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ادخ لوسر  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  8لهچ 

باتک 8تاصخشم 

راتفگ 8شیپ 

تاقولخم فرشا  ربمایپ و  نیرخآ  تالاح  10هصالخ 

ربمایپ تبقنم  12حدم و 

تیاده رون  روهظ  اب  بکاوک  12ینوگرگد 

لاس نهک  يریپ  يارب  انشآ ، درد  یکدوک  13تبابط 
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نید تحلصم  ياربرسمه  باختنا  یتح  زیچ ، 15همه 

رتشگنا شقن  15لیئربج و 

رهوش نیمود  16یگنوگچ 

تنس هس  نتشادرب  میهاربا و  16گرم 
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ردام تیاضر  اب  ناوج  17تاجن 

مهم رایسب  راک  18ود 

ردارب رهاوخ و  کی  هب  تبسن  توافتم ، دروخرب  18ود 
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نمؤم يارب  ضرم  21شزرا 

مهم هدنزومآ  هرطاخ  21ود 

دش دنمتداعس  هارمگ ، 21ناوج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 44زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر ای  ادخ ، هب  22قشع 

ینامسآ بکرم  اب  رارسا  22فشک 
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ادخ لوسر  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ 

باتک تاصخشم 

 - هللادبع 1327 يدابآفجن  یحلاص  هسانشرس : 
یحلاص  هللادبع  فلوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هلآ و  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ   : روآدیدپ مان  ناونع و 

رایيدهم 1386. مق  رشن :  تاصخشم 
136 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

9789645697974 کباش : 
( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1386 مود : پاچ  تشاددای : 
ملس  هللا و  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  ترضح  فطع  ناونع  تشاددای : 

ملس 1. هلآ و  هیلع و  هلآ و  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
ملس 1. هلآ و  هیلع و  هلآ و  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ  دلج :  يور  ناونع 

ملس  هللا و  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  ترضح  فطع :  ناونع 
ناتساد . 11ق --   - ترجه  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

راصق تاملک  . 11ق --   - ترجه  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 
نرق 14 -- یبهذم ياهناتساد  عوضوم : 

همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
نرق 14 تانیعبرا --  عوضوم : 

BP36/ص24چ9 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/68 ییوید :  يدنب  هدر 

م5922-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگ شیپ 

تّما زا  ار  ام  هک  ار  لاعتم  دـنوادخ  اهتنم ، یب  ساپـس  رکـش و  : لـطاب ّقح و  یلاـمجا  تخانـش  رد  یتاـکننیرفآ  ناـهج  شخب  یتسه  ماـن  هب 
ربمایپ رب  دورد  ّتیحت و  نیرتهب  .و  دومن تیاده  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تیالو  میقتـسم  طارـص  هب  داد و  رارق  هموحرم 

، تلاسر تیب  لها  نافلاخم  نانمشد و  رب  ناوارف  نیرفن  نعل و  .و  داب نیعمجا -  مهیلع  هّللا  تاولص  شیمارگ -  تیب  لها  مالـسا و  ردقیلاع 
هک ینارود  نامه  زا  : میامن یم  بلج  دنچ  یتاکن  هب  ار  یمارگ  هدنناوخ  امـش  هّجوت  سپـس  . دنتـسه نآرق  ادـخ و  نانمـشد  تقیقح  رد  هک 

نیم أت  ار  وا  ینورب  ینورد و  ياه  يدـنمزاین  مامت  دـیرفآ ، ار  مالـسلا  هیلع  رـشبلاوبا  مدآ ، ترـضح  ینعی  ناسنا  درف  نیلّوا  لاعتم  دـنوادخ 
ءایـصوا ءایبنا و  ینعی  يرهاظ  تّجح  اّما  . دـنادرگ ایّهم  رـشب  تداعـس  تیادـه و  يارب  ینطاب  يرهاظ و  تّجح  عون  ود  نامز  نامهزا  دومن ،

ینطاب تّجح  اّما  . تسا هتفرگ  رارق  ّربکتم  رورغم و  ناطیـش  ینعی  لـطاب  ههبج  لـباقم  رد  یهلا  هفیلخ  تّجح و  ناونع  هب  مالّـسلا  مهیلع  و ...
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زا . دـیامن یم  تدـعاسم  یناوهـش  یناسفن و  ياهاوه  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  ینطاـب ، يزرم و  نورد  رگ  تیادـه  يورین  نیا  هک  لـقع ، ینعی 
دوخ بحاص  ات  دراد  هتـشاد و  شالت  مادک  ره  تشگ و  زاغآ  لطاب  ّقح و  ههبج  ود  نیا  نیب  زیرگ  گنج و  یگدنز ، ءادـتبا  نارود  نامه 

شزاس هورگ  ود  نیا  نیب  ینامز  چـیه  رد  .و  دـهد قوس  ترخآ ) ایند و  رد   ) یتخبدـب تواقـش و  ای  یتخبـشوخ و  تداعـس و  تمـس  هب  ار 
یم یطیارش  هب  طورشم  مه  نآ  هک  هّیقت  تسایـس و  تهج  هب  رگم  درادن ، انعم  حلـص  شزاس و  لطاب  ّقح و  نیب  اریز  دوب ، دهاوخن  هدوبن و 

اب دـشاب ، هک  یتـّیعقوم  ره  رد  سک  ره  نوچ  دـشاب ، یم  نکمم  ریغ  اـسب  هچ  لکـشم و  دارفا ، زا  يرایـسب  رب  لـطاب  ّقح و  صیخـشت  . دـشاب
دروم مّلـسم و  هچنآ  یلو  . دسانـش یم  لطاب  فالخ و  رب  ار  يرگید  دوب و  دـهاوخ  دوخ  ّتیناّقح  یعّدـم  هدـنبیرف  يرهاظو  چوپ  ياهراعش 
فالخ رب  دوب ، دـهاوخ  رادـیاپ  تباث و  نّیعم  درف  کی  زا  يوریپ  رد  تهج و  کی  رد  یکی ، ّقح  هک  تسا  بلطم  نیا  تسا ، ناگمه  لوبق 

اب دنیارایب و  یلکش  هب  ار  دوخ  زور  ره  نآ  لها  .و  ددرگ رادیدپ  فلتخم  ياه  تهج  رد  نوگانوگ و  ياه  لکش  هب  تسا  نکمم  هک  لطاب 
اجرب اپ  مکحتـسم و  تباث و  تقیقح  ّقح و  اّما  تسا ، رادیاپان  لزلزتم و  هشیمه  لطاب  تهج ، نیمه  هب  . دـننک يرگ  هولج  دـیدج  يا  هرهچ 

ّقح رب  ینیئآ  نید و  نآ  اهنت  نایدا ، بهاذم و  یمامت  نیب  رد  . دریگ رارق  يا  هدیدع  تالکـشم  اهراشف و  تحت  دنچ  ره  دنام ، دهاوخ  یقاب 
رد رشب  تانایرج  اه و  يدنمزاین  مامت  هب  انشآ  وا  اهنت  نوچ  دشاب ، قالط  الا  یَلَع  میکح  راگدیرفآ و  بناج  زا  هک  تسا  شخب  تداعـس  و 

باختنا و هتسیاش  يربهر  ناکم ، ره  نامز و  ره  هب  تبـسن  هعماج ، تداعـس  تیاده و  يارب  هک  دشاب ، یم  يونعم  يّدام و  فلتخم  تاهج 
مامت هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ناربمایپ ، لضفا  تاقولخم و  فرشا  يربهر  هب  مالـسا  نیبم  نید  عولط  اب  .و  تسا هدومن  یفّرعم 
رارق يرشب  عماوج  مامت  يارب  نامز  رصع و  ره  رد  ءارجا  لباق  لماک و  عماج ، مالسا  نید  اهنت  دیدرگ و  لطاب  خوسنم و  بهاذم ، ناید و  أ 

شودـخم يارب  شالت  یئارگ  بزح  هقرفت و  داجیا  اب  هتـشگ و  رهاظ  هعماج  رد  یلکـش  هب  ناـمز  ره  رد  نیطایـش  هک  یئاـجنآ  زا  .و  تفرگ
قّرفتم هورگ  نیدنچ  هب  ار  یمالسا  تّما  لوسر ، ترضح  تلحر  تداهـش و  زا  سپ  هک  یئاج  ات  دنراد ، هتـشاد و  ّقح  یعقاو  هرهچ  ندرک 
دنهاوخ لطاب  همه  یقبام ، ّقح و  رب  هقرف  کی  اهنت  نایم  نیا  رد  هکلب  دنتـسین ، ّتیعقاو  ّقح و  رب  اه  نآ  یماـمت  مّلـسم  روط  هب  هک  دـنتخاس 

ٌۀَقِْرف ۀَقِْرف ، َنیْعبَـس  َو  ۀَثالَث  یلَع  یتَُّما  ُقِرَتْفَتَـس  :» دومرف ّمهم  یئوگـشیپ  کی  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يروط  نامه  . دوب
زا هورگ  کـی  اـهنت  هک  دـنوش  یم  هدـنکارپ  قّرفتم و  هورگ ، هس  داـتفه و  هب  نم  تّما  يدوز  نیمه  هب  ینعی  [ 1 «. ] َنوُِکلاه یقاْبلا  َو  ٌۀَـیِجان 
َعَم ُّیلَع  :» دومرف رگید  یثیدح  رد  زین  .و  دنـشاب یم  باذـع  تکاله و  لها  لطاب و  همه  یقب  ام  دوب و  دـنهاوخ  تاجن  لها  ّقح و  رب  ناشیا 

ّتیناّقح ّقح و  زین  دشاب و  یم  ّقح  هارمه  تالاح  همه  رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  ینعی : [ 2 « ] َرادام َْثیَح  ُهَعَم  ُروُدَی  یلَع ، َعَم  ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا 
نینچ رگید  یئاـج  رد  .و  تسا تقیقحو  ّقح  رادـم  روحم و  كـالم و  ترـضح  دوب و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  اـب  تاـکرح  روـما و  همه  رد 

همه رد  زین  نآرق  دشاب و  یم  نآرق  هارمه  هشیمه  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  ینعی  [ 3 ...« ] اـقِرَتْفَی َْنل  یلَع  َعَم  ُنآرُْقلا  َو  ِنآْرُْقلا  َعَم  ُّیلَع  :» دومرف
یـسدق ثیدـح  کی  نمـض  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .و  دـنریذپان یئادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  تسا و  يو  دـّی  ؤم  ترـضح و  نآ  اـب  لاوحا 

َراّنلا َو  َۀَّنَْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َنوُدِشاّرلا ، َنوُّیدـْهَْملا  َنوُداْهلا  اَمُُکتَْرتِع  َو  ُّیلَع  َْول ال  َو  َكالَْول  ین ، أَش  ُّولُع  َو  یلالَج  َو  یتَّزِع  َو  دومرف ...«: ینالوط 
وت هچنانچ  دّمحم ! يا  هک  دومن : دای  مسق  دوخ  لالج  تّزع و  هب  دنوادخ ، هک  [ 4 ...« ] َۀَِکئالَْملا َو َال  َءامَّسلا  َو َال  َضْر  ْالا  َو َال  َناکَْملا  َو َال 

زگره دـیدوب ، یمن  دـیتسه  هتفای  تیادـه  رگ و  تیادـه  یگمه  هک  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بلاط و  یب  نب أ  ّیلع  و 
، نازورف ناگراتـس  نـیا  یهلا  نـیمارف  زا  تـّیعبت  ياتـسار  رد  .و  مدروآ یمن  رد  دوـجو  هـصرع  هـب  ار  تادوـجوم  رگید  خزود و  تـشهب و 

َّیَلَع ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّن  إَف  یْتَیب  َلْه  یتَْرتِع أ  َو  ِهّللا  َباـتِک  ِْنیَْلقِّثلا : ُمُکیف  ٌفِّلَُخم  ّین  إ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
هب امـش  ناـیم  رد  ار  دوخ  تیب  لـها  ترتع و  يرگید  نآرق و  ادـخ  باـتک  یکی  دنمـشزرا ، ّمهم و  زیچ  ود  نم  اـنامه  ینعی  [ 5 « ] َضْوَْحلا

ثیدـح نیا  اب  هطبار  رد  .و  دـنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنریذپان  یئادـج  رگیدـکی  زا  ود  نآ  مراذـگ و  یم  تناـما  ناونع 
شیامرف نوماریپ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  زا  هک  دـیامرف  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  قداص  رفعج  ماـما  فیرش ،

اوشیپ و نیسح و 9  نسح و  نم و  دوصقم ، دومرف : خساپ  رد  ؟ دش لا  ؤس  ِْنیَْلقِّثلا »... ُمُکیف  ٌفِّلَُخم  ّین  إ  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 
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نایاپ رد  .و  دوب دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  اـه  نآ  نیمهدزاود  میتسه و  دنـشاب  یم  نیـسح  لـسن  زا  یگمه  هک  رگید  ياـمنهار 
زور رد  ات  میریذـپان ، یئادـج  رگیدـکی  زا  زگره  دوب و  دـهاوخ  ام  اب  هارمه  نآرق  زین  نآرق و  هارمه  تـالاح  همه  رد  تیب  لـها  اـم  دوزفا :
لها ام  انامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زین  .و  میبای روضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رثوک  ضوح  بل  رب  تمایق 
دوب دهاوخ  یهلا  تاروتـسد  نآرق و  نیمارف  زا  يوریپ  ّتیعبت و  نامه  ام  زا  يوریپ  میتسه ، ادخ  ربمایپ  تناما  ود  نآ  زا  یکی  تلاسر ، تیب 

رب دنراد  تلالد  یگمه  هک  تسا ، هدش  دراو  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  يرایسب  هربتعم  تایاور  هّیسدق و  هفیرـش  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  و  [ . 6]
دـشاب و یم  مالـسلا  مهیلع  شیمارگ  دـنزرف  هدزای  ّیلع و  ماما  نینم  ؤملا  ریما  اب  اهنت  تـالاح ، تاـنایرج و  همه  رد  تقیقح  ّقح و  هک  نیا 

هجیتن نیا  هب  تیاهن ، رد  . دنا هتفرگ  رارق  لطاب  زا  ّقح  صیخشت  كالم  رادم و  زینو  دوب  دنهاوخ  تّوبن  لصفالب  نانیشناج  ءایـصوا و  ناشیا 
ایند و رد  تاجن  تداعـس و  لـها  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  صلخم  نایعیـش  ناوریپ و  اـهنت  هک  میـسر  یم 
هب . هّللا ءاش  نا  دنشاب ، ناشیا  یلمع  یلوق و  عبات  ناوت ، ّدح  رد  فلتخم ، روما  لئاسم و  عیمج  رد  هک  نآ  طرـش  هب  هّتبلا  ، دوب دنهاوخ  ترخآ 

همـشچ زا  مزال  يریگ  هرهب  هفیظو و  ماجنا  قیفوت  دـیامن و  بوسحم  ناراوگرزب  نآ  نیتسار  ناوریپ  زا  ار  ام  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نآ  دـیما 
ًاصوصخ یمالـسا  هعماج  دارفا  هقالع  هب  هّجوت  اب  . دنادرگ اطع  ام  هب  ار  ضاّیف  يایرد  نیا  زا  هیامنارگ  تارهاوج  عاونا  تفرعم و  لالز  ياه 

تیب لـها  شخب  تاـیح  مولع  فراـعم و  نارک  یب  ياـیرد  زا  يریگ  هرهب  هب  ناـگمه  زاـین  مالـسا و  نیبـم  نیئآ  گـنهرف و  هب  ناوج  رـشق 
ره نوگانوگ  تالاح  یگادوناخو و  یـصخش  ياه  یگژیو  ناونع  هب  يا  هعومجم  ات  متفرگ  میمـصت  مالـسلا ، مهیلع  تراـهط  تمـصع و 
هب هدنزرا  سرد  جنپ  هارمه  هب  هدیزگرب  تیاکح  ناتـساد و  لهچ  بلاغ  رد  تیالو  تّوبن و  نامـسآ  ناگدنزورف  كانبات و  نارتخا  زا  کی 

فیلءات نیچلگ و  [ 7  ] دّدعتم عبانم  زا  .... یـسایس و يداصتقا ، یقالخا ، یتیبرت ، يداقتعا ، بختنم  ياهبنارگ  ثیدح  رهوگ و  لهچ  همیمض 
هدش و يراددوخ  حیضوت  لیلحت و  هنوگ  ره  زا  ًانمض  . دریگ رارق  تداعـس  لالز  همـشچ  ناگ  هنـشت  تیاده و  ناقاتـشم  رایتخا  رد  ات  هدومن 

هدافا هدافتـسا و  دروم  هّللا  ءاشنا  هک  نآ  دیما  هب  . ددرگ یم  راذگاو  مرتحم  هدـنناوخ  هدـهع  هب  یلمع  یملع و  هدافتـسا  تشادرب و  هنوگ  ره 
زا همتاخ  رد  « نونب لام و ال  عفنی  مویل ال  ّقح ، ّیلع  هل  نمل  و  ّيدـلاولو ، یل ، ًارخذ  هّللا  هلعج  . » دریگ رارق  هعماج  دارفاو  اـه  هداوناـخ  مومع 

تالیامت و زا  نتـسج  يرود  اب  ار -  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  مالک  شمالک و  نیماضم  مهف  كرد و  يارب  قیفوت  تیّدـحا  هاـگرد 
هک ّتیرـشب -  نیتسار  نایاوشیپ  نانخـس  یگدنز و  نداد  رارق  وگلا  اب  ناوت  هب  ات  مدنموزرآ ، یّنج -  یـسن و  نیطایـش إ  یناسفن و  ياهاوه 

ّفل ؤم  رّکشت  اب  . مینادرگ همیب  بناوج  همه  رد  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تساه -  نآ  هطساو  هب  یتسه  ناهج  تقلخ 

تاقولخم فرشا  ربمایپ و  نیرخآ  تالاح  هصالخ 

زا سپ  زور  لیفلا 55  ماع  لّوالا ، عیبر  هاـم  مهدزاود  اـی  مهدـفه  هبنـشود ، زور  اـی  هعمج  زور  حبـص ، هدـیپس  عولط  زا  شیپ  ترـضح  نآ 
دوخ كرابم  رون  هب  ار  کیرات  یناهج  دمآ و  ایند  هب  نادنخ  هزیکاپ و  هدش و  هنتخ  بلاط  یبا  بعِـش  هّکم  رهـش  رد  لیف  باحـصا  تکاله 

تسار تسد  دراذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  تسد  تفای ، ّدلوت  ردام  مکش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  . دومن نشور 
ار هّکم  یمامت  هک  دـیدرگ  رهاظ  شکراـبم  ناـهد  زا  يرون  دومن ، يراـج  ناـبز  رب  ار  دـیحوت  هملک  نوچ  دومن و  دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب 
، نیکاسملاوبا ّبیطلاوبا ، رهاطلاوبا ، میهارباوبا ، مساقلاوبا ، هینک : . هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دومحم و ... دمحا ، دّـمحم ، مان : . دیـشخب یئانـشور 
، رینملا جارـس  ۀبّوتلا ، ٍّّیبن  ۀمحّرلاُّیبن ، ۀـحاّرلا ، لوسر  ۀـمحّرلا ، لوسر  هّللا ، لوسر  متاخ ، بقل : .... نیَطبِـسلاوبا و ، نیَتَناحیرلاوبا نیترُّدـلاوبا ،

ردپ . تسا هدش  بقّلم  طیلقراف  لیجنا : رد  دامدام ، تاروت : رد  و  .... دهاش و رـشاح ، یحام ، ملاع ، ّرثّدـم ، لّمزم ، ٍّّیفو ، نیما ، رذـنم ، رّـشبم ،
یـس اب  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  . تسا هدوب  فانم  دبع  نب  بهو  رتخد  هنمآ  شردام  بلّطملادبع و  دنزرف  هّللادـبع  ترـضح  نآ 

شقن [ . 8  ] دیدرگ ّدلوتم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تافو  زا  دـعب  زور  هد  هام و  راهچ  لاس و  دسر و 9900  یم  مدآ  ترضح  هب  هطـساو 
هب ار  ود  ره  هک  دوب  هّللاَقَدَـص »  » يرگید و  هّللا » لوسر  دّـمحم  هّللا ، ّـال  هل إ  إـال   » یکی شقن  دوب ، رتشگنا  ود  ياراد  ترـضح  نآ  رتـشگنا :
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نارود تفای و  تافو  هّللادبع  شردپ  تفرگ ، رارق  ردام  محر  رد  ترـضح  نآ  هفطن  هک  نآ  زا  دعب  هام  ود  . داد یم  رارق  دوخ  تسار  تسد 
بلّطملادبع شّدج  یگلاس ، تشه  رد  هنمآ و  شردام  یگلاس ، شش  ای  راهچ  نینس  رد  . دومن يرپس  هیدعس  همیلح  طّسوت  ار  یگراوخریش 

تافو بلاطوبا  شیومع  دشاب ، بلاط  یبا  بعِـش  زا  جورخ  زا  سپ  لاس  ود  هک  شتّوبن  زا  دعب  هام  تشه  لاس و  هن  نینچمه  . دندرک تافو 
نارمع شیومع  هارمه  هب  یگلاس  هدزیس  نینـس  رد  . تشذگ رد  یگلاس  نس 65  رد  افواب ، يوناب  نآ  هجیدـخ  نآ ، زا  دـعب  زور  هس  تفای و 

رد . دش هداهن  وا  رب  نیما  بقل  هک  يروط  هب  تفرگ ، رارق  نانیمطا  دامتعا و  دروم  لفاوق  لئابق و  دزن  دومن و  ترفاسم  ماش  رهش  هب  بلاطوبا 
لهچ رد  . درک جاودزا  يو  اب  رفس ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هام  دنچ  دومن و  ترفاسم  ماش  هب  تراجت  يارب  هجیدخ  فرط  زا  یگلاس  نینس 25 
رارق نافلاخمو  ناکرشم  رازآ  ّتیذا و  دروم  دیدرگ  راکشآ  شتوعد  هک  یماگنه  دیدرگ و  ثوعبم  تّوبن  تلاسر و  هب  بجر  یگلاس 27 

مان هب  یّلحم  رد  راچان  هب  تفرگ و  رارق  نانمـشد  دـیدش  هرـصاحم  رد  تثعب  زا  لاس  جـنپ  تشذـگ  زا  سپ  : دـنا هتفگ  هک  یئاج  اـت  تفرگ 
هب یـسایس و ... یعامتجا ، يداصتقا ، ِناوارف  ياه  یتخـس  لّمحت  اب  لاس  هس  تّدم  دش و  هدـنهانپ  شنارای  رگید  هارمه  هب  بلاط  یبا  بعِش 
لاس هدزیـس  ینعی  لّوالا  عیبر  لّوا  هبنـشجنپ ، زور  تفرگ ؛ تّدش  هجیدخ  بلاطوبا و  تافو  زا  دعب  نانمـشد ، رازآ  ّتیذا و  نوچ  .و  درب رس 

، هام نامه  مهدزاود  دومن و  ترجاهم  هنیدـم  هب  هّکم  زا  شناراـی  هارمه  باحـصا و  هب  ترـضح  نآ  یگلاـس ، نینـس 53  رد  تثعب  زا  سپ 
هّکم زا  ترجه  زا  لبق  لاس  کی  دودح  ترضح  نآ  . دومن تماقا  رهـش  نآ  رد  لاس  هد  تّدمو  دیدرگ  هنیدم  دراو  دیـشروخ  لاوز  ماگنه 

یـصق الادجـسم  رد  مارحلا  دجـسم  زا  جورع  زا  سپ  تشذگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  تفر و  جارعم  هب  حور  مسج و  اب  يرادیب  رد  هنیدم ، هب 
ره رد  تفر و  جارعم  هب  هبترم  تسیب  دصکی و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هیلع : هّللا  تاولص  قداص  ماما  شیامرف  قبط  .و  دمآ دورف 
هام همین  رد  [ . 9 . ] دومن یم  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  رگید  ّیلع و  ماما  تیالو  هب  هیـصوت  تابجاو ، ضیارف و  رگید  زا  شیب  دنوادخ  هبترم 

تکرب رپ  رمع  تّدم  رد  [ . 10 . ] دش لّوحتم  هبعک  تمس  هب  سّدقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  رـصع ، زامن  نیب  رد  ترجه ، مّود  لاس  بجر ،
یهلا ناربماـیپ  رگید  طّـسوت  هزجعم  هچنآ  و  [ . 11 . ] دـیدرگ عقاو  شترـضح  طّسوت  هزجعم  دـصراهچ  رازهراهچ و  زا  شیب  ترـضح ، نآ 

نآ اب  هلباقم  زا  اه  ناسنا  یمامت  هک  يروط  هب  دوب  نآرق  اه  نآ  نیرتّمهم  هک  دـش  ماجنا  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هلیـسو  هب  دوب ، هتفرگ  ماـجنا 
یّلحم رد  ترـضح  نآ  عادولا ، ۀّجح  زا  تشگزاب  زا  سپ  [ 12  ] يرجه مهن  لاس  ۀّجحلا ، يذ  مهدجیه  زور  . دنتـسه هدوب و  ناوتان  زجاع و 

هیّلک عمج  رد  نیملـسم  ماما  دوخ و  هفیلخ  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ماـما  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  مخ ، ریدـغ  ماـن  هب 
هّللا تاولص  لوسر  ترـضح  . دنا هدرک  حیرـصت  نآ  هب  زین  ّتنـس  لها  ِناسیون  خیرات  نیرّـسفم و  رثکا  هک  دومن ، بوصنم  یفّرعم و  جاّجُح 

تشاد و یهدنامرفو  تکراشم  گنج ، شش  تسیب و  رد  ترضح  دوخ  هک  دومن  مازعا  نافلاخم  اب  گنج  يارب  هیّرَـس  تفه  لهچ و  هیلع ،
هلیـسو هب  بحرم  ردارب  ثراح  رتخد  بنیز  مان  هب  يدوهی  ینز  طّسوت  ربیخ ، گنج  زا  دـعب  تیاهن  رد  .و  دومن داهج  هلتاقم و  گـنج  رد 9 

رد [ . 13  ] دیـسر تداهـش  هب  نآ  زا  سپ  یتّدم  دش و  مومـسم  اذغ  نآ  لوانت  اب  ترـضح  دوب ، هتخیر  هچاپ  هّلک و  تشوگبآ  رد  هک  يرهز 
نینس رد  مومسم و  رهز  رثا  رد  [ 14  ] ترجه مهد  لاس  رفص ، هام  رد 28  هک  تسا  نآ  روهشم  یلو  تسا ؛ فالتخا  ترـضح  تافو  خیرات 
ّیلع ماما  طّسوت  شرّهطم  دسج  و  دش ، هدامآو  رفح  لیهُـس ، نب  دیز  حاّرج و  هدـیبع  وبا  طّسوت  ترـضح  نآ  ربق  . تشگ دیهـش  یگلاس   63

ترضح نابرد  . دیدرگ نفد  شدوخ  یـصخش  هناخ  رد  زیهجت و  هماسا ، ساّبع و  نب  لضف  بلّطملادبع و  نب  ساّبع  کمک  اب  مالـسلا  هیلع 
روهشم نکیل  تسا ؛ فالتخا  ترضح  تاجوز  دادعت  رد  . دنا هدرب  مان  عفار  وباو  کلام  نب  سنا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبءا  نب  ّیلع  ماما  ار 

[15  ] روهشم قبط  هک  دومن ، باختنا  نیملـسم  مالـسا و  حلاصم  تهج  رـسمه  هدزناش  دعب ، هب  یگلاس  نینس 25  زا  ترـضح  هک  تسا  نآ 
هب دنزرف  تفه  هجیدخ  زا  روهـشم  ربانب  دوب ، هدنام  یقاب  شیارب  رـسمه  تداهـش 9  عقوم  رد  و  دـنا ؛ هدوب  هویب  هشیاع  زج  هب  اه  نآ  یمامت  .

