يو  تفج  هک  روصت  نیا  اب  دوب 
هک منک  یم  دای  مسق  تفگ  .يا  هدرکن  تنایخ  دوخ  تفج  هب  هک  نک  دای  مسق  تیب  لها  اـم  تیـالو  هب  متفگ  وا  تفج  هب  نم  .دروآ 

[. 3  ] .دنتفر دندیرپ و  دندرک و  یتشآ  ود  ره  سپس  مدش  یضار  وا  زا  نم  دش  فرتعم  دیمهف ، رن  هدنرپ  یتقو  .ما  هدرکن  تنایخ 

هحفص 23] ]

.دننک ترشاعم  روط  نآ  وت  اب  مدرم  يراد  تسود  هک  نک  ترشاعم  يروط  مدرم  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 

دوب هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  دصق  هب  هک  يدرم 

ار هدیدان  يادخ  وت  هک  ما  هدینش  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  یبارعا  رفن  کی  يزور 
زا يرایـسب  ماگنه  نیا  رد  دش  رتشیب  وت  اب  نم  ینمـشد  مدید  ار  وت  هک  نونکا  مه  .ما  هدوب  نمـشد  وت  اب  تهج  نیا  هب  نم  یتسرپ  یم 

یبارعا نآ  هب  تساوخ  یم  دوب  هلاـس  تشه  عقوم  نآ  رد  تشاد و  روـضح  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دنتـشاد و  روـضح  باحـصا 
ناربمایپ زا  مربمایپ و  نم  ینک  یم  اعدا  دمحم  يا  تفگ : یبارعا  سپس  .دادن  هزاجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنک  ضارتعا 

.يرادن ار  اهنآ  زا  مادک  چیه  وت  دنتشاد و  یتازجعم  تامارک و  هتشذگ  ناربمایپ  هک  یلاح  رد  ملضفا  رتهب و  رگید 

نم هک  دش  مولعم  وت  رب  اجک  زا  دومرف : ترضح 
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.مرادن يا  هزجعم  ناهرب و 

هیلع نسح  ماما  فرط  هب  كرابم  يور  ترـضح  ما ؟ هدمآ  وت  دزن  هنوگچ  نم  هک  وگب  هدـب و  ناشن  نم  هب  تسه  رگا  تفگ : یبارعا 
وت هب  وا  تسا و  نم  هداز  رتخد  هلاس  تشه  لفط  نیا  دومرف : دومن و  مالسلا 

هحفص 24] ]

رد نم  ياـعدا  دـشاب  غورد  وا  ياـه  هتفگ  رگا  هدـمآ و  شیپ  هچ  وـت  يارب  هار  رد  يدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  هنوـگچ  هـک  دـیوگ  یم 
هک دراد  هزجعم  تردق  اجک  كدوک  تفگ : درک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مشخ  اب  یبارعا  سپـس  .دشاب  نینچ  زین  يربمایپ 

؟ دهد ربخ  یسک  ریمض  زا  .دشاب و  هتشاد  ناهرب 

هب ار  دوخ  كرابم  يور  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نک ، نایب  ار  درم  نیا  لاوحا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح 
یم يزارد  ناـبز  یلیخ  يا و  هدرک  زواـجت  دوخ  دـح  زا  يا و  هدـمآ  بدا  یب  یخاتـسگ و  رایـسب  وت  درم  يا  دومرف : دومن و  یبارعا 

.ینک لوبق  ار  مالسا  هللاءاش  نا  ات  يور  یمن  نوریب  سلجم  نیا  زا  هک  نادب  .ینک 

یبارعا ینک ؟ یم  لوبق  ار  مالـسا  میوگب  ار  وـت  لاوـحا  رگا  دوـمرف : یبارعا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپـس  منیبـب ، تفگ : یبارعا 
.دشاب نینچ  تفگ :

دیتفگ لهج  يور  زا  دیدش و  عمج  یلحم  رد  تدوخ  ناگتـسباو  هفیاط و  اب  وت  هک  یبارعا  يا  نادـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
وا نوخ  صاصق و  ياضاقت  یسک  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  یسک  رگا  دنتسه  نمشد  وا  اب  همه  اه  برع  درادن و  دنزرف  هبقع و  دمحم  هک 

ام ینک  نینچ  رگا  دنتفگ : اهنآ  .مشک  یم  ار  وا  مور و  یم  نم  یتفگ  یتساخرب و  اهنآ  نایم  زا  وت  دعب  .دنک  یمن  ار 
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يداتفا هار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتشک  دصق  هب  یتفرگ و  تسدب  هزین  هلـصافالب  وت  مینک و  یم  زاین  یب  ایند  لام  زا  ار  وت 
رخسمت ءازهتسا و  نارگن  هک  نیا  يارب  یتشگن  رب  یلو  دمآ  شیپ  وت  يارب  يدایز  یتخس  يراوشد و  هار  رد  اما 

هحفص 25] ]

دمآ يدیدش  ناراب  دیزو و  یتخس  داب  ناهگان  ماگنه  نیمه  رد  يدرکن و  لمع  يدرک و  ییاعدا  هک  يدوب  دوخ  هفیاط  ناگتسباو و 
مگ ار  هار  برطـضم و  اوه  داب و  تیعـضو  زا  وت  يربب و  هانپ  ییاج  هب  ای  ینیبب و  ار  هار  یتسناوت  یمن  هک  دش  کیرات  ردق  نآ  اوه  و 
دـش حبـص  یتقو  اـما  .يدـش  نامیـشپ  ندـمآ  زا  یتسـشن و  هرخـالاب  درک و  ناـشیرپ  تیذا و  یلیخ  ار  وت  ارحـص  ياـهراخ  يدرک و 

هک دیسر  تقـشم  جنر و  وت  هب  هار  رد  ردق  نآ  يدناسر و  اجنیا  هب  ار  تدوخ  ات  دش  مک  ناراب  داب و  تدش  نآ  يدمآ و  یتساخرب و 
شمارآ تلد  فرطرب و  وت  بارطـضا  دـش و  نشور  وت  مشچ  يدیـسر  اـج  نیا  هب  هک  نونکا  مه  يدوب و  هدـیدن  دوخ  رمع  ماـمت  رد 

.تفای

رـسپ يا  .تسین  هدیـشوپ  وت  رب  زیچ  چـیه  يا و  هدوب  نم  هارمه  وت  هک  ایوگ  ییوگ ؟ یم  اجک  زا  ار  اه  نیا  وت  رـسپ  يا  تفگ : یبارعا 
.تسا قح  وت  دج  نید  هک  نک  هضرع  نم  هب  ار  نامیا 

هلوسر و هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  وگب  دومرف : یبارعا  هب  نآ  زا  دعب  ربکا  هللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.هلوسر یصو  هللا و  یلو  ایلع  نا  دهشا 

زا تفگ و  نیتداهش  یبارعا 
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موق و ات  تفر  تساوخ و  هزاجا  سپـس  دنام و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  رد  لاس  دـنچ  دـش و  ناملـسم  تقادـص  يور 
هارمه یتدـم  زا  دـعب  وا  دومرف و  هئارا  ییاهدومنهر  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـنک  توعد  مالـسا  هب  ار  دوخ  هفیاـط 

.لاعتم دنوادخ  تجح  تسا  نیا  دنتفگ : دندید  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندمآ و  اهنآ  یتقو  .تشگرب  رفن  دصیس 

هحفص 26] ]

هک تسا  نازینک  يوناب  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردارب  لـسن ) زا   ) دـنزرف نیمهن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح 
یم رهاظ  يا  هلاس  لهچ  ناوج  تروص  هب  ار  وا  دوخ  تردـق  اب  هاگ  نآ  .دـنادرگ  یم  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ 

.تسا اناوت  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک  دوش  هتسناد  ات  دیامن 

دش روراب  زبس و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياعد  اب  امرخ  کشخ  تخرد 

يارب همدخ  دندومن و  فقوت  یکشخ  ناتسلخن  رد  هار  نیب  رد  دندوب  رفسمه  ریبز  نادنزرف  زا  یکی  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
یم لوانت  نآ  زا  ات  تشاد  اـمرخ  تخرد  نیا  شاـک  تفگ : ریبز  نبا  .دـندرک  نهپ  شرف  یکـشخ  تخرد  ياـپ  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره 

.يرآ تفگ : يراد ؟ لیم  امرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .میدرک 

امرخ ناتخرد  زا  یکی  اعد  نآ  تکرب  هب  هلـصافالب  دنتخاس  يراج  كرابم  بل  رب  ییاعد  هتـسهآ  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ترـضح 
.دندش ریس  دندروخ و  دندیچ  یگمه  امرخ  نآ  زا  هک  يروط  هب  داد  يدایز  ياهامرخ  دش و  روراب  زبس و 

هحفص 27] ]

نیا ببس  ترضح  نآ  زا  یناسک  درک ، یم  رب  رد  زامن  ماگنه  رد  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 
لامج و تسا و  لیمج  دنوادخ  دومرف : باوج  رد  دندیسرپ  ار  راک 
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رد دوـخ  ياـه  تنیز  اـب  هک  هدوـمرف  رما  دـنوادخ  منک ، یم  تنیز  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  دوـخ  تهج  نیا  هب  دراد  تـسود  ار  ییاـبیز 
.دیوش رضاح  دجاسم 

شتداهش زا  دعب  اهتدم  مالسلا  هیلع  یلع  ترایز 

مالسلا هیلع  یلع  نامیالوم  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  رد  يزور  دندیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نآ  زا  دعب 
هیلع نینمؤملاریما  مردـپ  دـیهاوخ  یم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .میدومن  یم  وا  ندـید  هب  قایتشا  راـهظا  میدرک و  یم  تبحص 

؟ تسا هدومرف  تلحر  تسا  یتدم  ترضح  هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  میتفگ : دینیبب ؟ ار  مالسلا 

نامه میدرک  هدـهاشم  نکمم  تروص  نیرتهب  اب  ار  نینمؤملاریما  اـم  دز و  راـنک  دوب  نازیوآ  هک  ار  يا  هدرپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
لوا ياج  هب  ار  هدرپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپ  تسا  نینمؤملاریما  مسق  ادـخ  هب  میتفگ  میدوب  هدـید  شتاـیح  ناـمز  رد  هک  هنوگ 

ماما زا  زورما  ام  هچ  نآ  دنتفگ : نیرضاح  زا  یضعب  دنادرگرب و 

هحفص 28] ]

[. 4  ] .میا هدید  شراوگرزب  ردپ  زا  هک  دوب  یتازجعم  نآ  دننام  میدید  مالسلا  هیلع  نسح 

هحفص 29] ]

