




مالسلا هیلع  یلع  ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001

: هدنسیون

يدحوا يزمر  اضردمحم 

: یپاچ رشان 

نیون دیعس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   100148

باتک 48تاصخشم 

48همدقم

تثعب ات  50دلوت 

یلع دلوت  50ربخ 

تسادخ هب  ور  50میاهتسد 

ربمایپ ناماد  رد  یلع  51تیبرت 

نکم هدنکارپ  ار  ناشعمج  ایادخ ! 51راب 

ناناوجون 51درمناوج 

يراد هچ  جاودزا  51يارب 

یلع يارب  مضق  52بقل 

یبیغ یلبق و  52تادهاشم 

یلع هدنهد  53شرورپ 

ناوخ نآرق  53دولوم 

هدنخرف لابقا و  شوخ  53كدوک 

یلع تاجاح  54هلبق 

یلع 54دلوت 

نکش تب  55كدوک 

دنوادخ زا  ربمایپ  55ياههتساوخ 

یلع ترضح  تدالو  56ییوگشیپ 

ربمایپ شوغآ  رد  نآرق  56يراق 

بهار يارب  یلع  دلوت  56ربخ 
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بلاطوبا يارب  یتشهب  57ياذغ 

دسا تنب  همطاف  يارب  یتشهب  58ياذغ 

یلع ردام  هرابرد  نهاک  58یئوگشیپ 

دسا تنب  همطاف  58باوخ 

دسا تنب  همطاف  يدعب  59باوخ 

دنزرف تساوخرد  يارب  59ینابرق 

هکم رد  60هزرل 

ردام محر  رد  یلع  60ملکت 

همطاف لباقم  رد  اهتب  60طوقس 

تادوجوم کیربت  61يوگتفگ و 

نک ربص  61بلاطوبا 

هبعک هب  دورو  دسا و  تنب  61همطاف 

دسا تنب  همطاف  62لیئربج و 

هبعک لخاد  رد  62همطاف 

هبعک رد  همطاف  62ناراتسرپ 

یلع دلوت  62یگنوگچ 

یلع دلوت  رد  ناطیش  62هلان 

یتشهب ناوناب  63یلع و 

هبعک رد  یلع  اب  یهلا  ءایبنا  63تاقالم 

هبعک دولوم  رضحم  رد  یهلا  63هکئالم 

هبعک دولوم  هقردب  رد  یهلا  64يادن 

یلع دلوت  رد  ینامسآ  64ثداوح 

دش لماک  ادخ  64تجح 

تکرب ریخ و  65لاس 
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هبعک دولوم  ردام  65نانخس 

یلع دلوت  65کیربت 

دلوت رد  یلع  اب  ربمایپ  66رادید 

یلع طسوت  ءایبنا  بتک  66تئارق 

هبعک دازون  66يراذگمان 

نامسآ رب  ینارون  67ياهولج 

دنوش راگتسر  وت  هلیسو  هب  67نینموم 

یلع دلوت  رد  بلاطوبا  67همیلو 

ماهدوب مولظم  67هتسویپ 

نامیا اب  68ياهداوناخ 

ربمایپ تلحر  ات  تثعب  68زا 

؟ تسیک دارفا  68نیرتهب 

یهاشداپ 69نیگن 

یلع نایعیش  69تازایتما 

هدش خسم  70تاناویح 

ربمایپ جارعم  رد  70یلع 

تشهب 70هار 

يوبن رهم  ناماد  رد  71یلع 

نوعلم سیلبا  71یلع و 

یعقاو 71قیدص 

هنابش 72یتیرومام 

رخآ نکش  72تب 

یلع 72تواضق 

رگداد 73لداع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع ربمایپ و  هب  یبن  رضخ  73مالس 

تسا يرهوش  وکین  مه  73یلع 

دهدیم ربخ  لمج  گنج  زا  ادخ  74لوسر 

دوریمن اطخ  هب  گرم  74ياهریت 

راقفلاوذ 75ریشمش 

یعقاو 75نموم 

ربمایپ دزن  رد  یلع  76تلزنم 

ادخ لوسر  زا  76یتیصو 

صوصخم 76ياعد 

گرزب یصخش  76روضح 

میدنوادخ تمحر  77راونا 

كانرطخ بش  77نآ 

ربمایپ رس  78بحاص 

؟ تسیک هللا  78لبح 

تسا دیحوت  هروس  دننام  یلع  78تمظع 

یلع 79تیالو 

یبویعلا راتس  یشوپ و  79بیع 

تسا تنب  همطاف  ياهینابرهم  80خساپ 

یتسه 80بطق 

ناسرربخ سوساج و  80ینز 

نینمؤملاریما راختفا  81بارتوبا 

تدوخ لثم  يدرف  ای  تدوخ  82رگم 

نید لیدب  یب  82یماح 

یهاشداپ 83نیگن 
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رترب صالخا  83زایتما و 

اهناسنا 83نیرتیقش 

باوبا 84دس 

تمایق رد  84تعافش 

؟ تسیک 84یلع 

یتوکلم يدوجوم  84یلع 

نآرق 85یلع و 

گنج نودب  85تیاده 

هرافک زامن ، 85وضو و 

دنروآیم ار  85منهج 

هنالداع 86تواضق 

زوت هنیک  86قفانم 

نم تما  درف  87نیرتهب 

رادیب 87يرگراثیا 

نمی رد  87یتیرومام 

منک هبوت  هنوگچ  یلع  88ای 

نیدسفم 88مادعا 

ربمایپ زا  دعب  تیاده  88بکوک 

دیوگیم مدرم  ییافویب  زا  88ربمایپ 

دنوادخ دزن  درف  89نیرترادوربآ 

متسه وا  یهدب  نماض  89نم 

باجح اب  نز  يارب  ربمایپ  89ياعد 

نسح ماما  89يراذگمان 

نآ یگنوگچ  عماج و  رفعج  یلع و  90ترضح 
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قلخ 91نیرتبوبحم 

رارسا 91مرحم 

ارهز ترضح  91جاودزا 

ربمیپ یصو  ادخ ، 92یلو 

درک عادو  ربمایپ  اب  هک  یسک  نیرخآ  سابع ، نب  93مثق 

بلاغ رهاق ، 94ردیح 

ربمایپ میرح  زا  95عافد 

يزوریپ تسکش و  نینح ، 96گنج 

تشهب هب  97دورو 

نامیا دیحوت و  یلوبق  98طرش 

مرک قافنا و  98ریما 

افو لها  98قشمرس 

تسین بیع  ندرک  99راک 

یلع زا  99يوریپ 

تسا هیربلا  ریخ  100یلع 

لماع زاتشیپ  100نیلوا 

ربمایپ 100هارمه 

ربمایپ هرفس  100مه 

ندرک لاؤس  زا  لبق  101هقدص 

حتف 101زمر 

یلع 101راثیا 

دنوادخ قولخم  102نیرترب 

نک لاؤس  نم  102زا 

درک لمع  ربمایپ  تیصو  102هب 
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هناخ رد  یلع  ماما  103ياهراک 

تسا یبوخ  رسمه  همطاف  ناج  103یلع 

لیئربج یناسر  104يزور 

ربمایپ یماح  104لاحترا 

یهلا دودح  نیبم  105یلع 

هئطوت هدننک  یثنخ  105یلع 

دهدیم اههنتف  زا  106ربخ 

مدرم رب  تجح  106یلع 

ادخ نید  یعطق  107رایعم 

يولع ياشک  107ربیخ 

همطاف ترضح  108هیرهم 

نک عطق  ار  شنابز  یلع  108ای 

؟ تسیک ادخ  108یلو 

سبای يداو  رد  یلع  109گنج 

دنکیم ار  وا  يراذگتمدخ  110لیئربج 

لسالسلا تاذ  111گنج 

یلع تداهش  زا  ربمایپ  112ربخ 

شیرق 112داهنشیپ 

بلاطیبا رسپ  يا  یشاب  هدنیاپ  113هدنز و 

نیموصعم همئا  113روبق 

مدرم 113نیرتبیجع 

نادنزرف نیب  114یتواضق 

یتا له  هروس  لوزن  114ناش 

یلع ماما  115ماقم 
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ابق هب  116دورو 

یلع يارب  خرس  گرم  116بقل 

مرک راثیا و  116هتشرف 

ردق 117بش 

هیاسمه اب  118راتفر 

یلع هب  ربمایپ  118شرافس 

دینکن در  ار  118مارتحا 

ملع باب  118رازه 

ربمایپ 119نیما 

یلع تیالو  هیآ  120لوزن 

قح ياقل  ات  یلع  تبحص  120مه 

یصو 121بانج 

ربمایپ رب  زامن  نفک و  121لسغ و 

یلع اب  نیمز  نتفگ  122نخس 

هناخ رد  ارهز  همطاف  122ياهراک 

ادخ لوسر  نت  هراپ  122همطاف 

هبعک راد  122دیلک 

مدوب اهنآ  نیمراهچ  نم  شاک  123يا 

ربمایپ هناخ  هب  123هلمح 

صلخم نز  124ریشمش 

قدنخ 124حتاف 

ینایرب 125غرم 

هشیاع 126هدنیآ 

یبولغم مولظم و  نم  زا  126دعب 
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دنیشنیم لیئربج  127ياج 

متساوخ هچ  ره  دوخ  127يارب 

یتشهب غاب  127تفه 

ادخ لوسر  یلاحشوخ  128بابسا 

يدیماان 128هلان 

یهلا یحو  128بتاک 

دحا گنج  رد  لیئربج  129يادص 

یلع جارعم  129زامن ،

ادخ 130هتفیش 

مینکیم تعجر  130ام 

رفاک نداد  130ناج 

ربمایپ تمدخ  رد  رسپ  131ردپ و 

داهن نیمز  لیئربج  درک  دنلب  ار  وت  131دمحم 

یلع ریشمش  ریز  نینح  131كرشم 

یتسار 132رگتیاده 

دحتم 132حور 

ینمی بسا  133راهچ 

يزابناج نادیم  133ریم 

نمی مدرم  134یناملسم 

رذوبا يامنهار  134یلع 

رادافو 135يرسمه 

هدامآ 136ییاذغ 

ادخ لوسر  دنزرف  136میهاربا 

ریهطت 137هیآ 
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اهیبوخ 137نیرتهب 

دمآ یهلا  137تمحر 

ادخ 138بوبحم 

تس یکی  وت  نم و  138تسد 

كدف 138حتاف 

یلع ینیشناج  كوبت و  139گنج 

تشهب 139ياهقاتا 

ینامهم رد  راثیا  140یلجت 

برع رالاس  140رورس و 

يرادیم شتسود  هک  دوشیم  روشحم  یسک  140اب 

یهلا بقل  141نینمؤملاریما 

یبن دجسم  باوبا  141دس 

تلاسر 142غالبا 

هدننک تعیب  142نیلوا 

مالسا ربمایپ  رینم  143هام 

اهنت 143يدیهش 

اج راهچ  رد  یلع  143مان 

تیاده 143مچرپ 

.. فرط کی  ایند  مدرم  144مامت 

ءافرش 144ياوشیپ 

ادخ لوسر  145هیرگ 

تسا نم  زا  145یلع 

؟ تسیک ربمایپ  145ییحی 

لیدبیب 146فراع 
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؟ تسا یسک  هچ  ادخ  146یلو 

صلخم قافنا  نانمؤم ، ياشگ  147هرگ 

بدااب دقتعم و  148يزینک 

ربمایپ ریظنیب  148قشاع 

يوبن هزجعم  هتسکش ، 149ریشمش 

یلع يوزاب  توق  149لیئربج 

لیدبیب 149حتاف 

يربیخ بحرم  150لتق 

ردب نادیم  درم  150ریش 

نز ود  طسوت  ربمایپ  151رازآ 

دوب ناطیش  151يادص 

یلع لاب  ود  نک و  151رود 

مراد تسود  ار  152وا 

دنوادخ 152دهع 

یلع هارمه  152ناگتشرف 

ربمایپ لسغ  رد  یلع  152ناروای 

مه لثم  زور  153ود 

دنوادخ 154هدعو 

بیجع تجح  154مامتا 

عوکر رد  154قافنا 

دینک رضاح  ارم  صلاخ  155تسود 

رون ود  155جیوزت 

درک یهاوخن  155شومارف 

همطاف فحصم  156باتک 
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سمشلا در  156هلئسم 

داتفا دوخ  ماد  رد  157رگهلیح 

هللا تفایض  هناشن  158ناضمر 

رافکلا یلعا  158ءدشا 

ردق بش  رد  ناگتشرف  159لوزن 

ربمایپ یصو  يارب  یتشهب  159رانا 

راکهانگ نانز  160رفیک 

یناحیص يامرخ  160لخن 

یهلا رارسا  160لاقتنا 

ادخ لوسر  161ءافش 

تشهب 161لها 

دینک تعاطا  یلع  161زا 

یلع يارب  نینمؤملاریما  162بقل 

دش هتسکش  سلف  163تب 

نک مک  ار  شرش  163یلع 

یلع 163تعاجش 

؟ یلاح هچ  رد  یلع  164ای 

ربمایپ رس  164بحاص 

یلع رطاخ  هب  دیشروخ  164تشگرب 

ادخ لوسر  هب  یلع  165مالس 

رفاک ناقفانم  165ماغیپ 

یعقاو 165دنمتداعس 

؟ تسیک امش  165یصو 

مراد تسود  ار  یلع  نم  166ایادخ 
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دش بآ  زا  رپ  166فرظ 

تفرگ گنج  166نامرف 

دیشوج بآ  گنس  167زا 

دش هدیرب  یهلا  167یحو 

ربمایپ دزن  ربکا  167قیدص 

یئادخ بزح  168وت 

نامیا اب  168بلق 

موصعم هزیکاپ و  168كاپ و 

منزیم قح  یپ  زا  168ریشمش 

ربمایپ رب  169تاولص 

دیمولظم 169امش 

تسا نم  ناج  169یلع 

نک عوجر  یلع  170هب 

تسا یلع  نیبم  171ماما 

تمایق 171شسرپ 

یلع 171تاقالم 

یلع تسد  رد  ادخ  لوسر  172تیصو 

ناطیش هضقن  ناطیش و  172باحصا 

یلع 173تازایتما 

؟ تسام یلو  یسک  173هچ 

یلع اب  تفلاخم  يارب  هتخاس  شیپ  173حرط 

ادخ لوسر  173ردارب 

يراد يزیچ  هچ  جاودزا  174يارب 

راکشآ 174یهارمگ 
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يونشیم زین  وت  مونشیم  174هچنآ 

ادخ 175هفیلخ 

؟ تسیک هللا  175ۀباد 

حون نافوط  رد  175یلع 

یشوپ هداس  176روتسد 

نایتشهب 176تافص 

ربمایپ زا  دعب  تیاده  176بکوک 

راگدرورپ زا  ادخ  لوسر  177تساوخرد 

؟ تساجک نیمز  رد  ادخ  177هفیلخ 

تداهش 177ربخ 

فلا نودب  178هبطخ 

؟ تسیچ 179رثوک 

قفانم نمؤم و  نیب  179زرم 

یگداز 180لالح 

یلع 180ناهارمه 

یلع 180ياهبش 

نابرهم 180يرگتیاده 

یبلق 181تدارا 

ترفاسم 181بادآ 

نامسآ زا  181یگنس 

نیبم ماما  182یفرعم 

نیسح ماما  یئادف  ادخ  لوسر  182دنزرف 

دندیشخب وا  هب  ار  دوخ  تمینغ  یلع  نامزر  182مه 

ییوت ءایبنالا  دیس  183یصو 
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لیئاکیم لیئربج و  مزر  183مه 

فیصوت 183تیاهن 

نایعیش 184زایتما 

نید ءادا  184هار 

دنوادخ تمحر  184لگ 

دوب یلع  هقباسم  هدنرب  184اهنت 

تسین راکمتس  یلع  دینک  185هبوت 

تمکح هناخ  186دیلک 

تسا یلع  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  تدابع  186نیرتهب 

رشحم يارحص  187يرادمچرپ 

تفرگ دهعت  187ربمایپ 

تاولص 188هاگیاج 

یلع رمع  رامش  188زور 

ربمایپ 189هدنارورپ 

نانمؤمریما یهلا  189بقل 

نامیا رفک و  نیب  189زرم 

دیشروخ اب  یلع  190تبحص 

نامسآ ربا  هب  ربمایپ  190نامرف 

یلع يونعم  191هاگیاج 

ربمایپ ياعد  191لحم 

دمحم يوب  شوخ  191لگ 

سنج هس  زا  191ياهتشرف 

مالسا درم  192نیرتزاتمم 

وشم ادج  یلع  192زا 
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قلطم 192درمناوج 

يدوهی نز  192هلیح 

یلع ماما  ینیشن  هناخ  193نارود 

منادیمن نآرق  193ریسفت 

یلع ناتسد  رد  193راوخبارش 

یلع ماما  194تورث 

دش دهاوخ  هفیلخ  تسنادیم  195رتدوز 

رکبوبا ردپ  هاگدید  زا  تفالخ  195بصغ 

تفالخ دروم  رد  ردپ  هب  رکبوبا  195همان 

تسا درم  نابهگن  196لجا 

یهلا ردق  196اضق و 

دوش ماجنا  راب  ود  صاصق  196ارچ 

امرخ لخن  رب  197يدیهش 

منیبیم دیفس  ور  ار  197وا 

تسا یلع  اب  197قح 

بلاطیبا نب  یلع  تیالو  198دیهش 

رکبوبا اب  یلع  ماما  198جاجتحا 

دندرک هراچیب  ارم  تعامج  نیا  200ایادخ !

یعقاو 201نیشناج 

دراد یکدنا  نارادفرط  201قح 

يرابجا 202تعیب 

بلطملادبع نب  سابع  لزنم  رد  202هفیلخ 

ینارفاک فیدر  رد  202وت 

یناطیش ياهشقن  یگتخاس ، 203ياروش 
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هیما ینب  205یلاحشوخ 

هاچ ندرک  205فقو 

یلع هب  ناهارمه  لیئربج و  205مالس 

مکحتسم لقتسم و  206تیصخش 

رامع زا  یلع  206تعافش 

مولظم نیشن  207هناخ 

قیال 208يرادرس 

ایوگ 208هاتوک و 

یناگرزاب 209تراجت و 

يرمق يرجه  لاس  ءادبم  209نییعت 

مدرم 209نیرتملاع 

عادو 209رعش 

میرک نآرق  210هدنروآدرگ 

ینیشن هناخ  210عورش 

دهدیم یهاوگ  دوسالا  211رجح 

يزرواشک هعسوت  رد  یلع  211ریبادت 

یسراف ناملس  رانک  رد  211یلع 

رکبوبا اب  یلع  تجح  212مامتا 

یلع دنمتدارا  یتنیط  212كاپ 

یلع تیمولظم  تفالخ و  213بصغ 

دیوگیم یهلا  تاناحتما  زا  214یلع 

نامیتی 215سردایرف 

يرهاظ 216لتاق 

هفیلخ 216تواضق 
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راکانز 217شش 

؟ تسیچ راک  هراچ  یلع  217ای 

یلع تواضق  نادیم  217ریم 

همطاف هارمه  218زارمه و 

ربص حور  218یلع 

نانمؤم مدرم و  219هانپ 

رکف باتفآ  ملع ، 219نامسآ 

كدف هیضق  رد  رکبوبا  220قطنم 

یهلا ناحتما  بابسا  یشارت  221هفیلخ 

یلع لتق  222هئطوت 

یلع قیمع  222مغ 

يدیحوت يا  223هبطخ 

يراک 223ایر 

ظیغلا 224نیمظاکلاو 

یلع ماما  224تیمولظم 

تسام قح  224سمخ 

یلع ماما  طسوت  رذوبا  224هقردب 

تسام نآ  زا  225يرترب 

قح نامتک  226يازس 

یلع ماما  مالک  226ذوفن 

هدز ادخ  تسد  هدید و  ادخ  227مشچ 

یعقاو 227نانمؤمریما 

تریغ یب  ناراک  227شزاس 

هدنامرد رگ  228هلیح 
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راوخ بارش  228دح 

تما ناما  229هانپ و 

تفرگ میمصت  ادخ  لوسر  229ردارب 

یلع ماما  یگنج  ياه  229یئامنهار 

دوسالارجح يراد  230تناما 

عورشمان يزاب  231تسایس 

يزرواشک 231ياهتیلاعف 

ارهزلا همطاف  فحصم  231بتاک 

یلع تفالخ  232نایماح 

؟ دنا هدز  شتآ  ار  ما  233هناخ 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  233وا 

دوب رازیب  يراکیب  234زا 

دوب وا  هویش  ندرک  234راک 

مدیشکن تعامج  نیا  زا  هک  اهتبیصم  234هچ 

نارابج هدنبوک  234مهرد 

راکانز نز  235وفع 

ربمایپ 235رازآ 

بدا یب  خاتسگ و  يدرم  235رفیک 

یلع ماما  236يرادتموکح 

رگیدکی اب  لیماف  ماوقا و  236يراکمه 

سردوز تکاله  236لماع 

دجسم ورب  يراکیب  237تقو 

تورماب 237میرک 

دنوادخ مظعا  237مسا 
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اه 237نیرتمک 

یبرع دعاوق  ملع  238عضاو 

دش عقاو  نعل  دروم  هک  239يدرف 

هیواعم یعقاو  239ناوریپ 

عاجش دیشر و  ناسر  240همان 

هاگآ 241دیهش 

ناوریشونا یشنم  اب  یلع  241تاقالم 

شحف ياجب  242ریسشمش 

هاگآ زوسلد و  242لداع 

رت هتسهآ  243ربنق 

مدرک ارجا  ار  ادخ  243مکح 

شاب ترخآ  244دنزرف 

یلع اب  تعیب  244راثآ 

درکن هک  اهچ  نز  کی  ياه  244تلاهج 

یناما رد  ریش  هلمح  245زا 

نابرهم زاون  245میتی 

نابرهم زاون  245میتی 

نافیعض هدنهد  245يرای 

سفن 246تعانق 

یگدنب کلم  246ریما 

یلع 246تدابع 

یلع تدابع  247فیصوت 

یلاعت قح  تایآ  247رسفم 

ییاهنت ياه  247هلان 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


تفر هزین  رب  هک  يرس  248نیلوا 

یلع نابیتشپ  ربمایپ  249رسمه 

ماما ود  کیدزن  249رای 

دییوج يرای  دنوادخ  249زا 

نتفای 250يراگتسر 

لاملا تیب  250ظفاح 

ماقم زا  هدافتسا  250ءوس 

لفاغ 250ناگدنامزاب 

؟ کیمادک راک  ای  251زامن ،

ریگب وضو  251تسرد 

تقو لوا  252زامن 

؟ تسیچ 252زامن 

تسا غالک  لثم  وت  252لثم 

اه تیمورحم  تعامج و  زامن  253كرت 

دجسم تمرح  تعامج و  زامن  253تیمها 

هناخ رد  یلصم  253نتخاس 

دجسم یگیاسمه  254كرت 

درادن رتشیب  نهاریپ  254کی 

تسرد ینیب  254شیپ 

ناهانگ 255عاونا 

.. اما دینک  دازآ  تراسا  زا  ار  255اهوجگنج 

! کیمادک هرقن ؟ ای  256الط 

ردپ زا  256ینامرفان 

یلع ترضح  بس  256جیورت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


دوبن اهنآ  نیب  ربمایپ  257طقف 

یلع مالغ  257ربنق 

تایح 257بآ 

دوس 258نیرتگرزب 

هماقا ناذا و  نداد  258رییغت 

رازاب رد  یمالسا  258مکاح 

!! دیوش زهجم  259مدرم 

!؟ يدرک حبص  259هنوگچ 

يوبن ماقم  260هد 

ایند لیاصخ  260فرشا 

شوگ رد  خزود  شتآ  260شورخ 

ناذا موهفم  نوماریپ  یلع  ترضح  261راتفگ 

دننایک سر  261باحصا 

يدنوادخ تمحر  وفع و  262رهظم 

گنج نادیم  رد  یلع  263ییاسانش 

ناهج ود  ره  هنادواج  263ناج 

یلع باوج  ناملاظ و  یبلط  263هدایز 

فعاضم 264تیمولظم 

دوشیم لیدبت  باوث  هنسح و  هب  264ناهانگ 

دنوادخ مظعا  مسا  زا  یفرح  ود  265داتفه و 

!! ییاهنت ياه  هلان  ینامسآ و .. 265ییالص 

دیسر شلها  هب  267قح 

ندز دب  267لاف 

ایب ادخ  268يوسب 
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میتمحر نادناخ  268ام 

منم نیبم  269ماما 

نایخزرب یلع و  269ترضح 

وگ ثیدح  269قفانم 

يدازآ 270تموکح و 

قح قاقحا  270تموکح و 

رصم 270یلاو 

دیوگیم ثیدح  271يوار 

تداهش زا  فسءات  تفالخ  271شیاتس 

تفالخ 272عورش 

!! نک باتش  ام  يوس  هب  هدیدمغ ، 273يا 

نارادوربآ 273هانپ 

یلع تفالخ  274زاغآ 

نانکش تعیب  274تعیب و 

.. دینک یفخم  ار  275مربق 

دش بارخ  تیاده  ياه  275هیاپ 

دنشودیم ار  ایند  ریش  نید ، هناهب  276هب 

ناضمر هام  مهدزون  277بش 

رادنامرف زردنا  277دیدهت و 

رگداد 277لداع 

یلع شیپ  رد  فینح  نب  لهس  278هاگیاج 

فئاخ راد  هدنز  279بش 

گرزب 279فالتخا 

رگج هب  لیم  279یلع و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


تدوخ زا  رتنابرهم  280يادخ 

یلع 280تلادع 

ناگدش كاله  هچوک  یناف و  هلحم  رد  يا  280هناخ 

نایعیش 281يامیس 

مایق مایص و  ةالص و  281درم 

؟ تسیچ ایند  282تاذل 

ناگچروم 282شرامش 

تلالض رکشل  282رادرس 

هرصب رهش  رد  283یلع 

دنوادخ مظعا  283مسا 

هفوک هب  یلع  283دورو 

لتق رد  284فارسا 

ترفاسم 284بادآ 

؟ تسیک 285شردام 

بلاطوبا یتمایق  285هاگیاج 

نیما 285ریما ،

یبلق 286تعیب 

اناد 286هدنامرف 

یلع 286نیرفن 

دیهش رب  ندرک  هیرگ  زا  287یهن 

ریش گنچ  رد  287یهابور 

یمالسا کلامم  مکاح  287ياذغ 

تسا مک  اهنیا  هلصاف  288ردقچ 

مدان 288تسیرورت 
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یناث ردیح  ای  هیفنح  288دمحم 

درزریش 289يدرمناوت 

ناریقف 289هرفسمه 

رشب یبرم  289نیرتگرزب 

يا هلصو  290نهاریپ 

یلع يارب  290هوشر 

يرادتموکح 290قالخا 

نئادم خاک  رانک  زا  یلع  ماما  290روبع 

یلع ماما  291فاکتعا 

تلادع 292ریما 

!!؟ یکات 292تلفغ 

نامیتی ردپ  292ماما 

مجلم نبا  293یلع و 

نمشد توعد  ای  ماما  293تعاطا 

.. دنوشیم و مکاح  294نایناریا 

نامالغ قوقح  294تیاعر 

ربمایپ زا  294تیعبت 

یلع ماما  اب  تعیب  هکم و  295مدرم 

!؟ هتسشن يا  هبیرغ  اب  295یبیرغ 

یلع ماما  یمئاد  یهارمه  قداص و  يرای  296لهس ؛

ناطیش 297يادص 

تموکح رد  297تراظن 

تموکح رد  297تراظن 

یسیع یلع و  نایم  298یتهابش 
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یلع ترضح  298باسنا 

نادرم 298هاش 

تفر قلطم  تلادع  299بحاص 

!!! تلادع 299لمحت 

بصاغ یضاق  300حیرش 

تثارو نوناق  زا  301یمالک 

یلع هاپس  هب  نمشد  زابرس  301نتسویپ 

یفخم شردق  نوچ  301شربق 

هبیتک رکش  302یلع و 

لمج گنج  رد  302هیجوت 

یلع ماما  خساپ  راکم و  رگ ؛ 303هیجوت 

یلع هب  هیواعم  303همان 

نامیتی 304یلع و 

دیوگیم نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  زا  304ربمایپ 

مثیم تداهش  زا  304ربخ 

بهار 305یلع و 

اوقت لها  يارب  306ایند 

.. تسا ردقچ  لطاب  قح و  306هلصاف 

دومن یمومع  جیسب  307دیاب 

تیب لها  نخس  لمح  308لمحت ؛

سیمخلا ۀطرش  308نامزاس 

ماما رس  بحاص  رامت  309مثیم 

یلع هنابش  زارمه  309مثیم 

یلع يونعم  310تردق 
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لیمک يزاب  ناج  310راثیا و 

یطاخ اب  310دروخرب 

میرک 311يرادنامهیم 

یلع 311یسرداد 

تماما رهم  312شقن 

سابع نب  هللادیبع  313تعاجش 

البرک رد  313یلع 

هیواعم سوساج  313یلع و 

یلع ییوگشیپ  313هیواعم و 

مدرم 314ياههورگ 

یلع ماما  زا  314یتیصو 

یلع لتاق  314يریگتسد 

نیسح ماما  تسد  هب  حتف  315نیلوا 

.. متشادن راظتنا  مرسپ  315زا 

یتسیز 316هداس 

ریشمش شورف  316یلع و 

لاملا تیب  316یلع و 

نارادنامرف هب  یتموکح  317روتسد 

قیفر 317عاونا 

!؟ دنک هچ  رخآ  دنربیمن  ار  شنامرف  هک  317یسک 

هرصب رادنامرف  هب  یتموکح  318روتسد 

البرک رد  319یلع 

گرم 319فیصوت 

ملاع نادرم  319درم ،
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تسا یمتح  ملاظ ، 319تکاله 

! هفیلخ سر  319دایرف 

اونش 320شوگ 

یسوم یصو  یخزرب  320تروص 

.. یلو یتشاد  320ملع 

لمج نانکش  320تعیب 

افو اب  321تسود 

ناریقف 321هارمه 

یلع تیمولظم  قمحا و  321نالهاج 

! مولظم مکاح  322هفیلخ و 

هفوک زا  جراخ  رد  تداهش  322ربخ 

رامع گوس  رد  یلع  زوسناج  322راعشا 

دز فرح  يا  323همجمج 

تاظحل نیرخآ  رد  324یلع 

دیآیم 324گرم 

! رایسب زا  دوب  324یکدنا 

یلع ماما  324نیرفن 

حاورا اب  ملکت  325یلع و 

.. هتفگ ادخ  326لوسر 

نیملسم هفیلخ  326یگدنز 

! ینیبیم گرم  عقوم  326ارم 

یلع اب  شا  هداوناخ  ثعشا و  326توادع 

دنتسنادن ار  یلع  327ردق 

یسیع یصو  یخزرب  327تروص 
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ناجیابرذآ رادنامرف  هب  یتموکح  328تاروتسد 

یلع یسایس  تیصو  زا  يا  328هنومن 

لیقع تساوخرد  328يارجام 

نیفص گنج  رد  سابع  329لضفلاوبا 

یگدنز تسرد  330هویش 

ردپ نامرف  330عیطم 

رارض 331دجسم 

دیریگ ارف  نم  زا  331یتاملک 

یبلط تسایر  331رورغ و 

عامط 332نادزد 

؟ تسیک میظع  332ءابن 

یلع اب  نایعیش  يونعم  333لاصتا 

هدنیآ زا  333ربخ 

هزره ياه  333فینصت 

ما هدنز  نم  دش و  هتشک  334یلع 

! نیملسم هفیلخ  334یگدنز 

گرزب مغ  335راهچ 

نیغورد قحلا ، 335لاجر 

هدنیآ زا  335ربخ 

دنوادخ 335يراوجمه 

دش دازآ  هدننک ، 336هبوت 

.. راذگب ادخ  باسح  336هب 

شبئاصم اهجنر و  337یلع و 

يراد تموکح  ياهجنر  337یلع و 
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یلع ترضح  338عضاوت 

دوب یلماک  رگ  قافنا  دوبن  ریقف  338ماما 

ترضح رضحم  رد  سانش  هراتس  ییوگ  339بیغ 

ناناوج 339جاودزا 

لاملا تیب  339میسقت 

لاملا تیب  زا  هرقن  الط و  ماج  339میسقت 

نامسآ هعلاطم  نیفراعلا و  340ماما 

قطان نآرق  تماص ، 341نآرق 

گنج رد  ماما  دارفا  341رارف 

ربمایپ شرافس  ای  دوب  ادخ  روتسد  342نیا 

حیحص 342یشور 

گنج 343ناجیه 

ماما 343نییعت 

دش ریخ  هب  تبقاع  هک  یناسر  344مایپ 

یلع ماما  يزاون  346میتی 

يراد تناما  346ییوگتسار و 

دنوادخ یبیغ  ياهدادما  هب  346نانیمطا 

دنمتریغ افو و  اب  346یمالغ 

تمایق رد  اهناسنا  347نیرتهب 

هدنیآ زا  347ربخ 

رفاک 347نمؤم و 

قیفر تسود و  348عاونا 

يدبا 348نیرفن 

یلع ترضح  ياه  يزاس  349دجسم 
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مدرم يداصتقا  عضو  هب  349هجوت 

تسوا راختفا  ندرک  350راک 

تسیز فلکت  350یب 

یلع هناخ  رانک  سانشان  350يدرم 

؟ هدرک نینم  ؤملاریما  یسک  هچ  ار  351وت 

ریبز 351لتاق 

نایاوشیپ هب  352تحیصن 

نآرق 352یلع و 

يدنمتداعس 353يدنمتدارا ،

هعمج 353زامن 

یلع تیالو  ماج  353تسم 

ندب تحص  يارب  روتسد  354راهچ 

نانمشد هدنبوک  354مهرد 

رهاظ 354یگتسارآ 

عوکر 354يانعم 

ناسنا دوجو  355تقیقح 

ریظن یب  يدرم  355فاصوا 

بیاجعلا 356رهظم 

نارای هب  356مارتحا 

لاح همه  رد  ادخ  356دای 

یلع تیالو  هرابرد  ناطیش  357رظن 

دباع 357دهاز و 

یضاق راتفر  357بقارم 

يرادتموکح هویش  یلع و  358ترضح 
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یلع ماما  هب  رتشا  کلام  358هقالع 

دادقم قیثو  عیسو و  358تبحم 

گنج زا  نیفلختم  359شنزرس 

یتوکلم درم  359جورع 

تسا رفک  وت  نودب  360یگدنز 

نمشد 360ءازهتسا 

هفوک دجسم  360تلیضف 

ینولس ربنم  361رب 

ترخآ ایند و  362ریخ 

زامن تاقوا  رد  تقد  362تبظاوم و 

وربآ یب  یقفانم  363تقامح 

يدرمان 363مایپ 

متشامگ راک  رب  ار  363حلصا 

نامثع نارازگراک و  364لزع 

گنج رد  یتاعالطا  یمزر و  ياه  364هویش 

گنج نادیم  رد  365یگنادرم 

یلع یعقاو  366ناردارب 

یلع يارب  لباب  نیمزرس  رد  باتفآ  366تشگرب 

زامن هرابرد  لیمک  هب  یلع  367هیصوت 

نآرق هیآ  نیرت  هدننک  367راودیما 

یلع ماما  یتعنص  368ریبادت 

نامیتی راد  368هصغ 

کبس يدرم  368بیدات 

كدوک تیبرت  369شور 
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گنج نادیم  رد  369يریش 

یماظن 369کیتکات 

ماما هداس  سابل  370اذغ و 

یگدنز لزنم و  370یگداس 

متسه یهلا  ناگتشرف  راظتنا  371رد 

دندماین گنج  هب  هک  یناسک  371شنزرس 

مدرم اب  یضاق  371هطبار 

یهلا لدع  372رهظم 

الوم دبع و  372ياوعد 

نآرق رطاخب  ششخب  372وفع و 

رگشل هیحور  373ظفح 

گنج نادیم  رد  373اهراعش 

یلع تموکح  رد  ناراکدب  373ینادنز 

فیعض يا  هدنامرف  374خیبوت 

ناسوساج اب  ماما  374دروخرب 

ماما طسوت  نافلختم  374دیعبت 

نادترم اب  374دروخرب 

نامرجم اب  دروخرب  375هوحن 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  یلع  لمعلا  375روتسد 

نتسناد یناوج  375ردق 

زامن رد  یلع  376تلاح 

دیروخن ار  یسک  هدجس  عوکر و  376بیرف 

درک شوماخ  ار  هنتف  376شتآ 

یلع دزن  يراق  377تلزنم 
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تالغ اب  دروخرب  رد  377ماما 