رگید زا  و  دمآ ؛ ایند  هب  لوسر  ترـضح  يارب  تثعب  زا  دـعب  همطاف  هّللادـبع و  رهاط ، تثعب و  زا  لبق  هّیقر  موثلکّما ، بنیز ، مساق ، ياه : مان 
هدنام یقاب  راگدای  هب  شیارب  هک  يدنزرف  اهنت  تداهش  عقوم  رد  .و  دمآ ایند  هب  تثعب  زا  دعب  میهاربا  مان  هب  دنزرف  کی  اهنت  هیرام  شرسمه 
عوکر رد  نینچمه  دمح ، زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  ترضح : نآ  زامن  . دشاب یم  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  دوب ،
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رد هبترم  ًاعمج 210  هک  ددرگ ، یم  تئارق  ردق  هروس  هبترم  هدزناپ  مّود  هدجس  زا  دعب  هدجس و  ود  نیب  هدجـس و  ره  رد  عوکر و  زا  سپ  و 
زا ار  دوخ  هعورشم  جئاوح  دوش و  هدناوخ  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  حیبست  زامن  مالـس  زا  دعب  [ . 16  ] دوش هدناوخ  دـیاب  تعکر  ره 

. دیامن تساوخرد  لاعتم  دنوادخ 

ربمایپ تبقنم  حدم و 

هک يدیع  هچ  هودمآ  راسهوک  هب  ناشفا  رهوگ  راهب  هتسجخ  نیا  رد  تمحر  ربادمآ  راب  هب  نمس  ورـس و  لگ و  دمآ  راهبون  هک  نارای  هدژم 
مشچ همرس  شرد  كاخ  هک  ءایبنالا  متاختـسا  نابات  باتفآ  نوچ  هک  نآ  قداص  رفعج  دالیم  دیعتـسا  نایامن  نید  نآرق و  دیع  وا  هعیلط  رد 

ناج کی  هتفهن  بلاق  ود  رد  جاور  تفای  ود  نیا  زا  بهذم  نیدتسا و  ناجنس  هتکن  ثحب  دروم  مه  اب  نرتقم  دالیم  ود  نیاتـسا  نافرع  لها 
ملاع ز تقلخ  ادخ ، هدرک  نوچ  تیادف  هب  ملاع  همه  ملاع  هجاوخ  يا  [ 17  ] تسا نآرق  قرف  هب  يرخف  جات  ینامیا  گرزب  دیع  ود  نیزتسا 
رب هتخود  لزا  طاّیخ  ابیز  هماج  نیا  وت  هب  تلاسر  متخ  دشتیادخ  هتفگ  نآ  زا  كالول  وت  ّقح  رد  لولعم  همه  ملاع  ّتلع و  دوب  وت  تاذتیارب 

یئاط متاح  دص  یئاشگ  تسد  اطع  هب  نوچ  اخـس  ماگنهتیاول  تحت  رد  همه  یـسیع  مدآ و  زا  مّرکم  نالوسر  هلمج  ازج  زور  ردتیاسر  ّدـق 
ات بئاصم  هب  رباص  یتشگ و  اضر  هب  یـضارتیاقل  قاتـشم  هدش  ات  نیرب  سودرف  دننیرب  سودرف  هب  قاتـشم  همه  مدرمتیادگ  شیورد و  هدش 

[ 18  ] تیاضر ربص و  زا  دش  تام  اضر  ربص و 

تیاده رون  روهظ  اب  بکاوک  ینوگرگد 

مان هب  فیرش  نانز  زا  یکی  شردپ  دیسر ، غولب  ّدح  هب  بلّطملادبع  دنزرف  هّللادبع  نوچ  : دنا هدروآ  ناگرزب  رگید  قودص و  خیـش  موحرم 
دقعنم مدـنزرف  هفطن  دـش و  يرپس  هّللادـبع  اب  نم  جاودزا  زا  یتّدـم  نوچ  دـیوگ : هنمآ  . درک باـختنا  وا  يرـسمه  يارب  ار  بهو  تنب  هنمآ 

یتحارو یباداش  هکلب  مدرک ؛ یمن  یتحاران  ینیگنـس و  ساسحا  هنوگچیه  اهنت  هن  تشذگ ، یم  لمح  نارود  زا  هک  يرادـقم  ره  دـیدرگ ،
نیرتهب هب  وت  هنمآ ! يا  تفگ : نم  هب  هک  مدـید  ار  یـصخش  باوخ ، رد  یبش  هک  نآ  اـت  . مدرک یم  ساـسحا  دوخ  رد  ار  یفـصو  لـباق  ریغ 

ایند هـب  مدازوـن  يدرد ، یتحاراـن و  هنوـگچیه  نودـب  دیـسر ، ارف  ناـمیاز  لـمح و  عـضو  ناـمز  یتـقو  . يا هتـشگ  نتـسبآ  دـنوادخ ، قـلخ 
لاح نیمه  رد  دومن ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  رـس  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  تسد  اهوناز و  دش  ایند  نیا  دراو  ریزع  نآ  هک  یماگنه  . دمآ

يدوسح ملاظ و  ره  ّرش  زا  و  تسا ، اتمه  یب  يادخ  هانپ  رد  وا  دمآ ، ایند  هب  اه  ناسنا  نیرت  فیرـش  نیرتهب و  تفگ : هک  مدینـش  ار  یئادص 
هراتس نامسآ و  رد  یبیجع  تلاح  دومن و  نشور  ار  نامسآ  نیمز و  نیب  دیدرگ و  ادج  نم  زا  يرون  هظحل ، نامه  رد  . دوب دهاوخ  ناما  رد 
نینچ شیُرق ، هک  یماگنه  . دـندش یم  باترپ  رگید  يوس  هب  یئوس  زا  ریت ، دـننامه  اـه  هراتـس  مدـید  یم  هک  يروط  هب  دـمآ ، دوجو  هب  اـه 

ناسانـش هراتـس  زا  یکی  دزن  یگمه  سپ  تسا ؛ هدـش  اـپ  رب  تماـیق  دـنتفگ : یم  هـتفر و  ورف  تریح  رد  هـمه  دـندرک ، هدـهاشم  ار  یتلاـح 
سپ دـنوش ؛ یم  دوبان  عضو  نیا  اب  اه  هراتـس  رگا  دـینک ، ّتقد  تفگ : وا  . دـندرگ هاگآ  نایرج  زا  ات  دـنتفر ، هریغم  نب  دـیلو  مان  هب  فورعم 
هراتس زا  رگید  یکی  شیپ  سپس  . دراد تلاخد  فّرـصت و  تعیبط  رد  هک  تسا  هداد  خر  بیجع  يا  هثداح  هنرگ  دش و  دهاوخ  اپ  رب  تمایق 

هک تسا  هدـمآ  اـیند  هب  يربمغیپ  بش  نیا  رد  تفگ : دوب ، اـه  هراتـس  ینوگرگد  دـهاش  نوچ  وا  دـنتفر و  فسوی  ماـن  هب  يدوهی  ناـسانش 
هراتـس هک  نامـسآ  رد  دوجوم  ینوگرگد  نیا  و  دوب ؛ دهاوخ  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  وا  و  دنا ؛ هداد  ار  شدورو  تراشب  ینامـسآ  ياه  باتک 

، دـش حبـص  نوچ  سپ  . دـننک یم  يریگولج  اه  نامـسآ  هب  نیطایـش  نتفر  زا  دـنوش و  یم  باترپ  رگید  يوس  هب  یئوس  زا  ریت ، دـننامه  اـه 
هراتـس هارمه  هبو  دـندرک  حرطم  ار  بلّطم  دـنزرف  هّللادـبع  دازون  تدالو  ربخ  دـندش و  عمج  مه  درگ  عاـمتجا ، ّلـحم  رد  شیرق  ناـگرزب 
هقادنق دندیـسر ، هنمآ  لزنم  هب  هک  نیمه  . دننک هدـهاشم  ار  زیزع  دازون  ات  دـندرک  تکرح  هنمآ  لزنم  فرط  هب  فسوی  ینعی  يدوهی  سانش 

هقی درک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  ینعی  دازون  نآ  ياهوم  مشچ و  هب  یهاـگن  فسوی  دـندروآ ، ار  شخب  یئانـشور  دازون 
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شیرق دـش ، دـنلب  دوخ  ياج  زا  فسوی  اه ، تمالع  نیا  ندـید  اب  . دـید وم  دـنچ  اب  یهایـس  لاخ  شا  هناش  رب  دوشگ و  ار  ترـضح  نهاریپ 
اب هک  تسادخ  ربمایپ  دازون ، نیا  تفگ : تساوخرب و  ياج  زا  وا  . دـندش فسوی  ندرک  هرخـسم  هدـنخ و  لوغـشمو  دـندرک  بّجعت  یگمه 

لیئارسا ینب  موق  زا  تّوبن  صخش ، نیا  ندمآ  اب  و  دزیتس ، یم  یتسرپ  تب  كرِـش و  مامت  اب  دنک و  یم  مایق  شیوخ  رتسگ  تلادع  ریـشمش 
: دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  ردام  دـسا  تنب  همطاف  [ . 19 . ] دندش هدنکارپ  همه  ربخ  نیا  ندینـش  اب  شیرق  سپ  . دـیدرگ دـهاوخ  عطق 
زا تیامح  ّتیلوئسم  یتسرپرـس و  یـسک  هچ  تفگ : دوخ  نادنزرف  هب  باطخ  تشگ ، راکـشآ  بلّطملادبع  رد  گرم  ياه  هناشن  هک  نوچ 

باــختنا دوـخ  دــهاوخ ، یم  هـک  ار  سک  ره  وا  وــگب  تـسا ، رترایــشوه  اــم  هـمه  زا  بلّطملادــبع  وا  دــنتفگ : ؟ دریذــپ یم  ار  دـّـمحم 
لفّکتم هک  یتسه  لـیام  ار  تیاـهومع  زا  کـی  مادـک  تسا ، تماـیق  هب  ترفاـسم  هداـمآ  وت ، ّدـج  دّـمحم ! يا  تفگ : بلّطملادـبع  . دـیامن

، بلّطملادـبع تهج  نیمه  هب  . درک بلاـطوبا  هب  یّـصاخ  هّجوـت  دوـمن و  دارفا  کـیاکی  هب  یهاـگن  ترـضح  نآ ، زا  سپ  ؟ دوـش تیاـهراک 
بلاطوبا تفای و  تافو  بلّطملادـبع  نوچ  دـیوگ : همطاـف  . داد رارق  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ياـهراک  لّـفکتم  ار  بلاـطوبا 

یئامرخ تخرد  ام  هناخ  رد  . درک یمادص  ردام  ناونع  هب  ارم  وا  مدش و  وا  راذگتمدخ  نم  دروآ ، لزنم  هب  ار  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
نیمز يور  هک  یئاهامرخ  دندمآ و  یم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ياه  یّنِـس  مه  زا  هّچب  لهچ  دیـسر ، یم  نآ  ياهامرخ  نوچ  هک  دوب 

مه راب  کی  یّتح  نم  یلو  دوبر ؛ یم  ار  شیامرخ  وا  يولج  زا  ای  يرگید  تسد  زا  کی  ره  دندروخ و  یمو  دـندرک  یم  عمج  تخیر  یم 
زور ره  نم  .و  درک یمن  زواجت  نارگید  ّقح  هب  تقو  چـیه  درادرب و  ناشیولج  زا  ای  دریگب ، ار  یئامرخ  اه  هّچب  زا  ترـضح  نآ  هک  مدـیدن 

هدـیباوخ ترـضح  يزور  هک  نآ  ات  درک ، یم  عمج  امرخ  شیارب  مه  وا  هک  متـشاد  يزینک  نینچمه  مدرک ، یم  عمج  شیارب  اـمرخ  یتشم 
باوخ زا  ترـضح  هک  یماگنه  سپ  . دـندوب هدرک  عمج  اه  هّچب  ار  اهامرخ  یماـمت  میرادرب و  اـمرخ  شیارب  هک  میدرک  شومارف  اـم  دوب و 

هک مدـید  دـیوگ : یم  همطاف  . ما هنـسرگ  نم  تخرد ! يا  دومرف : درک و  امرخ  تخرد  هب  باطخ  تفاین ؛ نیمز  يور  یئاـمرخ  دـش و  رادـیب 
هب امرخ  تخرد  سپـس  دروخ و  تشاد  لیم  هک  يرادقم  ات  تفرگ و  رارق  ترـضح  يولج  نآ  ياه  هشوخ  هک  يروط  هب  دـش  مخ  تخرد 

[ . 20 . ] تشگزاب دوخ  لّوا  تلاح 

لاس نهک  يریپ  يارب  انشآ ، درد  یکدوک  تبابط 

راذـگاو بلاطوبا  شیومع  هب  ترـضح  نآ  يراد  هگنو  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ّدـج  ّبلطملادـبع  هک  نآ  زا  دـعب 
ارف ار  شیومع  دوجو  مامت  یتحاران  دنتشگ ، ناوتان  نآ  نامرد  زا  ناکشزپ  دش و  التبم  درد  مشچ  هب  ترضح  يزور ، دنچ  زا  سپ  . دیدرگ

فرط رب  ترـضح  مشچ  درد  وا  ياعد  اـب  اـت  هدرب  بیبح  ماـن  هب  ینارـصن  بهار  دزن  ار  ترـضح  اـت  دـنداد  داهنـشیپ  يا  هّدـع  دوب ، هتفرگ 
نم فرط  زا  دومن : راهظا  ترضح  . درک وگزاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  شا  هدازردارب  يارب  ار  اه  نآ  داهنشیپ  بلاطوبا  . ددرگ
مه اب  دومن و  رتش  رب  راوس  یّصاخ  تافیرشت  قبط  ار  ترضح  بلاطوبا ، تهج  نیمه  هب  . نک لمع  یناد  یم  تحلصم  هچنآ  تسین ، یعنام 
هب بهار  بیبحو  دنتـساوخ  دورو  هزاجا  دندیـسر ، بهار  هعموص  کیدزن  هک  یعقوم  . دـندرک تکرح  ینارـصن  بهار  هاـگیاج  تمـس  هب 

راهظا دومن و  نخس  هب  عورش  بلاطوبا  سپس  . دیدرگن حرطم  ینخس  تبحـص و  هنوگ  چیه  یتاظحل  ات  دندش  دراو  یتقو  داد ، هزاجا  ناشیا 
زجاع نآ  نامرد  زا  ناکـشزپو  هدیدرگ  التبم  درد  مشچ  هب  هک  تسا  یتّدم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللادـبع  نب  دّـمحم  ما  هدازردارب  تشاد :

، بلاطوبا نانخس  ندینش  زا  سپ  بهار  بیبح  . ددرگ ملاس  وا  نامـشچ  ینک و  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  ات  میا  هدمآ  امـش  دزن  اذل  دنا ؛ هدنام 
: دومرف درک و  بهار  هب  باطخ  دوب ، یکدوک  نینس  رد  هک  نیا  اب  ترضح  . ایب کیدزن  وش و  دنلب  تفگ : درک و  باطخ  لوسر  ترضح  هب 

یم بّجعت  دروخرب  نخـس و  نیا  زا  تشاد : هضرع  داد و  رارق  بطاخم  ار  ترـضح  بلاـطوبا  . اـیب نم  دزن  نک و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  وت 
نم دزن  وا  دیاب  تسا و  ضیرم  بهار  بیبح  هکلب  تسین ، نینچ  ریخ ، دومرف : باوج  رد  لوسر  ترـضح  . یتسه ضیرم  امـش  هک  اریز  منک 

: دومرف ترضح  ؟ تسیچ رد  نم  یضیرم  یتحاران و  رسپ ! يا  تفگ : دش و  بضغ  رد  لاسدرخ  نآ  زا  ینخـس  نینچ  ندینـش  اب  بیبح  . دیآ
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نکیلو ینک  یم  اعد  ادخ  هاگرد  هب  نآ  يدوبهب  افـش و  يارب  ّبترم  هک  تسا  لاس  یـس  دشاب و  یم  یـسیپ  ضرم  هب  التبم  وت  ندـب  تسوپ 
نینـس نیا  رد  تسا ، هتـسناد  یمن  ادـخ  زا  ریغ  نم و  زا  ریغ  یـسک  ار  عوـضوم  نیا  تفگ : بّجعت  تلاـح  اـب  بیبـح  . تسا هدیـشخبن  يرثا 

نم رب  سپ  تفگ : عضاوت  تلاح  اب  بیبح  ما ؛ هدـید  باوخ  رد  دومرف : وا ، هب  خـساپ  رد  ترـضح  !؟ يا هدـش  هاگآ  نآ  زا  هنوگچ  یکدوک 
هتسب دوخ  ياه  مشچ  یناشیپ و  يور  هک  ار  يا  هچراپ  ترضح  نآ ، زا  دعب  . دهد تیفاع  افش و  ارم  ادخ  ات  نک  اعد  میارب  امن و  يراوگرزب 

سلجم نآ  رد  هک  مدرم  زا  يا  هّدـع  و  دیـشخب ؛ یئانـشور  ار  اضف  یمامت  هک  تشگ  رهاظ  شکرابم  هرهچ  زا  میظع  يرون  درک و  زاـب  دوب ،
هاگن ار  تندب  رـضاح  دارفا  ات  نزب  الاب  ار  تنهاریپ  بیبح ! يا  دومرف : ترـضح  . دندش تانایرج  اه و  تبحـص  مامت  هّجوتم  دنتـشاد  روضح 

هزادـنا هب  هک  دـندید  ار  وا  یتسوپ  یتحاران  نارـضاح  دز ، الاب  ار  دوخ  نهاریپ  بیبح  هک  یماگنه  . دـنیامن قیدـصت  متفگ  ار  هچنآ  دـننک و 
اعد هب  تسد  ترـضح  هظحل  نیا  رد  . دراد دوـجو  شندـب  تسوـپ  يور  یهایـس  يرـصتخم  رادـقم  نآ  راـنک  یـسیپ و  ضرم  مهرد  کـی 

ار دوخ  يومع  سپـس  تفای ؛ افـش  دـنوادخ ، نذا  اب  دیـشک و  بیبح  ندـب  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  تفای ، نایاپ  شیاعد  نوچ  تشادرب و 
نونکا یلو  مدمآ ؛ یمن  اجنیا  متفای و  یم  افـش  مدرک و  یم  اعد  دهد ، افـش  ارم  ادخ  متـساوخ  یم  نونکات  رگا  دومرف : داد و  رارق  بطاخم 

یتحاران هلـصافالب  درک ، اعد  دومن و  دنلب  اعد  هب  تسد  نوچ  و  میامن ؛ یم  تلئـسم  لاعتم  يادـخ  زا  ار  دوخ  مشچ  يافـش  منک و  یم  اعد 
[ . 21 . ] دنامن یقاب  نآ  زا  يرثا  دش و  فرطرب  وا  مشچ 

مهم راک  هس  مهرد  هدزاود  اب 

هدزاود غلبم  دشاب ، یم  هراپ  هنهک و  ترضح  نهاریپ  هک  دش  هّجوتم  نوچو  دمآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  روضح  يدرم 
يارب بسانم  ینهاریپ  ریگب و  ار  اه  مهرد  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ّیلع  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  . داد ترضح  نآ  هب  مهرد 

ادخ لوسر  دزن  هدیرخ و  مهرد  هدزاود  هب  ینهاریپ  مدش و  رازاب  هناور  متفرگ و  ار  اه  لوپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  ّیلع  . امن يرادیرخ  نم 
سپ هدنـشورف  ینک و  ضوـع  ار  نهاریپ  نیا  رگا  تشاد : راـهظا  تخادـنا و  نهاریپ  نآ  هب  یهاـگن  ترـضح  . مدروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
سپ ار  نآ  تسا  نکمم  رگا  تشادن ، تسود  ار  نهاریپ  نیا  هّللا  لوسر  متفگ : متشگرب و  هدنـشورف  دزن  تهج  نیمه  هب  . تسا رتهب  دریگب ،
هناور رگیدـکی  اب  مدروآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  اه  لوپ  نوچ  دـنادرگرب و  ار  اه  لوپ  تفرگ و  لـیوحت  ار  نهاریپ  مه  هدنـشورف  ریگب ،

ادخ لوسر  دنک ، یم  هیرگ  هتسشن و  يرانک  هک  میدید  ار  یکزینک  هار  ریـسم  رد  . دیامن يرادیرخ  دوخ  لیم  قباطم  ینهاریپ  ات  میدش  رازاب 
؛ منک يرادـیرخ  يزیچ  ناشیا  يارب  هک  داد  نم  هب  مهرد  راهچ  ما  هداوناخ  تفگ : زینک  ؟ دـش اـیوج  ار  وا  هیرگ  ّتلع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 

تا هناخ  هب  دومرف : داد و  زینک  هب  مهرد  راهچ  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  . مرادنار لزنم  هب  نتـشگرب  تءارج  ما و  هدرک  مگ  ار  اه  نآ  نکیلو 
لزنم تمـس  هب  یتقو  . دومن رکـش  ار  ادخ  دیـشوپ  ار  نآ  نوچ  دیرخ و  مهرد  راهچ  هب  ار  ینهاریپ  ترـضح  میتفر و  رازاب  هب  سپـس  . درگرب

یتـشهب ياـه  ساـبل  زا  ار  وا  دــنوادخ  دــناشوپب ، ارم  سک  ره  تـفگ : یم  هـک  میدــید  ار  يا  هـنهرب  درم  هار  نـیب  رد  مـیدرک ، تـعجارم 
رازاب هب  سپـس  دیناشوپ ، هنهرب  درم  نآ  هب  دروآ و  رد  دوخ  ندب  زا  ار  هدش  يرادیرخ  نهاریپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . دـناشوپب

، میدرک تعجارم  لزنم  فرط  هب  نوچ  و  دومن ، ار  ادخ  رکش  دیشوپ و  درک و  يرادیرخ  غلبم  نامه  هب  رگید  ینهاریپ  ترـضح  میتشگرب و 
کتک ارم  مسرت  یم  داد : خـساپ  زینک  ؟ يا هتفرن  تلزنم  هب  ارچ  دومرف : وا  هب  لوسر  ترـضح  . دوب هتـسشن  دوخ  ياـج  رد  كزینک  نآ  زوـنه 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  میدیـسر ، لزنم  هب  نوچ  میدرک و  تکرح  سپ  . میورب ناتلزنم  هب  ات  ایب  نم  هارمه  دومرف : ترـضح  دننزب ،
یباوج زاب  درک و  مالس  هبترمود  ترضح  دادن ، باوج  یـسک  راّدلا ؛» َلهَءا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالّـسلا  : » تشاد راهظا  داتـسیا و  لزنم  برد  يولج 

؛» هتاکرب هّللا و  ۀـمحرو  هّللا  لوُسَر  اـی  ُمالّـسلا  َکـْیَلَع  َو  : » دـمآ باوج  لزنم  نورد  زا  داد ، لزنم  لـها  رب  مالـس  مّوس  هبترم  نوچ  .و  دینـشن
تـسود میدینـش ، ار  امـش  مالـس  نوچ  دنتـشاد : راهظا  خساپ  رد  ؟ دـیدادن ارم  مالـس  باوج  مّود  لّوا و  هلحرم  رد  ارچ  دومرف : ادـخ  لوسر 

، تسا هتشاد  ریخءات  يردق  لزنم  هب  ندمآ  رد  امش  زینک  نیا  تشاد : راهظا  ادخ  ربمایپ  نآ  زا  سپ  . میونشب رتشیب  ار  امش  يادص  هک  میتشاد 
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هیلع ّیلع  ماما  . میدرک دازآ  ار  وا  امـش  كرابم  مودق  تهج  هب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : لزنم  لها  . دینکن هجنکـش  ار  وا  مهاوخ  یم  امـش  زا 
هک داد  رارق  مهرد  هدزاود  نیا  رد  یتکرب  هچ  هک  ار  ادخ  رکـش  دومرف : دید  نینچ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دوزفا : مالـسلا 

[ . 22 . ] دش دازآ  هدنب  کیو  دنتشگ  هدیشوپ  هنهرب  ود 

نید تحلصم  ياربرسمه  باختنا  یتح  زیچ ، همه 

يانبم رب  دـنداد ، یم  ماجنا  هچنآ  مامت  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  مالـسا و  ربماـیپ  اـصوصخ  یهلا  ناربماـیپ  یماـمت  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
: هلمج نآ  زا  . دـنا هدرک  یم  عامتجا  نید و  يادـف  ار  یـصخش  ذـیاذل  عفانم و  نانآ  زین  تسا و  هدوب  مدرم  هّماـع  یهلا و  ماـکحا  تحلـصم 

رظن دروم  مدرم ، تیاده  شریذپ و  نید و  شرتسگ  یگنوگچ  تحلصم ، اهنت  هک  تسا  هدوب  ناشیا  یگدنز  تالیکشت  رد  رـسمه  باختنا 
هب ار  دوخ  یناوج  ناوفنع  نارود  زین  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  اتـسار ، نیمه  رد  . تسا هتفرگ  یم  رارق 
زا سپ  نآ  لابند  هب  دومن و  جاودزا  هرّدخم  يوناب  نآ  هجیدـخ ، اب  یگلاس  نینـس 25  رد  دومن و  يرپس  شور ، نیرت  فیفع  نیرت و  كاپ 
زج اه  نآ  همه  هک  دومن  باختنا  زین  ار  يرگید  نارـسمه  مالـسا ، نیبم  نید  حـلاصم  تهج  تلاسرو ، تّوبن  يالاو  ماقم  هب  ندـش  ثوعبم 

نیخّروم و نیب  دیزگرب ، نیملسم  مالـسا و  تحلـصم  تهج  رـسمه  دنچ  ترـضح  نآ  هک  نیا  رد  لاح  ره  هب  [ . 23 . ] دـنا هدوب  هویب  هشیاع 
3. لیئارـسا ینب  زا  بطخا ، نب  یّیح  رتخد  هّیفـص   2. ِدْلیَوُخ رتخد  هجیدـخ   1: مینک یم  هراشا  نآ  روهـشم  هب  هک  تسا ؛ فـالتخا  نیثّدـحم 
زا برح ، نب  نایفـسوبا  رتخد  بیبح  ّما   5. ّیط هفیاط  زا  باّـطخ ، نب  رمع  رتخد  هصفح   4. میمت ینب  زا  هفاحق ، یبا  نب  رکبوبا  رتخد  هشیاـع 

هفئاط زا  ثراح ، رتخد  هنومیم   8. دسا ینب  هفیاط  زا  هعمز ، رتخد  هدوس   7. هّیما ینب  هداوناخ  زا  دسا ، ینب  زا  شحج  رتخد  بنیز   6. هّیما ینب 
رتخد بنیز   12. یمیلـس میکح  رتخد  هلوخ   11. ثراـح رتخد  هیریوج   10. موزخم هفیاـط  زا  هّیما ، یبا  رتخد  ۀملـس ) ّما   ) دـنه  9. لاله ینب 
لوسر ترـضح  تداهـش  تلحر و  ماگنه  رد  .و  يدنک نوجلا  یبا  رتخد  بنیز   15. هّیقدنخ هناحیر   14. هّیطبق هیرام   13. ثراح نب  ۀمیزخ 

رتخد راهچ  رسپ و  راهچ  دنزرف ، تشه  ياراد  طقف  اه  نآ  یمامت  زا  و  دوب ، هدنام  یقاب  شیارب  رـسمه  دادعت 9  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 
ءارهّزلا ینب  تاداس  ردام  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئا  ماـمت  رداـم  اـهیلع ، هّللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  اـهنت  تلحر ، عقوم  رد  و  [ . 24 . ] دیدرگ

[ . 25 . ] دنام یقاب  راگدای  هب  شیارب 

رتشگنا شقن  لیئربج و 

هب ار  دوخ  رتشگنا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  يزور  : دیامن تیاکح  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجـس  ماما  شردپ  زا  ّیلع  نب  دیز 
هتشون هّللادبع » نب  دّمحم  : » نآ نیگن  رب  هک  وگب  وا  هب  هدرب ، كاّکح  دزن  ار  رتشگنا  نیا  دومرف : داد و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما 
دّمحم  » هملک شقن  رتشگنا  نیا  نیگن  رب  تشاد : راـهظاو  درب  كاّـکح  شیپ  تفرگ و  ار  رتشگنا  نآ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  . دوش
شقن نآ  ياج  هب  تفر و  اطخ  وا  ملق  تسد و  راک ، ماگنه  رد  نکیلو  تفریذـپ  ار  نآ  كاّـکح  . اـمن يراـک  هدـْنَک  یکاّـکح  هّللادـبع » نب 
يزیچ زا  ریغ  شقن ، دید  نوچ  و  دومن ؛ ّتقد  دریگب ، ار  رتشگنا  تساوخ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  هک  یماگنه  . دش هتشون  هّللا » لوسر  دّمحم  »
متسد نکیلو  یئامرف ؛ یم  حیحص  یلب ، تشاد : راهظا  كاّکح  . مدوب هتفگن  ار  یعوضوم  نینچ  نم  دومرف : وا  هب  دوب ، هداد  روتسد  هک  تسا 

كاّکح هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظاو  دروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  تفرگ و  ار  رتشگنا  نآ  ترـضح  سپ  . تفر هابتـشا  هب 
ّتقد زا  سپ  تفرگ و  ار  رتشگنا  نآ  ادخ  ربمایپ  هظحل  نیا  رد  . تسا هتفر  اطخ  شتسد  هک  تسا  یعّدمو  هدادن  ماجنا  مدوب ، هتفگ  ار  هچنآ 