یتشاذگ مدق  نیمز  هب  یتفگ و  كرت  ار  ردام  مکش  هک  يزور  زا  وت  مدآ  دنزرف  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 
یلزانم يارب  يراد  تسد  رد  نونکا  هچ  نآ  زا  نک و  هدافتسا  یگدنز  تصرف  زا  .یتسه  نتشیوخ  رمع  نتخاس  دوبان  مرگرس  هتسویپ 

تذـل و نآ  زا  نامیا  یب  دارفا  دـننک و  یم  هیهت  دوخ  يادرف  يارب  هشوت  داز و  ایند  زا  نامیااب  دارفا  هک  رادرب  هرهب  يراد  شیپ  رد  هک 
.دنهاوخ یم  ییاورماک 

رگید هباشم  زاجعا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  دزن  مدرم  زا  یهورگ  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  زین  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
هب امش  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .میدید  یم  تراوگرزب  ردپ  زا  هک  یبیاجع  نآ  زا  هدب  ناشن  يا  هزجعم  ام  هب  دنتفگ : دندمآ و 

لئالد ییادخ و  تجح  وت  هک  میراد  نامیا  یلب ، دنتفگ : دیراد ؟ نامیا  نم  تماما 
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؟ دیـسانش یم  ارم  ردـپ  امـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  .تشاد  امـش  راوگرزب  ردـپ  هک  روط  ناـمه  يراد  يرایـسب  تازجعم  و 
دوب نازیوآ  هناخ  نآ  رد  هک  ار  يا  هدرپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  سپـس  میا  هتـسشن  رایـسب  ترـضح  نآ  نانخـس  ياپ  ام  یلب ، دنتفگ :

دندید و ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دندرک  هاگن  اهنآ  یتقو  دینک ، هاگن  دومرف  دز و  رانک  يرادقم 

هحفص 30] ]

رب ادخ  قح  رب  تجح  نینمؤملاریما و  دنزرف  امـش  هک  میهد  یم  تداهـش  دنتفگ : یگمه  دـعب  تسا و  نینمؤملاریما  نیا  هللاو  دـنتفگ :
.دوب هداد  ناشن  ام  هب  یلیخ  تازجعم  بیاجع و  نیا  زا  زین  امش  ردپ  یتسه و  مدرم 

هحفص 31] ]

زیچ هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرک ، ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  راوگرزب  نآ  باحـصا  زا  یکی 
یلص ادخ  لوسر  مدراذگ و  مناهد  رد  متفرگرب و  هقدص  ياهامرخ  زا  ییامرخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يراد ؟ دای  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  یـسک  تفرگرب ! دوب  مناهد  باعل  هب  طولخم  هک  ار  امرخ  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
: دومرف ترضح  يدیشک )؟ یمن  نوریب  كدوک  ناهد  زا  ار  نآ  هک  دش  یم  هچ   ) دوب امش  رب  یکاب  هچ  امرخ  هناد  کی  نیا  زا  ملس  و 

.تسین لالح  دمحم  نادناخ  ام  رب  هقدص 

مالسلا هیلع  ترضح  ياپ  مرو  هلئسم 

همدـخ زا  یـضعب  ، درک مرو  ناشکرابم  ياهاپ  هار  رد  دـندش و  هنیدـم  مزاع  هدایپ  مدرم  زا  یهورگ  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور 
.دبای دوبهب  ناتیاهاپ  مرو  ات  دیوش  بکرم  رب  راوس  ار  هار  هیقب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ :

هایس یمالغ  هار  همادا  رد  يدوز  هب  دندومرف : ترضح 
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نم يارب  يرادـقم  نغور  نآ  زا  .تسا  بوـخ  اـپ  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  هک  دراد  دوـخ  هارمه  ینغور  دـیآ و  یم  اـم  لابقتـسا  هب 
.دیآ یم  هایس  یمالغ  دندید  دنتفر  هار  رگید  يرادقم  یتقو  دینک ، يرادیرخ 

هحفص 32] ]

يرآ تفگ : مـالغ  دـشاب ؟ هتـشاد  هدـیاف  اـپ  مرو  عفر  يارب  هک  يراد  هارمه  ینغور  وت  درک : لاوس  تفر و  وا  دزن  ناـهارمه  زا  یکی 
هیلع نسح  ماما  يارب  تفگ : یهاوخ ؟ یم  یـسک  هچ  يارب  تفگ : مالغ  .شورفب  ام  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  تفگ : وا  هب  .مراد  یکدـنا 
نبای تفگ : دیسوب و  ار  يو  كرابم  ياهتسد  دناسر و  ترـضح  هب  ار  دوخ  تعرـس  اب  دینـش  ار  ماما  كرابم  مان  یتقو  مالغ  .مالـسلا 

زا ادخ  لوسر  دنزرف  يا  .امش  يادف  نم  ناج  .مهاوخ  یمن  نغور  لوپ  نم  .متسه و  تیب  لها  امش  رادتـسود  بحم و  نم  هللا  لوسر 
ماما .دشاب  تیبلا  لها  امـش  رادتـسود  هک  دیامرف  تیانع  يرـسپ  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دـییامرفب  اعد  نم  يارب  مراد  اعدتـسا  امش 

هب وت  رـسپ  يدرگرب  تا  هناخ  هب  یتقو  هللاءاش  نا  .دوب  هلماح  وت  رـسمه  يدمآ  نوریب  هناخ  زا  وت  هک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح 
شکرابم ياهاپ  هب  نغور  نآ  زا  راب  کی  ترـضح  .دوب و  هدـش  دـلوتم  شرـسپ  تشگرب  شا  هناخ  هب  مـالغ  یتقو  .تسا  هدـمآ  اـیند 

.دش بوخ  شیاهاپ  مرو  هدیلام و 

هحفص 33] ]

نـسح ماما  تافو  ماگنه  نوچ  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شدنـس  هب  یلاـما  باـتک  رد  هر )  ) قودـص خـیش 
یلص ادخ  لوسر  هب  تبسن  امش  ماقم  هک  نآ  اب  ییرگ  یم  هنوگچ  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب  تسیرگ ! دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یبتجم 

نآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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ياج هب  جح  هدایپ  هبترم  جـنپ  تسیب و  دومرف ؟ ار  نانخـس  نآ  امـش  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسا ؟ هنوگ 
؟ يا هدرک  میسقت  ادخ  اب  ار  دوخ  لام  راب  هس  و  يا ؟ هدروآ 

.ناتسود قارف  يارب  يرگید  تمایق و  زور  زا  تشهد  يارب  یکی  میرگ ، یم  تهج  ود  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

يرگید زا  رت  تخس  مادک  ره 

ترضح .متسه  امش  تیب  لها  نابحم  نایعیش و  زا  نم  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  یماش  يدرم 
دنچ هیواعم  زا  .دنـسانش  یم  رغـصالا  نبا  ماـنب  ار  وت  مدرم  ماـش و  لـها  وت  يرادـن  اـم  تبحم  زا  يا  هرهب  وت  ییوگ  یم  غورد  دومرف :

.تسا هداتسرف  نم  دزن  لئاسم  نآ  دروم  رد  قیقحت  يارب  ار  وت  یناهنپ  وا  يا و  هدرک  لاؤس  هلئسم 

.منک قیقحت  میایب و  یناـهنپ  اـت  داتـسرف  امـش  دزن  ارم  هیواـعم  لـئاسم  نآ  يارب  نینمؤملاریما  اـی  تسا  روط  نیمه  تفگ : یماـش  درم 
نیا زا  تفگ : دش و  کیدزن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  درم  نآ  .نک  لاؤس  نم  رسپ  ود  زا  یکی  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.منک یم  لاؤس  ناوج 

هحفص 34] ]

تسا و هار  ردـقچ  لطاب  قح و  نیب  هک  ینک  لاؤس  يا  هدـمآ  وت  هک  میوگ  یم  وت  لاؤس  زا  لـبق  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
هن هک  یمدآ  نآ  هک : تسا  نیا  وت  لاؤـس  رگید  و  تسا ؟ ردـقچ  قرـشم  برغم و  هلـصاف  و  تسا ؟ یتفاـسم  هچ  نامـسآ  نیمز و  نیب 
رت تخـس  يرگید  زا  مادـک  ره  هک  يزیچ  هد  هک  نیا  رگید  لاؤس  تسا و  هنوگچ  اهنز  تاصخـشم  هن  دراد و  ار  اـهدرم  تاصخـشم 

؟ دنمادک تسا 

نایم دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .منک  لاؤس  ار  اه  نیا  ات  ما  هدمآ  یلب  تفگ :
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تسه و نآ  ندوب  لطاب  لامتحا  يونشب  شوگ  اب  هچ  نآ  تسا و  قح  ینیبب  مشچ  اب  هچ  نآ  .تسا  هلصاف  تشگنا  راهچ  لطاب  قح و 
.تسا باتفآ  ریس  زور  کی  هزادنا  هب  قرشم  برغم و  هلصاف  .تسا و  مولظم  ياعد  نامسآ  نیمز و  نیب  تفاسم 

تـسا نز  دوش  یم  ضیاح  رگا  تسا و  درم  دوش  یم  ملتحم  رگا  ار ، اه  نز  تمالع  هن  دراد و  یگنادرم  تمـالع  هن  هک  یمدآ  نآ  و 
نهآ اما  درک  قلخ  ءایشا  نیرت  تخس  ار  گنـس  لاعتم  دنوادخ  هک  نادب  تسا  رت  تخـس  يرگید  زا  کی  ره  هک  يزیچ  هد  نآ  اما  و 

بآ لثم  ار  نهآ  شتآ  نوچ  تسا  رت  تخس  نهآ  زا  شتآ  دوش و  یم  هتسکش  نهآ  هلیـسو  هب  گنـس  دیرفآ و  نآ  زا  رت  تخـس  ار 
یم ضبق  ار  بآ  ربا  اریز  تسا  رت  تخـس  بآ  زاربا  دنک و  یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ  اریز  تسا  رت  تخـس  شتآ  زا  بآ  دنک و  یم 
يا هتشرف  رت  تخس  داب  زا  دزاس و  یم  فرطرب  ار  اهربا  داب  اریز  تسا  رت  تخـس  ربا  زا  داب  درب و  یم  دهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب  دنک و 

کلم رت  تخس  هتشرف  نآ  زا  تسوا و  فرصت  تردق و  هضبق  رد  داب  هک  تسا 

هحفص 35] ]

هدومن رومأـم  حاورا  ضبق  هب  ار  نآ  هک  تسا  یهلا  مکح  رت  تخـس  توـملا  کـلم  زا  دـناریم و  یم  ار  هتـشرف  نآ  هک  تسا  توـملا 
.تسا

هحفص 36] ]