تسرپ مکش  زاب  سوه  377هیبنت 

همه يارب  377تلادع 

یهلا يارجا  رد  378ریخات 

یعقاو 378نینمؤملاریما 

تسیلع ءایلوا  ءایبنا و  378مدمه 

قشاع هچب  379رتخد 

لماک عماج و  379یتواضق 

مسجم 379تلادع 

یلع ماما  اب  مجلم  نبا  تاقالم  هنحص  379نیلوا 

مجلم نبا  اب  یلع  ماما  380يوگتفگ 

تفرگ تعیب  راب  380هس 

یلع دزن  مجلم  نبا  381ندنام 

مجلم نبا  لابق  رد  ماما  نارای  لمعلا  381سکع 

هفوک رد  مجلم  382نبا 

یلع نارای  هنیس  رب  مغ  382شتآ 

داب شتآ  زا  رپ  383شناهد 

رخآ 383ياهشرافس 

ماما لتاق  384صاصق 

اهناج رد  دیواج  يراج و  وت  384قشع 

یلع ماما  لسغ  384یگنوگچ 

الوم مغ  رحب  رد  384همه 

دیوگیم یلع  زا  یمیتی  385رتخد 

یلع دزن  یناجیابرذآ  385درم 
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نارجه مغ  زا  يدوهی  يدرم  386هیرگ 

نیفص 386هماندهع 

نیفص گنج  رد  تیمکح  دادرارق  387نتم 

هابور لاگنچ  رد  387یقمحا 

یلع اب  هفوک  مدرم  388تعیب 

لوا 388قرام 

ناورهن گنج  زا  لبق  389ياهوگتفگ 

ناورهن ناگدننک  389هلمح 

مود جراوخ  390روهظ 

دیروخن 390مسق 

تلادع 390یلع و 

وا تلادع  هیواعم و  391اما 

قراس درم  391یلع و 

دنتسنادن ار  قح  رتسگ  تلادع  391ردق 

یلع ماما  یگدنز  زا  هقرفتم  391ياهناتساد 

شاب هجوتم  ار  391مارتحا 

ياهناسنا 392عاونا 

مئاق ترضح  یلع و  392ماما 

یهلا ءایبنا  زا  393ملعا 

یلع اب  هتشرف  393سامت 

ربمایپ ناگدنب  زا  يا  هدنب  394یلع 

لهاج لباقم  رد  394لفاغت 

اه یضیرم  تلع  394نایب 

تسا یصاصتخا  نانمؤمریما  394مسا 
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شخب افش  395هالک 

تیالو اب  تعیب  دیدجت  تاولص  395ینعم 

يدش هدنز  يدوب  395هدرم 

ناطیش 395نیرق 

یلع يوزاب  396روز 

تشاد هگن  396شیادخ 

هئیس هنسح و  396ینعم 

نمؤم ره  هیرگ  397ءاشنم 

اعد تباجتسا  397لماع 

نادنزرف تیبرت  397هوحن 

ناطیش اب  هزرابم  397هار 

یلع یعقاو  398هعیش 

ادخ رب  398هانپ 

یلع اب  رضخ  398ترضح 

رهد میرک  سفن ؛ 399ریما 

!؟ دوشیمن باجتسم  ام  ياعد  399ارچ 

طارص زا  روبع  400زاوج 

دراد قرف  هعیش  اب  400تسود 

نتفرگ وضو  ماگنه  هب  401اعد 

نامیالا 401بوسعی 

دینک هظعوم  401ارم 

نکن کبس  ار  401دوخ 

رانلا ۀنجلا و  402میسق 

رت لماک  402باوج 
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لماک 402ماما 

لهاج موق  ياه  403هناشن 

تاروت ینایاپ  403تالمج 

لماک هملک  403هن 

یلع 403تاراختفا 

یلع نینمؤملاریما  ياه  404تلیضف 

.. هک ینامز  دوشیم  دراو  اهنآ  رب  404باذع 

قزر يدایز  404لیاسو 

دراد یلع  هب  صاصتخا  هک  ییاه  404تلیضف 

هاتوک شخبدوس و  405یمالک 

لاؤس دنچ  رد  يراکتسرد  405يراگتسر و 

ناطیش 406تمالع 

دیشاب لسع  روبنز  406نوچمه 

تسا یلع  مدرم  406لضفا 

یسراف 408ناذاز 

نارگید رظنم  رد  408یلع 

تدابع بارحم  رد  409یلع 

دحاو 409رون 

دناوخ زامن  هلبق  ود  409رب 

بان 410مالک 

نک روهشم  ار  410دوخ 

نید ياه  هیاپ  تداعس ، 410هار 

تسا یلع  زا  نآرق  رد  هیآ  410دصیس 

ادخ هاگشیپ  411رد 
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راک 411درم 

! یلع هعیش  411ادنوادخ 

یتسود ياه  412هناشن 

نآ ياه  هیاپ  412نامیا و 

هنهرب 413ياپ 

اهدرد 413نامرد 

نارسپ خساپ  ردپ و  413لاؤس 

وگتسار 414يدحوم 

مالس 414باوج 

بلاطیبا نب  یلع  414ایند و 

يراد مدرم  415هوحن 

میرک نآرق  هیآ  416نیرتهب 

سدقملا تیب  416يدازآ 

یسانشادخ 416سرد 

مغ هودنا و  417أشنم 

نیقی نامیا و  نیب  417قرف 

یعامتجا بادآ  تیاعر  417شرافس 

لالح يزور  يارب  417ربص 

نابعش هام  418تلیضف 

ناهانگ زا  418شزرمآ 

یلع هاگدید  زا  418گرم 

رادیاپان يایند  419رفاسم 

فقو هناراکوکین  لمع  419راذگناینب 

رقف يابع  تبحم ، 419سابل 
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اهوگ بیغ  اب  419هزرابم 

یلع ترضح  420قافنا 

ینارنخس شزومآ  هب  420هجوت 

اج یب  420یلمع 

يدب 420یکین و 

فطل 421هاگن 

ءارعش 421هسلج 

يزرو 421رابکتسا 

منکیم شرافس  ار  421امش 

اهنامسآ 422سنج 

نآرق رد  422یلع 

یهلا باذع  ریخأت  422بابسا 

مشش ماما  طسوت  یلع  ماما  423فیصوت 

تسیک 423هیقف 

ةولصلا تماق  دق  423ینعم 

شلوسر ادخ و  هب  نامیا  زا  423دعب 

تسا رتالاب  نیا  زا  یلع  423هجرد 

یشورف 424رخف 

تورم ناسحا و  424در 

سدقملا تیب  424حتاف 

دیریگ دای  نآرق  425زا 

یلع 425يرابدرب 

رقف 425يانعم 

یلع 425نارتشگنا 
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نتشاد تسود  تدارا و  425ینعم 

شخبافش 426ییامنهار 

ددرگن زور  تانایرج  426هچیزاب 

دنا هنوگ  ود  427مدرم 

نازیزع گرم  رد  427ربص 

؟ يدرک حبص  427هنوگچ 

امنب 428يزردنا 

!! درذگیم اهنآ  زا  يرایسب  428زا 

یسانشادخ 428داعم و 

؟ تسیچ 428مالسا 

رامت 429مثیم 

راتخم مایق  زا  429ربخ 

تلادع هب  نان  لوپ  429میسقت 

سلجم 430ینیشنردص 

یسولپاچ زا  430عنم 

یناف يایند  اب  430وگتفگ 

ملاع نادرم  431درم 

؟ تسیچ 431ربص 

یلع اب  431یبش 

ناذا ربکا  هللا  432ریسفت 

تسا حیحص  لمع  432نازیم 

مارآ شاب  انف  راد  برطضم  432يا 

قح ياقل  برق ، 433زامن ،

!! رت بیجع  یتواضق  بیجع و  433نامیاز 
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يراک ایر  433كرت 

لهاج اب  دروخرب  434هوحن 

يرادنامهم 434هوحن 

رقف یتسدگنت و  434لماوع 

شزرمآ بلط  435رافغتسا و 

مق نارکمج  دجسم  زا  یلع  ماما  یبیغ  435ربخ 

مولع 436قوقش 

یمالک 436شنیزگ 

عبط 436تعانم 

بلق 436تیفیک 

تخانش 437هار 

هدش بحتسم  437ياعد 

يراد مدرم  438قالخا 

یلع ماما  یسانش  438نیمز 

امرخ تخرد  439تشاک 

غاب 439ثادحا 

ارهز ترضح  439تافوقوم 

نآرق متخ  440ياعد 

نک شرافس  تا  هداوناخ  440هب 

.. سانشب ار  دوخ  هنامز  440لها 

نسح ماما  اب  یلع  ماما  نیریش  441يوگتفگ 

دادغب هب  لوغم  ناخ  وکاله  هلمح  رد  یلع  ماما  یخیرات  442ییوگشیپ 

یلع ماما  طسوت  ربمایپ  بسن  زار  442نایب 

؟ تسیک 443مامه 
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هطقن نودب  يا  هبطخ  444داریا 

یلاعت قح  445دمح 

یشاب مدق  تباث  ادخ  هار  رد  445رگا 

ایند هب  ییانتعا  445یب 

؟ هچ ینعی  446نینمؤملاریما 

بش زامن  قیفوت  446مدع 

شناد 446ملع و 

هدوهیب 446نخس 

دجسم تشهب و  446قرف 

یلع ماما  زا  يا  447هزجعم 

؟ دننایک ادخ  447ناتسود 

نوراه گرم  447یگنوگچ 

؟ ینکیم هچ  وزرآ  خاک  448رد 

! رسپ 448ینابرق 

تردق 448تعاطتسا و 

یلع ياهمسا  449عاونا 

نامزلارخآ عیاقو  449ییوگشیپ 

یعامتجا 450ياهراتفر 

اهزامن هدجس  رد  یلع  450تاجانم 

مدرم زا  ینادردق  ریقف و  هب  سفن  تزع  450ءاقلا 

نآرق 451رسفم 

نسح ماما  هب  451شرافس 

حوصن 451هبوت 

هملک ود  رد  دهز  451همه 
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یلع ماما  452یفرعم 

عونمم ینارچ  453مشچ 

453یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  491هرابرد 
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ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001

باتک تاصخشم 

 - 1345 اضردمحم ، يدحوا  يزمر  هسانشرس :
. يدحوايزمر اضردمحم  هدنسیون  (ع /) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001 روآدیدپ : مان  ناونع و 

تساریو 2] : ] تساریو تیعضو 
.1390 نیون ، دیعس  مق : رشن : تاصخشم 

696 ص. يرهاظ : تاصخشم 
لایر  11000 2-83-9933-964-978 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 
: تشاددای

.1378 نیون ، دیعس  یلبق : تساریو 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

مالسلاهیلع یلع  ماما  یناگدنز  زا  ناتساد  کی  رازه و  هدرتسگ : ناونع 
 -- 40ق ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :

ثیداحا
 -- 40ق ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :

همانتشذگرس
 -- 40ق ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :

ناتساد
BP37/ر4�8 1390 هرگنک : يدنب  هدر 

297/951 ییوید : يدنب  هدر 
2299213 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
؛ یندب نم  یسار  ۀلزنم  هب  ینم  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق 

[. 1 . ] تسا نم  ندب  اب  نم  رس  تبسن  دننام  نم ، اب  یلع  تبسن  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. میزادرپب وا  میمش  رپ  لیامش  حرش  هب  گرب  دنچ  رد  هکنیا ، هب  دسر  هچ  ار  ام  دجنگیمن ، دوجو  ملاوع  مامت  رد  وا  تعسو  هک  يدرم 

رمع دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 
[. 2  ] میاهدنام وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام 

ةدابع نم  لـضفا  قدـنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یجاـن  بیجن و  لوسر  شلیاـضف  رد  هک  ار  يدرم  یتسارب 
!!؟ تفای تسد  شدوجو  هب  گرب  دنچ  نیا  رد  ناوتیم  ار  نیلقثلا 
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هک درک  دـهاوخ  یـشتآ  جاوما  راتفرگ  مالـسلاهیلع )  ) یلع یمولظم  مغ  ياـیرد  رد  ار  هدـنناوخ  اـقیقحت  رـصتخم  ياهناتـساد  هتـشون و  نیا 
. تسا هدرک  قارتحا  قرغ  ار  شنایعیش  حور  هک  تساهنرق 

هحفص 18] ]
تسا نم  هنیس  رد  هک  یشتآ  نیز 

[. 3  ] تفرگ نامسآ  رد  هک  تسیا  هلعش  دیشروخ 
. تسا دیواج  يراج و  نامشچ  همشچ  زا  هک  تسام  ترارح  رپ  لد  ناشفشتآ  شتآ  نایم ، رد  زین  ام  کشا  و 

[. 4  ] زگره دجنگن  بادرگ  رغاس  رد  رحب  ···
تسوت مولظم  نامشچ  هب  یگدنز  راگزور و  مشچ  هک  یسک  يا 

میدوب وت  اب  هفوک  ياههچوک  رد  زین  ام  شاک  يا 
میدیگنجیم میدوبیم و  لمج  لهاج  تعامج  اب  وت  باکر  رد  شاک  يا 

میدوبیم وت  افص  اب  فص  رد  نیفص  رد  شاک  يا 
. میدوبیم تمدق  مه  دادقم  مثیم و  لیمک و  دننامه  تاهنابش ، ياههمزمز  تیئاهنت ، رد  شاک  يا  و 

. میتخوسیمن ردق  نیا  میدوبیم  اهزور  نآ  رگا  دیاش 
. تسا هدرک  هراپهراپ  ار  ام  رگج  هک  رگید ؛ ياهشاک  يا  نارازه  و 

« يوکش لک  عضوم  اوجن و  لک  دهاش  ای  مهللا  »
.« دندرک هراچیب  ارم  تعامج  نیا  ایادخ  : » يدومرف هک  دندناسر  اجنآ  هب  ار  راک  دندرکن  هک  اهچ  وت  اب  لفاغ  لهاج و  تعامج 

بابک شتآ  بلق  دش و  بآ  تیاههصغ  زا  بآ  لد  دنگوس ، دنوادخ  يدنوادخ  هب 
: ینیمخ رادیاپ ، وریپ ، ریپ ، لوق  هب 

باسحیب جنر  نیا  رد  دینک  اهر  ار  ام 
بابک ياهنیس  اب  هراپهراپ و  بلق  اب 

! داب ییادخ  درم  نآ  رب  دنوادخ  دورد  و 
هحفص 19] ]

. تشگ ناهنپ  نخس  هنیس  رد  هقیقش  هبطخ  رد  شنیشتآ  همان  هآ  هک 
؟ تسیک تسد  هب  نایب  نانع  شاهغالبلاجهن  رد 

وا ياههصغ  مغ و  تسد  هب 
هفوک درد  رپ  ياههاچ  اهناتسلخن و  هب  ییاهنت  تبرغ و  راید  هب  دزاتیم ؟ اجک  هب  نخس  نسوت  اب  وا  یتسارب 

وا هصق  حرش  هک  مسرت  ظفاح و  تخوسب 
دسرن ام  راکماک  هاشداپ  عمس  هب 

. دنک مگ  وا  رهطم  رطعم  ياضف  رد  ار  شیوخ  نتشیوخ  و  بایرد ، ار  وا  نخس  هک  تسه  ای  دوب  یسک  ایآ 
تسیسک هعیش  دوب ، هعیش  ناوتن  اعدا  هب 

[. 5  ] یلع ياپ  ياج  هب  دراذگب  دوخ  ياپ  هک 
یلع یموـلظم  مـغ  يارب  ءزج  مالــسلااهیلع ، ارهز  ياهکــشا  دـیواج  يراـج و  مزمز  مالــسلااهیلع  همطاـف  نازحـالا  تـیب  رد  یتـسارب  اـیآ 

؟ تسیراج

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هنیدم  اهنت  درم  یبیرغ ، رادهصغ  هک  ینز  يارب  [ 6  ] متشون وت  يدنسرخ  يارب  لوا  زا  ار  اههتشون  نیا  ناج ؛ ارهز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  زا  دعب  هنیدم 

! ناج ارهز 
یضترم یلع  برع ، زاون  میتی  نآ  رب  دریگیمن  مارآ  مبوکیم ، ملد  رس  رب  هچ  ره 

. دشک رب  فطل  رس  زا  یتسد  تسا  سفن  ناطیش و  هدروخ  نیمز  هک  ياهراچیب  میتی  نیا  رب  امرفب 
هحفص 20] ]

! ناج ارهز 
درادن وت  زج  ياهلبق  مبلق  دنگوس ! وت  يادخ  هب 

؟ ترسمه يارب  زا  ای  میلان  وت  يارب  تساجک ؟ وت  ربق  نم  هلبق  يا 
! ناج ارهز 

. دزوسیم عیقب  عمش  نوچ  نانکهلان  نت  يهزین  رب  هک  تسوت  هب  تدارا  مچرپ  ام  مارآان  اغوغرپ و  رس  نیا 
. دریگ مارآ  نوگ ، هلال  زارفارس و  راد  هبوچ  رب  یمطاف  لآ  قشع  هب  يزور  هکنیا  دیما  و 

! ناج ارهز 
امرف كاپ  كاخ ، زا  ام  دوجو 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  شیادف و  هب  مناج  هایس و  شنانمشد  يور 
هحفص 23] ]

تثعب ات  دلوت 

یلع دلوت  ربخ 

دوخ رسمه  دزن  دسا  تنب  همطاف  دش ، دلوتم  ردام  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هک  یماگنه  دومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 
تبس کی  دومرف : وا  هب  بلاطوبا  داد ، وا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دلوت  هدژم  دمآ و  مالـسلاهیلع ) یلع  ردپ   ) بلاطوبا
تدم تبس  دومرف : ماما  هاگنآ  داد ، مهاوخ  وت  هب  درادن ، توبن  زج  هک  ار  نآ  دننام  دلوت  هدژم  مه  نم  نک  ربص  ینالوط ) زارد و  راگزور  )

[. 7 . ] دوب لاس  یس  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دلوت  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دلوت  نیب  ینامز  هلصاف  تسا و  لاس  یس 

تسادخ هب  ور  میاهتسد 

نآ ياهتـسد  درکیم و  قادنق  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع نادازون  ریاس  دننامه  دسا  تنب  همطاف  دـمآ ، ایندـب  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  یتقو 
نوریب ترضح  نآ  ياهتسد  درکیم  هدهاشم  دمآیم ، مالسلاهیلع )  ) یلع غارس  هب  همطاف  هکنیا  زا  دعب  اما  تسبیم . قادنق  رد  ار  ترـضح 

لبق زا  رتمکحم  ار  ترضح  نآ  ياهتـسد  دروآ  مکحم  يرـصم  هچراپ  ود  دسا  تنب  همطاف  تسا ، هدش  هراپ  مه  اههچراپ  تسا و  قادنق  زا 
دوخ تسد  درک و  هراپ  ار  اهلامتسد  ددجم  یناکت ، اب  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  تشاذگ ، دوخ  هراوهگ  رد  ار  ترـضح  هاگنآ  تسب و 

هچراپ تفه  راب و  تفه  ات  الامجا  ددنبیم ، ار  ترـضح  ياهتسد  مکحم  هچراپ  هس  اب  دسا  تنب  همطاف  ددجم  دروآ ، نوریب  قادـنق  زا  ار 
هب مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هاگنآ  دیامنیم . زاب  ار  دوخ  ناتـسد  ترـضح  زاب  ددنبیم  قادـنق  رد  ار  ترـضح  ياهتسد  مه ، يور  رب 

. دیامرفیم دوخ  ردام 
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[. 8 « ] دنک زارد  ادخ  هاگرد  هب  هک  دشاب  زاب  دیاب  یلع  تسد  نک ، اهر  ارم  تسد  ردام  »
هحفص 24] ]

ربمایپ ناماد  رد  یلع  تیبرت 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  رمع  زا  دروآ ، ایند  هب  ار  ترضح  نآ  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  یتقو 
شردام هب  ور  نیا  زا  تشادیم  تسود  تخس  ار  كدوک  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشذگیم . لاس  یـس  ملـس  هلآ و 

تیبرت ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  نآ  زا  راذگب ! نم  رتسب  رانک  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هراوهگ  تفگ : دسا  تنب  همطاف 
رد تخیریم و  شناهد  هب  ریـش  تسـشیم و  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع شدوخ  وشتـسش  ماگنه  هب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یلع  رتشیب  شرورپ  و 

شود هب  ار  وا  هشیمه  درـشفیم … و  دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  و  تفگیم ، نخـس  وا  اب  يرادـیب  رد  دادیم و  ناکت  ار  شاهراوهگ  باوخ  عقوم 
[. 9 . ] دربیم شدرگ  هب  ار  وا  هکم  ياهنابایب  اههرد و  اههوک و  رد  تفرگیم و 

نکم هدنکارپ  ار  ناشعمج  ایادخ ! راب 

یلع لزنم  هـب  يو  رادـید  يارب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مالـسلاهیلع )  ) ءارهزلا همطاـف  ترـضح  یـسورع  زا  دـعب  بـش 
یبوخ روای  هللالوسر  ای  درک : ضرع  ترضح  یتفای ؟ هنوگچ  ار  ترسمه  یلع  ای  دیسرپ  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  هاگ  نآ  دمآ ، مالـسلاهیلع ) )
یبوخ رایـسب  رهوش  درک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  ترهوش  ناج  همطاف  دیـسرپ : مالـسلاهیلع )  ) ءارهزلا همطاف  زا  دـعب  ادـخ ، تعاط  رد  تسا 

ناشیاهلد نیب  نکم و  هدنکارپ  ار  ناشعمج  يادخ  راب  : » درک اعد  نانآ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  تسا 
[. 10 … « ] نکفیب و تفلا 

نوراه زا  رتراوگرزب  دنوادخ  دزن  مالسلاهیلع )  ) یلع انامه  مالسلاهیلع )  ) همطاف يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذل  … 
هب قح  هب  ار  تردپ  هکنآ  هب  دنگوس  تخاسن . نیگمـشخ  ارم  هاگ  چـیه  یلع  هکنآ  لاح  دومن و  نیگمـشخ  ار  یـسوم  نوراه  اریز ، تسا .

تخر نم  زا  مشخ  هکنآ  زج  یلع ، هرهچ  هب  مدوـمنن  هاـگن  هاـگ  چـیه  مدرکن و  بـصغ  وا  رب  مـه  زور  کـی  زگره  درک  ثوـعبم  يربماـیپ 
[. 11 . ] تسبرب
هحفص 25] ]

ناناوجون درمناوج 

ياههدازردارب نادنزرف ، وا  عقاوم  زا  يرایسب  هک  ارچ  تفگیم : ریهظ  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع مان  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  ردپ  بلاطوبا 
( مالسلاهیلع  ) یلع دوب ، برع  رد  جیار  حیرفت  عون  کی  نیا  هتبلا  دنریگب ، یتشک  مه  اب  هک  دادیم  روتسد  نانآ  هب  درکیم و  عمج  ار  دوخ 
زا کـچوک  گرزب و  اـب  دزیم و  ـالاب  ار  دوخ  ياـهنیتسآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع . هاـتوک تشرد و  یناوزاـب  ياراد  دوب و  كدوک  عـقوم  نآ 

كاـخ هب  ار  اـهنآ  همه  تشپ  یـصاخ  نف  ندرب  راـکب  شخرچ و  کـی  اـب  هک  يروطب  تفرگیم  یتشک  شیوخ  ياـههدازومع  ناردارب و 
[. 12 . ] دناهدیمان ریهظ  ار  وا  ببس  نیدب  دش ، زوریپ  مالسلاهیلع )  ) یلع دومرفیم : درکیم و  قیوشت  ار  وا  زین  شردپ  دربیم ،

يراد هچ  جاودزا  يارب 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  درک . يراگتساوخ  مالسلاهیلع )  ) همطاف هب  عجار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع یتقو 
؟ يراد يزیچ  رما  نیا  يارب  ایآ  دومرف : هدومن و  مسبت  نامداش  رورسم و  ملس  هلآ و 
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منکیمن ناهنپ  امـش  زا  ار  يزیچ  نم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  درک  ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  مرادـن ، يزیچ  اهنیا  زج  تسا و  بسا ) ای   ) شکبآ رتش  کی  هرز و  کی  ریـشمش و  کی  مراد  هچنآ 

هک تست  یگدـنز  مزاول  زا  زین  رتش  ینکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  نآ  اـب  یتسه و  گـنج  درم  وت  اریز  تسا  مزـال  وت  يارب  ریـشمش  دومرف :
وت هرز  طـقف  ییاـمن ، لـمح  نآ  رب  ار  تراـب  اـهترفاسم  رد  ینک و  يزور  بسک  دوخ  لاـیع  لـها و  يارب  هدومن و  یـشکبآ  نآ  اـب  دـیاب 

. مهد یتراشب  ارت  یهاوخیم  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  مریذپیم  مالسلاهیلع )  ) ارهز رهم  هب  ارنآ  نم  هک  دنامیم 
جیوزت نامـسآ  رد  وت  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) همطاف یلاعت  يادخ  هک  داب  تراشب  ارت  دومرف : داب . امـش  يادف  مردام  مردـپ و  یلب  درک : ضرع 

[. 13 . ] منک جیوزت  وت  هب  نیمز  رد  ار  وا  نم  هکنیا  زا  شیپ  دومن .
هحفص 26] ]

یلع يارب  مضق  بقل 

تفر و وا  نادیم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  تخات . نادیم  هب  نمـشد  رکیپ  لوغ  رادـمچرپ  نامرهق و  هحلطیبا  نب  ۀـحلط  دوب  دـحا  گنج 
دش وربور  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  هحلط  هک  یماگنه  دش . هتـشک  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسدب  هحلط  ماجنارـس  دمآ و  دیدپ  يدیدش  يریگرد 

( مضق  ) بقل نیا  اب  ار  یلع  نمشد ، ارچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  یـصخش  میـضق . ای  تفگ : رگید  لقن  هب  مضق و  ای  دز  دایرف 
. تفگ مالسلاهیلع )  ) یلع هب  نیا  يارب  ار  بقل  نیا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  دناوخ ؟

هارمه مالـسلاهیلع )  ) یلع ردپ  بلاطوبا  ات  یلو  دـندناسریم  رازآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناکرـشم  هکم  رد  تثعب  زاغآ  رد 
زا ياهدع  ناکرشم  هکنیا  ات  تشادن . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تراسج  تأرج  یسک  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هناخ زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دنزادنیب . گنس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  ات  دنتشاداو  ار  ناکدوک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتخادنایم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فرط  هب  كاخ  گنـس و  ناکدوک  دمآیم ، نوریب  دوخ 

دودـح نامز  نآ  رد  هک  ( ) مالـسلاهیلع  ) یلع هب  دوب ) هدـش  هدیـشک  ناکدوک  نایم  هب  عوضوم  هکنیا  هب  هجوت  اب   ) روآ جـنر  ناـیرج  نیا  زا 
. درک تیاکش  تشاد ) لاس  هدزیس 

اب زین  ارم  دیتفر  نوریب  هناخ  زا  هاگ  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تیادف  هب  مردام  مردپ و  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع
لومعم قبط  نیکرـشم ، ناکدوک  دـندمآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هارمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیربب . نوریب  دوخ 

اهنآ هب  هاـگ  ره  درکیم و  هلمح  اـهنآ  يوس  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـنتخادنا . گنـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـس  هب  دوـخ ،
دندرکیم هیرگ  دیدش  درد  رثا  رب  ناکدوک  دیبوکیم  مه  رد  دادیم و  راشف  تفرگیم و  ار  اهنآ  تروص  هلضع  ینیب و  شوگ و  دیسریم 

یلع یلع  انمــضق  یلع  انمــضق  دـنتفگیم : خــساپ  رد  ینکیم ؟ هـیرگ  ارچ  دندیــسرپیم  ناشناردــپ  دنتــشگیم ، زاـب  دوـخ  هناـخ  هـب  و 
مهرد هدـنهد و  لامـشوگ  ینعی   ) دـندرک داـی  مـضق  ناوـنع  هـب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ور  نـیا  زا  داد  لامـشوگ و …  ار  اـم  مالـسلاهیلع ) )

[. 14 (. ] هدنبوک
تعاجش هب  اههوزغ  هلمج  رد  بلاغ 

[. 15  ] قدنخو ربیخو  نینحو  ردب  هب ، هصاخ 
هحفص 27] ]

یبیغ یلبق و  تادهاشم 

: دنیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد  دوخ  یبلق  تادهاشم  دروم  رد  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما
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یلـص ادخ  لوسر  زا   ) ار توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون  ماگنه  نآ  رد  ةوبنلا …  حـیر  مشا و  ۀـلاسرلا و  یحولا و  رون  يرا  »
[. 16 . ] مدرکیم مامشتسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

سپـس دراد ، زین  یبلق  ییایوب  هماش و  سح  ینطاب  شوگ  مشچ و  رب  هوالع  یناسنا  ره  هک  دوشیم  مولعم  مالـسلاهیلع )  ) ماما نخـس  نیا  زا 
یلـص هیلع  یحولا  لزن  نیح  ناطیـشلا  ۀنر  تعمـس  دقل  و  دهدیم : همادا  تثعب  زاغآ  رد  دوخ  یبلق  تادهاشم  دروم  رد  مالـسلاهیلع )  ) ماما
همادا سپس  مدینش  ار  ناطیش  هلان  يادص  دش  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  یحو  هک  یماگنه  ملـس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا و 
شوگ اب  هلان  يادص  ندینش  زا  سپ  هک  دیامرفیم : ماما  هتدابع  نم  سیآ  دق  ناطیـشلا  اذه  لاقف : ۀلزلا  هذه  ام  هللالوسر  ای  تلقف  دنهدیم :

زا هک  تسا  ناطیـش  هلاـن  هلاـن ، نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلاـن  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  هک  مدیـسرپ  ادـخ  لوسر  زا  ناـج 
عمست کنا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اجنیا  رد  تسا  هدش  دیمون  دوخ  شتسرپ 

اهنت منیبیم  نم  هک  ار  هچنآ  ینیبیم  مونشیم و  نم  ار  هچنآ  يونـشیم  وت  ریزو …  کنکل  یبنب و  تسل  کنا  الا  يرا  ام  يرتو  عمـسا  ام 
. یتسه نم  ریزو  یلو  یتسین  ربمایپ  وت  هک  تسا  نیا  وت  اب  نم  توافت 

یلع هدنهد  شرورپ 

بلاطوبا تفرگ ، ارف  ار  نآ  فارطا  هکم و  رـسارس  دوبمک  یطحق و  دیـسر ، یگلاس  شـش  دودـح  نس  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یماـگنه 
یضعب یتسرپرس  دنتفرگ  میمصت  بلاطوبا  ناشیوخ  تفرگ ، رارق  یتخس  هقیضم  رد  دوب  راولایع  دنموربآ و  درم  هک  مالسلاهیلع )  ) یلع ردپ 

هب ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومرف : دمآ و  بلاطوبا  شیومع  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنریگب  هدهع  هب  ار  وا  نادنزرف  زا 
لوسر داهنشیپ  بلاطوبا  مشاب  اشوک  وا  شرورپ  رد  مریگب و  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  ات  راذگاو  نم 

هحفص 28] ]
تحت تفای و  هار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع سپ  نآ  زا  تفریذپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ثوعبم يربمایپ  هب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  ات  تفرگ  رارق  ترـضح  نآ  صوصخم  میقتـسم و  شرورپ  تراظن و 

نآ بیترت  نیا  هب  تشاد  لاس  هد  ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دروآ  ناـمیا  ترـضح  نآ  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دـیدرگ .
دشر و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهدومنهر  اب  شدوجو  تارذ  مامت  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدیرورپ  ترـضح 

[. 17 . ] دومن ومن 
اضق نابتاک  سودرف  رد  رب  هتشون 

[. 18  ] رارک ردیح  دهعیلو  لوسر و  یبن 

ناوخ نآرق  دولوم 

هللا یلـص  لوسر  ترـضح  تسد  هب  ار  وا  هنادنق  دمآ  ایندب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  ینامز  هدرک  تیاور  بلطملادـبع  نب  سابع 
هیآ هب  یتقو  تخادرپ و  نآ  يدـعب  تایآ  نونمؤم و  هروس  هیلوا  تایآ  توـالت  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دـنداد . ملـس  هلآ و  هیلع و 

ناـشیا ریما  وـت  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  هک  مسق ! ادـخ  هب  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دیـسر  نوـثراولا  مـه  کـئلوا 
[. 19 . ] یشابیم

هدنخرف لابقا و  شوخ  كدوک 

نامز رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هیاد  لاله ، ینب  هفیاط  نانز  زا  یکی  داد : ربخ  نم  هب  مالـسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  دـیوگ : رباـج 
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یلع ریـشمه  ردارب  هـک  تـشاد  مـه  يرــسپ  نز  نآ  درکیم ، شیرادـهگن  دادیم و  ریــش  وا  هـب  دوـخ  هـمیخ  رد  ترــضح  یگراوـخریش 
تـشاد رارق  یمیدـق  یهاچ  نانآ  همیخ  رانک  رد  دوب  رتگرزب  یلع  زا  زور  دـنچ  هام و  هدزای  شنـس  یلو  دـمآیم  باـسح  هب  مالـسلاهیلع ) )

( مالسلاهیلع  ) یلع ياپ  دورب ، وا  لابند  هب  دش  ممصم  زین  مالسلاهیلع )  ) یلع دومن  نآ  لخاد  ار  دوخ  رس  دمآ و  هاچ  بل  رب  لفط  نآ  يزور 
هب دیبسچ  وا  تسد  اپ و  کی  هب  هاگنآ  دناسرب  دوخ  یعاضر  ردارب  هب  ار  دوخ  ات  دیشک  ار  اهبانط  هاگنآ  دش و  هدیچیپ  همیخ  ياهنامـسیر  هب 

بآ هاچ  رد  وا  نداتفا  ورف  زا  ات  تفرگ  تسد  هب  ار  شیاپ  ناهد و  رد  ار  وا  تسد  هک  یتلاح 
هحفص 29] ]

لها يا  دز : دایرف  نانک  نویش  درک و  هدهاشم  ار  هنحـص  دیـسر و  هار  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع یعاضر  ردام  لاح  نیمه  رد  دنک . يریگولج 
رود هاچ  رس  زا  ار  كدوک  ود  سپـس  دتفین  هاچ  رد  ات  هتـشاد  هگن  ار  مدنزرف  یلع  یکرابم !! هدنخرف و  هچب  هچ  دیئایب ، ماهفیاط  يا  ماهلیبق ،
همیخ ياهبانط  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ياپ  ندـش  دـنب  اب  هک  دـندوب ، هتفر  ورف  یتفگـش  رد  لاس  نس و  نآ  اب  یلفط  يورین  زا  زین  مدرم  درک 

نآ هدنخرف و  كرابم و  ینعی  دیمان  نومیم  ار  وا  شیعاضر  ردام  تهج  نیدب  اذل  دناسرب  شردارب  هب  ار  شتسد  ات  هدیشک  ار  دوخ  هنوگچ 
[. 20 . ] دوب هتفای  ترهش  نومیم  قلعم  هب  لاله  ینب  هفیاط  نایم  رد  كدوک 

یلع تاجاح  هلبق 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  نوچ  دوب  دـسا  نب  همطاف  دوخ  رداـم  لـمح  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هک  یتقو 
لاؤس دـسا  تنب  همطاـف  باـنج  زا  یتـقو  تساـخیمرب  دوـخ  ياـج  زا  راـیتخایب  دوـب  هتـسشن  همطاـف  رگا  دـندیدیم ، ار  دـسا  تنب  همطاـف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تقو  ره  منیبیم  دوخ  رد  یبیجع  تلاح  دومرف : يزیخیم ، رب  زاب  يراد  هک  ياهچب  لمح  اب  وت  ارچ  دندرکیم 
ترـضح نآ  ندـید  ماـگنه  اذـهل  هدومن  ماـیق  مدـنزرف  هک  موـشیم  هجوـتم  دـیآیم و  تکرح  هب  نم  محر  رد  هچب  منیبیم  ار  ملـس  هلآ و 

نم نینج  روفلا  یف  دوریم  رگید  فرط  هب  یفرط  زا  نم  شیپ  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  مزیخیم و  رب  رایتخایب 
زا مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  اذـل  میامن ، فرط  نادـب  ار  دوخ  يور  مراچان  زین  نم  نیارباـنب  دـیآیم  رد  تکرح  هب  تمـس  ناـمه  هب  زین 

رگم تسین  نیا  دوب و  هتفاین  دلوت  زونه  هک  یماگنه  رد  هدوب  فشکنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تبترم  تلاح و 
مرک دنیوگیم  دنروآیم  نابز  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع كرابم  مان  هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  ننـست  لها  اذل  [ 21  ] یسدق سفن  صاوخ  زا 

یـضر  ) هلمج هباحـص  ریاس  هرابرد  یلو  دنیوگیم  ار  هلمج  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هرابرد  طقف  و  دیازفیب ) شماقم  رب  دنوادخ   ) ههجو هللا 
. دنیوگیم هنع ) هللا 

هحفص 30] ]