كرابم تسد  هب  ار  رتشگنا  سپس  تسا و  هدش  هتشون  هّللا » لوسر  دّمحم   » ارچ سپ  متـسه ، هّللادبع  نب  دّمحم  نم  ّیلع ! يا  دومرف : نآ  رب 
ترضح بّجعت  تهج  نیمه  هب  سپ  «. هّللا ّیلو  ّیلع  : » تسا هدش  هتشون  نآ  ریز  دید  درک ، هاگن  رتشگنا  رب  دش و  حبص  نوچ  و  دومن ؛ دوخ 
وگزاـب وا  يارب  ار  ناـیرج  ادـخ  لوسر  دـش و  لزاـن  مالـسلا  هیلع  نیما  لـیئربج  نیب  نیمه  رد  تفاـی ، ینوزف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر 
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[ . 26 . ] میتشون میتساوخ  ام  هک  ار  هچنآ  و  یتفگ ؛ دوش  هتشون  یتساوخ  وت  هک  ار  هچنآ  تشاد : راهظا  خساپ  رد  لیئربج  . دومن

رهوش نیمود  یگنوگچ 

رـضحم هب  هملـس  وبا  شرـسمه  نیلّوا  يزور  : تسا هدومن  تیاکح  هملـس  ّما  زا  دا  ؤفلا  نّکـسم  مان  هب  دوخ  باـتک  رد  یناـث  دیهـش  موحرم 
: تفگ هملـس  ّما  شرـسمه  هب  درک  تعجارم  لزنم  هب  رهوش  هک  نیمه  دـش ، بایفرـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  كراـبم 

ثعاب ردق  نیا  هک  تسیچ  بلطم  نآ  متفگ : وا  هب  دیوگ : هملـس  ّما  . متـشگ نامداش  رورـسم و  رایـسب  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  یبلطم 
زا یکی  دش و  دراو  امـش  رب  یتبیـصم  هاگره  دومرف : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تشاد : راهظا  شرهوش  ؟ تسا هدـش  وت  يداش 
زا رتهب  و  امرف ، اطع  کین  شاداپ  تبیـصم  نیا  رد  ارم  ایادـخ ! نوعجار ؛» هیلا  ّانا  هّلل و  ّان  إ  : » دـیئوگب هچنانچ  دومن ؛ توف  نات  هداوناخ  دارفا 

یتّدم زا  دعب  نوچ  مدرک و  ظفح  ار  هلمج  نآ  نم  دیوگ : هملس  ّما  . دیامن یم  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  سپ  نادرگ ؛ نیزگیاج  ار  نآ 
رگم متفگ : دوخ  اب  هتفر و  ورف  رکف  رد  هلمج ، نآ  نتفگ  زا  سپ  مدرک و  يراـج  ناـبز  رب  ار  هلمج  ناـمه  تفر ، اـیند  زا  هملـس  وبا  مرهوش 
مدوب تسوپ  یغّابد  لوغـشم  لزنم  لخاد  يزور  مدرک ، يرپس  ار  تافو  هّدع  نوچ  و  !؟ دوش یم  نم  رّدقم  متـشاد ، هک  يرهوش  نیا  زا  رتهب 

دراو راوگرزب  نآ  یتقو  مداد ، هزاجا  ترضح  نآ  هب  نم  .و  دبلط یم  دورو  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مدش  هّجوتم  ناهگان  هک 
لوسر ای  متفگ : باوج  رد  . منک رهوش  وا  هب  هک  داد  جاودزا  داهنشیپ  نم  هب  توکـس ، يا  هظحل  زا  سپ  تسـشن و  يا  هشوگ  رد  دش ، لزنم 

ار یئوشانز  نارود  هک  متسه  یلاس  ّنس و  رد  نم  نینچمه  ددرگ ، امش  رازآ  بجوم  هک  منک  يراک  مسرت  یم  متـسه ، رویغ  ینز  نم  هّللا !
ار تا  هداوناخ  ءاضعا  مامت  نم  تسین و  حرطم  وت  نم و  يارب  لاس  ّنس و  دومرف : ترضح  . متـسه رایـسب  يا  هداوناخ  ياراد  هدرک و  يرپس 

نیلّوا گرم  ماـگنه  هک  ار  میاـعد  دـنوادخ  مدـمآ و  رد  ناـشیا  جاودزا  هب  متفریذـپ و  ار  ترـضح  داهنـشیپ  نآ  زا  سپ  . موـش یم  لّـفکتم 
[ . 27 . ] دومن باجتسم  مدوب  هتساوخ  مرهوش 

تنس هس  نتشادرب  میهاربا و  گرم 

یگهام هدجیه  نینس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دنزرف  میهاربا  نوچ  : دیامرف تیاکح  هیلع  هّللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما 
فوسُک درک و  ادیپ  یگتفرگ  دیشروخ ، دش ؛ حور  ضبق  میهاربا  هک  یماگنه  : تفای قّقحت  اه  ناملسم  يارب  هریس  ّتنُس و  هس  تشذگ ، رد 
ندینـش اب  لوسر  ترـضح  . دشاب یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  میهاربا  گرم  تهج  هب  دیـشروخ  ِفوسک  دنتفگ : مدرم  دش ،
روتسد هب  هک  دنتسه  یهلا  تایآ  زا  هناشن  ود  هام ، دیشروخ و  یگتفرگ  دومرف : یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  ینخس  نینچ 

زامن دهد  خر  يا  هثداح  تمالع و  نینچ  هک  ینامز  ره  سپ  دـنرادن ؛ یـسک  تایح  ای  گرم  اب  یطابترا  دـنوش و  یم  عقاو  لاعتم  دـنوادخ 
هیلع ّیلع  نینم  ؤملا  ریما  ترـضح  هب  باطخ  نآ  زا  دعب  دندروآ ، اج  هب  فوسک  زامن  ّتیعمج  اب  دمآ ، دورف  ربنم  زا  نوچ  .و  دیناوخب تایآ 

، دننک نفد  ار  میهاربا  دنتـساوخ  هک  یماگنه  سپ  . میدرگ وا  نفد  هدامآ  ات  نک  نفک  هد و  لسغ  ار  میهاربا  مدنزرف  دومرف : درک و  مالـسلا ،
يادـص رـس و  یتقو  تسا ، هدرک  شومارف  ار  ّتیم  زامن  دراد  دوخ  دـنزرف  گرم  رد  هک  یهودـنا  مغ و  تهجب  ادـخ  لوسر  دـنتفگ : مدرم 

یلو دومن ؛ هاگآ  امـش  يوگتفگ  رب  ارم  لیئربج  : تشاد راهظا  سپـس  داتـسیا ؛ تساخ و  رب  دوخ  ياـج  زا  دیـسر ، ترـضح  شوگ  هب  مدرم 
نآ دوش ، یم  هتفگ  تاوما  يارب  ریبکت  کی  زامن  ره  ياج  هب  تسا ، هدنادرگ  بجاو  عقوم  جنپ  رد  زامن ، جنپ  امـش  رب  لاعتم  دنوادخ  نوچ 

و ورب ، ربـق  دراو  ّیلع ! اـی  دومرف : نآ  زا  سپ  . دنـشاب هدیـسر  فیلکت  غولب و  ّدـح  هب  ینعی ؛ دـشاب  هدوـب  بجاو  اـه  نآ  رب  زاـمن  هک  یتاوـما 
ار دوخ  دـنزرف  یـسک  دـیابن  رگید  دـنتفگ : مدرم  داهن ، ربق  نورد  ار  میهاربا  مالـسلا ، هیلع  ّیلع  نوچ  راذـگب ؛ دـحل  رد  ار  میهاربا  مدـنزرف 

رگا دومرف : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زین  ماگنه  نیا  رد  . درکن نینچ  هیلع  هّللا  تاولـص  ادخ  لوسر  نوچ  دراذـگب ؛ ربق  لخاد 
یب عزج و  دریگن و  ار  وا  نامیا  ناطیـش  هک  دشاب  نئمطم  هک  نآ  رب  طورـشم  تسین ؛ مارح  دراذگب ، ربق  لخاد  ار  دوخ  هدرم  دـنزرف  یـسک 
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قّرفتم همه  مدرم  نایرج  نیا  زا  سپ  دوزفا : نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  . دـیامنن يراج  دوخ  نابز  رب  زیمآرفک  یتاملک  دـنکن و  یبات 
[ . 28 . ] دنتفر دندش و 

یگلاس هس  یس و  رد  زامن  ءوضو و  میلعت 

نب دّمحم  ترـضح  ادـخ  ربمایپ  هک  یماگنه  : دـنک تیاکح  دـشاب  یم  نیدـمتعم  زا  نیرّـسفم و  تاور و  زا  یکی  هک  ّیمق  میهاربا  نب  ّیلع 
یـصخش هک  درک  ّسح  دینـش و  ار  یئادص  باوخ  رد  دش ، يرپس  شکرابم  رمع  زا  لاس  هس  یـس و  تّدـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللادـبع 

هک دید  ار  یـصخش  ناهگان  دومن ، یم  تکرح  هّکم  ياه  هوک  نیب  یناپوچ ، لاح  رد  نینچمه  ! هّللا لوسر  ای  دیوگ : یمو  دیآ  یم  شرانک 
؛ متـسه لیئربج  نم  داد : خـساپ  صخـش  نآ  ؟ یتسیک وت  تشاد : راهظا  ترـضح  ! هّللا لوسرای  دـیوگ : یم  تسا و  هداد  رارق  بطاـخم  ار  وا 

ینامز ات  تشاد  ناهنپ  ار  عوضوم  نیا  ترـضح  . دنیزگرب دوخ  ربمایپ  لوسر و  ناونع  هب  ار  وت  هک  نآ  ات  تسا  هداتـسرف  وت  دزن  ارم  دنوادخ 
زا اه  تسد  تروص و  نتـسش  رد  ار  نآ  ّتیفیک  .و  ریگب وضو  بآ  نیا  اب  دّمحم ! يا  تفگ : دروآ و  نامـسآ  زا  بآ  يرادـقم  لیئربج  هک 
هب مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نآ ، زا  سپ  . داد میلعت  ترـضح  هب  ار  دوجـس  عوکر و  نینچمه  اهاپ ، رـس و  حـسمو  ناتـشگنا  ات  جـنرآ 

شکرابم رمع  زا  لاس  لهچ  تّدـم  نوچ  .و  درک هدـهاشم  یّـصاخ  تلاح  رد  ار  وا  دـش و  دراو  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  رـضحم 
یم ماـجنا  هـک  تـسا  یلمع  هـچ  نـیا  مساـقلاابا ! اـی  تـشاد : راـهظا  دـید ، تلاـح  نآ  رد  ار  ترــضح  مالــسلا  هـیلع  ّیلع  دوـب ، هتــشذگ 
رانک رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هظحل  نامه  رد  سپ  . تسا هداد  روتـسد  نآ  رب  ارم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يزامن  نیا  دومرف : ترـضح  ؟ یهد

ياجب زامن  داتسیا و  ود  نآ  اب  دروآ و  مالسا  زین  اهیلع ، هّللا  مالس  هجیدخ  سپس  . داتسیا زامن  ماجنا  يارب  هیلع ، هّللا  تاولص  لوسر  ترضح 
دش و دراو  رفعج  هارمه  هب  بلاطوبا  يزور  هک  نآ  ات  دـندناوخ ، یم  زامن  مه  اب  زور  ره  رفن  هس  نآ  تشذـگ و  لاونم  نیدـب  یتّدـم  . دروآ

رفعج هب  بلاطوبا  . دنتـسه زامن  ماجنا  لاح  رد  اهیلع  هّللا  مالـس  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  ّیلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  دـید 
[ . 29 . ] دش زامن  ندناوخ  لوغشم  ناشیا  اب  رفعجو  راذگب  زامن  ناشیا  اب  تسیاب و  اه  نآ  رانک  تفگ :

ردام تیاضر  اب  ناوج  تاجن 

، هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  يزور  : دیامن تیاکح  هیلع  هّللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  دـیفم ، خیـش  موحرم 
نیلاب رب  لوسر  ترضح  نوچ  . دریم یمنو  درب  یم  رس  هب  نداد  ناج  گرم و  تارکس  رد  تسا  یتّدم  ناملـسم ، ناوج  نالف  هک  دنداد  ربخ 

، دـهد تکرح  تسناوت  یمنو  دـشاب  هدـش  لـفق  ناوج  ناـبز  هک  نیا  لـثم  یلو  هّللا ؛» ّـال  َهل إ  ـال إ   » وگب دومرف : تفاـی ، روـضح  ناوـج  نآ 
وا زا  يراتـسرپ  لوغـشم  ناوج  رتسب  رانک  رد  ینز  . دوبن رداق  هّللا » َهل إ ّال  ال إ   » هبّیط هملک  نتفگ  رب  ناوج  دومن و  رارکت  راب  دـنچ  ترـضح 

تدـنزرف زا  اـیآ  دومرف : ترـضح  . متـسه وا  رداـم  نم  یلب ، داد : خـساپ  ؟ دراد رداـم  ناوج  نیا  اـیآ  دومن : لا  ؤس  نز  نآ  زا  ترـضح  دوـب ،
. وش یضار  تدنزرف  زا  داد : داهنشیپ  ترضح  . ما هتفگن  نخس  وا  اب  تسا  هک  لاس  جنپ  تّدم  يرآ ، تفگ : ؟ یـشاب یم  یـضاران  تحاران و 
رد هّللا ،» َهل إ ّال  ال إ   » وگب دومرف : ناوج  هب  ترضح  سپس  . دشاب یضار  وا  زا  زین  دنوادخ  مدش و  یـضار  وا  زا  امـش  مارتحا  هب  درک : ضرع 

ضرع ؟ ینیب یم  هچ  نونکا  نک ، ّتقد  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ ، زا  دعب  . درک يراج  دوخ  نابز  رب  ار  هبّیط  هملک  عیرس  ناوج  نآ  عقوم  نیا 
یّلص لوسر  ترضح  . دراشف یم  ارم  يولگ  تخس  دشاب و  یم  مرانک  رد  الا ن  نیمه  وبدب  فیثک و  ياه  سابل  اب  هرهچ  هایـس  يدرم  درک :

ُروُفَْغلا َْتنءا  َکـّن  إ  َریثَْـکلا ، ِیّنع  ُفْعاَو  َریـسَْیلا ، یِّنِم  ْلَـبق  إ  ِریثَْـکلا ، ِنَع  وُفْعَی  َو  َریـسَْیلا ، ُلَـبْقَی  ْنَم  اـی  :» وگب دومن : راـهظا  هلآ ، هیلع و  هّللا 
مرایسب ناهانگ  ریذپب و  ارم  لمع  نیرتمک  يرذگ ، یم  رد  رایـسب  ياهاطخ  زا  و  یتسه ، اریذپ  ار  زیچان  لمع  هک  یـسک  يا  ینعی ؛ «. میحَّرلا

يدرم تفگ : ؟ ینیب یم  هچ  نونکا  دومرف : ترـضح  دناوخ ، ار  اعد  نیا  ناوج  یتقو  ، یتسه نابرهم  هدـنزرمآ و  وت  هک  انامه  ياشخب ؛ هب  ار 
راب دومرف : ترـضح  . تفر هرهچ  هایـس  صخـش  نآ  وا ، دورو  اب  دـمآ و  مرانک  رد  سابل ، نیرتهب  اب  وب  شوخ  يور و  دیفـس  هرهچ و  شوخ 
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هّللا یّلص  مالـسا  ربمایپ  تکرب  رپ  تسد  هب  دش و  جراخ  شندب  زا  حور ، هظحل  نامه  رد  .و  درک رارکت  یتقو  ناوخب ، ار  تالمج  نآ  رگید 
[ . 30 . ] دیدرگ دنمتداعس  تفای و  تاجن  هلآ ، هیلع و 

مهم رایسب  راک  ود 

توف و ببس  هک  یتحاران  نآ  ضرم و  رتسب  رد  ترضح ، هک  یئاهزور  نآ  رد  : دنک تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  ادخ  لوسر  رسمه  هملس  ّما 
داتسرف و رکبوبا  شردپ  لابند  هب  ار  یـصخش  هشیاع  دیایب ، دیئوگب  ارم  تسود  : دومرف دوخ  نایفارطا  زا  یـضعب  هب  دش ، شترـضح  تداهش 
هب ار  یـصخش  هصفح  سپ  دیایب ، دیئوگب  ارم  تسود  : تشاد راهظا  دـنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  تروص  لوسر  ترـضح  دـش  دراو  وا  نوچ 

نیا رد  دـیایب ، دـیئوگب  ارم  تسود  : دومرف دـنادرگرب و  ار  دوخ  تروص  ترـضح  زین  دـش ، دراو  رمع  نوـچ  داتـسرف و  رمع  شردـپ  لاـبند 
دراو مالّسلا  هیلع  ّیلع  نوچ  داتسرف ؛ شردپ  روضح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شرهوش  اهیلع ، هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ماگنه 
ّیلع نآ  زا  سپ  . دینابسچ دوخ  هنیس  هب  هتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دومن و  لیلجت  مالسلا  هیلع  ّیلع  دورو  زا  تساوخرب و  ياج  زا  ترـضح  دش 

هتـشر رازه  اه  نآ  زا  کی  ره  زا  هک  دومن  میلعت  نم  هب  یملع  ِثیدـح  رازه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  تشاد : راـهظا  مالـسلا  هیلع 
[31 . ] تشگ يراـج  ترـضح  نآ  رب  نم  قرع  نم و  رب  ترـضح  نآ  قرع  میدرک و  قرع  ربماـیپ  نم و  هک  یئاـج  اـت  دوـش  یم  زاـب  رگید 

ناهگان هک  دوب  هتسشن  دوخ  باحـصا  عمج  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  : تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  یّمق  ناذاش  نینچه  .
نامیا و تشاد : راهظا  درک و  باطخ  ترـضح  نآ  هب  دـش و  دراو  ناـشیا  روضح  هب  هریون  نب  کـلام  ماـن  هب  میمت  ینب  هفیاـط  زا  یـصخش 

نیا رب  یهد  تداهش  دیاب  دومرف : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  . مدرگ راگتـسر  نآ  هب  لمع  اب  ات  امرف  میلعت  نم  هب  ار  مالـسا  ینابم 
جنپ يزور  هک  نآ  رگید  متسه ، ادخ  لوسر  دّمحم  نم  هک  یهد  یهاوگ  نینچمه  درادن ، یکیرش  وا  تسین و  اتکی  يادخ  زج  یئادخ  هک 

عومجم رد  ًانمـض  یهد ، ماجنا  ادخ  هناخ  ّجـح  يزادرپب و  ار  تلاوما  سمخ  تاکز و  يریگب و  هزور  ار  ناضمر  هام  یناوخب و  زامن  هبترم 
رارق لمع  دروم  ار  مالسا  تاروتسد  ماکحا و  .و  يریذپب دنـشاب  یم  شدنزرف  هدزای  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  هک  ارم  نیـشناج  تماما  تیالو و 

ماکحا و رگید  زا  يرایـسب  هک  نآ  زا  سپ  ترـضح  . ینکن لامیاپ  عیاض و  ار  یـسک  ّقح  یئامن و  تیاعر  ار  مارح  لـالح و  دراوم  یهد و 
راـک شومارف  یلیخ  نم  هّللا ! لوسر  اـی  تشاد : هضرع  هریون  نب  کـلام  دومن ، ناـیب  ار  یتارکذـت  درمـشرب و  ار  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح 

نب کلام  نوچ  .و  دومن وگزاب  دوب  هدومرف  ار  هچنآ  دومن و  لوبق  مه  ترـضح  امرف ، رارکت  ار  اه  نآ  رگید  هبترم  کی  مدنماضاقت  متـسه ،
نیا هب  دـنیبب ، ار  یتـشهب  نادرم  زا  یکی  دـهاوخب  سک  ره  دومرف : ترـضح  دوش ، جراـخ  ادـخ  لوسر  كراـبم  رـضحم  زا  تساوخ  هریَوـُن 

وا هب  یتقو  دندرک ؛ تکرح  کلام  لابند  هب  تعرـس  اب  دـندش و  دـنلب  دنتـشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  رمع  رکبوبا و  . دـنک هاگن  صخش 
شزرمآ بلط  رافغتسا و  ام  يارب  دنوادخ  هاگرد  زا  میدنماضاقت  وت  زا  کنیا  یتسه ، تشهب  لها  وت  دومرف : ادخ  لوسر  دنتفگ : دندیـسر ،

هدرک اهر  تسا  یهلا  بّرقم  تعافش و  بحاص  هک  ار  ادخ  لوسر  نوچ  ددرگن ، امش  لماش  دنوادخ  شزرمآ  تمحر و  تفگ : کلام  . امن
هب دومرف : دومن و  یمّـسبت  ترـضح  دننزب ، یفرح  هک  نآ  زا  شیپ  دنتـشگرب و  یتحاران  اب  رمع  رکبوبا و  اذـل  . دـیا هدروآ  هانپ  نم  هب  دـیا و 

[ . 32 . ] تسا خلت  ّقح  نخس  یتسار 

ردارب رهاوخ و  کی  هب  تبسن  توافتم ، دروخرب  ود 

؛ دوب هتسشن  شیوخ  لزنم  رد  یهلا  ربمایپ  يزور  : تسا هدروآ  مهیلع ، هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  قداص  زا  لقن  هب  یثیدح  رد  یـسلجم  همّالع 
نامداش وا  رادید  زا  داتفا  يو  هب  شهاگن  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  . دش دراو  ناشیا  رب  ترـضح  نآ  یعاضر  رهاوخ  هک 

شوخ مّسبت و  اب  هیلع  هّللا  تاولـص  ادخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  . دنیـشنب نآ  يور  رب  شرهاوخ  ات  درک  نهپ  وا  يارب  ار  دوخ  زادنا  ور  تشگ و 
نآ كرابم  روضح  زا  تساخرب و  ياـج  زا  ترـضح  رهاوخ  یتاـظحل  تشذـگ  زا  دـعب  دـش ، نتفگ  نخـس  لوغـشم  دوخ  رهاوخ  اـب  یئور 
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دـش یم  بوسحم  زین  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یعاضر  ردارب  هک  نز  نآ  ردارب  رگید ، يزور  . تفر درک و  یظفاحادخ  راوگرزب 
باحصا . دومنن راهظا  شردارب  اب  دوب  هداد  ماجنا  شرهاوخ  اب  هک  ار  یئور  شوخ  دروخرب و  ترضح  نآ  نکیلو  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب 

رهاوخ و نیب  دروخرب  رد  ارچ  هّللا ! لوسر  ای  دنتشاد : هضرع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  دندوب ، نایرج  نیا  رب  دهاش  هک  ترـضح 
شردپ هب  تبـسن  مرهاوخ  نوچ  دومن : راهظا  خساپ  رد  ترـضح  !؟ يدش لئاق  توافت  رفن  ود  نآ  نایم  يدومنن و  تیاعر  ار  تاواسم  ردارب 

اذـل دوب ، انتعا  یب  شردـپ  هب  تبـسن  رـسپ  نوچ  یلو  . مدرک مارتحا  میرکت و  ار  وا  نینچ  نیا  زین  نم  درک ، یم  ّتبحم  هقالع و  راـهظا  رتشیب 
[ . 33  ] دش یئانتعا  یب  دروخرب و  وا  اب  نینچ  نیا 

ادخ نادرم  رظن  رد  ایند 

نانـس نب  دّمحم  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  باحـصا  زا  یکی  زا  لقن  هب  هیلع ، یلاعت  هّللا  ۀـمحر  یـسلجم  همّالع  موحرم  نینچه 
رضحم هب  یصخش  يزور  : دومرف یم  دوخ  باحصا  عمج  رد  هک  مدینـش ، مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  قداص  ترـضح  زا  : دنک تیاکح 

رب ار  دوخ  كرابم  رس  دوب و  هدیشک  زارد  يریصح  يور  ترضح  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دّمحم  كرابم 
زا دـیدرگ ، صخـش  نآ  دورو  هّجوتم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  نیمه  . درک یم  تحارتسا  دوب و  هداـهن  اـمرخ  فیل  زا  یـشلاب 

كرابم ندب  رب  ریصح  هک  درک  هدهاشم  صخش  نآ  هک  دشکب  دوخ  ندب  تروص و  رب  یتسد  تساوخ  تسـشن و  دش و  دنلب  شیوخ  ياج 
یم لمخم  یمشیربا و  ياه  هچراپ  يور  يرسک  رصیق و  تفگ : دوخ  اب  . تسا هتشاذگ  رثءا  شینارون  تروص  رب  فیل  ياه  خن  ترـضح و 

ینیشن و یم  ریصح  يور  رب  میظع  الاو و  ماقم  نیا  اب  امش  یلو  دنتسین ، عناق  یـضار و  دنراد  هک  یتافیرـشت  یگدنز  نیا  هب  زونه  دنباوخ و 
هّجوت : دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  دش ، صخش  نآ  راکفا  هّجوتم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  و  !؟ یباوخ یم  امرخ  فیل  رب 
هراوس دننامه  ایند  نیا  رد  ام  لَثَم  نوچ  میرادن ؛ يا  هطبار  نآ  ءایـشءا  ایند و  اب  ام  مسق ! ادـخ  هب  . میرترب رتهب و  اه  نآ  زا  ام  هک  شاب  هتـشاد 
رادقم هب  نوچ  و  دنیشنب ؛ شا  هیاس  ریز  دیآ و  دورف  تخرد  نآ  رانک  تحارتسا  تهج  سپس  دنک ، روبع  راد  هیاس  یتخرد  رب  هک  تسا  يا 

[ . 34 . ] دتفا هار  هب  شیوخ  دصقم  لابند  هب  دنک و  اهر  ار  نآ  درک  تحارتسا  یفاک 

یتیگ ثداوح  زا  یشرازگ 

یمارگ ربمای  تکرب  رپ  رمع  رخاوا  رد  : دیامن تیاکح  هیلع ، هّللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  زا  لقن  هب  هیلع  هّللا  ۀمحر  یسوط  خیـش  موحرم 
يارب سپ  تسا ، ندش  يرپس  لاح  رد  وت  تایح  رمع و  تّدم  داتسرف : یحو  ترـضح  نآ  رب  لاعتم  دنوادخ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 

هک ار  يا  هدعو  ادنوادخ ! تشاد : راهظا  دومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ادخ  ربمایپ  . شاب هدامآ  تراگدرورپ  اب  تاقالم 
هک یـسک  هارمه  هب  دّمحم ! ای  داتـسرف : یحو  دنوادخ  . تسا هدوبن  یفالخ  وت  ياه  هدعو  رد  هاگ  چیه  هک  نیا  اب  هتفرگن ، ماجنا  يدوب  هداد 

نامه دومن و  دنلب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هبترم  ود  ترـضح  . ایب دُحا  هوک  تمـس  هب  دشاب ، تدوخ  نانیمطا  دامتعا و  دروم 
دُحا هوک  تمس  هب  هیلع  همالس  هّللا و  تاولـص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیومع  رـسپ  هارمه  هب  دمآ : یحو  ماگنه  نیا  رد  . درک رارکت  ار  نانخس 

ریگب و ار  اه  نآ  زا  یکی  سپـس  دنیوگ ؛ خساپ  ات  نک  ادص  ار  یـشحو  تاناویح  تدوخ  دینک و  هلبق  هب  تشپ  دیورب و  الاب  نآ  زا  دـیئایب و 
زا دعب  . دوب دهاوخ  هدش  یغابد  هک  دیئامن ؛ هنوراو  هدـنک و  ار  نآ  تسوپ  ندرگ ، زا  هدـیرب و  ار  نآ  رـس  ات  هد  تیومع  رـسپ  لیوحت  ار  نآ 
اه نآ  دنهد و  یم  شرازگ  تیارب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  یمامتو  دـندرگ  یم  دراو  تاود  ملق و  هارمه  هب  لیئربج  حور و  کَلَم  نآ 

هزات و هشیمه  هکلب  دش ؛ دهاوخن  دوبان  دساف و  شیاه  هتـشون  بّکرم و  تسوپ و  نیا  زگره  دـسیونب و  ات  امن  وگزاب  تیومع  رـسپ  يارب  ار 
هیلع ّیلع  نینم  ؤملاریما  هارمه  هب  دوب ، هدـش  رومءاـم  هچنآ  قـبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نآ ، زا  سپ  . دـشاب یم  هدافتـسا  لـباق 

لیئربج دننَِکب ، ار  ناویح  تسوپ  دنتساوخ  هک  یماگنه  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  ّتیرومءامو  دیسر  دُحا  هوک  يالاب  هب  ات  درک  تکرح  مالسلا 
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دوخ يولج  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  دش ، یخ  ّالـس  ناویح  تسوپ  هک  نیمه  . دندشدراو هکئالم  زا  يرایـسب  دادعت  حور و  کلَم  هارمه  هب 
یحو ناونع  هب  یتاشرازگ  دش و  رضاح  ترضح  نآ  رانک  دوب  رّونم  گنر و  زبس  بّکرم  نآ  نورد  هک  یتاود  ملق و  هظحل  نیمه  رد  داهن ،

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  . تشون یم  ناشیا  دومن و  یم  وگزاـب  شیومع  رـسپ  يارب  ـالم  ناونع إ  هب  ار  اـه  نآ  مرکا  ربماـیپ  دـیدرگ و  لزاـن 
خر تمایق  یئاپرب  ات  هک  یتانایرج  ثداوح و  هّیلک  نینچمه  ناهج ، نوگانوگ  تاظحل  اه و  نامز  یماـمت  تـالاح  فاـصوا و  ناـیب  دوزفا :

زا ریغ  سکچیه  تشاد و  دوجو  تاشرازگ  نآ  رد  تاّرضم ، عفانم و  تهج  زا  یتسه  ملاع  تادوجوم  عیمج  حیرشت  ریـسفت و  و  دهد ، یم 
زین هّللا و  لوسر  يرارذو  حلاص  ناگدنب  تالاح  یگنوگچ  تاشرازگ ، نآ  نمض  رد  .و  دنرادن یهاگآ  اه  نآ  زا  دنوادخ  ءایلوا  نیبّرقم و 

لوسر زا  دعب  ياه  هنتف  بئاصم و  هب  تبـسن  نآ  زا  سپ  . تسا هدـش  دراو  ناکمو  نامز  ره  هب  تبـسن  حورـشم  روط  هب  نافلاخم  نانمـشد و 
هشیپ يرابدرب  ربص و  دیاب  دش : هتفگ  باوج  رد  دومن ؛ فیلکت  بسک  دوخ  فیاظو  دروم  رد  ترضح ، نوچ  دمآ و  نایم  هب  ینانخس  ادخ 

؛ ینعی تیب  لها  جرف  هک  یماگنه  نآ  ات  دندش  تماقتـساو  ربص  هب  هیـصوت  ناشناتـسود  نایعیـش و  ءایلواو و  ءایـصوا  یمامت  نینچمه  . دینک
یگنوگچ مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  مئالع  نوماریپ  نایاپ  رد  .و  دـیامن روهظ  دـسر و  ارف  فیرّـشلا  هجرف  هّللا  لّجع  نامز  ماما 

[ . 35 . ] دیدرگ نایب  یبلاطم  لماک  روط  هب  مشاه  ینب  تموکح 

دنمتورث يدنزرف  ندش  هراچیب 

لوسر دزن  شدنزرف  هارمه  هب  يدرمریپ  يزور  : دیامرف تیاکح  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
جنر و نارازه  مدرک و  گرزب  ار  مرـسپ  نم  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  يراز  هیرگ و  اب  درمریپ  . دش بایفرـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

فیعض نم  هک  زورما  یلو  دیدرگ ، افکدوخ  ّلقتسم و  هک  نآ  ات  مدرک  کمک  ار  وا  دوخ ، تورث  لام و  زا  مدش و  لّمحتم  شیارب  تمحز 
هب مه  ینان  همقل  یّتح  دـنک و  یم  غیرد  نم  هب  یکمک  هنوگ  ره  زا  وا  ما ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  لاوما و  مامت  ما و  هتـشگ  ناوتاـن  و 

لوسر ای  تفگ : ؟ يراد یباوج  هچ  دروم  نیا  رد  وت  دومرف : درک و  دـنزرف  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  . دـهد یمن  نم 
ياراد وا  هّللا ! لوس  راـی  تفگ : ؟ یئوگ یم  هچ  نونکا  دوـمرف : ردـپ  هب  ترـضح  . مرادـن ما  هلئاـع  دوـخ و  جراـخم  رب  دـیاز  يزیچ  نم  هّللا !

