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هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  10هریس ي 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  يراتفر  ياه  هولج  ینافرع و  تاماقم  زا  11ییاهزارف 

11هراشا

یکدوک رد  11یشوهزیت 

هدجس ندش  ینالوط  13لیلد 

تمکح ملع و  14نوناک 

نیریش نانخس  15عبنم 

نیبب ار  16تواخس 

ترضح 17مسبت 

نسح ماما  17ینتورف 

یکین 17خساپ 

ریظن یب  ياه  18ششخب 

هینسحلا 18ملحلا 

ضارتعا کی  هب  20باوج 

نسح ماما  21تدابع 

ناراکزیهرپ 22ياوشیپ 

هیواعم باحصا  اب  تفگش  بلاج و  25هرظانم ي 

حلص 41ارچ 

همانحلص 42نتم 
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يرابدرب 43هوک 

ادخ لوسر  نابز  زا  یبتجم  ماما  43لئاضف 

تداهش هظحل ي  رد  هیما  یبا  نب  هدانج  هب  ماما  44دنپ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ربکا ، طبس  زیگنا  تفگش  تامارک  بئاجع و  زا  ییاه  44هنومن 

44هراشا

غورد مسق  45يازس 

باجتسم 46ياعد 

تسشن راب  هب  هک  48یتخرد 

ییاحیسم 48سفن 

اه هویم  50دادعت 

دش نز  هک  51يدرم 

53یقرواپ

زکرم 57هرابرد 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ینافرع  تاماقم  تامارک و 

باتک تاصخشم 

1342 یلع - ، یمق ، ینیسح   (/ ع  ) یبتجم نسح  ماما  ینافرع  تاماقم  تامارک و  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1381 غوبن ،  مق :  رشن : تاصخشم 

ص [ 96 : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 3500 6-13-7840-964 لایر ؛  3500 6-13-7840-964 کباش :

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

95  - 96  . ][ ص همان :  باتک  تشاددای :

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

ح 5ك 4  / BP40/65 هرگنک : يدنب  هدر 

297/953 ییوید : يدنب  هدر 

م 41163-81 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

زاغآرس

: هللا لوسر  لاق 

هَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  َْنیَسُْحلا  َنَسَْحلا َو  »

«

عیفرلا ملاعلا  يدهلا ، ملع  یضترملا ، نبا  یفطصملا و  طبس  یجترملا ، مامالا  یبتجملا و  دیسلا  یلع  كراب  دز و  ملـس و  لص و  مهللا 
، ننـسلا ضئارفلاب و  ملاعلا  عیقبلا ، ضراب  نوفدملا  عیقنلا ، مسلاب  لوتقملا  عیفـشلا ، نبا  عیفـشلا  عیمجلا ، لضفلا  عینملا و  بسحلا  يذ 

هحئادم دع  نع  زجع  يذـلا  نحملا ، يولبلا و  رـضلا و  فشاک  نطب ، ام  اهنم و  رهظ  ام  نتفلا ، نحملا و  عفاد  ننملا ، دوجلا و  بحاص 
.هیلع همالس  هللا و  تاولص  نسحلا ، دمحم  یبا  نمتؤملا ، قحلاب  مامالا  نسللا ، ناسل 

ای هقلخ  یلع  هللا  هجح  ای  نینمؤملاریما  نبای  هللا ، لوسر  نبای  یبتجملا ، اهیا  یلع ، نب  نسح  ای  دـمحمابا  اـی  کـیلع  مالـسلا  هولـصلا و 
.هرخالا ایندلا و  یف  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و  انهجوت و  انا  انالوم ، اندیس و 
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.نیرهاطلا کئانبا  کیخا و  کیبا و  كدج و  قحب  کقحب و  هللادنع ، انل  عفشا  هللا ، دنع  اهیجو  ای 

هحفص 10] ]

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

« .یلع نب  نسحلا  یلا  رظنیلف  هنجلا  لها  بابش  دیس  یلا  رظنی  نا  هرس  نم  »

ص 210» یسربط ، يرولا ، مالعا  »

« .مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هرهچ ي  هب  دنک  رظن  سپ  دوش  نامداش  تشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  هب  ندرک  رظن  اب  دهاوخ  یم  هک  ره  »

هحفص 11] ]

راتفگشیپ

ْنیَسُْحلا َنَسَْحلا َو  َّنَأ  »

اَدَعَق ْوَأ  اَماَق  ِناَماَمِإ 

«

ظاحل زا  هکلب  دوب  تدابع  دهز و  يوقت و  ملع و  ندعم  اهنت  هن  وا  .تشاد  زاتمم  هدیزگرب و  یماقم  تاهج ، عیمج  زا  ام  مود  ياوشیپ 
یب ياهلد  شخب  مارآ  وا  یمارگ  دوجو  .تشادن  ییاتمه  دوخ  رصع  رد  زین  ناگدنامرد  ناگراچیب و  زا  يریگتسد  شـشخب و  لذب و 

هطقن ي رارق و 
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.دوب نایکاخ  دیما 

وا دزن  ار  دوخ  یناشیرپ  حرـش  یلد  هدرزآ  چـیه  .تشگن  زاب  وا  هناخ ي  زا  یلاـخ  تسد  اـب  يریقف  چـیه  هک  تشاد  تمارک  ردـق  نآ 
.داهن یم  وا  شیر  لد  رب  یمهرم  هک  نآ  زج  تفگ  یمن 

گنج رد  هراومه  تشادن و  هار  وا  دوجو  رد  میب  سرت و  زگره  دوب و  تماهـش  اب  عاجـش و  تخـس  يدرم  خیرات  تداهـش  هب  ام  ماما 
تـالمح نمـشد  بلق  رب  دـیگنج و  یم  ههبج  مدـقم  طـخ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  شا  یمارگ  ردـپ  باـکر  رد  رطخرپ ، ياـه 

[. 1  ] درک یم  ینیگمهس 

هحفص 12] ]

وا و نیگنن  تشز و  قباوس  درک و  یم  داـقتنا  هیواـعم -  رـصاعم -  توغاـط  یمالـسا  دـض  لاـمعا  زا  اـنلع  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
نانئاخ و یبوکرـس  داـهج و  هب  ار  هفوک  مدرم  شیوخ  جـیهم  روشرپ و  نانخـس  اـب  اـهراب  تخاـس و  یم  شاـف  اورپ  یب  ار  شناـمدود 

[. 2  ] دومن توعد  مالسا  نانمشد 

هدافتسا حلص  یسایس  حالس  زا  يراچان  يور  زا  تبقاع  دوب  هدش  امن  تلود  ینانمشد  توافت و  یب  یمدرم  راتفرگ  هک  ام  مولظم  ماما 
بیترت نیدب  دیامن و  نیمأت  رذگهر  نیا  زا  ناکما  ردـق  هب  ار  دوخ  سدـقم  یلاع و  ياه  فدـه  ات  دومن  شـشوک  هداعلا  قوف  درک و 

دوبن شیب  یکدوک  زونه  هک  ینامز  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یئوگـشیپ  هک  دوب 
: دومرف وا  هدهاشم ي  اب  ربنم  زارف  رب  هک  اجنآ  تفای  ققحت 

[. 3 « ] .تخاس دهاوخ  رارقرب  حلص  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا  هلیسو ي  هب  دنوادخ  تسا و  ناناملسم  رورس  نم  دنزرف  نیا  »

هیلع نیسح  تشادن و  غیرد  مالسا  هار  رد  دوخ  ناج  لذب  زا  مالسلا  هیلع  نسح  يراب 
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نتـسکش تقو  نوچ  درک و  ادف  یـشوماخ  داهج  رد  ار  دوخ  ناج  مالـسلا  هیلع  نسح  اهتنم  دوبن ، رتزابناج  وا  زا  ادـخ  هار  رد  مالـسلا 
! دوب ینسح  دشاب  ینیسح  هک  نآ  زا  شیپ  هک  یتداهش  .دش  عقاو  البرک  تداهش  دیسر  ارف  توکس 

رازلگ هب  مدق  ات  تسا  نآ  ناهاوخ  باتک  نیا  فلؤم  نونکا  و 

هحفص 13] ]

دیاش دنکارپب ، ناقاتـشم  ناج  ماشم  رب  نآ  زا  يرطع  هرذ ي  هدیچ و  ناتـسوب  نآ  زا  یلگ  هتـسد  دراذگ و  ماما  نآ  تامارک  لئاضف و 
.دنک ایمیک  یهاگن  اب  ار  شا  هریت  بلق  دیامنب و  وا  هب  یمشچ  هشوگ ي  هک 

یمق ینیسح  یلع  دیس  مق - 

مالسلا 1381 هیلع  رقاب  ماما  تدالو 

هحفص 14] ]

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هریس ي 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مان :

دیس یکز ، بیط ، یقت ، ربکا ، طبس  یبتجم ، فورعم : بقل 

دمحمابا هینک :

مالسلااهیلع ارهز  همطاف ي  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ردام : ردپ و 

يرجه لاس 3  ناضمر  همین ي  بش  تدالو : خیرات 

یبنلا هنیدم  تدالو : لحم 

( .دیسر تداهش  هب  مومسم و  هدعج  طسوت   ) يرجه لاس 50  رفص   28 تداهش : نامز 

لاس  47 شکرابم : رمع 

لاس  10 تماما : تدم 

( هنیدم رد  عقاو   ) عیقب ناتسربق  رهطم : دقرم 

یگدنز نارود 
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لاس ابیرقت 7  ربمایپ : رصع 

لاس  30 ردپ : اب  یهارمه 

لاس  10 تماما : تدم 

هحفص 16] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  يراتفر  ياه  هولج  ینافرع و  تاماقم  زا  ییاهزارف 

هراشا

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

« .نیملسملا نم  نیتئف  نیب  هب  هللا  حلصی  نا  یسع  دیس و  اذه  ینبا  نا  یتناحیر و  اذه  نا  »

ص 38» ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، »

دهاوخ رارقرب  حلص  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  رد  وا  هلیسو ي  هب  دنوادخ  تسا و  ناناملـسم  رورـس  منادناخ و  لگ  نم  دنزرف  نیا  »
« .تخاس

هحفص 17] ]

یکدوک رد  یشوهزیت 

هچنآ ات  داتسرف  یم  دجسم  هب  تشادن  لاس  تفه  زا  شیب  هک  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هراومه  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ترضح 
ردام يارب  ار  دوخ  ياه  هدینـش  درپسب و  رطاخ  هب  دـنک  یم  حرطم  نیملـسم  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار 

.دنک وگزاب 

.درک یم  نایب  شردام  يارب  هناخ  رد  ار  شدج  ياه  هتفگ  نیریش  اویش و  یتروص  هب  مظن و  لامک  اب  زین  مالسلا  هیلع  ماما 

تایآ زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دید  یم  بجعت  لامک  اب  دـمآ  یم  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگره  اهزور ، نآ  رد 
: دیسرپ وا  زا  سپ  .تسا  هاگآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایاور  نآرق و  هزات ي 

»؟ يدروآ تسدب  هنوگچ  ار  فراعم  مولع و  نیا  »

: دومرف مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

« .دنک یم  هاگآ  هزات  تایاور  تایآ و  زا  ارم  نسح  مدنزرف  زور  ره  »
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نـسح ماما  سپ  .دیامرف  هظحالم  ار  دوخ  كدوک  نتفگ  نخـس  ات  دـش  یفخم  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اهزور  زا  یکی  رد 
نمض رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هچنآ  ات  دش  هناخ  دراو  لومعم  قبط  مالسلا  هیلع 

هحفص 18] ]

دش و یم  تنکل  راچد  ملکت  ماگنه  هشیمه  فالخب  راب  نیا  یلو  دیامن  نایب  ردام  يارب  دوب ، هدینش  ینارنخس 
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.درک یم  ادا  تمحز  هب  ار  تاملک 

: دومرف دش و  بجعتم  مالسلااهیلع  همطاف 

»؟ يا هدش  ناوتان  نتفگ  نخس  رد  زورما  ارچ  مرسپ  »

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

ِیناَعْرَی ًادِّیَس  َّلََعل  ِیناَِسل  َّلَک  ِیناََیب َو  َّلَق  ْهاَّمُأ  اَی  »

.«

تحاصف زا  منایب  هتفرگ و  تنکل  منابز  ور  نیا  زا  دونـش ، یم  ار  منانخـس  یگرزب  صخـش  اـیوگ  هک  ارچ  نکن ، بجعت  ناـج ! رداـم  »
« .تسا هداتفا 

[. 4  ] دیسوب هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لاح  نیا  رد 

هحفص 19] ]

هدجس ندش  ینالوط  لیلد 

شیب زامن  ياه  هدجس  زا  یکی  هشیمه  فالخ  رب  یلو  دوب  اپرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تماما  هب  ءاشع  تعامج  زامن 
: دیوگ باحصا  زا  یکی  دیماجنا ، لوط  هب  لومعم  زا 

زا دوب  لاسدرخ  یکدوک  ماـگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  مدـید  بجعت  لاـمک  اـب  متـشادرب و  هدجـس  زا  رـس  نم  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  متفر  هدجس  هب  هبترم  ود  .تسا  هدش  يزاب  لوغشم  هتفر و  الاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شود 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  شود  زا  دوخ  رایتخا  لیم و  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  نآ  ات  درک ، ینالوط  ار  دوخ  هدجـس ي  ردق  نآ  ملـس  و 

.دومن هماقا  ار  زامن  هیقب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  دیایب و  نییاپ  ملس  هلآ و  هیلع و 

: دندیسرپ هنابجعتم  دنتفاتش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  دندش  غراف  زامن  زا  ناناملسم  نوچ 

« تسا هداد  خر  یصاخ  هثداح ي  ای  هدش و  لزان  امش  رب  یحو  میدرک  نامگ  ام  هک  دیداد  لوط  ار  هدجس  ردق  نآ  ادخ ! لوسر  يا  »

یمارگ ربمایپ 
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اب هک  مدشن  یضار  نم  دوب و  هدش  راوس  نم  شود  رب  مالسلا  هیلع  نسح  مدنبلد  دنزرف  هکلب  هن ! : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
[. 5 « ] .مداد لوط  یکدنا  ار  هدجس  ور  نیا  زا  مناجنرب ، ار  وا  شندز  رانک 

هحفص 20] ]

تمکح ملع و  نوناک 

: تفگ ریقف  درم  .داد  يو  هب  مهرد  جـنپ  نامثع  .تساوخ  یلام  کمک  وا  زا  يریقف  درم  .دوب  هتـسشن  دجـسم  راـنک  رد  ناـمثع  يزور 
هللادبع مالسلا و  مهیلع  یلع  نب  نیسح  یبتجم و  ماما  فرط  هب  نامثع  .دنکب  نم  هب  يرتشیب  کمک  هک  نک  ییامنهار  یسک  دزن  ارم  »