یلع دلوت 

نب بلطملادـبع  نبا  بلاطوبا  مشاه و  نب  دـسا  تنب  همطاف   ) دـندوب یمـشاه  شرداـم  ردـپ و  هک  تسا  یمـشاه  نیلوا  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ربمایپ ترجه  زا  شیپ  لاس  ملـس و 23  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس  هد  بجر  هعمج 13  زور  رد  ریما  ترـضح  مشاه )

یهورگ بلطملادبع و  نب  سابع  اب  دیوگیم : بنعق  نبا  دـمآ . ایند  هب  ادـخ  هناخ  رد  هکم و  رهـش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
تناربمایپ و وت و  هب  ادنوادخ  : » تفگ داتـسیا و  دمآ و  ادـخ  يهناخ  يوس  هب  دـسا  تنب  همطاف  میدوب  هتـسشن  ادـخ  يهناخ  يورایور  رگید 
هب ار  وت  داهن …  انب  وت  نامرف  هب  ار  هناخ  نیا  هنوگنامه  منادیم  نیتسار  ار  دوخ  دـج  مالـسلاهیلع )  ) میهاربا راتفگ  مراد . نامیا  ناشیاهباتک 

همه شیوخ  مشچ  هب  ماگنه  نیمه  رد  نک » ناسآ  نم  رب  ار  شنداز  هک  مهدیم  دنگوس  مراد ، مکـش  رد  دوخ  اب  هک  كدوک  نیا  هب  و  وا ،
كانباتـش مه  ام  دـمآ  مه  هب  هرابود  راوید  دراذـگ و  نآ  نورد  هب  اپ  وناب  یمارگ  نآ  تفاکـش و  مه  زا  ادـخ  يهناخ  راوید  هک  میدـید  اـم 
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دعب دسا  تنب  همطاف  سپـس  تسا . يدنوادخ  تمکح  نیا  هک  میتسناد  دـشن … و  زاب  میدرک  هچ  ره  اما  مینک  زاب  ار  هناخ  رد  ات  میتساخرب 
( مالـسلاهیلع  ) یلع ترـضح  تدالو  ماگنه  رد  بلاطوبا  تایاور  زا  ياهراپ  قبط  دـمآ . نوریب  هبعک  هناخ  زا  دوخ  كدوک  اب  زور  راـهچ  زا 

هبعک يادخ  زا  تفر و  هبعک  هناخ  تمس  هب  همطاف  هارمه  هب  تفرگ و  ردام  زا  ار  دنزرف  دمآ ، بلاطوبا  هک  هاگنآ  تشادن ، روضح  هکم  رد 
هام راگدرورپ  يا  کیرات ، هریت و  ياهبش  راگدرورپ  يا  : » دناوخ شتـساوخرد  یپ  رد  يرعـش  دنک و  نیعم  دوخ  مه  ار  وا  مان  هک  تساوخ 
هچ ار  دوخ  دـنزرف  مان  درکیم  رکف  وا  دـنزرف و  نیا  هرابرد  ینیبیم  وا  راوازـس  هچ  هک  نک ، نایب  ام  يارب  دوخ  رما  هب  ناـشخرد ، ینارون و 

: دوب هدش  هتشون  نآ  يور  هک  دمآ  دورف  نامسآ  زا  يزبس  هقرو  دراذگب 
یکزلا دلو  نم  امتصصخ 

یضرملا رهطملا  رهاطلا 
یلع خماش  نم  همساو 

یلعلا نم  قتشا  یلع 
هب ار  وا  مان  تسادخ . دنـسپ  دروم  هدیزگرب و  هزیکاپ و  هک  يدنزرف  میتخاس . رختفم  كاپ و  يدـنزرف  دوجو  هب  ار  رهوش  نز و  امـش  ینعی :

مان میتشاذگ . یلع  شتمظع  ببس 
هحفص 31] ]

[. 22 . ] تسا قتشم  یلعا  یلع  يادخ  مان  زا  یلع 

نکش تب  كدوک 

: تفگ دمآ و  دسا  تنب  همطاف  شرـسمه  دزن  بلاطوبا  شردـپ  يزور  دـینارذگیم . ار  دوخ  یکدوک  نارود  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
همطاف دنناسرب ، بیسآ  وا  هب  دنوش و  ربخ  اب  شیرق  ناگرزب  هک  مسرتیم  دنکشیم . ار  ناتـسرپ  تب  ياهتب  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع
تـشاد رارق  نم  محر  رد  دوب و  هچب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یماگنه  نآ  مهدب  وت  هب  نیا  زا  رتبیجع  يربخ  نم  اتفگـش  تفگ : یلع  ردام 
هتـشاذگ هبعک  رانک  رد  یلحم  رد  ار  دوخ  ياـهتب  ناتـسرپ ، تب  مدرک . ار  ادـخ  شتـسرپ  دـصق  هبعک ، فاوط  هب  متفر  هبعک  راـنک  يزور 

زا نم  هک  دادیم  راشف  ار  دوخ  ياـپ  ود  ناـنچنآ  ممحر  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع مدیـسر  لـحم  نآ  يوربور  هب  فاوط  رد  هک  یتقو  دـندوب .
[. 23 . ] مدشیم ناوتان  اهتب  هاگیاج  هب  ندش  کیدزن 

دنوادخ زا  ربمایپ  ياههتساوخ 

نم هب  ار  همه  دنوادخ  هک  متساوخ  ادخ  زا  وت  يهرابرد  زیچ  جنپ  یلع ! يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: درک اطع 

. یشاب نم  اب  مه  وت  و  مناشفایم ، هرهچ  زا  رابغ  مزیخیم و  رب  ربق  زا  هک  مشاب  یسک  لوا  نم  هکنیا  - 1
. میتسیاب لامعا  شجنس  لحم  رد  وت  نم و  هک  دهد  هزاجا  دنوادخ  - 2

. دهد رارق  نم  رادمچرپ  تمایق  رد  ارت  - 3
. دنک باریس  رثوک  ضوح  زا  وت  تسد  هب  ارم  تما  - 4

. دهد رارق  تما  ورشیپ  ارت  تشهب  هب  نتفر  ماگنه  - 5
[. 24 . ] تفریذپ ار  اهاضاقت  نیا  همه ي  داهن و  تنم  نم  رب  هک  ار  يادخ  رکش  دومرف : هاگنآ 

هحفص 32] ]
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یلع ترضح  تدالو  ییوگشیپ 

. ماقتیش نب  تیعد  نب  مرثم  مانب  درکیم  یگدنز  یبهار  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترضح  نامز  رد 
. دوب هتساوخن  دنوادخ  زا  یتجاح  زگره  دوب و  هدرک  تدابع  ار  دنوادخ  لاس  دون  دص و  دوب و  فورعم  تدابع  رد  درم  نیا 

هب مرثم  مشچ  ات  داتـسرف  وا  دزن  ار  بلاطوبا  ترـضح  دنوادخ  هد ؛ ناشن  نم  هب  ار  دوخ  ءایلوا  زا  یکی  ادنوادخ ! تساوخ ، ادـخ  زا  هکنیا  ات 
؟ یتسیک وت  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : دیناشن و  دوخ  لباقم  رد  ار  وا  دیسوب و  ار  وا  رس  تساخرب و  اج  زا  داتفا  ترضح 

. هماهت هقطنم  زا  يدرم  دومرف : ترضح 
. مشاه ینب  زا  دومرف : فانمدبع ؟ هفیاط  مادک  زا  دیسرپ 

دناریمن ارم  درک و  اطعا  ارم  هتساوخ  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ : دیسوب و  ار  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  رـس  تساخرب و  رگید  راب  بهار 
. داد ناشن  نم  هب  ار  دوخ  یلو  ات 

تراشب نآ  دیسرپ  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  . تسوت هب  ياهدژم  نآ  هک  هدومن  ماهلا  نم  هب  دنوادخ  داب ! تراشب  ار  وت  تفگ : سپس 
. تسا هللا  یلو  هک  دیآیم  دوجوب  وت  بلص  زا  يدنزرف  تفگ : تسیچ ؟

. نیملاعلا بر  لوسر  یصو  نیقتم و  ماما  ادخ و  یلو  تسوا 
ییادخ هک  دهدیم  تداهش  و  دیوگیم : مالـس  وت  هب  مرثم  وگب : وا  هب  نم  زا  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  زا  يدرک  تاقالم  ار  دنزرف  نآ  رگا 

اب تیاصو  دمحم و  اب  توبن  یتسه  وا  قح  رب  نیشناج  وت  تسادخ و  هداتسرف  هدنب و  دمحم  درادن و  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین ، هللا  زج 
. دوشیم لماک  وت 

[. 25 . ] تسا یلع  شمان  تفگ : وا  ؟ تسیچ دنزرف  نیا  مان  دومرف : درک و  هیرگ  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترضح  اجنیا  رد 
هحفص 33] ]

ربمایپ شوغآ  رد  نآرق  يراق 

تفرگ لـغب  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماـما  دـلوت  لوا  تاـظحل  زونه 
درکیم و یـصوصخ  ياهتبحـص  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگیم : مالـسلاهیلع )  ) بلاـطوبا ترـضح 
ایبنا و هک  هنوگنآ  و  تفگ : نخـس  ترـضح  نآ  اب  دنتـشاد  دوخ  نیب  هک  يرارـسا  اـب  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومن  وا  زا  يرایـسب  تـالاوس 

. دندرک تبحص  مه  اب  دنیوگیم  نخس  رگیدکی  اب  شنانیشناج 
نیا رد  داد . رارق  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  درک و  زاب  ار  ( مالـسلاهیلع  ) یلع ناهد  دوخ  كرابم  نابز  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. تشادرب ار  وا  ماک  نینچ  نیا  دش و  زاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناهد  رب  ترضح  نآ  نابز  زا  همشچ  هدزاود  لاح 
درک و دوخ  ردـپ  هب  ور  هبعک  دازون  سپـس  تفگ : هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسار  شوگ  رد  ربماـیپ  نآ  زا  دـعب 

نآ زا  دعب  تسا  راغ  نالف  رد  نونکا  نک ، وگزاب  وا  يارب  يدید  هک  ار  هچنآ  هد و  تراشب  ار  وا  ورب و  [ 26  ] بهار مرثم  دزن  نونکا  تفگ :
[. 27 . ] دندش دراو  بلاطوبا  هناخ  هب  یگمه  تفرگ و  دوخ  شوغآ  رد  ار  هبعک  دولوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

بهار يارب  یلع  دلوت  ربخ 

هزات نآ  هب  ارم  مالـس  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هداد  بلاطوبا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـلوت  ربخ  دـش  هراـشا  ـالبق  نآ  ناتـسد  هک  بهار  مرثم 
ار وا  ورب و  مرثم  دزن  نونکا  تفگ : درک و  ردـپ  هب  ور  دـلوت  لوا  تاـعاس  ناـمه  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـلوت  زا  دـعب  ناـسرب  هبعک  دولوم 
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 … هد تراشب 
تدالو زا  ار  مرثم  دوب  هدـش  نیعم  نآ  لحم  ـالبق  هک  يراـغ  رد  [ 28  ] ماکل هوک  رد  ات  دش  ماش  نیمزرـس  یهار  هکم  زا  بلاطوبا  ترـضح 

. دنک علطم  مالسلاهیلع )  ) یلع
هحفص 34] ]

. دش ماش  یهار  دش و  بیاغ  مدرم  مشچ  زا  زور  لهچ  ( مالسلاهیلع  ) بلاطوبا ناهگان  مالسلاهیلع )  ) یلع تدالو  زا  دعب  ياهزور  رد  اذل 
هدـش و هدـیچیپ  شاهنازور  زادـنا  ور  رد  وا  دـسج  هتفر و  ایند  زا  مرثم  هک  درک  هدـهاشم  دـش  راغ  دراو  دیـسر و  ماکل  هوک  هب  هک  یماگنه 
هک نیمه  اهرام  دـننکیم  تبظاوم  نآ  زا  وا  ندـب  رانک  هک  دـید  ار  دیفـس  هایـس و  رام  ود  وا  نینچ  مه  و  تسا . هدـش  هداد  رارق  هلبق  يوسب 

یلو يا  وت  رب  مالـس  تفگ : تفرگ و  رارق  مرثم  هزانج  لباقم  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  دـندش . ناهنپ  راغ  رد  دـندید ، ار  ترـضح 
. ادخ

: تفگیم دیشکیم و  دوخ  تروص  رب  تسد  هکیلاح  رد  تساخ  اپ  هب  وا  درک  هدنز  ار  مرثم  دنوادخ  ناهگان 
« هللا یبن  دعب  مامالا  هللا و  یلو  ایلع  نا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  هل و  کیرشال  هدحو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  »

! تسا هتشگ  رهاظ  نیمز  رد  یلع  هک  هد  تراشب  تفگ : مرثم  هب  بلاطوبا  ترضح 
وگزاب مرثم  يارب  ار  هدـمآ  شیپ  ياهارجام  مامت  ( مالـسلاهیلع  ) بلاطوبا ترـضح  دوب ؟ هچ  دـمآ  ایندـب  هک  یبش  نآ  تمالع  دیـسرپ : مرثم 
وگزاب تیارب  ماهدید  هچنآ  مهد و  تراشب  ار  وت  میایب و  وت  دزن  تفگ : نم  هب  دمآ و  نخس  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفگ : هک  اجنآ  ات  درک ،

. منک
بلاطوبا هدب ؛ رارق  نم  يور  ار  زادنا  ور  تفگ : دـیباوخ و  دیـشک و  زارد  نآ  زا  دـعب  دروآ و  اجب  رکـش  هدجـس  سپـس  درک و  هیرگ  مرثم 

: تفگ نخـس  مرثم  اب  هچ  ره  دـنام و  اجنآ  رد  زور  هس  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا تسا  هتفر  اـیند  زا  وا  دـش  هجوتم  تخادـنا و  ار  وا  زادـناور 
. دینشن یخساپ 

سپس داد . ار  اهنآ  باوج  مه  ترضح  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا يا  وت  رب  مالـس  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  نوریب  رام  ود  رگید  راب  هک  دوب  اجنیا 
. یتسه وا  يرادهگن  ظفح و  هب  رتراوازس  نارگید  زا  وت  هک  درگ  زاب  ادخ  یلو  دزن  دنتفگ : وا  هب 

ات هدرک و  قلخ  شلامعا  ياهیکین  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  وا  حلاص  لمع  ام  دنتفگ : اهنآ  دیتسیک ؟ امش  تفگ : رام  ود  نآ  هب  ترـضح 
تظفاحم وا  زا  اجنیا  رد  تمایق  زور 

هحفص 35] ]
. مینکیم تیاده  تشهب  هب  ار  وا  شرس  تشپ  زا  يرگید  وا و  يور  شیپ  ام  زا  یکی  تمایق  زور  مینکیم و 

[. 29 . ] دیماجنا لوط  هب  زور  لهچ  رفس  نیا  تشگزاب و  هکم  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترضح  ارجام  نیا  زا  سپ 

بلاطوبا يارب  یتشهب  ياذغ 

تیعقاو نم  تفگ : وا  هب  دینـش  بهار  مرثم  زا  ار  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما تدالو  ربخ  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  هک  ماـگنه  نآ 
وت هب  نونکا  مه  مهاوخب و  تیارب  دـنوادخ  زا  هک  یهاوخیم  هچ  تفگ : مرثم  منادـب . حـضاو  یلیلد  نشور و  یناهرب  اـب  دـیاب  ار  وت  نخس 

؟ دشاب یلیلد  تیارب  ات  دنک  اطع 
: دومرف مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترضح 

« مهاوخیم تشهب  زا  ییاذغ  نونکا  مه  »
راـنا روگنا و  بطر ، دوب : تشهب  ياـههویم  زا  نآ  رد  هک  دـش  رهاـظ  یقبط  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شیاـعد  زوـنه  درک و  ار  اـعد  نیا  بهار 
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هویم نامه  زا  درک . لیم  ار  نآ  دیسر و  هناخ  هب  لاحشوخ  دمآ و  نوریب  مرثم  دزن  زا  تشادرب و  رانا  کی  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح 
[. 30 . ] دمآ دوجو  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  سدقم  بلص  رد  یتشهب 

دسا تنب  همطاف  يارب  یتشهب  ياذغ 

کشم و ياهرطع  مامت  زا  نآ  شوخ  يوب  هک  دنکیم  لیم  ییامرخ  هک  دید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دسا  تنب  همطاف  يزور 
! تشادن ياهخاش  هک  دوب  یلخن  زا  امرخ  نآ  تسا و  رتالاب  ربنع 

نآ هکنیا  زا  سپ  همطاف  دـنک  لیم  وا  ات  داد  وا  هب  یئامرخ  ترـضح  درک و  تساوخ  رد  امرخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  همطاف 
وا يارب  ترضح  درک  بلط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا شرهوش  يارب  زین  ییامرخ  دروخ  ار  امرخ 

. داد امرخ  مه 
هحفص 36] ]

بلاـطوبا هجوتم  هک  همطاـف  دوـب . هدـییوبن  ار  نآ  دـننام  زگره  هک  درک  مامـشتسا  ار  یـشوخ  يوـب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطوبا دـش  هک  بش 
یتشهب يامرخ  نآ  هجیتن  زا  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ینامـسج  دوجو  و  درک . لیم  مه  وا  داد و  ناـشن  وا  هب  ار  اـمرخ  دوب  مالـسلاهیلع ) )

[. 31 . ] دمآ دوجوب 

یلع ردام  هرابرد  نهاک  یئوگشیپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لاح  نیا  رد  دوب  هتـسشن  شیرق  نانز  زا  ياهدع  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ردام  دسا  تنب  همطاف  ترـضح  يزور 
تشاد و رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  دمآیم و  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  نانهاک  زا  یکی  هک  یلاح  رد  دندش  رهاظ  دوخ  ینارون  هرهچ  اب  ملس )

. درکیم هاگن  ار  وا  تقد  هب 
، تسا دمحم  نیا  دنتفگ : نانآ  دیـسرپ . ترـضح  هرابرد  نانآ  زا  نهاک  دندیـسر  نانز  نآ  دزن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یتقو 
ترـضح و نآ  هدـنیآ  هراـبرد  و  تفگ ، ناـنآ  هب  تسنادیم  ترـضح  تلزنم  زا  هـچنآ  نهاـک  خـماش ، تلیـضف  مـیظع و  فرـش  بحاـص 

: درک هفاضا  سپس  داد  تراشب  نانآ  هب  تفای  دهاوخ  تسد  نآ  هب  هک  يدنلب  ماقم  شیربمایپ و 
هک [ 32  ] دنکیم يراتسرپ  ار  نز  نیا  دنزرف  ربمایپ  نیمه  يدوزب  تسا  هدرک  يراتـسرپ  یکدوک  رد  ار  ربمایپ  هک  ییوناب  نآ  امـش  نیب  رد  »

. دهدیم رارق  وا  اب  ار  دوخ  يردارب  یگناگی و  دنادرگیم و  صوصخم  دوخ  تبحص  رارسا و  هب  ار  وا  دناهشیر . کی  زا  ود  ره 
، تسا رظتنم  دراد و  دیما  وا  هدنیآ  هب  هک  متـسه  وا  يومع  رـسمه  نم  ماهدرک . يرادهگن  وا  زا  هکنآ  منم  تفگ : نهاک  هب  دسا  تنب  همطاف 

: تفگ نهاک 
. تسا فرح  هس  وا  مان  هک  يروآیم  ایند  هب  ماقم  یلاع  راگدرورپ و  عیطم  و  ملاع ، يرسپ  يدوزب  ییوگیم  تسار  رگا 

رسپ وا و  دیادزیم …  وا  زا  ار  اهیناشیرپ  دنکیم  يرای  ار  وا  گرزب  کچوک و  روما  همه  رد  تسا و  ربمایپ  نیا  وریپ  شروما  همه  رد  وا 
[. 33 . ] دنکیم نفد  شاهرجح  رد  شتلحر  زا  دعب  ار  ربمایپ  تسوا  نیشناج  هک  وت 

هحفص 37] ]

دسا تنب  همطاف  باوخ 

هب ماش  ياههوک  هک  مدـید : نینچ  باوخ  رد  روط  نامه  بش  مدرک و  رکف  نهاک  نآ  نخـس  هرابرد  زور  نآ  دـیوگیم : دـسا  تنب  همطاف 
یکانتــشحو يادــص  اــهنآ  لــخاد  زا  و  دوــب ، اــهنآ  يور  رب  نـهآ  زا  یــششوپ  هـک  یلاــح  رد  دــندمآیم  شیپ  هدــمآرد و  تــکرح 
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هرظنم دـنداد . ار  ناشباوج  كانتـشحو  يادـص  نامه  اب  دـنتفر و  اـهنآ  لابقتـسا  هب  هدـمآرد و  تکرح  هب  زین  هکم  ياـههوک  . تساـخیمرب
نآ تاعطق  دوب و  هدمآرد  تکرح  هب  بسا  دننام  سیبقوبا  هوک  دندوب . ناجیه  رد  هدرک و  مر  رتش  دـننام  اههوک  نآ  دوب و  يروآ  تشحو 

. دندرکیم عمج  ار  اهنآ  مدرم  داتفایم و  شپچ  تسار و  زا 
مدـش هکم  دراو  هکنیمه  متـشادرب  هدـش  بوکالط  نینهآ  دوخ  هالک  کی  ریـشمش و  راـهچ  متخادرپ و  ندرک  عمج  هب  مدرم  هارمه  زین  نم 

هب یموس  تفر و  نامسآ  هب  میقتسم  مه  نآ  یمود  تفر  الاب  نامـسآ  هب  سپـس  دیـسر و  نآ  رعق  هب  داتفا و  بآ  رد  اهریـشمش  نآ  زا  یکی 
. دنام نم  تسد  رد  هدیشک و  نوریب  فالغ  زا  یمراهچ  تسکش و  داتفا و  نیمز 

تسد زا  دیدرگ و  لدبم  یبیهم  ریـش  هب  سپـس  دش و  لیدبت  يریـش  هچب  هب  ریـشمش  نآ  هاگان  هک  مدناخرچیم  هتفرگ و  تسدب  ار  نآ  نم 
دندیـسرتیم و وا  زا  مدرم  لاح  نآ  رد  دیدرونیم . رد  ار  نآ  ياهيدنلب  یتسپ و  نانچمه  داتفا و  هار  هب  اههوک  يوس  هب  دـش و  جراخ  نم 
وا اب  نابرهم  يوهآ  دننام  تخادنا و  وا  ندرگ  رد  تسد  دمآ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ناهگان  هک  دـندرکیم ، رذـح  وا  زا 

. دش هارمه 
ات متفر  دوخ  باوخ  ناگدـننکریبعت  یپ  رد  مدوب  هداـتفا  تشحو  هب  دوب و  هتفرگ  هزرل  ارم  هک  یلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوـخ  زا  نم  هاـگنآ 

: تفگ نینچ  ریبعت  رد  وا  داد  ربخ  نم  هب  ارم ، باوخ  اهنآ  زا  یکی  هکنآ 
نآ دوشیم و  هتـشک  گنج  رد  يرگید  دوشیم و  قرغ  وت  نارـسپ  زا  یکی  يروآیم  ایندـب  يرتخد  اهنآ  زا  دـعب  رـسپ و  دـنزرف  راـهچ  وت 

تلیضف و بحاص  وا  تسا  تقیقح  ریشمش و  بحاص  وا  دوشیم  مدرم  ماما  اهنآ  یمراهچ  یلو  دنامیم  یقاب  وا  لسن  دریمیم و  رگید 
هحفص 38] ]

[. 34 . ] دنکیم تعاطا  یهجو  نیرتهب  هب  ار  هدش  ثوعبم  ربمایپ  وا  تسا  الاو  ماقم 

دسا تنب  همطاف  يدعب  باوخ 

یلع هب  سپـس  رفعج  بلاط و  لیقع و  درک : اطع  نم  هب  رـسپ  هس  دنوادخ  ات  دوب  نم  نهذ  رد  نانچمه  ایور  نیا  دیوگیم : دسا  تنب  همطاف 
. مدش هلماح  مالسلاهیلع ) )

تکرح هب  اوه  رد  دـش و  ادـج  نم  رـس  طسو  زا  نهآ  زا  يدومع  مدـید  باوخ  رد  مدروآ  ایند  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یهام  نآ  رد 
: دش هتفگ  نم  هب  تسیچ ؟ نیا  مدیسرپ : باوخ  رد  تشگزاب  نم  يوس  هب  سپس  دیسر و  نامسآ  هب  ات  دمآرد 

دنیآ یمرد  تشحو  هب  وا  سرت  زا  تسا و  دیدش  وا  هلمح  تسا . يزوریپ  نامیپ  بحاص  رفک و  لها  لتاق  نیا  »
[. 35 «. ] دشابیم شنمشد  هیلع  رب  وا  دییأت  شربمایپ و  يارب  راگدرورپ  کمک  وا 

دنزرف تساوخرد  يارب  ینابرق 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یتسرپرـس  تهج  نیمه  هب  دندشیمن . يدنزرف  چیه  بحاص  یتدم  ات  دسا  تنب  همطاف  بلاطوبا و  ترـضح 
دنزرف ناونعب  ار  وا  دنتـسنادیم و  تداعـس  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  دوجو  شـشخرد  دندش و  دنـسرخ  وا  دوجو  زا  دنتفرگ و  هدهع  رب  ار  ملس )

. دنتفریذپ دوخ 
هب تبسن  دسا  تنب  همطاف  هناردام  تبحم  درک  يرپس  ار  دشر  نارود  نیرتالاب  نیرتهب و  نانآ  هناخ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
نآ رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ درکیم . باطخ  ردام  ار  وا  ترضح  نآ  هک  دوب  يدح  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

: دومرف وا  هب  يزور  اذل  دش  هجوتم  ندش  ردام  هب  ار  همطاف  تبغر  راگزور 
دنکیم لوبق  وت  زا  دریذپیم و  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ  ، هدم رارق  یکیرش  نآ  رد  نک و  حبذ  دنوادخ  يارب  هناصلاخ  ینابرق  کی  ناج ! ردام  »
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.« دروآیمرب دوز  ار  وت  تجاح  و 
هحفص 39] ]

وا هب  يرسپ  دنزرف  تساوخ  دنوادخ  زا  درک و  ینابرق  هناصلاخ  درک و  تعاطا  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رما  دسا  تنب  همطاف 
و مالـسلاهیلع ،)  ) یلع رفعج ، بلاط ، لیقع ، دومرف : اطع  وا  هب  دنزرف  جنپ  دناسر و  شیوزرآ  هب  وا  درک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دنک . اطع 

[. 36  ] تسا یناه  ما  هب  فورعم  هک  هتخاف  ناشرهاوخ  اهنآ  زا  دعب 

هکم رد  هزرل 

شیرق هک  يروطب  دمآرد  هزرل  هب  نیمز  زور  دنچ  ات  تفرگ  رارق  ردام  محر  رد  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما كرابم  دوجو  هک  یبش  نآ  زا 
: دنتفگ رگیدکی  هب  دنداتفا و  تشحو  هب  دندش و  نارگن  هزرل  نیمز  نآ  زا  تدشب 

. دنیامن عفد  ار  هلئسم  نیا  دننک و  فرطرب  ار  هلزلز  نیا  میهاوخب  اهنآ  زا  ات  دیربب  سیبقوبا  هوک  زارف  رب  ار  دوخ  ياهتب  نایادخ 
ار اهنآ  دروآرد و  تکرح  هب  ار  اهگنس  هتخت  اههرخص و  هک  يروطب  دش  رتشیب  نآ  شزرل  دندش  عمج  هوک  زارفرب  اهتب  هارمهب  اهنآ  یتقو 
! میرادن تقاط  میظع  رما  نیا  لباقم  رد  ام  دنتفگ : دـندید  ار  هرظنم  نیا  یتقو  اهنآ  دـنداتفا . نیمز  يور  تروص  هب  اهتب  تخاس و  یـشالتم 

مدرم يا  دومرف : دادیمن  یتـیمها  مدرم  بارطـضا  هب  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  هوـک  زارف  رب  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطوبا ترـضح  هک  دوـب  اـجنیا 
هب دـینکن و  تعاطا  ار  وا  رگا  هک  هدرک  قلخ  ار  یقولخم  هدرک و  داجیا  یتسه  ناهج  رد  يدـیدج  هثداح  بشما  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

هماهت نیمزرـس  رد  هک  دـنکیم  ادـیپ  همادا  ردـقنآ  دریگیمن و  مارآ  هلزلز  هزرل و  نیا  دیـشابن ، هاوگ  شتماما  هب  دـییامنن و  رارقا  وا  تیالو 
. دنامن یقاب  ینکسم  امش  يارب 

دنوادخ يوس  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  درک و  هیرگ  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  مریذپیم  ییوگب  وت  هچ  ره  بلاطوبا ، يا  دـنتفگ : مدرم 
هماهت یلع  تلـضفت  الا  ءاضیبلا و  ۀیمطافلاب  هیلاعلا و  ۀیولعلاب  ةدومحملا و  ۀیدمحملاب  کلاسا  يدیـس  یهلا و  : » تشاد هضرع  درک و  دـنلب 

[. 37 « ] ۀمحرلا ۀفارلاب و 
هحفص 40] ]

تیلهاج نامز  نامه  رد  دنتشون و  دندرپس و  دوخ  رطاخب  ار  اعد  نیا  مدرم  تفرگ و  مارآ  هلزلز  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  ياعد  اب 
[. 38  ] دنتسنادیمن ار  نآ  تقیقح  یناعم و  هک  یلاح  رد  دندناوخیم  دوخ  ياهیراتفرگ  رد  ار  اعد  نآ 

ردام محر  رد  یلع  ملکت 

زا ار  شدـنزرف  يادـص  همطاف  تشگ  هدوزفا  شاهرهچ  ییابیز  دـش  هلماح  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هب  دـسا  تنب  همطاف  هک  یماـگنه  زا 
: تفگیم هک  دینشیم  نورد 

نم اب  توبن و  وا  اب  تسادـخ ، ربمایپ  دـمحم  تسین ، هللا  زج  ییادـخ  ۀـیالولا ، متخت  یب  ةوبنلا و  متخت  هب  هللالوسر ، دـمحم  هللا ، ـالا  هلا  ـال  »
« دوشیم متخ  تیالو 

ندینـش اب  رفعج  هک  تفگ ، نخـس  رفعج  دوخ  ردارب  اب  يزور  یتح  تفگیم  نخـس  نوریب  مدرم  اب  دوخ  ردام  مکـش  رد  ترـضح  یهاـگ 
[. 39  ] داتفا نیمز  يور  شوهیب  دسا  تنب  همطاف  مکش  نورد  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع يادص 

همطاف لباقم  رد  اهتب  طوقس 

دوخ مکـش  رب  تسد  دـسا  تنب  همطاف  دـنداتفا  نیمز  يور  تروص  هب  اهتب  ناـهگان  دـش  هبعک  دراو  تراـیز  يارب  دـسا  تنب  همطاـف  يزور 
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: تفگ شرسپ  هب  باطخ  دیشک و 
»!؟ ییایب ایندب  هک  ینامز  دوب  یهاوخ  هنوگچ  سپ  دننکیم ، هدجس  تربارب  رد  اهتب  ياهدماین  ایند  هب  هک  نونکا  منامشچ ، رون  »

هار رد  يریـش  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنزرف ؛ نیا  تفگ : ترـضح  درک  لقن  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطوبا شرهوش  يارب  ار  ارجاـم  نیا  همطاـف 
رد دـش و  وربور  بلاطوبا  ترـضح  اب  يریـش  فئاط  هار  رد  يزور  . ) داد نم  هب  ار  وا  دـلوت  ربخ  و  تفگ ؛ نخـس  نم  اـب  وا  هراـبرد  فئاـط 

هللا و دـسا  ردـپ  وت  تفگ : ریـش  نک  وگزاـب  میارب  ار  دوخ  يارجاـم  تقلاـخ  قحب  دوـمرف : وا  هب  بلاـطوبا  ترـضح  درک . میظعت  وا  لـباقم 
[. 40 !( ] یتسه ادخ  ریش  یبرم  ادخ و  ربمایپ  دمحم  نابیتشپ 

هحفص 41] ]

تادوجوم کیربت  يوگتفگ و 

گنـس و ره  ران  زا  دش  مالـسلاهیلع )  ) یلع ندمآ  ایندب  کیدزن  یتقو  تشذگیم ، نم  لمح  زا  هک  هام  نیدنچ  دیوگیم : دسا  تنب  همطاف 
: دنتفگیم نم  هب  هک  مدینشیم  مدرکیم  روبع  هک  یتخرد  خولک و 

هک تمارک ، لضف  زا  هچنآ  داب ، تیاراوگ  همطاف  يا  میرکلا  مامالاب  کلمحب  ۀـمارکلا  لضفلا و  نم  هللا  کصخ  امب  همطاـف ، اـی  کـلائینه  »
[. 41 « ] یتسه میرک  ماما  لماح  وت  هکنآ  رطاخب  هداد ، صاصتخا  نادب  تیادخ 

نک ربص  بلاطوبا 

دش ضراع  دسا  تنب  همطاف  رب  لمح  درد  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یثلث  [ 42  ] دوب لیفلا  ماع  زا  مایس  لاس  بجر  هام  مهدزیس  هعمج  بش 
رکذ رد  هک  ار  یمسا  نآ  ترـضح  مراد . یتحاران  درد و  ساسحا  تفگ : همطاف  ییآیم ؟ رظن  هب  تحاران  تفگ : وا  هب  بلاطوبا  ترـضح 

. تفگ مارآ  رکذ  نآ  نتفگ  هطساوب  زین  همطاف  دروآ و  نابز  رب  ار  تفاییم  تاجن  اهیراتفرگ  زا  نآ 
. دنهد يرای  تدنزرف  تدالو  رد  ار  وت  بش  عقوم  نیا  رد  ات  مروایب  ار  تیانشآ  نانز  زا  ياهدع  موریم  نم  تفگ : وا  هب  سپس 

. نک لمع  ینادیم  حالص  روط  ره  تفگ : همطاف 
[. 43  ] دنک سمل  دیابن  سجن  تسد  ار  ادخ  یلو  هک  ارچ  نک ! ربص  بلاطوبا ، يا  تفگ : هک  دش  هدینش  هناخ  هشوگ  زا  ییادص  ناهگان 

هبعک هب  دورو  دسا و  تنب  همطاف 

( مالسلاهیلع  ) بلاطوبا ترضح  دش . ضراع  درد  ار  دسا  تنب  همطاف  رگید  راب  ماگنه ، حبص 
هحفص 42] ]

: داد خـساپ  ترـضح  دندیـسرپ  وا  زا  ار  یتحاران  تلع  هک  دـید  ار  شیرق  نانز  زا  ياهدـع  هار  رد  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  ناـشیرپ  تحاراـن و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  لاح  نیا  رد  تشاذگ  شتروص  رب  تسد  بلاطوبا  سپـس  تسا و  هتفرگ  رارق  لمح  عضو  لاح  نیرتدیدش  رد  همطاف 

: دیسرپ دیسر و  ملس  هلآ و  و 
!؟ یتحاران ارچ  ناج ، ومع 

. تسا لمح  عضو  لاح  رد  دسا  تنب  همطاف  درک : ضرع 
! يورب ادخ  هناخ  هب  هک  داب  وت  رب  همطاف ، يا  دیوگیم : هک  دینش  ار  ییادن  همطاف  لاح ، نیمه  رد 

ادـخ هناخ  رانک  دوخ  اب  ار  وا  دـندمآ و  همطاـف  دزن  مه  اـب  تفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطوبا تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
[. 44  ] دندروآ
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دسا تنب  همطاف  لیئربج و 

هک دـناوخیم  اـعد  هبعک  هب  ور  دوـب و  هداتـسیا  تسا ) نآ  رد  برد  هک  یتمـس  نآ  تشپ  ینعی   ) هبعک تشپ  تمـسق  رد  دـسا  تنب  همطاـف 
تسناوت همطاف  هک  تفرگ  هلصاف  مه  زا  ردقنآ  تشادرب و  فاکش  تمسق  نامه  زا  ادخ  هناخ  راوید  نارـضاح  همه  نامـشچ  شیپ  ناهگان 

[. 45  ] دنام هبعک  لخاد  وا  دمآ و  مه  هب  راوید  هرابود  درب و  لخاد  هب  ار  وا  لیئربج  دوش و  دراو  راوید  فاکش  زا 

هبعک لخاد  رد  همطاف 

ار راوید  ناهج  قلاخ  هکلب  دشن  دراو  هناخ  رد  زا  هک  ارچ  دوبن  دـنوادخ  توعد  زج  يزیچ  هبعک  لخاد  هب  دـسا  تنب  همطاف  نتـشاذگ  مدـق 
. دریگ تروص  نامهم  نیا  زا  یهلا  ییاریذپ  دیاب ، کنیا  تسب و  ار  راوید  هرابود  دناوخ و  ارف  ار  همطاف  تفاکش و  وا  يارب 
[. 46 . ] دندروآ شیارب  یتشهب  ياذغ  اههویم و  زا  دنام  هبعک  نورد  رد  هک  يزور  هس  نآ  رد  همطاف  هک  دوب  نینچ  نیا  يرآ 