یخـساپ هچ  دومرف : دـنزرف  هب  ادـخ  لوسر  . دراد راـنید  مهرد و  زا  رپ  یئاـه  هسیک  زین  دـشاب و  یم  شمـشک  وج و  مدـنگ و  راـبنا  نیدـنچ 
درک و دـنزرف  هب  باطخ  لوسر  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  . مرادـن چـیه  نم  نوچ  دـنک ، یم  هابتـشا  وا  هّللا ! لوسر  اـی  تشاد : راـهظا  ؟ يراد

لوسر ای  تفگ : رسپ  . نک ناسحا  یکین و  تسا ، هدیشک  تمحز  وت  يارب  همه  نآ  هک  تردپ  هب  تبـسن  سرتب و  دنوادخ  باذع  زا  دومرف :
هب یئامن و  کمک  ار  تردپ  دیاب  هدـنیآ  هام  زا  یلو  مینک ؛ یم  کمک  وا  هب  لاملا  تیب  زا  هام  نیا  دومرف : ترـضح  . مرادـن يزیچ  نم  هّللا !

رـسپ هارمه  هب  هبترم  ود  ردپ  هام ، نایاپ  رد  . دزادرپب درم  ریپ  نآ  هب  مهرد  دـص  ات  داد  روتـسد  دـیز  نب  ۀـماُسا  مان  هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی 
هب ترـضح  . مرادن يزیچ  نم  تفگ : نینچمه  رـسپ  دادن و  نم  هب  يزیچ  مدنزرف  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرعو  دمآ  ادـخ  لوسر  دزن  دوخ 

تسد یهت  ریقف و  زورما  نیمه  يراد ، تردپ  هب  تبسن  هک  يدروخرب  نیا  اب  یلو  یتسه ؛ يرایـسب  تورث  ياراد  وت  هک  دومن : هراشا  دنزرف 
، دنتـسه وا  هقوذآ  ياهرابنا  یگیاسمه  رد  هک  يدارفا  دایرف  داد و  هک  دـش  هّجوتم  تشگرب  ترـضح  دزن  زا  دـنزرف  هک  نیمه  . دـش یهاوخ 
ار وا  .و  دناسر یم  رازآ  ّتیذا و  ام  همه  هب  وت  ياهرابنا  هدیدنگ  يوب  دندز : دایرف  داتفا  درمریپ  رـسپ  هب  ناشمـشچ  هک  یماگنه  .و  تسا دنلب 

سانجا نآ  رایـسب ، یلوپ  تخادرپ  اـب  تفرگ و  رگراـک  نیدـنچ  زین  وا  دـنک ؛ هیلخت  ار  شیاـهرابنا  هدـش  دـساف  ساـنجا  اـت  دـندرک  روبجم 
گنـس و زج  يزیچ  ار  اه  نآ  درک ، هعجارم  هدش  هتخودنا  هرقن  الط و  ياه  هسیک  هب  نوچ  .و  درک هیلخت  رهـش  ياه  نابایب  رد  ار  هدـشدساف 

ماش يارب  ینان  همقل  جاتحم  یّتح  هک  يروط  هب  تفرگ ، رارق  یتسد  گنت  رد  تخـسو  دیدرگ  هابت  وا  تورث  یگدنز و  مامت  دیدن و  گیر 
: دومرف نینچ  نیدلاو  قوقح  ءادا  اب  هطبار  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپـس  . دش روجنر  ضیرم و  تیاهن  رد  دیدرگ و  دوخ 
هک دینادب  هنرگو  دندرگ ؛ جاتحم  دنمزاین و  نانآ  هک  دیشابن  یـضار  دینکن و  كانبـضغ  تحاران و  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  دیـشاب  بظاوم 
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[ . 36 . ] دش دیهاوخ  التبم  یهلا  كاندرد  باقع  هب  تمایق  رد  زین  ایند  باذع  زا  ریغ 

نمؤم يارب  ضرم  شزرا 

رس دوخ ، باحصا  عمج  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  يزور  : دیامرف تیاکح  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  قداص  ترـضح 
! هّللا لوسر  ای  درک : لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  تشاد ، روضح  عمج  نآ  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  . درک یمّـسبت  دومن و  دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب 
، هلب دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  !؟ يدوـمن مّسبت  يدرک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  دوـخ  رـس  هک  مدـید  ار  امـش  زورما 

 - ار ادخ  ناگدنب  زا  یکی  لامعا  ات  دندش  دراو  نیمز  رب  نامـسآ  زا  هک  یهلا  رومءام  هتـشرف و  ود  زا  مدش  بّجعتم  هک  نوچ  تسا  تسرد 
ره دـنتفاین ، دوخ  تدابع  ّلحم  رد  ار  صخـش  نآ  نوچ  نکیل  . دنـسیونب شلمع  همان  رد  داد -  یم  ماجنا  عقوم  هب  ار  دوخ  زاـمن  زور  ره  هک 

؛ میتفاین شتدابع  ّلحم  رد  ار  وت  نم  ؤم  هدـنب  اراگدرورپ ! دنتـشاد : هضرع  راگدرورپ  یبوبر  رـضحم  هب  دنتـشگزاب و  نامـسآ  هب  هتـشرف  ود 
، نم هانپ  رد  وا  هک  ینامز  ات  ار  ما  هدنب  تادابع  لامعا و  دیسیونب ، دومرف : لاعتم  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  . دوب هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  وا  هکلب 

تانـسح لامعا و  امـش  داد و  یم  ماجنا  ارم  تدابع  وا  یتمالـس ، لاح  رد  هک  يروطنامه  تسا ، اهراک  رگید  تدابع و  زا  ناوتان  ضیرم و 
نانچمه مزادرپب ؛ زین  یـضیرم  لاح  رد  ار  ما  هدـنب  شاداپ  تسا ، مزال  نم  رب  انامه  دوزفا : دوخ  شیامرف  نایاپ  رد  سپـس  . دـیتشون یم  ار  وا 

[ . 37 . ] ما هدرک  یم  نینچ  وا  یتمالس  ِلاح  رد  هک 

مهم هدنزومآ  هرطاخ  ود 

هیلع و هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  روضح  نز  رفن  هس  يزور  : دیامرف تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  ینیلک  موحرم 
شوخ يوب  مرهوش  تفگ : يرگید  دروخ ، یمن  تشوگ  نم  رهوش  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راـهظا  ناـشیا  زا  رفن  نیلّوا  . دـندش بایفرـش  هلآ 

ینانخـس نینچ  ندینـش  زا  لوسر  ترـضح  . دـنک یمن  یکیدزن  نم  اب  مرهوش  هّللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  یمّوس  دـنک ، یمن  هدافتـسا  رطع 
يانث دمح و  زا  دعب  تفر و  ربنم  يالاب  باحصءا ، عمج  رد  دجـسم  هب  ندش  دراو  زا  سپ  دومن ، تکرح  دجـسم  تمـس  هب  دش و  تحاران 

دننک و یمن  لامعتسا  شوخ  يوب  يا  هّدع  دنروخ و  یمن  تشوگ  نم  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  ما  هدینـش  تسا ! هدش  هچ  : دومرف نینچ  یهلا 
اب منک و  یم  هدافتـسا  شوخ  يوب  مروخ و  یم  تشوگ  هّللا  لوسر  ِنَم  هک  دـینادب  همه  . دـندرگ یمن  رتسب  مه  دوخ  نانز  اـب  رگید  یـضعب 

[38 . ] دوب مهاوخ  رازیب  وا  زا  نم  دـشاب ، نادرگ  يور  یگدـنز  تاـهج  ماـمت  رد  نم  شور  زا  سکره  سپ  . موش یم  رتـسب  مه  دوخ  ناـنز 
لیقع يزور  : دنک تیاکح  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  يومع  رـسپ  ساّبع  نب  هّللادبع  : تسا هدروآ  قودص  خیـش  موحرم  نینچمه  .

دراو مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دومن ، یم  ّتبحم  هقالع و  راهظا  ناشیا  هب  تبـسن  رایـسب  ترـضح  تشاد و  روضح  ادـخ  لوسر  دزن 
ادـخ هب  يرآ ، دومرف : هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  ؟ تسا امـش  نانیمطا  هقالع و  دروم  لیقع  ایآ  هّللا ! لوسر  اـی  دومن : راـهظا  دـش و 

شدنزرف انامه  دوزفا : سپس  .و  بلاطوبا اب  شیتسود  تهج  هب  مّود  شدوخ و  تهج  هب  یکی  مراد : تسود  تهج  ود  هب  ار  وا  نم  دنگوس !
وا رب  اه  هکئالم  تشگ و  دنهاوخ  نایرگ  وا  يارب  نینم  ؤم  دش و  دهاوخ  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدنزرف  زا  عافد  ّتبحم و  رد  ملـسم 
رب شیاه ، مشچ  ِکشا  دش و  نایرگ  نانخـس  نیا  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیازفا : یم  ساّبع  نبا  . داتـسرف دـنهاوخ  دورد 

[ . 39 . ] منک یم  ناحبس  يادخ  هب  ار  متیب  لها  رب  نیملاظ  نیبصاغ و  تیاکش  نم  دومرف : سپس  تشگ و  يراج  شکرابم  تروص 

دش دنمتداعس  هارمگ ، ناوج 

هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  : دنک تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  رفعجوبا ، ترـضح  زا  لقن  هب  یفعج  دیزی  نب  رباج 
مالـسا یمارگ  لوسر  دزن  اهزور  زا  يرایـسب  رد  ناوج  نیا  . تسیز یم  دـندوب  يدوهی  همه  هک  دوخ  هداوناخ  دزن  يدوهی  ناوج  کـی  هلآ ،
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هّللا تاولص  ادخ  ربمایپ  اسب  هچ  و  درک . یم  يراکمه  کمک و  ناشیا  هب  تشاد ، يراک  ترـضح  هچنانچ  دمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا سپ  . داتـسرف یم  دارفا  نآ  يارب  ار  اه  همان  هارمگ  ناوج  نآ  طّسوت  تشون و  یم  هماـن  صاخـشا  رگید  اـی  لـئابق و  ياـس  ؤر  يارب  هیلع ،

هدربمان ناوج  لاح  ياـیوج  ترـضح  تهج  نیمه  هب  دـماین ، لوسر  ترـضح  تاـقالم  هب  زور  دـنچ  ناوج  لاونم ، نیدـب  یتّدـم  تشذـگ 
هارمه هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا ؛ هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  دـشاب و  یم  ضیرم  هک  تسا  یتّدـم  دـنتفگ : ؟ دـیدرگ

هدیباوخ رتسب  رد  ناوج  هک  دندید  دندش ، لزنم  دراو  هک  نیمه  دندرک ، تکرح  ناوج  نآ  لزنم  تمس  هب  تدایع ، يارب  شنارای  زا  یضعب 
لوسر ! مساقلاابا ای  کیّبل  تفگ : درک و  زاب  ار  دوخ  ياه  مشچ  ناوج  دز ، ادـص  ار  وا  ترـضح  نوچ  و  تسا ، هتـسب  ار  دوخ  ياـه  مشچ  و 
لوسر ادّـمحم  ّنا  هّللا و  ّالا  هلا  ـال  نءا  دهـشءا  :» وگب هدـب و  نم  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  رب  تداهـش  دومرف : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
لوسر ترضح  رگید  راب  . دوشگن بل  زا  بل  درک و  ردپ  هب  یهاگن  ناوج  دوب ، هتسشن  شرـسپ  نیلاب  رب  دوب  يدوهی  زین  هک  ناوج  ردپ  «. هّللا

ار دوخ  داهنـشیپ  ترـضح  مّوس  هلحرم  رد  دـنام ، تکاس  روط  نامه  درک و  دوخ  ردـپ  هب  یهاـگن  ناوج  زاـب  دومن و  رارکت  ار  دوخ  نخس 
، وگب یهاوخ  یم  هچ  ره  هد و  ماـجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  تفگ : دوخ  دـنزرف  هب  ردـپ  سپ  . دـیدرگ دوخ  ردـپ  هّجوتم  ناوـج  دوـمن و  حرطم 
، ندروآ مالـسا  اب  و  هّللا » لوُسر  دّـمحم  ّکن  و أ  هّللا ، هل إ ّال  ـال إ  نءا  دهـشءا  : » دوشگ نخـس  هب  بل  دوب ، هارمگ  هظحل  نآ  اـت  هک  یناوج 
وا دومرف : دوخ  ناهارمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نآ  زا  سپ  . درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  و  تفای ؛ تیاده  دنمتداعس و 
هک هّللدـمحلا  تشاد : راهظا  سپـس  .و  میئامن شنفد  میناوخب و  زامن  وا  رب  ات  دـینک  نفک  دـیهد ، لـسغ  ار  وا  دـیدرگ ، ناملـسم  اـم  دـننامه 

[ . 40 . ] مهد تاجن  مّنهج  شتآ  یهارمگ و  زا  ار  رفن  کی  متسناوت 

لوسر ای  ادخ ، هب  قشع 

یم روبع  یّلحم  زا  دوخ  باحصا  زا  یخرب  هارمه  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  يزور  : دنا هدرک  تیاکح  نیخّروم  نیثّدحم و 
؛ دیدرگ نادنخ  نامداش و  رایـسب  ناوجون  . درک مالـس  ناوجون  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  دـندروخرب و  یناوجون  هب  هک  دومن 

تـسود ار  وـت  مسق ! ادـخ  هب  يرآ ، تـفگ : ؟ يراد تـسود  ارم  اـیآ  دوـمرف : دوـمن و  باـطخ  وا  هـب  هـلآ ، هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
: تفگ ؟ تردام دننامه  دومرف : . رتشیب تفگ : ؟ تردپ دننامه  دوزفا : ترضح  . رتشیب رتهب و  تفگ : ؟ تنامـشچ دننامه  دومرف : ترـضح  . مراد

ماـگنه نیا  رد  . مراد تسود  ار  وت  مدـنم و  هقـالع  وت  هب  يزیچ ، ره  زا  رتشیب  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : ؟ تدوخ ناـج  دـننامه  دومرف : زینرتـشیب 
ای هن ؛ ادخ ، ادخ ، ادخ ، تشاد : راهظا  هظحل  نیا  رد  ناوجون  ؟ يراد تسود  ارم  تیادخ  تراگدرورپ و  دـننامه  ایآ  دومن : راهظا  ترـضح 

تهج هب  ار  وت  هّللا ! لوسر  ای  تسین ؛ یتلیـضف  يرترب و  وا  رب  ار  سکچیه  درادن و  شزرا  لاعتم  دنوادخ  لباقم  رد  يزیچ  چیه  هّللا ! لوسر 
دوخ ناهارمه  هّجوتم  خسار ، يداقتعا  نخس و  نینچ  ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  . مراد تسود  ادخ  هب  نامیا  قشع و 

یتمالس اه و  تمعنزا  هچنآ  هک  نیا  هچ  دیرادب ؛ تسود  نینچ  نیا  ار  ادخ  دیشاب و  هتـشاد  نامیا  قشع و  نینچ  نیا  زین  امـش  دومرف : دش و 
يادـخ هب  نامیا  یتسود و  تهج  هب  دـیاب  دـیراد ، تسود  ارم  رگا  و  دوزفا : سپـس  . تسا لاعتم  دـنوادخ  فاطلا  زا  همه  دـیراد ، رایتخا  رد 

[ . 41 . ] دشاب ناحبس 

ینامسآ بکرم  اب  رارسا  فشک 

یّلص ادخ  ربمایپ  يزور  : دیامن تیاکح  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  مالّسلا ، مهیلع  شراوگزب  ناردپ  زا  لقن  هب  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 
نب ّیلع  نآ  ءارجا  تهج  تسا ، هدش  لزان  لاعتم  دـنوادخ  فرط  زا  يا  همانرب  دومرف : تسـشن و  ام  دزن  دـمآ و  دجـسم  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا 

تاولص ادخ  لوسر  دزن  مالسلا  هیلع  ّیلع  هک  یماگنه  تفر ، ترضح  نآ  لابند  هب  یسراف  ناملس  سپ  . دیروایب ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
هدهاشم طقف  میدشن ، نانخس  نآ  هّجوتم  ام  دومن و  نایب  مالسلا  هیلع  یّلع  يارب  ار  يّرس  بلاطم  هدرک و  تولخ  رگیدکی  اب  دمآ ، هیلع  هّللا 
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وتسا ریزارس  فاّفش  ِّرد  ياه  هناد  نوچمه  شکرابم ، تروص  یناشیپ و  زا  قرع  تارطق  هدرک و  قرع  تخـس  لوسر  ترـضح  هک  میدرک 
نآ زا  دعب  . دوب دهاوخ  ّمهم  رایـسب  هک  امن  تیاعر  ظفح و  ار  اه  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یّلع  ترـضح  هب  تفای ، نایاپ  ناشیا  رارـسا  نوچ 

رـضاح ود  ره  و  مدناسر ؛ ار  لوسر  ترـضح  مایپ  متفر و  اه  نآ  غارـس  هب  سپ  . دنیآ ام  دزن  ات  وگب  ار  رمع  رکبوبا و  رباج ! يا  دومن : راهظا 
ناملـس هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  دعب  . دـمآ مه  وا  دـیایب ؛ دـیئوگب  مه  نامحرلادـبع  هب  دومرف : ترـضح  سپـس  دـندش ،

، دروآ ار  شرف  نآ  یـسراف  ناملـس  یتقو  . رواـیب ریگب و  وا  زا  يربیخ  شرف  ددـع  کـی  هملـس و  ّما  دزن  ورب  دومرف : درک و  باـطخ  یـسراف 
نآ هشوگ  هس  رد  نامحرلادبع  رمُع و  رکبوبا و  سپ  دنیشنب ؛ نآ  يور  يا ، هشوگ  رد  رفن  ره  دننک و  نهپ  ار  شرف  ات  داد  روتـسد  ترـضح 

هشوگ نیمراهچ  رد  دومرف : نایاپ  رد  دومن و  نایب  شیارب  ار  يرارسا  درک و  تولخ  یسراف  ناملس  اب  لوسر  ترضح  نآ  زا  دعب  .و  دنتسشن
نیا رد  هک  وـگب ، متفگ  تیارب  هچنآو  نیـشنب ؛ شرف  نآ  طـسو  هناـیم و  رد  داد : روتـسد  زین  مالـسلا  هیلع  یّلع  ترـضح  هب  و  نیـشنب ؛ شرف 

لوسر ترـضح  !؟ تسا ّیلع  تاّیـصوصخ  زا  نیا  دنتفگ : رفن  هس  نآ  هظحل ، نیا  رد  دش . یهاوخ  رداق  یتکرح  ره  يراک و  ره  رب  تروص 
تکرح شرف  نآ ، زا  دعب  دـیوگ : يراصنا  رباج  . دـینک تیاعر  ار  وا  مارتحا  دیـسانشب و  ار  وا  تلزنم  ردـق و  یلب ، دومرف : هیلع  هّللا  تاولص 

هب زاورپ  زا  سپ  : تفگ هک  مدینـش  یـسراف  ناملـس  زا  تشگ ، زاب  نیمز  هب  یتّدـم  زا  سپ  نوچ  دـمآ و  رد  زاورپ  هب  اـه  نامـسآ  رد  درک و 
هب متفگ : رکبوبا  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  روتـسد  قبط  میدـمآ و  دورف  يراـغ  راـنک  نیمز  زا  يا  هشوگ  رد  اـه ، نامـسآ 

یباوج مالس  زا  سپ  مه  وا  دنک ، مالس  هک  متفگ  رمع  هب  سپس  . دینشن یباوج  درک  مالس  نوچ  نک و  مالس  دنتسه ، راغ  لخاد  هک  يدارفا 
تیاهن رد  . دشن هداد  زین  نم  مالس  باوج  مدرک و  مالس  مدوخ  نآ  زا  دعب  دشن ، هداد  یباوج  زین  درک و  مالس  نامحرلادبع  نینچمه  دینشن ،

راغ برد  ناهگان  درک  مالس  نارگید  دننامه  نوچ  و  دیئامن ؛ مالس  راغ  لها  رب  امـش  نونکا  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هب 
نم . دنتـشاذگ رارف  هب  اپ  تشحو  زا  رفن  هس  نآ  هک  يروط  هب  دیدرگ  نایامن  يرون  دیـسر و  شوگ  هب  نآ  نورد  زا  یئادص  دـش و  هدوشگ 

نورد یلاها  هب  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  سپس  . دنیوگ یم  هچ  اه  نآ  دش و  دهاوخ  هچ  مینیبب  ات  دینکن  رارف  دیشاب ، مارآ  متفگ : ناشیا  هب 
يا وت  رب  مالـس  دش : هتفگ  راغ  نورد  زا  هظحل  نیمه  رد  . دیا هدروآ  نامیا  اتکی  يادـخ  هب  هک  اهامـش  رب  مالـس  دومرف : دومن و  باطخ  راغ 

لوسر زا  سپ  تفالخ  تیالو و  و  یتسه ؛ نیملسم  ياوشیپ  ماما و  وت  تسا و  ادخ  ربمابپ  تیومع  رسپ  هک  میهد  یم  تداهش  ام  ! نیقّتم ماما 
راهظا راـغ  لـها  هچنآ  هب  زین  اـم  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هب  رفن  هس  ره  نآ ، زا  دـعب  . نارگید هن  تسا  وت  صوصخم  اـهنت  ادـخ 
روتـسد قبط  نآ  زا  سپ  . دوش یـضار  ام  زا  هک  دـیاش  امن ؛ تعافـش  ام  يارب  هّللا ، لوسر  دزن  تشگ  زاب  ماگنه  یلو  میراد ؛ نامیا  دنتـشاد ،

لزنم زا  ترضح  میدمآ و  دورف  دجـسم  يولج  ادّدجم  زاورپ ، زا  دعب  میتسـشن و  شرف  نامه  يور  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
ام دنداد ، تداهش  راغ  لها  هچنآ  رب  هّللا ! لوسر  ای  دنتشاد : هضرع  رفن  هس  نآ  ؟ تشذگ هچ  رفس  نیا  رد  دومرف : دمآ و  ام  دزن  دش و  جراخ 

و دوب ؛ دیهاوخ  دنمتداعس  هتفای و  تیاده  دیشاب ، مدق  تباث  رگا  دومن : راهظا  هیلع  هّللا  تاولص  لوسر  ترـضح  . میتسه نم  ؤم  دهاش و  زین 
زا دعب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ّیلع تفالخ  تیالو و  هک  یسک  نآ  دومرف : نایاپ  رد  .و  ما هدرک  غالبا  امش  هب  دوب  متلاسر  هفیظو  هچنآ  هک  دینادب 

[ . 42 . ] تسا هتفای  تاجن  زوریپ و  دریذپب ، نم 

ءافش يارب  نهاریپ ، زا  یخن 

يداش و بجوم  بوخ  قالخا  رحب ! يا  : دومرف ترضح  نآ  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  : دنک تیاکح  اّقس  رحب  مان  هب  یـصخش 
ضرع ؟ منک نایب  تیارب  دنناد  یمن  ار  نآ  هنیدم  یلاها  هک  ادخ  ربمایپ  یگدنز  زا  یناتساد  هب  یهاوخ  یم  ایآ  دوزفا : سپـس  و  تسا ؛ رورس 

زا يزینک  ناهگان  دوب ، هتسشن  دجسم  رد  دوخ  باحصا  زا  یعمج  اب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  دومرف : ترـضح  . یلب مدرک :
هیلع هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  . تفرگ ار  ترضح  نهاریپ  زا  يا  هشوگ  داتسیا و  هیلع  هّللا  تاولص  ادخ  ربمغیپ  رانک  دش و  دجـسم  دراو  راصنا 

نهاریپ زینک  هبترم  ود  تسـشن ، ترـضح  نآ  نوچ  درک و  اهر  ار  ترـضح  نهاریپ  دـیوگ ، ینخـس  هک  نآ  نودـب  زینک  تساـخرب و  هلآ  و 
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کی تفرگ و  رارق  ترـضح  رـس  تشپ  زینک  داتـسیا و  ربمایپ  مراهچ  هبترم  هک  نآ  ات  داد  ماجنا  هبترم  هس  ات  ار  راک  نیا  تفرگ و  ار  ناـشیا 
هـشوگ هبترم  هس  هک  دوب  یناـیرج  هچ  نیا  دـنتفگ : زینک  هب  مدرم  نآ  زا  سپ  . تفر تشادرب و  دیـشک و  هتـسهآ  ار  ترـضح  نهاریپ  زا  خـن 

مه ترضح  یتفگ و  یمن  ینخس  وت  دش ، یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  ترـضح  هک  ینامز  یتفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نهاریپ 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نهاریپ  زا  كُّربت  ناونع  هب  یخن  ات  دنداتـسرف  ارم  دوب ، یـضیرم  ام  هداوناخ  رد  تفگ : زینک  !؟ دومرف یمن  ینخس 

هک مراهچ  هبترم  ات  مدرک  مرـش  نم  دـیدرگ و  نم  هّجوتم  مروآ ، رد  شنهاریپ  زا  یخن  متـساوخ  نوچ  مریگرب و  ضیرم  يافـش  يارب  هلآ  و 
[ . 43 . ] مدرب ضیرم  يافش  يارب  متفرگ و  شنهاریپ  زا  یخن  دوبن  نم  هب  ناش  هّجوت  نوچ  متفرگ و  رارق  ترضح  نآ  رس  تشپ  نم 

قفانم ندروآ  مالسا  وهآ و  نامیپ 

مالسلا هیلع  ّیلع  نینم ، ؤملاریما  زا  لقن  هب  هیلع  هّللا  تاولص  قداص  ماما  : دنا هدروآ  ناگرزب  رگید  یسلجم و  همّالع  یسوط و  خیش  موحرم 
، دوب هدش  هتـسب  يا  همیخ  رداچ و  خیم  هب  بانط  اب  هک  داتفا  یئوهآ  رب  شروبع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يزور  : دـیامرف تیاکح 