اهنآ زا  ورب و  دنا  هتسشن  اجنآ  رد  هک  ناوج  رفن  دنچ  نیا  دزن  : » تفگ درک و  هراشا  دندوب ، هتسشن  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  رفعج ،
« .هاوخب کمک 

دروم هسرد  اهنت  نتساوخ ، یلام  کمک  نارگید  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  .درک  بلطم  راهظا  تفر و  اهنآ  شیپ  يو 
هدهع زا  دشاب و  هتشاد  نکـشرمک  یهدب  ای  ددرگ ، زجاع  یلک  هب  نآ  تخادرپ  زا  دشاب و  ناسنا  ندرگ  هب  اهبنوخ )  ) يا هید  تساور :
»؟ تسا هدمآ  شیپ  وت  يارب  اهنیا  زا  کی  مادک  ایآ  .دسرن  ییاج  هب  شتسد  ددرگ و  هدنامرد  ریقف و  ای  و  دیاینرب ، نآ  تخادرپ  ي 

« .تسا زیچ  هس  نیمه  زا  یکی  نم  يراتفرگ  اقافتا  : » تفگ ریقف 

راـنید و هن  لـهچ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح ، نآ  زا  يوریپ  هب  .داد  يو  هب  راـنید  هاـجنپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح 
رفعج نب  هللادبع 

هحفص 21] ]

.دنداد يو  هب  رانید  تشه  لهچ و 

.تشذگ نامثع  رانک  زا  تشگزاب ، عقوم  ریقف 

»؟ يدرک هچ  : » تفگ نامثع 

شیپ یتقو  اما  مهاوخ ؟ یم  يروظنم  هچ  يارب  ار  لوپ  يدیسرپن  چیه  یلو  يداد ، مه  وت  متساوخ  لوپ  وت  زا  : » داد باوج 
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مادـک ره  هاـگنآ  مداد و  باوج  مه  نم  درک و  لاؤس  نم  زا  لوپ  فرـصم  دروم  رد  یلع ) نب  نسح   ) اـهنآ زا  یکی  متفر  رفن  هس  نآ 
« .دندرک اطع  نم  هب  رادقم  نیا 

[. 6 [ »؟ تفای ناوت  یک  ار  اهنآ  ریظن  دنتلیضف ، یکین و  همشچرس ي  تمکح و  ملع و  نوناک  نادناخ ، نیا  : » تفگ نامثع 

هحفص 22] ]

نیریش نانخس  عبنم 

رد یلوپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ماـگنه  نآ  رد  اـقافتا  .دومن  کـمک  تساوخرد  درک و  هعجارم  راوگرزب  نآ  هب  يریقف  درم  يزور 
: دومرف اذل  دوب ، راسمرش  ددرگرب ، دیماان  شا  هناخ  رد  زا  یتسدیهت  درف  هک  نیا  زا  رگید  فرط  زا  تشادن و  تسد 

؟ یسرب تدوصقم  هب  هک  منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  يرضاح  ایآ  - 

؟ يراک هچ  - 

اب يور و  یم  هفیلخ  دزن  تسا ، هتفگن  تیلـست  وا  هب  یـسک  زونه  یلو  تسا ، هدـش  رادازع  هفیلخ  هتفر و  اـیند  زا  هفیلخ  رتخد  زورما  - 
.یسر یم  دوخ  فده  هب  هار  نیا  زا  ییوگ ، یم  تیلست  يو  هب  مهد ، یم  دای  وت  هب  هک  ینانخس 

؟ میوگب تیلست  هنوگچ  - 

: وگب يدیسر  هفیلخ  دزن  یتقو  - 

« .كربق یلع  اهسولجب  اهکته  اهربق و ال  یلع  کسولجب  اهرتس  يذلا  هللادمحلا  »

هحفص 23] ]

، دوب ردپ  هیاس ي  ریز  دش ، ناهنپ  كاخ  ریز  رد  تفر و  ایند  زا  وت  زا  شیپ  ترتخد  رگا  هک  ار  ادخ  دـمح  هک : نآ  نومـضم  لصاح  )
(. دوش عقاو  تمرح  کته  دروم  دوب  نکمم  دش و  یم  ردبرد  وت  رتخد  اسب  هچ  تفر  یم  ایند  زا  وا  زا  شیپ  هفیلخ  رگا  یلو 

.درک لمع  بیترت  نیا  هب  ریقف  درم 

يو هب  يا  هزیاـج  داد  روتـسد  تساـک و  يو  هودـنا  نزح و  زا  داـهن و  ياـج  رب  یقیمع  رثا  هفیلخ  ناور  رد  یفطاـع  ياـه  هلمج  نـیا 
.دنهدب

: دیسرپ هاگنآ 
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»؟ دوب وت  نآ  زا  نخس  نیا  »

« .تسا هتخومآ  نم  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هن ، : » تفگ

[. 7 « ] .تسا نیریش  حیصف و  نانخس  عبنم  وا  ییوگ ، یم  تسار  : » تفگ هفیلخ 

هحفص 24] ]

نیبب ار  تواخس 

هنـسرگ و .تفر  نایم  زا  نانآ  هشوت ي  داز و  سپ  .دنتفر  یم  جح  هار  هب  رفعج  نب  هللادبع  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
.دندرک بلط  بآ  وا  زا  .درک  یم  یگدنز  نآ  رد  ینزریپ  هک  دندیسر  يا  همیخ  هب  هنشت 

« .دیماشایب دیزیمایب و  بآ  اب  ار  نآ  ریش  دیشودب و  ار  دنفسوگ  نیا  : » تفگ ینابرهم  اب  نزریپ 

« .دیروخب دیشکب و  میراد ، ار  دنفسوگ  نیمه  : » تفگ دنتساوخ ، اذغ  وا  زا  سپس 

.دنتفر باوخ  هب  اجنامه  سپس  دندروخ و  همه  درک و  نایرب  يرادقم  نآ  تشوگ  زا  درک و  حبذ  ار  دنفسوگ  نانآ  زا  یکی 

تبحم ناربج  ات  ایب  ام  دزن  داتفا ، هنیدـم  هب  ترذـگ  رگا  .میور  یم  جـح  هب  میـشیرق و  ناگرزب  زا  ام  : » دـنتفگ نزریپ  هب  نتفر  ماـگنه 
« .درک میهاوخ  راتفر  یکین  هب  وت  اب  هک  نادب  مینک و  ار  وت  ياه 

سانشان یمدرم  يارب  ارم  دنفسوگ  اهنت  وت ! رب  ياو  : » تفگ درک و  یشاخرپ  نز  رب  دش  علطم  نایرج  زا  دمآ و  هک  نز  رهوش 

هحفص 25] ]

»؟! دندوب شیرق  زا  : » ییوگ یم  هاگنآ  یشک ، یم 

دید ار  وا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .داتفا  شروبع  هنیدم  هب  درک و  چوک  لحم  نآ  زا  دش و  تخس  نزریپ  رب  راک  تشذگ و  يراگزور 
»؟ یسانش یم  ارم  ردام  : » دومرف تفر و  شیپ  سپ  .تخانش  و 

!« هن : » تفگ نزریپ 

وا هاگنآ  .دنداد  وا  هب  رز  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  و  .مدـش » وت  نامهم  زور  نالف  رد  هک  منامه  نم  : » دومرف
شردارب دزن  ار 
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یئاطع زین  وا  داتسرف و  رفعج  نب  هللادبع  دزن  ار  وا  دیشخب و  ودب  هزادنا  نامه  هب  زین  ترضح  نآ  داتسرف ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
[. 8  ] داد وا  هب  نانآ  دننامه 

هحفص 26] ]

ترضح مسبت 

ياهتشا صرح و  يور  زا  تسشن و  هرفس  رس  رب  دیدرگ و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  نامهیم  ور ، تشز  رایـسب  لکـش و  دب  یبرع 
.دش ندروخ  اذغ  لوغشم  ناوارف 

.دومرف مسبت  هدش و  دنسرخ  وا  ندروخ  اذغ  زا  بانج  نآ  تسا  شـشخب  مرک و  هداوناخ ، نیا  مالـسلا و  هیلع  ماما  يوخ  هک  اجنآ  زا 
»؟ يدرجم ای  يا  هتفرگ  نز  برع ! يا  : » دیسرپ اذغ  فرص  نیب  رد 

« .مراد نز  : » درک ضرع 

»؟ يراد دنزرف  دنچ  : » دومرف

« .دنرتروخ رپ  نم  زا  اهنآ  اما  مرتهب  همه  زا  هفایق  رظن  زا  نم  هک  مراد  رتخد  تشه  : » تفگ

[. 9 « ] .ترتخد تشه  هجوز و  وت و  مهس  نیا  : » دومرف دیشخب و  مهرد  رازه  هد  ار  وا  هدومن  مسبت  ترضح 

هحفص 27] ]

نسح ماما  ینتورف 

هک دنتشاد  تسد  رد  ییاه  ناوختسا  دندوب و  هتسشن  نیمز  رب  هک  تشذگ  ارقف  زا  یعمج  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  يزور 
اذـغ مه  اهنآ  اب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندید ، ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  .دـندروخ  یم  هتفای و  اهنآ  رد  ار  تشوگ  تارذ 

: دومرف دش و  اذغ  ندروخ  هب  لوغشم  هتسشن ، كاخ  رب  گنرد  نودب  ترضح  .دوش 

دیـشخب كاشوپ  اذغ و  نانآ  هب  دـنورب و  شا  هناخ  هب  وا  اب  هک  تساوخ  نانآ  زا  سپـس  .دراد » یمن  تسود  ار  ربکتم  دارفا  دـنوادخ  »
[. 10]

هحفص 28] ]

یکین خساپ 

: دیوگ کلام  نب  سنا 
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وا هب  تفرگ و  ار  لگ  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  .درک  ادـها  ترـضح  نآ  هب  ار  یلگ  هخاـش ي  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نازینک  زا  یکی  »
: دومرف

« .متخاس دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  »

»!؟ دیدرک دازآ  ار  وا  زیچان ، لگ  هخاش  کی  ءادها  رطاخ  هب  یتسار  هب  ایآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : » متفگ ترضح  هب  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

« .دوجوملا لذب  دوجلا  لامک  »

« .یشخبب ار  دوخ  یتسه  مامت  هک  تسا  نآ  ششخب  تیاهن  »

: هدومرف شنآرق  رد  دنوادخ  .تشادن  ار  لگ  هخاش ي  نآ  زج  ایند  لام  زا  زینک  نآ  و 

[. 11 « ] .اهودر وا  اهنم  نسحاب  اویحف  هیحتب  متییح  اذا  «و 

هحفص 29] ]

« .دیهد خساپ  رتهب  هکلب  هنوگ و  نامه  ار  وا  دیوگ  تیحت  امش  هب  یسک  هاگ  ره  »

[. 12 « ] .دوب شندرک  دازآ  نامه  وا ، ششخب  رتهب  خساپ 

هحفص 30] ]

ریظن یب  ياه  ششخب 

هک دوب  يدح  هب  ترضح  نآ  گرزب  رایسب  ياه  قافنا  هقباس و  یب  ياه  ششخب  ارقف و  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  يریگتـسد 
« تیب لـها  میرک   » بقل اـب  ار  ترـضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دروخ  یمن  مشچ  هب  ناـگرزب  زا  مادـک  چـیه  یناگدـنز  هچخیراـت ي  رد 

: دنا هتشون  دنا و  هدناوخ 

تورث راب  هس  درک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  اه و  ییاراد  یمامت  هبترم  ود  دوخ  رمع  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  »
« .درک راثیا  ادخ  هار  رد  ار  رگید  فصن  هدرک و  میسقت  مین  ود  هب  ار  دوخ 

[. 13  ] دزاس زاین  یب  يرگید  هب  هعجارم  زا  ار  نانآ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناجاتحم  هب  کمک  رد  ترضح  نآ  هیور ي  تقیقح  رد 

هحفص 31] ]

هینسحلا ملحلا 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  دـض  رب  تاغیلبت  یـشاپ و  مس  نوناک  دوب ، هیواـعم  تموکح  زکرم  هک  ماـش  رهش 
نـسح ماما  هار  ریـسم  رد  .دـمآ  هنیدـم  هب  دوب  شرتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ماش  یلاها  زا  لـهاج ، يدرمریپ  يزور  .تفر  یم  رامـشب 

ییوگدب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شراوگرزب  ردپ  ترـضح و  نآ  زا  تسناوت  ات  تخانـش و  دوب  بکرم  رب  راوس  هک  ار  مالـسلا  هیلع 
.داد اوران  ياه  تبسن  هدرک و 

یماش درمریپ  رانک  هب  دنتشاد  بل  رب  يدنخبل  هک  یلاح  رد  دندش و  عنام  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دنوش  وا  ضرعتم  دنتـساوخ  باحـصا 
: دندومرف هدرک و  مالس  هدمآ و 

دیشاب هتشاد  لیم  رگا  .تسا  هدش  هابتشا  وت  رب  ام  دروم  رد  يروما  يرادن و  ییانـشآ  هنیدم  رد  یـشاب و  یم  بیرغ  ایوگ  درمریپ ! يا  »
بکرم يارب  زین  ار  یلحم  میراد و  رایسب  یتورث  عیسو و  لزنم  ام  هک  اریز  دیوش  دراو  ام  لزنم  رد 
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مینک و یم  زاین  یب  ار  وت  یشاب  دنمزاین  رگا  .تشذگ  دهاوخن  دب  امـش  هب  دیـشاب  ام  نامهم  هک  تقو  ره  ات  میریگ و  یم  رظن  رد  امش 
ییامنهار ار  وت  یشاب  هتشاد  ییامنهار  هب  زاین  رگا  مییامن و  یم  ادا  ار  نآ  یشاب  نویدم  رگا 

هحفص 32] ]

« .مینک یم 

هدایپ شرتش  زا  سپ  .داتفا  هیرگ  هب  هدـش و  بلقنم  دینـش ، مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  رهمرپ  تاملک  نیا  هاگآان  درمریپ  نآ  هک  یماـگنه 
: تفگ دز و  ترضح  نآ  تسد  رب  هسوب  دش و 

[. 14 « ] .هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  »

« .دهد رارق  یسک  هچ  دوجو  رد  ار  دوخ  تلاسر  ماقم  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  »

دوب هدش  امش  توادع  ضغب و  زا  ولمم  ملد  هک  مدوب  هدینش  ناتراوگرزب  ردپ  امـش و  ياه  يدب  زا  ماش  رد  ردق  نآ  : » تفگ سپـس  و 
رد دارفا  نیرت  ضوغبم  لبق  هظحل ي  دنچ  ات  هک  تسا  دـهاش  ادـخ  دوب و  تقیقح  فالخرب  نایماش  نخـس  هک  متـسناد  نونکا  نکلو 

« .دیشاب یم  نم  دزن  رد  اهناسنا  نیرتبوبحم  نونکا  نکلو  دیدوب  ناتردپ  امش و  نم  دزن 