هحفص 43] ]

هبعک رد  همطاف  ناراتسرپ 

يرطع دنتشاد و  نت  رب  دیفـس  ریرح  نوچمه  سابل  هک  یلاح  رد  دندمآ  وا  دزن  وناب  جنپ  تفرگ  رارق  هبعک  نورد  رد  دسا  تنب  همطاف  یتقو 
( مالـسلاهیلع  ) یـسیع ردام  میرم  نارمع و  نب  یـسوم  ردام  هیـسآ و  هراس و  اوح و  نانیا  دـشیم . هدینـش  نانآ  زا  باـن  کـشم  زا  رتشوخ 

. دندوب
نینچ تدالو  رد  هکم  كاپان  ناـنز  دـیابن  هک  ارچ  دـندش  هداتـسرف  مالـسلاهیلع )  ) یلع تدـالو  رد  کـمک  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  ناـنیا 
ادـخ يایلوا  زا  هک  ییوناب  يا  وت  رب  مالـس  هللا : ۀـیلو  کیلع  مالـسلا  : » دـنتفگ دـندرک و  همطاف  هب  ور  نانآ  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  يدولوم 

« یتسه
[. 47  ] دنتشاد تسد  رد  هرقن  زا  يرطع  فرظ  کی  ره  هک  یلاح  رد  دنتسشن  وا  ربارب  یتشهب  نانز  داد . ار  نانآ  مالس  باوج  همطاف 

یلع دلوت  یگنوگچ 

داتفا و هدجس  هب  تشاذگ  نیمز  رب  مدق  هک  نیمه  دمآ و  ایندب  تسا  هبعک  تسار  هشوگ  رد  هک  یخرس  گنس  يور  رب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
: تفگ نینچ  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  لاح  نامه  رد 

انا ۀیـصولا و  متی  یب  ةوـبنلا و  هللا  مـتخی  دـمحب  هللالوـسر . دـمحم  یـص  اـیلع و  نا  و  هللالوـسر . ادـمحم و  نا  هللا و  ـالا  هـلا  ـال  نا  دهـشا  »
دمحم اب  تسا . هللالوسر  دمحم  یـصو  یلع  تسادخ و  ربمایپ  دمحم  تسین و  هللا  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  تداهـش  : » ینعی نینموملاریما »

« متسه نینمؤملاریما  نم  دوشیم و  لماک  تیاصو  نم  اب  دوشیم و  متخ  توبن 
: دومرف سپس 

[. 48 .« ] تفر لطاب  دمآ و  قح  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  »

یلع دلوت  رد  ناطیش  هلان 

ار نامسآ  هنیس  ات  هبعک  زا  ترضح  رون  دمآ  ایند  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نینموملاریما  هک  هاگنآ 
هحفص 44] ]
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. دنداتفا تروص  هب  دوب  هدش  بصن  هبعک  يور  رب  هک  ییاهتب  تفاکش و 
[. 49 ! ] دنزرف نیا  زا  ناشناگدننک  تدابع  اهتب و  رب  ياو  تفگ : دروآ و  رب  دایرف  ناطیش 

یتشهب ناوناب  یلع و 

: دومرف سپس  و  تفگ : مدقم  ریخ  مالس و  اهنآ  هب  دومن و  یتشهب  يوناب  جنپ  نآ  هب  ور  دمآ  ایند  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع یتقو 
ییادخ هک  مهدیم  تداهش  ۀیالولا ؛ متخت  یب  ةوبنلا و  متخت  هب  هللالوسر . ادمحم  نا  هدشا  و  هل . کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  »

متخ تیـالو  نم  اـب  توـبن و  وا  اـب  تسادـخ ، ربماـیپ  دـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و  درادـن . کیرـش  تسا و  تسا  هناـگی  تـسین ، هللا  زج 
« دوشیم

اب تخادـنا و  وا  تروص  هب  یهاـگن  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفرگ . دوخ  شوغآ  رد  تشادرب و  نیمز  زا  ار  دـلوم  هزاـت  اوح ؛ ترـضح  هاـگنآ 
! مرسپ وت  رب  مالس  تفگ : خساپ  اوح  ردام ! يا  وت  رب  مالس  تفگ : حضاو  اسر و  ینایب 

. تسا معنتم  راـگدرورپ  راوج  رد  تسا و  دـنوادخ  ياـهتمعن  رد  قرغ  تفگ : دـنکیم ؟ هچ  مالـسلاهیلع ))  ) مدآ  ) مردـپ دیـسرپ : ترـضح 
هبعک دولوم  تفرگ . اوح  شوغآ  زا  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوب و  شهارمه  يرطع  فرظ  هک  یلاح  رد  دمآ  کیدزن  میرم  ترـضح  سپس 

تسا و بوخ  تفگ : وا  دنکیم ؟ هچ  میومع  دیسرپ  مردارب ! وت  رب  مالس  تفگ : مرهاوخ ! وت  رب  مالـس  تفگ : درک و  میرم  يور  هب  یهاگن 
. دومن رطعم  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تشاد  هارمه  هک  يرطع  اب  میرم  هاگنآ  تسا . هدناسر  مالس  وت  هب 

كاپ و دنزرف  نیا  تفگ : دـیچیپ و  تشاد  هارمه  هک  ياهچراپ  رد  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هیـسآ  ترـضح  هاگنآ 
اهایرد نیمز و  نامـسآ و  هکئالم و  لوسر و  ادخ و  هک  [ 50  ] يدرم تسد  رب  رگم  دسریمن  وا  هب  نهآ  ترارح  تسا  هدـمآ  ایند  هب  رهطم 

[. 51 . ] تسا درم  نآ  قاتشم  منهج  دنرادیم و  ضوغبم  ار  وا 
هحفص 45] ]

هبعک رد  یلع  اب  یهلا  ءایبنا  تاقالم 

اهنآ ندید  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دندش  هبعک  دراو  یهلا  ایبنا  زا  نت  جنپ  تشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  هبعک  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یتقو 
مالـسلامکیلع و و  دومرف : اهنآ  باوج  رد  ترـضح  ادخ ؛ ربمایپ  هفیلخ  ادـخ و  یلو  يا  وت  رب  مالـس  دـنتفگ : نانآ  دـیدنخ . درک و  یتکرح 

. درک مالس  هناگادج  کی  ره  هب  سپس د  هتاکرب و  هللا  ۀمحر 
دازون يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دندوب  مالسلاهیلع )  ) یسیع ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا ، ترضح  حون ، ترضح  مدآ ، ترضح  اهنآ 

[. 52  ] دنتفر سپس  دندوشگ و  وا  حدم  هب  نابز  دندیسوب و  هتفرگ و  ار 

هبعک دولوم  رضحم  رد  یهلا  هکئالم 

مدید ار  گنر  دیفس  يربا  مدینش و  ار  هکئالم  لاب  يادص  دمآ  ایند  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع هکنیا  زا  سپ  ناهگان  دیوگیم : دسا  تنب  همطاف 
: تفگیم ییادن  هک  مدینش  لاح  نیا  رد  درب . نامسآ  هب  تشادرب و  دوخ  اب  ار  وا  دمآ و  مدنزرف  رانک  ات  هک 

مولع ناربمایپ و  ماکحا  و  نآ ، ياهنامـسآ  اههوک و  نآ و  ياهایرد  یکـشخ و  و  نیمز ، برغ  قرـش و  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دـینادرگب  »
هدش ماجنا  نیرخآلا  نیلوالا و  دیـس  شردارب  هرابرد  هچنآ  و  دـیهدب ، وا  هب  ار  نیقیدـص  ایـصوا و  نیلـسرم و  ایبنا و  قالخا  همه  نییـصو و 

نیملاعلا بر  يادخ  یلو  هک  دیهد  ناشن  نیمز  اهنامـسآ و  لها  نیبرقم و  هکئالم  نیلـسرم و  ایبنا و  همه  رب  ار  وا  دیهد . ماجنا  مه  وا  يارب 
«. تسا
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هب هک  مدید  ار  رگید  يربا  ناهگان  دندنادرگ . زاب  ار  وا  دیـشک و  لوط  یتعاس  زا  رتمک  مالـسلاهیلع )  ) یلع تشگزاب  تفر و  دیوگ : همطاف 
: تفگیم هک  ار  ییادن  مدینش  درب و  دوخ  اب  ار  وا  لوا  هعفد  دننام  دمآ و  نییاپ  وا  يوس 

تینارون و یگبترم و  دـنلب  تواخـس و  اوقت و  دـهز و  عرو و  ملح و  ملع و  ماکحا  دـیربب و  ادـخ  تاقولخم  همه  دزن  ار  بلاطیبا  نب  یلع  »
مرک و تورم و  تبیه و  تقر و  عوشخ و  عضاوت و 

هحفص 46] ]
«. دیهد وا  هب  ار  ایبنا  قالخا  همه  یکین و  فاصنا و  فافع و  تحاصف و  تعانق و  تناید و  ظفح و  تعاجش و  تعافش و  تدوم و 

: دنتفگ نم  هب  دندوب و  هدیچیپ  یتشهب  دیفس  ریرح  رد  ار  وا  هک  مدید  ملباقم  رد  ار  مدنزرف  هاگان  دیوگیم : همطاف 
دریذـپب و ار  وا  تیالو  هک  رگم  یـسک ، دوشیمن  تشهب  دراو  هک  نادـب  تسا  نیملاعلا  بر  یلو  هک  نک  ظـفح  ناگدـننیب  مشچ  زا  ار  وا  »
ره هک  تسا  حون  یتشک  نوچ  وا  لثم  دوش  نادرگور  وا  زا  هک  یـسک  رب  ياو  تسوا و  عبات  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  دنک  قیدصت  ار  وا  تماما 

«. دنکیم طوقس  دوشیم و  قرغ  دنام  زاب  نآ  زا  هک  ره  دباییم و  تاجن  دش  راوس  نآ  رب  هک 
[. 53  ] دنتفر دندیسوب و  ار  وا  دعب  مدیمهفن  نم  هک  دنتفگ  یبلطم  مالسلاهیلع )  ) یلع شوگ  رد  سپس  دیوگیم : همطاف 

هبعک دولوم  هقردب  رد  یهلا  يادن 

تفرگ شوغآ  رد  ار  دوخ  دنزرف  وا  دش . هبعک  زا  ندمآ  نوریب  هدامآ  همطاف  مراهچ  زور  زاغآ  رد  دـنام  هبعک  رد  زور  هس  دـسا  تنب  همطاف 
: دیوگیم نینچ  هک  دینش  ار  يادن  هک  دوش  جراخ  ات  تساخرب  و 

دوخ بدا  هب  ار  وا  و  ماهتفرگ ، دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  نم  متـسه . یلعا  یلع  يادـخ  نم  هک  ارچ  راذـگب  یلع  ار  دولوم  نیا  ماـن  همطاـف ، يا  »
یـسک لوا  وا  تسا . هدـمآ  اـیند  هب  نم  هناـخ  رد  وا  ماهداد . یهاـگآ  دوخ  ملع  ضماوغ  رب  ار  وا  و  ماهدرپـس ، وا  هب  ار  دوخ  رما  ماهتخومآ و 

. دزادنایم نییاپ  تروص  هب  هبعک  يالاب  زا  ار  اهنآ  دنکشیم و  ار  اهتب  و  دیوگیم : ناذا  نم  هناخ  زارف  رب  هک  تسا 
 … نم بیبح  زا  دعب  اما  تسوا  دیامنیم . دای  یگناگی  هب  دنکیم و  دیجمت  سیدقت و  ارم  دنکیم و  دای  تمظع  هب  ارم  هک  تسوا 

هحفص 47] ]
[. 54  ] دنکیم تعاطا  ار  وا  درادیم و  تسود  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

یلع دلوت  رد  ینامسآ  ثداوح 

نیا ندید  اب  شیرق  دیدرگ . ربارب  دنچ  ناگراتس  رون  و  دش ، یناشفا  رون  نامـسآ  رد  دمآ ، ایند  هب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هک  یبش  نآ 
دندرکیم و وگتفگ  رگیدکی  اب  دنتخیر و  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  هدز  ناجیه  مدرم  دندوشگ و  بجعت  هب  ار  ناگدید  هرظتنم ، ریغ  هرظنم 

[. 55  ] تسا هدش  نینچ  نیا  هک  تسا  هداد  يور  ياهثداح  نامسآ  رد  بشما  دبال  دنتفگیم :

دش لماک  ادخ  تجح 

( مالـسلاهیلع  ) بلاطوبا ترـضح  هجوتم  همه  دوب  هبعک  نامهیم  زا  طقف  نخـس  مدرم  نیب  رد  دش  هبعک  دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع ردام  یتقو 
ای هک : دروآ  مدرم  يارب  ار  مالعا  نیا  داتفا و  هار  هب  هکم  ياهرازاب  اههاگرذگ و  رد  دمآ و  نوریب  ترضح  نآ  هاگان  راظتنا ، نیا  رد  دندوب 

! دش لماک  ادخ  تجح  مدرم  يا  هللا  ۀجح  تمت  سانلا ، اهیا 
ترـضح دندرکیم  لاؤس  وا  زا  ناگراتـس  رون  دایدزا  نامـسآ و  ندـش  ینارون  تلع  هرابرد  دـندیمهفیمن ، يزیچ  بلطم  نیا  زا  هک  مدرم 

: دومرفیم اهنآ  باوج  رد  بلاطوبا 
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متخ نانیـشناج  وا  اب  هدومن و  لماک  وا  رد  ار  کین  تافـص  ادـخ  هک  هدـش  رهاظ  ادـخ  يایلوا  زا  ییلو  بش  نیا  رد  ار ! امـش  داـب  تراـشب  »
نیـشناج و  ناگدننک ، تدابع  تنیز  و  نیقفانم ، ظیغ  ثعاب  و  نیکرـشم ، هدننک  نک  هشیر  و  نید ، هدنهد  يرای  و  نیقتم ، ماما  وا  دنوشیم 

نید سیئر  نیقی و  هشیر  وا  كرـش . هدننکدوبان  و  اهیکیرات ، غارچ  و  هبترمدنلب ، هراتـس  و  تیاده ، ماما  تسوا  تسا ، نیملاعلا  بر  لوسر 
« تسا

[. 56 . ] دندینشیم وا  زا  ار  مالعا  نیا  دنوشیم  عمج  وا  رود  هلحم  ره  رد  هک  یمدرم  دیدرگیم . هکم  ياههچوک  رد  حبص  ات  ترضح 
هحفص 48] ]

تکرب ریخ و  لاس 

: دومرف هبعک  تکرب  اب  دازون  تدالو  رد  دینش  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع دلوت  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یتقو 
ار لاس  نآ  زین  دیامنیم و  زاب  ام  رب  ار  تمحر  تمعن و  زا  يرایسب  باوبا  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  هدمآ  ایند  هب  نامیا  رب  يدولوم  بشما  »

[. 57 « ] دیمان تکرب » ریخ و  لاس  »

هبعک دولوم  ردام  نانخس 

لبق ياج  نامه  زا  هبعک  راوید  ناـهگان  مدرم ، هتـسشن  راـظتنا  هب  نامـشچ  لـباقم  رد  دـمآ  نوریب  هبعک  زا  همطاـف  یتقو  مراـهچ  زور  حـبص 
بیجع بلطم  نیا  رظان  بجعت  لامک  رد  مدرم  دوش . جراخ  نآ  زا  تسناوت  همطاف  هک  يدـح  ات  تفرگ  هلـصاف  مه  زا  تشادرب و  فاـکش 

جراخ هبعک  راوید  فاکش  زا  لاح  نیا  اب  تسا و  نادنخ  دازون  هدرشف و  شوغآ  رد  ار  هبعک  دولوم  تمظع  اب  يوناب  نآ  دندید  اهنآ  دندوب 
. درک زاغآ  نخس  نینچ  درک و  مدرم  هب  ور  همطاف  دنک ، لاؤس  یسک  هکنآ  زا  لبق  دش 

هب دنزرف  یهلا  قیتع  هناخ  رد  مدش و  دنوادخ  مرتحم  هناخ  دراو  نم  مدـش …  هداد  تلیـضف  دـناهدوب  نم  زا  لبق  هک  ینانز  رب  نم  مدرم  يا 
متفرگ و شوغآ  رد  ار  مدنزرف  هک  یماگنه  دومرف : هاگنآ  مدروخ  تشهب  ياهاذـغ  اههویم و  زا  مدـنام و  نآ  نورد  زور  هس  مدروآ و  ایند 

: داد میادن  یفتاه  موش  جراخ  هبعک  زا  متساوخ 
[. 58 … «. ] راذگب یلع  ار  دولوم  نیا  مان  همطاف  يا  »

یلع دلوت  کیربت 

: دروآ مایپ  نینچ  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  مالسلاهیلع )  ) یلع تدالو  ماگنه  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
هحفص 49] ]

نونکا دـیامرفیم : و  دـیوگیم : کیربت  وت  هب  یلع  تردارب  تدـالو  يارب  دـناسریم و  مالـس  وت  رب  یلعا  یلع  دـنوادخ  ادـخ ، بیبح  يا  »
تداماد و تریزو و  تردارب و  هب  ار  وت  هک  ارچ  تسا ، هدـش  کیدزن  وت  تلاسر  زا  يرادرب  هدرپ  وت و  یحو  مالعا  وت و  توبن  روهظ  نامز 

. متخاس ینلع  ار  وت  رکذ  مدومن و  مکحم  ار  وت  رمک  وا  اب  هک  یسک  ماهتشاد . دیوم  تنیشناج 
نادیفـس یناـشیپ  وا  نایعیـش  تسا و  نیمی  باحـصا  وا  هک  ارچ  ریگ ، شوغآ  رد  تسار  تسد  اـب  ار  وا  و  ورب ، وا  لابقتـسا  زیخرب و  نوـنکا 

[. 59  ] زدنتسه راد  هناشن 
یلع تبسن  یندب ؛ نم  یسار  ۀلزنم  هب  ینم  یلع  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یتیاور  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  اذل 

[. 60 « ] نم ندب  اب  تسا  نم  رس  تبسن  دننام  نم  اب 
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دلوت رد  یلع  اب  ربمایپ  رادید 

اذل دنتسنادیم  هبعک  زا  ار  همطاف  جورخ  نامز  یهلا  مایپ  قبط  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یسک ، ره  زا  لبق 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  مدرم  يارب  همطاف  نانخـس  زا  سپ  دندوب . رـضاح  هبعک  رانک  همه  زا  لبق 

ینازرا شدنزرف  وا و  هب  دنوادخ  هک  ار  یتلیـضف  داد و  حرـش  دوب  هداتفا  قافتا  هبعک  رد  هک  هچنآ  ناشیارب  همطاف  دندمآ . شیپ  ملـس  هلآ و 
. دندوب تریح  رد  قرغ  دندرکیم  شوگ  هک  یمدرم  و  درک . نایب  ار  هتشاد 

هللا و ۀمحر  هبا و  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : دوخ  ردـپ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع لوا  هاگن  رد  و  دوب . لاحـشوخ  رایـسب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا
رد ار  دوخ  دـنزرف  سپـس  هتاکرب و  هللا و  ۀـمحر  ینب و  ای  مالـسلاکیلع  و  تفگ : باوج  رد  مه  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترـضح  هتاـکرب 

. تفرگ شوغآ 
زا داتفا  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع مشچ  ات  دـمآ ، کیدزن  دوب  رورـسم  تدـشب  هک  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رد ارم  : » تفگ و  هتاکرب » هللا و  ۀمحر  هللالوسر و  ای  کیلع  مالـسلا  : » درک ضرع  دیدنخ و  وا  يور  هب  داد و  یتکرح  ار  دوخ  یلاحـشوخ ،

«! ریگب شوغآ 
هحفص 49] ]

سپـس تشاذـگ  وا  تسد  رد  تسد  دیـسوب و  ار  وا  تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  داد و  ار  شمالـس  خـساپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هللا یلـص  ربمایپ  تلاسر  لجوزع و  دنوادخ  یگناگی  هب  و  تفگ : هماقا  ناذا و  تشاذـگ و  دوخ  تسار  شوگ  رب  تسار  تسد  هبعک  دازون 

[. 61  ] داد تداهش  ملس  هلآ و  هیلع و 

یلع طسوت  ءایبنا  بتک  تئارق 

!؟ مناوخب هللالوسر  اـی  دیـسرپ : درک و  ترـضح  نآ  هب  ور  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شوغآ  رد  هبعک  دازوـن  هک  یلاـح  رد 
زا ادتبا  دومن  هتشذگ  يایبنا  بتک  ندناوخ  هب  عورش  درک و  فاص  ار  دوخ  هنیس  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هاگنآ  ناوخب  دومرف : ترـضح 

ترـضح رگا  هک  دناوخ  نانچ  ار  اهنآ  درک و  زاغآ  دوب  هدش  يرادـهگن  ثیـش  شرـسپ  تسد  هب  هک  مالـسلاهیلع )  ) مدآ ترـضح  فحص 
( مالسلاهیلع  ) حون ترضح  فحص  سپس  دنادیم ، رتهب  وا  زا  ار  اهنآ  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  درکیم  رارقا  دوب  رـضاح  مالـسلاهیلع )  ) ثیش

ترضح روبز  سپس  دناوخ  ار  مالسلاهیلع )  ) یسوم ترضح  تاروت  نآ  زا  دعب  دناوخب و  ار  مالسلاهیلع )  ) میهاربا ترضح  فحـص  دعب  و 
و دنادیم . وا  زا  رتهب  ار  روبز  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  درکیم  رارقا  دوب  رـضاح  ترـضح  نآ  رگا  هک  دـناوخ  يروط  ار  مالـسلاهیلع )  ) دواد

[. 62  ] دناوخ ار  لیجنا  سپس 

هبعک دازون  يراذگمان 

رد شردام  و  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا تساوخرد  طسوت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يراذگمان  دش  هراشا  یلبق  ياهناتـساد  رد  هچنانچ 
. دش يراذگمان  یلع  مان  هب  هلیسو  نیا  هب  داتسرف و  نامسآ  زا  ار  يزبس  حول  دنوادخ  هک  دش  ماجنا  هکم  نوریب 

یلع هدـنیآ  ياهلـسن  اـت  دـنتخیوآ  هـبعک  رد  ار  دوـب  هدـش  هدروآ  بلاـطوبا  ترـضح  يارب  يربا  طـسوت  نامـسآ  زا  هـک  يزبـس  حوـل  نـیا 
. دننک كرد  ار  شمیظع  ماقم  وا  تایح  لوا  تاعاس  زا  دنسانشب و  رتهب  ار  مالسلاهیلع ) )

هحفص 51] ]
شیاج زا  ار  نآ  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  ینامز  ات  درکن  ادـیپ  ار  نآ  هب  ندز  تسد  تأرج  یـسک  دوب و  ادـخ  هناخ  رد  نانچمه  حول  نیا 
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[. 63  ] درکن ادیپ  یعالطا  زبس  حول  نآ  تشونرس  زا  یسک  رگید  تشادرب و 

نامسآ رب  ینارون  ياهولج 

نیا هب  ار  وا  ورب و  هزمح  دزن  همطاف  يا  دومرف : دسا  تنب  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ  ایندـب  مالـسلاهیلع )  ) یلع یتقو 
یلع نینمؤـملاریما  سدـقم  دوـجو  زا  يروـن  هک  درک  هدـهاشم  تشگزاـب  یتـقو  داد  ربـخ  وا  هـب  تـفر و  همطاـف  هد ، تراـشب  دوـلوم  هزاـت 

. دوریم الاب  نامسآ  يوس  هب  مالسلاهیلع ) )
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع مشچ  ات  دمآ . دولوم  هزات  راید  هب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابود  زین  تدالو  يادرف 
و ریگب ، شوغآ  رد  ارم  هک  درک  هراشا  دیدنخ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  هب  درک و  مالس  ترضح  هب  داتفا  ملـس  هلآ و 

. ناشونب اراوگ  بآ  نم  هب  هتشذگ  زور  دننام 
[. 64 . ] دسانشیم ار  وا  دنگوس ؛ ادخ  هب  تفگ : دسا  تنب  همطاف  هاگنآ  تفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دنوش راگتسر  وت  هلیسو  هب  نینموم 

نامه ندناوخ  هب  عورش  بلاطیبا  نب  یلع  متفرگ  لغب  رد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع یتقو  دیامرفیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
هب عورـش  نینمؤم  هروس  لوا  زا  دومن و  فاـص  ار  هنیـس  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما درک …  لزاـن  نم  رب  اهدـعب  دـنوادخ  هک  دومن  ینآرق 

: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دعب  هروس ؛ نآ  هیآ 11  ات  درک  ندناوخ 
. دنوش راگتـسر  وت  هلیـسو  هب  نانموم   … نودـیهت ؛ کب  مهلیلد و  تنا  و  نوراتمیف ، کملع  نم  مهریمت  مهریما ، هللاو  تنا  کباوحلفا ، دـق 

. دنربیم هدافتسا  نانآ  یهدیم و  هشوت  نانمؤم  هب  دوخ  مولع  زا  یتسه . اهنآ  ریما  وت  مسق  ادخب 
هحفص 52] ]

نم و نید  روای  وت  ینم . داماد  ریزو و  نیـشناج و  وت  مسق  ادخب  دـنوشیم . تیادـه  وت  هلیـسوب  و  یتسه ، نانمؤم  يامنهار  وت  مسق  ادـخ  هب 
ار وت  دـشاب و  وت  عباـت  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  یتسه . متما  رد  نم  هفیلخ  ماهون و  ود  ردـپ  مرتـخد و  مرـسمه  نم و  ياهـضرق  هدـننکادا 

. دنک ینمشد  وت  اب  دیامن و  ار  وت  نایصع  هک  یسک  رب  ياو  و  درادب ، تسود 
[. 65  ] دنمتواقش رگم  ار  وت  درادیمن . نمشد  دنمتداعس و  رگم  ار  وت  درادیمن  تسود  مسق  ادخ  هب 

یلع دلوت  رد  بلاطوبا  همیلو 

. دییایب یلع  مرسپ  همیلو  رد  همه  تفگ : درک و  یمومع  مالعا  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا ترضح  مالسلاهیلع )  ) یلع تدالو  زا  موس  زور  رد 
ترضح دوشیم  هدیچ  اههرفس  هک  هاگنآ  دش  اپ  هب  یمیظع  همیلو  دش و  ینابرق  دنفسوگ  واگ و  سأر  رازه  رتش و  دصیس  هرفـس  نیا  يارب 

دـش نم  هناخ  دراو  یتقو  دنک و  فاوط  هبعک  درگ  راب  تفه  دیآیم ، یلع  مرـسپ  همیلو  يارب  یـسک  ره  ! مدرم يا  هک : درک  مالعا  بلاطوبا 
تسا هداد  یصاخ  تفارش  ار  دنزرف  نیا  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، مالس  یلع  مدنزرف  رب 

اههرفـس رـس  رب  دندرکیم و  مالـس  دولوم  هزات  رب  دندمآیم و  وا  هناخ  هب  سپـس  دـندرکیم و  فاوط  ترـضح  نآ  روتـسد  قبط  زین  مدرم 
[. 66 . ] دنتسجیم كربت  هبعک  دولوم  همیلو  زا  دنتسشنیم و 

ماهدوب مولظم  هتسویپ 

. تسا هدوب  نینچ  زورما  هب  ات  یکدوک ) زا   ) ماهدوب مولظم  هتسویپ  نم  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
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مکح هب  وا  دش  التبم  درد  مشچ  هب  لیقع  مردارب  هک  ار  یماگنه  منکیمن ) شومارف  )
هحفص 53] ]

. درکیم فرصم  وراد  تسیابیم  ترورض 
ناسک دنک و  هدافتـسا  وراد  نآ  زا  یلع  دیاب  تسخن  منک  فرـصم  وراد  نم  تسانب  رگا  تفگیم : دـشیمن و  میلـست  دروآیم و  هناهب  اما 

متیمولظم اما  [ 67 …  ] دنتخیریم تشادـن  يدرد  چـیه  هک  نم  نامـشچ  رد  ار  وراد  نآ  دـندرکیم و  روبجم  ارم  وا ) دـنیاشوخ  يارب   ) نم
تـصرف ای  راهظا و  تأرج  و   ) تشاد لد  رب  ادـخ  لوسر  زا  شیرق  هک  ياهنیک  ره  هک : دوب  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب 

 … درک متس  نم  رب  تسناوت  ات  تخاس و  راکشآ  نم  رب  ار  همه  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  تفاین ) ار  نآ  زاربا 
تعاط رد  هک  یـسک  شاداپ  ایآ  تسا  هدوب  شلوسر  نامرف  ادخ و  رما  هب  ماهتخیر  اهنآ  زا  ار  ینوخ  رگا  دهاوخیم  نم  ناج  زا  هچ  شیرق 

!!؟ دوش هداد  نینچ  نیا  دیاب  تسا  هدوب  رما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و 
! دش راوس  ام  هدرگ  رب  دروخ و  ام  مان  هب  ار  ایند  شیرق 

[. 68 . ] تفخ يراوخ و  زا  دح  نیدب  ییامسم  و  تمظع ، تمرح و  زا  هیاپ و  نادب  یمسا  زا  اتفگش 

نامیا اب  ياهداوناخ 

نآ هب  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوب و  زامن  لوغـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما 
. دوب شهارمه  زین  رفعج  شرسپ  هک  تشذگیم  اهنآ  رانک  زا  یلاح  رد  بلاطوبا  دوب  هدرک  ءادتقا  ترضح 

زین رفعج  نک ، ادتقا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ   ) تا هدازومع  هب  و  ورب ، مناج  رـسپ  تفگ : رفعج  هب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا
. درک ادتقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 

. تفگیم ار  رعش  نیا  تشگ  یمرب  هک  یلاح  رد  دش و  داش  بلاطوبا 
هحفص 54] ]

یتقث ارفعج  ایلع  نا 
برکلا نامزلا و  ملسم  دنع 

یبنلا و ال لذخا  هللاو ال 
بسحوذ یبن  نم  هلذخی 

امکمعنبا ارصناو  ذخت ال  ال 
یبا مهنیب و  نمیم  یخا ال 

تسا یتمه  اب  درم  مدنزرف  هک  مزاسیمن  سکیب  راوخ و  ار  ربمغیپ  نمتدش  و  یتخس ؛ تقو  هب  دناهدنهانپ  تشپ و  نم ؛ رفعج  یلع و 
[. 69 ( …  ] رفعج یلع و   ) دیرادنرب دمحم  زا  تسد  امش 

هحفص 57] ]

ربمایپ تلحر  ات  تثعب  زا 

؟ تسیک دارفا  نیرتهب 

؟ تسیک دارفا  نیرتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  دندرک : لاؤس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
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رتکیدزن نم  هب  هک  تسا  یـسک  تشهب  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  اهنآ و  نیرتتلیـضف  اب  و  اهنآ ، نیرتراگزیهرپ  و  اهنآ ، نیرتهب  دومرف : ترـضح 
[. 70 . ] بلاطیبا نب  یلع  رگم  تسین  نم  هب  رتکیدزن  رتراگزیهرپ و  هدوب و 

یهاشداپ نیگن 

تیالو و لیلد  هدش و  لزان  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نأش  رد  [ 71  ] هیآ نیا  هدش  لقن  ینس ، هعیـش و  قیرط  زا  هک  رتاوتم  تایاور  قباطم 
دجسم رد  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  دش  لزان  یماگنه  هیآ  نیا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  مالـسلاهیلع )  ) یلع يربهر 

یلع ترـضح  دادن ، وا  هب  يزیچ  یـسک  درک ، کمک  ياضاقت  دجـسم  رد  نیرـضاح  زا  دـمآ و  دجـسم  هب  يریقف  هاگنآ  دوب  زامن  لوغـشم 
یلع تسد  زا  ار  رتـشگنا  دـمآ و  کـیدزن  لـئاس  درک ، هراـشا  شتـسار  تسد  کـچوک  تشگنا  اـب  دوـب ، عوـکر  لاـح  رد  مالـسلا ) هیلع  )

هیآ و  داد ، ریقف  هب  یبحتسم ) هقدص   ) تاکز ناونع  هب  ار  شرتشگنا  زامن ، عوکر  رد  ترضح  نآ  بیترت  نیا  هب  دروآ ، نوریب  ( مالـسلاهیلع )
دش لزان  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  شیاتس  رد  نوعکار  مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

[. 72]
( مالسلاهیلع  ) یلع ماما  هدوب ، قوط  نب  ناورم  مانب  ناکرشم  زا  یکی  رتشگنا  نیا  هدمآ ، خیرات  رد 

هحفص 58] ]
هب و  دروآ ، نوریب  وا  تسد  زا  یگنج  مئاـنغ  ناونع  هب  ار  وا  رتشگنا  دـیناسر  تکـاله  هب  ار  وا  دـش و  زوریپ  وا  رب  گـنج ، رد  هک  یماـگنه 

، مئانغ نایم  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ات  داد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح 
[. 73 . ] درادرب دوخ  يارب  ار  رتشگنا  نآ 
نز یلع  هناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 

[. 74  ] ار ادگ  مرک ، زا  هک  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

یلع نایعیش  تازایتما 

تراشب ار  زایتما  هد  تنارای  نایعیش و  هب  یلع ! يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
: هدب

. یگداز لالح  - 1
. حیحص نامیا  - 2

. اهنآ اب  ادخ  یتسود  - 3
. ربق يداشگ  - 4

. طارص لپ  ینشور  - 5
. بلق يزاینیب  رقف و  زا  ندیسرتن  - 6

. ناشنانمشد اب  ادخ  ینمشد  - 7
. هروخ زا  ینمیا  - 8

. ناهانگ شزرمآ  - 9
[. 75 . ] تشهب رد  نم  اب  ینیشنمه  - 10
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هدش خسم  تاناویح 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  اـی  مدیـسرپ : ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  يزور  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
: دنتسه ناویح  هدزیس  اهنآ  دومرف : ترضح  دنمادک ؟ هدش  خسم  تاناویح 

مان  ) هرهز لیهس و  شوگرخ ، توبکنع ، برقع ، یبآ  هایس ، مرک  وتـسرپ ،) ای   ) هرپ بش  رامـسوس ، یهامرام ، نومیم ، كوخ ، سرخ ، لیف ،
(. تسا ییایرد  ناویح  ود 

: دومرف ترضح  هدوب ؟ هچ  اهنیا  خسم  تلع  مدیسرپ : هاگنآ 
ادخ زا  هک  دـندوب  ینارـصن  ياهدـع  كوخ : دـناوخیم ؛ دوخ  هب  ار  اهدرم  هک  دوب  ینوبأم  درم  سرخ : دوب ؛ طاول ) لها   ) یطول يدرم  لیف :
هبنش زور  هک  دندوب  یناسک  نومیم : دندوزفا ؛ دوخ  رفک  رب  دش  یلمع  ناشهتساوخ  هک  نیا  اب  دتسرفب و  اهنآ  رب  ینامسآ  ياذغ  ات  دنتساوخ 

شرسمه هک  دوب  یثوید  درم  یهامرام : دنتفرگ ؛ یهام  ناشنید  روتسد  فالخ  رب 
هحفص 59] ]

دوب يدزد  هرپ : بش  دوبریم ؛ ار  ناشلاوما  تفرگیم و  ار  نایجاح  هار  رس  هک  دوب  ینیشنهیداب  رامـسوس : تشاذگیم ؛ مدرم  رایتخا  رد  ار 
دب درم  برقع : تخادنایم ؛ ییادج  ناتسود  نایم  هک  دوب  ینیچ  نخس  هایس : مرک  درکیم ؛ تقرـس  ناتخرد  رـس  زا  ار  مدرم  ياهامرخ  هک 
هک دوب  ینز  شوگرخ : دوب ؛ هدرک  تناـیخ  شرهوش  هب  هک  دوب  ینز  توبکنع : دوـبن ؛ هدوـسآ  شناـبز  شین  زا  سک  چـیه  هک  دوـب  یناـبز 

تورام توراه و  هک  تسا  نامه  نز  نیا  دوب و  ینارـصن  ینز  هرهز : و  نمی ؛ رد  دوب  یچ  كرمگ  لیهـس : درکیمن ؛ هریغ  ضیح و  لسغ 
[. 76 . ] تفیرف ار 

ربمایپ جارعم  رد  یلع 

مدید و دوخ  مسا  هارمه  ارت  مسا  اج  هس  رد  نم  انامه  یلع  ای  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
هللا زج  ییادخ  دوب  هتشون  هک  متفای  نآ  هرخص  رب  مدیـسر ، سدقملا  تیب  هب  نامـسآ ، هب  مجارعم  رد  هک  یماگنه  متفای . سنا  نآ  رب  رظن  اب 

. ماهدومن يرای  شریزو  هلیسوب  ماهدرک و  دییأت  شریزو  هلیسوب  ار  وا  تسادخ ، هداتسرف  دمحم  تسین ،
بلاطیبا نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ نم  ریزو  متفگ : لیئربج  هب 