ریش زا  رپ  میاه  ناتسپو  دنا  هنسرگ  هنشت و  هک  متسه  دازون  ود  ردام  نم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  نخس  هب  ترضح  نآ  هدهاشم  اب  وهآ 
لوسر . دنبب بانط  نیمه  اب  ارم  و  مدرگ ؛ یم  رب  هبترم  ود  دنوش  ریـس  نوچ  مهد و  ریـش  ار  میاه  هّچب  مورب  ات  نادرگ  دازآ  ارم  تسا ، هتـشگ 

! هّللا لوسر  ای  تفگ : باوج  رد  وهآ  ؟ یتسه هداوناخ  نیا  راکـش  هک  یلاح  رد  منک  دازآ  ار  وت  هنوگچ  دومرف : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
هک تفرگ  وهآ  زا  قاـثیم  ناـمیپ و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  . دـنبب لکـش  نیمه  هب  ارم  تدوخ  تسد  اـب  مدرگ و  یم  رب  نم 
هب ار  نآ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تشگرب و  یتاظحل  زا  سپ  تفر و  وهآ  . دومن دازآ  ار  ناویح  نآ  زا  دعب  ددرگ ، زاب  عیرس 

نالف زا  دـنتفگ : ؟ تسا هدرک  راکـش  ار  نآ  یـسک  هچ  و  تسیک ؟ زا  وهآ  نیا  دومن : لا  ؤس  رفن  دـنچ  زا  سپـس  تسب و  لّوا  تلاـح  ناـمه 
نایرج مامت  ندینـش  يا و  هنحـص  نینچ  ندید  اب  دوب ، نیقفانم  زا  یچراکـش  هک  یلاح  رد  دـمآ ، هداوناخ  نآ  دزن  ترـضح  تسا ؛ هداوناخ 

. تفرگ رارق  هیلع ، هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  يافو  اـب  ناراـی  زا  یکی  ءزج  سپـس  درک و  دازآ  ار  وهآ  تشادرب و  دوخ  قاـفن  زا  تسد 
[ . 44]

تمایق رد  كدوک  تعافش 

ار شیوخ  دنزرف  دمآ ، یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رادیدو  تاقالم  هب  هاگره  راصنا  زا  يدرم  : دنک تیاکح  کلام  نب  سنا 
ناـهنپ ترـضح  نآ  زا  ار  عوضوم  نیا  ردـپو  درک  توـف  [ 45  ] صخـش نآ  دـنزرف  یتّدـم ، تشذـگ  زا  سپ  . دروآ یم  دوـخ  هارمه  هب  زین 

: دنتفگ نارگید  ؟ دش وا  دنزرف  يایوج  ترضح  دش ؛ دراو  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  كرابم  رـضحم  هب  يزور  هک  نآ  ات  تشاد ،
هب تفر ؛ هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  روـضح  زا  صخـش  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  . دـشاب یم  رادـغاد  وا  تسا و  هتفر  اـیند  زا  شدـنزرف 

تکرح ترضح  نآ  هارمه  هب  دنتفریذپ و  ناتسود  ؟ میئوگ تیلستو  یتمالس  رـس  ار  وا  میورب و  هک  دیتسه  لیام  ایآ  دومرف : دوخ  باحـصا 
هداوناخ دارفا  مامت  وا و  هب  تسا ، نیگمغ  نوزحم و  رایـسب  دـنزرف ، ردـپ  هک  دومن  هدـهاشم  دـش و  لزنم  دراو  ترـضح  هک  نیمه  . دـندرک

کمک و يریپ  رد  هک  دوب  نم  يوزرآ  دیما و  وا  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظا  ردپ  ناهارمه ، ادخ و  ربمایپ  ِتیلست  زا  سپ  .و  دومرف تیلست 
وا هب  ینیبـب و  دوخ  يولج  تماـیق  رد  ار  تدـنزرف  هک  هاـگ  نآ  يدرگ ، یمن  ناـمداش  وت  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  . دـشاب نم  راوـخمغ  راـی و 
ات دنک  سامتلا  ّقح  یبوبر  رـضحم  هب  ردق  نآ  مهاوخ و  یم  ار  مردام  ردپ و  نم  اراگدرورپ ! دیوگب : تدنزرف  . ورب تشهب  لخاد  دـنیوگب :

ناهارمه !؟ دیوش یم  تشهب  دراو  رگیدـکی  اب  دریذـپ و  یم  ردام  ردـپ و  ّقح  رد  ار  هانگ  یب  کچوک و  دـنزرف  تعافـش  دـنوادخ  هک  نآ 
دیون تراشب و  نیا  دومرف : ترضح  ؟ تسا اه  ناملسم  مومع  يارب  ای  تسا ، صخش  نیا  صوصخم  اهنت  تراشب  نیا  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :

[ . 46 . ] دشاب یم  لاعتم  دنوادخ  هب  نم  ؤم  ناگدنب  مامت  يارب 
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بلق يداش  ردپ و  هیرگ 

هتسشن یّلحم  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  : دیامرف تیاکح  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  قداص  رفعج  ماما 
دمآ و لوسر  ترـضح  نارتخد  زا  یکی  فرط  زا  یـصخش  ناهگان  هک  میتشاد ، روضح  ترـضح  نآ  فارطا  يا ، هّدع  هارمه  هب  نم  دوب و 

کمک ارم  دـیروآ و  فیرـشت  دـشاب  نکمم  هچناـنچ  تسا ؛ هتفگ  رارق  گرم  لاـح  رد  راـمیب و  تخـس  مدـنزرف  دـیوگ : ناـترتخد  تفگ :
ره تسوا و  يارب  زا  همه  دریگب  ار  هچنآ  هداد و  دـنوادخ  ار  هچنآ  وگب : مرتـخد  هب  ورب ، دومرف : هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  . دـیئامن

تشگ و زاب  یتاظحل  زا  سپ  درب و  شرتخد  يارب  ار  ترـضح  مایپ  صخـش  نآ  . دورب ایند  نیا  زا  يزور  دیاب  هدمآ ، ایند  نیا  رد  هک  یناسنا 
فیرشت دراد  ناکما  رگا  تسا ، رتزیزع  مدوخ  ناج  زا  دنزرف  نیا  تشادراهظا : ناترتخد  نکیل  مدناسر ؛ ار  امـش  مایپ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :
ترـضح رتخد  لزنم  هب  ات  میتفر  ناـشیا  هارمه  هب  زین  اـم  دومن و  تکرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نآ ، زا  سپ  . دـیروایب

نیگمغ و دوب  نداد  ناج  لاحرد  هک  داتفا  لفط  هب  شمـشچ  هیلع  هّللا  تاولـص  ادـخ  لوسر  هک  نیمه  . میدـش لزنم  دراو  سپـس  هدیـسر و 
نم دومرف : ترـضح  !؟ دـینک یم  هیرگ  ناتدوخ  هاگ  نآو  دـیئامن  یم  یهن  دارفا  گرم  رد  هیرگ  زا  ار  ام  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : . دـش ناـیرگ 

، هیرگ عون  نیا  هک  نادب  دوزفا : سپـس  .و  دـیا هدـش  یهن  دایرف  داد و  نویـش و  زا  هکلب  ما ، هدرکن  یهن  ناتنازیزع  گرم  رد  هیرگ  زا  ار  امش 
[ . 47 . ] ددرگ یم  ناور  بلق و  یباداش  یتمالس و  بجوم  دیاشگ و  یم  ار  لد  هدقع 

قفانم هزانج  رب  زامن 

یّلص ادخ  ربمغیپ  دیسر ، تکاله  هب  نیقفانم  زا  یکی  لولس  نب  ّیبُءا  نب  هّللادبع  یتقو  : تسا هدومن  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
رد هک  باّطخ  نب  رمع  . دندومن تکرـش  وا  نفد  مسارم  رد  دـندش و  رـضاح  وا  هزانج  رب  دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

هدرکن یهن  نیقفاـنم  هزاـنج  رب  روضح  زا  ار  وت  دـنوادخ  رگم  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : دوـشگ و  ضارتـعا  هب  بل  تشاد  تکرـش  مسارم  نآ 
رارکت ار  دوخ  ضارتعا  رَمُع  دومرفن ؛ یخساپ  دومن و  توکس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  ؟ يوشن رـضاح  اه  نآ  ربق  رب  هک  تسا 

نم هک  يراد  ربخ  ایآ  وت ! لاح  رب  ياو  تشاد : راهظا  نینچ  رمع ، ضارتعا  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  . درک
زا رپ  ار  وا  ربق -  نورد -  ادـنوادخ ! ینعی ؛ «. اران ُْهلِـصءاَو  اران ، ُهَْربَق  الْما  َو  اران ، ُهَفْوَج  ُشحا  ّمهّللا  :» مدرک اعد  نینچ  قفانم  نیا  ربق  نیلاـب  رب 

[ . 48 . ] هد رارق  شتآ  اب  نیشن  مه  ار  وا  نادرگ و  شتآ 

یتشهب ضیرم  زا  رادید 

رـضحم هب  نم  دوب ، هدـش  يدـیدش  زرل  َبت و  راچد  يرافغ  رذوبا  يزور  : دـنیامن تیاکح  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  نینم ، ؤملاریما  ترـضح 
ترضح . تسا هدش  یتخـس  ضرم  هب  التبم  يرافغ  رذوبا  هّللا ! لوسر  ای  متفگو : مدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  كرابم 

لزنم دراو  نوچ  مدرک و  تکرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هارمه  هب  نم  سپ  میور ، یم  وا  رادید  تدایع و  هب  رگیدکی  اب  دومرف :
یتّیعـضو هچ  رد  دومرف : درک و  رذوبا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  نآ  زا  سپ  . میتسـشن وا  رتسب  رانک  میدـش ، يرافغ  رذوبا 

هیلع هّللا  تاولص  لوسر  ترـضح  . مرب یم  رـس  هب  یئامرف  یم  هدهاشم  هک  یتلاح  دیدش و  بت  رد  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  رذوبا  ؟ یتسه
نیا اب  يدوب و  هتـشگ  يّداـم  يویند و  روما  رد  قرغ  وت  دوزفا : سپـس  .و  منیب یم  تشهب  تاـغاب  زا  یکی  رد  ار  وت  اـیوگ  رذوبا ! يا  دومرف :

رب ار  وت  رذوبا ! يا  سپ  داد ؛ رارق  ترفغم  دروم  ار  وت  ياهاطخ  اه و  شزغل  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، هدـش  دراو  وت  رب  هک  یتحاران  هضراـع و 
ؤم نآ  زا  منک  یم  بّجعت  رایسب  دومرف : رگید  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  [ . 49 . ] داب تراشب  ترفغم  تمحر و  نیا 

تـسود انامه  دنادب ، دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ّتیعقوم  نم ، ؤم  ناسنا  هچنانچ  دنک ؛ یم  یتحاران  عزج و  دوخ ، یـضیرم  يارب  هک  ینم 
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[ . 50 . ] دورب نابرهم  دنوادخ  تاقالم  هب  دبایرد و  ار  وا  گرم ، ات  دشاب  ضیرم  هشیمه  هک  دراد 

ناتسود اب  یتسیزمه  شور 

میظنت باحصا  اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  هنازور  تاعاس  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  : دومرف تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
رد سلاجم ، رد  ترـضح  نآ  . دومرف یم  تبحـص  تسلاجم و  ناگدـننک  تاقالم  اب  دارفا ، تبون  تیاعر  اب  مظن و  اـب  دومن و  یم  میـسقت  و 

روط هب  هاگچیه  و  تسشن ؛ یم  وناز  ود  صاخشا ، روضح  رد  هشیمه  هکلب  درک ؛ یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  زگره  ناتسود  باحـصا و  روضح 
دیشک یمن  ار  دوخ  تسد  درک ، یم  هحفاصم  ناشیا  اب  داد و  یم  تسد  ترضح  اب  یـصخش  هک  یماگنه  . تسـشن یمن  الاب  اهوناز  اپ و  ِرَس 

درک یمن  شدیما  ان  دید ، یم  ار  یلئاس  اجک  ره  رد  . دنک ادج  ترضح  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  صخـش ، نآ  هک  نآ  رگم  درک  یمن  ادج  و 
یم وا  ّقـح  رد  يریخ  ياـعد  دـیامن و  کـمک  ار  وـت  هّللا  ءاـشنا  دـنوادخ ، دوـمرف : یم  دـهدب  وا  هب  هک  تشادـن  دوـخ  هارمه  يزیچ  رگا  و 

ترضح سکره  .و  دومن یم  لا  ؤس  دش و  یم  ایوج  ار  وا  مان  ترضح  تشگ ، یم  رفس  مه  ای  نیشن و  مه  انشآ ، ترـضح  اب  سکره  . دومن
هدروآ نینچمه  [ . 51 . ] درک یم  لیم  اه  نآ  ياذـغ  زا  دـش ، یم  رـضاح  يا  هرفـس  رب  رگا  دومن و  یم  لوبق  درک ، یم  توعد  یماعط  هب  ار 
هارمه هب  ار  ترضح  نآ  تشاد ، لزنم  هنیدم  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ردق  یلاع  ربمایپ  ناتـسود  باحـصا و  زا  یکی  يزور  : دنا
هارمه هب  نوچ  و  تفریذپ ؛ ار  یباحـص  صخـش  نآ  توعد  ادـخ  ربمایپ  . درک توعد  دوخ  لزنم  رد  ینامهیم  هب  شنارای  زا  رگید  رفن  راهچ 

هک یماگنه  . دش قحلم  ناشیا  هب  مشـش  رفن  ناونع  هب  زین  رگید  رفن  کی  هار  نیب  رد  دـندرک ، تکرح  نابزیم  لزنم  يوس  هب  رگید  رفن  راهچ 
توعد ار  وت  نابزیم  دومرف : مشش  صخش  نآ  هب  هیلع  هّللا  تاولص  مرکا  ربمایپ  دندیـسر ، نابزیم  لزنم  کیدزن  شناهارمه  اب  ترـضح  نآ 
هاگره : دـنا هدرک  تیاور  نینچمه  . میریگب دورو  هزاجا  زین  وت  يارب  مینک و  تبحـص  لزنم  بحاص  اب  ات  شاب  رظتنم  اج  نیمه  تسا ، هدرکن 
بکرم رب  زین  ار  وا  دومن ، یم  دروخرب  يا  هدایپ  صخـش  هب  هار  ریـسم  رد  رگا  تفر ؛ یم  یتمـس  هب  دـش و  یم  بکرم  رب  راوس  ادـخ  ربماـیپ 

[ . 52 . ] درک یم  راوس  دوخ 

ادخ ربمایپ  اب  نانز  تعیب  یگنوگچ 

[53 ...( ] َکَنِْعیاُبی ُتانِم  ؤُْملا  َكَءاج  اذِا  ُّیبَّنلا  اهُّیَا  ای  : ) نآرق هفیرش  هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ  دوخ ، باتک  رد  یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  موحرم 
تعیب ادخ  ربمایپ  اب  دنتـساوخ  نانز  نوچ  و  دش ؛ لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  هّکم  حـتف  رد  هکرابم  هیآ  نیا  : تسا هدروآ 

یم سکره  دومرف : درک و  نانز  هب  باطخ  نآ  زا  سپ  . دومن نآ  لـخاد  ار  دوخ  تسد  داـهن و  دوخ  يولج  بآ  زا  یحَدَـق  ترـضح  دـننک 
: تشاد طرش  ود  تعیب  نیا  . منک یمن  هحفاصم  نانز  اب  نم  دوزفا : سپـس  دیامن و  حدق  نیا  لخاد  ار  دوخ  تسد  دنک ، تعیب  نم  اب  دهاوخ 
َو َّنِهیِدـْیَا  َْنَیب  ُهَنیرَتْفَی  ٍناتُْهِبب  َنیتْءاَی  َو ال  َّنُهَدالْوَا  َْنُلتْقَی  َو ال  َنینْزَی  َو ال  َْنقِرْـسَی  َو ال  ائیَـش  هّللِاب  َنْکِرُْـشی  ـال  ْنَءا  :) دـنوادخ فرط  زا  یکی 

یعون ره  هب  انز  دننکن ، يدزد  دنشابن ، كرـشم  ادخ  هب  تادابع  لامعا و  رد  هک  نیا  54 ؛ ] ( ] َّنُهِْعیابف ٍفوُرعَم  یف  َکَنیصْعَی  َو ال  َّنِِهلُجْرَا 
ربمایپ و اب  هدیدنسپو  کین  ياهراک  رد  دنزاسن و  مهّتم  ار  رگیدکی  دنـشکن ، یتّیعـضو  ره  ردو  لیلد  ره  هب  ار  دوخ  نادنزرف  دنهدن ، ماجنا 
هک دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  فرط  زا  طرـش  نیمّود  .و  دـننکن تفلاخم  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 

دیابن هک  تسیچ ، فورعم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : ربمایپ  يومع  رتخد  بلّطملادبع  نب  ثراح  رتخد  میکح  ّما  : دـشاب فورعم »  » ریـسفت نامه 
دوخ ناوسیگ  دیشکن ، نخان  گنچ و  دوخ  ياه  هنوگ  رب  دیـشارخن ، ار  دوخ  تروص  ینعی ، دومرف : ترـضح  ؟ مینک تفلاخم  ار  وت  نآ  رد 

، طرش تفه  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  . دینیشنن ربق  نیلاب  رب  دایز  دیئوگن و  الیواو  دیشوپن ، هایس  سابل  دینزن ، كاچ  ار  ناتسابل  هقی  دینکن ، ار 
نامیپ دـهع و  ناـنز  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دـنداد ؛ یم  ماـجنا  دوخ  ناـگدرم  يارب  اـه  نآ  هک  تسا  یـشور  بادآ و 

[ . 55  ] دنهدن ماجنا  ار  لامعا  نیا  هک  تفرگ 
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ناملس يامرخ  هنیدم و  هب  دورو 

لها یمامت  نیب  رد  شدورو  ربخ  دیدرگ ؛ هرّونم  هنیدم  دراو  لّوالا ، عیبر  مهدجبه  هبنـشود ، زور  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ 
يزرواشک يارب  ار  وا  هنیدم  نایدوهی  زا  یکیو  دوب  مالـسا  نیبم  نید  تقیقح و  يوجتـسج  رد  هک  یـسراف  ناملـس  . دـیدرگ رـشتنم  هنیدـم 

ربمایپ و يولج  درک و  هّیهت  امرخ  زا  یقبط  دینـش  ار  هیلع  هّللا  تاولـص  مالـسا  ربمایپ  دورو  ربخ  نوچ  دوب ، هدرک  يرادـیرخ  دوخ  ناتـسلخن 
نیا هب  هزات  نوچ  تسا ؛ اهامرخ  هقدـص  تفگ : ناملـس  ؟ تسیچ اه  نیا  دومن : لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  . دروآ شناـهارمه 
هّللا مسب  دومرف : دوخ  ناهارمه  هب  ادـخ  ربمایپ  . منک یئاریذـپ  امـش  زا  هقدـص  نیا  اب  متـشاد  تسود  دـیتسه ، بیرغ  دـیا و  هدـش  دراو  رهش 
کی نیا  تفگ : یـسراف  هب  دوخ  اب  درک و  هراشا  تشگنا  اب  ناملـس  . دومنن لواـنت  اـهامرخ  نآ  زا  ترـضح  دوخ  یلو  دـیروخب ؛ دـیئوگب و 
مدید نوچ  تفگ : ؟ تسیچ اه  نیا  هک  دومن  لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  دروآ و  امرخ  زا  رگید  یقبط  سپـس  و  تمالع ؛

ناهارمه هب  ترضح  ماگنه ، نیا  رد  . مدروآ ناتروضح  هب  هیده  ناونع  هب  ار  اه  نیا  يدومنن ، لیم  مدروآ ، هقدص  ناونع  هب  هک  یئامرخ  زا 
: تفگ یسراف  هب  دوخ  اب  درک و  هراشا  تشگنا  اب  ناملس  نینچمه  . دش ندروخ  لوغـشم  زین  شدوخ  و  دیروخب ؛ دیئوگب و  هّللا  مسب  دومرف :
، ناملس نوج  تشادرب و  دوب  هتخادنا  دوخ  شود  رب  هک  ار  يا  هچراپ  ادخ  ربمایپ  . دز رود  لوسر  ترضح  فارطا  سپس  و  تمالع ؛ ود  نیا 

وت دومن : لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . دیسوب ار  نآ  دمآ و  ولج  داتفا  ترضح  نآ  لاخ  تّوبن و  رهُم  هب  تسار  هناش  رب  شمشچ 
دروآ مالـسا  نوچ  و  دومن ؛ وگزاب  ار  دوخ  نایرج  مامت  و  ما ... هدـمآ  دوخ  رهـش  زا  هک  متـسه  سراـف  یلاـها  زا  يدرم  نم  تفگ : ؟ یتسیک

[ . 56 . ] داد یتخبشوخ  تداعس و  هب  تراشب  ار  وا  هیلع  هّللا  تاولص  مرکا  ربمایپ 

هنازوسلد تحیصن  ءارقف و  هب  یگدیسر 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  لزنم و  تشپ  : دـیامرف نایب  مالـسلا ، مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  لقن  هب  قداص  رفعج  ماما 
درم رفن  دـص  راهچ  دودـح  اـه  نآ  هک  دوب ، هدـش  هّیهت  دنتـشادن ، یلزنمو  هاـگهانپ  هک  يرجاـهم  ناناملـسم  يارب  هّفُـص  ماـن  هب  یهاـگیاج 

رد درک و  یم  نیمءات  هّیهت و  ار  اه  نآ  ماش  هناحبـص و  زین  دومن و  یم  یئوجلد  اه  نآ  زا  اهزور  هیلع ، هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  . دندوب
، دزود یم  هدـش  هراـپ  شفک  یکی  تسا ؛ يراـک  لوغـشم  سکره  هـک  دـید  و  دـمآ ؛ ناـشیا  دزن  ترـضح  يزور  . داد یمرارق  ناـشرایتخا 

دوخ ياج  زا  اه  نآ  زا  یکی  داد ، امرخ  ریس  هد  رادقم  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  ترـضح  .... دنک و یم  هلـصو  ار  دوخ  نهاریپ  سابل و  يرگید 
رد ادخ  ربمایپ  . تسا نتفرگ  شتآ  لاح  رد  ام ، نورد  اه و  مکـش  هک  يا  هداد  امرخ  ام  هب  ردق  نآ  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظا  تساخرب و 
یم امـش  هب  نکیلو  مدرک ، یم  دـنم  هرهب  ار  امـش  زین  اهاذـغ  رگید  زا  متـسناوت ، یم  متـشاد و  يرتـشیب  تاـناکما  رگا  دومرف : نینچ  باوج 

اه و لزنم  نیرتهب  اه و  سابل  نیرتهب  زاو  درب ، دهاوخ  نآ  ياه  تمعن  ایند و  زا  یفاک  يا  هرهب  دـشاب ، هدـنز  نم  زا  سپ  سکره  هک  میوگ 
نانچ هب  نامز و  نآ  هب  نم  هّللا ! لوسرای  تشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  دنلب  عمج  نآ  زا  یصخش  . درک دهاوخ  هدافتـسا  اه  نامتخاس 

، دیشاب هاگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ؟ دیـسر دهاوخ  ارف  تقو  هچ  نارود  نآ  هک  امرفب ، هب  متـسه ، دنم  هقالع  یگدنز 
ياه مکش  هچنانچ  نینم  ؤم  امـش  دوزفا : سپـس  . تسا يرگید  نامز  ره  زا  رترب  رتهب و  دیرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  امـش  هک  ینامز  نیا  شزرا 

[ . 57 . ] دیریگ هرهب  هدافتسا و  زین  مارح  ياهاذغو  اهزیچ  زا  هک  دینک  یم  ادیپ  نآ  لیم  سپ  دینک ، رپ  لالح  زا  ار  دوخ 

نارادتسود یبوط و  هرجش 

دش دراو  ام  رب  هدنخ  مّسبت و  لاح  رد  ترضح  نآ  يزور  : دنک تیاکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  نارای  زا  یکی  همامح ، نب  لالب 
هچ نیا  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظا  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  فوع  نب  نمحّرلادـبع  . دوب ینارون  ناـبات  هاـم  دـننامه  شکراـبم  تروص  و 
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میومع رسپو  ردارب  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یتراشب  دومرف : ترضح  ؟ تسا هتشگ  نایامن  امـش  تروص  هرهچ و  رد  هک  تسا  يرون 
حاـکن جاودزا و  هب  ار  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  همطاـف و  دـنوادخ ، هک  نیا  رب  دیـسر  نـم  هـب  اـمهیلع  هـّللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  مرتـخد  و  ّیلع ؛

یئاه گرب  یبوط  هرجـش  سپ  . دهد تکرح  ار  یبوط  هرجـش  تخرد  تشهب  رومءام  نزاخ و  ات  هداد  روتـسد  تسا و  هدروآ  رد  رگیدـکی 
دوجو هب  تخرد  نآ  رانک  رد  ار  يا  هکئالم  سپس  . دینایور دوخ  رب  نم  ِتیب  لها  نادنمقالع  نارادتسود و  دادعت  هب  هلاوح ، دنس و  دننامه 

روشحم قیالخ ، دوش و  اـپ  رب  تماـیق  زور  نوچ  .و  داد لـیوحت  ار  تخرد  نآ  ياـه  هلاوح  دانـسا و  زا  یکی  اـه  نآ  زا  کـی  ره  هب  دروآ و 
دانـسا و نآ  زا  گرب  کی  نم ، ِتیب  لها  نارادتـسود  زا  کی  ره  هب  کیالم  نآ ، طّسوت  دوش و  هدینـش  عمج  نآ  نیب  رد  یئادص  دـندرگ ،

یّلـص لوسر  ترـضح  نآ ، زا  سپ  . دوب دـهاوخ  تشهب  هب  دورو  زاوج  و  مّنهج ؛ شتآ  زا  يدازآ  ناشیا  هگرب  هک  دوش ، یم  هداد  اه  هلاوح 
تـشهب دراو  ار  ناـشیا  و  هداد ؛ تاـجن  منهج  شتآ  زا  ارم  ِتّما  ِناملـسم  ناـنز  نادرم و  همطاـف ، شرـسمهو  ّیلع  دوزفا : هـلآ  هـیلع و  هـّللا 

[ . 58 . ] دومن دنهاوخ 

نارگراک زا  هوبنا  یتیعمجو  رصتخم  یماعط 

رباج : دشاب یم  هدنزرا  تیّمها و  اب  تهج  نیدنچ  زا  هک  تسا  هدومن  داریا  ار  یتیاکح  دوخ  جیارخ  باتک  رد  يدنوار  نیّدلا  بطق  موحرم 
هلتاقم گنج و  رب  میمصت  دندش و  دّحتم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هیلع  رب  برع  ياه  هلیبق  بازحا و  دیوگ : يراصنا  هّللادبع  نب 
لوسر ای  تشاد : راهظا  ناملـس  هظحل  نیا  رد  . دومن تروشم  دوخ  نارای  باحـصا و  اب  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  دـنتفرگ ، ار  ترـضح  نآ  اب 
بناوج زا  زیتس  گـنج و  اـت  دـننک  یم  رفح  قدـنخ  ار  دوخ  ياهرهـش  فارطا  دروآ ، موجه  مَجَع  ياهرهـش  رب  نمـشد  هک  یماـگنه  هّللا !
ءارجا ناملـس  داهنـشیپ  هک  داتـسرف  یحو  لاعتم  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دروآ ؛ موجه  اه  نآ  هب  وس  ره  زا  دـناوتن  نمـشد  دـشابن و  فلتخم 

دومن و يدنب  هتسد  هرفن ، َهد  ياه  هورگ  هب  ار  دارفا  دیشک و  طخ  قدنخ  رفح  تهج  ار  هنیدم  رهـش  فارطا  لوسر ، ترـضح  سپـس  . ددرگ
رایـسب گنـس  هب  قدنخ  رفح  زا  زور  کی  تشذگ  زا  سپ  دـیوگ : رباج  . دـنیامن رفح  ار  قدـنخ  ات  داد  هیمهـس  [ 59  ] عارذ َهد  هورگ  ره  هـب 
شرازگ ار  ربخ  نیا  ترـضح  هب  ات  متفر  دوبن ، ریذـپ  ناکما  نآ  نتـسکش  ای  یئاـجباج و  دارفا  يارب  هک  میدرک ، دروخرب  یتخـس  گرزب و 

هک نیمه  و  مدرک ؛ هدهاشم  دوب ، هدیباوخ  رمک  رب  نامسآ  تمس  هب  ور  هتسب و  دوخ  مکش  رب  یگنـس  هک  یلاح  رد  ار  ترـضح  هاگان  . مهد
و دیشاپ ؛ گنس  رب  درک و  دوخ  ناهد  لخاد  بآ ، يرادقم  دمآ و  گنس  نآ  رانک  دومن و  تکرح  تفرگ ، رارق  گنس  شیادیپ  نایرج  رد 