: هک يا  هدناوخن  ادخ  باتک  رد  ایآ  دیهش …  نیتسار  رگم  تسین  ام  هعیش ي 

دوب یمن  تداهش  رگا  ناشراگدرورپ … ! » دزن  نادیهش  دننانیتسار و  نامه  نانآ  دنا ، هدروآ  نامیا  شناربمایپ  ادخ و  هب  هک  یناسک  »
، دنا هدش  هتشک  ریشمش  اب  هک  نانآ  يارب  رگم 
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.دوب هداد  شهاک  ار  نادیهش  رامش  دنوادخ ،

روگنا رانا و  نتفگ  حیبست 

تیاور شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک : دـنک  یم  لقن  یبلعث  نایب  فشک و  باتک  زا  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
هللا یلـص  ربمایپ  و  دروآ ؛ ترـضح  دزن  روگنا  رانا و  یقبط  لیئربج  دش ؛ ضیرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : هک  هدرک 

روگنا رانا و  نآ  .دندروخ  روگنا  رانا و  نآ  زا  دندمآ و  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هاگ  نآ  دومن ؛ لوانت  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا يدرم  سپـس  دنتفگ ؛ حـیبست  روگنا  رانا و  زاب  دومن ؛ لیم  نآ  زا  هدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سپـس  دـنتفگ ؛ حـیبست 
ای يربمایپ  یصو  ای  يربمایپ  هاگ  ره  تفگ : لیئربج  دنتفگن : حیبست  روگنا  رانا و  راب  نیا  دروخ و  اه  هویم  نآ  زا  دش و  لخاد  هباحص 

.دیوگ یم  حیبست  دروخب  نآ  زا  يربمایپ  دنزرف 

هحفص 37] ]

رما راـچان  هب  تسین ، ناـنآ  رب  یگریچ )  ) يورین ار  امـش  هک  متـسناد  نوـچ  .مناـشیا  شخب  تزع  هک  ناـنمؤم  هدـننک ي  راوـخ  هن  نم 
يارب ات  تخاس  بویعم  ار  یتشک  دنمشیدنا  رضخ )  ) هک نانچ  مینامب ، یقاب  ناشیا  نایم  رد  امـش  نم و  ات  مدرک  راذگاو  ار  تفالخ ) )

.دنامب یقاب  نآ  نابحاص 

تشهب زا  ییاه  سابل 

نیسح نسح و  دمآ و  شیپ  يدیع  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک : دنک  یم  تیاور  يروباشین  دیفم  هللادبعوبا  یلاما  باتک  زا 
؟ ینک یمن  تنیز  ار  ام  ارچ  ام ، زج  هب  دنا  هدرک  تنیز  هنیدم  ياه  هچب  همه ي  دنتفگ : ناشردام  هب  دنتشادن ، يا  هماج  مالسلاامهیلع 
ار دوخ  راتفگ  دـیع  بش  .منک  یم  تنیز  ار  امـش  دروآ ، تقو  ره  تسا ، طایخ  دزن  امـش  سابل  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

قباس نخس  تخوس و  شناکدوک  لاح  هب  شلد  درک و  هیرگ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ، دندرک رارکت 
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هدنبوک ي تسیک ؟ دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  .دندز  رد  دش ، کیرات  اوه  نوچ  .دندرک  در  ار  وا  نخس  اه  هچب  درک ، رارکت  ار  دوخ 
سابل اه  هچب  يارب  يدرم  هک  درک  هدـهاشم  درک ، زاب  ار  رد  ترـضح  ما ؛ هدروآ  ار  اه  هماج  متـسه ؛ طاـیخ  ربماـیپ ! رتخد  تفگ : رد 

: تفگ مالسلااهیلع  همطاف  .تسا  هدروآ  دیع 

هحفص 38] ]

دراو هک  یماگنه  مالـسلااهیلع  همطاف  .تفر  داد و  ترـضح  هب  یلامتـسد  درم  مدوب و  هدـیدن  وا  زا  رت  تبیه  اب  قـالخا  رد  يدرم  نم 
دوب زمرق  شتـشپ  هک  هایـس  شفک  تفج  ود  همامع ؛ ود  ادر ؛ ود  هماجریز ؛ ود  هبج ؛ ود  نهاریپ ؛ ود  درک ، زاب  ار  لامتـسد  دش و  هناخ 

ار اه  هچب  دش و  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیناشوپ ؛ ناشیا  هب  ار  اه  سابل  درک و  رادیب  ار  اه  هچب  سپ  دید ؛ لامتسد  رد 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يرآ ؛ تفگ : يدید ؟ ار  طایخ  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  هب  دیسوب و  دیشک و  شوغآ  رد  ار  اهنآ  دید ، هتـسارآ 

: دومرف داد ؟ ربخ  امش  هب  یسک  هچ  دیسرپ : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  .دوب  تشهب  نزاخ  ناوضر  دوبن ، طایخ  دومرف : ملـس  هلآ و  و 
.داد ربخ  نم  هب  ار  ارجام  دمآ و  لیئربج  هک  دوب  هتفرن  نامسآ  هب  زونه 

هحفص 39] ]

ربمایپ رادمچرپ  وا  .دنسر  یمن  وا  ماقم  هب  ناگدنیآ  دنتسجن و  تقبس  وا  رب  ناگتشذگ  هک  درک  تلحر  يدرم  بش  نیا  رد  مدرم ! يا 
یمن رب  نادـیم  زا  .دـندرک  یم  يراـی  ار  وا  شپچ  فرط  زا  لـیئاکیم  تسار و  فرط  زا  لـیئربج  .دوـب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دومرف یم  وا  بیصن  ار  يزوریپ  حتف و  ادخ  هک  یماگنه  رگم  تشگ ،

یگهام هدراهچ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نتفگ  نخس 

دنک یم  تیاور  یثیدح  رد  قاحسا  نب  دمحم 
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يا تفگ : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  نایفسوبا  دیزخ ، یم  نیمز  رب  دوب و  ههام  هدراهچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  هک :
: وگب نایفـسوبا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگب ؛ نخـس  نم  اب  هک  هدب  مسق  شدـج  قح  هب  ار  كدوک  نیا  دـمحم ! رتخد 

رارق ار  ایرکز  نب  ییحی  ریظن  دمحم ، لآ  نایم  رد  هک  رکش  ار  ادخ  دومرف : ربمایپ  .مشاب  وت  عیفـش  نم  ات  هللا  لوسر  دمحم  هللاالا ، هلاال 
« . هیآ 12 میرم ؛ هروس ي  میداد ، مکح  وا  هب  یکدوک  رد  و  : » دیامرف یم  وا  هرابرد ي  دنوادخ  هک  .داد 

هحفص 40] ]

وا خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .مسرت  یم  گرم  زا  نم  درک : ضرع  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما  دزن  يدـنمتورث  درم 
.یسرب نآ  هب  هک  يدوب  لاحشوخ  يدوب ، هداتسرف  ولج  هب  رگا  يا و  هتشاذگ  لابند  هب  ار  دوخ  لام  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  دومرف :

تمایق ات  رابخا 

لوانت ار  اذـغ  نالف  تا  هناـخ  رد  بشید  وت  دومرف : اـه  نآ  زا  یکی  هب  ترـضح  .دـندمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دزن  رفن  ود  يزور 
نانچ نینچ و  تگرزب  رسپ  هب  وت  دومرف : درک و  رگید  درم  نآ  هب  كرابم  يور  سپس  .یتفگ  ار  نانخس  نیا  تا  هداوناخ  هب  يدرک و 

.دیراد ربخ  اهنآ  زا  دیناد و  یم  امش  تسا  ناهنپ  نارگید  رظن  زا  هچ  نآ  هک  تسا  بیجع  دنتفگ : رفن  ود  نآ  .یتفگ 

ربخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  دش  دهاوخ  عقاو  تمایق  ات  هچنآ  یلب  دومرف : ترـضح 
رابخا نآ  همه ي  راوگرزب  نآ  تسا و  هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هداد 

ره تسا و  هداد  نم  هب  ار 
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[. 5  ] .ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  هب  ات  میهد  یم  ربخ  دوخ  زا  دعب  هب  ام  زا  کی 

هحفص 41] ]

ره ردپ  اهراک  رد  رکفت  اریز  منک ، یم  شرافس  رکفت  همادا  ادخ و  يوقت  هب  ار  امش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 
.تسا نآ  ردام  یبوخ و  ریخ و 

تسا هیواعم  رادتسود  نم  هیاسمه 

زا هک  مراد  يا  هیاـسمه  .هللا  لوسر  نباـی  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  دزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نارادتـسود  ناـبحم و  زا  یکی 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  .دسر  یم  ام  هب  شرازآ  هشیمه  دراد و  نم  يارب  يدایز  تیذا  جـنر و  .تسا  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم  نارادـفرط 

شا هیاـسمه  هناـخ  رد  دـید  تفر  شا  هناـخ  هب  یتـقو  درم  نآ  درگرب  تا  هناـخ  هب  درک  هاـتوک  وت  رـس  زا  ار  وا  رـش  دـنوادخ  دوـمرف :
رایـسب هک  یلاح  رد  درک و  زاب  ار  رد  هیاـسمه  نز  .دز  رد  تفر و  هیاـسمه  هناـخ  رد  هب  تسین  ییادـص  رـس و  چـیه  تسا و  توکس 

برطـضم مرهوش  ناهگان  هک  میدروخ  یم  ماش  مه  اـب  بشید  مرهوش  نم و  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  دیـسرپ : دوب  نارگن  تحاراـن و 
یم هچ  نم  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـی  تفگ : یم  دز و  یم  اـپ  تسد و  داـتفا و  نیمز  هب  دـعب  یکدـنا  دروخب و  ماـش  تسناوتن  دـش و 

مرهوش ادص  نآ  زا  دعب  تسا و  راوازـس  وت  هب  شتآ  تفگ : یم  هک  مدینـش  ار  ییادـص  اما  مدـید  یمن  ار  سک  چـیه  نم  و  یهاوخ ؟
.تسا هدشن  نفد  زونه  درم و  داتفا و 

هحفص 42] ]

دراد و تسود  ار  وا  دسانـشب  ار  يادـخ  هک  یـسک  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  زا  سارف  یبا  نب  مارو 
یسک
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دتفا رکف  هب  نوچ  دوش و  لـفاغ  هک  نآ  زج  دوـشن ، اـیند  مرگرـس  هک  تسا  یـسک  نمؤـم  دزرو و  دـهز  نآ  رد  دسانـشب ، ار  اـیند  هک 
.دوش نیگمغ 

لهاله رهز 

هناخ هب  دندش و  لصوم  رهش  دراو  ترضح  ینامز  تشاد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یتسود  ياعدا  هک  دوب  یصخش  لصوم  رهش  رد 
رد هک  دوب  هدومن  لاـسرا  وا  يارب  هدنـشک  رهز  هشیـش  دوـب و  هتفیرف  راـنید  مهرد و  اـیند و  لاـم  هب  ار  صخـش  نیا  هیواـعم  دـنتفر  وا 