هک یتاغوس  نیرتهب  : » تفگ ددرگزاب  ماش  فرط  هب  تساوخ  نوچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هناخ ي  نامهم  یتدم  ات  وا  سپس 
« .تشگ لامالام  هیواعم  وا  نمشد  توادع  ضغب و  زا  راشرس و  شیوخ  ماما  تبحم  زا  ملد  هک  دوب  نآ  دش  نم  بیـصن  رفـس  نیا  رد 

[. 15]

هحفص 33] ]

ضارتعا کی  هب  باوج 

هنیدم ياه  هچوک  زا  دوب  ابیز  یبکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  صاخ  یهوکـش  اب  هتـسارآ و  یـسابل  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يزور 
ربمغیپ رسپ  يا  : » تفگ تفرگ و  ار  ماما  بکرم  نانع  یگنسرگ  یناشیرپ و  لامک  رد  يدوهی  يدرمریپ  هار  ریـسم  رد  .درک  یم  روبع 

، مراد یلاؤس 
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« .دیهد باوج  هنافصنم 

!« سرپب : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امش  دج  : » تفگ يدوهی 

« .رفاکلا هنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  »

« .تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  »

ياهـشرف اه و  هناـخ  رخاـف و  ياـه  ساـبل  نازینک و  ناـمالغ و  اهبـسا و  هراومه  ار  وت  نکیل  مرفاـک ، نم  ینمؤم و  دوخ  داـقتعا  هب  وت 
نادنز نم  هب  تبـسن  ایند  مرگن و  یم  تشهب  ار  وت  يایند  مشاب  یم  رفاک  يدوهی و  هک  نم  اما  تسا ، هدامآ  ذـیذل  ياهاذـغ  نیگنر و 

« .ما هراچیب  تهج  ره  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،

: دومرف تشاد  بل  رب  ینیریش  مسبت  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هحفص 34] ]

يویند ياه  تمعن  اب  ار  ام  یتشهب  ياه  تمعن  هدومرف و  هدامآ  ناـنمؤم  يارب  ترخآ  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  ینک  رظن  وت  رگا  ریپ ! يا  »
تمایق رد  ار  نانآ  ياه  باذع  ناقفانم و  رافک و  هاگیاج  رگا  و  منادـنز ، رد  ایند  نیا  رد  نم  هک  دـیمهف  یهاوخ  هاگنآ  ینک ، هسیاقم 

[. 16 « ] .ینک یم  یگدنز  تغارف  لامک  اب  تشهب و  رد  نونکا  وت  هک  يدیمهف  یم  هنیآ  ره  يدید  یم 

هحفص 35] ]

نسح ماما  تدابع 

دوب و ایوگ  دـنوادخ  رکذ  هب  شنابز  تالاح  همه ي  رد  دوب و  مدرم  نیرتاسراپ  نیرتدـباع و  دوخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
: دومرف یم  تفر و  یم  هنهرب  اپ  یهاگ  هدایپ و  تفر ، یم  جح  هب  هاگره 

« .مورن شهاگرد  هب  هدایپ  وا  اب  تاقالم  يارب  هک  منک  یم  مرش  میادخ  زا  نم  »

.تفر یم  لاح  زا  دز و  یم  هحیص  هک  دش  یم  بلقنم  نانچ  نآ  داتفا  یم  طارص  زا  نتشذگ  تمایق و  ربق و  گرم و  دای  هب  هاگره  وا 

یم درز  شگنر  دش  یم  نتفرگ  وضو  لوغشم  هک  یماگنه 
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: دومرف یم  نآ  تلع  دروم  رد  دش و 

شرع و بحاص  دـنوادخ  اب  تاجانم  ماگنه  هدـنب ، هک  تسا  راوازـس  موش ؟ یـسک  هچ  اب  تاجانم  يایهم  مهاوخ  یم  هک  دـیناد  یم  »
« .دشاب نینچ  هزعلا  بر 

: دومرف یم  دیشوپ و  یم  ار  دوخ  ياه  سابل  نیرتهب  زامن ، ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

رما ار  ام  دراد و  تسود  ار  اه  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  »

هحفص 36] ]

[. 17 « ] .میریگرب ار  نامیاه  سابل  نیرت  هدنبیز  دجسم  هب  نتفر  ماگنه  هب  هک  هدرک 

: دومرف یم  درک و  یم  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شرس  دیسر ، یم  دجسم  رد  هب  تشگ و  یم  راپسهر  دجسم  فرط  هب  نوچ  و 

« .میرک ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حیبق  نع  زواجتف  ییسملا ء ، كاتا  دق  نسحم  ای  کبابب ، کفیض  یهلا  »

زا تمرک  فطل و  هب  سپ  هتفای ، راب  ترـضحم  هب  کـنیا  يراـکهنگ  راـکوکین ! يا  هدـمآ ، تا  هناـخ  رد  هب  وت  ناـمهم  اراـگدرورپ ! »
!« میرک يادخ  يا  شوپب ، مشچ  مناهانگ  اه و  یتشز 

: دومرف یم  دیسر  یم  اونما » نیذلا  اهیا  ای   » هیآ ي هب  هاگره  نآرق ، تئارق  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

« کیبل مهللا  کیبل  »

[. 18 !« ] مرادربنامرف اراگدرورپ ، مرادربنامرف  »

هحفص 37] ]

ناراکزیهرپ ياوشیپ 

هیلع نسح  ماما  هک  یلاح  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تمدخ  دوب  نیـشن  هیداب  هک  ابیز  رایـسب  ینز  ءاوبا »  » هقطنم ي رد 
»؟ یتشاد يراک  : » دومرف دومن ، هاتوک  ار  زامن  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  .دوب  زامن  لوغشم  مالسلا 

« .يرآ : » داد باوج 

»؟ تسیچ وت  تجاح  : » دیسرپ

« .مریگب ماک  امش  زا  ملیام  ما ، هدش  دراو  ناکم  نیا  هب  مرهوش و  یب  ینز  نم  : » تفگ
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« .ینازوسب منهج  شتآ  رد  تدوخ  اب  ارم  یهاوخ  یم  نم ، زا  وش  رود  : » دومرف

ياو وش ، رود  : » دومرف نیب  رد  درک و  هیرگ  هب  عورش  ترضح  هاگان  .دوب  بانج  نآ  زا  ندرب  لد  ددصرد  هتسویپ  نز  نآ 
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.دومن هیرگ  هب  عورش  زین  وا  درک  هدهاشم  ار  ماما  نآ  یسرت  ادخ  لاح  نوچ  نز  دش ، دیدش  بانج  نآ  هیرگ ي  مک  مک  وت » رب 

ماما کشا  بالیـس  .دننک  یم  هیرگ  یتخـس  هب  ود  ره  نز  نآ  شردارب و  دید  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماگنه  نیا  رد 
لاح نآ  مادک  ره  دندمآ و  ترـضح  باحـصا  زا  يا  هدع  .درک  هیرگ  هب  عورـش  زین  وا  هک  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ردارب  نانچ  نسح 

ار

هحفص 38] ]

باحصا دیدرگ و  جراخ  نیشن  هیداب  نز  تبقاع  دش ، دنلب  ناشیاه  هیرگ  يادص  هک  نیا  ات  دنداتفا ، یم  هیرگ  هب  دندرک  یم  هدهاشم 
.دندش قرفتم  زین 

ات .دیسرپن  ار  وا  هیرگ ي  ببس  شیوخ ، ردارب  تلالج  تمظع و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تشذگ  دمآ  شیپ  نآ  زا  یتدم 
.دومن زاغآ  هیرگ  هدش و  رادیب  هاگان  دوب  هدیباوخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یبش  همین  هک  نآ 

»؟ ناج ردارب  هدش  هچ  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

« .منک یم  هیرگ  تهج  نآ  زا  مدید  یباوخ  : » دومرف

.دش ایوج  ار  باوخ  لیصفت 

وا هتفر  ولج  مه  نم  .دندوب  هدش  عمج  وا  ياشامت  يارب  مدرم  مدید ، باوخ  رد  ار  قیدص  فسوی  وگم ؛ یـسک  هب  ما  هدنز  ات  : » دومرف
ارچ مردارب  : » تفگ هدومن ، هجوت  نم  يوس  هب  فسوی  .تفرگ  ما  هیرگ  مدـید  ار  شا  ییابیز  نسح و  هک  نیمه  مدرک ، یم  اشامت  ار 
هب يدیـشک ، تقـشم  جنر و  هچ  هک  رـصم  ریزع  نز  اب  ار  وت  نایرج  مدروآ  دای  هب  : » متفگ .داب » تیادف  مردام  ردـپ و  .ینک  یم  هیرگ 

نآ يارب  يدشن ) عقاو  سفن  ياوه  ریثأت  تحت  اهیراتفرگ  نیا  مامت  اب   ) دید هچ  وت  قارف  رد  بوقعی  لاسنهک  ریپ  يداتفا ، نادنز 
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عجار تدوخ  زا  ینک  یمن  بجعت  ارچ  : » تفگ فسوی  .يدرک » يراددوخ  هزادنا  هچ  هک  وت  يورین  زا  متفگـش  رد  منک و  یم  هیرگ 
[. 19 « ] .یتخیر یم  کشا  هنوگچ  يدید  يدرک ، ادیپ  یلاح  هچ  دش ، فداصم  وت  اب  ءاوبا  رد  وا  هک  نیشن  هیداب  نز  نآ  هب 

هحفص 39] ]

هیواعم باحصا  اب  تفگش  بلاج و  هرظانم ي 

یبا نب  هبتع   » و صاع » نب  ورمع   » و نامثع » نب  ورمع   » يزور هک : هدـش  لـقن  [ 39 « ] فنخم یبأ   » زا راونالاراحب »  » فیرـش باتک  رد 
: دنتشاد راهظا  دندمآ و  نایفس  یبا  نب  هیواعم  دزن  هبعش » نب  هریغم   » و هبقع » نب  دیلو   » و نایفس »

یلع شردپ  تفالخ  تابثا و  ار  وت  تفالخ  مینک و  هرظانم  وا  اب  ام  هک  نیا  ات  دنروآ  وت  روضح  رد  ار  یلع  نب  نسح  هک  هدب  روتسد  »
رد هاگنآ  میئوگب و  وا  هب  میناد  یم  بلاطیبا  نب  یلع  تمذـم  رد  هک  يرابخا  مییامن و  مالعا  دودرم  یعرـش و  ریغ  يوق ، لـئالد  اـب  ار 
زا یـضعب  رگا  دش و  دهاوخ  هتـساک  نسح  تمظع  زا  قیرط  نیدـب  .مینک  [ 21  ] بس ار  یلع  سلجم ، لـها  یلع و  نب  نسح  روـضح 

« .دش دنهاوخ  فرصنم  شیوخ  هدیقع ي  زا  دنرامش  یم  وا  قح  بصاغ  ار  وت  دنناد و  یم  تفالخ  راوازس  ار  وا  نانادان 

میرح فرط  هب  زگره  دیرذگب و  اضاقت  نیا  زا  : » تفگ هیواعم 

هحفص 40] ]

اوسر حـضتفم و  اعطق  ار  امـش  نم و  مهد ، نخـس  هزاجا  وا  هب  میامن و  توعد  یمومع  هسلج ي  رد  ار  وا  رگا  اریز  دـینکن  زارد  اـپ  وا 
« .درک دهاوخ  نیزگیاج  مدرم  بولق  رد  رتدایز  ار  دوخ  تبحم  دیا ، هدرک  لایخ  امش  هچنآ  سکع  هب  دومن و  دهاوخ 

یگمه هک  رفن  جنپ  ام  رب  ییاهنت  هب  وا  تسا  نکمم  روطچ  : » دنتفگ اهنآ 
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قح رد  ار  ینامگ  نینچ  هک  نونکا  .لطاب و  رب  وا  مییوگ و  یم  نخـس  قح  هب  ام  هک  نیا  اب  دنک و  هبلغ  میـشاب  یم  هیما  لآ  يابطخ  زا 
« .مینک تباث  سلجم  لها  مامت  هفیلخ و  هب  وا ، رب  ار  شیوخ  هبلغ ي  ام  هک  نیا  ات  ییامن  وا  راضحا  هب  رما  دیاب  امتح  یتشاد ، اور  ام 

« .دش دهاوخ  مامت  ام  ررض  رب  انیقی  هسلج  نیا  هک  منئمطم  نکل  منک ، یم  راضحا  ار  وا  نم  بوخ ! رایسب  : » تفگ هیواعم 

نم سلجم  رد  ناـگرزب  زا  یـضعب  زورما  : » هک داد  ماـغیپ  .داتـسرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  روضح  ار  یـصخش  هیواـعم  سپ 
« .دییامرف ضیفتسم  شیوخ  روضح  ضیف  هب  ار  ناگمه  هدومرف و  تکرش  ام  هسلج ي  رد  مه  امش  تسا ، بسانم  .دنا  هدومن  تکرش 

: دمآ نوریب  لزنم  زا  دناوخ و  ار  اعد  نیا  دومن و  رب  رد  تزع  سابل  تیروف  هب  مالسلا  هیلع  ترضح 

« .نیمحارلا محرا  ای  کب  نیعتسا  مهرورش و  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  »

: درک ضرع  دیناشن و  شیوخ  رانک  رد  ار  ترضح  درک و  لابقتسا  وا  زا  هیواعم  دیدرگ  سلجم  دراو  نوچ  و 

یتاعوضوم رد  دنراد  لیم  دنشاب ، یم  هیما  لآ  زا  هک  هورگ  نیا  »

هحفص 41] ]

زا سپ  دنتـشک و  هنامولظم  ار  نامثع  وت ، ردـپ  کیرحت  هب  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  نانآ  ياهاعدا  هلمج  زا  .دـنیامن  هثحابم  امـش  اـب 
ناتـسربق رد  ار  مولظم  نآ  ندب  دنتـشاذگن  دـندرکن و  افتکا  مه  نیا  هب  دـنرادرب و  ار  وا  ندـب  دنتـشاذگن  زور  هس  ات  شندـش ، هتـشک 

وت عنام  نم  تمظع  نکلو  .دییامرف  یم  هظحالم  هک  نانچ  دنتخاس ، نوفدم  اه  يدوهی  ناتـسربق  رد  ار  وا  اذل  دنیامن و  نفد  اهناملـسم 
وحن هب  ار  اهنآ  نانخس  هک  دوشن 
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« .ییوگن یباوج  تقیقح 

مدروآ و یم  شیوخ  هارمه  هب  ار  مشاه  لآ  زا  یعمج  الا  متشادن و  ربخ  هسلج  عوضوم  زا  نم  الوا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح 
دنیامن هرظانم  اهنت  نم  اب  دنهاوخ  یم  تیعمج  نیا  هک  نونکا  هک  تسا  نیا  نآ  دنوش و  دنبیاپ  طرـش  کی  هب  دـیاب  ثحب  زا  لبق  ایناث 