ياهرهش اه و  نامتخاس  مامت  نآ ، رون  زا  تشگ و  رهاظ  نآ  زا  يا  هّقرج  هک  تخاون  گنس  طسو  رد  يا  هبرض  تفرگ و  ار  گنلک  سپس 
ار سراف  قارع و  ياه  ناـمتخاس  اهرهـش و  نآ ، هّقرج  رون  زا  اـه  ناملـسم  هک  دـیبوک  رگید  يا  هبرـض  نآ  زا  دـعب  . دـیدرگ هدـهاشم  نَمَی 
ره رد  دومرف : درک و  اه  ناملسم  هب  باطخ  ترضح  نآ ، زا  سپ  دیدرگ ؛ یشالتم  تسکش و  گنس  دز ، ار  هبرـض  نیمّوس  نوچ  و  دندید ؛
یم امش  يارب  دنوادخ  دیدومن ، هدهاشم  ار  هچنآ  دومرف : ترضح  نآ  دندرک ، حرطم  ار  دوخ  تادهاشم  ناناملسم  یتقو  ؟ دیدید هچ  هّقرج 
هناخ هب  میتشاد ، هّدام  دنفـسوگ  کی  وج و  نم  کی  دودـح  لزنم  رد  اـم  دوزفا : رباـج  سپـس  . دریگ یم  رارق  نیملـسم  ورملق  رد  دـیاشگ و 
اهوج ات  زیخ  رب  دوب ، هتسب  شیوخ  مکش  رب  یگنس  یگنسرگ ، زا  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  متفگ : مرـسمه  هب  مدمآ و 
هاگآ ار  ترضح  ورب  تفگ : مرسمه  . میئامن توعد  ار  ناشیا  مینک و  هّیهت  یتشوگبآ  میربب و  رـس  ار  دنفـسوگ  و  میزپب ؛ نان  مینک و  درآ  ار 

رد دومرف : مدرک ، وگزاب  ار  نایرج  مدـمآ و  ترـضح  دزن  نوچ  و  میزاس ؛ اّیهم  ناشیا  يارب  ار  یماعط  ات  ات  ایب  دومرف  هزاجا  هچنانچ  زاـس و 
نوچ نم  ؟و  اهنت ای  میایب و  مناهارمه  اب  ایآ  دومرف : . میراد هدامآ  هّدام  دنفسوگ  کی  وج و  نم  کی  دودح  متـشاد : هضرع  ؟ يراد هچ  لزنم 
ّیلع طقف  هک  مدرک  رکف  و  دیوش ؛ امرف  فیرشت  دیراد  تسود  هک  سکره  اب  متفگ : دیروایب ، فیرشت  اهنت  امش  هک  میوگب  متشادن  تسود 

یم فیرشت  هیلع  هّللا  تاولص  ادخ  لوسر  متفگ : مرسمه  هب  متشگرب و  هناخ  هب  نیا  ربانب  . دروآ یم  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
اذغ هّللا ! لوسر  ای  متـشاد : راهظا  مدـمآ و  ترـضح  دزن  دـش ، هدامآ  ماعط  هک  نیمه  ار ؛ دنفـسوگ  مه  نم  نک و  هدامآ  ار  اهوج  وت  دروآ ،
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اذغ فرـص  يارب  ار  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اه ! ناملـسم  يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  قدنخ  رانک  ادخ  ربمایپ  سپـس  . تسا هدامآ 
دوخ هارمه  زین  ار  وا  دـندید ، یم  هک  ار  یناملـسم  ره  هار ، نیب  رد  دـندرک و  تکرح  راصنا  رجاهم و  ياهرگراک  مامت  سپ  . دـیئامن تباجا 
لزنم هب  عیرـس  اذـل  دـنک ، یم  تیافک  رـصتخم  ماعط  هن  دراد و  شیاجنگ  ام  لزنم  هن  ار  هوبنا  ّتیعمج  نیا  متفگ : دوخ  اب  نم  . دـندروآ یم 
هاگآ ماعط  رادقم  زا  ار  ادخ  ربمایپ  ایآ  تفگ : خـساپ  رد  مرـسمه  مداد ؛ شرازگ  مرـسمه  يارب  ار  هوبنا  ّتیعمج  نآ  تکرح  ربخ  مدـمآ و 
لزنم يولج  ّتیعمج  نآ  یتقو  . دـنک هچ  هک  دـناد  یم  ترـضح  شابن و  تحاران  چـیه  دومن : راهظا  مرـسمه  سپ  یلب ، متفگ : ؟ يا هتخاـس 
رونت رد  یهاگن  دش و  دراو  مالّسلاامهیلع ، ّیلع  هارمه  هب  ترضح  دوخ  دننیشنب و  لزنم  نوریب  دارفا  همه  ات  داد  روتسد  ترـضح  دندیـسر ،

ار اه  نان  دومرف : مرسمه  هب  سپس  . دومن نآ  رد  یهاگن  تشادرب و  ار  اذغ  گید  رـس  تخادنا و  رونت  لخاد  ار  دوخ  ناهد  بآ  درک و  نان 
دندرک هّکت  هّکت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  اب  تفرگ و  ار  اه  نان  زا  یکی  ترضح  نوچ  و  هدب ؛ نم  هب  روآرد و  رونت  زا  یکی  یکی ،

رد نم  .و  دـنوش دراو  رفن  هد  رفن ، هد  دارفا  دومرف : تخیر و  نآ  يور  تشوگبآ  تشوگ و  يرادـقم  دـش و  ُرپ  اـت  دـنتخیر  فرظ  لـخاد  و 
زا دعب  دش ، یمن  مک  يزیچ  اذغ  زا  دندش و  یم  ریـس  دندرک  یم  لیم  ماعط  نآ  زا  دندمآ و  یم  دارفا  هک  مدرک  یم  هدهاشم  تریح  لامک 
زا امهیلع  هّللا  مالـس  ّیلع ، لوسر و  ترـضح  اب  نم  سپ  میروخب ، مه  نامدوخ  دیئایب  دومرف : دـنتفر ، دـندروخ و  اذـغ  دارفا  یمامت  هک  نآ 

[ . 60 . ] دوب هدشن  مک  اذغ  زا  يزیچ  ترضح  تکرب  هب  میور  نوریب  لزنم  زا  میتساوخ  نوچ  و  میدروخ ؛ اذغ  نآ 

ءایبنا اب  طابترا  ناطیش و  هریبن  هبوت 

یم مدق  هّکم  ياه  هوک  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  يزور  : دیامرف تیاکح  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  قداص  ترـضح 
سیق دـنزرف  مثیه  دـنزرف  ماه  نم  تفگ : ؟ ینک یم  هچ  اجنیا  یتسه ، ناـیّنج  زا  وت  دومرف : وا  هب  تماـق ، دـنلب  يدرم  هب  داـتفا  شمـشچ  دز ،

هب داد : خساپ  ؟ يا هدرک  رمع  لاس  دنچ  دومرف : يرآ ؛ تفگ : ؟ تسا هلـصاف  ردـپ  ود  سیلبا  وت و  نیب  دومرف : ترـضح  . متـسه سیلبا  دـنزرف 
هک دوب  نیا  نم  راک  و  دنیوگ ؛ یم  هچ  ود  نآ  هک  مدینـش  یم  مدوب و  ناوجون  نم  تشک ، ار  لیباه  لیباق ، هک  يزور  نآ  ایند ، رمع  رادـقم 

متشاد یعـس  و  متخادنا ، یم  هار  هب  نویـش  روش و  متفر و  یم  اهراوید  رـس  اه و  هناخ  ماب  رب  و  مدرک ، یم  داجیا  ینمـشد  هقرفت و  دارفا  نیب 
رایسب ياهراک  دومرف : هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  . مدنادرگ یم  دساف  ار  اه  ناسنا  ماعط  كاروخ و  زین  دننکن ، محر  هلـص  دارفا  هک 

راوس متـشگ و  تیادـه  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  طّسوت  ما و  هدرک  هبوت  تسا  اهتّدـم  تفگ : ماه  . يا هداد  ماجنا  ار  یکاـنرطخ  تشز و 
هیلع سایلإ  ترضح  اب  و  متشاد ، روضح  نینم  ؤم  رگید  اب  تدابع  ماگنه  دجسم  رد  مالسلا ، هیلع  دوه  ترـضح  هارمه  نم  مدش ، وا  یتشک 

؛ متشاد روضح  دنزادنیب  شتآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دنتساوخ  هک  یماگنه  نآ  و  مدوب ؛ نابایب  ياه  گیر  نایرج  رد  مالـسلا 
رد نینچمه  مداهن ، هاچ  رد  هتسهآ  هتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  مدوب ، شرانک  دننکفا  هاچ  هب  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دنتـساوخ  نوچ  و 

: دومرف دومن و  میلعت  نم  هب  ار  تاروت  زا  يرادـقم  مدوب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  یتّدـم  زین  .و  مدوب وا  مدـمه  سنوم و  نادـنز ،
داد و میلعت  نم  هب  ار  لیجنا  زا  يرادقم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  و  ناسرب ، وا  هب  ارم  مالس  يدرک ، تاقالم  ار  یـسیع  ترـضح  هچنانچ 

ادخ لوسر  . داب وت  رب  یـسیع  ترـضح  مالـس  هّللا ! لوسر  ای  سپ  . ناسرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  ارم  مالـس  دومرف : سپس 
ماه ؟ وگب يراد ، يا  هتـساوخ  هچنانچ  ماـه ! يا  یتسه ، ناـسر  مالـس  هک  وت  رب  مالـس  زین  داـب و  وا  رب  ادـخ  مالـس  دومرف : هیلع  هّللا  تاولص 
تا هفیلخ  ّیـصو و  عیطم  هناقداص  تّما ، هک  نیا  دراد و  هگن  تّما  تاجن  تیادـه و  يارب  ار  وت  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  نم  يوزرآ  تفگ :

هک تسا  نآ  نم  رگید  ياضاقت  دندش و  كاله  ناشناربمغیپ  يایصوا  اب  ینمشد  تفلاخم و  تهج  هب  هتشذگ  ياه  تّما  هک  نوچ  دنـشاب ،
وا اب  هد و  میلعتار  ماه  ّیلع ! ای  دومرف : مالّـسلاامهیلع  ّیلع  ماما  هب  لوسر  ترـضح  . مناوخب زامن  رد  ات  يزومایب  نم  هب  ار  نآرق  زا  يرادـقم 
وا هفیلخ  اـی  ربـمغیپ و  عباـت  طـقف  ناـیّنج  نوـچ  مشاـب ، وا  مدـمه  اـت  تسیک ؟ صخـش  نیا  هّللا ! لوـسر  اـی  تشاد : راـهظا  ماـه  . نک ارادـم 

دوه هفیلخ  ماس ، حون  هفیلخ  دوب ، ثیش  شدنزرف  مدآ  هفیلخ  تفگ : ؟ دندوب یناسک  هچ  ءایبنا  رگید  هفیلخ  ماه ! يا  دومرف : ترضح  . دنتسه
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اه نیا  و  نوعمـش ، یـسیع  هفیلخ  عشوی ، یـسوم  هفیلخ  قاحـسا ، لیعامـسا  هفیلخ  لیعامـسا ، میهاربا  هفیلخ  دوب و  دوه  يومع  رـسپ  اّنحوی 
باتک رد  دومرف : ادـخ  ربمایپ  . دـندوب ترخآ  رد  اه  نآ  نیرت  بغار  ایند و  هب  تبـسن  دارفا  نیرتدـهاز  نوچ  دنتـشگ ، دوخ  ناربمغیپ  هفیلخ 

نیا دومرف : ترـضح  سپ  هدـش ؛ رکذ  اْیلیا »  » مان هب  یـصخش  تاروت ، رد  تفگ : تسا ؟ هدـش  یفّرعم  نم  هفیلخ  یـسک  هچ  ینامـسآ  ياـه 
نآ زا  سپ  . درک مالـس  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  رب  ماه  سپـس  . تسا ردـیح  وا ، رگید  ياه  ماـن  زا  یکی  و  تسا ؛ اـیلیا »  » ناـمه صخش ،

[ . 61 . ] دومن میلعت  ناطیش  هریبن  ماه  هب  ار  نآرق  ياه  هروس  زا  یضعب  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح 

يدوهی هارمه  یعفَا  هقدص و 

یّلص لوسر  ترضح  مالـسا ، ردق  یلاع  ربمایپ  يزور  : دیامرف تیاکح  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  هّللادبع ، ابا  ترـضح 
باطخ درک ، یم  روبع  شباحصا  ترضح و  یکیدزن  زا  يدوهی  رفن  کی  هک  دوب ، هتسشن  دوخ  نارای  باحصا و  عمج  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا 

لوسرای دنتفگ : باحـصا  زا  یـضعب  . کیلع و  دومن : راهظا  يدوهی  نآ  هب  خساپ  رد  ادخ ، لوسر  . کیلع ماس  تفگ : درک و  ادخ  لوسر  هب 
نم دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  . داب وت  رب  گرم  ینعی ؛ کیلع ، ماس  تفگ : درک و  امـش  يارب  گرم  يوزرآ  يدوهی  هّللا !

رصع نوچ  .و  دش دهاوخ  هتـشک  یعفا  یهایـس  رام  هلیـسو  هب  زورما  يدوهی  درم  نیا  دوزفا : سپـس  و  مداد ؛ خساپ  ار  شباوج  وا  دننامه  زین 
زا دوب  هدرک  لمح  دوخ  تشپ  رب  شورف  تهج  ار  اه  نآ  دوب و  هتـسب  بانط  اب  مزیه  يرادـقم  هک  یلاح  رد  يدوهی  دیـسر ، ارف  زور  ناـمه 

يدوهی نآ  رب  ناشمشچ  هک  دوب  هتـسشن  دارفا  نامه  زا  يا  هّدع  اب  ّلحم  نامه  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  تشگزاب ، نابایب 
اه مزیه  نیب  رد  ار  یگرزب  رام  درک ، زاب  ار  بانطو  داهن  نیمز  ار  اه  مزیه  هک  نیمه  راذگب ، نیمز  ار  مزیه  راب  دومرف : وا  هب  ترـضح  داتفا ،
نآ رگم  ما ، هدرکن  يراک  تفگ : يا ؟ هدرک  يریخ  راک  هچ  زورما  دومرف : درک و  باطخ  وا  هب  ترـضح  . درک هدهاشم  ّسح  یبو  لاح  یب 
الب لاعتم ، دنوادخ  دومرف : لوسر  ترضح  . مداد هقدص  يریقف  هب  ار  يرگید  مدروخ و  ار  اهنآ  زا  یکی  متشاد  دوخ  هارمه  نان  ددع  ود  هک 

يدوهی سپـس  . دنادرگ یم  فرطرب  ناسنا  زا  ار  اهالب  عاونا  هقدص  تشاد : راهظا  نآ  زا  سپ  درک و  فرطرب  وت  زا  هقدـص  نآ  هلیـسو  هب  ار 
[ . 62  ] دش ناملسمو  دومن ؛ يراج  دوخ  نابز  رب  ار  نیتداهش  تفریذپ و  ار  مالسا 

ناپوچ اب  یتشک  هقباسم و 

جراخ حـطبا  يوس  هب  هّکم  رهـش  زا  يزور  دـش ، ثوعبم  تّوبن  تلاـسر و  هب  هک  نآ  زا  سپ  یتّدـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
زا هقطنم  نآ  دارفا  نیب  رد  ناپوچ  نیا  .و  دشاب یم  دوخ  نادنفـسوگ  ندینارچ  لوغـشم  هک  دید  ار  نیـشن  نابایب  یناپوچ  هار  نیب  رد  تشگ ،

یتشک نم  اب  يرـضاح  اـیآ  تشاد : هضرع  ناـپوچ  دیـسر ، وا  کـیدزن  ترـضح  نآ  هک  نیمه  دوب ، روهـشم  یمـسج  يورین  روز و  تهج 
راهظا ناپوچ  يرادـن ، ارم  اـب  هقباـسم  ناوتو  تردـق  وت  دومن : راـهظا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ؟ مینک یئاـمزآ  روز  يریگب و 

ادخ ربمایپ  دنتفرگ  یتشک  رگیدکی  اب  نوچ  تفریذپ و  ترـضح  . دشاب وت  يارب  دنفـسوگ  کی  مدشن  هدـنرب  نم  رگا  مهد  یم  لوق  تشاد :
یتسه رـضاح  ایآ  تفگ : تساخرب و  دوخ  ياج  زا  ناپوچ  دـیدرگ ، هدـنرب  یتشک  هقباـسم  رد  دز و  نیمز  رب  ار  ناـپوچ  هیلع ، هّللا  تاولص 
هدـنرب وت  رگا  تفگ : مامت  رورغ  اب  ناپوچ  . يوش یمن  هدـنرب  وت  هک  شاـب  نئمطم  دومرف : ترـضح  ؟ میریگب یتشک  مه  اـب  رگید  راـب  کـی 

مامت ناپوچ  و  دندش ؛ نتفرگ  یتشک  لوغشم  رفن  ود  نآ  رگید  راب  کی  سپ  . دشاب وت  يارب  نم  نادنفسوگ  زا  رگید  دنفـسوگ  کی  يدش ،
هرابود هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسرو  دهد  ماجنا  يراک  چیه  تسناوتن  ترضح  نآ  لباقم  رد  یلو  تفرگ  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  ورین و 
لباقم رد  دوب  هتـسناوتن  یـسک  نونک  ات  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  ناپوچ  دنتـساخرب ، دوخ  ياج  زا  هک  یماگنه  . تخادنا نیمز  رب  ار  وا 

، هدروخ تسکـش  ِنامرهق  ناـپوچ ، .و  اـمن نـالعا  نم  رب  ار  شیوخ  مالـسا  نونکا  تسا ، وت  اـب  ّقح  سپ  وت ، رگم  درواـیب  ماود  نم  تردـق 
[ . 63 . ] تفر دیشخب و  وا  هب  ار  دوخ  دنفسوگ  ود  ترضح  دش  ناملسم 
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ناهانگ رادقم  اه و  مزیه 

هارمه هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  : دـنا هدرک  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لـقن  هب  نیخرّوم  نیثّدـحم و 
ناهارمه هب  ادخ  لوسر  دندیسر ، اج  نآ  هب  هک  یماگنه  . دندش راپـسهر  تخرد  هایگ و  نودب  يریوک  نابایب  هب  دوخ  باحـصا  زا  يا  هّدع 

یمن ادـیپ  مزیه  بوـچ و  هک  ریوـک  ناـبایب  نیا  رد  هّللا ! لوـسر  اـی  دـنتفگ : باحـصا  . دـیروایب مزیه  يرادـقم  مادـک  ره  داد  روتـسد  دوـخ 
لوسر ترضح  باحصا  دوزفا : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . دروایب مزیه  دیاب  دناوت  یم  هک  رادقم  ره  هب  امش  زا  کی  ره  دومرف : ترضح  . دوش

مه يور  تبترم  یمتخ  ترـضح  روضح  رد  دندروآ و  هدرک ، ادیپ  مزیه  يرادقم  کی  ره  یتعاس ، تشذگ  زا  دعب  دـندش ، هدـنکارپ  همه 
: تشاد راهظا  دومن و  یهاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  . دیدرگ هتشابنا  مه  يور  مزیه  يدایز  رایسب  رادقم  هجیتن  رد  و  دنتخیر ؛
هب باطخ  تحیـصن ، هظعوم و  ناونع  هب  ترـضح  نآ  سپـس  ددرگ ، یم  هتـشابنا  مه  يور  دایز و  لکـش  نیمه  هب  زین  ناـهانگ  هک  دـینادب 

ددرگ و عمج  هّرذ  هّرذ ، نوچ  ، ) دیناهرب ار  دوخ  زین  کچوک  ناهانگ  زا  یّتح  دیـشاب و  شیوخ  تاکرح  بظاوم  : دومرف دومن و  نیرـضاح 
تسا و لاعتم  دنوادخ  هّجوت  دروم  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  امش  تاکرح  مامت  هک  دینادب  دوزفا : سپس  و  (. دنادرگ یم  هایسور  ار  ناسنا 
ار امـش  ياهراک  لامعا و  یمامت  ام  تسا : هدومرف  میکح  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  يروط  نامه  ددرگ ، یم  تبث  لامعا  همان  رد  اـه  نآ  همه 

[ . 64 . ] درک میهاوخ  هبساحم 

تیالو اب  هارمه  تدابع 

زا نیـشن  نابایب  یـصخش  هاگان  هک  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  يزور  : دـیامن یم  تیاکح  یـسراف  ناملس 
هزور زامن ، مالسا و  هب  ار  ام  دمآ و  یلاعترضح  يوس  زا  يرومءام  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظا  مالـس  زا  سپ  و  دش ؛ دراو  رماع  ینب  هفیاط 

، يدزد انز ، زا  ار  ام  روم ، أم  نآ  سپـس  . میتفریذـپ تسا  يا  هدیدنـسپو  بوخ  ياـهراک  میدـید  نوچ  درک و  توعد  ادـخ  هار  رد  داـهج  و 
رـسپ و  تداماد -  رادتـسود  هک  تسا  بجاو  تفگ : نآ  زا  سپ  . میدرک بانتجا  زین  ام  درک و  یهن  تشز  ياـهراک  رگید  تمهت و  تبیغ ،
ّتلع جـنپ  هب  دومرف : هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  !؟ تسا تدابع  مه  نآ  ایآ  ؟ تسیچ نآ  ّتلع  میـشاب ، بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تیومع 

، دنوادخ تشاد : راهظا  دش و  لزان  نیما  لیئربج  هک  مدوب  هتـسشن  ردب  گنج  زا  دـعب  هک  نآ  لّوا  : دیـشاب وا  عبات  رادتـسود و  تسا  بجاو 
وا نمشد  هک  نآ  رگم  مرادن  نمشد  ار  یسک  دشاب و  ّیلع  رادتـسود  هک  نآ  رگم  مرادن ، تسود  ار  یـسک  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس 
رب زج  ار  زامن  دیامرف : یم  دـنوادخ  تفگ : دـمآ و  لیئربج  هک  مدوب  هتـسشن  هزمح  میومع  نفد  زا  دـعب  دـُحا  گنج  رد  هک  نآ  مّود  . دـشاب

بجاو ناتــسد  یهت  رب  زج  ار  تاــکز  و  نادنمتـــسمو ، ءارقف  رب  زج  ار  ّجــح  و  نارفاــسم ؛ ضیرم و  ناراــمیب  رب  زج  ار  هزورو  ناراــمیب ؛
لاعتم دنوادخ  هک  نآ  مّوس  . ما هدومن  بجاو  دنـشاب ، هک  یلاح  ره  رد  فّلکم ، دارفا  یمامت  رب  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  نکیلو  . مدرک

ارم و  کئالم ؛ رورـس  ار  لیئربج  و  ینامـسآ ؛ ياه  باتک  یمامت  رورـس  ار  نآرق  هک  نآ  دـننام  داد ، رارق  يرورـس  دّیـس و  يزیچ  ره  يارب 
دهاوخ تاعاط  تادابع و  یمامت  رورـس  ّیلع ، یتسود  نم و  یتسود  سپ  داد ، رارق  ءایـصوا  همه  رورـس  ار  ّیلع  و  ناربمایپ ؛ یماـمت  رورس 
هاگیاج تمایق ، زور  هک  داد  ربخ  لـیئربج  هک  نآ  مجنپ  . تسا هدومن  ّرقتـسم  نینم  ؤم  بلق  رد  ار  ّیلع  ّتبحم  دـنوادخ  هک  نآ  مراـهچ  . دوب

[ . 65 . ] دوب دهاوخ  یهلا  شرع  رانک  ّیلع  نم و 

نز کی  تنایخ 

نیملسم نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  روتسد  قبط  تمینغ ، ناونع  هب  ربیخ  لاوما  تفای و  نایاپ  ربیخ  گنج  هّیـضق  هک  نآ  زا  سپ 
نآ میدقت  هیده  ناونع  هب  ار  هدش  بابک  يا  هّرب  دشاب  بَحْرَم  ردارب  رتخد  هک  ثراح  رتخد  بنیز  مان  هب  يدوهی  نز  کی  دـیدرگ ، میـسقت 
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ار دنفـسوگ  ياجک  ادخ  ربمغیپ  هک  درک  لا  ؤس  باحـصا  زا  دـهد  لیوحت  ار  هّرب  هک  نآ  زا  شیپ  يدوهی  نز  . درک شناهارمه  ترـضح و 
شیاـضعا رگید  زا  رتهب  ار  نآ  تسد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  دنتـشاد : راـهظا  نز ، نآ  باوج  رد  باحـصا  ؟ دراد تسود  رتهب 

ترـضح يولج  درک و  هدولآ  رهز  هب  رتشیب  ار  نآ  تسد  اصوصخم  دومن ، رهز  هب  هتـشغآ  ار  هّرب  یمامت  يدوهی  نز  نآ  سپ  . دراد تسود 
هک اریز  دیـشکب ، تسد  نآ  ندروخ  زا  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  سپـس  دومن و  لوانت  ار  هّرب  تسد  زا  يرادـقم  ترـضح  . داهن شناراـی  و 

نینچ ارچ  دومرف : وا  هب  درک و  راضحا  ار  يدوهی  نز  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نآ  زا  سپ  . تسا مومـسم  هّرب  نیا  تشوگ 
تحار وا  ّرش  زا  هنرگو  دسر  یمن  یبیسآ  وا  هب  دشاب  ربمغیپ  صخـش  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اب  نم  هک  نآ  يارب  تفگ : باوج  رد  وا  ؟ يدرک

ارم ربیخ  ياذغ  دومرف : یم  رّرکم  روط  هب  ترضح  نایرج ، نآ  زا  سپ  یلو  دیشخب .، ار  وا  دینش ، ار  وا  نانخس  ترـضح  نوچ  .و  میوش یم 
هچنآ نکیل  تسا ، توافتم  ترضح  نآ  ندش  مومسم  تداهـش و  یگنوگچ  رد  تایاور  [ . 66 . ] تسا هدرک  یـشالتم  ار  منورد  و  كاله ؛

تداهـش هب  مومـسم و  رهز  هلیـسو  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یعطق  روط  هب  تسا و  هدـمآ  ثیداـحا  خـیرات و  رد 
هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  هشیاع  هصفح و  نز  رفن  ود  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  دراو  بتک  زا  یخرب  رد  . دیـسر

[ . 67 . ] دندرک دیهش  مومسم و  ار  هلآ  هیلع و 

ادخ لوسر  يایاصو  لوبق 

نامه رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تکرب  رپ  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  : دیامرف تیاکح  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح 
ادـخ لوسر  رتسب  رانک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  تشگ ، شترـضح  تداهـش  هب  رجنم  دوب و  هدـش  دراو  رهز  رثا  رد  هک  یتحاراـن  يراـمیب و 

یخرب دنتشاد و  روضح  ترضح  نآ  لزنم  رد  راصنا  نیرجاهم و  .و  دوب هداهن  دوخ  ناوناز  رب  ار  ترضح  نآ  كرابم  رـس  تشاد و  روضح 
ؤملاریما دوخ  نیـشناج  هب  باطخ  دوشگ و  ار  شیوخ  نینزان  ياه  مشچ  ناهگان  هک  دـندوب  هدز  هقلح  راوگرزب  نآ  رتسب  فارطا  ناشیا  زا 

نینم ؤملاریما  ؟ یهد یم  ماجنا  ارم  ياه  هیـصوت  اه و  هدـعو  ؟و  يریذـپ یم  ارم  ّتیـصو  اـیآ  مردارب ! دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینم 
هودـنا مغ و  هیرگ و  تّدـش  زا  هک  يروط  هب  درک  نتـسیرگ  هب  عورـش  و  هّللا ! لوـسر  اـی  یلب ، تشاد : راـهظا  خـساپ ، رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع 

بسا و هرز و  دوخ و  هالک  ریـشمش و  لـالب ! يا  دومرف : لـالب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نآ  زا  سپ  . ددرگ شوهیب  دوب  کـیدزن 
هب ار  لیاسو  نآ  درک و  تعاطا  ار  ترضح  روتسد  یشبح  لالب  سپ  . روایب متسب  یم  دوخ  مکـش  رب  تدابع  ماگنه  رد  هک  يا  هچراپ  رتش و 

ّصتخم بابسا ، لیاسو و  نیا  ّیلع ! ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دروآ ، ناشیا  روضح 
ار لـیاسو  نآ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤـملاریما  اذـل  . دـننکن هقیاـضم  وـت  رب  نم  زا  سپ  هک  رَبـِب ، تا  هناـخ  هب  رادرب و  ار  اـه  نآ  تـسا ، وـت 

[ . 68 . ] درب دوخ  هناخ  هب  ار  اه  نآ  سپس  دیلام و  دوخ  رس  مشچ و  رب  نارضاح  روضح  رد  و  تشادرب ؛

ربمایپ تافو  یگنوگچ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يرامیب  هک  یماگنه  : دنا هدرک  تیاکح  مالـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  زا  لقن  هب  نیخرّوم  نیثّدحم و 
نوریب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  و  تساوخ ؛ ار  ترـضح  نآ  رب  دورو  هزاجا  یـصخش  تفای ، تّدش 

هیلع ّیلع  ماـما  . موش دراو  ادـخ  لوسر  روضح  هب  مهاوخ  یم  درک : ضرع  صخـش  نآ  ؟ يراد یتجاـح  هچ  دوـمرف : صخـش  نآ  هب  دـمآ و 
نآ ؟ وگب نم  هب  ار  تا  هتساوخ  یسرب ، شترضح  روضح  هب  یناوت  یمن  نونکا  دشاب ، یم  رامیب  تخس  ترـضح  نوچ  دومن : راهظا  مالـسلا 
ادـخ ربمغیپ  زا  دومن و  تعجارم  لزنم  نورد  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  موش ، دراو  ناـشیا  رب  هک  نآ  رگم  تسین  يا  هراـچ  درک : ضرع  صخش 

دیدرگ و لزنم  دراو  صخش  نآ  هک  یماگنه  . دومرف هزاجا  لوسر  ترضحو  تساوخ  هزاجا  صخـش ، نآ  دورو  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  . متـسه امـش  يارب  یهلا  رومءام  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  تشاد : راهظا  تسـشن  ترـضح  رتسب  رانک 
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ار گرم  ادخ و  تاقالم  هک  نیا  نیب  تسا  هتخاس  ّریخم  ار  وت  دنوادخ  مشاب ، یم  توملا  کلم  نم  داد : خساپ  صخش  نآ  ؟ يا هتسد  مادک 
تروشم وا  اب  ددرگ و  لزان  لیئربج  ات  هدـب  تلهم  ارم  دومرف : هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  . ینامب یقاب  ایند  رد  هک  نآ  اـی  يریذـپب و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اذـل  .و  دوب دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  ترخآ  دّـمحم ! يا  درک : ضرع  دـش ، لزان  لـیئربج  نوچ  میاـمن ؛
مورب و مراگدرورپ  يوس  هب  نم  ات  امن  ربص  یکدنا  نکن و  هلجع  دومن : اضاقت  لیئارزع  زا  لیئربج  . دیزگرب ار  ایند  كرت  ادـخ و  اب  تاقالم 
[69 . ] دومن زاورپ  یلعءا  توکلم  هب  ترضح  نآ  سّدقم  حور  هظحل  نامه  رد  مرادن و  هزاجا  ریخ ، تشاد : راهظا  لیئارزع  . میامن تعجارم 

.