ریثأت اما  دیناروخ  ترـضح  هب  ار  رهز  نآ  تبون  هس  تخب  هایـس  نآ  دناسرب و  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بسانم  تصرف 
تشون هیواعم  يارب  يا  همان  نوعلم  صخش  نآ  ادعب  تفر و  یم  نیب  زا  هدنشک  رهز  رثا  دندرک و  یم  ییاعد  راب  ره  ترضح  درکن و 

رد داتـسرف و  لهاله  رهز  يرادـقم  اب  تشون و  ار  همان  باوج  هیواعم  .درکن  رثا  مدـیناروخ  یلع  نب  نسح  هب  ار  رهز  نآ  راـب  هس  هک 
رانک رد  هار  نیب  رد  هیواعم  همان  هدنروآ  .تسا  هدنشک  رایـسب  رایـسب  هک  دهدب  ماما  هب  رهز  نیا  زا  دنک  یعـس  هک  تساوخ  وا  زا  همان 

یتخرد

هحفص 43] ]

رگید هک  يروط  هب  تفرگ  يدـیدش  مکـش  درد  یکدـنا  زا  دـعب  دروخ و  اذـغ  يرادـقم  دـش و  هداـیپ  دوـخ  رتـش  زا  دوـمن و  فـقوت 
ار تیعـضو  نیا  ات  رتش  .درک  لصاو  منهج  هب  دیرد و  ار  نوعلم  نآ  دمآ و  هایـس  يا  هدنرد  تشذگن  يزیچ  دنک و  تکرح  تسناوتن 

نسح ماما  نارادتسود  زا  یکی  ماگنه  نیمه  رد  دنک  رارف  تسناوتن  دوب  هدیچیپ  تخرد  هب  شراسفا  نوچ  .دزیرگب  تساوخ  یم  دید 
دیسر لحم  نیا  هب  دمآ  یم  قشمد  زا  هک  مالسلا  هیلع 
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ار اهنآ  هلـصافالب  .دـید  ار  هیواعم  همان  رهز و  هشیـش  ناهگان  تخادرپ  وجتـسج  هب  یتقو  .شبحاص  لئاسو  يرادـقم  دـید و  ار  رتش  و 
نآ دش  علطم  همان  نومضم  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  دروآ  ترضح  تمدخ  ار  همان  رهز و  هشیش  دمآ و  لصوم  هب  تشادرب و 
هک ییاهنآ  .درک  رییغت  یلیخ  شکرابم  گنر  اما  .دوش  نابزیم  تلاجخ  ثعاب  هک  دومرفن  يزیچ  تشاذـگ و  دوخ  هداجـس  ریز  رد  ار 

لقن دوخ  راوگرزب  دج  زا  یثیدح  دادـن و  باوج  ترـضح  دـنوش  علطم  همان  نومـضم  زا  دنتـساوخ  هچ  ره  دنتـشاد  روضح  هناخ  رد 
دروآ نوریب  ار  همان  درب و  ترضح  هداجس  ریز  ار  دوخ  تسد  هتسهآ  یلصوم  دعص  اما  دومن  لوغشم  ثیدح  نآ  هب  ار  راضح  درک و 

هدب هزاجا  هللا  لوسر  نبای  تفگ : دیـسوب و  ار  ترـضح  ياپ  تسد و  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  دیزرل و  دوخ  رب  نآ  هعلاطم  زا  دعب  و 
یمن .دوش و  نابزیم  لاعفنا  تلاـجخ و  بجوم  هک  مدنـسپ  یمن  دومرف : ترـضح  .تسا  هدوب  هچ  عوضوم  هک  میـسرپب  درم  نیا  زا  اـت 

.دومرفن هزاجا  ترضح  دندرک  رارصا  هچ  ره  دوش و  هدنمرش  ام  هب  تمدخ  زور  دنچ  زا  دعب  مهاوخ 

هحفص 44] ]

لوسر ترضح  تفگ : دعس  .دینک  لاؤس  تفگ : .میراد  یلاؤس  وت  زا  ینالف  دنتفگ : دنتـساوخ و  ار  وا  ترـضح  هزاجا  نودب  هرخالاب 
یلع تفگ : دعـس  .تسا  هدیـسرن  نم  هب  ییاـفج  وا  زا  ما و  هدیـسرن  ترـضح  تمدـخ  هب  نم  تفگ : دوـب ؟ هدرک  ییاـفج  هچ  وـت  هـب 

هب یلالم  ییافج و  وا  زا  هک  اشاح  ما  هدوب  ترـضح  مزالم  یتدم  تفگ : تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  ییافج  هچ  وا  زا  يا  هدید  ار  یـضترم 
: تفگ دعس  .دشاب  هدیسر 
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هیواعم هب  وت  هک  نیا  ینک ؟ یم  ینمشد  نینچ  مالسلا  هیلع  یضترم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  هشوگ  رگج  اب  ارچ  سپ 
صخش نآ  .نوعلم  نآ  لهاله  رهز  هشیش  همان و  باوج  مه  نیا  تسا و  هدرکن  رثا  يا و  هداد  رهز  ترـضح  هب  تبون  هس  يا  هتـشون 

.دش لصاو  منهج  هب  ات  دندز  ار  وا  ردق  نآ  دعس  ناهارمه  سپ  مرادن  ربخ  نیا  زا  نم  هللاذاعم  تفگ : درک و  راکنا 

هحفص 45] ]

هچ نآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  لخب  دومرف : ترضح  نآ  .دش  لاؤس  تسخ  لخب و  يانعم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا 
.دنادب یگرزب  فرش و  دراد  هاگن  ار  هچ  نآ  درآ و  باسح  هب  هدش  فلت  دنک  یم  قافنا  ار 

شتداهش يارجام  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نداد  ربخ 

ماجنارس دینادب  دومرف : ترضح  .دندوب  هتسشن  نارای  باحصا و  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  قافتا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
.دندیناسر تداهش  هب  مس  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هک  هنوگ  نامه  دیسر  مهاوخ  تداهش  هب  رهز  اب  نم 

ياوغا هب  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  مرـسمه  دومرف : دهد ؟ یم  ماجنا  امـش  قح  رد  ار  افج  نیا  یـسک  هچ  هللا  لوسر  نبای  دندرک : لاؤس 
.نیعل تخب و  هایس  درم  نآ  راصنا  ناوعا  هیواعم و 

: دومرف ترـضح  ینک ؟ یمن  عفد  دوخ  زا  ار  ررـض  رـش و  نیا  ینک و  یمن  نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  ارچ  هللا  لوـسر  نباـی  دـندرک : لاؤـس 
نیا وا  ياج  هب  يرگید  هک  مناد  یم  نیقی  .منک  شنوریب  هک  ضرف  هب  منک و  شنوریب  دـنک  راک  نیا  هب  مادـقا  هک  نیا  زا  لبق  هنوگچ 

سیبلت اب  هیواعم  تشذگ  یتدم  نخس  نیا  زا  یتقو  .درک  دهاوخ  ار  راک 
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وا ناوارف  هچراپ  دایز و  لام  اب  داتسرف و  هدعج  دزن  ار  یسک  هلیح  و 

هحفص 46] ]

لتق هب  رهز  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  دـعب  هک  داد  لوق  داتـسرف و  هدـعج  يارب  زین  رمحا  يالط  رانید  رازه  داد و  بیرف  ار 
نک یعس  تفگ : داتـسرف و  هدعج  يارب  ار  لهاله  رهز  هشیـش  سپـس  دروآرد  دیزی  دقع  هب  هداد و  رارق  رابرد  هکلم  ار  هدعج  دیـسر 

هنوعلم نز  نیا  هدعج  .دوب  دهاوخن  ییاهر  رهز  نیا  زا  ار  وا  دشاب  هتـشاد  مه  ناج  رازه  رگا  هک  یناروخب  وا  هب  ار  رهز  نیا  زا  یکدنا 
زا يرادقم  راطفا  ماگنه  مرگ  ياهزور  زا  یکی  رد  تفرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  لتق  هب  میمـصت  هرخالاب 

.داد ترضح  هب  طولخم و  ریش  اب  ار  رهز 

بیرف ایند  يافو  یب  لاوما  لام و  هب  لوسر  ادـخ و  نمـشد  يا  دومرف : هدـعج  هب  ریـش  نآ  ندـیماشآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
دوب هدومرف  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  اتیاهن  .یـسرن و  تیاهوزرآ  زا  کی  چیه  هب  هک  مراودیما  يداد  تسد  زا  ار  ترخآ  يدروخ و 
درک راضحا  هنایفخم  ار  ثیبخ  نز  نآ  ءامسا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هیواعم  درکن و  افو  دوخ  دهع  هب  هیواعم  دش و 

داد و حرـش  هیواعم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  هدـعج و  تنایخ  يارجام  لـصفم  وا  دیـسرپ  وا  زا  ار  هثداـح  تیفیک  و 
هب ار  منهج  باذـع  لوسر و  ادـخ و  مشخ  ما و  هداد  ماجنا  دـیزی  هب  تبحم  وت و  ياضر  رطاـخ  هب  ار  گرزب  هاـنگ  نیا  تفگ : ءامـسا 

.ما هدرک  رایتخا  امش  رطاخ 

زا وت  رب  ادخ  تنعل  تفگ : هیواعم 
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هک وت  یتسه !؟ دیزی  تبحم  قیال  اجک  وت  يدرکن ؟ محر  وا  هام  نوچ  يور  هب  يدیـسرتن و  لوسر  بضغ  زا  يدرکن و  مرـش  دنوادخ 
اب هک  تسا  مولعم  يدرک  لمع  هنوگ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هدیدرون  ادخ و  لوسر  هشوگرگج  اب 

هحفص 47] ]

؟ درک یهاوخ  هچ  دیزی 

هیرگ و درک و  دای  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  یگدنز  راگزور  زا  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  هرخالا  ایندلا و  رـسخ  تخبدب  نآ  سپس 
.دوش روک  تنامشچ  ات  نک  هیرگ  يدومن  منهج  بجوتسم  ار  تدوخ  هک  نونکا  مه  تفگ : هیواعم  .دومن  يراز 

ایند هب  ما و  هداد  تسد  زا  ار  نید  هک  نم  رب  ياو  تفگ : یم  بترم  دروخ و  یمن  يزیچ  چیه  درک و  یم  هیرگ  زور  هنابش  هس  ءامـسا 
هب لیف  هریزج  رد  هک  دندیـشک  نیمز  يور  رب  بسا  لابند  هب  هتـسب و  یبانط  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هیواعم  مراـهچ  زور  ما و  هدیـسرن  زین 