نوچ نکل  دنیوگب ، نخـس  دنهاوخ  یم  هک  باب  ره  زا  هچ و  ره  ات  منام  یم  رظتنم  مهد و  یم  شوگ  الماک  اهنآ  نانخـس  هب  نم  ادتبا 
»؟ دنراد لوبق  ار  طیارش  نیا  ایآ  .دنکن  ملکت  نم  نانخس  نایم  رد  یسک  دورن و  نوریب  سلجم  زا  یسک  دیسر  نم  هب  نخس  تبون 

.دندومن هثحابم  هب  عورش  اهنآ  لوا  دومن و  لوبق  ار  طورش  اهنآ ، فرط  زا  هیواعم 

یلع نب  نسح  هک  وا  نیلتاق  زا  یکی  دوش و  یم  هتـشک  هانگ  مرج و  نودـب  نامثع  هک  تسا  نیا  نم  نخـس  : » تفگ ناـمثع  نب  ورمع 
ضرعتم یسک  دوش و  یم  رضاح  دنا  هتسشن  هیما  لآ  زا  ناگرزب  هک  یـسلجم  رد  يدازآ  لامک  رد  دنام و  یم  هدنز  زورما  هب  ات  تسا 

نب نسح  زا  ار  نامثع  نوخ  اهنت  هن  ام  سلجم ! لها  يا  .دوش  یمن  وا 

هحفص 42] ]

نیمز يور  رب  ام  ناردـپ  زا  رگید  ياه  گنج  ردـب و  گنج  رد  زین  یلع  شردـپ  هک  ییاـه  نوخ  ماـمت  هکلب  مینک ، یم  هبلاـطم  یلع 
یم اهنآ  مد  یلو  ام ، هک  نیا  باب  زا  عرـش و  مکح  هب  اـم  يارب  زا  وا  نتـشک  تهج  نیدـب  .مییاـمن  یم  هذـخاؤم  وا  زا  ار  تسا  هتخیر 

دنیامرف هزاجا  دنراد  روضح  فرش  سلجم  رد  هک  هیواعم  نیملسم ، ناطلس  تقو و  مکاح  دیاب  طقف  درادن و  یلاکشا  چیه  میشاب 
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« .میئامن صاصق  هتخیر  قحان  هب  ياه  نوخ  نآ  ضوع  رد  ار  یلع  نب  نسح  هک  نیا  ات 

نآ ؤلؤلوبا »  » نآ زا  سپ  درک و  دیهـش  داد و  رهز  ار  رکبابا  یلع ، شردـپ  هک  دـناد  یم  یلع  نب  نسح  دوخ  : » تفگ صاع  نب  ورمع 
يروط هب  دومن ، نامثع  لتق  هب  کیرحت  سپس  دیرد و  مهرد  ار  رمع )  ) مود هفیلخ ي  مکـش  هک  نیا  ات  درک  کیرحت  ار  یمجع  درم 

، نیملسم هفیلخ ي  زورما ، رگا  اذل  دنتشک و  ار  وا  هنسرگ  هنشت و  شنادنزرف ، نز و  روضح  رد  تبقاع  هرـصاحم ، زور  هس  زا  سپ  هک 
تسا و هدومن  يرتسگداد  تلادع و  هب  مکح  مینک ، صاصق  هتخیر  شردپ  هک  اهنوخ  نآ  ضوع  رد  ار  وا  ام  ات  دـنهد  هزاجا  هیواعم ،

نیا هب  نوچ  دوخ ، هک  نانچ  .تشاد  یهاوخن  يرادن و  نیملـسم  تفالخ  تنطلـس و  يارب  یفاک  ریبدت  لقع و  یلع ، نب  نسح  يا  وت 
دیق همان  حلص  رد  هک  یطیارش  نآ  هک  نادب  مه  ار  نیا  يدومن و  راذگاو  دشاب  هیواعم  هک  شلها  هب  ار  تفالخ  يدوب  فقاو  عوضوم 

لوا ربنم  رد  مه  هیواعم  دوخ  هک  نانچ  درک ، میهاوخن  لمع  نآ  هب  ام  زگره  دشاب ، یلع  ندرکن  بس  اه  نآ  زا  یکی  هک  يدومن 

هحفص 43] ]

تسا و نم  ياهاپ  ریز  همان  حلص  درک و  مهاوخن  لمع  نسح ، همانحلص ي  نومـضم  هب  زگره  نم  هک  داد  رکذت  ار  بلطم  نیا  دوخ ،
« .منک یم  بس  ار  یلع  سلجم  نیا  رد  مه  نم  درک ، ار  یلع  بس  ربنم ، يالاب  رد  مدرم  مامت  روضح  رد  هیواعم  بانج  هک  روطنامه 

.تسشن سپس  درک و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بس  هب  عورش  هاگنآ 

نب نسح  يا  : » تفگ نایفس  یبا  نب  هبتع 
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نامثع نوخ  اهنآ  دمآرـس  هک  تخیر ، نیمز  يور  رب  ار  اهنوخ  همه  نیا  اذـل  تسا و  نیمز  يور  رب  ادـخ  قلخ  نیرتدـب  تردـپ  یلع !
روجأم هدرب و  باوث  هکلب  میا ، هدرکن  یهانگ  ادبا  میزیرب ، ار  وت  نوخ  هیواعم  هزاجا ي  اب  سلجم  نیمه  رد  ام ، رگا  اذل  دوب و  مولظم 

« .تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یتاروتسد  زا  یکی  ندومن ، صاصق  اریز  .میشاب  یم  مه 

وا يارب  زا  یفالخ  هدـنورپ ي  نیرتکچوک  و  [ 22  ] امـش يارب  زا  دوب  يداماد  بوخ  نامثع ، هک  نیا  اب  : » تفگ هبقع  نب  دـیلو  هاـگنآ 
ار تفالخ  هاگنآ  دنتشک و  ار  وا  هکنیا  ات  دومن  کیرحت  ار  نادان  مدرم  تشاد ، یناف  يایند  نیا  هب  هک  یصرح  تهج  هب  تردپ  دوبن ،

تفالخ دیامن و  دربن  وا  اب  مامت  تردـق  اب  هک  نیا  ات  ار  هیواعم  لثم  تخیگنارب  دـنوادخ  نکلو  دروآرد  شیوخ  تردـق  هضبق ي  رد 
ددرگ رو  هلمح  فرط  ره  زا  تبیصم  امش  رس  هب  دریگب و  وا  زا  ار 

هحفص 44] ]

« .دینک یم  هظحالم  هچنانچ 

نکلو دوب  مه  ربمغیپ  لتق  ددـصرد  هکلب  درک ، دیهـش  ار  نامثع  رمع و  رکبابا و  طقف  هن  یلع ، تردـپ  : » تفگ هبعـش  نب  هریغم  سپس 
عمج هداوناخ  کی  رد  ار  تنطلـس  توبن و  دیتساوخ  یم  امـش  .دـش  یم  دیهـش  مه  ربمایپ  اعطق  الا  درک و  ظفح  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ 

راوازس تسا ، هتسشن  تفالخ  تنطلس و  ریرس  رب  هیواعم  هک  زورما  تفرگ و  امش  زا  ار  تنطلـس  اذل  تساوخن و  دنوادخ  نکلو  دینک 
« .دیامن صاصق  تسا  هتخیر  نیمز  يور  رب  قحان  هب  تردپ  هک  ییاهنوخ  نآ  ضوع  رد  ار  نیسح  تردارب  وت و  دنک  رما  هک  تسا 

مامت رفن  جنپ  نآ  نانخس 
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ساره فوخ و  نودـب  تغالب و  تحاصف و  لامک  رد  بانج  نآ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  نخـس  تبون  نوچ  و  [ 23  ] دش
: دومرف

« .ملس هلآ و  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  انرخآب و  مکرخآ  انلواب و  مکلوا  يده  يذلا  هللادمحلا 

: دومرف درک و  هیواعم  هب  ور  سپس 

رد ات  درک  یمن  تأرج  یـسک  يدوبن ، یـضار  ای  يداد  یمن  هزاجا  وت  رگا  اریز  .منیب  یم  امـش  هیحان ي  زا  نم  ار  نانخـس  نیا  ماـمت  »
زا نایفسوبا  تردپ  وت و  هرابرد ي  هک  یتمذم  صقاون و  ادتبا ، هک  منیب  یم  نانچ  حالص  اذل  دیوگ و  بس  ار  یلع  مردپ  وت ، روضح 

هحفص 45] ]

باوج رد  هاگنآ  مهد و  رکذـت  تسا  تباث  یلع  مردـپ  هراـبرد ي  هک  یلئاـضف  زین  منک و  ناونع  ار  تسا  هدیـسر  اـم  هب  مرکا  ربمغیپ 
.درک مهاوخ  نخس  هب  عورش  وت ، باحصا 

نید مچرپ  ریز  رد  رمع  رخآ  ات  وا  داد و  ربمایپ  هب  تعیب  تسد  هک  دوب  يدرم  لوا  مردـپ  نیملـسم ، مامت  قافتا  هب  مردـپ : لـئاضف  اـما 
.دیدومن یم  تیامح  كرش  یتسرپ و  تب  مارم  زا  دیدوب و  رفاک  تردپ  وت و  هک  یلاح  رد  درک ، تیامح  ربمایپ  زا  دوب و 

يارب درک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هنابش  تسین ، مهارف  شیارب  هکم  رد  ندنام  ناکما  رگید  دید ، مرکا  ربمغیپ  نوچ  هک  نآ  رگید 
زا ار  شیوخ  ناج  تمالـس  هب  ربمایپ  مردپ ، يراکادف  اب  دیناباوخ و  دوخ  ياج  رد  ار  یلع  مردپ  دزاس ، لوغـشم  ار  نیکرـشم  هک  نیا 

.دش یمن  ظفح  ربمایپ  ناج  زگره  دوب ، هدومنن  ار  يراثن  ناج  نآ  مردپ  بش  نآ  رگا  داد و  تاجن  رافک  تسد 

هک دوب  یسک  لوا  مردپ  ردب ، گنج  رد  هک  نآ  رگید 
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وت و زور  نآ  دوب و  یلع  مردـپ  ریـشمش  هب  دـش  هتخیر  نیمز  يور  هب  راـفک  زا  هک  ینوخ  لوا  داـهن و  راـفک  اـب  دربن  نادـیم  رد  مدـق 
.دیدوب هدمآ  نیملسم  مرکا و  ربمغیپ  گنج  هب  دیتشاد و  تکرش  رافک  فص  رد  تردپ 

رد دوب ، هدـمآ  دراو  شندـب  رب  يراک  مخز  دون  هک  نیا  اب  مردـپ  دـندرک ، رارف  نیملـسم  مامت  هک  دـحا  گنج  زور  رد  هک  نآ  رگید 
ظفح زگره  دوبن  مردپ  يراثن  ناج  زور  نآ  رد  رگا  درک و  یم  عافد  دوجو  مامت  اب  كرابم  دوجو  نآ  زا  دوب و  هداتسیا  ربمایپ  يولج 

هحفص 46] ]

ار مدرم  دوب و  هتسب  رتش  يور  رب  دیتسرپ  یم  ار  وا  دوب و  امش  گرزب  تب  هک  لبه »  » نایفسوبا تردپ  زور  نآ  دش و  یمن  ربمایپ  ناج 
لَبُه ُلْعا   » راعش روتسد  دومن و  یم  ربمایپ  اب  گنج  هب  کیرحت 

[. 24  ] داد یم  « 

هب ار  وا  داد و  ذاـعم » نب  دعـس   » تسد هب  ار  مالـسا  مچرپ  لوا  زور  مرکا  ربمغیپ  ریـضن » ینب   » و هظیرق » ینب   » گـنج رد  هک  نآ  رگید 
نامثع رمع و  رکبوبا ، تسد  هب  ار  مچرپ  دعب  زور  رد  دندروآ و  نادیم  زا  حورجم  ار  وا  ندب  یتعاس  زا  سپ  داتـسرف و  گنج  نادـیم 
لوسر ای  : » تفگ رمع  دیزرل و  یم  سرت  زا  ناشندب  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  گنج  نودب  ناشیا  یلو  داتسرف  نادیم  هب  ار  ناشیا  داد و 

اهنآ اب  دربن  اذل  دننک ، یم  تکرش  گنج  نادیم  رد  دنتسه  فورعم  تعاجش  رد  دنـشاب و  یم  نیدالوپ  هرز  رد  قرغ  هک  یمدرم  هللا !
« .دمآ دهاوخن  قئاف  ناشیا  رب  دربن  رد  یسک  اعطق  تسین و  حالص  حالصا 

سپ .تفشآرب  ار  ربمایپ  رمع ، نانخس 
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: دومرف ترضح 

[. 25 « ] .هیدی یلع  هللا  حتفی  یتح  عجری  ال  رارف ، ریغ  رارک  هلوسر ، هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادغ  هیارلا  نیطعال  »

هحفص 47] ]

ار بش  دشاب ، اهنآ  هرابرد ي  لئاضف  لاصخ و  نیا  دیاش  هک  نیا  دیما  هب  دندینش ، ربمایپ  زا  ار  لئاضف  نانخس و  هنوگ  نیا  مدرم  نوچ 
یبقانم لئاضف و  نینچ  لومشم  یسک  هچ  دننیبب  هک  نیا  ات  دندیشک  فص  ربمایپ  همیخ ي  درگ  هب  دوز  حبص  دندرب و  رـسب  يرادیب  هب 

متاخ ترـضح  لامج  دیـشروخ  دندید  هاگان  دومن ، نشور  ار  ارحـص  تشد و  دوخ  رون  هب  باتفآ  نوچ  هک  نیا  ات  دـیدرگ ؛ دـهاوخ 
: دومرف دومن و  یهجوت  دندوب  هتسب  فص  همیخ  درگ  رد  هک  یمدرم  هب  درک و  عولط  همیخ  قفا  زا  مه  نییبنلا 

»؟ منیب یمن  امش  نیب  رد  ار  دوخ  مع  رسپ  یلع ، روطچ  »

« .تسا هدیدرگ  التبم  یتخس  درد  مشچ  هب  وا  : » دندرک ضرع 

« .دیروآ نم  روضح  هب  هتفرگب و  ار  وا  تسد  دیورب و  : » دومرف

هناور ار  وا  ربمایپ  تفای و  افش  مردپ  ياه  مشچ  روفلاب  دیشک و  یلع  مردپ  نامـشچ  هب  ناهد  بآ  دندروآ ، ربمایپ  روضح  ار  وا  نوچ 
يدوب و هیواعم ، يا  وت ، دوخ  اه  يرارف  هلمج ي  زا  هک  دومن  مزهنم  داد و  تسکـش  ار  رافک  رگـشل  هک  دیـشکن  یلوط  درک و  نادـیم 

: دندومرف دندز و  يدنخبل  ترضح  داد ، ار  حتف  هدژم ي  دش و  فرشم  ربمایپ  روضح  مردپ  نوچ 