دمحم تسین ، نم  زج  يدوبعم  هک  اـتکی  دـنوادخ  منم  تسا : هتـشون  نآ  رب  مدـید  مدیـسر  یهتنملا  ةردـس  هب  هک  دوب  یماـگنه  مود  راـب  و 
[. 77  ] ماهدومن يرای  شریزو  هلیسوب  ماهدرک و  دییأت  شریزو  هلیسوب  هب  ار  وا  تسا ، نم  بیبح 

تشهب هار 

زا کیمادک  هک  مزاسن  ناتهاگآ  ایآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
؟ دیرتهیبش نم  هب  شور  قالخا و  رد  امش 

هحفص 60] ]
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  دیئامرفب  درک ،: ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع

امش نیرتهدنهد  فاصنا  و  دوخ ، ناگتسب  هب  تبسن  امـش  نیرتوکین  امـش و  نیرترابدرب  و  امـش ، نیرتقالخاشوخ  دومرف : ترـضح  هاگنآ 
شومارف ار  نم  رب  تاولص  سک  ره  مالسلاهیلع :)  ) یلع يا  درک : هفاضا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دوخ …  هب  تبـسن 

[. 78 . ] تسا هدرک  مگ  ار  تشهب  هار  دنک 
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يوبن رهم  ناماد  رد  یلع 

ردام هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یعقوم 
هیلع هللا  یلص  هللالوسر  ای  تفگ : دسا  تنب  همطاف  نک ، ربخ  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع تدالو  زا  ار  هزمح  ورب  دومرف : همطاف  ( مالـسلاهیلع  ) یلع

باریس ار  یلع  نم  ورب  وت  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دهدیم ؟ ریـش  ار  یلع  یـسک  هچ  مورب ، نم  رگا  ملـس  هلآ و  و 
دسا تنب  همطاف  هک  یتقو  تشاذگ ، مالـسلاهیلع )  ) یلع ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درک و  مهاوخ 

هراوهگ دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسب . هدیچیپ و  ياهماج  نایم  رد  رگید  ناکدوک  ریظن  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع تشگرب ،
( مالسلاهیلع  ) نینمؤملاریما تیبرت  اصخش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیراذگب . نم  باوختخر  کیدزن  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع

یلع هراوـهگ  باوـخ  تـقو  رد  تـخیریم ، ترـضح  نآ  يوـلگ  رد  ریــش  دادیم ، وشتــسش  ار  مالــسلاهیلع )  ) یلع تـفرگ . هدـهع  رب  ار 
، دینابسچیم دوخ  هنیس  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع و  تفگیم : نخس  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  يرادیب  عقوم  رد  دادیم و  ناکت  ار  مالـسلاهیلع ) )

راوگرزب نآ  شوگ  هب  ار  یهلا  رارسا  مولع و  دربیم و  اههداج  اهدور و  اههوک ، فاکـش  هکم ، ياههوک  هب  شدرگ  يارب  ار  ترـضح  نآ 
. دناوخیم

نوعلم سیلبا  یلع و 

رب وا  ناوربا  هک  دنلب  دیفس و  ياهوم  اب  مدید  ار  هدیمخ  دق  يدرمریپ  مدب  هتـسشن  هبعک  هناخ  رانک  رد  يزور  دیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  رد  دش و  کیدزن  درمریپ  نیمشپ ، ياهماج  زمرق و  یهالک  تسد و  رب  ییاصع  اب  دوب  هداتفا  شنامشچ 

رب هک  ملس  هلآ و 
هحفص 61] ]

ترفغم بلط  میارب  ادخ  هاگرد  زا  ینک و  اعد  نم  قح  رد  دوشیم  ایآ  ادخ  هداتسرف  يا  تفگ : سپـس  تسـشن . دوب  هدز  هیکت  هبعک  راوید 
قح رد  ترفغم  تساوخرد  هتشگ و  هابت  وت  لامعا  درادن ، هدیاف  وت  ششوک  درمریپ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینک ؟

ماگنه نیا  رد  تشگزاب . دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  دـش و  جراخ  ترـضح  نآ  رـضحم  زا  یگدنکفارـس  اب  درمریپ  دـش . دـهاوخن  هتفریذـپ  وت 
سیلبا نامه  وا  دومرف : ترضح  هن . متفگ : یتخانش ؟ ار  وا  ایآ  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
شنیمز رب  مدش و  ریگرد  وا  اب  مدناسر و  درمریپ  نآ  هب  ار  دوخ  متساخرب و  هلمج  نیا  ندینش  اب  دیامرفیم  ( مالـسلاهیلع  ) یلع تسا . نوعلم 

زا دز و  ادص  مان  هب  ارم  وا  لاح  نیمه  رد  منک  كاله  ار  وا  ات  مدرشفیم  یتخس  هب  ار  شیولگ  مناتسد  اب  متسشن ، شاهنیس  رب  دعب  متفوک و 
ات ارم  ینعی ؛ موعلملا  تقولا  موی  یلا  نیرظنملا  نم  یناف  تفگ : هاگنآ  منک . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  يو  مرادرب و  وا  زا  تسد  هک  تساوخ  نم 

رایـسب ار  وت  نم  دنگوس  ادـخ  هب  یلع  ای  تفگ : سپـس  دـنام  مهاوخ  هدـنز  زور  نآ  ات  نم  دـناهداد و  یگدـنز  تلهم  مولعم )  ) تمایق زور 
دوخ لد  رد  وـت  زا  دزیخرب و  تموـصخ  ینمـشد و  هب  وـت  دروـم  رد  هک  سک  نآ  راد ) هگن  ریگب و  نم  زا  ار  هلمج  نیا  سپ   ) مراد تسود 

: دیامرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع درامش …  هب  کیرش  دوخ  ردپ  راک  رد  ارم  دنک و  دیدرت  دوخ  تدالو  تیعورشم  رد  دیاب  دشاب  هتشاد  هنیک 
[. 79 . ] متخاس شیاهر  تفرگ و  ماهدنخ  وا  فرح  زا  نم 

یعقاو قیدص 

دمآرد هزرل  هب  هوک  ناهگان  هک  مدوب  هداتسیا  ارح  راغ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  يزور  دیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
تسوا دهاش  هک  یقیدص  ربمایپ و  زج  وت  يالاب  رب  هک  ریگب ، مارآ  هوک  يا  تفگ : دومرف و  هراشا  هوک  هب  ترضح  دروخ ، یتخـس  ناکت  و 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ لوسر  زا  ار  دوخ  تعاطا  تفرگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  دش و  تکاس  اروف  هوک  هک  مدـید  دـیامرفیم : ترـضح  تسین . يرگید  سک 
[. 80 . ] داد ناشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 62] ]

هنابش یتیرومام 

داتسرف و نم  لابند  هب  ار  یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناملظ ، ياهبش  زا  یبش  یکیرات  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
كـاله یتفاـی  نآ  هلق  رب  ار  هک  ره  ورب و  [ 81  ] سیبقوبا هوک  زارفرب  ریگرب و  ار  دوخ  ریـشمش  کـنیا  مه  دومرف : هاـگنآ  درک ، راـضحا  ارم 

متفر ـالاب  سیبـقوبا  هوک  زا  مداـتفا و  هار  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمرف  قـبط  نم  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نادرگ .
متفر و ولج  درک  ادص  مان  اب  ارم  هک  نیمه  اما  دش . رهاظ  نم  ربارب  رد  شتآ  هساک  ناس  هب  ینامشچ  اب  فوخم  هرهچ و  هایس  يدرم  ناهگان 
رد تساخیمرب ، هکم  ياههناخ  نایم  زا  هک  مدینـش  يدـنلب  هلان  دایرف و  يادـص  ماگنه  نیا  رد  مدرک  مین  ود  ار  وا  ریـشمش  هبرـض  کی  اـب 
نم دوب ، هجیدخ  شرسمه  لزنم  رد  ترضح  نآ  مدش  بایفرش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  هک  یماگنه  تشگزاب 

ای دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  متفگ . زاب  ترضح  نآ  يارب  مدوب  هدینش  هک  ار  نامزمه  ياهدایرف  لوتقم و  درم  يارجام 
. دنرتهاگآ وا  لوسر  ادخ و  متفگ : ؟ یتشک ار  یسک  هچ  ینادیم  مالسلاهیلع )  ) یلع

. دندرگن شیاتـس  شتـسرپ و  اهتب  نآ  زگره  سپ  نیا  زا  دنگوس  ادـخ  هب  یتسکـش ، مهرد  ار  يزع  تال و  گرزب  تب  وت  دومرف : ترـضح 
[. 82]

رخآ نکش  تب 

دزن هجیدخ  شرسمه  لزنم  رد  نم  دناوخ . ارف  شیوخ  دزن  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یبش  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
نآ لاـبند  هب  مه  نم  درک و  تکرح  وـلج  رد  دوـخ  سپـس  نک . تکرح  نـم  یپ  زا  و  شاـب ) هداـمآ   ) یلع دوـمرف  هاـگنآ  مدـش  رـضاح  وا 

: دومرف هتسهآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدیسر …  هبعک  ادخ  هناخ  هب  بش  نآ  لد  رد  هک  ینآ  ات  مدرک  تکرح  ترـضح 
دوب اجنآ  رد  تب  هچ  ره  متفرگ و  رارق  هبعک  ماب  رب  متفر و  الاب  وا  كرابم  فتک  زا  نم  دـش و  مخ  دوخ  هاـگنآ  ورب ، ـالاب  نم  شود  زا  یلع 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشگزاب  رد  میدش . هجیدخ  لزنم  یهار  میدش و  جراخ  مارحلادجسم  زا  هاگنآ  متخادنا ، نییاپ 
يدوب وت  تسکـش  ار  اـهتب  هک  یـسک  نیرخآ  دوب و  مالـسلاهیلع )  ) میهاربا وت  دـج  تسکـش  مهرد  ار  اـهتب  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : نم 

دعب زور  دادماب 
هحفص 63] ]

نیا دوخ  اب  اهنآ  تسا . هداتفا  نیمز  رب  هتـشگرب و  هتـسکش و  یخرب  ناشیاهتب  هک  دـندید  دـنتفر  دوخ  ياهتب  غارـس  هکم  لـها  هک  یماـگنه 
[. 83 …  ] دنزیمن رس  مالسلاهیلع )  ) یلع شیومع  رسپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زج  یسک  زا  لامعا 

یلع تواضق 

درم هس  يزور  اذل  دشاب  يروکذ  سنج  ناشهداوناخ  رد  ات  دندیزرویم  يدایز  رارصا  دندوب و  دنمقالع  یلیخ  دوخ  لسن  ترثک  هب  بارعا 
هکرابم يهروس  زونه  دنتسه  رـسپ  نیا  ردپ  هک  دنتـشاد  اعدا  درم  نیا  هس  ره  دیئاز  يرـسپ  نز  نیا  دندش و  رتسب  مه  ینز  اب  دحاو  رهط  رد 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هکنیا  ات  دنتشاد  عازن  فالتخا  مه  اب  اهنآ  اذل  دنـسرب ، دوخ  تازاجم  هب  ناراکانز  ات  دوب  هدشن  لزان  رون 
هقرو رب 3  ار  درم  هس  نیا  مان  داد : روتسد  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دومرف . هلاحا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  تواضق  نیا  مه  ملـس  هلآ و  و 
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شردـپ مانب  درادیمرب  نیمز  زا  كدوک  هک  ار  هعرق  نآ  دـنزادنیب  هچب  يولج  درک و  هلول  هعرق  لثم  ار  هقرو  هس  نآ  دنـسیونب و  کـچوک 
: دومرف هیبشت  مالسلاهیلع )  ) دواد ترضح  تواضق  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تواضق  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دوب . دهاوخ 

[. 84 . ] دوواد ننس  یلع  یضقی  نم  تیبلا  لها  انیف  لعج  يذلا  هللادمحلا 

رگداد لداع 

تشاد هضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  تیاکش  رخ  بحاص  دیرد . ار  يرخ  مکـش  دوخ  زیت  خاش  اب  يواگ  يور 
نابز ناویح  ياهتـسب  نابز  ناویح  تفگ  درک و  راهظا  ار  شاهدـیقع  رکبوبا  هک  دوب  هتفگن  نخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  زونه 
دروآ و هلمح  رخ  هب  دوب و  دازآ  واگ  نآ  رگا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما یلو  تسین . طوبرم  یسک  هب  تشک  ار  يرگید  يهتسب 

هحفص 64] ]
رگا یلو  دنک . زواجت  يدعت و  مدرم  لام  هب  ات  هتشاذگ  دازآ  ار  دوخ  یشحو  واگ  اریز  تسا  تیانج  نیا  لوئسم  واگ  بحاص  هدز  شخاش 

فاعم ناوات  نداد  زا  درادن و  یهانگ  واگ  بحاص  هدش  هتشک  ماجنارس  هتفر و  واگ  شیپ  هب  دوخ  ياپ  اب  رخ  هدوب و  هتسب  واگ  هک  ییاجنآ 
. تسا

[. 85 . ] تسیفاک یلع  تواضق  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

یلع ربمایپ و  هب  یبن  رضخ  مالس 

تماق و دنلب  يدرم  هاگان  دندرکیم  روبع  هنیدـم  ياههار  زا  یکی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  مالـسلاهیلع )  ) یلع يزور 
درک و مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  سپـس  دومن  ینایاش  مارتحا  درک و  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دمآ و  ولج  هناشراهچ … 

ایآ تفگ : درک و  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هاگنآ  مراهچ ، هفیلخ  يا  وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تفگ :
یلع تفر  اـجنآ  زا  سانـشان  صخـش  نآ  تسا . نینچ  يرآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفگ ؟ هک  تسین  هنوگ  نیا 

قیدـصت ار  نآ  مه  وت  داد و  نم  هب  سانـشان  درم  نیا  هک  دوـب  یبـقل  هچ  نیا  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلاهیلع ) )
هفیلخ وت  تفگ  وا  هک  هنوگنامه  ار ، ادخ  ساپـس  دـمح و  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  متـسه ؟ مراهچ  ماهفیلخ  نم  يدرک ،

نوراـه هفیلخ  نیموس  و  [ 87 . ] تسا مالـسلاهیلع )  ) دواد هفیلخ  نـیمود  و  [ 86 . ] تسا مالـسلاهیلع )  ) مدآ هفیلخ  نیلوا  اریز  یتسه  مراـهچ 
: دیامرفیم هبوت ) هروس  هیآ 3   ) رد دنوادخ  و  [ 88  ] دش یسوم  هفیلخ  هک  تسا  ( مالسلاهیلع  ) یسوم ردارب 

رازیب ناکرـشم  زا  شربمایپ  دنوادخ و  هک  نابرق ) دـیع   ) ربکا جـح  زور  رد  مدرم  مومع  رب  شلوسر  ادـخ و  فرط  زا  تسا  یمالعا  نیا  و 
. تسا

 … ینکیم ادا  ارم  نید  یـشابیم و  نم  ریزو  یـصو و  وت  یتسه و  وت  شلوسر  ادخ و  بناج  زا  ناکرـشم  زا  تئارب  هدـننک  غالبا  یلع  يا 
؟ دوب یسک  هچ  وا  ینادیم  ایآ  درک  مالس  وت  رب  ناونع  نیا  اب  صخش  نآ  هکنانچ  یشابیم  هفیلخ  نیمراهچ  وت  سپ 

هحفص 65] ]
[. 89 . ] دوب مالسلاهیلع )  ) رضخ تردارب  وا 

تسا يرهوش  وکین  مه  یلع 

مالسلااهیلع همطاف  هک  دومرف  هملس  ما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک ، بورغ  باتفآ  نوچ  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
. دروایب وا  دزن  ار 
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رب مالسلااهیلع  همطاف  هرهچ  زا  قرع  تشرد  ياههناد  دروآ ، دشیم  هدیشک  نیمز  رب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هملس  ما 
ایند رد  ار  وت  دنوادخ  مرتخد  دومرف : ادخ  لوسر  دمآ  نیمز  رب  دیزغل و  يو  ياپ  دیسر  ردپ  کیدزن  نوچ  ایح  بجح و  زا  دیکچیم  نیمز 

شیوش تسد  رد  ار  وا  تسد  تفرگ و  رب  شرونم  راسخر  زا  هدرپ  ترـضح  داتـسیا  ردـپ  ربارب  رد  هک  نیمه  دـنک ، ظفح  شزغل  زا  رتخا  و 
مه یلع  همطاف ! دومرف : هاگنآ  تسا ، يرـسمه  وکین  همطاف  یلع ، دنادرگ ، كرابم  ار  ربمایپ  تخد  اب  وت  دـنویپ  دـنوادخ  تفگ : دراذـگ و 

[. 90 …  ] دینامب نم  رظتنم  دیور و  دوخ  قاتا  هب  دومرف : سپس  تسا . يرهوش  وکین 

دهدیم ربخ  لمج  گنج  زا  ادخ  لوسر 

ایند زا  هاـگ  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  مدرک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تفگ : دوعـسم  نب  هللادـبع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ای  مدرک  ضرع  دهدیم . لسغ  وا  یصو  ار  ربمغیپ  ره  دومرف : دهدیم ؟ لسغ  ار  امش  یـسک  هچ  يدرک  تلحر 

تدـم هچ  امـش  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  بلاـطیبا . نب  یلع  دوـمرف : تسیک ؟ امـش  یـصو  ملـس  و 
درک و یگدنز  لاس  یس  زین  یـسوم  زا  دعب  وا  دوب  یـسوم  ترـضح  یـصو  هک  نون  نب  عشوی  دننامه  لاس  یـس  دومرف : دنکیم ؟ یگدنز 
. مرتراوازس يربهر  ییاوشیپ و  رما  هب  وت  زا  نم  تفگ  درک و  جورخ  نون  نب  عشوی  رب  ربمایپ  بیعـش  رتخد  یـسوم  ترـضح  رـسمه  اروفص 

. درک راتفر  يو  اب  یکین  هب  يریسا  لاح  رد  دومن و  شریسا  درک و  رازراک  يو  اب  یبوخ  هب  دیگنج و  يو  اب  عشوی  سپ 
شریسا دگنجیم و  وا  اب  یبوخ  هب  دگنجیم و  هشیاع  يو  اب  زین  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 

هحفص 66] ]
[91  ] یلوالا ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و  هک : هدومرف  لزان  وا  هرابرد  ادـخ  و  دـنکیم ، راتفر  یکین  هب  يو  اـب  دـنکیم و 
رد میدق  تیلهاج  زا  راگدرورپ  دوصقم  دـینکن و  يرگهولج  ییارآدوخ و  نیـشیپ ، تیلهاج  نوچمه  دـیریگب و  رارق  ناتیاههناخ  رد  ینعی 

[. 92 . ] تسا بیعش  رتخد  اروفص  هیآ  نیا 

دوریمن اطخ  هب  گرم  ياهریت 

هللا یلص  ربمایپ  زوسناج  گوس  رد  ار  ریز  راعشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیشناج  یـصو و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما 
: دناوخ ملس  هلآ و  هیلع و 

ادلو یقبی و ال  دلاو  توملا ال 
ادحا يرتال  نا  یلا  لیبسلا  اذه 

هتمال دلخی  مل  یبنلا و  اذه 
ادلخ هلبق  اقلخ  هللا  دلخ  ول 

ۀئطاخ ریغ  ماهس  انیف  توملل 
ادغ هتفی  مل  مهس  مویلا  هتاف  نم 

. دنریمب همه  ات  دراد  همادا  نانچمه  گرم  همانرب  دراذگیمن و  یقاب  ار  دنزرف  هن  ردپ و  هن  گرم 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  لبق  ار  یـسک  دنوادخ  رگا  تشاذگن  یقاب  شتما  يارب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یتح  گرم 

دروم زورما  هک  میوشیم  عقاو  دنوریمن  اطخ  هک  گرم  ياهریت  جامآ  ام  ریزگان  تشاذگیم  یقاب  زین  ار  وا  تشاذگیم  یقاب  ملـس  هلآ و 
[. 93 . ] دربیمن دای  زا  ار  ام  وا  ادرف  میدشن  گرم  ریت  تباصا 
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راقفلاوذ ریشمش 

اجک زا  و  اهلاخ ) هرفح و  بحاص  ای  رـس ، ود  بحاص   ) راقفلاوذ ارچ  نآ  هکنیا  رد  تسا  مالـسلاهیلع )  ) یلع فورعم  ریـشمش  مان  راقفلاوذ 
تسد هب  نمشد  هیحان  زا  ردب  گنج  رد  ریشمش  نیا  هک  تسا  نآ  لاوقا  زا  یکی  [ 94  ] تسا هدش  لقن  یفلتخم  بلاطم  هدمآ  تسدب 

هحفص 67] ]
. دیسر مالسلاهیلع )  ) یلع

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  هراومه  دندوب و  شیرق  تیبرت  یبورس  کبس  ناکرشم  زا  یمهس  جاجح  نارـسپ  هبنم  هیبن و  تسا  نینچ  نآ  يارجام 
رد تشاد  مان  صاع  هک  هبنم  رسپ  اب  ود  نیا  دندرکیم  شنزرس  ار  ترـضح  نآ  دوخ  دنـسپان  راتفگ  اب  دندرزآیم و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
رس ود  ياراد  يریشمش  هک  راقفلاوذ  دندش . هتشک  ترـضح  نآ  نارب  غیت  اب  زین  ماجنارـس  درک و  تکرـش  ردب  گنج  رد  ترجه  مود  لاس 

یلع داـتفا و  مالـسلاهیلع )  ) یلع تـسد  هـب  ریــشمش  نآ  وا ، ندـش  هتــشک  زا  سپ د  هـک  دوـب  هـبنم  نـب  صاـع  تـسد  رد  دوباـن  ، دـالوف زا 
دیشخب مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  نآ  مالـسلاهیلع ) )

[. 95]

یعقاو نموم 

هدیـشوپ و تمیق  نارگ  دیفـس و  ياهـسابل  اهنآ  دید  ،و  درکیم روبع  دندوب  هتـسشن  هک  ياهدـع  رانک  زا  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما يزور 
زا هک  ار  سک  ره  دوخ  تشگنا  اب  تسا و  دایز  دنلب و  اهنآ  هدنخ  تسا و  هتخورفارب  ناشتروص  گنر  تسا ) دوهـشم  اهنآ  رد  ربکت  هناشن  )

عـضاوتم نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  درز و  اهنآ  گنر  مادنا و  رغال  هک  دیـسر  رگید  هدع  هب  سپـس  دـننکیم . هرخـسم  دوشیم  در  ناشرانک 
ود هللالوسر  ای  درک  ضرع  دیسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دوب  هدرک  بجعت  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دندوب .

یتوکس ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسیچ ؟ نمؤم  تفص  دنتسنادیم ؟ نمؤم  ار  دوخ  هورگ  ود  ره  مدید و  ار  توافتم  هورگ 
شنامیا دـشابن  وا  رد  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دراد  تیـصوصخ  تسیب  نمؤم  یلع  اـی  دومرف  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  خـساپ  رد  درک و 

: تسین لماک 
دوشیم رضاح  تعامج )  ) زامن هب  - 1 ···

. دزادرپیم دوخ  تقو  رد  ار  تاکز  - 2
. دنکیم یگدیسر  نادنمتسم  هب  - 3

دنکیم شزاون  ار  میتی  - 4
. دنشوپیم هزیکاپ  كاپ و  ياهسابل  - 5

. دناهتسب قح  تدابع  هب  رمک  - 6
. دیوگیم تسار  - 7

. دنکیم افو  دوخ  هدعو  هب  - 8
. دنکیمن تنایخ  تناما  رد  - 9

. دنتسه زور  ریش  بش و  دهاز  - 10
. دنتسه دباع  رادیب و  بش  رد  رادهزور و  زور  رد  - 11
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. دهدیمن رازآ  ار  هیاسمه  - 12
دنوریم هار  هناعضاوتم  - 13

[. 96 …  ] دنکیم و هزانج  عییشت  - 14

ربمایپ دزن  رد  یلع  تلزنم 

هدرب و اهنآ  هناخ  هب  ریش  یفرظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفر ، رهوش  هناخ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هک  بش  نآ  حبص 
دوش تیادف  تیومع  رسپ  دندومرف : دندرک و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  سپس  ماشایب ، ریش  نیا  زا  داب  وت  يادف  تردپ  ناج  همطاف  دندومرف :

[. 97 . ] شونب ریش  نیا  زا  مه  وت 

ادخ لوسر  زا  یتیصو 

رسمه هک  سک  ره  یلع  ای  دومرف : نم  هب  دوخ  تیصو  نمـض  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما
مرکا لوسر  تسا ؟ يدراوم  هچ  رد  تعاطا  نیا  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع دنکفا . شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  تعاطا  ار  دوخ 
هحون سلاجم  یسورع و  سلاجم  ای  هناخ و  زا  نوریب  ياهمامح  هب  دهد  هزاجا  دوخ  رسمه  هب  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[. 98 . ] دشوپب امن  ندب  ياههماج  دورب و  ییارس 

صوصخم ياعد 

درک تساوخ  رد  ترـضح  نآ  زا  يزیچ  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  دـیوگ : سابعنبا 
تسین شیب  مک و  زا  چیه  نم  دزن  هک  دنگوس  داتسرف  يربمغیپ  هب  ارم  هکنآ  قح  هب  یلع  ای  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

ار وت  هک  لجوزع  يادخ  درن  زا  تسا  ياهیده  نیا  دـمحم  ای  تفگ : دروآ و  نم  يارب  لیئربج  نم  تسود  هک  مزومآیم  يزیچ  ار  وت  یلو 
تبیـصم ره  هتخوسلد و  ره  هک  تسا  هلمج  هدزون  نآ  تسا و  هدادن  ار  هیده  نیا  نیـشیپ  ناربمغیپ  زا  سک  چیه  هب  هتـشاد و  یمارگ  نآ  اب 

هک یسک  ره  كانمغ و  ره  كانهودنا و  ره  هدز و 
هحفص 69] ]

هلیـسو وا  يارب  دـنوادخ  دـیوگب  ار  تاملک  نآ  دـسرتب  یهاشداپ  زا  هک  ياهدـنب  ره  دـناوخب و  ار  اهنآ  دـشاب  يزوس  شتآ  دزد و  رطخ  رد 
لیئاکیم و یناشیپ  رب  شاهلمج  راهچ  هدـش و  هتـشون  لیفارـسا  یناشیپ  رب  نآ  هلمج  راهچ  هک  تسا  هلمج  هدزون  نآ  دزاس و  مهارف  ییاـهر 

هدـش هتـشون  تسا  هتـساوخ  ادـخ  هک  یئاج  رد  نآ  هملک  هس  لیئربج و  یناـشیپ  رب  شاهلمج  راـهچ  شرع و  درگادرگ  رب  نآ  هلمج  راـهچ 
وفعلا میرک  ای  هل و  دامع  نم ال  دامع  ای  وگب  دومرف : ترضح  میناوخب ؟ ار  اهنآ  هنوگچ  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا .

تنا لضفم  ای  معنم  ای  لمجم  ای  نسحم  ای  یکلهلا  یجنم  ای  یقرغلا و  ذـقنم  ای  ءافعـضلا و  نوع  ای  ءاـجرلا و  میظع  اـی  ءـالبلا و  نسح  اـی  و 
كدحو ال تنا  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  رجشلا  فیفخ  ءاملا و  يود  سمـشلا و  عاعـش  رمقلا و  ءوض  راهنلارون و  لیللا و  داوس  کل  دجـس  يذلا 
. دوش باجتـسم  وت  ياعد  هکنیا  ات  يزیخن  رب  دوخ  ياج  زا  ملـسم  روطب  هک  نک  نانچ  نینچ و  نم  اب  اهلاراب ! ییوگیم  هاگنآ  کل  کیرش 

[. 99]

گرزب یصخش  روضح 

و تسـشنیم ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  ياپ  تفریم و  دجـسم  هب  یگلاس ، تفه  نارود  رد  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماما 
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بیترت نیا  هب   ) درکیم لقن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ردام  يارب  تشگیم و  زاـب  لزنم  هب  دینـشیم  ترـضح  نآ  زا  یحو ، دروم  رد  هچنآ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هچنآ  ینارنخس  نمض  رد  دومنیم و  ینارنخـس  تسـشنیم و  یئاکتم  يور  بیطخ  کی  نوچمه  هک 

رد تفگیم  نخـس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  اـب  دـشیم و  لزنم  دراو  هاـگ  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  درکیم ) ناـیب  دوب  هتفرگ  ارف 
هچنآ هب  هنوگچ  دیتسه  لزنم  رد  امـش  هکنیا  اب  دیـسرپ  وا  زا  دراد  عالطا  هدـش  لزان  نآرق  تایآ  زا  هچنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تفاییم 

نیا هک  دـناسر  ضرع  هب  ار  نایرج  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  یتسه !؟ هاگآ  هدرک  نایب  دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک 
( مالسلاهیلع  ) نسح هدش ، یفخم  لزنم  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع يزور  دباییم . لاقتنا  نم  هب  مالـسلاهیلع )  ) نسح تدنزرف  هیحان  زا  یهاگآ 

رد هک 
هحفص 70] ]

، درک ادیپ  نابز  تنکل  یلو  دزادرپب ، ینارنخـس  هب  ات  تسـشن ، اکتم  رب  لومعم ، قبط  دـش و  لزنم  دراو  دوب ، هدینـش  ار  یهلا  یحو  دجـسم ،
ارم نخـس  یگرزب ، صخـش  هک  ارچ  نکم ، بجعت  درک : ضرع  رداـم  هب  مالـسلاهیلع )  ) نـسح دوـمن ! بـجعت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

. تسا هتشاد  زاب  بلطم ، نایب  زا  ارم  وا  عامتسا  دونشیم و 
[. 100  ] دیسوب ار  مالسلاهیلع )  ) نسح شدنزرف ، دش و  جراخ  هاگیفخم  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ماگنه  نیا  رد 

میدنوادخ تمحر  راونا 

هورگ يا  تفگیم : دمآ و  نوریب  هتفرگ و  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگیم : سابعنبا 
ماهداوناخ دارفا  زا  رفن  راهچ  ءزج  رد  نم  ناه ، میادـخ ، لوسر  نم  مدـمحم ، نم  بلطملادـبع  ینب  هورک  يا  مشاه  ینب  هورگ  يا  راـصنا و 

هللا یلـص  هللالوسر  ای  تفگ : یـسک  رفعج . هزمح و  یلع و  نم و  میدش  هدیرفآ  دوب  هدیبات  نآ  رب  تمحر  راونا  هک  یتشرـس  زا  هک  متـسه 
سک راهچ  زجب  زور  نآ  انامه  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  دومرف : ترضح  دنتسه . راوس  تمایق  زور  رد  نت  اب  هک  دننانیا  ملس  هلآ و  هیلع و 

یتشهب نارتشا  زا  يرتش  رب  همطاف  مرتخد  اما  مقارب و  رب  راوس  نم  اما  ربمغیپ ، حـلاص  همطاـف و  یلع و  نم و  زج  دـشابن  هراوس  یـسک  زگره 
دننکیم قرع  ادیدش  مدرم  زور  نآ  دتسیایم  خزود  تشهب و  نایم  هدش  هتخادنا  نآ  يور  رب  زبس  هماج  ود  تسا و  توقای  زا  شماجل  هک 

برقم هتشرف  زجب  نیا  دنیوگیم  نیقیدص  ناربمغیپ و  ناگتشرف و  دنک  کشخ  ار  مدرم  قرع  هک  دریگ  ندیزو  شرع  بناج  زا  يداب  سپ 
بلاطیبا نب  یلع  هکلب  لسرم  ربمغیپ و  هن  تسا و  برقم  هتـشرف  هن  نیا  هک  دهد  ربخ  ياهدنهد  زاوآ  سپ  دـشاب  دـیابن  لسرم  يربمغیپ  ای  و 

[. 101 . ] ترخآ ایند و  رد  تسادخ  لوسر  ردارب  هک  تسا  مالسلاهیلع ) )

كانرطخ بش  نآ 

هرابرد ات  دندش  عمج  ةدنلاراد  مان  هب  هکم  ناگرزب  یتروشم  تاسلج  لیکشت  لحم  رد  فلتخم  لیابق  زا  هکم  فارـشا  شیرق و  زا  یهورگ 
ار اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیحان  زا  هک  يرطخ 

هحفص 71] ]
؟ یتسیک دندیسرپ : وا  زا  دوب  ناطیش  نامه  عقاو  رد  هک  درک  دروخرب  اهنآ  هب  يرهاظ  شوخ  درم  ریپ  هار  ءانثا  رد  دنشیدنیب . درکیم  دیدهت 
زا یعنام  ناونع  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هنوگچ  هکنیا  هرابرد  تفای و  لیکـشت  هسلج  دـجن . لها  زا  يدرمریپ  تفگ :

تـسرد مه  نیا  تفگ  درمریپ  دیوش ، تحار  وا  تسد  زا  ات  دینک  نوریب  نوخ  نایم  زا  ار  وا  تفگ  یکی  دندرکیم  وگتفگ  دنرادرب  هار  رس 
نآ ات  هک  لهجوبا  دنکیم ، ذوفن  اهنآ  رد  شنیریش  راتفگ  اب  دوریم و  برع  رگید  لیابق  غارـس  هب  دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  اریز  تسین 

بسانم یتصرف  رد  ات  دینک  باختنا  ار  نز  ریشمش  عاجـش و  ناوج  کی  ياهلیبق  ره  زا  نم  رظن  هب  تفگ  دمآ و  نخـس  هب  دوب  تکاس  تقو 
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دوشیم شخپ  لیابق  همه  نیب  رد  وا  نوخ  روط  نیا  دنشکب  ار  وا  دننک و  هلمح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب 
اتجیتن تسا  نیمه  حیحـص  يءار  يادـخ  هب  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  يدـجن  درمریپ  دـنک ، مایق  وا  یهاوخنوخ  هب  دـناوتیمن  مشاه  ینب  و 

. دندرک تقفاوم  میمصت  نیا  اب  يهمه 
هنابش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دباوخن ، دوخ  رتسب  رد  ار  بش  ات  تفگ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دمآ و  دورف  لیئربج 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هک  یناسک  ات  دـباوخب  وا  رتسب  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومن  شرافـس  درک و  تکرح  روث  راـغ  يوس  هب 
ربمایپ رتسب  رد  دوب  هلاـس  یناوج 23  عقوم  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـندرگن . ربماـیپ  روضح  مدـع  هجوتم  دنتـشاد  رظن  تحت  ار  ملس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  تهج  فلتخم  لئابق  ناناوج  هشقن ، قبط  دـش و  حبـص  هک  یماگنه  دـیباوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  سپ  دندز  ادص  دندید ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع دنتخیر ، هناخ  هب  ملس 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  (، مالـسلاهیلع  ) یلع ترـضح  یناشفناج  نیا  اب  اذل  منادیمن . دومرف : مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  تساجک ؟ ملـس  و 
[. 102 . ] تفای تاجن  گرم  بادرگ  زا  ملس  هلآ و 

ربمایپ رس  بحاص 

ترضح نآ  هناخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع راضحا  يارب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  يرافغ  رذوبا  زا 
. تفگن باوج  یسک  یلو  مدز  ادص  ار  وا  مدمآ و  مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  رد  هب  نم  داتسرف 

هحفص 72] ]
نم دروآ . شدرگ  هب  ار  وا  یسک  هکنیا  نودب  ددرگیم  دوخبدوخ  ترضح  نآ  هناخ  رد  یتسد  يایسآ  مدید  هک  یعقوم  مدرک  بجعت  نم 

وا اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دمآ . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ترضح  نآ  مدرک و  ادص  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع
رد هک  یبایسآ  زا  تسا  بجعت  ياج  مدرک  ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هاگنآ  مدیمهفن  نم  هک  تفگ  ینخس  هتسهآ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  . دروآ رد  تکرح  هب  ار  نآ  یـسک  هکنیا  نودـب  ددرگیم ، دوـخبدوخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هناـخ 
ار وا  تسا و  هاگآ  وا  یندب  فعض  زا  ادخ  هتبلا  هتخاس و  رپ  نیقی  نامیا و  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  حراوج  بلق و  دنوادخ  دومرف :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هب  کمک  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا  یناگتـشرف  ار  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  دیامنیم . کمک  شیاهراک  رد 

[. 103 . ] تسا هدرامگ  ملس  و 

؟ تسیک هللا  لبح 

یسک نونکا  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هتسشن  باحصا  نایم  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور 
ای درک  ضرع  دـش و  دراو  دوـب  هیبـش  رـصم  یلاـها  هب  هک  یتماـق  دـنلب  درم  هظحل  دـنچ  زا  سپ  تسا  تشهب  لـها  هک  دوـشیم  دراو  رد  ار 

؟ تسیک هللا  لـبح  زا  دوصقم  اوقرفت  ـال  اـیعمج و  هللا  لـبحب  ومـصتعاو  دـیامرفیم : دـنوادخ  هکنیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر 
ایند رد  دیوج  کسمت  صخش  نیدب  هک  ره  هللا  لبح  تسا  نیا  دومرف  دومن و  هراشا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترـضح 

[. 104 . ] دش جراخ  دجسم  زا  دیسوب و  دومن و  لغب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع درم  نآ  ددرگن  هدرمگ  ترخآ  و 

تسا دیحوت  هروس  دننام  یلع  تمظع 

گنج هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  یهارمه  هب  مالـسا  رکـشل  رد  هک  یناسک  زا  یخرب  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
؟ دیدید هنوگچ  ار  مالسلاهیلع ))  ) یلع ینعی   ) دوخ هدنامرف  ریما و  دومرف : دندوب  هتفر  لسالسلا  تاذ 
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ار دحا ) هللا  وه  لق   ) هروس میدـناوخیم  وا  رـس  تشپ  ام  هک  اهزامن  مامت  رد  هکنآ  زج  میدـیدن ، وا  زا  یبوخ  زا  ریغ  يزیچ  دـندرک : ضرع 
ربماـیپ دزن  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نوچ  دیـسرپ . مهاوخ  وا  زا  ار  بطم  نیا  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـناوخیم 

ارچ یلع  ای  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  دمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هحفص 73] ]

تـسود ار  هروس  نیا  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  يدـناوخن ؟ يرگید  هروس  صالخا  هروس  زج  يدـناوخ  ناشیا  اب  هک  ییاهزامن  مامت  رد 
سپـس يراد  تسود  ار  دیحوت  هروس  وت  هچنانچ  دراد  تسود  ار  وت  زین  ادـخ  هک  یتسارب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراد .
یسیع هرابرد  نایحیـسم )  ) يراصن هک  ار  هچنآ  دنیوگب  وت  هرابرد  ناناملـسم  زا  ییاههورگ  هکنیا  زا  مدیـسرتیمن  نم  رگا  یلع  يا  دومرف :

هکنآ زج  يرذگن  مدرم  زا  یهورگ  چیه  هب  هک  متفگیم  وت  هرابرد  ینخس  زورما  دندناوخ ) ادخ  رـسپ  ای  ادخ  ار  وا  هکنیا   ) دنتفگ میرم  نب 
[. 105 . ] دنرادرب نمیت ) كربت و  يارب   ) ار تیاپ  ریز  كاخ 

یلع تیالو 

تروص رد  یلاحشوخ  رورس و  راثآ  هک  یلاح  رد  دش  دراو  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤم ریما  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
یلع نایعیش  هک  داد  تراشب  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : ترضح  دیسرپ . ارنآ  ببس  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  دوب ، راکشآ  شنینزان 
لمع هب  رکش  هدجس  مالک  نیا  ندینش  درجم  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  دنوش ، نیزگیاج  تشهب  رد  رمالارخآ  عیطم  هچ  یـصاع و  هچ 
ماـما نسح و  ماـما  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  هظحل  نیا  رد  مدیـشخب . منایعیـش  هب  ار  دوخ  تانـسح  فـصن  ادـنوادخ  تفگ : هدروآ و 

( مالـسلاهیلع  ) یلع نانمؤمریما  نایعیـش  هب  ار  نامیاهباوث  فصن  مه  ام  اراگدرورپ  دندرک : ضرع  بیترت  هب  کی  ره  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح
یضترم یلع  ترضح  نایعیش  هب  ار  میاهباوث  تانسح و  فصن  مهنم  ادنوادخ  تفگ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  میدیـشخب .