تخادنا هریزج  نآ  هب  هدرک و  ادج  بسا  زا  ار  وا  دش و  اپ  هب  دولآرابغ  ینافوط  دوب  هدنام  هریزج  هب  خسرف  کی  زونه  دـنزادنایب  بآ 
.دشن ادیپ  یناشن  رثا و  چیه  هنوعلم  نز  نآ  زا  رگید  و 

هحفص 48] ]

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  يدرم  هک  هدرک  تیاور  سارف  یبا  نب  مارو 
یهن رما و  رد  ام  تاروتسد  رادربنامرف  عیطم و  رگا  ادخ  هدنب  يا  دومرف : نینچ  وا  خساپ  رد  ماما  .متسه  امش  نایعیش  زا  نم  ملس  هلآ و 

ار فیرش  الاو و  يا  هبترم  ياعدا  هک  نیا  رد  نکن  نوزفا  ار  دوخ  ناهانگ  ینآ  فالخرب  رگا  یتفگ و  تسار  یتسه 
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ناتنمشد نمشد  میامش و  ناگتسباو  ناتسود و  زا  نم  وگب : هکلب  متسه ، وت  نایعیش  زا  نم  وگن  .یتسین  نآ  لها  هتسیاش و  هک  ییامنب 
.یتسه یبوخ  زیخرب و  لاح  نیا  رد  هک  متسه ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تیصو 

ار یگمه  دومرف و  راضحا  ار  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دش  رهاظ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  توم  راثآ  هک  ینامز 
نیا امـش  هب  نم  تیـصو  ردارب  يا  دومرف : دومن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  كرابم  يور  دعب  .دومرف  تیـصو  حالـص  يوقت و  هب 

میامن دهع  دیدجت  يو  اب  ات  دیربب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  مدج  هضور  هب  ارم  نیفکت  زیهجت و  زا  دعب  هک  تسا 
هـضور هب  ارم  هک  ینامز  ردارب  يا  .دینک  نفد  دودـح  نامه  رد  هدرب و  دـسا  تنب  مالـسلااهیلع  همطاف  ما  هدـج  ربق  رـس  رب  نآ  زا  دـعب 

هک دننک  یم  نامگ  نادسفم  زا  یهورگ  درب  دیهاوخ  مدج 

هحفص 49] ]

مشخ هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  تیصو  .دننک  یم  یناوارف  هرجاشم  عازن و  امش  اب  دینک و  نفد  ترـضح  نآ  کیدزن  ارم  دیهاوخ  یم 
.دوش مامت  ارجام  هلتاقم  نودب  هک  دشاب  نآ  رب  امش  یعس  و.دیناشن  ورف  ملح  بآ  اب  ار  اه  نآ  بضغ  و 

ربمایپ شدج  هضور  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لسغ  زا  دعب  دومن و  لمع  شراوگرزب  ردارب  تیـصو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ینب زا  يدایز  هورگ  اب  دیلپ  مکح  نبا  ناورم  .دیامن  نامیپ  دیدجت  ات  داد  رارق  هسدقم  هضور  لباقم  درب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ار نسح  هک  دیهاوخ  یم  امـش  هدش و  نفد  هنیدـم  ياصقا  رد  نامثع  دـنتفگ : دـندمآرب و  يریگرد  هلتاقم و  ددـصرد  دـندمآ و  هیما 
کیدزن
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نم هناخ  رد  ار  نسح  دـیهاوخ  یم  تفگ : تسویپ و  اهنآ  هب  زین  هشیاع  ماگنه  نیا  رد  دـتفیب  قافتا  نیا  تسا  لاحم  دـینک  نفد  ربمایپ 
دانع ینمشد و  راهظا  هشیاع  و  [ 6  ] .دوش نفد  ما  هناخ  رد  تسا  نیرت  نمشد  نم  دزن  رد  هک  ار  یـسک  مراذگ  یمن  زگره  .دینک  نفد 

.دومن ناوارف 

رت هاگآ  وا  مینک و  یمن  نفد  اج  نیا  رد  ار  دوخ  بحاص  ام  دیرادرب  ینمـشد  دانع و  نیا  زا  تسد  مدرم  يا  تفگ : سابع  نب  هللادبع 
: تفگ هشیاع  هب  سابع  نبا  دعب  میئامن و  نفد  عیقب  رد  ار  وا  هک  تسا  هدومرف  تیصو  ار  ام  دوب و  شراوگرزب  دج  تمرح  هب  امـش  زا 

هتسشن رتسا  رب  زورما  يدومن و  هبراحم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  يدش و  راوس  رتش  هب  يزور  هک  تسا  هنوگچ  رکب  یبا  رتخد  يا 
دعب رگا  ینک و  یم  عنم  شدج  ترایز  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا و 

هحفص 50] ]

نفد عیقب  رد  دـندرب و  ار  ترـضح  سپـس  .درک و  یهاوخ  رایـسب  داسف  یهابت و  دـش و  یهاوخ  لیف  راوس  اـمتح  یناـمب  هدـنز  نیا  زا 
.دندومن

هحفص 51] ]

هتفرگ دای  ار  اه  هتـسنادن  يا و  هدرک  قافنا  ار  اه  هتـسناد  تروص ، نیا  رد  ریگارف ، ار  نارگید  ملع  و  زومایب ، مدرم  هب  ار  شیوخ  ملع 
.يا

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  یفاک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دیسر ، ارف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تلحر  نوچ  هک : مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  بناج  هب  و  نک ، نفک  هدب ؛ لسغ  ارم  مدرم ، هک  یماگنه  نک ؛ ظفح  منک ، یم  وت  هب  یتیـصو  ردارب 
ملس
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هیحان ي زا  هک  نادب  راپـسب و  كاخ  هب  عیقب  رد  نادرگرب و  ارم  سپـس  ربب ، مردام  ربق  فرط  هب  هاگ  نآ  .منک  هزات  وا  اب  يدهع  ات  ربب 
.دیسر دهاوخ  نم  هب  دراد ، تیب  لها  ام  ربمایپ و  ادخ و  هب  تبسن  هک  ینمشد  ضغب و  زا  دنناد ، یم  مدرم  ادخ و  هچ  نآ  هشیاع 

مالسا رد  وا  تفر ؛ مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج ي  فرط  هب  دش و  راوس  يا ، هدرک  نیز  رتسا  رب  هشیاع  هک  تسا  ثیدح  نیا  رد  و 
ار ربمایپ  باجح  و  دوش ، نفد  اج  نیا  دیابن  وا  هک  دینک  رود  نم  هناخ ي  زا  ار  ناترسپ  تفگ : دش و  راوس  نیز  رب  هک  دوب  ینز  نیلوا 

.درک کته  دیابن 

هحفص 52] ]

شیپ دشابن ، ترورض  دروم  ات  ایند  عمط  هب  ینعی   ) ینک محر  هلص ي  ای  یـشاب  راودیما  شیاعد  تکرب  هب  هک  نآ  زج  ورن  یـسک  دزن 
(. ورن یسک 

داد امرخ  هدش و  زبس  کشخ ، تخرد 

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یسانک  زا 

یم بآ  هک  ییاهاج  زا  یکی  رد  هتفر و  نوریب  دوب ، دـقتعم  وا  تماـما  هب  هک  ریبز  دـالوا  زا  يدرم  اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور 
تخرد ریز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارب  یـشرف  دـندرک ، لزنم  دوب ، هدـش  کـشخ  یبآ  یب  زا  هک  ییاـمرخ  تخرد  ریز  دـندروخ ،

امرخ لـخن  نیا  رگا  تفگ : درک و  دـنلب  رـس  يریبز  يریبز ؛ يارب  نآ  لـباقم  رگید ، تخرد  ریز  يرگید  شرف  دـنتخادنا و  ییاـمرخ 
درک و دنلب  نامسآ  هب  رس  ترضح  سپ  يرآ ، تفگ : یهاوخ ؟ یم  امرخ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  میدروخ ؛ یم  نآ  زا  تشاد 

.داد امرخ  گرب و  تشگرب و  لوا  لاح  هب  دش و  زبس  تخرد  هاگان  مدیمهفن ، هک  دناوخ  ییاعد 

وا زا  رتش  هک  ینابراس 
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هدش باجتسم  يربمایپ  رـسپ  ياعد  هکلب  .تسین  رحـس  وت ؛ رب  ياو  دومرف : ترـضح  تسا ؛ رحـس  ادخ  هب  تفگ : دندوب ، هدرک  هیارک 
.تسا

.دوب ناشتیافک  ردق  هب  دندیچ ؛ ار  اهامرخ  دنتفر و  تخرد  يالاب  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

هحفص 53] ]

هب یتسدـگنت ، تقو  رد  يدرمناوج  هک  نادـب  هدوبن ، رطاخ  رد  زگره  ایوگ  هک  ربب  دای  زا  نانچ  یتفاین ، یتسج و  اـیند  لاـم  زا  هچ  نآ 
ندرک ادتبا  زا  تسا  رتهب  ناسحا ، ندرک  مامت  شـشخب و  لذب و  هافر ؛ ماگنه  يدرمناوج  زا  تسا  رتالاب  ریدقت ، هب  تیاضر  تعانق و 

.تسا نآ  نتشاذگ  صقان  و 

دنوادخ رهش  ود 

: هک هدش  تیاور  هدیبع  وبا  زا  و 

ار کی  ره  و  دراد ، نینهآ  ییوراب  هک  برغم  رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا ، رهـش  ود  ار  ادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
تاـغل نآ  همه ي  نم  دـنیوگ و  یم  نخـس  یناـبز  هب  یتـیعمج  ره  هک  تسا  تغل  رازه  رازه  داـتفه  اـهنآ  رد  و  تسا ، رد  رازه  رازه 

هیلع نیـسح  مردارب  نم و  زا  ریغ  یتـجح  ماـما و  و  مسانـش ؛ یم  تسا  اـهنآ  نیباـم  اهرهـش و  نآ  رد  هچ  ره  و  مـناد ؛ یم  ار  اـهنابز ) )
.دنرادن مالسلا 

هحفص 54] ]

، دنـسر ترخآ  هب  نوچ  دنرادن ، ربخ  نآ  هجیتن ي  زا  دننک و  یم  لمع  دنرب ، یم  رـس  هب  يربخ  یب  تلفغ و  هناخ ي  رد  نونکا  مدرم 
.دنهد ماجنا  یلمع  دنناوت  یمن  دننیب و  یم  ار  ماجنارس  دنوش ، دراو  نیقی  هناخ ي  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیرگ ي 

هیلع شدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رمع  نب  لضفم  زا  یلاما  باتک  رد  قودـص  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 
ار وا  هک  یماگنه  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  رب  تافو ، ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .هدش  امش  اب  هک  یلمع  نیا  يارب  درک : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : تسیرگ ؛ دید ،

يا تسین  وت  زور  دننام  يزور  یلو  موش ؛ یم  هتشک  نآ  هلیسو ي  هب  نم  دنا و  هداد  نم  هب  يرهز  هک  تسا  نیا  هدش  نم  اب  هک  یلمع 
هب ار  مالـسا  نید  و  دنتـسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ام  دج  تما  زا  هک  دننک  یم  اعدا  همه  هک  رفن  رازه  یـس  هللادـبعابا !