« .تسا زیزع  تقو  همه  یشاب ، وت  وا  نابیتشپ  هک  یمالسا  »

هب دـندیزرو ، فلخت  گـنج  رد  تکرـش  زا  نیقفاـنم  زا  یعمج  هک  اـجنآ  زا  و  دـش ، كوبت  گـنج  مزاـع  ربماـیپ  نوچ  هک  نآ  رگید 
تسد دنیامن و  تناها  ربمایپ  مرح  هب  تبسن  دوش ، تولخ  هنیدم  نوچ  هکنیا  روظنم 
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زا یلع  مردپ  اذل  دننزب ، يراکبارخ  هب 

هحفص 48] ]

ار شیوخ  دوصقم  ات  دننک  نوریب  هنیدم  زا  ار  مردپ  دنناوتب  دیاش  هک  نیا  يارب  نیقفانم  .دش  ترضح  نیشناج  هنیدم  رد  ربمایپ  فرط 
دوخ اـب  ار  امـش  تسین ، رـضاح  رگید  هک  تسا  هتفرگ  لد  هب  وت  زا  یترودـک  هچ  ربماـیپ  هک  میناد  یمن  : » دـنتفگ وا  هب  دـنیامن  یلمع 

« .دزاس هارمه 

: دندومرف بانج  نآ  داد ، رکذت  مرکا  ربمایپ  هب  اروضح  ار  عوضوم  نیا  مردپ  نوچ  نکل 

[. 26 « ] .یلهأ یف  یتفیلخ  ییصو و  تنا  یلع ! ای  »

: دومرف درک و  هنیدم  مدرم  هب  ور  سپس 

[. 27 « ] .ینبحا دقف  ایلع  بحا  نم  ینعاطأ و  دقف  ایلع  عاطا  نم  سانلا ! اهیا  »

کشا ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورش  بانج  نآ  هک  يدوب  رضاح  ترضح  نآ  نیلاب  رد  ربمایپ  توملا  ضرم  رد  دوخ  وت  هک  نآ  رگید 
: دومرف دیسرپ ، ار  وا  هیرگ ي  ببس  مردپ  نوچ  .نتخیر 

زاربا ینمـشد و  هب  عورـش  وت  اب  مورب و  اـیند  زا  نم  هک  دـنرب  یم  ار  نآ  راـظتنا  تسا و  رپ  وت  توادـع  ضغب و  زا  اـهلد  هک  مناد  یم  »
« .دنیامن تفلاخم 

هچ ره  نم  .دیشابن  رثأتم  امش  هللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  مردپ 

هحفص 49] ]

« .درک مهاوخ  ربص  مالسا -  نایک  ظفح  يارب  دیآ -  مرس  رب  نید  هار  رد 

: دندومرف وا  دالوا  یلع و  مردپ  هرابرد ي  مرکا  ربمغیپ  هک  نآ  رگید 

[. 28 « ] .قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهیف  لخد  نم  حون ؛ هنیفسک  مکیف  یتیب  لها  لثم  امنا  »

همیخ ي هیاس ي  رد  يزور  مرکا  ربمغیپ  بازحا ، گنج  رد  هک : نآ  تسا  هدیـسر  نایفـسوبا  تردپ  وت و  تمذم  هرابرد ي  هچنآ  اما 
یشک و یم  هتفرگ و  ار  رتش  راهم  وت  تسا و  يرتش  رب  راوس  نایفسوبا  تردپ  دندید  .دندوب  هتسشن  دوخ 
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هدهاشم ار  هرظنم  نیا  ربمایپ  نوچ  .دنار  یم  دـنک و  یم  تیادـه  بقع ، زا  ار  رتش  راهم  تسا ، رـضاح  سلجم  رد  هک  هبتع »  » تردارب
: دندومرف دندرک ،

« .دئاقلا قئاسلا و  بکارلا و  نعلا  مهللا  »

ار ناشرفن  هس  ره  دنار ، یم  ار  رتش  هک  هبتع  دشک و  یم  دوخ  لابند  هب  ار  رتش  هک  هیواعم  تسا و  راوس  هک  نایفسوبا  ادنوادخ !  » ینعی
!.« نک تنعل 

دروم هک  يا  هداوناخ  نیاربانب  .دندینـش  امـش  هرابرد ي  ربمایپ  زا  ار  نخـس  نیا  دندوب و  رـضاح  اجنآ  ام ، سلجم  راضح  رثکا  اقافتا  و 
حدم و دروم  هک  يا  هداوناخ  اب  دنا  هدوب  مرکا  ربمغیپ  نعل 

هحفص 50] ]

.دننک یمن  هرظانم  هزرابم و  دنا  هدوب  ربمایپ  ناج  هلزنم ي  هب  هکلب  دنا ، هدوب  ترضح  نآ  شیاتس 

يارب هناـیفخم -  درک و  راوس  دوخ  فیدر  رد  ار  نایفـسوبا  ربماـیپ ، تردـپ  يومع  ساـبع  همظعم ، هکم  حـتف  رد  نوچ  هک  نآ  رگید 
»؟ منک رایتخا  مالسا  دیاب  ایآ  : » تفگ وا  هب  تردپ  دروآ ، مرکا  ربمایپ  روضح  هب  ار  وا  شناج -  ظفح 

« .دش یهاوخ  هتشک  الا  ینک و  رایتخا  مالسا  هک  نآ  زج  يرادن  يا  هراچ  : » تفگ سابع 

»؟ ما هدیتسرپ  ار  وا  لاس  داتفه  تدم  هک  منک  هچ  لبه »  » اب موش  ناملسم  رگا  : » تفگ تردپ 

« .نک [ 29  ] طوغت وا  رب  : » دومرف سابع 

.دومن مالسا  راهظا ، نابز  هب  سرت و  يور  زا  وا  سپ 

مشچ کی  هزادنا ي  هب  یتح  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  هدیتسرپ و  تب  لاس  داتفه  شدوخ  رارقا  هب  هک  یتسه  یـسک  دنزرف  وت  سپ 
.تسا هدوبن  ادخ  هب  رفاک  ندز ، مه  رب 

اب هک  ینمشد  هطساو ي  هب  وا  دریگب و  تاکز  همیزخ » ینب   » هفیاط ي زا  ات  داتـسرف  ار  دیلو  نب  دلاخ  مرکا  ربمغیپ  نوچ  هک  نآ  رگید 
نانز و نادرم و  زا  يرایسب  تشاد ، اهنآ 
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وت .داتـسرف  وت  بقع  رد  ار  دوخ  هدنیامن ي  هدش و  تحاران  رایـسب  دیـسر ، مرکا  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  .تشکب  ار  ناشیا  ناکدوک 
رب العف  هیواعم  دییوگب  بانج  نآ  هب  : » یتفگ يدوب و  اذغ  ندروخ  لوغشم  ماگنه  نآ  رد 

هحفص 51] ]

« .دوش یم  بایفرش  دروخ و  یم  اذغ  هعاسلا  .تساذغ  هرفس ي  رس 

یمزال رما  هک  ارچ  دیایب  دییوگب  هیواعم  هب  دوز  : » دومرف تفشآرب و  ترـضح  نآ  دیناسر ، مرکا  ربمایپ  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  هداتـسرف ،
« .مراد وا  اب 

نیا نوچ  يدومنن ، ار  ربمایپ  توعد  تباجا  زاب  يدوب و  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  ناـنچمه  وت  یلو  دـمآ  وت  دزن  ربماـیپ  هداتـسرف ي  زاـب 
: دومرف هدرک و  نیرفن  وت  هرابرد ي  ربمایپ  يدماین ، بانج  نآ  روضح  دش و  رارکت  ترضح  نآ  وت و  نیب  هبترم  هس  لمع 

« .هنطب عبشت  مهللا ال  »

« .نادرگم ریس  ار  وا  مکش  زگره  دنوادخ !  » ینعی

اذغ هچ  ره  اذـل  ما و  هدـش  التبم  ربمایپ  نیرفن  هب  نم  : » يا هتفگ  دنرـضاح  سلجم  رد  هک  مدرم  نیا  بلغا  روضح  رد  اهراب  دوخ  وت  و 
[. 30 « ] .مراد اذغ  هب  لیم  زاب  یلو  دیآ  یم  درد  هب  ما  هناچ  یهاگ  یتح  موش ؛ یمن  ریس  مروخ  یم 

« .دوش یمن  فرط  تسا  ارهز  دنبلد  دنزرف  هک  نسح )  ) وا هدید ي  رون  اب  تسا  مرکا  ربمغیپ  نیرفن  لومشم  هک  یسک  سپ 

نم ضرعتم  نیا  زا  شیب  مراد  اضاقت  اذل  مبلطب و  سلجم  نیا  رد  ار  امش  مدوبن  یضار  نم  تسا  دهاش  ادخ  : » درک ضرع  هیواعم 

هحفص 52] ]

« .دییامنن سلجم  لها  مدرم و  دزن  رد  ارم  مارتحا  کته  دیوشن و 

ورمع بناج  هب  ور  و  هیواعم »! يا  وت  باحصا  تمذم  اما  : » دومرف هاگنآ  درک و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هیواعم  دروم  رد  ترـضح  سپ 
: دومرف هدرک و  نامثع  نب 

تسا بجع  »
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نم اب  هثحابم  يارب  کلذ  عم  یـشاب  یم  لثملا  برـض  مدرم  دزن  تهالب ، رد  یناهج و  فورعم  تقاـمح  و  [ 31  ] تهالب رد  هک  وت  زا 
هب يررض  وت  زا  يا ، هتشگ  ام  نمشد  هک  زورما  تشادن و  ام  يارب  زا  یعفن  وت  بحم  يدوب ، ام  بحم  هک  يزور  وت  يا ! هدش  رـضاح 

امرخ تخرد  هب  دزیخرب ، تساوخ  یم  نوچ  دوب و  هتـسشن  امرخ  تخرد  يور  رب  هک  تسا  يا  هشپ  لـثم  وت  لـثم  تسین و  هجوتم  اـم 
: تفگ وا  هب  هدنخ  اب  امرخ  تخرد  يوشن »! هدـنک  هشیر  زا  زاورپ  تقو  رد  نم  ياهرپهـش  داب  زا  هک  راد  هاگن  مکحم  ار  دوخ  : » تفگ

« .ممهفب يورب  یهاوخ  یم  هک  زورما  هک  نیا  ات  یتسشن  نم  يور  رب  عقوم  هچ  وت  هک  مدشن  هاگآ  تفتلم و  الصا  نم  »

هدفه ردب  گنج  زور  رد  یلع  مردپ  ییوگ  یم  هک  نیا  اما  رادن و  يرثا  یشاب  نمـشد  ای  تسود  نم  اب  نامثع ! نب  ورمع  يا  وت  سپ 
نم ردپ  رگا  دینارذگ و  ریـشمش  مد  زا  ار  يدوهی  رفن  دصتفه  زور  کی  رد  مردپ  تسین ، يزیچ  هک  رفن  هدفه  تشک ؛ ار  امـش  زا  رفن 

نآ ریز  رد  دیتسناوت  یمن  زورما  امش  دمآ ، یمن  رد  زازتها  هب  مالسا  مچرپ  تخیر و  یمن  ار  اه  يدوهی  امش و  رفاک  ناردپ  نوخ 

هحفص 53] ]

دینک هثحابم  هدش  هتشارفارب  وا  ياسرف  تقاط  تامحز  ببس  هب  مالسا  مچرپ  هک  یسک  نآ  رسپ  اب  دیناوتب  دیئامن و  يراد  نادیم  مچرپ 
.دییامن تناها  دوخ  موش  سلجم  رد  ار  وا  و 

روج يافلخ  اهنامز ، بلغا  رد  هکلب  .تسین  هقباس  یب  ملاع  رد  عوضوم  نیا  دیتفرگ و  ام  زا  امش  ار  تفالخ  هک  نادب  مه  ار  نیا  اما  و 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ینافرع  تاماقم  www.Ghaemiyeh.comتامارک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


الب نادـنز  هب  ای  دنتـشک و  هنامولظم  ار  اهنآ  رمـألا  رخآ  دـندومن و  نیـشن  هناـخ  ار  اـهنآ  دـندرک و  بصغ  ار  نید  نادرم  قح  رفک ، و 
هتفر و الاب  نم  ربنم  زا  يدایز  ياـه  هنیزوب  مدـید ، باوخ  رد  يزور  : » دومرف هک  دیدینـشن  مرکا  ربمغیپ  زا  امـش  دوخ  رگم  .دـنتخادنا 

دودح رد  دیامرف : یم  دنوادخ  : » درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  .مدش  رادیب  باوخ  زا  رثأت  لامک  رد  سپ  دنزیخ ، تسج و  لوغـشم 
مدرم لاوما  دننک و  ادیپ  [ 32  ] ءالیتسا مدرم  رب  دسرب  رفن  یـس  هب  اهنآ  ددع  نوچ  درک و  دنهاوخ  بصغ  هیما  لآ  ار  وت  ربنم  هام  رازه 

« .دنیامن فرصت  بصغ ، هب  ار 

: هک داتسرف  ار  ردق  هروس ي  وا  رطاخ  تیلست  يارب  دنوادخ  سپ  .دیدرگ  رثأتم  رایسب  عوضوم  نیا  زا  مرکا  ربمغیپ 

زا هک  میداد  رارق  ردـق  بش  ماـن  هب  وت  يارب  ار  بش  کـی  ضوع ، رد  دـنیابرب  هیما  لآ  ار  تنطلـس  هاـم  رازه  رگا  نکم ، نیگمغ  لد  »
« .تسا رتهب  دننک  یم  بصغ  وت  تیب  لها  زا  ار  تفالخ  تنطلس و  هیما  ینب  هک  یهام  رازه  زا  وت  تما  وت و  يارب 

تسد رد  نونکا  هک   ) ار تفالخ  بصغ  هلأسم ي  نیاربانب ،

هحفص 54] ]

نآ هب  تیلـست  ربص و  رد  مه  ام  داد و  ردـق  هروس ي  هب  يرادـلد  تیلـست و  ار  شربمغیپ  هداد و  ربخ  شلوسر  هب  دـنوادخ  تسامش )
« .مینک یم  ادتقا  بانج 

: دومرف دش و  صاع  نب  ورمع  هجوتم ي  ترضح  هاگنآ 

یم هتسب  شا  هناخ  برد  دورب  ایند  زا  دمحم  نوچ  : » تفگ یم  درک و  یم  شنزرـس  ار  مالـسا  ربمغیپ  هک  یتسه  یـسک  نآ  رـسپ  وت  »
: داتسرف ار  هیآ  نیا  صاع »  » تردپ تمذم  رد  دنوادخ  سپ  .درادن » روکذ  دالوا  نوچ  .دوش 

[. 33 « ] .رتبألا وه  کئناش  نا  »