ینارون ياه  هدنهد  کمک 

شا هفیلخ  دوـخ ، تکرب  رپ  رمع  ياـهزور  نیرخآ  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللادـبع  نب  دّـمحم  ترـضح  یهلا ، لوـسر  ریفـس و  نیرخآ 
، فلتخم روما  رد  ّمهم  لئاسم  نوماریپ  یئاه  هیـصوت  زا  سپ  دـناوخ و  شیوخ  رتسب  رانک  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینم  ؤملاریما 

نم ایآ  مدرگ ! تیادف  تشاد : راهظا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح  . یتسه وت  دهد  یم  لسغ  ارم  هک  یـسک  اهنت  ّیلع ! ای  دومرف :
عوضوم نیا  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ؟ مراد ار  امـش  رّهطم  دـسج  نداد  لسغ  ناوت  یئاـهنت  هب 

هب هچنانچ  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راـهظا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  . دوب هتفرگ  ار  يروتـسد  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مه  وا  داد و  روتـسد 
متاخ ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج  عقوم  نیا  رد  ؟ مریگب کمک  يرگید  صخش  زا  هک  متسه  زاجم  ایآ  متشادن ، ار  امش  لسغ  ناوت  یئاهنت 

ار ادخ  لوسر  تیومع  رـسپ  دیاب  تدوخ  دهد : یم  روتـسد  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تیادخ  هک  امرفب : ّیلع  هب  دّـمحم ! يا  درک : باطخ 
يا دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  . دـهد یم  لسغ  وا  هفیلخ  طقف  ار  ربمغیپ  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  نیا  .و  یهد لـسغ 
نم لسغ  رد  ار  وت  ات  دـمآ  دـنهاوخ  نامحر  دـنوادخ  فرط  زا  یناگدـنهد  کمک  اریز  دوب ؛ یهاوخن  اهنت  وت  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  ّیلع !

هک یئاهورین  نآ  مدرگ ! تیادف  هّللا ! لوسر  ای  دومن : لا  ؤس  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  . دنـشاب یم  روای  رای و  نیرتهب  اه  نآ  دنیامن و  يرای 
نامسآ رب  رومءام  ِلیعامسا  توملا ، کلم  لیفارـسا ، لیئاکیم ، لیئربج ، داد : خساپ  ؟ دنتـسه یناسک  هچ  دنیامن ، یم  کمک  رما  نیا  رد  ارم 
سّدـقم هاگـشیپ  رد  عضاوت  تهج  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  سپ  . دومن دـنهاوخ  کمک  ار  وت  نم ، لسغ  رد  ناشیا  ایند ،

ساپـس رکـش و  ینعی ، « یلاـعت هّللا  ءاـنما  مه  اـناوخ ، اـناوعءا و إ  یل  لـعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  :» تشاد هـضرع  داـهن و  هدجـس  هـب  رـس  یهلا ،
[ . 70 . ] دنیوا شرع  نانیمءا  هک  دتسرف  یم  ینارای  شربمایپ  لسغ  رد  نم  يارب  هک  ار  يدنوادخ 

مالسا یمارگ  لوسر  تلحر  رد  ءاثر 

هب هک  یتبیـصم  نیا  زا  تفر  داب  هب  ناـمیا  تّزع  راوخ و  مالـسادیسر ، ناربمغیپ  متاـخ  يازع  ینعی  دیـسر  ناـغف  هآ و  مسوم  هک  اـیب  لد  يا 
رّونم تروص  رب  دش  دنلب  برثی  مدرم  هآ  يدوددیسر ز  ناتُّما  ردپ  تلحر  زور  نوچ  دش  ماش  وچ  یتیگ  ردام  مشچ  هب  َملاعدیسر  نایمالسا 
ردپ متام  زا  دش  میتی  ارهز  ترضح  هک  اترسحاودیسر  ناهج  يادخ  لالج  نماد  رب  لالم  نیا  درگ  رگم  هتشذگ  نایکالفا  زدیسر  نایبوّرک 

كرجآ هّللا ، ۀّیقبالب  دش  لزان  هک  یئوگ  يوس  ام  زا  مشچ  وت  یتسبنیمغ  وت  يارب  اه  لد  نیملاعلل  ًۀـمحر  ای  [ 71  ] دیسر ناج  همین  شبل  هب 
ْلَّثمم ِّقحهّللا  كرجآ  هّللا ، ۀـّیقبمک  شیب و  ددرگن  نید  اـت  ملا  جـنر و  رد  وت  يدوـبمین  ود  لد  متاـم  ءارهز ز  میتـی  دـش  تّما  یتـفر و  هّللا 

هنتف ِنامز  نآ  رد  زادگناج  یتوکـس  هدرک  هّللا  كرجآ  هّللا ، ۀّیقبهدش  ارهز  وا  زار  مه  هدش  اهنت  ّیلع  نیببافج  زا  دش  نیـشن  هناخ  یـضترم 
یفطصم ای  امن  يربصّیلع  رسمه  يولهپ  ّیلع  ِرگنس  هتـسکشب  هّللا  كرجآ  هّللا ، ۀّیقبتـشادن  يرای  همطاف  زج  تشادن  یهار  ّیلع  نیا  زجزاس 

[ 72  ] هّللا كرجآ  هّللا ، ۀّیقبالبرک  نیسح و  ینیب ،
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هدنزرا هدنزومآ و  سرد  جنپ 

نآ زا  شیپ  لاس  رازه  تفه  لاعتم ، دنوادخ  : دومرف دوخ  باحـصا  زا  يا  هّدـع  عمج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور   - 1
لا ؤس  لبج  نب  ذاعم  مان  هب  باحـصا  زا  یکی  . تسا هدیرفآ  ار  مالّـسلا ،-  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  ّیلعو و  نم  دنیرفایب ، ار  ایند  هک 

يانثو دـمح  حـیبست و  لوغـشم  یهلا ، شرع  هاگـشیپ  رد  دومرف : ترـضح  ؟ دـیدوب یلاح  هچ  رد  اجک و  ینالوط  نامز  تّدـم  نیا  رد  درک :
عامتجا ناشیاه  هناخ  زا  یکی  رد  هک  راـصنا  زا  یهورگ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور   2 [ . 73 . ] میدوب ناحبس  دنوادخ 

ياعّدا رب  ایآ  دومرف : ترضح  میتسه ، نم  ؤم  دنداد : خساپ  ؟ دیتسه یتلاح  هچ  رد  : دومرف اه ، نآ  رب  مالـس  زا  سپ  دش و  دراو  دندوب ، هدرک 
روبـص و تبیـصم ، یتخـس و  لاح  رد  میئوگ و  ادخ  ساپـس  رکـش و  تمعن ، هافر و  لاح  رد  یلب ، دنتفگ : ؟ دـیراد مه  یناهرب  لیلد و  دوخ 

تباث دیتفگ ، تسرد  امش  یلب ، دومرف : ترضح  . میشاب یم  دونـشوخ  یـضار و  دسر ، یم  ام  هب  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  هب  و  میتسه ، ابیکش 
هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  دندروآ ، ار  هزمح  مردارب  هزانج  هک  یماگنه  : دیامرف تیاکح  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  ماما   3 [ . 74 . ] دیشاب مدق 

دنا و هدید  تبیـصم  اه  نآ  نوچ  دنتـسرفب ؛ ناشیا  يارب  دننک و  هّیهت  ماعط  شا  هداوناخ  يارب  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارـسمه  هب  هلآ  هیلع و 
. دیوش اذغ  مه  نانآ ، اب  زین  امش  دیتسرف ؛ یم  ازع  نابحاص  يارب  هک  یئاذغ  نیمه  رد  دومرف : روتـسد  نینچمه  . دنرادن ار  اذغ  هّیهت  هلـصوح 
ای درک : ضرع  دـش و  رـضاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزن  رـسای  راّمع  يزور  : دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما   4 [ . 75]

مداتفا و اه  كاخ  يور  سپس  مدروآ و  رد  ار  دوخ  ياه  سابل  متشادن ، لسغ  يارب  بآ  نوچ  مدش و  بنُج  هتشذگ ، بش  نم  هّللا ! لوسر 
ياه تسد  فک  سپس  دوبن و  حیحص  راک  نیا  تشاد : راهظاو  دومن  یّمـسبت  ترـضح  . دوش لام  كاخ  مندب  مامت  ات  مدیتلغ  اه  كاخ  رد 

اب نآ  زا  دـعب  .و  دیـشک تسار  تسد  تشپ  رب  ار  پچ  تسد  زین  پچ و  تسد  تشپ  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  فک  دز و  نیمز  رب  ار  دوـخ 
ساّبع نب  هّللادـبع   5 [ . 76 . ] تسا هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  دـینک  مّمیت  نینچ  نیا  دوزفا : دومن و  حـسم  دوـخ  یناـشیپ  رب  تسد  فـک  ود 

، نادنمتورث هّللا ! لوسر  ای  دنتشاد : راهظا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  نیکاسم  ءارقف و  زا  يا  هّدع  يزور  : دنک تیاکح 
ماجنا ناوت  میتسه و  مورحم  ام  یلو  دننک ؛ یم  قافنا  دنهد و  یم  هقدص  دنراد  تورث  نوچ  زین  دـنهد و  یم  ماجنا  هزور  زامن و  ام  دـننامه 

و هّلل ، دمحلا  هبترم  و 33  هّللا ، ناحبس  دیئوگب : هبترم   33 دیتفگ ، ار  زامن  مالس  هک  یماگنه  دومرف : لوسر  ترـضح  . میرادن ار  تاریخ  نیا 
ار نآ  باوث  مه  امـش  دـنهد ، یم  ماجنا  نادـنمتورث  هک  ار  هچنآ  یمامت  ات  دـیئوگب  هّللا  ّالا  هلاال  هبترم  نآ 30  زا  دـعبو  ربکا ، هّللا  هبترم   34

[ . 77 . ] دیبایرد

بختنم ثیدح  لهچ 

ِهّللا ِیلَع  ًاّقَح  َناک  َو  َناماه ، َو  َنوُراق  َعَم  َرِشُح  ُهَتولَص ، َعَّیَض  ْنَم  َّن  إَف  ْمُکَتولَصاوُعِّیَُضتال ، : َمَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ُلوُسَر  لاق  - 1
ارنآ دـشاب و  انتعا  یب  شزامن  هب  تبـسن  سک  ره  دیرامـشم ، زیچان  کبـس و  ار  زاـمن  دومرف : : همجرت [ . 78 . ] َنیِقفانُْملا َعَمَراّنلا  ُهَلِخْدـُی  ْنءا 

 - 2. دیامن لخاد  شتآ  رد  نیقفانم  هارمه  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  ّقح  تشگ و  دـهاوخ  ناماه  نوراق و  نیـشنمه  دـنادرگ  عیاض  کبس و 
یحَم َو  ٍتانَـسَح ، ُرْـشَع  ِِهلِْزنَم ، یل  َعِجْرَی إ  یّتَح  اهاطَخ  ٍةَوْطُخ  ِلُِّکب  ُهَلَف  ِهّللاِدِجاسَم ، ْنِم  ٍدِجْـسَم  یل  یـشَم إ  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق 

هد باوث  مدق  ره  يارب  درادرب ، دنوادخ  دجاسم  زا  یکی  يوس  هب  یمدـق  سک  ره  دومرف : [ . 79 . ] ٍتاجَرَد ُرْشَع  َُهل  َعَفَر  َو  ٍتائِّیَس ، ُرْشَع  ُْهنَع 
یم عیفرت  هجرد  هد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نینچمه  دوش ، یم  كاپ  شیاه  شزغل  زا  اطخ  هد  و  دوخ ، لزنم  هب  ددرگرب  اـت  دـشاب  یم  هنـسح 

. ُۀَْبیِْغلا َلاق : ُثَدَْحلا ؟ اَم  َو  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َلیق : ْثُدْحَی ، َْملام  ٌةَدابِع  ِةولَّصلا  ِراِظْتنِال  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُسُولُْجلَا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   - 3. دبای
ای دـش : لا  ؤس  . ددرگن رداص  وا  زا  یثَدَـح  هک  یعقوم  اـت  تسا  تداـبع  زاـمن  تقو  راـظتنا  تهج  دجـسم  رد  نتـسشن  دومرف : : همجرت [ . 80]

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ُلوُسَر  امَْنَیب  ... 4. نتفگ نخس  نارگید  رـس  تشپ  تبیغ و  دومرف : : همجرت ؟ تسیچ ثدح  زا  روظنم  هّللا ، لوسر 
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ُُهتولَص اذَکه  َو  اذه  َتام  ِْنَئل  ِبارُْغلا ، ِْرقَنَک  َرَقَن  َلاقَف : ُهَدوُجُسال ، َو  ُهَعوُکُر  َِّمُتی  ْمَلَف  یّلَُصی ، َماقَف  ٌلُجَر  َلَخَدْذ  إ  ِدِجْسَْملا ، ِیف  ٌِسل  اج  َمَّلَس 
تشگ زامن  لوغشم  دش و  دراو  یصخش  هک  دوب  هتسشن  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  : همجرت [ . 81 . ] ینید ِْریَغ  یلَع  َُّنتوُمََیل 

نیمز رب  راقنم  هک  تسا  یغالک  دننامه  صخش  نیا  راک  دومرف : ترضح  . درک باتش  هلجع و  دادن و  ماجنا  لماک  ار  شدوجـس  عوکر و  و 
، ِِرفاْکلا ُۀَّنَج  َو  نِمْؤُْملا  ُنْجِس  اْینُّدلَا  رَذابءا ، ای  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   5. تسا هدرمن  نم  نید  رب  دورب  ایند  زا  تلاح  نیا  اب  رگا  دنز ، یم 

ایند رذوبا ، يا  دومرف : : همجرت [ . 82 . ] َمَّنَهَج ٌدِراو  ُهَّنءا  ُهّللا  ُهَدَعَوءا  ْدَق  َو  ُنِمْؤُْملا  ُنُزْحَیال  َْفیَک  َو  ٌنیزَح ، َوُه  َو  ٌنِمُْؤم إ ّال  اهیف  َحَبْـصءا  ام  َو 
رد وا -  هب  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  دـشابن و  نینچ  ارچ  دـشاب ، یم  نیگمغ  نوزحم و  هشیمه  نم  ؤم  تسا ، نارفاـک  تشهب  نم و  ؤم  نادـنز 

َو ُهاْینُِدب ، ُهَتَرِخآ  َعاب  ْنَم  ِساّنلاُّرَش  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   6. تسا هداد  ار  مّنهج  لوخد  تازاجم و  هدعو  شیاهاطخ -  ناهانگ و  لباقم 
زا رتدب  دشورفب و  شیایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  تسا  یسک  دارفا  نیرتدب  دومرف : : همجرت [ . 83 . ] ِهِْریَغ اْینُِدب  ُهَتَرِخآ  َعاب  ْنَم  َِکلذ  ْنِم  ُّرَش 

: یَّتـُما یلَع  َّنُُهفاـخءا  ٌۀـَثالَث  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   7. دـشورفب يرگید  ياـیند  يارب  ار  دوـخ  ترخآ  هـک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  نآ  وا 
دوـخ تّما  يارب  اـه  نآ  زا  هک  تسا  زیچ  هـس  دوـمرف : : هـمجرت [ . 84 . ] ِجْرَْفلا َو  ِنْطَْبلا  ُةَوْهَـش  َو  ِنَتِْفلا ، ُتّالِـضُم  َو  ِۀَـفِْرعَْملا ، َدـَْعب  ُۀـَلالَّضلءا 

هنتف زا  هدمآ  دوجو  هب  ياه  شزغل  اه و  یهارمگ   2. دنشاب هدرک  ادیپ  تفرعم  تیاده و  هک  نآ  زا  دعب  یهارمگ ،  1: منک یم  رطخ  ساسحا 
ُرَّخَُؤت إ َو ال  اُهَتبوُقُع  ُلَّجَُعت  ِبُونُّذـلا  َنِم  ٌۀـَثالَث  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   8. یتسرپ توهش  یناسفن و  ياهوزرآ  و  مکش ، تایهتـشم   3. اه

سردوز ناهانگ  زا  هتسد  هس  تازاجم  باقع و  دومرف : : همجرت [ . 85 . ] ِناسْح ْالا  ُْرفُک  َو  ِساّنلا ، یَلَع  ُیْغَْبلا  َو  ِْنیَدـِلاْولا ، ُقوُقُع  ِةَرِخالا : یل 
کین ياـهراک  لـباقم  رد  یـساپسان  مدرم ، ّقـح  رد  ملظ  رداـم ، ردـپ و  يارب  یتحاراـن  داـجیا  دوـش : یمن  هدـناشک  تماـیق  هب  دـشاب و  یم 

: دومرف : همجرت [ . 86 . ] ِمالَّسلِاب َلَِخب  ْنَم  ِساّنلا  َلَْخبءا  َّن  َو إ  ِءاعُّدـلا ، ِنَعَزَجَع  ْنَم  ِساـّنلا  َزَجْعءا  َّن  إ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   9. نارگید
دوب دهاوخ  یسک  صاخـشا  نیرت  لیخب  و  دشاب ، مورحم  ناوتان و  دنوادخ  اب  تاجانم  اعد و  زا  هک  تسا  یـسک  دارفا  نیرت  ناوتان  زجاع و 

ِإب اوـُقَّرَفَتَف  ُْمْتقَّرَفَت  اذ  َو إ  ِحـُفاصَّتلا ، َو  ِمیلْـسَّتلِاب  اُوقـالَتَف  ُْمْتیَقـالَت  اذ  إ  هلآ : هیلع و  هـّللا  یّلـص  َلاـق   10. دـیامن يراددوخ  ندرک  مالـس  زا  هک 
بلط رگیدمه  يارب  ندـش  ادـج  عقوم  دـیئامن و  هحفاصم  مالـس و  رگیدـکی  اب  تاقالم  دروخ و  رب  ماگنه  دومرف : : همجرت [ . 87 . ] ِرافِْغتْسال

دوخ راک  تکرح و  ناهاگحبص  دومرف : : همجرت [ . 88 . ] اهّاطَخَتَیال َءالَْبلا  َّن  إَف  ِۀَقَّدَّصلِاب ، اوُّرَِکب  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   11. دینک شزرمآ 
ِهِْربَق یف  ُلُجَّرلا  یَتُْؤی  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   12. دـنادرگ یم  فرط  رب  ار  اه  تفآ  اهالب و  هک  نوچ  دـیئامن  عورـش  هقدـص  نداد  اب  ار 

َیل ُُهیْـشَم إ  ُهَعَفَد  ِْهیَلْجِر  ِلَِبق  ْنِم  َِیُتا  اذ  َو إ  ُۀَقَدَّصلا ، ُْهتَعَفَد  ِْهیَدَی  ِلَِبق  ْنِم  َِیُتا  اذ  َو إ  ِنآْرُْقلا ، ُةَوِالت  ُْهتَعَفَد  ِهِسءاَر  ِلَِبق  ْنِم  َِیُتا  اذ  إَف  ِباذَْعلِاب ،
توـالت دوش  دراو  دـهاوخب  رـس  يـالاب  زا  باذـع  هچناـنچ  دـنهد ، رارق  ربق  رد  ار  هدرم  ندـب  هک  یماـگنه  دومرف : : همجرت [ . 89 . ] ِدِجْسَْملا
دهاوخب اپ  نیئاپ  زا  هچنانچ  .و  دـشاب یم  نآ  عنام  کین  ياهراک  هقدـص و  دوش  دراو  لـباقم  زا  هچناـنچ  ددرگ و  یم  باذـع  عناـم  شنآرق 
َّلَجَوَّزَع َهّللا  َّن  إَف  ِقالْخ ، ْـالا  ِمِراـکَِمب  ْمُْکیَلَع  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   13. تشگ دـهاوخ  نآ  عناـم  دجـسم  يوس  هب  نتفر  ددرگ ، دراو 

[90 . ] ُهُدوُعَیال ْنَم  َدوُعَی  ْنءا  َو  ُهَعَطَق ، ْنَم  َلِصَی  َو  ُهَمَرَح ، ْنَم  َیِطُْعی  َو  ُهَمَلَظ ، ْنَّمَع  ُلُجَّرلاَوُفْعَی  ْنءا  ِقالْخ : ْالا  ِمِراـکَم  ْنِم  َّن  َو إ  اـِهب ، ینَثََعب 
وت رب  هک  یسک  : زا دنترابع  اه  نآ  زا  یـضعب  و  دومن ، ثوعبم  اه  نآ  رب  ارم  دنوادخ  هک  قالخا ، مراکم  تیاعر  داب  امـش  رب  دومرف : : همجرت .

عطق وت  اب  هک  یصخش  اب  امن ، شکمک  دنادرگ  مورحم  يزیچ  هب  تبسن  ار  وت  هک  یـسک  شخبب ، ار  وا  یـصخش  ضرغ  تهج  هب  دنک  ملظ 
َْوا ًةَرْسَک  َدَجَو  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   14. ورب شرادید  هب  دیاین  وت  رادید  هب  هک  یـصخش  شاب ، هتـشاد  یتسود  هطبار  دنک  یتسود 

ار نآ  و  دـنیبب ، یئاـج  رد  اـمرخ  يا  هناد  اـی  ناـن  يا  هّکت  سک  ره  دومرف : : همجرت [ . 91 . ] َُهل ُهّللاَرِفْغَی  یّتَـح  ُهَفْوَج  ْقِراـُفی  َْمل  اَـهَلَکءاَف  ًةَرْمَت 
[92 . ] ُهّللا ُهَعَفَر  ٌدَـحءا إ ّال  َعَضاَوت  ام  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   15. دریگ یم  رارق  دـنوادخ  ترفغم  تمحر و  دروم  دـنک ، لیم  درادرب و 

هّللا یّلص  َلاق   16. تسا هدیـشخب  تّزع  تعفر و  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  هدرکن ، ینتورف  عضاوت و  راهظا  یـسک  دومرف : : همجرت .
شزور ره  يارب  دـهد  تلهم  ار  یناوتاـن  راکهدـب  سک  ره  دومرف : : همجرت [ . 93 . ] ٌۀَـقَدَص ٍمْوَی  ِّلُِکب  َُهل  َناـک  ارِـسْعُم ، َرَْظنءا  ْنَم  هلآ : هیلع و 

«. ِۀَّیرَْبلا ُْریَخ  ٍدَّمَُحم  ُلآ   » ِۀَّینایْرِّسلِاب ٌبُوتْکَم  ِهِحانِج  یف  َو  ٍدُهْدُه إ ّال  ْنِم  ام  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   17. دشابیم ادخ  هار  رد  هقدص  باوث 
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دّمحم لآ  تسا : هدش  هتشون  ینایرس  تغل  هب  شیاه  لاب  يور  هک  نآ  رگم  درادن  دوجو  دهده  مان  هب  يا  هدنرپ  چیه  دومرف : : همجرت [ . 94]
ْمُْهنِم ُِرباّصلا  ٌنامَز ، ِساّنلا  َیلَع  یتءاَی  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   18. دنشاب یم  نیمز  يور  قولخم  نیرتهب  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  تاولـص  )

هب لـمع  نید و  لـئاسم  ربارب  رد  ندوـمن  ربـص  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  یناـمز  دوـمرف : : همجرت [ . 95 . ] ِرَمَْجلا َیلَع  ِِضباـْقلاَک  ِهـِنید  یلَع 
ِءامَلُْعلا َنِم  َنوُّرِفَی  یَّتُما  یلَع  ٌنامَز  یتءاَیَـس  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   19. تسا هتخادگ  شتآ  نتفرگ  تسد  رد  دـننامه  نآ  تاروتـسد 

: ُِثلاّثلا َو  اِرئاج ، اناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  طَّلَس  یناّثلا : َو  ْمِِهلاْومءا ، ْنِم  َۀَکَرَْبلا  ُعَفَرَی  ُلَّو : ْالا  ءایْشءا : ِۀَثالَِثب  ُهّللا  ُمُهالَْتب  إ  ِْبئِّذلا ، َنِم  ُمَنَْغلا  ُّرِفَی  امَک 
هک يروط  نامه  دـنوش  نازیرگ  ءاملع  زا  مدرم  هک  دـمآ  دـهاوخ  نم  تّما  رب  ینامز  دومرف : : همجرت [ . 96 . ] ٍنامی ِالب إ  اْینُّدـلا  َنِم  َنوُجُرْخَی 

لاوما زا  ار  دوـخ  تمحر  تکرب و   1: دنادرگ یم  التبم  باذع  عون  هس  هب  ار  يا  هعماج  نینچ  دـنوادخ  تسا ، نازیرگ  گرگ  زا  دنفـسوگ 
ایند نیا  زا  نامیا  یب  نداد ، ناـج  گرم و  ماـگنه   3. دـنادرگ یم  ّطلـسم  اه  نآ  رب  ار  تّورم  یب  ملاظ و  یئامرفمکح   2. دراد یمرب  ناشیا 

ِناتیح یّتَح  ٍء  یَش  ُّلُک  َُهلُرِفْغَتْسَی  ِْملِْعلا  َِبلاط  َّن  َو إ  ِتاْوم ، ْالا  َْنَیب  ّیَْحلاَک  ِلاّهُْجلا  َْنَیب  ُِملاْعلَا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   20. تفر دنهاوخ 
[97 . ] ٍِملْسُم ِلُک  یلَع  ٌۀَضیرَف  ِْملِْعلا  َبَلَط  َّن  َو إ  َّلَجَوَّزَع ، ِهّللا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ُبَبَّسلا  ُّهن  إَف  َْملِْعلا  اُوُبلْطاَف  ُهُماْعنءا ، َو  ِّرَْبلا  ُعابُـس  َو  ُهُّماوَه ، َو  ِرْحَْبلا 

ملع لیصحت  لاح  رد  هک  یسک  و  ناگدرم ، نیب  تسا  يا  هدنز  ناسنا  دننامه  دریگ  رارق  نادان  یهورگ  نیب  هک  يدنمشناد  دومرف : : همجرت .
دنوادخ هب  امش  یکیدزن  برق و  هلیسو  ملع  نوچ  دیریگ  ارف  ار  ملع  سپ  دننک ، یم  شزرمآ  ترفغم و  بلط  شیارب  تادوجوم  مامت  دشاب 