دنشکب و ار  وت  هک  دنوش  یم  قفتم  و  دنوش ، رضاح  وت  دزن  دنا ، هتسب  دوخ 
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« . ثیدح رخآ  ات   » .دننک تراغ  ار  تلاوما  و  دننک ؛ ریسا  ار  تدنزرف  نز و  و  دننک ؛ کته  ار  تمارتحا  دنزیرب و  ار  تنوخ 

هحفص 55] ]

.ار هصغ  مغ و  اذغ  زا  دعب  دنک و  یم  فرطرب  ار  رقف  اذغ ، زا  شیپ  تسد  نتسش 

دسر یم  هام  لوا 

: هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا 

نالف و  هداتسرف ؛ ار  امش  ياه  هزیاج  هیواعم  تفگ : رفعج  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
هام لوا  دوب ، هدومرف  ناشردارب  هک  یتقو  نامه  رد  دندوب و  هدش  تسدـگنت  هللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دـسر ؛ یم  هام  لوا  زور ؛

.دیسر

هحفص 56] ]

هک  ) تسا ام  يارب  اذغ ) زا  لبق   ) لوا هعفد ي  يوشب ، دومرف : ترـضح  ، درک يراددوخ  تسد  نتـسش  زا  بانج  نآ  روضح  یـصخش 
.يوشن یتساوخن  رگا  تدوخ ، يارب  اذغ ) زا  دعب   ) مود هعفد ي  یکاروخ ) رد  کیرش 

دهد یم  ربخ  لتاق  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا  و 

؛ موش یم  هتـشک  رهز  هلیـسو ي  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـننام  نم  دومرف : دوخ  تیب  لـها  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
یم وا  يارب  یمس  هنایفخم  هیواعم  اریز  سیق ؛ نب  ثعشا  رتخد  هدعج  ملایع ، دومرف : دنک ؟ یم  امـش  هب  ار  ملظ  نیا  یـسک  هچ  دنتفگ :

نوریب ار  وا  هنوگچ  دومرف : امرف ؛ رود  نتـشیوخ  زا  و  نک ؛ نوریب  دوخ  لزنم  زا  ار  وا  دنتفگ : دنک ؛ یم  راک  نیا  رومأم  ار  وا  دتـسرف و 
یم ادیپ  مدرم  دزن  مه  يرذع  و  تسین ؛ نم  لتاق  یسک  وا  زا  ریغ  منک  شنوریب  مه  رگا  و  هدرکن ؟ يراک  زونه  هک  یتروص  رد  منک ،

وا هب  مه  ییاه  هعرزم  رگید و  مهرد  رازه  دـص  هک  داد  هدـعو  داتـسرف و  وا  يارب  يدایز  لام  هیواـعم  هک  تشذـگن  یناـمز  و  دـنک ؛
و دناروخب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هک  داتسرف  وا  يارب  رهز  كاروخ  کی  و  دنک ؛ جیوزت  دیزی  يارب  ار  وا  و  دهدب ،

هحفص 57] ]

يزور
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دوب هتخیر  نآ  رد  ار  رهز  هک  ریـش  كاروخ  کـی  راـطفا  تقو  تشگرب ؛ لزنم  هب  نوچ  دوـب ، راد  هزور  ترـضح  نآ  مرگ  ياوـه  رد 
: دومرف دیشون ، ار  نآ  ترضح  نوچ  و  دروآ ، وا  يارب 

دنوادخ و  هدرک ؛ تا  هرخـسم  هتفیرف و  ار  وت  هیواعم  و  دید ، یهاوخن  يریخ  ادخ ! هب  دشکب ، ار  وت  ادخ  یتشک ، ارم  ادخ ! نمـشد  يا 
تنایخ هدـعج  اب  مه  هیواعم  و  تفر ؛ اـیند  زا  دوبن و  هدـنز  رتشیب  زور  ود  نآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  دـیامرف و  لـیلذ  اوسر و  ار  وا  وت و 

.درکن افو  دوخ  ياه  هدعو  هب  درک و 

هحفص 58] ]

ترضح دینک : يا  هظعوم  ارم  مرادن ، يراددوخ  تردق  مبات و  یب  هانگ  رد  نم  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  یصخش 
نامرف و تحت  زا  دنیبن ، ار  وت  ادخ  هک  نک  ادیپ  یتولخ  ياج  روخن ، ار  ادخ  قزر  نک : هانگ  یهاوخ  هچ  ره  نکب و  راک  جـنپ  دومرف :
، دشک شتآ  هب  ار  وت  تساوخ  منهج  رومأم  هک  یماگنه  و  نک : رود  دوخ  زا  ار  وا  دمآ ، لیئارزع  هک  یعقوم  وش ، جراخ  ادخ  تردق 

.نک تیصعم  یهاوخ  یم  هچ  ره  يراد  اهراک  نیا  رب  تردق  رگا  ورن ،

نایفوک ییافو  یب 

: هک هدش  تیاور  ینادمه  ثراح  زا 

، یتسه تردپ  یصو  نیشناج و  وت  دنتفگ : هدمآ ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  مدرم  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ 
افو دوب ، رتـهب  نم  زا  هک  یـسک  اـب  دـیئوگ  یم  غورد  ادـخ ! هب  دوـمرف : .اـمرفب  تسه  يرما  ره  .میتـسه  وـت  رادربناـمرف  عـیطم و  اـم  و 

!؟ دینک یم  افو  نم  اب  هنوگچ  دیدرکن ،

؛ دندرک ییافو  یب  وا  اب  اج  دنچ  رد  دیئوگب و  تسار  دنچ  ره  مرادن ، نانیمطا  امش  هب  نم  موش ؟ نئمطم  امش  هب  نم  هنوگچ 
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: دومرف تفر و  ربنم  هب  دمآ و  هفوک  هب  هک  نیا  ات 

هب ار  راک  نم  رگا  نید ، هن  دنراد و  ایح  هن  هک  یموق  زا  ابجع 

هحفص 59] ]

يوزرآ هک  دنهد  یم  امش  هب  يدب  ياه  هجنکش  ! ادخ هب  دینیب  یمن  یجرف  هیما  ینب  دوجو  اب  زگره  امـش  ادخ ! هب  متـشاذگاو ، هیواعم 
يا تسا ؛ مارح  هیما  ینب  رب  تیالو  تموکح و  اریز  متـشاذگ ، یمن  او  وا  هب  ار  راک  متـسج ، یم  یناروای  رگا  نم  و  دـینک ؛ شیاـشگ 

میریگب و ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یهاوخب  رگا  و  میهارمه ؛ وت  اب  ام  دنتـشون : هیواـعم  يارب  ناـیفوک  رتشیب  هاـگ  نآ  اـیند ! ناگدـنب 
.دش جراخ  هفوک  زا  حورجم  ندب  اب  هک  نیا  ات  دندز ؛ وا  هب  يا  هبرح  و  دندرک ؛ تراغ  ار  وا  همیخ ي  سپس  .میتسرفب 

هحفص 60] ]

.دننک یگدنز  وت  اب  يراد  تسود  هک  نک ، یگدنز  يا  هنوگ  هب  مدرم  اب 

دنوادخ تساوخ  هب  يا  همشچ 

: هک دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  زا  رفعج  نب  بوقعی  زا  و 

دنتفر یتسپ  نیمز  رد  تجاح  ياضق  يارب  هدمآ و  ییاه  لخن  رانک  رد  یتولخ  ياج  رد  ات  دنتفر  نوریب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 
هاگ نآ  دندرک ، تجاح  ياضق  ات  دوب  ندید  زا  عنام  هک  درک  رارقرب  اه  نآ  نایم  یبجاح  دـنوادخ  درک ، يرگید  هب  تشپ  کی  ره  و 

دنداد و ماجنا  دنتـشاد  هک  يراک  و  دنتـسش ) ار  دوخ  ای   ) دنتفرگ وضو  دش ؛ ادیپ  تشط  ود  یبآ و  يا و  همـشچ  اج  نآ  و  دش ؛ عفترم 
.دنتفر

هحفص 61] ]

.تسا دونشخ  ینآ  تذل  نیمه  هب  رفاک  دریگ و  یمرب  هشوت  یگدنز  زا  نمؤم 

مالسلا هیلع  یلع  نانمشد  نایم  اهرانید  میسقت 

یم اهنز  دـمآ ، هنیدـم  هب  هفوک  زا  نوچ  هک : دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  راونالا  قراشم  باتک  رد  یـسرب  بجر  ظـفاح 
هشیاع .دنتفر  ترضح  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهنز  دنداد و  یم  تیلست  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  تداهش  رد  دندمآ و 

هللا یلـص  ربمایپ  دوخ  ایوگ  دوب ، هدنز  وا  ات  ینعی  ( ؛ تفر ایند  زا  تردپ  هک  يزور  نآ  زج  تفرن  ایند  زا  تدـج  دـمحمابا ! يا  تفگ :
تفاکـش و ار  تتـسد  هک  ینهآ  اب  دوخ  هناخ ي  رد  کیرات  یبش  هک  يدرک  شومارف  دومرف : دوب ) مدرم  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هریخذ نآ  رد  يدوب ، هدروآ  درگ  تنایخ  زا  هچ  نآ  هک  ار  يزبس  هچراـپ ي  یتفاکـش و  ار  قاـطا  نیمز  تسا ، یقاـب  شتحارج  زونه 
هلیبق ي زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  نایم  یتفرگ و  نآ  زا  یتسناد  یمن  ار  نآ  نزو  هک  رانید  لهچ  و  يدروآ ؛ نوریب  يدوب ، هدرک 

؟ يدش رطاخ  هدوسآ  وا  لتق  هب  يدرک و  شخب  يدع  میت و 
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.دوب نینچ  يرآ  تفگ :

هحفص 62] ]

.دنوش يربهر  یتسرد  هب  هک  نیا  زج  دننکن ، تروشم  مه  اب  یمدرم  چیه 

یکدوک رد  لاؤس  خساپ 

: هک دنک  یم  تیاور  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هیاده  باتک  رد  نادمح  نب  نیسح 