ینعی
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اریز .تسا  بقع  الب  هدیرب و  هلابند  رتبا و  شدوخ  روکذ ، دالوا  نتـشادن  هب  دـنک  یم  شنزرـس  ار  وت  هک  لئاو » نب  صاع   » قیقحت هب  »
« .دش دهاوخ  رتبا  ناشن و  یب  هک  تسا  لئاو  نب  صاع  نیا  تساجرباپ و  تمایق  ات  ارهز  ترتخد  هطساو ي  هب  هللا  لوسر  ای  وت  لسن 

.میوگ یم  نخس  تردام  تیوه  زا  نونکا  اما  .دوب  صاع  تردپ  تیوه  نیا 

نآ زا  لفط  نیا  تفگ  یم  کیره  دنتـشاد و  هعفارم  وت  رـس  رب  رفن  جنپ  دییاز ، ار  وت  نوچ  اذـل  هدوب و  انز  رد  هفورعم  نانز  زا  وت  ردام 
، نایفسوبا هک  مناد  یم  طقف  تسا ؛ یسک  هچ  زا  لفط  نیا  مناد  یمن  نم  : » تفگ دندیسرپ ، تردام  زا  ار  وت  لاح  نوچ  تسا و  نم 

هحفص 55] ]

.دنشاب یم  کیرش  لفط  نیا  رد  یگمه  لئاو  نب  صاع  ثراح و  نب  رضن  ثراح ، نب  نامثع  هریغم ، نب  دیلو 

مولعم زین  تردـپ  یتسه ؛ انزلا  دـلو  اعطق  هکنیا  رب  هوالع  وت  سپ  .داد  تبـسن  دوخ  هب  ار  وت  دـمآ و  بلاغ  اـهنآ  رب  صاـع  رمـألا  رخآ 
.يوش تبحص  فرط  مراد  همطاف  لثم  يردام  یلع و  نوچ  يردپ  هک  نم  لثم  اب  ییوت  لثم  تسین  راوازس  اذل  و  تسین ،

ربمایپ وجه  رد  رعـش  تیب  داتفه  هک  یتسه  یـسک  ناـمه  وت  .يدوب  ربماـیپ  نمـشد  اـقباس  یلو  ینک  یم  مالـسا  ياـعدا  نونکا  يرآ ،
: دومرف درک و  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  تسد  دش  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  بانج  نآ  نوچ  یتفگ و 

« .هنعل رعش  تیب  لکب  صاع  نب  ورمع  نعلا  مهللا 

داماد اب  نسح و  ربمایپ  رسپ  اب  هک  درادن  یبجعت  دشاب ، ترضح  نآ  نعل  دروم  هک  یسک  يا و  هدوب  ربمایپ  نعل  داتفه  لومشم  وت  سپ 
ینمشد یلع  ربمایپ ،
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« .دیامن

: دومرف درک و  هبقع  نب  دیلو  بناج  هب  ور  هاگنآ 

تردپ یعضو ، نیرت  تخس  هب  ردب  گنج  رد  هدز و  بارش  دح  هنایزات  داتشه  وت  هب  وا  اریز  ینک  یلع  بس  هک  تسین  یبجعت  وت  زا  »
هک دـنناد  یم  سلجم  لها  همه ي  اریز  .تسا  هداد  ربخ  وت  قسف  هب  شدـیجم  مالک  رد  دـنوادخ  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  هتـشک و  ار 

: تسا هدش  دراو  وت  تمذم  رد  هیآ  نیا 

اموق اوبیصت  نأ  اونیبتف  ءابنب  قساف  مکءاج  نا 

هحفص 56] ]

[. 34 « ] .نیمدان متلعف  ام  یلع  اوحبصتف  هلاهجب 

: تسا هدش  لزان  هفیرش  هیآ ي  نیا  وت  قسف  نم و  ردپ  نامیا  هرابرد ي  زین  و 

[. 35 « ] .نووتسیال اقساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  »

زور نالف  رد  يدوب  یم  یعاجش  درم  وت  رگا  .یتسه  لدزب  وسرت و  يدرم  وت  نکل  ینک  یم  تعاجـش  راهظا  سلجم  نیا  رد  وت  دیلو !
هنوگ چـیه  هک  ارچ  یتشک ، یم  ار  وا  تسیاب  یم  تسا ؛ انز  لوغـشم  وت  لایع  اب  سک  نـالف  يدـید  يدـش و  دوخ  هناـخ ي  دراو  هک 
غارـس هب  رگید  راب  وا  هک  نآ  ات  یتشاگنا  هدیدن  ار  روآ  گنن  عوضوم  نآ  دوخ  سرت  زا  ارچ  سپ  .یتشادـن  افرع  اعرـش و  یتیلوؤسم 

»!؟ دنک وت  سومان  تمرح  کته  دیایب و  وت  لایع 

روضح مه  هیواعم  تردارب  هک  یـسلجم  نینچ  رد  وت  هبتع ! يا  : » دومرف هدومن و  نایفـس  یبا  نب  هبتع  بناـج  هب  رظن  ترـضح  هاـگنآ 
یم ار  نامثع  ناگدنـشک  سلجم  لها  بلغا  هیواعم و  دوخ  هک  نآ  لاح  تشک و  ار  نامثع  یلع ، نم  ردـپ  ییوگ  یم  غورد  هب  دراد 

، دندرک عنم  وا  زا  ار  بآ  نوچ  دندومن و  وا  لتق  رب  مادقا  دندوب ، یضاران  وا  تفالخ  زا  نوچ  ناناملسم  بلغا  اریز  دنسانش ،

هحفص ]
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[57

رد ار  وا  دنتـشاذگن  دنتـشک ، ار  وا  هک  ییاه  نامه  دوشن و  هتـشک  هنـشت  ات  داتـسرف  وا  يارب  زا  بآ  کشم  دـنچ  نم  طسوت  هب  مردـپ 
هک نآ  ضوع  رد  ییوگ  یم  هک  یـشاب  یم  لهاج  نآرق  ادخ و  ماکحا  هب  ردق  هچ  وت  هبتع ! يا  .دنراپـس  كاخ  هب  نیملـسم  ناتـسربق 

یمکح نینچ  هب  هراشا  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  ای  فیرـش  نآرق  رد  ایآ  میزیرب ! ار  یلع  نب  نسح  نوخ  دـیاب  ام  تشک ، ار  نامثع  یلع ،
نوخ لباقم  رد  یلع  نادنزرف  مامت  دیاب  وت  لوق  ربانب  و  دننک ! صاصق  ضوع  رد  ار  وا  دنزرف  دشکب ، ار  یـسک  ردپ ، هاگره  هک  هدـش 

هک تسا  هدینش  یسک  لاح  هب  ات  ایآ  یلو  موش  صاصق  مردپ  ياج  هب  ییاهنت  هب  هک  مرادن  یتیصوصخ  نم  اریز  دنوش ، هتـشک  نامثع 
ینادان لهج و  هب  ار  سلجم  لها  نیا  زا  شیب  يدنب و  ورف  بل  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دنوش !؟ صاصق  رفن  دنچ  رفن ، کی  ضوع  رد 

« .يزاسن هجوتم  دوخ 

: دومرف دومن و  هبعش  نب  هریغم  بناج  هب  ور  هاگنآ 

درکن و يراج  وت  رب  ار  انز  دح  تشاد ، وت  اب  هک  یتبسن  رثا  رد  نامثع  یتشگ و  بکترم  [ 36  ] هنصحم يانز  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  »
، مالـسا سدقم  عراش  مکح  هب  وت  نوخ  اریز  دـناسر ، لتق  هب  اروف  ار  وت  دـیاب  داتفا ، شلها  تسد  هب  یمالـسا  تموکح  هک  يزور  ره 

هدینـش مرکا  ربمغیپ  زا  ررکم  ار  ارهز  مردام  لـئاضف  هکنیا  اـب  یتشاد ، هک  يا  هریرـس  ثبخ  رثا  رد  وت  هریغم ! يا  .تسا  ردـه  حاـبم و 
مردام هناخ ي  هب  نیدناعم ، هک  يزور  رد  دوجو  نیا  اب  يدوب ،

هحفص 58] ]

يارب رهق  هب  ار  مردپ  ات  دنتخیر 
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دـس ار  مردام  يولج  وت  دـیامن ، عافد  دوب  هدرک  ار  وا  شرافـس  ربمایپ  هک  شرهوش  زا  ات  تساـخرب  مرداـم  دـنربب و  رکب  یبا  اـب  تعیب 
اب هک  یـسک  سپ  .تشگ  هدولآ  نوخ  وت  هنایزات ي  برـض  زا  همولظم  نآ  ندـب  هک  يدز  مردام  ندـب  رب  هناـیزات  يردـق  هب  يدرک و 

»؟ دیامن یهاتوک  وا  ندرک  تیذا  رد  دنکن و  ینمشد  وا  دنزرف  اب  هک  تسه  نآ  ياج  ایآ  دیامن ، يا  هلماعم  نینچ  ربمایپ  نت  هراپ ي 

: دومرف درک و  هیواعم  بناج  هب  ور  داد ، خساپ  یفاو  يوحن  هب  کی  ره  هب  تفای و  تغارف  ناگمه  خساپ  زا  ترضح  نوچ 

هفیرش ي: هیآ  مسق  ادخ  هب  »

[. 37 « ] تاثیبخلل نوثیبخلا  نیثیبخلل و  تاثیبخلا  »

هفیرش ي: هیآ ي  دشاب و  یم  وت  باحصا  وت و  هرابرد ي 

[. 38 « ] .میرک قزر  هرفغم و  مهل  .نولوقی  امم  نوؤربم  کئلوا  تابیطلل ، نوبیطلا  نیبیطلل و  تابیطلا  «و 

« .تسا هدیدرگ  لزان  وا  نایعیش  یلع و  مردپ  هرابرد ي 

زیمآ نیـسحت  ياه  هاگن  هک  یلاح  رد  درک  تکرح  لزنم  فرط  هب  تساـخرب و  سلجم  زا  تفاـی  همتاـخ  ترـضح  نآ  نانخـس  نوچ 
لها

هحفص 59] ]

.درک یم  هقردب  ار  شترضح  سلجم ،

: تفگ هدرک و  باحصا  هب  ور  بارطضا  ینارگن و  اب  دوب  هتخاب  گنر  هک  هیواعم 

اب هثحابم  هزرابم و  هدهع ي  زا  امـش  هک  متـشاد  نیقی  نم  هدش و  رات  هریت و  مرظن  هب  ملاع  یلع  نب  نسح  نانخـس  زا  دنگوس ! ادخ  هب  »
[. 39 « ] .دنوش یمن  موکحم  زگره  دنا و  هدرب  ثرا  هب  رگیدکی  زا  ار  تعاجش  تحاصف و  ملع و  نانآ  اریز  دییآ  یمنرب  وا 

هحفص 60] ]

حلص ارچ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  یلو  درک  حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ارچ  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  حرطم  اـبلاغ  هـک  یتـالاؤس  زا  یکی 
؟ گنج

، خساپ رد  دوخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
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: دنا هدومرف  نینچ 

ینارای رگا  .متـشادن  يو  اـب  گـنج  يارب  یناراـی  ناوعا و  هک  مدرک  راذـگاو  هیواـعم  هب  ار  يرادـمامز  تموکح و  تلع  نیا  هب  نم  »
مسانـش و یم  بوخ  ار  نایفوک  نم  .تسا  مارح  هیما  ینب  رب  فالخ  اریز  دوش ، هرـسکی  راک  ات  مدـیگنج  یم  وا  اب  زور  هنابـش  متـشاد 

بـسحرب .دـنقفاوم  مه  اب  رفن  ود  هن  دـندنبیاپ و  دوخ  ياهنامیپ  تادـهعت و  هب  هن  دـنراد و  افو  هن  نانآ  ما ، هدرک  ناحتما  ار  اهنآ  اهراب 
[. 40 « ] .دنهارمه ام  نانمشد  اب  المع  یلو  دننک  یم  هقالع  تعاطا و  راهظا  ام  هب  رهاظ 

شیب یکدوک  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  یماگنه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ییوگـشیپ  بیترت  نیدـب 
: دومرف هک  اجنآ  تفای ، ققحت  دوبن 

هحفص 61] ]

[. 41 « ] .تخاس دهاوخ  رارقرب  حلص  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  رد  وا  هلیسو ي  هب  دنوادخ  تسا و  ناناملسم  رورس  نم  دنزرف  نیا  »

نآ شور  هب  اقیقد  تفرگ  یم  رارق  شردارب  ینارحب  طیارـش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رگا  : » تفگ دـیاب  قیاـقح  نیا  هب  هجوت  اـب 
« .دوب ردارب  تسایس  نامه  عبات  هیواعم  رصع  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  میدهاش  اذل  درک  یم  لمع  ترضح 

: دومرف اه  يریگ  هدرخ  نیا  هب  خساپ  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

[. 42 « ] .داهج هچ  دننک و  حلص  هچ  دنمالسا ، نایاوشیپ  ود  ره  نیسح  نسح و  »

هحفص 62] ]

همانحلص نتم 

ریبدـت هب  ناوت  یم  تسا  هدرک  میظنت  هیواعم  اب  شیوخ  همان ي  حلـص  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یتاعوضوم  رب  هاتوک  يرظن  اـب 
نتم اما  و  درب ، یپ  هدرب ، راک  هب  نمشد  زا  زایتما  نتفرگ  يارب  یسایس  هزرابم ي  ماقم  رد  ترضح  هک  يا  هداعلا  قوف 
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.نامیپ

.دنک لمع  ربمایپ  شور  نآرق و  روتسد  قبط  وا  هک  نیا  رب  طورشم  دنک ، یم  راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  یلع  نب  نسح   - 1

شیپ يا  هثداح  وا  يارب  رگا  دوب و  دـهاوخ  یلع  نب  نسح  هدـهع ي  رب  تفالخ  وا  زا  سپ  درادـن و  نیـشناج  نییعت  قح  هیواـعم   - 2
.دش دهاوخ  مکاح  یلع  نب  نیسح  دیآ ،

.دوشن دای  یکین  هب  زج  وا  زا  ددرگ و  فقوتم  دیاب  ترضح  نآ  نعل  یلع و  نانمؤم  ریما  هب  ییوگازسان  تعدب   - 3

.دوش فرصم  یبتجم  ماما  رظن  ریز  دیاب  تسا  دوجوم  هفوک  لاملا  تیب  رد  هک  مهرد  نویلیم  جنپ  غلبم  - 4

ناما رد  نایعیش  سومان  لام و  ناج و  دهد و  ناما  دنتسه  هک  اجک  ره  رد  ار  یلع  نارای  مامت  هک  منک  یم  دهعت  هیواعم   - 5

هحفص 63] ]

[. 43  ] .دشاب

یفاصنا یب  تسویپ و  یمن  عوقو  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  دوبن ، هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هدـهاعم ي  رگا  دـیدرت  یب 
مایق یساسا  زیواتسد  تفگ  ناوت  یم  هک  ارچ  تسا  ینسح  دشاب  ینیـسح  هک  نآ  زا  شیپ  البرک  تداهـش  هک  مینکن  ناعذا  رگا  تسا 