ار یلع  نایعیش  همه  ناهانگ  مهنم  دیتسین ، رتمیرک  نم  زا  امش  هک  دیـسر  دنوادخ  فرط  زا  یحو  هک  دوب  تقو  نیا  رد  مداد  مالـسلاهیلع ) )
[. 106 . ] مدیزرمآ

یبویعلا راتس  یشوپ و  بیع 

هگان دندوب  هتسشن  دوخ  باحصا  زا  یعمج  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يزور  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
هحفص 74] ]

: درک ضرع  دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  یصخش 
. دنلوغشم داسف  هب  ینز  يدرم و  هناخ  نالف  رد  هللالوسر  ای 

؟ تسیچ بلطم  منیبب  مهاوخب  ار  اهنآ  منک و  یسررب  دیاب  ار  وت  ربخ  نیا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ار نانآ  زا  کی  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نکیل  دنتـساوخ ، ار  اهنآ  راضحا  هزاجا  دندوب  اجنآ  هک  هباحـص  زا  نت  دنچ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هکنیا  ات  دنادن  هزاجا 
: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع هب 

« هن ای  تسا  تسار  دنیوگیم  هک  ارجام  نیا  نیبب  ورب و  وت  یلع  ای  »
راوید رب  تسد  دـش و  هناخ  دراو  تشاذـگ و  مه  رب  ار  دوخ  نامـشچ  هاگنآ  هناـخ ، رد  هب  دیـسر  اـت  دـمآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 

: درک ضرع  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تمدخ  نوچ  دمآ  نوریب  دیدرگ و  هناخ  درگ  هک  یتقو  ات  تشاد 
. مدیدن اجنآ  ار  سک  چیه  یلو  متشگ  هناخ  نآ  درگ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای 
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: دومرف اذل  دیامن  اوسر  ار  ود  نآ  دهاوخیمن  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  تفای  ار  بلطم  توبن  رون  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. یتما نیا  درمناوج  وت  یلع  ای  ینعی : همالا  هذه  یتف  تنا  یلع  ای 

فجنلا هنحش  ای  کب  اریز  تحبصا 
[. 107  ] فکب ناج  دقن  وت  دقرم  راثن  رهب 

تسا تنب  همطاف  ياهینابرهم  خساپ 

نفک دوخ  نهاریپ  رد  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفر  ایند  زا  مردام  هک  یماـگنه  دومرف ، مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما
ییوگ دیـشکیم  تسد  ربـق  فارطا  راوید و  رد و  رب  دـش و  ربـق  دراو  هاـگنآ  تفگ . ریبـکت  هبترم  داـتفه  وا  رب  درازگ و  زاـمن  وا  رب  درک و 
مردام رب  ات  درک  شرافـس  ربق  هب  تسیرگیم  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  دـش و  جراخ  ربق  زا  سپـس  دـنک . هدامآ  رتخارف و  ار  ربق  تساوخیم 

ترضح نآ  زا  باطخ  نب  رمع  تفر  دش و  غراف  يراپس  كاخ  راک  زا  یتقو  دریگن  تخس 
هحفص 75] ]

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشادن . هقباس  نیا  زا  شیپ  هک  دیدرک  راتفر  يروط  نز  نیا  هرابرد  امـش  مدید  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ :
تـشهب لها  وا  هک  هدروآ  ربخ  میارب  دـنوادخ  يوس  زا  لیئربج  دوب . نم  رگید  رداـم  دـییاز  ارم  هک  مرداـم  زا  سپ  نز  نیا  رمع  يا  دومرف :

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  يزور  دسا  تنب  همطاف  دنرازگب ، زامن  شاهزانج  رب  ات  رک  رومأم  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  یلاعت  يادخ  تسا و 
ضرع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  سپ د  دـنوشیم  روشحم  نایرع  تماـیق  زور  رد  اـهناسنا  هدومرف : هک  دوب  هدینـش  ملـس  هلآ و 

ییاوسر يا  زا  ياو  درک :
زا هک  دینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ینامز  زاـب  دزیگنارب و  هدیـشوپ  ار  وت  اـت  مهاوخیم  ادـخ  زا  نم  دومرف : ودـب  ربماـیپ 
وت رب  ار  ربق  باذـع  ات  مهاوخیم  ادـخ  زا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناوتان . زا  ياو  تفگ : دومرفیم . نخـس  ربق  باذـع 

ياههنحـص رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ماگمه  نانچمه  مالـسلاهیلع )  ) بلاطوبا گرم  زا  سپ  دـسا  تنب  همطاف  دـنک . ناسآ 
. درک تعیب  دیدجت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  هنیدم  رد  هک  دوب  ینز  وا  تشاد و  روضح  نوگانوگ 

تاهتسب هژم  يادف  هب  ناج 
[. 108  ] تاهتسخ لد  ردیح  ما  یلع  نم 

یتسه بطق 

زا یگرزب  ياهگنس  داتفا و  قافتا  هکم  رد  یمیظع  هلزلز  مالـسلااهیلع ، همطاف  كاپ  رون  دلوت  بش  رد  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
هب تفر و  يدنلب  يالاب  رب  بلاطوبا  هک  تشاد  همادا  هلزلز  نیا  ردق  نآ  دندیطلغیم و  دـنلب  تسپ و  ياهنیمز  رب  دـش و  ادـج  سیبقوبا  هوک 

: درک ضرع  دنوادخ 
. هتفارلا ۀمحرلاب و  ۀماهتلا  لها  یلع  تلضفت  الا  ءاضیبلا  ۀیمطافلااب  ۀیلاعلا و  ۀیولعلاب  ۀیدومحملا و  هیدمحملاب  کلاسا  يدیس  یهلا و 

مالسلااهیلع همطاف  و  مالسلاهیلع )  ) یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  بلاطوبا  بیترت  نیدب 
[. 109 . ] دش مارآ  هکم  نیمز  هظحل  نامه  ناشیا  مان  تکرب  زا  تسج  لسوت 

هحفص 76] ]

ناسرربخ سوساج و  ینز 
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یلص ربمایپ  دمآ . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هنیدم  هب  هکم  زا  دوب  هکم  لئابق  زا  یکی  هب  هتـسباو  هک  هراس  مان  هب  ینز 
. ياهدمآ ترجاهم  ناونع  هب  دومرف : ترضح  هن . درک  ضرع  ياهدمآ ؟ اجنیا  هب  ياهدش و  ناملـسم  ایآ  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دزن مدآ  مدش  جاتحم  ادیدش  نم  دنتفر و  همه  ام  ناتـسرپرس  دیدوب و  ام  هریـشع  لصا و  امـش  تفگ : ياهدـمآ . ارچ  سپ  دومرف : هن  تفگ :
ضرع درکیم ) یگدـنناوخ  اهناوج  يارب  نز  نیا  البق  نوچ  ( ؟ دـندش هچ  هکم  ناناوج  سپ  دومرف : ترـضح  دـینکب  نم  هب  ییاطع  ات  امش 

جرخ بکرم و  سابل و  داد  روتسد  بلطملادبع  نادنزرف  هب  ترضح  درکن . یگدنناوخ  ياضاقت  نم  زا  سک  چیه  ردب  گنج  زا  دعب  درک :
هک هعتلبیبا  نبا  بطاح  لاح  نیمه  رد  دشیم  هکم  حتف  هدامآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنداد و  وا  هب  هار 

لوپ و رانید  هدب و 10  هکم  لها  هب  ار  نآ  تفگ  دادب و  وا  هب  ياهمان  دمآ و  هراس  دزن  دوب . ردـب  گنج  نادـهاجم  فورعم و  ناناملـسم  زا 
هراس دوب . هکم  حتف  رب  ینبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبج  هب  طوبرم  تاعالطا  رارـسا و  وا  همان  رد  داد  وا  هب  زین  هچراپ  هراوق  کی 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دناسر . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  عالطا  هب  ار  ارجام  نیا  لیئربج  درک . تکرح  هکم  دصق  هب  هتشاد  رب  ار  همان 
دنریگب نز  نآ  زا  اعیرـس  ار  همان  ات  داد  نامرف  ار  دـثرموبا  دادـقم و  هحلط و  ریبز و  رمع و  رامع و  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و 

وا زا  ار  هماـن  اـهنآ  دندیـسر  هراـس  هب  دوب  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یناـکم  ناـمه  رد  دـندرک و  تکرح  اـهنآ 
. دنتفاین يزیچ  دندرک  شیتفت  ار  وا  رفس  ثاثا  تسین  نم  دزن  ياهمان  درک  دای  دنگوس  وا  دنتساوخ 

غورد ام  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هن  دومرف : درک و  تفلاخم  مالـسلاهیلع )  ) یلع یلو  دندرگرب  هک  دنتفرگ  میمـصت  یگمه  اذل 
هراس منزیم  ار  تندرگ  دنگوس  ادـخب  هنرگ  روایب و  نوریب  ار  همان  دومرف : دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  هاگنآ  مییوگیم  غورد  ام  هن  هتفگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  همان  اهنآ  دروآ و  نوریب  دوب  هدرک  ناهنپ  شناوسیگ  نایم  رد  هک  ار  همان  تفای  يدج  ار  هلأسم  یتقو 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ . ار  دوخ  لمع  نیا  تلع  زین  وا  تساوخ  حیـضوت  وا  زا  تساوخ و  ار  بطاح  ترـضح  هاگنآ  دنروآ . ملـس  و 

[. 110 . ] دیشخب ار  وا  ملس  هلآ و 
هحفص 77] ]

نینمؤملاریما راختفا  بارتوبا 

. تشگیم نامداش  دونشخ و  دندناوخیم  هینک  نیدب  ار  يو  هاگ  ره  دوب . مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما يارب  هینک  نیرتبوبحم  بارتوبا  هینک 
ناونع مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  دش  ثعاب  هک  ینایرج  اما  دوب . هدرکن  جاودزا  زونه  هک  دش  اطع  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ینامز  بارتوبا  هینک 

: تسا هدرک  لقن  رسای  رامع  هک  تسا  هنوگنیا  دنک  تفایرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بارتوبا 
هتشذگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  هام  هک 16  رخالا  يدامج  هام  رد  هوزغ  نیا   ) هریشع گنج  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نم و 

دمآ و دورف  اجنآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  میدوب  مه  اب  دوب ). ردب  گنج  زا  لبق  گنج  نیا  داد و  خر  دوب 
نم هب  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنراک . لوغـشم  دوخ  ناتـسلخن  همـشچ و  رد  هک  میدید  ار  جلدم  ینب  هفیاط  زا  یهورگ  تفر  عضوم 

میتـفر و ناـنآ  دزن  سپ  میوریم  یهاوخب  رگا  متفگ : دـننکیم ؟ راـک  هنوگچ  مینیبـب  میورب و  موـق  نیا  دزن  ییآیم  ناـظقیلاوبا  يا  تفگ :
ادـخ هب  . میدـیباوخ اجنآ  مرن  ياهکاخ  يور  کچوک  ياهلخن  نیب  رد  میتفر  تفرگ  نامباوخ  هاگنآ  میدومن  اشامت  ار  ناـشیاهراک  یتعاـس 

رادـیب باوخ  زا  ام   ) دادیم تکرح  ار  ام  شیاـهاپ  اـب  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زج  درکن . رادـیب  ار  اـم  یـسک  دـنگوس 
كاخ ار  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لسر  زور  نآ  رد  میدوب  دولآ  كاخ  هک  یلاح  رد  میدش )

ار امـش  ایآ  دومرف : سپـس  ياهدش )؟ هدولآ  كاخ  نینچ  وت  ارچ  ( ؟ بارتوبا يا  هدش ، هچ  ار  وت  بارتابا ؟ ای  کلام  تفگ : وا  هب  دـید  دولآ 
خرـس كدرم  کی  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  يرآ  میتفگ ، دـنامدرم ؟ نیرتتخبدـب  هک  رفن  ود  زا  منکن  هاـگآ 

( مالـسلاهیلع  ) یلع یناـشیپ  رب  ار  شتـسد  و   ) دـنزیم تبرـضوت  ياـجنیا  هب  هک  نآ  رگید  درک و  یپ  ار  حـلاص  هقاـن  هک  دوـمث  موـق  يور ،
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[. 111 . ] دوش رت  نآ  نوخ  زا  نیا  هکنیا  ات  تفگ : تفرگ و  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع نساحم  هاگ  نآ  تشاذگ ))
. تسا هدیدرگ  لقن  رگید  ياهنوگب  قوف  هیضق  ص 113  بوشآ ج 3 ، رهش  نبا  بقانم  باتک  رد  هتبلا  … 

هکنیا ات  تشگیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع لابند  هنیدم  ياهناتـسلخن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دـنیوگیم : هنوگ  نیا 
وا يور  رس و  رابغ  درگ و  تسا و  راک  لوغشم  مالسلاهیلع )  ) یلع دید و  یغاب و  هب  دیسر 

هحفص 78] ]
ردیح دیس  عامـسالا ص 61  عاتما  رد  دـنیوگب و  بارتوبا  وت  هب  هکنیا  رد  منکیمن  شنزرـس  ار  مدرم  دومرف : وا  هب  باـطخ  تسا  هتفرگ  ار 

: دیوگ یلح 
زا دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  و  دیمان ، بارتوبا  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمآ  ایند  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یماگنه 

ار مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارچ  مدیـسرپ  سابع  نب  هللادـبع  زا  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  یعبر  نب  ةاـبع 
لها رب  ادخ  تجح  نیمز و  بحاص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  نوچ  تفگ : دـیمان ؟ بارتوبا 

دسر و ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  تسوا  هطساو  هب  نیمز  شمارآ  اقب و  تسا و  نآ 
كاخ شاک  يا  دیوگیم : تسا ، هدومن  ایهم  مالـسلاهیلع )  ) یلع نایعیـش  يارب  یـشاداپ  هچ  یلاع  كرابت و  دنوادخ  دنیبب  نارفاک  صخش 

ام رفاکلا  لوقی  و  دـیامرفیم : هک  میرک  نآرق  رد  تسا  دـنوادخ  راتفگ  نامه  نیا  مدوب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هیعـش  شاـک  يا  ینعی : مدوب 
. ابارت تنک  ینتیل 

تدوخ لثم  يدرف  ای  تدوخ  رگم 

ات داتسرف  هکم  لها  يوس  هب  رکبوبا  هلیسوب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ادتبا  دش  لزان  هبوت )  ) تئارب هروس  هک  یماگنه 
سک چـیه  ار  نآ  کنم  لـجر  وا  تنا  ـالا  اـهغلبیال  درک : ضرع  دـش و  لزاـن  لـیئربج  نکیلو  دـنک  غـالبا  تئارق و  ار  هروس و  مدرم  يارب 

: تفگ مالـسلاهیلع )  ) یلع يربب . دیاب  وت  ار  هروس  نیا  دومرف : تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ربمایپ  تدوخ  لثم  ای  تدوخ  رگم  دـناسرن 
. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  منکیم  غالبا  نم 

. دنکیم تیاده  ار  وت  بلق  درادیم و  تباث  ار  وت  نابز  ادخ  هک  ورب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هللا یلص  ربمایپ  هب  تشگزاب و  تحاران  نوزحم و  رکبوبا  تفرگ . وا  زا  ار  همان  دیناسر و  رکبوبا  هب  ار  دوخ  هار  هنایم  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع

مدـش رومأم  نم  هکلب  هن  دومرف : دـیدرک ؟ لزع  ارم  تیرومأم  نیا  زا  هک  هدـش  لزان  ياهیآ  نم  هرابرد  يآ  درک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و 
[. 112 . ] دنک غالبا  ار  نآ  منادناخ  زا  يدرم  ای  میامن  غالبا  ار  نآ  دوخ  ای  هک 

هحفص 79] ]

نید لیدب  یب  یماح 

هب هیطع  ما  هملـس و  ماات  داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشادرب ، مخز  کی  تصـش و  دحا  گنج  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ضرع هدیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  ینارگن  اب  اهنآ  هک  تشذگن  يزیچ  دنزادرپب . ترـضح  نآ  تاحارج  هجلاعم 

دایز و نانچنآ  وا  نت  ياهمخز  دوشیم و  زاب  يرگید  میدنبیم  ار  یمخز  ره  ام  هک  تسا  يروط  مالسلاهیلع )  ) یلع ندب  عضو  هک  دندرک 
یلع لزنم  هب  تدایع  ناونعب  ناناملسم  زا  یعمج  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  مینارگن . وا  تایح  زا  ام  هک  تسا  كانرطخ 
دوخ كرابم  تسد  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب  تحارج  مخز و  هچراپ  کی  وا  ندب  هک  یلاح  رد  دندش  دراو  مالـسلاهیلع ) )

ییاهمخز تسا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تیلوئسم  هجرد  نیرخآ  دنیبب  نینچ  نیا  ادخ  هار  رد  هک  یسک  دومرفیم : درکیم و  حسم  ار  وا  ندب 
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هللادمحلا تفگ : ماگنه  نیا  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع تفای . می  مایتلا  يدوزب  دیشکیم  اهنآ  يور  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 
[. 113 . ] مدومنن نمشد  هب  تشپ  مدرکن و  رارف  همه  نیا  اب  هک 

یهاشداپ نیگن 

دش دجسم  دراو  یلئاس  مدناوخیم  زامن  دجسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ياهزور  زا  يزور  دیوگیم : يرافغ  رذوبا 
هک شاب  دهاش  وت  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  لئاس  دادن . وا  هب  يزیچ  یـسک  یلو  درک  کمک  ياضاقت  مدرم  زا  و 
لاح رد  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع لاـح  نیمه  رد  دادـن  نم  هب  دـعاسم  باوج  یـسک  یلو  مدرک  کـمک  ياـضاقت  وت  لوسر  دجـسم  رد  نم 

. دروآ نوریب  ترـضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا  دـمآ و  کیدزن  لئاس  درک ، هراشا  وا  هب  دوخ  تسار  تسد  کچوک  تشگنا  اـب  دوب  عوکر 
دنلب نامـسآ  يوس  هب  رـس  دش  غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  درک  هدهاشم  ار  نایرج  نیا  زامن  لاح  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

وا نابز  زا  هرگ  ناسآ و  رب و  ار  اهراک  ینادرگ و  عیسو  ار  وا  هنیـس  هک  درک  اضاقت  وت  زا  یـسوم  مردارب  ادنوادخ  درک  ضرع  نینچ  درک و 
نوراه درک  تساوخرد  زین  دننک و  كرد  ار  شراتفگ  مدرم  ات  یئاشگب 

هحفص 80] ]
دمحم نم  ادـنوادخ  يزاس . کیرـش  شیاهراک  رد  ینک و  دایز  ار  شیورین  وا  هلیـسو  هب  یهد و  رارق  شرواـی  ریزو و  دوب  شردارب  هک  ار 

وا هلیسوب  ات  نادرگ  نم  ریزو  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع منادناخ  زا  زاس و  ناسآ  نم  رب  ار  اهراک  نک و  هداشگ  ارم  هنیس  ماوت  هدیزگرب  ربمایپ و 
هللا یلص  ربمایپ  هب  دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  زونه  تفگ : رذوبا  ددرگ . مکحم  متشپ 

ةالـصلا و نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  ناوخب  تفگ  مناوخب : هچ  تفگ  ربمایپ  ناوخب ، تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و 
[. 114  ] نوعکار مه  ةاکزلا و  نوتؤی 

رترب صالخا  زایتما و 

نانآ رانک  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  دـندوب  نخـس  لوغـشم  هراب  نیا  رد  دـندرکیم و  راـختفا  يرگید  رب  مادـک  ره  ساـبع  هبیـش و  يزور 
هب نداد  بآ  هلئـسم  نآ  درادـن و  يدـحا  هک  هدـش  هداد  نم  هب  يزایتما  تفگ : سابع  دـینکیم ؟ راـختفا  يزیچ  هچ  هب  دیـسرپ : تشذـگ و 
ایح امـش  زا  هکنیا  اب  تفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع متـسه . هبعک  راد  دیلک  مارحلادجـسم و  هدـننک  ریمعت  نم  تفگ : هبیـش  تسا  ادـخ  جاجح 

داهج ریـشمش  اب  نم  دومرف : ترـضح  راختفا ؟ مادک  دندیـسرپ  اهنآ  دـیرادن . امـش  هک  متـسه  يراختفا  ياراد  نم  هک  میوگب  دـیاب  منکیم 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  غارس  هب  تساخرب و  دش و  نیگمشخ  سابع  دیدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  امـش  ات  مدرک 

( مالسلاهیلع  ) یلع دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگیم ؟ نخس  نم  اب  هنوگچ  یلع  ینیبیمن  ایآ  تفگ : دمآ و  ملـس  هلآ و  و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربمایپ  دمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع )  ) یلع دینک . ادص  ار 
نایب متخاس  تحاران  ار  وا  نم  رگا  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع یتفگ ؟ نخـس  سابع  تیومع  اـب  هنوگنیا  ارچ  دومرف :

[. 115 . ] ددرگ دونشخ  دهاوخیم  سک  ره  دوش و  تحاران  دهاوخیم  سک  ره  قح  راتفگ  ربارب  رد  هک  هدوب  یتقیقح 
هحفص 81] ]

اهناسنا نیرتیقش 

رد مالـسلاهیلع )  ) یلع دوب ؟ هک  نیتسخن  ماوقا  دارفا  نیرتلدگنـس  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
وگب کنیا  یتفگ . تسار  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناسر  تکاله  هب  ار  دومث  موق  هقان  هک  یـسک  نآ  درک : ضرع  خساپ 
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ترـضح ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يا  منادیمن  تفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا ؟ یـسک  هچ  ریخا  ماوـقا  دارفا  نیرتیقش 
[. 116 (. ] درک ترضح  نآ  یناشیپ  يالاب  تمسق  هب  هراشا  و   ) دنکیم دراو  وت  رس  زا  هطقن  نیا  رب  ار  ریشمش  هک  یسک  دومرف :

باوبا دس 

دوشیم یهتنم  دجـسم  هب  نیملـسم  هناخ  زا  هک  ییاهرد  مامت  هک  دـش  رما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  دـنوادخ  بناج  زا 
لخاد هب  هک  ییاه  هناخ  رد  مامت  داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اذل  مالـسلاهیلع )  ) یلع هناخ  رد  زج  دنک  دودـسم 

نارگ ناناملسم  زا  یضعب  يارب  رما  نیا  دوش  هتسب  مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  زج  هب  دشیم  هدوشگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم 
رمع و رکبوبا و  تیومع و  هناخ  رد  هنوگچ  هک  درک  هلگ  راک  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  هزمح  هک  اـجنآ  اـت  دـمآ 

دید یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اذل  يدراذـگزاب ؟ ار  تیومع  رـسپ  هناخ  رد  اما  یتسب  ار  ربمایپ ) رگید  يومع   ) سابع
سپـس درک . داریا  دـنوادخ  دـیحوت  دـیجمت  رد  يریظنیب  هبطخ  دومرف و  توـعد  دجـسم  هب  ار  مدرم  همه  تسا  هدـمآ  نارگ  اـهنآ  رما  نیا 

یحو هکلب  مدومنن  نکاس  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع مدرکن و  نوریب  دجسم  ار  امـش  مدوشگن و  متـسبن و  ار  اهرد  اصخـش  نم  مدرم  يا  دومرف :
[. 117 . ] مدومن ارجا  ار  دنوادخ  نامرف  یهلا و 

تمایق رد  تعافش 

ردق نآ  متسیایم و  تعافش  فقوم  رد  نم  تمایق  زور  دومرف : يزور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع
: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع سپـس  مدش ، یـضار  میوگیم  نم  دمحم !؟ يا  يدش  یـضار  ایآ  دیوگ : دنوادخ  هک  منک  عافـش  ار  ناراکهنگ 

[. 118  ] یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  تسا و  هیآ  نیا  نآرق  تایآ  نیرتشخب  دیما 
هحفص 82] ]

؟ تسیک یلع 

یلع هک  میدوـب  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تمدـخ  رد  ادـخ  هناـخ  راـنک  رد  اـم  تفگ : يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج 
سپس دیآیم . امش  غارس  هب  مردارب  دومرف : داتفا  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  هک  یماگنه  دمآ  ام  يوس  هب  مالـسلاهیلع ) )

زا لبق  وا  دومرف : درک و  ام  هب  ور  دـعب  دنراگتـسر  تماـیق  رد  شنایعیـش  درم و  نیا  هک  مسق  هبعک  نیا  يادـخ  هب  تفگ  درک و  هبعک  هب  ور 
هللا مکح  هب  شتواضق  رتشیب ، همه  زا  یهلا  دهع  هب  شیافو  تسا  امـش  همه  زا  شیب  ادخ  نامرف  هب  وا  مایق  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  امـش  همه 
. تسا رتالاب  همه  زا  ادخ  دزن  شماقم  رتنوزف و  همه  زا  تیعر  هرابرد  شتلادع  رتدایز ، همه  زا  لاملا  تیب  میسقت  رد  شتاواسم  رتنوزفا ،
هیلع  ) یلع هک  یماگنه  نآ  زا  سپ  دش و  لزان  [ 119  ] هیرباریخ مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  هیآ  اجنیا  رد  تفگ : رباج 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  دعب  ادخ  قولخم  نیرتهب  دنتفگیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  دمآیم  مالـسلا )

[. 120 . ] دمآ

یتوکلم يدوجوم  یلع 

درک و رادیب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع دش و  دجسم  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکیم . تحارتسا  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
اب ار  رگیدکی  میراد  قح  ام  ایآ  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ترـضح  نارای  زا  یکی  ییادخ ) دوجوم  ياو   ) یهلا هدـبنج  يا  زیخرب  دومرف :

ییادخ هدبنج  ضرالا و  ۀباد  هک  تسا  وا  تسوا ، صوصخم  مان  نیا  هن ، دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مینزب  ادص  یمسا  نینچ 
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دنکیم هدنز  تروص  نیرتهب  رد  ار  وت  دنوادخ  نامزلارخآ  رد  یع  يا  دومرف : سپس  تسا ، هدناوخ  مان  نیا  اب  ار  وا  نآرق ، رد  ادخ  تسا و 
[. 121 . ] ینزیم تمالع  نآ  اب  ار  نانمشد  هک  تسا  وت  تسد  رد  ياهلیسو  و 

هحفص 83] ]

نآرق یلع و 

امـش اـیآ  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف  هکنآ  هلمج  زا  درکیم  وگتفگ  ناناملـسم  زا  یعمج  اـب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما يزور 
ای درک : لاؤس  یـسراف  ناملـس  درک  لزاـن  ار  نیقداـصلا ) عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   ) هیآ دـنوادخ  هک  یماـگنه  دـینادیم 

نیا هب  نیرومأم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صاخ ؟ ای  تسا  ماـع  نآ  زا  روظنم  اـیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
یلع هک  یماگنه  تسا ، تمایق  زور  ات  وا  دـعب  ءایـصوا  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع مردارب  صوصخم  نیقداص  ناونع  اما  ناـنمؤم و  همه  روتـسد 

[. 122 . ] میدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  يرآ  دنتفگ  همه  نارضاح  درک  ار  لاؤس  نیا  مالسلاهیلع ) )

گنج نودب  تیاده 

راکیپ سک  چیه  اب  دومرف : داتسرف  نمی  يوس  هب  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما
زا تسا  رتهب  وت  يارب  دوش  تیادـه  وت  تسد  هب  ناـسنا  کـی  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ، قح  يوس  هب  توعد  ار  وا  ـالبق  هکنآ  رگم  نکم 

[. 123  ] دنکیم بورغ  عولط و  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  مامت 

هرافک زامن ، وضو و 

: درک ضرع  تساخرب و  يدرم  هک  میدوب  زامن  راظتنا  هب  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ام  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع
زامن هک  یماگنه  دنادرگرب ، وا  زا  يور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماهدرک . یهانگ  نم  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا 
وضو یبوخب  نآ  يارب  و  يدادن ؟ ماجنا  ار  زامن  نیا  ام  اب  ایآ  دومرف : ربمایپ  درک . رارکت  ار  دوخ  لوا  نخس  تساخرب و  درم  نامه  دش  مامت 

[. 124 . ] تسا وت  هانگ  هرافک  نیا  دومرف : يرآ . درک : ضرع  یتفرگن ؟
هحفص 84] ]

دنروآیم ار  منهج 

تلاح نیا  تشگ . نوگرگد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  هرهچ  گنر  دش  لزان   … منهجب )  ذئموی  ءیجو   ) هیآ یتقو 
ربمایپ هناش  ود  نایم  دمآ و  مالسلاهیلع )  ) یلع دندرک . نایب  ار  ارجام  دنتفر و  مالـسلاهیلع )  ) یلع غارـس  هب  یـضعب  دمآ ، نارگ  باحـصا  رب 

يور ياهثداح  هچ  داب ، تیادف  هب  مردام  ردپ و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دیسوب و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. درک توالت  نم  رب  ار  هیآ  نیا  لیئربج  دومرف : هداد ؟

؟ دنروآیم ار  منهج  هنوگچ  تفگ : مالسلاهیلع )  ) یلع
ار همه  دننک  اهر  ار  وا  رگا  هک  تسا  یشکرس  لاح  رد  نآ  و  دنروآیم ! دنـشکیم و  راهم  رازه  داتفه  اب  ار  نآ  هتـشرف  رازه  داتفه  دومرف :

نم رب  ار  وت  تشوگ  دـنوادخ  تسین ، يراک  وت  اب  ارم  دـمحم ! يا  دـیوگیم : وا  مریگیم و  رارق  منهج  ربارب  رد  نم  سپـس  دـنزیم ، شتآ 
. تسا هدرک  مارح 

بر دیوگیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اما  تسا ، شیوخ  رکف  رد  سک  ره  تمایق )  ) زور نآ  رد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
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[. 125 (! ] متما متما ، ! اراگدرورپ  ) یتما بر  یتما ،

هنالداع تواضق 

نمی و مدرم  داشرا  يارب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رخاوا  رد 
هدـنک و ار  یقیمع  لادوگ  يریـش  راکـش  يارب  یهورگ  داد  خر  یبیجع  هثداح  مایا  نآ  رد  داتـسرف  اجنآ  هب  اهنآ  نیب  تموکح  تواـضق و 
وا تفرگ و  ار  يرگید  تسد  دوخ  ناج  ظفح  يارب  وا  دیزغل ، اهنآ  زا  یکی  ياپ  ناهگان  دندرک  هرـصاحم  هتخادنا و  نآ  نایم  رد  ار  يریش 
. دندرم رفن  راهچ  ره  اهنآ  هب  ریش  هلمح  رثا  رب  داتفا و  لادوگ  لخاد  هب  اهنآ  همه  ماجنارس  یمراهچ و  تسد  یموس  ار و  یموس  تسد  زین 

یتقو مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دسر . ندیگنج  هب  ارجام  هک  يدح  ات  دـش  عازن  فالتخا و  ناشناگتـسب  نیب  اهنآ  ياهب  نوخ  هید و  دروم  رد 
رد نم  دومرف : تفر و  اهنآ  دزن  دش  علطم  ارجام  زا 

هحفص 85] ]
تواضق امش  نایم  رد  ات  دورب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  دیدادن  تیاضر  نم  يرواد  هب  رگا  منکیم و  يرواد  امش  نایم 

33 رتش ؛ دص  زا  الثم   ) ار ناسنا  کی  هید  موس  کی  وا  ناگتـسب  دیاب  یلو  درادن ، ياهید  دـش  ریـش  همعط  هک  یلوا  درف  دومرف : هاگنآ  دـنک .
. دنزادرپب لوتقم  نیمود  ءایلوا  هب  رتش )

نانآ دنزادرپب . مراهچ  لوتقم  ءایلوا  هب  ار  لماک  هید  یموس  ناگتـسب  دـنزادرپب و  لوتقم  نیموس  ءایلوا  هب  ار  هید  موس  ود  یمود  ناگتـسب  و 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک . لقن  ار  نایرج  دنتفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  اذل  دندرکن  لوبق  ار  ماما  تواضق 

: دومرف اهنآ 
.( درک تواضق  یلع  هک  تسا  نامه  حیحص  تواضق  یلع ؛ یضق  امک  ءاضقلا  )

کی یلوا  ناگتـسب  اریز  درک . میـسقت  يواسم  روطب  یلبق  لوتقم  رفن  هس  يایلوا  نایم  ار  مراهچ  لوتقم  ياهبنوخ  ماـما  هک  درک  هجوت  دـیاب 
هید همه  یموس  ناگتـسب  دنداد و  دوب ) ناشدوخ  زا  نآ  موس  کی  هک   ) ار هید  موس  ود  یمود  ناگتـسب  دنداد و  یمود  ایلوا  هب  ار  هید  موس 

[. 126 . ] دنتخادرپ دوب  يرگید  زا  نآ  موس  ود  هک  ار 
ییاضترم وت  ینسحلاوب  وت 

ییافطصم وت  قح  هولج ي  وت 
ییاتفال یبن ز  دوصقم 

[. 127  ] ییاتا له  ادخ ز  حودمم 

زوت هنیک  قفانم 

( مالـسلاهیلع  ) یلع هاگان  دـندوب  هتـسشن  یبنلا  دجـسم  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  هارمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
رد هک  دوخ  هاگیاج  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع هکنیا  ات  دندرک  لابقتـسا  یمرگ  هب  وا  زا  دنتـساخرب و  وا  مارتحا  هب  نارـضاح  دش  دجـسم  دراو 