هملک یبارعا ! يا  دومرف : ما ؛ هدروخ  ادـمع  ار  یغرم  رتش  مخت  مارحا  لاح  رد  هک : درک  لاؤس  ترـضح  زا  يدرم  یکدوک  ناـمز  رد 
.دومرف ار  شخساپ  سپس  دوب ، یشومارف  يور  زا  یتفگ  تسار  تفگ : هدوبن ) ادمع  ینعی  ، ) یتفگ يدایز  ار  ادمع  ي :

هحفص 63] ]

روآ نایز  ماعط  زا  ار  مکش  دنک ، یمن  رکفت  دوخ  یحور  ياذغ  رد  یلو  دشیدنا ، یم  دوخ  ماعط  اذغ و  رد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد 
.دزاس یم  هتشابنا  تکاله  یهابت و  تابجوم  زا  ار  دوخ  هنیس ي  اما  دراد ، یم  هگن 

دینک یمن  افو  هدعو  هب 

ار دوخ  یگدامآ  هدمآ ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  نایفوک  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  هک  هدش  تیاور  و 
ار ربخ  نیا  هبترم  دـنچ  و  دومرف ؛ هک  دـش  نانچ  دـینک و  یمن  افو  هدـعو  هب  هک : داد  ربخ  اـهنآ  هب  سپ  دنتـشاد ، هضرع  وا  ترـصن  رد 
هدـع ي ای  صاخ  صخـش  هب  تبـسن  یهاگ  دومرف و  یم  هفوک  مدرم  همه ي  هب  تبـسن  یهاگ  ینعی   ) داد اهنآ  هب  اصوصخ  اـمومع و 

.دش رهاظ  شراتفگ  تحص  ادعب  و  یصاخ )

هحفص 64] ]

دنم هرهب  نآ  زا  دریذپب و  ار  هظعوم  هک  تسا  نآ  اهشوگ  نیرتاونش  و  دنک ، ذوفن  ریخ  رد  هک  تسا  نآ  اهمشچ  نیرتدیدرپ  یتسار  هب 
.دشاب كاپ  اه  ههبش  زا  هک  تسا  یلد  اهلد  نیرت  ملاس  دوش ،

دیراورم زا  یناراب 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  روصنم  نب  میهاربا  زا  شمعا  زا  دوخ  دنس  هب  نادنزرف ؛ مالسلااهیلع و  همطاف  بقانم  باتک  بحاص 

ار ناراب  دومرف : اهنآ  هب  دندوب ، هتفر  نوریب  ناراب ) زامن   ) اقستسا يارب  یعمج  اب  هک  یماگنه  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
هک نآ  طرـش  هب  دومرف : يراد ؟ تسود  امـش  ار  هچ  ره  هللا ! لوسر  نبای  دـنتفگ : ار ؟ ؤلؤل  اـی  ار  گرگت  اـی  دـیراد  یم  تسود  رتشیب 

.مروآ یم  ار  هس  ره  درادنرب ، دوخ  يایند  يارب  نآ  زا  يزیچ  یسک 
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ياج هب  دـیرپ و  یم  کشجنگ  دـننام  درک ، یم  اهر  تفرگ و  یم  الاب  زا  ار  هراتـس  هب  هیبش  ییاهزیچ  میدـید  و  دروآ ؛ ار  هس  ره  سپ 
.تفر یم  دوخ 

هحفص 65] ]

وا رگا  دهد و  تنیز  ار  وت  ینک  تبحاصم  وا  اب  نوچ  هک  نک  ینیشنمه  یـسک  اب  دزاس ، راداو  نادرم  تبحاصم  هب  ار  وت  یتجاح  رگا 
وا زا  هچ  نانچ  دشاب و  ترادهگن  ینک  تمدخ  ار 
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.دوش تنابیتشپ  يوش  ریگرد  هاگره  دنک و  تقیدصت  ییوگ  نخس  رگا  دهد و  تیرای  یهاوخ ، کمک 

یتشهب ياهاذغ  اه و  هتشرف 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هصیبق  زا  و 

زور نامه  رد  دـیاش  و  تسین ؛ زیاج  رفـس  رد  هزور  هتبلا   ) دوب هزور  ترـضح ، نآ  میتفر و  یم  ماش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اـب 
نوچ سپ  .دوبن  شهارمه  يراوس  بکرم  زج  يزیچ  چیه  یبآ و  هشوت و  چیه  و  دنا ) هتفر  نوریب  هنیدم  زا  دـنا و  هدوب  هزور  تکرح 

، دناوخ ار  ءاشع  زامن  دش و  ناهنپ  تسا ) یقاب  بش  زا  مین  تعاس و  کی  دودح  ات  برغم  فرط  رد  هک  دیـشروخ  رون  هیقب ي   ) قفش
هدیچ اهاذغ  دندروآ و  اه  هباتفآ  اه و  تشط  اه و  هویم  اهاذغ و  ییاه  هتـشرف  دش و  هتخیوآ  ییاه  لیدنق  دـش و  زاب  نامـسآ  ياهرد 

هدش مک  يزیچ  هک  نآ  نودب  میدش ، ریـس  ات  میدروخ  ترـضح  نآ  اب  میدوب ؛ رفن  داتفه  ام  و  دـندروآ ، يدرـس  مرگ و  ره  زا  دـش و 
.تفر الاب  هرابود  دشاب ،

هحفص 66] ]

رتهب منایعیـش  يارب  طیارـش ) نآ  رد  حلـص  هب  مادقا   ) مداد ماجنا  نم  هک  یلمع  مسق ، ادخ  هب  مدرک ، هچ  نم  دیناد  یمن  امـش ، رب  ياو 
.تسا هدرک  بورغ  ای  عولط  وا  رب  باتفآ  هچ  نآ  زا  تسا 

نامثع لتق  زا  عالطا 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  ثعشا  نبا  زا 

: دومرف نم  هب  دربب ؛ بآ  نامثع  يارب  هک  داتـسرف  ار  وا  شردـپ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هناخ ؛ رد  نامثع  هرـصاحم ي  ماگنه 
هدنز رصع  ات  دش ؛ روط  نامه  و  دسر ؛ یمن  رـصم  هب  و  دوش ؛ یم  دراو  وا  رب  دشک ، یم  ار  وا  هک  یـسک  تعاس  نیمه  ثعـشا  نبا  يا 

.دوبن

هحفص 67] ]

تبحاصم لقع  لامک  درادـن و  مرـش  درادـن ، نید  هک  نآ  درادـن و  تورم  درادـن ، تمه  هک  نآ  درادـن و  بدا  درادـن ، درخ  هک  نآ 
.تسا مدرم  اب  وکین 

نامسآ زا  يا  هزجعم 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هراجح  نب  دمحم  زا 

در ترـضح  ولج  زا  ات  دـنداد ، باوج  همه  دز و  اهنآ  رب  يا  هحیـص  دنتـشذگ ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يولج  زا  ییوهآ  هلگ  مدـید 
هب سپ  هدـب ؛ ناـشن  اـم  هب  نامـسآ  رما  هب  عجار  يا  هزجعم  دوب ، اهیـشحو  هب  عجار  يا  هزجعم  نیا  هللا ! لوسر  نبا  اـی  میتـفگ : .دـندش 
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، دوب کیدزن  هک  درک  داجیا  يا  هلزلز  و  درک ، هطاحا  هنیدم  ياه  هناخ  هب  هک  دش  ادیپ  يرون  و  دندش ؛ زاب  اهرد  درک ، هراشا  نامـسآ 
.دوش بارخ  اه  هناخ 

هحفص 68] ]

، متشاد رادافو )  ) یناروای رگا  متفاین و  رادافو )  ) ینارای هک  ور  نآ  زا  رگم  مدرکن ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  نم  دنگوس  ادخ  هب 
اهنآ دـساف  دارفا  و  مدومزآ ، هتخانـش و  ار  نایفوک  نم ، اما  دـیامن ، مکح  وا  نم و  ناـیم  دـنوادخ  اـت  مدـیگنج ، یم  وا  اـب  زور  بش و 

 … لمع رد  هن  لوق و  رد  هن  دنسانش ، یمن  ینامیپ  دهع و  دنیافو و  یب  ینامدرم  نانآ  دنرادن ، ارم  یگتسیاش 

دجسم رد  اهایرد  هدهاشم ي 

: تفگ هک  هدش  تیاور  رباج  زا 

یهد ناشن  نم  هب  يا  هزجعم  مراد  تسود  متفگ : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد 
زا و  دـنتفر ؛ یم  نآ  رد  اـهیتشک  هک  داد  ناـشن  نم  هب  ییاـهایرد  و  دز ، نیمز  هـب  ار  دوـخ  ياـپ  ترـضح  سپ  مـنک ؛ لـقن  وـت  زا  هـک 
هس ود  مدرب و  لزنم  هب  ار  یهام  تسین ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  دعب  يربمایپ  متفگ ؛ داد ، نم  هب  تفرگ و  نآ  ياهیهام 

.میدروخ نآ  زا  بش 

هحفص 69] ]

رد هچ  نآ  سپ  یهاک ، یم  ار  ترمع  نانچ  مه  يا ، هدش  هداز  تردام  زا  هک  ماگنه  نآ  زا  دازیمدآ ! يا 
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.درب یم  ینآ )  ) هرهب ي رفاک  دزودنا و  یم  هشوت  نمؤم  هک  ریگب  تا  هدنیآ  يارب  يراد  رایتخا 

دش دنلب  نیمز  زا  هناخ 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  مقرا  نب  دیز 

.مینک لقن  نارگید  يارب  ار  نآ  هفوک  رد  هک  میتساوخ  يا  هزجعم  وا  زا  میدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  هکم  رد 

هدوب و لفاغ  ماگنه  نآ  رد  هکم  لها  درب ، الاب  اوه  رد  هداد  تکرح  دوخ  ياـج  زا  ار  هناـخ  هدرک و  یملکت  ترـضح  نآ  مدـید  سپ 
عمج اـت  دوب  اوه  رد  روط  نیمه  هناـخ  سپ  .تسا  هبوجعا  دـنتفگ  رگید  یـضعب  تسا ؛ رحاـس  وا  دـنتفگ ، یـضعب  دـنتفگ ، یم  ریبکت 

.دنادرگرب دوخ  ياج  هب  ار  نآ  ترضح  سپ  هدرک ، روبع  نآ  ریز  زا  يدایز 

هحفص 70] ]

تیب و لـها  زا  ماـما  هدزاود  نآ  زا  يربهر  تفـالخ و  هک  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  نم ، بیبـح 
.ددرگ مومسم  ای  دوش  هتشک  هک  نآ  زج  تسین  ام  مادک  چیه  .تسوا  ناگدیزگرب 

مالسلا هیلع  ترضح  هزجعم ي  هب  دجسم  لاقتنا 

: تفگ هک  هدش  تیاور  دبعم  نب  دعس  زا 

ناکم هب  ای  هدرک  دـنلب  دوخ  ياج  زا  ار  هناخ  دومرف و  ملکت  یمالک  هب  مدـید ، هکم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماـما  ترـضح 
مظعا دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  نآ  ات  میتشادـن  رواب  میدرک و  یم  وگتفگ  هدرک و  بجعت  ارجام  نیا  زا  ام  داد ، لاـقتنا  يرگید 