.دوب نانکش  نامیپ  ینکش  نامیپ  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح 

هحفص 64] ]

يرابدرب هوک 

نوریب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج ي  عییـشت  تهج  دوب ، ریظن  مک  يدرف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینمـشد  رد  هک  مکح  نب  ناورم 
.تفرگ هناش  هب  ار  ترضح  نآ  هزانج ي  دمآ و 

!« يدرک نوخ  ار  وا  لد  زورید  و  یشک ، یم  شود  هب  ار  نسح  مردارب  هزانج ي  زورما  : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 44 « ] .تشاد يربارب  اههوک  اب  وا  ملح  هک  مدوب  راتفر  دب  یسک  اب  یلب ! : » ناورم

هحفص 65] ]

ادخ لوسر  نابز  زا  یبتجم  ماما  لئاضف 

هک نیمه  .دـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناج  هب  دوب  لاـسدرخ  یکدوک  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  يزور 
دـناشن و دوخ  ناوـناز  يور  رب  ار  وا  سپ  .دـش  کـشا  زا  رپ  شناگدـید  داـتفا  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  مشچ 
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: دومرف

همه ي وا  بئاصم  يارب  .تسا  تشهب  لـها  ناـناوج  ياـقآ  وا  .تسا  نم  لد  هویم ي  مبلق و  ینـشور  بجوم  نم و  مشچ  رون  نسح  »
.دننک یم  هیرگ  اهایرد  نایهام  اوه و  ناگدنرپ  یتح  تادوجوم  عیمج  ناگتشرف و 

.دش دهاوخن  روک  دنوش  یم  روک  اه  مشچ  هک  تمایق  رد  دنک  هیرگ  منسح  بئاصم  يارب  هک  یمشچ  ره 

.دش دهاوخن  نیگمغ  دنوش ؛ یم  نیگمغ  اهلد  همه ي  هک  تمایق  رد  دوش  نیگمغ  وا  بئاصم  يارب  هک  یلد 

[. 45 « ] .دیزغل دهاوخن  دنزغل ، یم  اهاپ  همه ي  هک  ماگنه  نآ  رد  طارص ، يور  شیاهاپ  دنک  ترایز  ار  وا  دقرم  هک  ره  و 

هحفص 66] ]

تداهش هظحل ي  رد  هیما  یبا  نب  هدانج  هب  ماما  دنپ 

شیعت کناک  كایندل  لمعا  ...کبلطی و  توملا  و  ایندلا ، بلطت  کنا  ملعا  کلجا و  لولح  لبق  كداز  لصح  كرفـسل و  دعتـسا  »
[. 46 « ] .ادغ تومت  کناک  کترخال  لمعا  ادبا و 

...دیوج یم  ار  وت  گرم ، ییایند و  بلط  رد  وت  هک  نادب  نک و  هیهت  ار  رفس  هشوت ي  تگرم ، زا  لبق  شاب و  ترخآ  رفس  هدامآ ي  »

« .درم یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک  شاب  هنوگ  نآ  تترخآ  يارب  یتسه و  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  يایند  يارب 

هحفص 68] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ربکا ، طبس  زیگنا  تفگش  تامارک  بئاجع و  زا  ییاه  هنومن 

هراشا

: دیوگ سابع  نبا 

: تفگ يدرم  .تسا  هتفرگ  تشپ  رب  ار  نسح  هک  مدید  ار  ادخ  لوسر  يزور 

!« مالغ ای  تبکر  بکرملا  معن  »

« .يراد یبکرم  بوخ  كدوک  يا   » ینعی

« .بکارلا معن  و  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 

« .یبوخ راوس  هچ  زین  «و 
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« يذمرت حیحص  »

هحفص 69] ]

غورد مسق  يازس 

: هک دش  یعدم  غورد  هب  يدرم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نامز  رد 

« .مهاوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  مهرد  رازه  نم  »

: تفگ هدرک و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ور  حیرش  دنتفر ، یضاق  حیرش  دزن  هب  همکاحم  يارب  درم  نآ  اب  ترضح 

»؟ دیتسین راکهدب  هک  دیروخ  یم  مسق  امش  »

: دندومرف ترضح 

« .مهد یم  وا  هب  ار  لوپ  نم  دروخب ، مسق  درم  نیا  رگا  »

: وگب : » تفگ هدرک ، درم  نآ  هب  ور  حیرش 

« .هداهشلا بیغلا و  ملاع  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللااب  »

« .دوهش بیغ و  ياناد  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  نادب  دنگوس  »

: دومرف درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

هک دـنک  یم  ایح  دـنوادخ  ینک و  یم  دای  تمظع  تینادـحو و  اب  ار  دـنوادخ  نآ  رد  اریز  يروخب ، مسق  هنوگ  نیا  مهاوخ  یمن  هن ، »
: وگب سپ  دنک ، راتفرگ  ضرف  نیا  رد  ار  شا  هدنب 

هحفص 70] ]

« .فلالا ذخ  و  اذه ؛ یلع  کل  نا  هللااب  »

« .ریگب ار  مهرد  رازه  نآ  لابند  و  مراکبلط ؛ وت  زا  ار  غلبم  نیا  نم  مسق  ادخ  هب  »

[. 47  ] درم داتفا و  نیمز  رب  تروص  هب  تساخرب  اج  زا  هک  نآ  ضحم  هب  یلو  تفرگ  ار  لوپ  دروخ و  مسق  هنوگ  نامه  درم 

هحفص 71] ]
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باجتسم ياعد 

رد .دش  راپسهر  هکم  هب  ادخ  هناخ ي  ترایز  دصق  هب  هنیدم  زا  هدایپ  ياپ  اب  هبترم  جنپ  تسیب و  زا  شیب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح 
دیوش راوس  رگا  هللا ! لوـسر  نباـی  : » درک ضرع  ناراکتمدـخ  زا  یکی  .دـید  همدـص  هدرک و  مرو  ترـضح  ياـهاپ  اهرفـس ، زا  یکی 

« .دبای دوبهب  ناتیاه  مدق  تسا  نکمم 

نامرد هک  تسا  يدامپ  نغور و  وا  تسد  رد  دمآ و  دهاوخ  وت  دزن  یتسوپ  هایـس  يدعب  هاگلزنم  رد  اما  هن ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
نم ياهمدق  مرو 
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« .رخب وا  زا  ار  نغور  نآ  وت  تسا ، نآ  رد 

« .دشورفب يزیچ  لزانم  نیا  رد  یسک  درادن  هقباس  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : » تفگ راکتمدخ 

« .تسا يدعب  هاگلزنم  کیدزن  رد  درم  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!« . دش ادیپ  تسوپ  هایس  نآ  هاگان  میتشذگ  لحم  نآ  زا  یمک  رادقم  هک  نیمه  : » دیوگ راکتمدخ 

« .تسا درم  نیمه  هایس  صخش  نآ  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

« .مدومن نغور  ياضاقت  متفر و  وا  دزن  زین  نم 

»؟ یهاوخ یم  هک  يارب  ار  دامپ  نیا  : » تسوپ هایس  درم 

هحفص 72] ]

« .یلع نب  نسح  يارب  : » راکتمدخ

« .نک ییامنهار  ترضح  نآ  روضح  هب  ارم  افطل  : » تسوپ هایس 

.دندش بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  هب  مه  اب  هاگنآ  و 

شتمیق هک  دیهد  هزاجا  دنهاوخ ، یم  امـش  يارب  ار  نغور  هک  متـسناد  یمن  نم  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  : » تفگ تسوپ  هایـس  درم 
زا ندش  ادج  ماگنه  هب  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  یتجاح  امش  زا  نونکا  متسه و  امش  نارکون  نادنمتدارا و  زا  نم  هک  ارچ  مریگن ، ار 

« .دیامرف تمحرم  تیبلها  امش  رادتسود  ملاس و  يرسپ  نم  هب  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دوب ، نامیاز  درد  ار  وا  مرسمه 

« .دشاب یم  ام  نایعیش  زا  وا  هدومرف و  اطع  ملاس  يرسپ  وت  هب  دنوادخ  هک  درگرب  تا  هناخ  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دـصق هب  اددجم  سپ  .تسا  هدروآ  ایند  هب  ملاس  يرـسپ  هک  درک  هدهاشم  ار  شرـسمه  تشگزاب و  شا  هناخ  هب  هلجع  اب  صخـش  نآ 
.تشگزاب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رضحم  هب  رکشت 

.تشگ فورعم  يریمح » دیس   » مان اب  دیدرگ و  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زاتمم  صلاخ و  نیحدام  نارعاش و  زا  اهدعب  كدوک  نآ 

درد مد  رد  درک و  هدافتسا  نغور  نآ  زا  زین  مالسلا  هیلع  ماما 
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[. 48  ] دیدرگ فرطرب  شیاهاپ 

هحفص 73] ]

تسشن راب  هب  هک  یتخرد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

سولج کشخ  یتخرد  رانک  اذـغ  لیم  تحارتسا و  تهج  هکم  هب  دوخ  ياسرف  تقاط  ياـه  ترفاـسم  زا  یکی  رد  یبتجم  ترـضح  »
دنزرف دوب ، هدـیمرآ  تخرد  نامه  ریز  رد  تشاد  هدـیقع  نسح  ماـما  تماـما  هب  هک  ماوعلا » نب  ریبز   » نادـنزرف زا  یکی  اـقافتا  دومرف ،

: تفگ دش ، یم  لدب  در و  ناشنیب  هک  ینانخس  نمض  رد  ریبز ،

.میدش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ات  تشاد  یصاخ  تفارظ  هیاس و  تسشن و  یم  راب  هب  کشخ  تخرد  نیا  نالا  شاک  يا 

!؟ يراد هویم  امرخ و  ياهتشا  یتسار  دندومرف : نسح  ماما 

.ربمایپ رسپ  يا  یلب  تفگ : ریبز  دنزرف 

کشخ تخرد  هک  ییادخ  نآ  دومن ، ملاع  راگدرورپ  اب  یتاجانم  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  ياهتـسد  ترـضح  سپ 
زین اجنیا  رد  دوب ، هدومرف  تمحرم  معط  شوخ  هزات و  بطر  تخرد ، نآ  زا  میرم  هب  دوب و  هدرک  روراب  زبس و  میرم  ترضح  يارب  ار 

نآ درک و  باجتسم  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  ياعد 

هحفص 74] ]

ریس دندروخ و  نآ  زا  یگمه  نیرضاح  دومن و  معط  شوخ  ذیذل و  يامرخ  زا  رپ  و  تخاس ، مرخ  زبس و  ار  راب  یب  کشخ و  تخرد 
.دندیدرگ دنم  هرهب  نآ  يابیز  هیاس ي  زا  دندش و 

رحـس و لـمع  نیا  مسق  ادـخ  هب  : » تفگ دوب ، هداد  هیارک  هرمع  جـح و  هلفاـق ي  هب  ار  دوخ  نارتـش  هک  دوـب  يدرم  ناـیم  نیا  رد  یلو 
.تشادن نسح  ماما  تیالو  هب  یلماک  تخانش  وا  ایوگ  .تسا  يرگوداج 

، مدرک اعد  نم  تسا ، ربمایپ  رسپ  هدش ي  باجتسم  ياعد  رثا  نکلو  تسین ، رحس  لمع  نیا  وت  رب  ياو  : » دومرف شباوج  رد  ترـضح 
[. 49 « ] ...دومن باجتسم  ار  میاعد  مه  ادخ 

هحفص 75] ]

ییاحیسم سفن 

بحاص وا  هک  تشاد  يریزو  نیچ  هاشداپ 
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ار رتخد  نآ  زین  هاشداپ  دوب و  شنامز  روهـشم  هک  تشاد  بدااب  لامج و  بحاص  يرتخد  زین  هاش  دوب و  هرهچ  شوخ  اـبیز و  يرـسپ 
.تشاد یم  تسود  تیاهن  یب 

تخاس و رو  هلعـش  ود  نآ  نایم  ار  نیـشتآ  قشع  هقرج  لوا ، رادـید  ناـمه  دـندید و  یلحم  رد  ار  رگیدـکی  رـسپ  رتخد و  نآ  يزور 
تریغ هب  نوچ  دش و  ربخاب  ود  نآ  قشع  زا  هاشداپ  هک  نیا  ات  دنتشادن ، شمارآ  ناوج  ود  نآ  زور  بش و  هک  دیسر  ییاج  هب  تبحم 

.دنتشک ار  ود  ره  درک  مکح  تشادن ، شزاس  يو 

کی هک  دومن  شهاوخ  اهنآ  زا  دیبلط و  روضح  هب  ار  ناملاع  عیمج  ریزو و  سپ  دش ، نامیـشپ  هنامز  تشذگ  زا  يدـنچ  زا  دـعب  یلو 
! دنوش هدنز  رسپ  رتخد و  هک  نیا  ات  دننک  يریبدت  هراچ و 

يراوگرزب صخـش  کی  رگم  درادن  يرما  نینچ  رب  تردق  دنک و  هدنز  ار  هدرم  دناوت  یمن  سک  چیه  ملاع  نیا  رد  : » دـندرک ضرع 
« .دوش یم  هدنز  هدرم  دنک  اعد  رگا  تسا ، یبتجم  نسح  شکرابم  مان  تسا و  هرونم  هنیدم ي  رد  هک 

« .تسا هار  ردقچ  هنیدم  ات  اجنیا  زا  دیریگب  ربخ  : » تفگ هاشداپ 

هحفص 76] ]

« هام شش  : » دنتفگ باوج  رد 

یم ار  وت  هنرگو  .يروایب  ار  یلع  نب  نسح  دیاب  هامکی  تدم  ات  : » تفگ دیبلط و  روضح  هب  ار  ییور  دنت  كالاچ و  دـصاق  کی  سپ 
« .مشک

زا نوچ  دش ، هناور  هداد  شدوخ  گرم  هب  لد  لاح ، هدرـسفا  دنام ، جالعال  دبال و  دـش و  سویأم  شدوخ  تایح  زا  نوچ  دـصاق  نآ 
صالخ ارم  هصغ  مغ و  نیا  زا  ایادـخ  : » درک ضرع  داتفا و  هدجـس  هب  لماک  صالخا  اب  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  دـش  جراـخ  رهش 

و امرفب ،
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« .هدب تاجن  ندش  هتشک  زا  ارم 

دز و دصاق  نآ  هب  كرابم  ياپ  دش و  رـضاح  یهلا  تردق  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دوب ، هداتفا  هدجـس  هب  دصاق  نآ  هک  یلاح  رد 
« وش دنلب  : » دومرف

»؟ دیتسه یک  امش  اقآ  : » درک ضرع  داتسیا و  دش و  دنلب  دصاق 

« .متسه یلع  نب  نسح  نم  : » دومرف

ار رسپ  رتخد و  هزانج ي  دومرف  ترضح  مالسلا ، هیلع  ماما  ترایز  تینهت و  زا  دعب  هاشداپ ، دزن  دندمآ  مه  قافتا  هب  دش و  داش  دصاق 
: دومن تساوخرد  سامتلا و  ترضح  زا  هاش  دندروآ و 

« .دهدب دیدج  تایح  ار  هدرم  ود  نیا  دنوادخ  ات  دینک  اعد  »

.درک هدنز  ار  ود  ره  شدوخ  هرهاق ي  تردق  هب  تیدحا  دنوادخ  درک و  اعد  شیوخ  ییاحیسم  سفن  اب  مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

[. 50  ] دروآرد ریزو  رسپ  تلصو  هب  ار  دوخ  رتخد  هاشداپ  تبقاع ، سپ 

هحفص 77] ]

اه هویم  دادعت 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هیواعم  يزور 

بطر هویم و  رادـقم  هچ  اـمرخ  تخرد  نیا  : » تفگ یم  ـالثم  داد ! یم  ربـخ  بیغ  ملاـع  زا  ادـخ  لوسر  هک  ما  هدینـش  دـمحمابا ! يا  »
امـش زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  دـنراد  هدـیقع  امـش  نایعیـش  اریز  دـیراد ؟ یمولع  دراوـم  نیا  رد  زین  امـش  اـیآ  دراد »!