تبحص یشوگرد  مه  اب  دندوب  قافن  هب  مهتم  هک  نارضاح  زا  رفن  ود  نایم  نیا  رد  تسـشن  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم 
ترـضح نآ  دـننزیم ، فرح  مه  اب  هتـسهآ  ارچ  هک  تفایرد  دـید  ار  اهنآ  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرکیم 

لخاد تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دومرف  سپس  دش  رهاظ  شکرابم  هرهچ  رد  مشخ  راثآ  هک  يروطب  دش  نیگمـشخ 
درادب تسود  ارم  هک  یسک  رگم  دوشیمن  تشهب 

هحفص 86] ]

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  دراد . نمشد  ار  مالسلاهیلع ))  ) یلع هب  هراشا   ) صخش نیا  یلو  دراد  تسود  ارم  دنک  نامگ  هک  یسک  تسا  وگغورد  دیـشاب  هاگآ 
هک یناسک  يا  دـیدرگ : لزان  ( 9 هلداجم /  ) هیآ نیا  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسد  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسد  ماـگنه 

[. 128 …  ] دینکن ییوگزار  لوسر ، تیصعم  يدعت و  هانگ و  هب  دینکیم  ییوگزار  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا 

نم تما  درف  نیرتهب 

نم يارهز  دومرف : سپـس  دوب  هدمآ  وا  رادـید  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  هدـش  رامیب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراد . تلاسک  ردـپ  درک : ضرع  مالـسلااهیلع  همطاف  یتسه ؟ نیگمغ  ارچ  تسا ؟ روطچ  تلاح 

هللا یلـص  ربمایپ  تسین  روگنا  لصف  نونکا  هک  منادیم  یلو  مراد  لیم  روگنا  هب  درک  ضرع  مالـسلااهیلع  همطاف  يراد ؟ لیم  يزیچ  هب  اـیآ 
هلزنم كدنع  یتما  لضفا  عم  هب  انتئا  مهللا  درک  نینچ  هاگنآ  دتـسرفب  ام  يارب  روگنا  هک  دراد  ار  نآ  تردق  ادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 

یلع هک  تشذگن  ياهظحل  دـنچ  تسرفب . ام  دزن  تسا  وت  هاگـشیپ  رد  نم  تما  درف  نیرتهب  ماقم  رظن  زا  هک  یـسک  هارمه  ار  روگنا  ایادـخ 
هللا ربکا ، هللا  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . هتفرگ  تسد  هب  ابع  ریز  یلیبنز و  دندید  دش و  هناخ  دراو  مالـسلاهیلع ) )

همطاف هدب  رارق  روگنا  نیا  رد  ارم  رتخد  يافـش  يداد  صاصتخا  یلع  هب  تما ) درف  نیرتهب  دروم  رد   ) ارم ياعد  هک  هنوگنامه  ایادخ  ربکا ،
افـش راوگرزب  يوناـب  نآ  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناـخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زونه  دروخ و  روـگنا  نآ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز 

[. 129 . ] تفای

رادیب يرگراثیا 

. دریگب دزم  ناتسلخن  بحاص  زا  وج  يرادقم  نآ  ربارب ، رد  ات  دش  ریجا  يدرف  ناتسلخن ، يرایبآ  يارب  ار  یبش  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
درآ ار  نآ  تمسق  کی  درک  تمسق  هس  ار  وج  نآ  تفرگ  ار  وج  رادقم  نآ  تخادرپ و  يرایبآ  يرگراک و  هب  حبص  ات  ار  بش  نآ 

هحفص 87] ]
تمـسق اب  ددرگ  ریـس  ات  داد  وا  هب  ار  نان  نآ  ترـضح  درک . اذـغ  ياضاقت  دـمآ و  ینیکـسم  هظحل  نامه  یلو  درک  هیهت  نان  نآ  اب  دومن و 

نآ موس  تمسق  اب  داد  وا  هب  ار  نان  ترضح  درک  کمک  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  دمآ و  یمیتی  هدامآ  هک  یتقو  درک  هیهت  نان  زین  نآ  مود 
رـسمه و دوخ و  داد  وا  هب  ار  نان  نآ  ترـضح  درک  اذـغ  ياـضاقت  دـمآ و  يریـسا  دـش  هداـمآ  هک  یتقو  درک  هیهت  یناـن  ترـضح  زین  وج 

[. 130 …  ] دندنام هنسرگ  شنادنزرف 

نمی رد  یتیرومام 

يرارقرب روظنم  هب  هک  تساوخ  نم  زا  دناوخ و  ارف  شیوخ  دزن  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
يرمع هک  دنتـسه  یتیعمج  نانآ  ادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  منک . رفـس  هیحان  نآ  هب  نمی  مدرم  نایم  رد  یتشآ  حلص و 

هب هک  نمی  هب  دورو  ودـب  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : ترـضح  متـسه  لاس ) نس و  مک   ) یناوج نم  هک  یلاـح  رد  هتـشذگ  ناـشیا  زا 
امش رب  ادخ ، هراتس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیمز ، يا  خولک ، يا  تخرد ، يا  وگب  دنلب  يادص  اب  تسیاب و  ندیسر  قیفا  هندرگ 
ادیپ فارـشا  اهینمی  رب  متفرگ و  رارق  قیفا  هندرگ  زارف  رب  هک  نیمه  مدش  نمی  یهار  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . هداتـسرف  دورد 

هیـصوت هب  انب  نم  دـندرک  هلمح  نم  فرط  هب  ندوب  تسد  هب  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دوخ  ياهنامک  هزین و  اب  اـهنآ  هک  مدـید  ناـهگان  مدرک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیمز ، يا  خولک ، يا  تخرد ، يا  مدز  دایرف  دنلب  يادص  هب  اج  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
دندمآ و رد  هزرل  هب  ادص  کی  یگمه  نیمز  خولک و  تخرد و  هک  مدینش  ماگنه  نیا  رد  تسا . هداتسرف  دورد  امش  رب  ادخ ، هداتسرف  ملس 
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ناشیاهوناز تخادنا و  اهینمی  مادنا  رب  هزرل  اهادص  نیا  ندینش  دورد . وت  رب  ادخ و  هداتسرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنتفگ :
[. 131 . ] متشگزاب هنیدم  هب  هتخاس و  رارقرب  یتشآ  حلص و  اهنآ  نایم  رد  زین  نم  نامرف ) هب  شوگ  هدامآ و   ) دش تسس 

هحفص 88] ]

منک هبوت  هنوگچ  یلع  ای 

درک ضرع  دش و  لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  هب  دشابیم  لتق  شمکح  یمرج  رطاخ  هب  هک  یـسک  ینعی  مدلا  رودـهم  رفن  کی  يزور 
ربمایپ روضح  هب  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما دـشخبب ؟ ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  منک  هچ  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـی 

. نک توالت  ار  فسوی  هروس  هیآ 91  ورب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
[. 132  ] میدوب راک  اطخ  ام  هتشاد و  مدقت  ام  رب  ار  وت  دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب  نیئطاخل  انک  نا  انیلع و  هللا  كرثا  دقل  هللا  ات 

مکل هللا  رفغی  مویلا  مکیلع  بیرثت  ال  [ 133  ] دومرف تئارق  ار  فسوی ) هروس  هیآ 92   ) دعب هیآ  گنرد  یب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
[. 134 . ] تسا نابرهم  نیرتنابرهم  وا  دشخبیم و  ار  امش  دنوادخ  تسین  امش  رب  یحیضوت  نیمحارلا و  محرا  وه  و 

[. 135 . ] تفرگ رارق  صخش  نآ  زا  ترضح  نآ  وفع  مکح  هلزنم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فرط  زا  هیآ  نیا  تئارق  و 

نیدسفم مادعا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسویپ  عوقو  هب  يرجه  لاس 8  رد  هک  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  هکم  حتف  نایرج  رد 
وفع و زور  زورما  ۀـمحلملا  ـال  ۀـمحرملا  موی  مویلا  : ) دومرف داد و  رارق  وفع  دروم  ءوس  قباوس  همه  نآ  اـب  ار  نایفـسوبا  یتح  ار ، همه  ملس 

اجک ره  دومرف : ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب  رفن  اهنآ 6  دادعت  هک  ياهدع  هک  دوب  نیا  بیجع  یلو  ماقتنا ) زور  هن  تسا  تشذگ 
، حرسیبا نب  دعس  نب  هللادبع  هبابص ، نب  سیقم  زا  دندوب  ترابع  هدع  نیا  دنشاب  هدش  نازیوآ  هبعک  هدرپ  هب  هچ  رگا  دیـشکب  دیتفای  ار  اهنآ 
. دندرکیم ییوگدب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دوخ  زاوآ  زاس و  اب  هک  ناوخهزاوآ  رفن  ود  لیفن و  نب  ثریوح  لطخ ، نب  هللادبع 

یلع تسدب  اهنآ  رفن  شش  زا  رفن  اعمج 3  تشک و  ار  لیفن  نب  ثریوح  وگدب و  ناوخهزاوآ  ود  نآ  زا  یکی  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
[. 136 . ] دندش هتشک  مالسلاهیلع ) )

هحفص 89] ]

ربمایپ زا  دعب  تیاده  بکوک 

ربمایپ هکنیا  ات  دـندوب  عمج  ناشیا  هناخ  رد  ربمایپ  باحـصا  یبش  دـیوگیم : يو  هک  سابعنبا  زا  هدرک  تیاور  بهذـم  یعفاش  یلزاغمنبا 
نآ دـمآ  دورف  هک  ره  هناـخ  رد  نییاـپ  دـیآیم  دورف  نامـسآ  زا  یبـکوک  رحـس  یکیدزن  رد  بشما  دـندومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ناهگان دوب ) هللالوسر  يومع  سابع  نوچ   ) دوب مردپ  سابع  رتعامط  همه  زا  دندیباوخن  باحـصا  همه  بش  نامه  تسا . نم  یلو  صخش 
دنتفگ باحصا  هعقاو  نیا  زا  سپ  هتبلا  دمآ  دورف  مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  رد  ات  دمآ  نییاپ  نامـسآ  زا  نشور  یبکوک  هک  دندید  باحـصا 

. دنک دوخ  یلو  ار  دوخ  مع  رسپ  دهاوخیم  تسا و  تلالض  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع شمع  نبا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

دیوگیم مدرم  ییافویب  زا  ربمایپ 

ضقن و ارت  تماما ) تفـالخ و   ) رما تعاـمج  نیا  یلع ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
دنوادـخ ات  يرابدرب ، داب  وت  رب  سپ  دـننکیم !!! ارم  ینامرفان  وت  هرابرد  هتفرگ و  ییاهنت  هب  ناشدوخ  وت ، نودـب  ار  تفالخ  هدومن و  بصغ 
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هتفای و هار  وت  هب  هک  راذـگم  ار  اهنآ  سپ  درک ، دـنهاوخ  ییافویب  وت  اب  اهنآ  يدوز ، نیمه  هب  شاب  هاگآ  یلع  يا  دـنک . لزاـن  ار  دوخ  رما 
زا لیئربج  ار  ربخ  نیا  درک  دنهاوخ  تنایخ  وت  هب  نم  زا  سپ  تما  نوچ  نک ) دوخ  هشیپ  ار  ربص  ینعی   ) دـنزیرب ار  تنوخ  دـننک و  تراوخ 

[. 137 . ] داد نم  هب  راگدرورپ 

دنوادخ دزن  درف  نیرترادوربآ 

يارب دنوادخ  زا  ات  متساوخ  ترضح  نآ  زا  میدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  دیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
تشادرب اعد  هب  ار  شیاهتسد  سپـس  درازگزامن  تساخرب و  ترـضح  هاگنآ  درک  مهاوخ  نینچ  دومرف : ترـضح  دیامن . ترفغم  بلط  نم 

نارفغ وفع و  لومشم  ار  یع  هک  مهدیم  دنگوس  یلع  تلزنم  برق و  ماقم و  هب  ار  وت  اراگدرورپ  درک  ضرع  دنوادخ  هب  هک  مدینش  هاگنآ 
هب ار  دنوادخ  ارچ  ( ؟ تسا ییاعد  هچ  نیا  ادخ  لوسر  يا  متفگ  يزاس . دوخ 

هحفص 90] ]
شهاگرد عیفـش  ار  وا  ات  تسه  رتیمارگ  رترادوربآ و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  یـسک  رگم  یلع  ای  دومرف : ترـضح  يداد ) دـنگوس  نم  قح 

[. 138 . ] منک

متسه وا  یهدب  نماض  نم 

راصنا زا  یکی  هزانج  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تایح  رد  دیوگیم : يردـخ  دیعـسوبا 
ترـضح هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تشگرب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يرآ ، دـنتفگ : تسه ؟ ینید  وا  رب  اـیآ  دومرف : دـش . رـضاح 

نع تککف  امک  کتبقر  هللا  کـف   ) دومرف مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  متـسه ، وا  یهدـب  نماـض  نم  تفگ :
لاـملا تیب  زا  دوبن  رـضاح  اـما  دوب  نینچ  دوـخ  لاـم  شـشخب  رد  هک  دوـب  هنوـگنآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماـما  يرآ  [ 139 ( ] ملـسملا کیخا 

. دشاب وا  قح  هکنآ  رگم  دهدب  شکیدزن  نایعیش  هب  یلام  نیرتمک 

باجح اب  نز  يارب  ربمایپ  ياعد 

تخس اوه  هزور  نآ  میدوب  هتسشن  عیقب  ناتسربق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  هب  يزور  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
نز نآ  هجیتن  رد  تفر و  ورف  يدوگ  رد  ناویح  نآ  تسد  ناهگان  درک  روبع  اـم  يولج  زا  دوب  هراوس  هک  ینز  لاـح  نیمه  رد  دوب  یناراـب 
یلص ادخ  لوسر  نایفارطا  دش . تحاران  دنادرگ و  يور  هنحـص  نیا  ندید  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دش . نیمز  رب  شقن 

وا ندب  مامت  هک  دراد  ياهماج  نت  رب  تسا و  هدیشوپ  نز  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  دندرک  ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
نارفغ تمحر و  لومـشم  دـنرادیم  هگن  هدیـشوپ  ار  دوخ  هک  ینانز  اراگدرورپ  تفگ : درک و  اعد  وا  قح  رد  ترـضح  . تسا هدـناشوپ  ار 

: دومرف سپس  تالو  رستملل  رفغا  هللا  نادرگب  دوخ 
ندیشوپ اب  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  هب  ار  ناتنارسمه  دراد و  هگن  هدیشوپ  ار  ناتمادنا  هک  دینک  هدافتسا  ییاههماج  زا  شـشوپ  يارب  مدرم  يا 

[. 140 . ] دیراد هگن  ناما  ظفح و  رد  نآ 
هحفص 91] ]

نسح ماما  يراذگمان 

باختنا ار  وا  مان  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هب  دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماما  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یتقو 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  سپس  . مریگیمن تقبس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نم  دومرف : مالسلاهیلع )  ) نانمؤمریما نک .
( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دیدرک ؟ باختنا  شیارب  یمان  هچ  دومرف : دیسوب و  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرب . ملس  هلآ و  و 

مریگیمن تقبـس  شیوخ  يادـخ  رب  مه  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  میدرکن . باـختنا  یماـن  امـش  زا  لـبق  داد  باوج 
رما لجوزع  دنوادخ  درک : ضرع  دناسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  دنوادخ  کیربت  مایپ  دش و  لزان  ادخ  فرط  زا  لیئربج 
یلص ربمایپ  راذگب . مان  نوراه  دنزرف  مان  هب  ار  وا  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن  دننام  امـش  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تبـسن  نوچ  هک  دنکیم 

، تسا یبرع  نم  نابز  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربش . داد : باوج  لـیئربج  دوب ؟ هچ  وا  ماـن  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
[. 141 . ] تسا نسح  یبرع  نابز  رد  نآ  لداعم  درک : ضرع  لیئربج 

نآ یگنوگچ  عماج و  رفعج  یلع و  ترضح 

یلع رب  ینامحر  ضیف  هضافا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ  هلیـسوب  الع  لـج و  مظعا  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  یقرط  هلمج  زا 
زمر فورح  قیرطب  ۀمایقلا  موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  رب  لمتشم  دوب  یباتک  هفیحص و  نآ  تسا و  هدوب  عماج  رفج  دش  مالسلاهیلع ) )

. تسا هدوب  مالسلاهیلع )  ) نیرهاط همئا  یلع و  تاصوصخم  زا  نآ  ملع  باتک و  نآ  هک 
رخآ هب  ترمع  هک  داد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  دمآ و  لیئربج  عاداولا  ۀجح  زا  تعجارم  زا  دعب  ترجه  مهد  لاس 
زگره يراد و  هدعو  نم  هب  ایادخ  درک : ضرع  تشادرب و  ایاطعلا  بهاو  ترضح  هاگرد  هب  ار  دوخ  كرابم  ياهتسد  ترضح  نآ  هدیـسر 

. ینکیمن هدعو  فلخ 
نایم رد  دنیامنیم  تباجا  ار  وت  ات  نک  ادـص  ار  ارحـص  ناناویح  نیـشنب  هلبق  هب  تشپ  دـحا  هوک  يالاب  رادرب و  ار  یلع  دیـسر  یهلا  باطخ 
ندرگ فرط  زا  ار  وا  تسوپ  دـیامن و  حـبذ  ار  وا  نک  رما  یلع  هب  تسا  هدـمآ  الاب  وا  خاش  یکدـنا  هک  تسا  یگرزب  گنر  خرـس  زب  اـهنآ 

دروآیم بکرم  ملق و  تاود و  دیآیم و  لیئربج  هاگنآ  هدرک  یغابد  ار  وا  دنک  هنوراو  دنکب و 
هحفص 92] ]

سردنم زگره  دنامیم و  یقاب  تسوپ  هتـشون و  نآ  دسیونب  وگب  یلع  هب  وت  دیوگیم : لیئربج  هچ  ره  دشابیمن  نیمز  بکرم  سنج  زا  هک 
. دوب دهاوخ  هزات  دنیاشگب  ار  وا  هاگ  ره  دنام  دهاوخ  ظوفحم  دوشیمن و 

ترـضح نآ  تمدـخ  تاود  ملق و  دـمآ  لیئربج  دومن  لمع  دـحا  هوک  يـالاب  روتـسد  ناـمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هب ءزج  الک و  ار  ملاع  همهم  عیاقو  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هاگنآ  دـش  راـک  هداـمآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دومرف  رما  ترـضح  دراذـگ 

هکنآ ات  تشونیم  تسوپ  نآ  رب  دومرفیم : یلع  هب  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگیم ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
دوب و هچ  ره  ۀمیقلا  موی  یلا  نئاک  وه  ام  ناک و  املک  باتک  نآ  رد  دش  تبث  تشون و  مه  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  هچاپ و  کیراب  ياهتـسوپ 

. تمایق زور  ات  دش  دهاوخ  دعب  هچ  ره 
نآ رد  تمایق  زور  ات  دمآ  دهاوخ  دالوا  کیاکی  رس  رب  هچنآ  اهنآ و  نانمشد  ناتـسود و  يرارذ و  اهدالوا و  یماسا  یتح  دنتـشون  ار  مامت 

. دیدرگ تبث  باتک 
تماما تیالو و  تثارو و  بابسا  ءزج  دنداد و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  هرفج  هدلج و  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاگنآ 

. دراپسیم تثارو  هب  دوخ  زا  دعب  مولعم  ماما  هب  دورب  ایند  زا  یماما  ره  هک  تفرگ  رارق 
ماکحا و ایلاب و  ایانم و  ملع  زا  تسه  زیچ  همه  نآ  رد  تسا و  ترـضح  نآ  دـنزرف  هدزای  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع صوصخم  باتک  نیا  سپ 

[. 142 . ] دشابیم مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  صوصخم  مولع  حیتافم  زا  هحفص  دصتفه  رازه و  رب  لمتشم  اهتغل و  مامت 
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قلخ نیرتبوبحم 

ربمایپ دنداد  هیده  ترـضح  نآ  هب  دندروآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  ار  هدنرپ  دنچ  دیوگیم : کلام  نب  سنا 
نآ نارـسمه  زا  یکی  دیـسر  هدـنرپ  هس  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هک  درک  میـسقت  دوخ  ناسمه  نیب  ار  اـهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

کی نامه  هب  دوخ  دروآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  هدرک و  هدامآ  هتخپ و  ار  دوخ  هیمهـس  زا  ةاطق  هدنرپ  ود  ترـضح 
. درک تعانق  هدنرپ 

هحفص 93] ]
زا اـت  تسرفب  اـجنیا  هب  ارم  دزن  رد  دوخ و  هاگـشیپ  رد  قلخ  نیرتـبوبحم  ایادـخ  درک : اـعد  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

 … میروخب مه  اب  هدش  هدامآ  هدنرپ  نیا  زا  هک  ییاذغ 
[. 143 . ] دندرک لیم  اذغ  نآ  زا  ترضح  نآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش و  رضاح  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما 

تسا ماما  رگ  برغم  هب  ات  قرشم  ز 
[. 144  ] تسا مامت  ردیح  نینمؤملاریما 

رارسا مرحم 

کیدزن دوخ  هب  ار  وت  اـت  هداد  روتـسد  نم  هب  ادـخ  یلع  اـی  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
یلع هب  هاگنآ  ۀـیعاو و  نذا  اهیعت  هک و  دـش  لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  ییاـمن  يرادـهگن  وت  اـهنآ  زا  اـت  منک  میلعت  وت  هب  ار  مدوخ  مولع  هدرک و 

مدیسرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : يردخ  دیعسوبا  و  [ 145  ] یتسه هدنرادهگن  شوگ  نآ  وت  دومرف : مالسلاهیلع ) )
؟ تسیچ باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  ینعم 

وا ینعی : بلاط  یبلا  نب  یلع  یخا  كاذ  دومرف : تسیک ؟ باـتکلا  ملع  هدـنع  نم  و  متفگ : دوب . دواد  نب  نامیلـس  مردارب  یـصو  وا  دومرف :
[. 146 . ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردارب 

ارهز ترضح  جاودزا 

ناـمثع و رمع ، رکبوـبا ، هـلمج  زا  يداـیز  ناراگتـساوخ  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترــضح  زا  مالــسلاهیلع )  ) یلع ماـما  يراگتــساوخ  زا  لـبق 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب . هدیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  يراگتـساوخ  تهج  فوع  نب  نمحرلادبع 

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  يزور  هکنیا  ات  اهبر ) یلا  اهرما   ) تسادخ اب  مرتخد  جاودزا  رما  دومرف : دز و  اهنآ  یمامت  هنیـس  هب  در  تسد  ملس 
دروم رد  دنتـشاد  روضح  اجنآ  رد  زین  رگید  نت  دنچ  يراصنا و  ذاعم  نب  دعـس  دـندوب و  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ار وا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  شیرق  فرـشا  تـفگ : رکبوـبا  دـمآ . ناـیم  هـب  تبحـص  مالـسلااهیلع  ارهز  ترــضح 
( مالسلاهیلع  ) یلع یلو  تسادخ  نامرف  هب  همطاف  جیوزت  دومرف : ترضح  نآ  یلو  دندرک  يراگتساوخ 

هحفص 94] ]
ایآ تفگ : ذاعم  نبدعس  و  رمع ، هب  وا  هاگنآ  تسا . هدش  يراک  نینچ  زا  عنام  وا  یتسد  گنت  منکیم  نامگ  هتفرن  وا  يراگتـساوخ  هب  زونه 
وا هب  دـشاب  رما  نیا  زا  عنام  وا  یتسدیهت  هچنانچ  مینک و  هرکاذـم  يو  اب  دروم  نیا  رد  میورب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  مه  قاـفتاب  دـیلیام 
هب مالسلاهیلع )  ) یلع يوجتسج  رد  هدش و  جراخ  دجسم  زا  اهنآ  دیوگیم : ناملـس  دهد . تقیفوت  ادخ  تفگ : دعـس  مینکب ؟ یلام  کمک 

. دنکیم یـشکبآ  رتش  اب  يدزم  تفایرد  يارب  راصنا  زا  يدرم  ناتـسلخن  رد  ترـضح  نآ  هک  دش  مولعم  دنتفاین و  ار  وا  یلو  دـنتفر  وا  هناخ 
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اجنیا هب  هک  درک  راداو  ار  امـش  يزیچ  هچ  تسا ، ربـخ  هچ  دومرف : داـتفا . اـهنآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع مشچ  نوچ  دـنتفر و  وا  دزن  هب  هاـگنآ 
یلص ادخ  لوسر  زا  شیرق  فارشا  یشاب . هتشادن  تلیضف  نآ  رد  وت  هک  تسین  یکین  تلصخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  تفگ : رکبوبا  دییایب ؟

اب مالـسلااهیلع  همطاف  جـیوزت  راک  تسا  هدومرف  هداد و  در  باوج  اـهنآ  هب  وا  دـناهدرک و  يراگتـساوخ  ار  شرتخد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ادخ و هک  مراد  نیقی  نم  تسیچ ؟ دینکیمن  تبحص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  اب  دروم  نیا  رد  امـش  هک  نیا  تلع  تسادخ 
هب ارم  رکباـبا  يا  دومرف : دـش  دولآ  کـشا  شنامـشچ  رکبوبا  نخـس  ندینـش  زا  ( مالـسلاهیلع  ) یلع دناهتـشاد . هگن  وت  يارب  ار  وا  شلوـسر 

عنام یتسدیهت  رقف و  طقف  متسه و  بغار  رما  نیا  هب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  يداد  رکذت  مدوب  لفاغ  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  يدروآ و  ناجیه 
( مالسلاهیلع  ) یلع هاگنآ  درادن . یشزرا  چیه  شلوسر  ادخ و  دزن  رد  اهیفام  ایند و  مامت  وگم  نینچ  تفگ : رکبوبا  تسا . راک  نیا  ماجنا  زا 

[. 147 . ] دش بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  مالسلااهیلع  همطاف  يراگتساوخ  يارب 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  یتقو  دومرف : مالسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  دوخ 

یلص ادخ  لوسر  مدرک : ضرع  تسه ؟ جاودزا  تبغر  ارت  ایآ  دومرف : ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  یلب  مدرک : ضرع  یلع ! ای 
هکنیا ات  دنک  جیوزت  نم  هب  ار  شیرق  نانز  زا  یکی  دـهاوخیم  ترـضح  نآ  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  تسا ، رتاناد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ارم یتقو  متفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نم  و  دومرف : راضحا  دوخ  دزن  ارم  ادعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يادخ هک  ارت  داب  تراشب  یلع  ای  دومرف : هاگنآ  مدید  دیشخردیم  يدیفـس  زا  هک  ار  وا  ياهنادند  نم  و  دومرف : مسبت  هداشگ  هرهچ  اب  دید 

دومرف ترضح  هنوگچ ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  مدرک  ضرع  درک . تیافک  وت  جاودزا  هرابرد  ارم  رما  لاعتم 
هحفص 95] ]

تـشهب ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  تفگ : مدیـسرپ  نآ  ببـس  زا  مدـیئوب و  هتفرگ و  ار  اهنآ  نم  داد و  نم  هب  لفنرق  لبنـس و  دـش  لزان  لیئربج 
هک دومرف : ار  ناگتشرف  دنوادخ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  همیلو  زور  هک  دز  ادص  شرع  زا  يدانم  دنهد و  تنیز  ار  تشهب  هک  داد  روتـسد 

. مدیدنسپ مه  يارب  ار  اهنآ  مدرک و  جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  نم  دیشاب  هاوگ 

ربمیپ یصو  ادخ ، یلو 

نماد رب  شکرابم  رـس  تفر  رارق  تافو  رتسب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما 
يور شیپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  ساـبع  دوب  نارجاـهم  راـصنا و  زا  رپ  هناـخ  دوـب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

میاههدعو هب  ییامنیم و  ادا  ار  مضرق  ینکیم و  لمع  ار  متیصو  ایا  دومرف : سابع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب  ترضح 
نآ رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اذـل  مرادـن ) ار  راک  نیا  ناوت  ، ) تسد یهت  مراو و  لایع  وریپ  نم  تفگ  ساـبع  ییاـمنیم . اـفو 

یـسک هب  ار  روما  نیا  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  تفریذـپن  ساـبع  یلو  درک  رارکت  ار  دوـخ  فرح  هبترم  عمج 3 
یلع يا  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هـب  سپــس  تـفگ : دـهاوخن  نخــس  وـت  دـننام  درک و  دـهاوخ  ادا  ار  شقح  هـک  مراپــسیم 

يزادرپب و ار  شـضرق  ینک و  افو  میاهدـعو  هب  ینک و  لمع  دـمحم  ياههدـعو  هب  هک  ینکیم  لوبق  ایآ  دـمحم ، ردارب  يا  مالـسلاهیلع ،) )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهد . باوج  تسناوتن  دوب  هتفرگ  ار  شیولگ  هیرگ  هک  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يریگب !؟ ار  شثاریم 

ربمایپ هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نم ، اب  شنایز  دوس و  مدرگ ، تیادـف  يرآ  درک : ضرع  ماـگنه  نیا  رد  درک  رارکت  ار  دوخ  نخس 
هب ار  رتشگنا  نیا  ماهدـنز  نم  اـت  دومرف : درک و  نوریب  دوخ  تشگنا  زا  ار  دوخ  رتـشگنا  مدـید  مدرکیم  هاـگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ماـمت زا  هک  مدرکیم  وزرآ  هک  یلاـح  رد  مدرک  دوخ  تشگنا  رد  ار  نآ  نوـچ  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  نک ، دوـخ  تسد 
وا هب  تساوخ و  ارچ  لالب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  مشاب . هتشاد  ار  رتشگنا  نیمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثاریم 
هک  ) اصع دـنبرمک و  درب ، هماج  باحـس ، همامع  راقفلاوذ ، نهاریپ ، مچرپ ، هرز ، دوخ ، هالک ، زا : دـنترابع  هک  رواـیب  ار  لـئاسو  نیا  دومرف :
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-1 هـالک : هس  دـحا و  گـنج  نهاریپ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جارعم  نهاریپ  ود  نیلعن ، تفج  ود  دوب ) یتشهب  دـنبرمک  نآ 
-3 ترضح . هعمج  ياهزور  رطف و  دیع  نابرق و  دیع  هالک  - 2 ترفاسم ، هالک 

هحفص 96] ]
و ءابهش ، رتسا  ود  ات  دومرف : دعب  تسشنیم و  وگتفگ  هب  شباحصا  اب  تشاذگیم و  رـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یهالک 

دنروایب زین  ار  ریفع  رامح  موزح و  بسا  حانج و  بسا  ود  ءاوصت و  ابضغ و  رتشود  لادلد و 
نم زا  ار  اهنیا  ماهدنز  نم  ات  یتایح  یف  اهـضبقا  دومرف : درپس و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  هب  ار  اهنیا  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

[. 148 . ] نک تفایرد 
نم دـحا  کعزاین  یک ال  راصنالا  نیرجاـهملا و  نم  تیبلا  یف  نم  ةداهـشب  اذـه  ضبقاـف  مق  یلع  اـی  دومرف : ترـضح  رگید  یمـالک  رد  و 

[. 149  ] يدعب
عازن و وت ) يربهر  و   ) وت اب  سک  چـیه  نم  زا  دـعب  ات  نک  تفایرد  ار  اهنیا  راصنا  نارجاـهم و  زا  نارـضاح  مشچ  ربارب  رد  زیخرب و  یلع  يا 

. دنکن زیتس 
. تشگرب تشاذگ و  ینما  لحم  رد  درب و  دوخ  هناخ  هب  تفرگ و  لیوحت  ار  اهنآ  تساخرب و  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  سپس 

رد مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ترضح  ام  یمالـسا  لیـصا  ياهباتک  مالـسا و  ردص  نامز  يارعـش  حیحـص و  ییاور  ذخأم  تداهـش  هب  اذل 
دننک و وحم  ار  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما راثآ  هک  دنداد  مه  تسد  هب  تسد  هیما  ینب  یلو  دوب  هدش  هتخانـش  یـصو  هب  زین  مالـسا  ردـص 

[. 150 . ] دوب هیلع  هللا  تاولص  یصو  ترضح  زا  راهتشا  بقل و  نیا  فذح  اهنآ  ياهراک  زا  یکی 
اضق نابتاک  سودرف  رد  رب  هتشون 

[. 151  ] رارک ردیح  دهعیلو  لوسر و  یبن 

درک عادو  ربمایپ  اب  هک  یسک  نیرخآ  سابع ، نب  مثق 

(، مالـسلاهیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  زا : دـندوب  ترابع  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسغ  تیلوؤسم  هک  یناـسک 
اما [ 152  ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالغ  نارقـش ، دیز و  نب  ۀمـسا  سابع ، نادـنزرف  مثق ، لضف و  بلطملادـبع ، نب  سابع 

لضف و مالسلاهیلع ،)  ) یلع دندش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  دراو  هک  یناسک 
هحفص 97] ]

یهورگ هک  مدوب  هرمع  رد  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  هارمه  دیوگ : لفون  نب  ثراح  نب  هللادـبع  [ 153 . ] دندوب سابع  نادنزرف  مثق 
علطم نآ  زا  ار  اـم  میراد  تسود  هک  مینک  لاؤس  يرما  زا  میاهدـمآ  وـت  دزن  اـم  نسحلاوـبا ! يا  دـنتفگ : دـندش و  دراو  وا  رب  قارع  مدرم  زا 

اب رادید  دهع  نیرتدیدج  وا  هک  تسا  هتفگ  امش  هب  هدرک و  اعدا  هریغم  منکیم  روصت  دومرف : دش ، اهنآ  لاؤس  هجوتم  هک  ترـضح  يزاس .
دنتفگ تسا ، هدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  يرفن  نیرخآ  وا  ینعی ، دراد . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یلـص ادخ  لوسر  اب  رادید  دهع  نیرتدیدج  اریز  تسا ، هتفگ  غورد  هریغم  دومرف : ترـضح  مینک . لاؤس  امـش  زا  ار  نیا  میاهدمآ  ام  يرآ !
جراـخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـق  زا  هک  دوـب  اـم  زا  رفن  نیرخآ  وا  نوـچ  تسا ، ساـبع  نب  مثق  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 

. دیدرگ
زا ار  وا  ییاـههمان ، یط  ترـضح  دوـب  هکم  رازگراـک  هک  یناـمز  تـسا  هدرک  یفرعم  مالـسلاهیلع )  ) یلع باحـصا  زا  ار  وا  یـسوط  خـیش 

. دراذگ وا  هدهع  هب  ار  جح  تیلوؤسم  رگید  ياهمان  رد  تخاس و  علطم  هیواعم  ياههسیسد 
تسا هب  تسه  هک  رهز  دمحم  دعب  یلع ز 
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[. 154  ] رارقا نیارب  نکب  یکاپ  نمؤم  وت  رگا 

بلاغ رهاق ، ردیح 

، میدرکیم بجعت  ام  زامن  رد  وا  ششوک  تدابع و  زا  هک  دوب  يدرم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  تفگ : کلام  نب  سنا 
لکیه و تخانـشن ، ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میدرک  ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  وا  تدابع  هوحن  مان و 

نیمه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  میدرک  ضرع  دیـسر  هار  زا  وا  دوخ  نیب  نیمه  رد  تخانـشن ، زاب  میداد  حرـش  ار  شاهراوق 
مالس یلو  دیسر  ام  لباقم  ات  دمآ  شیپ  صخش  نآ  تسا ، ناطیش  رهم  شیناشیپ  رد  هک  دینکیم  ار  يدرم  فیصوت  امـش  دومرف : تسا  درم 

رد یتفگن  دوخ  اب  يدیـسر  عمج  نیا  هب  یتقو  وگب  تسار  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  دومرف : وا  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درکن .
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  دش . راپـسهر  زامن  يادا  يارب  سپـس  تسا . حیحـص  داد : باوج  وا  تسین ؟ رترب  رتهب و  نم  زا  رفن  کی  اهنیا  نایم 
وا دید  دش  دجسم  دراو  یتقو  دش  مزاع  وا  نتشک  يارب  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  رکبوبا  دشکیم ؟ ار  درم  نیا  یـسک  هچ  دومرف : ملـس  هلآ و 

زامن لوغشم 
هحفص 98] ]

یهن نارازگزامن  نتـشک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  اب  مشکب  زاـمن  لاـح  رد  ار  يدرم  هللا  ناحبـس  تفگ : دوخ  اـب  تسا 
لوسر ای  درک : ضرع  وا  يدرک ؟ هچ  رکبوبا  دیسرپ : وا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دمآ . نوریب  دیدرگ و  فرـصنم  اذل  دومرف :

یلص ربمغیپ  دیاهدومن . یهن  ار  ام  نارازگزامن  نتشک  زا  امش  نوچ  مشکب  زامن  لاح  رد  ار  وا  دماین  مشوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
لاح رد  ار  وا  دیـسر  یتقو  دشکب  ار  وا  ات  تفر  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  رمع  دشکیم ؟ ار  وا  سک  هچ  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