هغب مخ  هب  ار  امش  دجسم  مهاوخب  رگا  دومرف : ترضح  دیدرک ؟ نانچ  نینچ و  هک  دیدوبن  امش  ایآ  میتفگ : وا  هب  هدرک و  رادید  هفوک 
نآ هب  ار  دجـسم  ترـضح  .دـیهدب  ماجنا  ار  راـک  نیا  میدرک : ضرع  مهد ! یم  لاـقتنا  تسا  یلعا  رهن  تارف و  رهن  یقـالت  لـحم  هک 

.میدرک قیدصت  ار  ترضح  نآ  تازجعم  هفوک  رد  نآ  زا  سپ  دینادرگزاب ؛ دوخ  ياج  هب  دعب  هدروآ و  ناکم 

هحفص 71] ]

رد
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اب هتسویپ  دوب و  لوغشم  دوجـس  عوکر و  هب  رجف  ندیمد  ات  هک  مدید  تدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  يا  هعمج  بش 
يارب هک  هنوگ  ناـمه  ارچ  رداـم ! متفگ : درکن ، ییاـعد  دوخ  يارب  یلو  دومن ، یم  ناـشیارب  ناوارف  ياـعد  نمؤم  نز  درم و  ماـن  رکذ 

.نتشیوخ سپس  هیاسمه و  تسخن ، مرسپ ! دومرف : ینک ؟ یمن  اعد  نتشیوخ  يارب  ینک ، یم  اعد  نارگید 

دجسم نوتس  زا  لسع  ریش و  ندیشوج 

: هک هدرک  تیاور  ریثک  نب  میهاربا 

هب عورش  بآ  دجسم  نوتس  زا  ینامز  زا  سپ  دومرف ، بآ  بلط  ترضح  مدید ، هنیدم  دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
؟ منک باریـس  ار  امـش  لسع  ریـش و  اب  دیهاوخب  رگا  دومرف : سپـس  .دیناماشآ  زین  باحـصا  هب  دـیماشآ و  ترـضح  درک و  ندیـشوج 

.دینک نینچ  میتفگ :

.دومرف تیاقس  لسع  ریش و  اب  ار  ام  تسا ، مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ربق  نآ  رد  هک  هضور ي  لباقم  رد  نوتس ، زا  ترضح  سپ 

هحفص 72] ]

.تسا کین  قالخا  اه ، یبوخ  نیرت  بوخ 

مالسلا هیلع  ترضح  هب  اهرام  خساپ 

: هک هدرک  تیاور  ناماه  نب  دمحم 

تسد هب  دندش و  رضاح  ترضح  دزن  هداد و  خساپ  ترضح  هب  اهنآ  هدناوخ و  ار  اهرام  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 
.درک اهر  ار  اهنآ  ناشیا  سپس  .دندیچیپ  ترضح  ياپ  و 

هحفص 73] ]

 … تسا لام  حالصا  يدرم  ناوج  ياه  هناشن  زا 

دوب مالسلا  هیلع  ترضح  رخسم  داب 

: هک هدرک  تیاور  ریدک 

؟ منک اهر  اجک  ار  نآ  دهاوخ  یم  ناتلد  دومرف : هدرک و  سوبحم  دوخ  تسد  رد  ار  داب  ترضح  نآ 

.درک تعجارم  داب  هدناوخ و  ار  نآ  دعب  هدرک و  اهر  ار  نآ  ترضح  نالف ؛ نالف و  لزنم  هب  دنتفگ : باحصا 

هحفص 74] ]
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.ددرگ یم  زاب  يدنک  هب  دور و  یم  تسد  زا  باتش  هب  اه  تصرف 

واگ نینج  ياه  یناشن 

: هک هدرک  تیاور  سابع  نب  هللادبع 

هدام هلاسوگ ي  هب  واگ  نیا  دومرف : ترضح  .درک  روبع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  يولج  زا  دوب ، یباصق  تسد  هب  هک  يواگ 
حبذ ار  واگ  ات  میتفر  باـصق  هارمه  سپ  .تسا  دیفـس  زین  وا  مد  يـالاب  تسه و  وا  یناـشیپ  رد  يدیفـس  هکل ي  هک  تسا  نتـسبآ  يا 

.میدید وا  مکش  رد  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  تروص  نامه  هب  يا  هلاسوگ  درک و 

هحفص 75] ]

.دسح يدنمزآ و  ربکت ، تسا : زیچ  هس  رد  مدرم  يدوبان 

گنس زا  اذغ  بآ و  هیهت 

: هک هدرک  تیاور  صوحالا  یبا 

هاـگ ره  سپ  .دوب  ناـشیا  اـب  دـننک ، یم  تعارز  نآ  اـب  هچنآ  اـصع و  میدوـب و  تاـفرع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  اـب 
دیشوج و یم  بآ  گنس  نآ  زا  هدز ، گنس  رب  شیاصع  اب  تسناد ، یم  بآ  هب  ار  نانآ  لیم  ترضح  ای  دنتساوخ  یم  بآ  باحـصا 

.دروآ یم  نوریب  ماعط  گنس  زا  نانآ  يارب  نینچ  مه 

هحفص 76] ]

.وشم تسود  وا  اب  يا ، هتخانشن  تسرد  ار  یسک  ات  مدنزرف 

راگدرورپ نذا  هب  هدرم  ندرک  هدنز 

: هک دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  ترضح 

دزن داد و  یم  ناشن  ام  هب  تراوگرزب  ردـپ  هک  یبیاجع  نآ  زا  دـندرک : ضرع  ناشیا  هب  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دزن  یعمج 
.میروآ یم  نامیا  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ، دنتفگ : یگمه  دیروآ ؟ یم  نامیا  نآ  هب  دومرف : ترضح  هدب ، ناشن  ام  هب  تسامش 

رـسپ یتـسار  هـب  وـت  هـک  مـیهد  یم  یهاوـگ  دـنتفگ : یگمه  سپ  .درک  هدـنز  ناـنآ  يارب  ار  يا  هدرم  راـگدرورپ  نذا  هـب  ترــضح 
.داد یم  ناشن  ام  هب  يرایسب  تازجعم  نیا ؛ دننام  زین  ناشیا  .یتسه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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.دندیسر بولطم  لامک  هب  دنتخادرپ ، رگیدکی  اب  يرکف  مه  تروشم و  هب  هک  یتعامج  ره 

! يوش یم  هتشک  ادرف  ای  زورما  وت 

: هک دنک  یم  تیاور  ینالوط  یثیدح  رد  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  زا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

وا ندـید  هب  ترـضح  .ایب  نم  تاقالم  هب  مراد  یبلطم  وت  اب  هک : داد  ماغیپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارب  باـطخ ، رمع  رـسپ  هللادـیبع 
كانبـضغ وا  زا  مدرم  هتخیر و  ار  شیرق  نوخ  تفالخ ) نامز  رد   ) راک رخآ  و  مالـس ) يادتبا   ) رما لوا  تردپ  تفگ : هللادیبع  تفر ؛

هب باطخ ! رسپ  يا  تسین ، نکمم  زگره  دومرف : ترضح  .میئامن  بصن  ار  وت  مینک و  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  .دنتـسه 
رصن .شاب  مارآ  یکدنا  سپ  دنز ، یم  نیمز  هب  ور  هب  ار  وت  ادخ  يدوز  هب  و  يا ، هدش  هتـشک  ادرف  ای  زورما  وت  هک  منیب  یم  ایوگ  ادخ 

هک درک  هدهاشم  دیسر ، يا  هزانج  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دش و  هتـشک  هللادیبع  هک  تشذگن  رتشیب  زور  کی  ادخ ! هب  دیوگ : یم 
.تسا هدش  هتشک  هک  تسا  باطخ  نب  هللادیبع 

یقرواپ

.حاجنلا هفیزذ  [ 1]

.ءایبنالا صصق  [ 2]

.بولقلا حیباصم  [ 3]

.هعیشلا هقیدح  [ 4]

.بولقلا حیباصم  [ 5]

.دش نفد  مالسلا  هیلع  یلع  طسوت  دومرف  تلحر  هک  شا  هناخ  نامه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ 6]
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	معجزات امام حسن مجتبی علیه السلام
	مشخصات کتاب
	خلاصه ای از زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام
	ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
	کودکی امام حسن علیه السلام
	دوران امامت امام حسن علیه السلام
	تشدید اختلاف امام علیه السلام با معاویه
	صلح امام حسن علیه السلام با معاویه
	شهادت آن حضرت علیه السلام
	دشنام دهنده به خرس تبدیل شد
	مردی که به زن تبدیل شد
	زنده شدن دختر پادشاه و پسر وزیر
	سخن گفتن پرنده با امام حسن علیه السلام
	مردی که به قصد قتل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود
	درخت خشک خرما با دعای امام حسن علیه السلام سبز و بارور شد
	زیارت علی علیه السلام مدتها بعد از شهادتش
	اعجاز مشابه دیگر
	مسئله ورم پای حضرت علیه السلام
	هر کدام سخت تر از دیگری
	تسبیح گفتن انار و انگور
	لباس هایی از بهشت
	سخن گفتن حضرت علیه السلام در چهارده ماهگی
	اخبار تا قیامت
	همسایه من دوستدار معاویه است
	زهر هلاهل
	خبر دادن امام حسن علیه السلام از ماجرای شهادتش
	وصیت امام حسن علیه السلام به برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام
	شهادت امام حسن علیه السلام
	درخت خشک، سبز شده و خرما داد
	دو شهر خداوند
	گریه ی امام حسین علیه السلام
	اول ماه می رسد
	امام حسن علیه السلام از قاتل خبر می دهد
	بی وفایی کوفیان
	چشمه ای به خواست خداوند
	تقسیم دینارها میان دشمنان علی علیه السلام
	پاسخ سؤال در کودکی
	به وعده وفا نمی کنید
	بارانی از مروارید
	فرشته ها و غذاهای بهشتی
	اطلاع از قتل عثمان
	معجزه ای از آسمان
	مشاهده ی دریاها در مسجد
	خانه از زمین بلند شد
	انتقال مسجد به معجزه ی حضرت علیه السلام
	جوشیدن شیر و عسل از ستون مسجد
	پاسخ مارها به حضرت علیه السلام
	باد مسخر حضرت علیه السلام بود
	نشانی های جنین گاو
	تهیه آب و غذا از سنگ
	زنده کردن مرده به اذن پروردگار
	تو امروز یا فردا کشته می شوی!
	پاورقی

	درباره مركز