»!؟ دیراد یهاگآ  اهنآ  همه ي  زا  امش  تسین و  هدیشوپ 

: درک زاغآ  تروص  نیدب  ار  دوخ  نخس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

یتـح نزو و  قیقد  تروص  هب  مناوت  یم  زین  نم  درک ، یم  نییعت  ار  اـه  هویم  ناـتخرد و  نزو  رادـقم و  ادـخ  لوسر  رگا  هیواـعم ! يا  »
!« مزاس صخشم  زین  ار  اه  هویم  دادعت 

»؟ دراد بطر  هناد  دنچ  تخرد  نیا  : » درک لاؤس  شیامزآ  ناونع  هب  هیواعم  لاح  نیا  رد 

!!!« ددع راهچ  رازه و  راهچ  اقیقد  : » دومرف باوج  رد  ترضح 

داد روتسد  هیواعم 
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!!! تسا ددع  هس  رازه و  راهچ  اهنآ  دادعت  دندید  بجعت  لامک  اب  و  دندرمش ، قیقد  روط  هب  دندیچ و  ار  تخرد  نآ  ياه  هناد 

هحفص 78] ]

ار اهنآ  هناد  کی  هک  دـندید  دـندرک ، يرتقیقد  یـسررب  سپـس  تسا و  تسرد  ما  هتفگ  ار  هچنآ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
!! تسا هتشاد  هگن  دوخ  تسد  رد  رماع » نب  هللادبع  »

نیا هنوگچ  وا  : » ییوگ یم  ینک و  یم  بجعت  هک  مهد  یم  ار  يرابخا  وت  هب  نم  هیواعم ! يا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح 
ار يدـع » نب  رجح   » و یناوخ ! یم  دوخ  ردارب  ار  هیبا » هب  داـیز   » وت هدـنیآ  رد  .تسا » هتخومآ  ربماـیپ  زا  یکدوک  نارود  رد  ار  راـبخا 

[. 51 !!! ] دننک یم  لمح  وت  يارب  رگید  ياهرهش  زا  ار  هدیرب  ياهرس  و  یناسر ! یم  لتق  هب  هنامولظم 

هحفص 79] ]

دش نز  هک  يدرم 

يارب هیواعم  .دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  رـضاح  تیعمج  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یلاح  رد  دوب ، ربنم  يـالاب  هیواـعم  يزور 
« .وگب نخس  هملک  دنچ  ایب و  ربنم  يالاب  یلع ! نب  نسح  يا  : » دز ادص  ماما ، ندرک  حضتفم 

هللا یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  دعب  دندز ، هیکت  ربنم  هشرع ي  رب  دنتـساخرب و  هلـصافالب  ترـضح 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و 

یلع شردـپ  ادـخ و  لوسر  شدـج  هک  ار  يدرم  ملاع ، برغم  قرـشم و  زا  اسرباج ، اقلباج و  نایم  رد  دـینک  بلط  رگا  سانلا ، اـهیا  »
دنوادخ تسام و  هب  رصحنم  ربمغیپ  يدنزرف  .نیـسح  مردارب  نم و  زا  ریغ  تفای  دیهاوخن  دشاب  يربک  هقیدص ي  شردام  یـضترم و 

دیتشاذگ و او  ار  ام  دیتشادرب و  وا  تیب  لها  زا  تسد  امش  یلو  درک  تیاده  تسام  دج  هک  دمحم  هب  ار  امش  لاعتم 
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( .درک هیواعم  هب  هراشا  و   ) دیداد یغاط  یغای  نیا  هب  ار  ام  قح 

: دومرف هاگنآ 

هحفص 80] ]

هللا توعد  ول  هوعدلا ، باجتسملا  انا  یقح ، نع  عوفدملا  انا  نینمؤملاریما ، نبا  انا  رینملا ، جارس  نبا  انا  هللا ، لوسر  نبا  انا  سانلا ! اهیا  »
« .هءرما لجرلا  الجر و  هئرملا  لعج  اقارع و  ماشلا  اماش و  قارعلا  لعجل 

دوب نم  قح  هک  تفالخ  .متـسه  یلع  نانمؤم  ریما  دنزرف  نم  مشاب ، یم  تیادـه  غارچ  نآ  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  نم  مدرم ! يا  : » ینعی
هب اروف  دـنک ، ماش  ار  قارع  قارع و  ار  ماش  هک  دـنوادخ  زا  مهاوخب  رگا  متـسه و  هوعدـلا  باجتـسم  نم  هک  یلاـح  رد  هدـش  بصغ 

« .منک یم  لیدبت  نز  هب  ار  درم  درم و  ار  نز  مهاوخب  رگا  دناسر و  یم  ماجنا 

دایرف تساخرب و  عمج  نایم  زا  وا  هزیاج ي  عمط  هب  و  هیواعم ، دزن  رد  ییامندوخ  ینیریـش و  دوخ  ناونع  هب  هیواـعم  ناـیماح  زا  یکی 
: دز

یم هک  تسا  دـنوادخ  طـقف  ییوگ ، یم  دـیآ  یم  تناـبز  رب  هچ  ره  ارچ  ییوگ ! یم  هک  تسا  ینانخـس  هچ  نیا  یلع ! نب  نسح  يا  »
« .درم هب  ار  نز  ای  دنک و  لیدبت  نز  هب  ار  درم  دناوت 

: دومرف درک و  وا  هب  مشچ  هشوگ ي  اب  يدنت  هاگن  دوب  هدش  تحاران  یماش  درم  هنعط ي  زا  هک  مالسلا  هیلع  ترضح 

« .يا هتسشن  نامرحمان  نایم  نادرم و  هاگیاج  رد  هک  ایح  یب  مرش  یب  يا  ینک  یمن  ایح  ایآ  »

شیر و هک  دید  دش ، دوخ  هجوتم  هک  نیمه  یماش  درم 

هحفص 81] ]

.تسا هدش  هنانز  تلآ  بحاص  هتفر و  وا  تیلوجر  تلآ  هدرک و  رییغت  شتقلخ  هدروآرب و  هتخیوآ  ياه  ناتسپ  هتخیر و  شیاه  لیبس 

وا ءازهتسا  ندیدنخ و  هب  عورش  دندرک و  هاگن  وا  هب  فارطا  زا  مدرم  سپ 
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.دش جراخ  دجسم  زا  ناود  ناود  دیشک و  رس  رب  ار  ابع  هتشگرب ، لابقا  تخبدب  نآ  .دندومن و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح 

یم يدـنزرف  بحاص  تبقاع  و  دوش ، یم  رتسب  مه  وا  اب  هک  دـبای ، یم  درم  ار  شنز  دور و  یم  هناـخ  هب  تخب  نوگن  درم  نیا  نونکا  »
[. 52 ( ] .رسپ ای  تسا  رتخد  هک  تسین  مولعم  ینعی  !« ) تسا یثنخ  هک  دوش 

یقرواپ

ص 21. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 1]

ص 345. ج 1 ، ربش ، هللادبع  دیس  نویعلا ، ءالج  [ 2]

ص 21. ع ،)  ) نسحلا حلص  نیسای ، لآ  یضار  خیش  [ 3]

ص 238. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 4]

ص 134. یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  [ 5]

ص 333. ج 43 ، 1393 ه ق ، هیمالسالا ، هعبطملا  نارهت ، راونالاراحب ، یسلجم ، [ 6]

ص 302. ج 1 ، 1384 ه ق ، بادآلا ، هعبطم  فجن ، ط 2 ، نسحلا ، مامالا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 7]

ص 43. نیسای ، لآ  یضار  خیش  مالسلا ، هیلع  نسحلا  حلص  [ 8]

ص 139. فئاوطلا ، فئاطل  [ 9]

ص 40. ع ،))  ) نیسح ماما  نسح و  ماما   ) هعیشلا نایعا  همجرت ي  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  [ 10]

هیآ 86. ءاسن ، هروس ي  [ 11]

ص 18. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 12]

ص 190. یطویس ، افلخلا ، خیرات  ص 196 -  صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  [ 13]

.124 ماعنا /  [ 14]

ص 135. ج 2 ، یسیع ، نب  یلع  همغلا ، فشک  [ 15]
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ص 138. یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  [ 16]

(. 31 فارعا /   ) .دجسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  [ 17]

ص 331. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 18]

ص 34. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 19]

اب ع )  ) یبـتجم نسح  ماـما  هرظاـنم ي  زا  رت  بوـشآ  رپ  رت و  مـهم  يا  هثحاـبم  هـسلج ي  مالـسا  رد  زوـنه  : » دـیوگ فـنخم  یبأ  [ 20]
.تسا هداتفین  قافتا  هیواعم  باحصا 

.نداد مانشد  [ 21]

لئان ص )  ) ربمایپ يداماد  هب  رابود  نامثع  [ 22]
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موثلک ما  مان  هب  ربمایپ  رگید  رتخد  اب  دومن  تاـفو  ردـب ، حـتف  زور  رد  يراـمیب  رثا  رب  وا  نوچ  درک و  جاودزا  هیقر  اـب  راـب  کـی  .دـمآ 
(. فلؤم  ) .دندوب هجیدخ  یلبق  رهوش  زا  عقاو  رد  رتخد  ود  نیا  .درک  جاودزا 

يارب یـشارت  مرج  زج  یفدـه  هدـش  نییعت  شیپ  زا  هشقن ي  اـب  ناـشیا  هـک  میباـی  یمرد  هیواـعم  باحـصا  نانخـس  رد  تـقد  اـب  [ 23]
.دنتشادن ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

« . .لبه داب  اپ  رب  [ » 24]

.دـنراد تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  اـنامه  [ » 25]
« . .دیامن وا  بیصن  ار  يزوریپ  دنوادخ  هک  نیا  ات  ددرگنزاب  دنک و  هلمح  هتسویپ 

« . .یتسه نم  زا  سپ  نیشناج  یصو و  وت  یلع ! يا  [ » 26]

« . .تسا هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  یلع  هک  ره  مدرم ! يا  [ » 27]

« . .دش دهاوخ  قرغ  فلختم  دبای و  تاجن  دیآرد  نآ  رد  هک  ره  تسا ، حون  یتشک  ناسب  امش ، نایم  رد  نم ، تیب  لها  انامه  [ » 28]

.عوفدم [ 29]

.دش لثملا  برض  برع  تغل  رد  هیواعم  يروخرپ  ص )  ) ربمایپ نیرفن  زا  سپ  [ 30]

: تسا هتفگ  نینچ  شتسود  يروخرپ  دروم  رد  يرعاش 

هیواهلاک هنطب  یل  بحاص  «و 

« هیواعملا هئاعمأ  یف  نأک 

« . .تسا هدش  یفخم  يا  هیواعم  وا  مکش  رد  ایوگ  دعلب ، یم  ار  زیچ  همه  شمکش  هک  مراد  یقیفر   » ینعی

.یندوک [ 31]

.نتفای تسر  [ 32]

هیآ ي 3. رثوک ، هروس ي  [ 33]

دینک قیقحت  بلطم ) نآ  یتسردان  ای  یتسرد  دروم  رد  ادتبا  هکلب  دینکن  لوبق  هلصافالب   ) دروآ يربخ  امش  يارب  یقساف  هاگره  [ » 34]
نامیشپ دوخ  لمع  نیا  رب  ماجنارس  دیرب و  تسردان  نامگ  ینادان  يور  زا  یموق ، هب  ادابم  ات 
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(. هیآ 6 تارجح ، هروس ي  « ) .دیوش

(. هیآ 18 هدجس ، هروس ي  « ) .دنتسین ناسکی  زگره  هن  دنناسکی ؟ هبقع ) نب  دیلو   ) قساف و  ع ))  ) یلع  ) نمؤم ایآ  [ » 35]

.دنیوگ هنصحم  يانز  ار  نآ  دنک ، انز  دراد  رهوش  هک  ینز  ای  دراد  نز  هک  يدرم  رگا  [ 36]

هیآ رون ، هروس ي  « ) .دنوش یم  راچد  ثیبخ  نانز  تسد  هب  ثیبخ  نادرم  ثیبخ و  نادرم  تسد  هب  ثیبخ  تشرـس و  دـب  نانز  [ » 37]
(. 26

رد هک  ییاوران  نانخـس  زا  ناشیا  .دنا  تشرـس  كاپ  نانز  نآ  زا  تشرـس  كاپ  نادرم  كاپ و  نادرم  نآ  زا  تنیط  كاپ  نانز  [ » 38]
(. هیآ 26 رون ، هروس ي  « ) .میرک یقزر  ترفغم و  تسا  ناشیا  يارب  .دنرود  هب  دوش  یم  هتفگ  ناشقح 

ص 283. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  [ 39]

ص 147. ج 44 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [ 40]

ص 38 و 44. ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، [ 41]

ص 394. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 42]

ص 259. نیسای ، لآ  یضار  خیش  نسحلا ، حلص  [ 43]

ص 5. ج 4 ، یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 44]

ثیدح 2. سلجم 24 ، قودص ، یلاما ، [ 45]

ص 80. یمق ، ثدحم  هیهبلا ، راونا  [ 46]

ص 327. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 7 -  ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 47]

ص 324. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 239 -  ج 1 ، يدنوار ، بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  ص 463 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 48]

ثیدح 4. ص 462 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 49]

ش 50. ص 56 ، ج 2 ، یلماع ، رح  هادهلا ، تابثا  [ 50]

ثیدح 9. ص 329 ، ج 43 ، راونالاراحب ، [ 51]

ص 38. يراوزبس ، نیرونلا ، عماج  [ 52]
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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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