اِملاع َحَفاص  ْنَم  َو  ینَراز ، امَّنءاَکَف  اِملاع  َراز  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   21. تسا هضیرف  یناملـسم  درف  ره  رب  ملع ، يریگارف  و  تسا ،
ره دومرف : : همجرت [ . 98 . ] ِۀَـمایِْقلا َمْوَی  یعَم  ُُهتْـسَلْجءا  اْینُّدـلا  ِیف  ینََـسلاج  ْنَم  َو  ینََـسلاج ، امَّنءاَکَف  ًاِملاع  َسَلاج  ْنَم  َو  ینَحَفاص ، اـمَّنءاکَف 
دنک هحفاصم  دـهد و  تسد  يدنمـشناد  اب  هک  ره  هدرک ، ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  لثم  دورب  يدنمـشناد  ملاع و  ترایز  رادـید و  هب  سک 

اب ایند  رد  هک  ره  و  هدرک ، تسلاجم  نم  اب  هک  تسا  نآ  لثم  ددرگ  يدنمـشناد  نیـشنمه  یـصخش  ره  هدومن ، هحفاصم  نم  اب  هک  نآ  لـثم 
ِْهیَْنیَع ُهّللا  َالَم  امارَح ، ًةَرْظَن  ٍةءاَْرم  ْنِم إ  َباصَا  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   22. تشگ دهاوخ  نم  نیشنمه  ترخآ  رد  دوش ، نیشنمه  نم 
یّلص َلاق   23. دنادرگ یم  شتآ  زا  رپ  ار  وا  ياه  مشچ  دـنوادخ  دـنکفیب ، یمرحمان  نز  هب  یمارح  هاگن  سکره  دومرف : : همجرت [ . 99 . ] اران

َُهل ُهّللا  َعَمَج  اِهنیدـِل  اهَجَّوََزت  ْنَم  َو  ُهَرَکَی ، اـم  اـهیف  يءاَر  اـِهلامَِجل  اـهَجَّوََزت  ْنَم  َو  ِْهَیل ، ُهّللا إ  ُهَلَک  َو  اـِهلاِمل  ًةءاَْرم  َجَّوََزت إ  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا 
ینز اب  هک  ره  و  دیامن ، یم  راذگاو  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  دـنک  جاودزا  شتورث  تهج  هب  ار  ینز  سک  ره  دومرف : : همجرت [ . 100 . ] َِکلذ

هتساوخ دنوادخ  دیامن  جیوزت  شنامیا  نید و  تهج  هب  ینز  اب  هک  یسک  و  دید ، دهاوخن  یشوخ  دنک  جاودزا  شلامج  یئابیز و  تهج  هب 
. ُُهْبلَقاسَق َو  َُهنََدب  َمُقَس  ُهُماعَط  َُرثَک  ْنَم  َو  ُُهْبلَقافَص ، َو  ُُهنََدب ، َّحَص  ُهُماعَط ، َّلَق  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   24. دنادرگ یم  نیمءات  ار  وا  ياه 

ضارما دشاب  دایز  شکاروخ  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  افـص  اب  شبلق  ملاس و  شندـب  دـشاب  رتمک  شکاروخ  هک  ره  دومرف : : همجرت [ . 101]
[102 . ] ْمُِکبُوُلق ْنِم  ِۀَفِْرعَْملا  ُرُون  ءافُْطیَف  اوُِعبُْـشتال ، هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   25. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  شبلق  ترودک ، شندب و  یمـسج 

یم ناتیاه  بلق  راکفا و  رد  تفرعم  نافرع و  رون  یشوماخ  ببس  هک  نوچ  دینادرگم ، رپ  ریس و  كاروخ  زا  ار  دوخ  مکـش  دومرف : : همجرت .
هک ره  دومرف : : همجرت [ . 103 . ] ِراّنلا َنِم  ُهُدَـعْقَم  ُءَوَُّبتْیلَف  ٍلْهءِاب ، َُهل  َْسَیل  ُهَّنءا  ُمَْلعَیَوُه  َو  الَمَع  ّیلََوت  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   26. ددرگ

هیلع هّللا  یّلص  َلاق   27. دش دهاوخ  شتآ  زا  رپ  وا  هاگیاج  تمایق  ربق و  رد  درادن ، ار  نآ  ّتیله  هک أ  دنادب  دریذپب و  ار  یتیلوئسم  تسایر و 
ِنَع یْهنَیال  يّذـلَا  َلاق : ؟ َُهل َنیدـال  يذَّلا  ُفیعَّضلا  ُنِمْؤُْملا  اـم  َو  َلـیقَف : َُهل ، َنیدـال  يذَّلا  ِفیعَّضلا  َنِمْؤُْملا  ُضِْغُبَیل  َّلَـجَوَّزَع  َهّللا  َّن  إ  هلآ : و 
یب فیعـض و  نم  ؤم  : دش لا  ؤس  تسا ، نید  یب  فیعـض و  هک  ار  ینم  ؤم  نآ  دراد  نمـشد  دـنوادخ  انامه  دومرف : : همجرت [ . 104 . ] ِرَْکنُْملا

ِّرِّسلا ُۀَـقَدَص  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   28. دـنک یمن  تشز  ياـهراک  زا  يریگوـلج  رکنم و  زا  یهن  هک  یـسک  داد : خـساپ  تسیک ؟ نید 
دوش هداد  یناهنپ  هنامرحم و  هک  يا  هقدص  دومرف : : همجرت [ . 105 . ] ِءالَْبلا َنِم  اباب  َنیْعبَس  ُعَفْدَت  َو  َراّنلا ، ُءاملا  ُء  یِفُْطت  امَک  َۀَئیطَْخلا ، ُء  یِفُْطت 
یم فرط  رب  ار  تفآ  الب و  عون  داتفه  هقدص  نینچمه  دـنک ، یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ ، هک  يروط  نامه  دـشاب ، یم  ناهانگ  یکاپ  ببس 

[106 . ] ِراـّنلا َۀَـفاخَم  ِبُونُّذـلا ، َنِم  یمتْحَیـال  َفـْیَک  ِءاّدـلا ، َۀَـفاخَم  ِماـعَّطلا  َنِم  یمَتْحَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  هلآ : هیلع و  هـّللا  یّلـص  َلاـق   29. دیامن
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تبسن یتّیمها  نکیلو  دنوش  ضیرم  ادابم  ات  دنهد  یم  ّتیمها  دوخ  كاروخ  دروخ و  هب  تبسن  هک  یناسک  زا  مراد  بّجعت  دومرف : : همجرت .
، ِْبلَْقلا ِیف  َقافِّنلا  ُِتْبُنی  ِلاْملا  َو  ِهاـْجلا  ُّبُح  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاـق   30. دـنرادن منهج  نازوس  شتآ  زا  یکاب  دـنهد و  یمن  ناهانگ  هب 

نامه دش ، دهاوخ  نورد  بلق و  رد  قافن  ندـیئور  ببـس  تورث  تسایر و  هب  تبـسن  هقالع  دومرف : : همجرت [ . 107 . ] َلْقَْبلا ُءاْملا  ُِتْبُنی  امَک 
َو ًاعیفَش ، َراص  ُهَْلبَق  َتام  ْن  إ  ِنِمْؤُملاُِدبَک ، َُدلَْولَا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   31. دنشاب یم  تاجیزبس  ندیئور  ببس  ناراب  بآ و  هک  يروط 

دریمب وا  زا  شیپ  هچنانچ  تسوا ، نت  هراپ  رگج و  دـننامه  نم  ؤم  يارب  دـنزرف  دومرف : : همجرت [ . 108 . ] َُهلُرِفْغَیَف َهّللا ، ُرِفْغَتْـسَی  ُهَدََعب  َتام  ْن  إ 
اُونِّسَح هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   32. دزرمآ یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دنک و  یم  رافغتسا  شیارب  دریمب  وا  زا  دعب  رگا  ددرگ ، یم  وا  عیفش 
وکین ار  دوخ  قـالخا  راـتفر و  دوـمرف : : همجرت [ . 109 . ] ٍباـسِح ِْریَِغب  َۀـّنَْجلا  اُولُخْدـَت  ْمُکَئاـِسن ، اُومِرْکءا  َو  ْمُکَناریج ، اوُفِْطلءا  َو  ْمُکَقـالْخءا ،

تـشهب دراو  باسح  نودب  ات  دیراد  یمارگ  ار  دوخ  نارـسمه  نانز و  دیئامن ، دروخرب  ّتبحم  تفطالم و  اب  ناگیاسمه  هب  تبـسن  دیزاس ،
قالخا شور و  رب  ناسنا  دومرف : : همجرت [ . 110 . ] ُِطلاُخی ْنَم  ْمُکُدَحءا  رُْظنَْیلَف  ِِهلیلَخ ، ِنید  یلَع  ُءْرَْملَا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   33. دیدرگ

: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   34. دیشاب یم  نیشنمه  تسود و  یسک  هچ  اب  دیشاب  هّجوتم  سپ  دوش ، یم  هتخانش  دبای و  یم  شرورپ  شتـسود 
ربارب هد  هقدـص  ِنداد  باوث  شاداـپ و  دوـمرف : : همجرت [ . 111 . ] َنیرْـشِع َو  َۀََعبْرءِاب  ِمِحَّرلا  ُۀَلِـص  َو  َرَـشَع ، َۀَِـینامَِثب  ُضْرَْقلا  َو  ٍرْـشَِعب ، ُۀَـقدَّصلَا 

: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   35. تشاد دهاوخ  شیازفا  هجرد  راهچ  تسیب و  محر  هلص  ماجنا  و  هجرد ، هدجیه  هنسحلا  ضرق  ندادو  هجرد ،
اهاطخ هک  نآ  رگم  ددرگ  یمن  ضیرم  يا  هنم  ؤم  نم و  ؤم  چیه  دومرف : : همجرت [ . 112 . ] ُهایاطَخ ِِهب  ُهّللا  ّطَحّال  ٌۀَنِمُْؤمال إ  َو  ٌنِمُْؤم  ُضُرْمَیال 

[113 . ] ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  ِعَزَف  ْنِم  ُهّللا  ُهَنَّمءا  ِمالْس  ْالا  ِیف  ٍۀَْبیَش  اذ  َرَّقَو  ْنَم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   36. دوش یم  هدوشخب  كاپ و  شیاه  شزغلو 
نامءا رد  تالکشم  اه و  یتخس  زا  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، مارتحا  دراد و  یمارگ  ار  یناملـسم  لاسگرزب  سک  ره  دومرف : : همجرت .
ِمِراحَم ْنَع  ْتَّضُغ  ٌْنیَع  َو  ِهّللا ، ِۀَیْشَخ  ْنِم  ْتََکب  ٌْنیَع  ٍُنیْعءا : َثالَث  ِۀَمایِْقلا إ ّال  َمْوَی  ٌۀَیِکاب  ٍْنیَع  ُّلُک  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق :  37. دراد یم 

هک یمشچ  نآ   1: هتـسد هس  رگم  دننایرگ ، تمایق  زور  رد  اه  مشچ  یمامت  دومرف : : همجرت [ . 114 . ] ِهّللِال یبَس  یف  ًةَرِهاس  َْتتاـب  ٌْنیَع  َو  ِهّللا ،
یمشچ  3. دشاب هدرکن  هاگن  هتسب و  فالخ  دراوم  ناهانگ و  زا  هک  یمشچ   2. دشاب هدرک  هیرگ  دنوادخ  باذع  زا  سرت  فوخ و  تهج  هب 
ِساّنلا ُةَداس  ءایِخْس ، الا  اْینُّدلا  ِیف  ِساّنلا  ُةَداس  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   38. دشاب هدوب  رادیب  لاعتم  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  رد  اهبش  هک 
تمایق رد  اه  ناسنا  رورس  دّیسو و  دوب ، دنهاوخ  دنمتواخس  دارفا  ایند  رد  مدرم  دّیـس  رورـس و  دومرف : : همجرت [ . 115 . ] ءایِْقت ْالا  ِةَرِخالا  ِیف 

ام ْلَمْعا  َو  ُُهقِرافُم ، َکَّن  إَف  َْتئِش  ْنَم  ِْببْحءا  ُدَّمَُحم ، ای  مالسلا : هیلع  ُلیئْربِج  ینَظَع  َو  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  َلاق   39. دنشاب یم  ناراکزیهرپ 
وت و نیب  هرخ  الاب  شاب ، تسود  یهاوخ  هک  سک  ره  اب  درک : تیحـصن  هظعوم و  ارم  لیئربج  دومرف : : همجرت [ . 116 . ] ِهیقالُم َکَّن  إَف  َْتئِش 

یناص َْوا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  َلاق   40. تفرگ یهاوخ  ارنآ  شاداپ  هجیتن و  نادب  یلو  هد ، ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  داتفا . دـهاوخ  یئادـج  وا 
، ینَمَلَظ ْنَّمَع  َوُفْعءا  ْنَا  َو  ینِْغلا ، َو  ِْرقَْفلا  ِیف  ِدْصَْقلا  َو  ِبَضَْغلا ، َو  اضِّرلا  ِیف  ِلْدَْـعلا  َو  ِۀَِـینالَْعلاَو ، ِّرِّسلا  ِیف  ِصالْخ  ْالِاب  یناص  َْوا  عِْسِتب : ّیبَر 

راگدرورپ دومرف : : همجرت [ . 117 . ] ًاْربِـع يرَظَن  َو  ًارْکِذ ، یقِْطنَم  َو  ًارِْکف ، یتْمُـص  َنوُـکَی  ْنَا  َو  ینَعَطَق ، ْنَم  َلِـصءا  َو  ینَمَرَح ، ْنَـم  َیِطعءا  َو 
، يدـنمناوتو زاـین  رد  يور  هناـیم  مشخ ، يدونـشوخ و  رد  يرگداد  ناـهنپ ، راکـشآ و  رد  صـالخا  دومن : شرافـس  زیچ  هب 9  ارم  لاـعتم ،

هطبار عطق  نم  اب  هک  ینادنواشیوخ  رادید  هدنادرگ ، مورحم  ارم  هک  یسک  هب  کمک  تسا ، هتشاد  اور  متس  نم  ّقح  رد  هک  یسک  ندیشخب 
. دشاب دنپ  تربع و  مهاگن  و  دنوادخ ؛ يروآدای  منخس ، هشیدنا و  میشوماخ  هک  نیا  و  دنا ، هدومن 

یقرواپ

. توافت اب  س 11 ، ص 336 ، س 13 و ج 36 ، ص 29 ، ج 28 ، راون : الاراحب  [ 1]
س 12. ص 368 ، س 9 و ج 28 ، ص 432 ، ج 10 ، لبق : ردصم  [ 2]

ح 10. ص 36 ، ج 38 ، لبق : ردصم  [ 3]
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س 1. ص 19 ، ج 25 ، لبق : ردصم  [ 4]
. تسا يددتعم  ثیداحا  باب  نیا  رد  ص 234 240 ، قودص : نیدلا  لامکإ  [ 5]

ح 360. ص 507 ، ج 1 ، نیلقثلارون : [ 6]
دوجوم هیامنارگ  هعومجم  نیمه  مّود  دـلج  تمـسق  نیرخآ  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  هدافاتـسا  دروم  هک  یئاه  باتک  ذـخآم و  زا  یـضعب  [ 7]

. دشاب یم 
س 11. ص 18 ، یّمق : لیئربج  نب  ناذاش  لئاضف  [ 8]

. ] ح 3 ص 600 ، ج 2 ، قودص : خیش  لاصخ  [ 9]
ص 302. ج 4 ، هعیّشلا : لئاسو  [ 10]

ح 13. ص 301 ، ج 17 ، راون : الاراحب  [ 11]
. یسمش مهد  لاس  نیدرورف ، مهد  اب  قباطم  [ 12]

ح ص 200 ، ج 1 ، یشایع : ریسفت  دیدرگ ؛ لوتقم  مومـسم و  هشیاع  هصفح و  نز  ود  نآ  هلیـسو  هب  :... دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 13]
ح 28. ص 20 ، ج 28 ، راون : الاراحب  ح 390 ، ص 401 ، ج 1 ، نیلقثلارون : ص 320 ، ج 1 ، ناهربلا : ، 152

. یسمش مهد  لاس  دادرخ ، مهدفه  اب  قباطم  [ 14]
، هطبار نیا  رد  تسا و  هدوب  هرکاب  ءارذع  اهیلع ، هّللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنا : هدیقع  نیا  رب  ناگرزب  زا  يا  هّدع  روهشم ، فالخ  رب  [ 15]

. ددرگ ّتقد  هظحالم و  ص 8  ج 22 ، راون : الا  راحب  س 16 و  ص 40 ، ینیضح : يربکلا  ۀیاده  دننام : یئاهباتک 
الا راحب  ج 1 ، یفاک : لوصا  زا : تسا  هدش  هتفرگرب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تالاح  رگید  تداهـش و  تدالو و  خیرات  [ 16]

ةرکذت ج 1 ، بوشآرهـش : نبا  بقانم  ةّدوملا ، عیباـنی  ج 1 ، ۀّـمغلا : فشک  ج 6 ، ماکحالا : بیذـهت  ج 1 ، ۀعیّـشلا : نایعا  ج 15 22 ، راون :
تابث إ  عوبـس ، لامج ا  ، يربکلا ۀـیادهلا  تیبلا ، لـها  خـیرات  ج 1 ، یـسربط : يرولا  مـالع  إ  هسیفن ، هعومجم  ۀّـمهملا ، لوصفلا  صاّوـخلا ،

.... يدوعسم و ۀّیصولا 
. ینادرم ّیلع  ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  [ 17]

. رکاذ ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  [ 18]
ح 1. ص 36 ، ج 1 ، رارب : الا  ۀیلح  ح 15 ، ص 329 ، ج 15 ، راون : الاراحب  ح 39 ، ص 196 ، قودص : نیّدلا  لامکا  [ 19]

. يدنوار جیارخ  زا  لقن  هب  ص 363 ، ج 17 ، راون : الاراحب  [ 20]
ص 382،س 7. ، 15 راون : الاراحب  ح 66 ، ص 48 ، یّمق : لیئربج  نب  ناذاش  لئاضف  [ 21]

ص ج 16 ، راون : الاراحب  ص 200 ، ج 1 ، رارب : الا  ۀـیلح  ح 5 ، ص 197 ، قودـص : یلام  أ  ح 69 ، ص 490 ، قودص : خیـش  لاصخ  [ 22]
.214

نیا رد  یفلتخم  ياهباتک  نوچ  دوش  عاجرا  هطوبرم  ياهباتک  هب  یتسیاب  هک  دراد  يرتلماـک  حیـضوت  رتشیب و  تقو  هب  زاـین  بلطم  نیا  [ 23]
نوماریپ یقرواپ 3 ، ص 20  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تالاح  تمسق  رد  یقرواپ  انمـض  تسا و  هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  باب 

. دوش هظحالم  هجیدخ  ترضح 
. تشذگ هحفص 21  رد  نآ  حرش  [ 24]

ح 13. ص 419 ، ج 2 ، قودص : لاصخ  ح 5 ، ص 390 ، ج 5 ، یفاک : عورف  ص 244 245 ، ج 20 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 25]
ح 26. ص 91 ، ج 16 ، راون : الا  راحب  [ 26]

ح 5 و 6. ص 404 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 27]
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ح 31. ص 313 ، یقرب : نساحم  [ 28]
ح 14. ح 30 و ص 184 ، ص 194 ، ج 18 ، راون : الا  راحب  [ 29]

ص 63. ج 1 ، دیفم : خیش  یلاما  زا  لقن  هب  ص 342 1  ج 92 ، راون : الا  راحب  [ 30]
. قودص موحرم  لاصخ  زا  لقن  هب  ص 461  ج 22 ، راون : الا  راحب  [ 31]

ح 163. ص 343 ، ج 30 ، راحب : س 10 ، ص 75 ، یّمق : لیئربج  نب  ناذاش  لئاضف  [ 32]
ح 126. ص 281 ، ج 16 ، راون : الا  راحب  [ 33]
ح 129. ص 282 ، ج 16 ، راون : الاراحب  [ 34]

. تاجرّدلا رئاصب  صاصتخا و  زا  لقن  هب  ح 27  ص 26 ، ج 26 ، راون : الاراحب  [ 35]
ح 1. ص 194 ، ج 2 ، ناهربلا : ریسفت  [ 36]
ح 32. ص 83 ، ج 22 ، راون : الاراحب  [ 37]

ح 5. ص 496 ، ج 5 ، یفاک : عورف  [ 38]
. قودص یلاما  زا  لقن  هب  ح 58  ص 288 ، ج 22 ، راون : الا  راحب  [ 39]

ح 26. ص 153 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  ح 10 ، ص 324 ، قودص : خیش  یلاما  [ 40]
ص 161. یملید : بولقلا  داشرا  [ 41]

ح 661. ص 534 ، یّلح : قیرطب  نبا  هدمع  س 14 ، ص 128 ، طابسءا : نب  ّیلع  رداون  تمسق  رشع ، ۀّتس  لوصا  باتک  [ 42]
ص 102. ج 2 ، یفاک : لوصا  زا  لقن  هب  ح 61  ص 264 ، ج 16 ، راون : الاراحب  [ 43]

ص 68. ج 2 ، یسوط : خیش  یلامءا  ص 398 ، راون ج 17 ، الاراحب  [ 44]
. تسا هدوب  نوعظم  نب  نامثع  صخش ، نآ  هک  نیا  رب  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  [ 45]

. شا هلابند  ثیداحا  رگید  ح 20 و  ص 393 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 46]
ح 1. ص 459 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 47]

ح 1. ص 188 ، ج 4 ، یفاک : عورف  [ 48]
ح 45. ص 188 ، ج 81 ، راون : الاراحب  57 ح 22 ، ص ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 49]
ح 25. ص 210 ، ج 81 ، راون : الا  راحب  ح 19  ص 56 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 50]

ص 142 145. ج 12 ، هعیشلا : لئاسو  [ 51]
. قالخ الا  مراکم  زا  لقن  هب  ص 236 ، ج 16 ، راون : الا  راحب  [ 52]

هیآ 12. هنحتمم : هروس  [ 53]
. تسا لبق  هیآ  همادا  [ 54]

. یّمق ریسفت  زا  لقن  هب  ح 6 ، ص 113 ، ج 21 ، راون : الا  راحب  [ 55]
. يرولا مالع  زا إ  لقن  هب  ص 105 ، ج 19 ، راون : الا  راحب  [ 56]

ح 18. ص 302 ، ج 16 ، لئاسولا : كردتسم  [ 57]
ص 429. ج 25 ، ّقحلا : قاقحا  [ 58]

. دوب دهاوخ  رتم  مین  دودح  هک  دشاب  یم  تسد  ناتشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  عارذ  ره  [ 59]
ح 27. و ص 32 ، ص 24 ، ج 18 ، راون : الا  راحب  [ 60]
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ح 13. ص 121 ، تاجرّدلا : رئاصب  ح 72 ، ص 856 858 ، ج 2 ، يدنوار : جیارخ  [ 61]
ج 7 ص 175ح 7. لئاسولا : كردتسم  ص 162 ، ج 2 ، یفاک : عورف  زا  لقن  هب  ص 21 ، ج 18 ، راون : الاراحب  [ 62]

ح 2. ص 82 ، لئاسولا ج 14 ، كردتسم  [ 63]
ح 3. ص 310 ، ج 15 ، هعیّشلا : لئاسو  [ 64]

ح 129. ص 128 ، ج 27 ، راون : الا  راحب  [ 65]
ص 5 6. ج 21 ، راون : الاراحب  [ 66]

ح ص 20 ، ج 28 ، راون : الاراحب  ص 320 ، ج 1 ، ناهرب : ریسفت  ص 401 ، ج 1 ، نیلقّثلا : رون  ح 152 ، ص 200 ، ج 1 ، یشاّیع : ریسفت  [ 67]
.28

ص 90. ج 4 ، ّقحلا : قاقحا  [ 68]
ص 533. ج 22 ، راون : الا  راحب  ص 18 ، ج 1 ، ۀّمغلا : فشک  [ 69]

ص 5198. ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 70]
. رکاذ ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  راعشا  [ 71]

. دیشر نسحم  ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  راعشا  [ 72]
ح 9. ص 229 ، ج 3 ، زجاعملا : ۀنیدم  ص 139 ، عیارّشلا : للع  [ 73]

ص 223. ج 1 ، مالسالا : مئاعد  ح 10 ، ص 421 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 74]
ص 380. ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  ص 239 ، ج 1 ، مالسالا : مئاعد  [ 75]

ح 2 و 3. ص 536 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  [ 76]
ص 63. رابخ : الا  عماج  ح 5 ، ص 39 ، ج 5 ، لئاسولا : كردتسم  [ 77]

ح 4431. ص 30 ، ج 4 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 78]
ح 6328. ص 201 ، ج 5 ، ۀعیّشلا : لئاسو  س 14 ، ص 343 ، لامع : الا  باقع  [ 79]

ح 4665. ص 116 ، ج 4 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 80]
ح 4434. ص 31 ، ج 4 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 81]

ح 3. ص 80 ، ج 74 ، راون : الاراحب  ص 142 ، ج 2 ، یسوط : یلامءا  [ 82]
. نیسّردم هعماج  پاچ  ح 5762  ص 353 ، ج 4 ، هیقفلا : هرضحی  نم ال  [ 83]
ح 15. ص 368 ، ج 10 ، راون : الاراحب  ص 158 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 84]

ح 7. ص 373 ، ج 70 ، راون : الاراحب  ص 13 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 85]
ح 11. ص 291 ، ج 90 ، راون : الاراحب  ص 87 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 86]

ح 13. ص 4 ، ج 73 ، راون : الاراحب  ص 219 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 87]
ح 8. ص 177 ، ج 93 ، راونالاراحب : ص 157 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 88]

س 1. ص 50 ، یناث : دیهش  دا  ؤفلا  نّکسم  [ 89]
ح 24. ص 375 ، ج 66 ، راون : الاراحب  ص 92 ، ج 2 ، یسوط : یلامءا  [ 90]

ح 12. ص 430 ، ج 63 ، راون : الاراحب  ح 14 ، ص 246 ، قودص : یلامءا  [ 91]
ح 7. ص 120 ، ج 72 ، راون : الاراحب  ص 56 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 92]
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ح 17. ص 151 ، ج 100 ، راون : الاراحب  ص 305 ، ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعءا  [ 93]
ح 2. ص 261 ، ج 27 ، راون : الاراحب  ص 360 ، ج 1 ، یسوط : یلامءا  [ 94]

ح 9. ص 47 ، ج 28 ، راون : الاراحب  ص 92 ، ج 2 ، یسوط : یلامءا  [ 95]
ح 13301. ص 376 ، ج 11 ، لئاسولا : كردتسم  [ 96]

ح 25. ص 172 ، ج 1 ، راون : الاراحب  [ 97]
ح 21406. ص 300 ، ج 17 ، لئاسولا : كردتسم  [ 98]
. ] ح 16685 ص 270 ، ج 14 ، لئاسولا : كردتسم  [ 99]

ح 5. ص 399 ، ج 7 ، ماکح : الا  بیذهت  [ 100]
ح 53. ص 268 ، ج 59 ، راون : الاراحب  ص 548 ، ماّرو : ۀعومجم  هب  فورعم  رطاوخلا ، هیبنت  [ 101]

ح 19646. ص 218 ، ج 16 ، لئاسولا : كردتسم  [ 102]
ص 285. ج 101120 ، مالسال : خیرات إ  [ 103]

ح 21139. ص 122 ، ج 16 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 104]
ح 7984. ص 184 ، ج 7 ، لئاسولا : كردتسم  [ 105]

ح 34. ص 347 ، ج 70 ، راون : الاراحب  [ 106]
ص 264. ماّرو : ۀعومجم  هب  فورعم  رطاوخلا ، هیبنت  [ 107]

ح 17688. ص 112 ، ج 15 ، لئاسولا : كردتسم  [ 108]
ص 301. ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعءا  [ 109]

ح 12. ص 192 ، ج 71 ، راون : الاراحب  ص 132 ، ج 2 ، یسوط : یلامءا  [ 110]
ح 8010. ص 194 ، ج 7 ، لئاسولا : كردتسم  [ 111]

ح 1422. ص 66 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  ح 35 ، ص 89 ، ج 3 ، ثیداح : الا  عماج  [ 112]
ح 53. ص 302 ، ج 7 ، راون : الاراحب  ح 3 ، ص 658 ، ج 2 ، یفاک : [ 113]

ح 88. ص 100 ، ج 46 ، راون : الاراحب  ح 1 ، ص 211 ، لامع : الا  باوث  [ 114]
ح 1. ص 350 ، ج 68 ، راون : الاراحب  ص 302 ، ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعءا  [ 115]

ح 54. ص 188 ، ج 68 ، راون : الاراحب  ص 203 ، ج 2 ، یسوط : یلامءا  [ 116]
نمض ح 1. ص 139 ، ج 74 ، راون : الاراحب  ص 300 ، ج 1 ، ۀعیّشلا ، نایعءا  [ 117]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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