؟ يدر هچ  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تشگرب  تشکن ) ار  وا   ) تسا و رتـهب  نم  زا  رکبوبا  تفگ : دـید  هدـجس 
یلع دشکیم ؟ ار  وا  یـسک  هچ  دومرف : ترـضح  راب  نیموس  يارب  مدومن ، رظن  فرـص  وا  نتـشک  زا  مدید  هدجـس  لاح  رد  ار  وا  هک  تفگ 

دش دجسم  دراو  مالسلاهیلع )  ) یلع یتقو  يدرک ، ادیپ  ار  وا  رگا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نم ، درک : ضرع  مالسلاهیلع ) )
نوریب دجسم  زا  درک  ضرع  دش  هچ  درک ؟ لاؤس  ربمایپ  دیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  اذل  هدش  جراخ  وا  درک  هدهاشم 

: دومرف ترضح  دوب . هتفر 
 … موق اذه  یئضئض  نم  جرخیس  هنا  اما  اهرخآ  هنتف و  لوا  ناکل  اذه  لتق  ول 

صقان هرهچ  هایـس  درم  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  تسا  نآ  جراوخ )  ) هورگ نیا  هناـشن   … دوب )  نیمه  هنتف  ناـیاپ  زاـغآ و  دوب  هدـش  هتـشک  رگا  )
[. 155 . ] دراد ششک  یعاجترا و  تلاح  هک  نز  ناتسپ  لثم  تسا  یتشوگ  نآ  ياهتنم  هک  تسا  یتسد 

ترـضح یتقو  دننک  ادـیپ  اههتـشک  نایم  رد  ار  هیدـثلاوذ )  ) ندـب هک  داد  روتـسد  ناورهن  گنج  زا  تغارف  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما 
تیقفوم نیا  هنارک  هب  تفای  دوب  هدرک  فیصوت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یفـصو  نامه  اب  ار  وا  ندب  دید و  ار  وا  دسج 

[. 156 . ] داتفا هدجس  هب 
رخآ هک  دوب  ناورهن  گنج  سسؤم  هک  دوب  میمت  ینب  هلیبق  زا  جراوخ  سیئر  [ 157  ] هیدثلاوذ ناتساد  نیا  بحاص  دسیونیم : ینیما  همالع 

. دش هتشک  مه  رس 
دروخن تفص  هب  ور  نمشد  بیرف  زگره 

[. 158  ] تسیلع ادخ  ریش  هک  دناهتفگ  يور  نیز 
هحفص 99] ]
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ربمایپ میرح  زا  عافد 

ربمایپ ات  دـناهدروخ  دـنگوس  دوخ  ياهتب  هب  نارفاـک  زا  رفن  هک 3  دیـسر  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  یحو  قیرط  زا  يزور 
مدرم هب  ار  بلطم  نیا  حبص  تعامج  زامن  زا  دعب  دجسم  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنـشکب . ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دشکب هنیدم  هب  ندیسر  زا  لبق  ار  اهنآ  دورب  اهنآ  يوس  هب  دوشیم  بلطواد  یسک  هچ  دومرف : هاگنآ  درک . مالعا 
یکی تسین  امش  نایم  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع بلاطوبا  رسپ  منکیم  نامگ  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک ، توکـس  مدرم 

نم هب  تسا . هدرکن  تکرـش  زامن  رد  اذل  هدش  بت  راچد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  تفگ ، باحـصا  زا 
هناخ زا  مالسلاهیلع )  ) یلع تفگ . ار  نایرج  تفر و  مالسلاهیلع )  ) یلع روضح  هب  رماع  مناسرب . وا  هب  ار  امـش  ماغیپ  مورب و  ات  دیهدب  هزاجا 
درک ضرع  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  یتقو  دوب  هدناشوپ  ار  شندرگ  شنهاریپ ، فرط  ود  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب 
مزال دومرف : دیکأت  هاگنآ  تفگ . ار  بلطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ ؟ نایرج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا 
هللا یلـص  ربمایپ  دشوپب . ار  دوخ  مزر  سابل  دورب  تساوخ ، هزاجا  یگدامآ  مالعا  نمـض  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوش . هتفرگ  اهنآ  ولج  ات  تسا 

هب ریشمش  داهن و  مالسلاهیلع )  ) یلع رـس  رب  ار  دوخ  همامع  داد و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  دوخ  هرز  ریـشمش و  سابل و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یلع نــتفر  زا  زور   3 داتـسرف . رفن  نآ 3  يوـس  هـب  درک و  راوــس  نآ  رب  ار  مالــسلاهیلع )  ) یلع دروآ و  زین  ار  دوــخ  بـسا  داد  شتــسد 

ار مالـسلاهیلع )  ) نیـسح نسح و  تسد  دش  نارگن  مالـسلااهیلع  همطاف  دیـسرن . لیئربج  هیحان  زا  مه  يربخ  چیه  تشذگ و  مالـسلاهیلع ) )
نیا ندینـش  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناهدش  میتی  كدوک  ود  نیا  منکیم  روصت  ردپ  درک : ضرع  تفر و  ردپ  دزن  تفرگ و 

رد مدرم  مهدیم . هدژم  تشهب  هب  ار  وا  درواـیب  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  ربـخ  سک  ره  دوـمرف : مدرم  هب  سپـس  درک . هیرگ  راـیتخا  یب  نخس 
لابقتسا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ . ار  مالسلاهیلع )  ) یلع یتمالس  ربخ  رماع  هکنیا  ات  دنتفر  مالـسلاهیلع )  ) یلع يوجتـسج 

هنیدـم تمـس  هب  دراد  دوخ  اب  بسا  هس  رتش و  هس  هدـیرب و  رـس  کی  ریـسا و  ود  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دـید  تفر  مالـسلاهیلع )  ) یلع
دوـخ اـی  میوـگب  ار  وـت  رفـس  حرـش  نم  يراد  تسود  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  دـیآیم .

( مالـسلاهیلع  ) یلع ترـضح  يدرگ  موق  رب  هاوگ  ات  هدب  حرـش  تدوخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  ییوگیم ؟
يومع رسپ  بلاطوبا  رسپ  یلع  نم  متفگ : یتسیک  وت  دندز  دایرف  دندید  ارم  یتقو  دندمآیم  نابایب  رد  رفن  نآ 3  درک : ضرع 

هحفص 100] ]
میسانشیمن و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناونع  هب  ار  یسک  ام  دنتفگ : اهنآ  مشابیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

سپ درک  هلمح  نم  هب  تدش  هب  هدیرب  رس  نیا  بحاص  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ای  میـشکب  ارت  هک  دنکیمن  یقرف  مه  ام  يارب 
هک مدینش  داب  نآ  نایم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  ار  وت  يادص  هاگنآ  دیزو و  یخرـس  داب  ییاههبرـض  ندش  لدب  در و  زا 

مدینـش نآ  نایم  زا  ار  وت  يادـص  دـیزو  يدرز  داب  سپـس  مدز  مه  نم  نزب  ار  شندرگ  گر  مدز  رانک  ندرگ  هیحان  زا  ار  وا  هرز  يدومرف 
وا ياقفر  متشک  ار  وا  هک  یتقو  مدرک . ادج  ار  وا  رـس  هاگنآ  مدز  وا  نار  هب  زین  نم  نزب و  وا  نار  رب  مدز  رانک  شنار  زا  ار  هرز  يدومرف  هک 

میاهدینـش ام  شکن  ار  ام  یلو  میتسه  وت  میلـست  ام  نونکا  دوب  فیرح  هراوس  رازه  اب  یتشک  وت  هک  ار  ام  قیفر  نیا  دنتفگ : دـندش و  میلـست 
. دنک مکح  وا  ات  ربب  وا  دزن  هدنز  ار  ام  تسا  زوسلد  نابرهم و  یصخش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

مود يادص  دوب و  لیئربج  يادص  يدینش  دوخ  دربن  رد  هک  یلوا  يادص  مالسلاهیلع ،)  ) یلع يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ  ار  ریسا  ود  نآ  زا  یکی  مالسلاهیلع )  ) یلع روایب . ار  اهنآ  زا  یکی  الاح  دوب  لیئاکیم  يادص 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  میوگب ، ار  هملک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نم  يارب  سیبقوبا  هوک  هملک  نتفگ  تفگ : خساپ  رد  وا  هللا  الا  هلا  وگب ال 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  مالسلاهیلع )  ) یلع نزب . ار  شندرگ  دعب  ربب و  يرانک  ار  وا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملس  هلآ و 
هب زین  ارم  تفگ : وا  هللا  الا  هلا  وگب ال  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش  یمود  ریـسا  تبون  سپـس  درک  ارجا  ار  ملـس  و 
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لیئربج نایم  نیا  رد  نزب ، ار  شندرگ  ربب و  زین  ار  وا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـینک . قحلم  مقیفر 
اریز شکن  ار  صخـش  نیا  دیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  تراگدرورپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  درک : ضرع  دـش و  لزان 

هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسوکین . قالخا  ياراد  وا  - 2 دراد . تواخـس  دوخ  موق  نایم  رد  - 1 تسوکین : تلصخ  ود  ياراد 
: تفگ دـش ، علطم  دوخ  لتق  ریخأـت  تلع  زا  یتقو  كرـشم  نآ  دـیوگیم . هنوگنیا  لـیئربج  هک  رادـهگن  تسد  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع

مناگتسب هب  متفای  هچ  ره  هکلب  ماهدرکن  زادنا  سپ  یلوپ  ینعی  ماهدشن  مهرد  کی  کلام  يردارب  نتـشاد  اب  هاگ  چیه  ادخ  هب  دنگوس  يرآ 
لوسر دـمحم  تسین و  اتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ماهدومنن و  گنج  هب  تشپ  گنج  نادـیم  رد  هاـگ  چـیه  مداد و 

. تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
. میعنلا تانج  یلا  هئواخسو  هقلخ  نسح  هرج  نمم  اذه  دومرف : زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هحفص 101] ]
[. 159 . ] دناشک تمعنرپ  تشهب  هب  ار  وا  شتواخس  قلخ و  نسح  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  صخش  نیا 

تشاگن دیاب  ناج  حول  رب  نادناخ ، بح  شقن 
[. 160  ] ندز دیاب  ام  وچ  لد  رب  يردیح  رهم  رهم ،

يزوریپ تسکش و  نینح ، گنج 

نزاوه هوزغ  ساطوا و  هوزغ  اـی  نینح و  هوزغ  ماـن  هب  هک  دـش  عوقو  اـجنآ  رد  ياهوزغ  هک  فئاـط  رهـش  یکیدزن  رد  تسا  نیمزرـس  نینح 
. دش فورعم 

عمج ار  اهنآ  فوع  نب  کلام  ناشسیئر  دندش  ربخ  اب  هکم  حتف  زا  هک  یماگنه  نزاوه  گرزب  ياهفیاط  هک  دش  عورـش  اجنآ  زا  گنج  نیا 
نیا رد  حالص  دنتفگ : اهنآ  دزیخرب . ام  اب  گنج  هب  هکم  حتف  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسا  نکمم  تفگ : اهنآ  هب  درک و 

. مینک هلمح  وا  هب  مینک و  یتسدشیپ  ام  هک  تسا 
نزاوه نیمزرس  يوس  هب  تکرح  هدامآ  داد  روتسد  ناناملسم  هب  دیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شوگ  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 

. دنوش
لاوما و دـندش و  عمج  فوع  نب  کلام  دزن  نزاوه  هفیاط  ياسؤر  هک  دوب  يرجه  متـشه  لاس  لاوش  هام  يادـتبا  اـی  ناـضمر  هاـم  رخآ  رد 

دراو بیترت  نیا  هب  دنارورپن و  رـس  رد  رارف  رکف  سک  چیه  ناناملـسم  اب  يریگرد  ماگنه  هب  ات  دـندروآ  هارمه  هب  ار  دوخ  نانز  نادـنزرف و 
یناسک مامت  داد و  مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  هب  تسب و  ار  رگشل  گرزب  مچرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش . ساطوا  نیمزرس 
نادیم يوس  هب  مچرپ  نامه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  دندوب  مالـسا  رگـشل  زا  یـشخب  رادمچرپ  هکم  حـتف  يارب  هک 

دراد رایتخا  رد  هرز  يدایز  رادقم  هیما  نب  ناوفـص  هک  دـش  علطم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تقو  نیا  رد  دـندرک . تکرح  نینح 
یلص ربمایپ  بضغ ؟ ای  تسا  هیراع  یتسارب  درک : لاؤس  ناوفص  تساوخ . وا  زا  تیراع  ناونع  هب  هرز  دصکی  داتـسرف و  وا  دزن  ار  یـصخش 

دص کی  ناوفص  مینادرگیم . رب  ملاس  مینکیم و  نیمضت  ار  نآ  ام  هک  تسا  ياهیراع  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هحفص 102] ]

رد هک  یناناملسم  زا  رفن  رازه  ود  هدرک  تکرح  ترضح  اب  اصخش  دوخ  داد و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تیراع  ناونع  هب  هرز 
هدمآ هکم  حتف  ارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هک  مالـسا  نازابرـس  رفن  رازه  هد  هفاضا  هب  دندوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  هکم  حتف 

هب دوب  یتماهش  اب  تأرج و  رپ  درم  هک  فوع  نب  کلام  دندرک . تکرح  گنج  نادیم  يارب  دندشیم  رفن  رازه  هدزاود  اعومجم  هک  دندوب 
نیمک مالسا  هاپس  هار  رس  رب  ناتخرد  يالبال  فارطا و  ياههرد  هوک و  ياهفاکش  رد  دنکشب و  ار  ریـشمش  ياهفالغ  داد  روتـسد  دوخ  هلیبق 
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وا دنبوکب  مه  رد  ار  رکشل  دنوش و  رو  هلمح  نانآ  هب  هراب  کی  هک  دندیسر  اجنآ  هب  ناناملسم  حبص  لوا  یکیرات  رد  هک  یماگنه  و  دننک ،
هللا یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دشچب ! ار  تسکش  معط  ات  هدشن  وربور  زونه  یگنج  نادرم  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  درک  هفاضا 

رگـشل ناهگان  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دندش . ریزارـس  نینح  نیمزرـس  فرط  هب  داد  نامرف  دـناوخ  نارای  اب  ار  حبـص  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هزاـت اـهنآ  ناـیم  رد  دنتـشاد و  رارق  رگـشل  همدـقم  رد  هک  یهورگ  دـنداد  رارق  دوـخ  ياـهریت  راـبگر  ریز  ار  ناناملـسم  وـس  ره  زا  نزاوـه 
رورغم دوخ  هوبنا  تیعمج  هب  نوچ  ناناملسم  دنک . رارف  زین  رکشل  هدنامیقاب  هک  دش  ببـس  رما  نیا  دندرک و  رارف  ندوب  مه  هکم  ناناملـسم 
نمشد ربارب  رد  یمک  هدع  اب  دوب  رکشل  رادمچرپ  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع نایم  نیا  رد  تشگ . راکـشآ  نانآ  رد  تسکـش  راثآ  دندوب  هدش 

ترضح و نآ  يومع  سابع  تشاد و  رارق  رکشل  بلق  رد  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داد  همادا  راکیپ  هب  نانچمه  دوب و  هداتسیا 
رارف و ماگنه  هب  هاپس  همدقم  دندوب . هتفرگ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فارطا  درکیمن  زواجت  رفن  هن  زا  هک  مشاه  ینب  زا  ياهدع 
زا اروف  داد  روتسد  تشاد  ییاسر  دنلب و  يادص  هک  سابع  هب  ترـضح  تشذگ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  زا  ینیـشن  بقع 

تعیب لها  يا  و  هرقب ! هروس  نارای  يا  راـصنا ! نارجاـهم و  هورگ  يا  دـنز : داـیرف  ناناملـسم  هب  دورب و  ـالاب  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  ياهپت 
دنتشگزاب و دندینش  ار  سابع  يادص  ناناملـسم  هک  یماگنه  تساجنیا ! ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دینکیم ؟ رارف  اجک  هب  هرجش !

. ندوب مدق  شیپ  تشگزاب  نیا  رد  راصنا  کیبل و  کیبل  دنتفگ :
زرط هب  نزاوـه  هفیاـط  هک  ناـنچنآ  دـنداد  همادا  يورـشیپ  هب  راـگدرورپ  يراـی  اـب  دـندرک و  نمـشد  هاپـس  هب  بناـج  ره  زا  یتخـس  هـلمح 

. دندرکیم بیقعت  ار  اهنآ  ناناملسم  هتسویپ  دندش و  هدنکارپ  وس  ره  هب  یکانتشحو 
هحفص 103] ]

، گنج نایاپ  زا  سپ  دندش . ریسا  زین  یهورگ  دمآ و  رد  ناناملسم  تمینغ  هب  ناشلاوما  دش و  هتـشک  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  دص  کی  دودح 
تبحم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفریذپ و  ار  مالسا  دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  نزاوه  هلیبق  ناگدنیامن 

هب ار  ناریسا  لاوما و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفریذپ  ار  مالـسا  اهنآ  گرزب  سیئر و  فوع  نب  کلام  یتح  درک و  اهنآ  هب  دایز 
[. 161 . ] درک راذگاو  وا  هب  ار  شاهلیبق  ناناملسم  تسایر  دنادرگرب و  وا 

ربیخ حتاف  يدرم  هب  رثوک ، یقاس  تبتر  هب 
[. 162  ] الاو یلاو  یلو  ربمغیپ ، رهص  تبسن  هب 

تشهب هب  دورو 

: دومرف مدرم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  تسا : هدمآ  لصفم  تیاور  کی  زا  یتمسق  رد 
دیامن تاقالم  ار  ادـخ  دـنک  طولخم  نآ  هب  يزیچ  هکنآ  نودـب  هناصلخم  هللا  الا  هلا  هملک ال  دـیحوت و  هب  رارقا  اـب  سک  ره  مدرم  هورگ  يا 

هناصلخم ار  هملک  نیا  هنوگچ  تیادـف  مردام  ردـپ و  تشاد  هضرع  تساـخ و  اـپب  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  تسا  تشهب  لـها 
؟ میسانشب ار  نآ  دح  ات  نک  نایب  ام  يارب  دنکن  طولخم  نآ  هب  يزیچ  دیوگب و 

يدام و روما  هب  ندوب  دونـشوخ  لام و  يروآ  عمج  رب  صرح  یهاوخ و  اـیند  يارب  يرآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ناشرادرک یلو  ناکین  راتفگ  ناشراتفگ ، هک  دـنانینچ  یمدرم  هنافـسأتم  دـیوگن و  ار  هلک  نیا  لوپ  یگدـنب  یگدرب و  تیـصعم و  هاـنگ و 

يادخ سک  ره  سپ  دنوشیم  بکترم  ار  يروجف  قسف و  ره  اما  دنهدیم  دیحوت  هب  تداهـش  نابز  اب  تسا  ناراکهبت  نارگمتـس و  رادرک 
ار ترخآ  دریگب و  ار  ایند  هاگ  ره  تسوا و  يارب  تشهب  تسا  هللا  الا  هلا  شلوق ال  دشابن و  اهتلـصخ  نیا  وا  رد  دنک و  رادـید  ار  لجوزع 

[. 163 . ] تسا خزود  لها  دنک  كرت 
هحفص 104] ]
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نامیا دیحوت و  یلوبق  طرش 

نب یلع  ترـضح  هلمج  زا  شنارای  زا  دنچ  ینت  دوب و  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا 
ترضح نآ  نارای  زا  نت  ود  سپ  دوشیم  تشهب  دراو  دیوگ  هللا  الا  هلا  سک ال  ره  دومرف : ترضح  دندوب . وا  درگ  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا

لوبق شنایعیش  و  مالسلاهیلع ))  ) یلع ترضح  هب  هراشا   ) صخـش نیا  زا  هللا  الا  هلا  انامه ال  دومرف : ربمایپ  هللا . الا  هلا  مییوگیم ال  ام  دنتفگ 
دراذگ مالسلاهیلع )  ) یلع رس  رب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مییوگیم  زین  ام  دنتفگ : دندرک و  رارکت  نت  ود  نآ  زاب  دوشیم 

بیذـکت ار  شنخـس  دینیـشنن و  وا  ماقم  دنـسم و  رد  دینکـشن و  ار  وا  تعیب  هک  تسا  نیا  وا  زا  يوریپ  تمالع  تفگ ، رفن  ود  نآ  هب  هاگنآ 
. دینکن

مرک قافنا و  ریما 

رد دندش و  میلست  گنج  نودب  نارفاک  دندرک ، تکرح  رافک  یبوکرس  يارب  ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـصع  رد 
هللا یلص  ربمایپ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  داتفا  نیملسم  تسد  هب  دشیم  هتفگ  ییف  حالطصا  رد  هک  اهنآ  زا  یلاوما  یـضارا و  هجیتن 
نآ دش ، مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  يارب  هدش  میـسقت  مهـس  نآ  زا  هعطق  کی  درک  میـسقت  ناناملـسم  نیب  ار  ییف  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یلع ماـما  درکیم . ناروـف  رتـش  ندرگ  هزادـنا  هب  هاـچ  نآ  بآ  هک  يدـح  هـب  دیـسر  بآ  هـب  اـت  درک  رفح  یهاـچ  نـیمز  نآ  رد  ترـضح 

وا هب  دروم  نیا  رد  دـمآ و  مالـسلاهیلع )  ) یلع روضح  هب  یـصخش  دـیمان . ناشوج ) همـشچ   ) عبنی نیع  ماـن  هب  ار  همـشچ  نآ  مالـسلاهیلع ) )
: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  تفگ  کیربت  داد و  تراشب 

هللا ۀنعل  هیلعف  اهبهو  وا  اهعاب  نمف  ثروتال  بهوتال و  عابتال و  هلبیس  رباع  هللا و  تیب  جیجح  یفاتب  هقدص  یه  ثراولا  رـشب  ثراولا ، رـشب  و 
نیعمجا سانلا  ۀکئالملا و  و 

هبعک و هناـخ  نارئاز  جراـخم  شاـعم و  نیمأـت  هار  رد  نآ  دـمآ  رد  اـت  هدـیدرگ  فقو  طـقف  همـشچ  نیا  هدـب ، ربخ  هدژم و  ثارو  هب  ینعی :
تنعل دشخبب  ای  دـشورفب  ار  نآ  هک  یـسک  تسین . زیاج  نآ  ندرب  ثرا  هب  ندیـشخب و  نتخورف و  دـسرب  فرـصم  هب  ادـخ  هار  رد  نارفاسم 

ادخ و
هحفص 105] ]

[. 164 . ] داب وا  رب  اهناسنا  همه  ناگتشرف و 
یلع اخس  رحب  تمحر و  نامسآ  يا 

[. 165  ] یلع الص  ار  ناهج  ود  وت  لدع  هداد  يو 

افو لها  قشمرس 

لوپ هک  یماگنه  دیرخ  مهرد  دصراهچ  هب  ار  يرتش  نیشنهیداب  برع  رفن  کی  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگیم : سابعنبا 
نیب دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . روبع  اجنآ  زا  رکبوبا  تسوا . يارب  لوپ  مه  رتش و  مه  هک  دز  دایرف  یبارعا  داد  ار 
یلـص ادـخ  لوسر  يا  تفگ : رکبوبا  دـشابیم . شدوخ  لام  لوپ  رتش و  هک  دراد  اعدا  یبارعا  یلو  ماهداد  ار  رتش  لوپ  نم  نک  تواضق  ام 

درک روبع  اجنآ  زا  رمع  سپس  تسا . امش  ام  لوپ  هک  دیروایب  لداع  دهاش  رفن  ود   ) هنیب دیاب  امش  تسا  نشور  بلطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
؟ یتسه یضار  دیآیم  هک  ناوج  نیا  تواضق  هب  ایآ  دومرف : یبارعا  هب  ربمایپ  دمآ . مالسلاهیلع )  ) یلع سپس  دومن . تواضق  نینچ  زین  وا 

تسا و نم  لام  رتش  نیا  تفگ : یبارعا  دیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  یلع  هک  یماگنه  يرآ . تفگ : یبارعا 
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هب مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دروایب . هنیب  دیاب  دراد  يزیچ  ياعدا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رگا  تسا  نم  لام  زین  اهلوپ )  ) اهمهرد
روتسد هب  یبارعا  نکیل  تساهدیرخ ) وت  زا  ربمایپ  ار  رتش  هک  ارچ   ) دربب دوخ  ار  نآ  ادخ  لوسر  ات  نک  اهر  ار  رتش  تفگ : هبترم  هس  یبارعا 

. دز وا  هب  یمکحم  هبرض  تفرگ و  ار  یبارعا  ترضح  نآ  درکن  ییانتعا  وا  ياهفرح  و  مالسلاهیلع )  ) یلع
یلع کقدصنال  یحولا و  یلع  کقدصن  درک : ضرع  ادـخ  لوسر  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفگیم  ینخـس  سک  ره  دـندش و  عمج  مدرم 

[. 166 . ] مینکن قیدصت  مهرد  دصراهچ  هرابرد  یلو  مینکیم  قیدصت  یحو  قدص  دروم  رد  ار  وت  نخس  ام  مهرد ؛ ةامعبرا 
تسادخ لوسر  رهص  تسارس  ره و  ناطلس 

[. 167  ] یلع يافو  رهم و  تسافو  لها  قشمرس 
هحفص 106] ]

تسین بیع  ندرک  راک 

ترضح نآ  تفرگ . ارف  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  يدیدش  یگنسرگ  هک  دش  گنت  ياهزادنا  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع یگدنز  طیارش  يزور 
. دیامن عفر  ار  دوخ  یگنسرگ  هیهت و  ییاذغ  نآ  دزم  اب  دنک و  يرگراک  ات  دوش  ادیپ  يراک  ات  دوب  نآ  يوجتسج  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا 

ياتـسور نآ  رد  ات  هتفر  هنیدـم  یمین  خـسرف و  کـی  رد  تسا  ياهعرزم  هک  هنیدـم  یلاوح  هب  تفرگ  میمـصت  درکن ، ادـیپ  راـک  هنیدـم  رد 
. دنک ادیپ  يراک  اجنآ  کچوک 

مولعم تفر و  نز  نآ  دزن  دشابیم  کمک  تهج  يرگراک  رظتنم  دشابیم و  كاخ  ندرک  کلا  لوغـشم  ینز  دید  دیـسر  اتـسور  هب  یتقو 
. دراد زاین  يرگراک  نز  نآ  هک  دش 

هدامآ یشک  راوید  يارب  ات  هدرک  لگ  ار  كاخ  نآ  دروآ و  هاچ  نورد  زا  بآ  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  دش  نیا  رب  رارق  وا  اب  تبحص  زا  سپ 
. دریگ دزم  ترجا و  امرخ  کی  بآ  ولد  ره  يازا  رد  دوش و 

ماما داد  ترضح  نآ  هب  امرخ  هدزناش  نز  نآ  راک  مامتا  زا  سپ  دش  لگ  هیهت  لوغشم  هاگنآ  دروآ  بآ  هاچ  زا  ولد  هدزناش  اعمج  ترـضح 
. تشگزاب هنیدم  هب  زین 

دندروخ ار  اهامرخ  نآ  مه  اب  هتسشن و  ود  ره  هاگنآ  درک  فیرعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  نایرج  دعب  مالسلاهیلع )  ) یلع
[. 168]

دز شیوخ  لامک  قرف  رب  هک  مناد  ردقنیا 
[. 169  ] لگ رارک  ردیح  دوجو  زا  شنیرفآ 

یلع زا  يوریپ 

ار شیرق  زا  یتیعمج  ترضح  نآ  درگ  رب  مدیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
ار وا  ياهدـع  اریز  تسا  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  دـننام  تما  نیا  رد  وت  لثم  انامه  یع  ای  دومرف : درک و  یهاـگن  نم  هب  ترـضح  مدـید .

هلابند ياهدع  اما  دندش و  كاله  دنتشاد و  نمشد  ار  وا  ياهتسد  دندش و  كاله  دندومن و  وا  یتسود  رد  طارفا  دنتـشاد و  تسود  رایـسب 
دندیدنخ و دندرمـش و  گرزب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندومرف  ترـضح  نآ  نایفارطا  دنتفای  تاجن  سپ  دندوب  وا  ور 

ایبنا و اب  امش  ار  یلع  هللالوسر  ای  دنتفگ :
هحفص 107] ]

[. 170 [ !؟ ییامنیم هیبشت  ادخ  نالوسر 
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تسا هیربلا  ریخ  یلع 

هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  درک : تیاور  یبعـش  زا  یلذه  رکبوبا 
اـیند و رد  هک  مرک  شـشخب و  هب  داـب  وت  رب  دومرف : ترـضح  دـشخب . یعفن  ارم  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  اـت  زوماـیب  یبلطم  نم  هب  ملـس  هلآ و 
ار امـش  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  هللالوسر  اـی  درک  ضرع  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع هاـگان  دـشخبیم  عـفن  وـت  هب  ترخآ 
هک درم  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  تفگ : درم  نآ  هاگنآ  تساخرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـناوخیم 

اونمآ و نیذـلا  نا  هدومرف  میرک  نآرق  رد  وا  قح  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یـسک  وا  دومرف : ترـضح  وا  خـساپ  رد  دوب  یـسک  هچ  دـمآ 
[. 171 . ] هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع 

لماع زاتشیپ  نیلوا 

تداهش ربخ  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یتقو  دسیونیم : دوخ  دنـس  هب  بوشآ  رهـشنبا 
تیاور رد  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : دینش  ار  دوخ  ردارب  تداهش  ربخ  یتقو ، ترـضح  داد . هتوم  گنج  رد  ار  رایط  رفعج  شردارب 
هتفگن یسک  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  زا  شیپ  ار  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) قداص ترـضح  زا  رگید 

[. 172 . ] دوب

ربمایپ هارمه 

دوبیم و لوغشم  دنوادخ  اب  زاین  زار و  هب  تدابع  بارحم  رد  باتفآ  عولط  ات  حبص  زامن  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
تسشنیم و مدرم  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـس  تشپ  مدرم ، جئاوح  هب  یگدیـسر  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 

لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  اریز  ياهاعد  مالـسلاهیلع )  ) یلع دندرکیم . لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ار  شیوخ  جـئاوح  مدرم 
دنیامرفیم دناهدرک و 

هحفص 108] ]
رب ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ  کتمحر ؛ باوبا  یل  حتفا  مهللا  تفگیم  دشیم  دجسم  دراو  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. اشگب نم 
[. 173  ] اشگب نم  رب  ار  تیزور  ياهرد  ایادخ  کقزر ؛ باوبا  یل  حتفا  مهللا  تفگیم : دجسم  زا  جورخ  ماگنه  هب  و 

ربمایپ هرفس  مه 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  ییامرخ  ره  دندروخیم  امرخ  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
لوسر ترـضح  شیپ  یلو  دـش  مامت  اهامرخ  هکنیا  ات  داهنیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  ار  شاهتـسه  یمارآ  هب  دروخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ره دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هم  دوبن و  ییامرخ  هتـسه  چیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یتـقو تسا . رتروخرپ  وا  هدروخ  هتـسه  اـب  ار  اـمرخ  هک  ره  تفگ : ( مالـسلاهیلع  ) ریما ترـضح  تسا . روـخرپ  وا  دوـب  رتـشیب  شاهتـسه  هک 

نآ هب  مهرد  رازه  اـت  داد  ناـمرف  دومرف و  مسبت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : ار  مـال  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
[. 174 . ] دنهدب ماعنا  ترضح 
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ندرک لاؤس  زا  لبق  هقدص 

نم زا  دعب  هن  نم و  زا  لبق  هن  سک  چیه  هدومنن  نآ  هب  لمع  هک  تسا  ياهیآ  دیجم  نآرق  رد  هک  یتسرد  هب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  هک  یلاؤس  ره  زا  لـبق  و  مدرک ) قاـفنا   ) متخورف مهرد  هد  هب  ار  راـنید  کـی  نم  اریز  [ 175]

ترـضح هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدرکیم ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  بلطم  کی  سپـس  مداد  ریقف  هب  مهرد  کی  مدرک 
دـصق نم  دـنهدب و  ریقف  هب  ياهقدـص  یتسیاب  لوا  نم ، زا  یـشسرپ  ره  زا  لبق  هک  هدیـسر  یحو  نم  هب  یلع ، ای  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع

کی هقدص  رادقم  رگا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع مهد . رارق  رانید  کی  ار  هقدص  رادقم  مراد 
کی ای  مدنگ  هناد  کی  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دشاب . ردقچ  سپ  دومرف : ترـضح  دننکیمن . یلاؤس  مدرم  دشاب ؟ رانید 

لاؤس هب  رضاح  یسک  مه  زاب  وج ، هناد 
هحفص 109] ]

دیدرگ لزاـن  وا  نأـش  رد  هیآ  نیا  دومن و  لاؤس  هد  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع رگم  دـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ندرک 
[. 176]

حتف زمر 

لباقم رد  گنج و  هنحص  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  منیبب  ات  مدمآ  ردب  گنج  زور  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
یلع ترـضح  موـیق . اـی  یح  اـی  دـیوگیم : هتـسویپ  هدراذـگ و  هدجـس  هب  رـس  ترـضح  نآ  مدـید  دـنکیم . هـچ  دوـخ  دـنمورین  نانمـشد 

( مویق ای  یح  ای   ) زج تشاد و  هدجس  هب  رس  نانچمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متـشگرب  متفر و  راب  دنچ  دیامرفیم : مالـسلاهیلع ) )
[. 177 . ] تخاس زوریپ  حتاف و  گنج  رد  ار  وا  دنواد  ات  داد  همادا  سدقم  رکذ  نیا  هب  ردقنآ  تفگیمن  يرگید  زیچ 

یلع راثیا 

ترضح دننکیم . هیرگ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دزن  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  دید  دش و  دوخ  هناخ  دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع يزور 
يزیچ هـک  تـسا  زور  کـی  دناهنـسرگ و  اـهنیا  تـفگ : مالــسلااهیلع  ارهز  همطاـف  دـنیرگیم ؟ نـم  نامــشچ  ییانــشور  ارچ  درک  لاؤـس 

یـشوخ لد  يارب  هک  تسا  بآ  اـهنت  گـید  رد  تفگ : تـسیچ ؟ شتآ  رـس  رب  گـید  نـیا  سپ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع )  ) یلع دـناهدروخن !
هیهت یکاروخ  نآ  مهرد  اب 6  تخورف و  درب و  رازاب  هب  تشاد  هک  ییابع  دش ، گنتلد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماهداهن ! شتآ  رـس  رب  منادـنزرف 
یلع ددرگ ؟ ربارب  دـنچ  هک  دـهدیم  ماو  ادـخ  هار  رد  یـسک  اـیآ  تفگ : ترـضح  هب  يریقف  تشگیم  زاـب  هناـخ  يوس  هب  هک  یتقو  درک .

هداـمآ يزیچ  یتفاـی و  قیفوت  یلع ! اـی  دیـسرپ : مالـسلااهیلع  همطاـف  دیـسر  هناـخ  هب  نوـچ  داد و  وا  هب  ار  یکاروـخ  نآ  همه  مالـسلاهیلع ) )
! یباییم ریخ  راک  قیفوت  هشیمه  وت  يدرک  بوخ  هچ  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  مداد . ییاونیب  هب  ار  نآ  همه  نکیل  يرآ . تفگ : يدرک ؟
. مشورفیم نم  ار  رتش  نیا  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  تفگ : هک  دید  ار  یسک  هار  رد  دورب ، دجسم  هب  زامن  يارب  ات  تشگرب  مالـسلاهیلع )  ) یلع

: تفگ صخش  نآ  مرادن ، یلوپ  العف  نم  تفگ : مالسلاهیلع )  ) یلع
هحفص 110] ]

ناهگان هک  درک  تکرح  دیرخ و  مهرد  هب 60  ار  رتش  نآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع یهد ! زاب  نم  هب  دیر  وت  هب  یلوپ  هک  یتقو  ره  متخورف  وت  هب 
تمیق هچ  هب  متخورف  تفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع شورفب . نـم  هـب  ار  رتـش  نـیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـی  درک  ضرع  دیـسر و  رگید  یـصخش 

راـک هب  ار  رگید  مین  ما و  تشگرب و  هب  ار  نآ  زا  یمین  تـفرگ و  ار  لوـپ  داد و  ار  رتـش  مالـسلاهیلع )  ) یلع مـهرد . تفگ 120  يرخیم ؟
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لیئربج و هدنشورف  دومرف : دینش و  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  ار  ارجام  دیسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تقو  نیا  رد  درب  دوخ 
[. 178  ] يدیشخب ریقف  نآ  هب  هک  دوب  یماو  نآ  نیا  دوب و  لیئاکیم  رادیرخ 

دنوادخ قولخم  نیرترب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنیامرفیم  لقن  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  زا  نانآ  شراوگرزب و  ناردپ  زا  مالسلاهیلع )  ) اضر ماما 
یلع تـسین . رتیمارگ  نـم  زا  یلاـعت  يادـخ  دزن  ياهدـیرفآ  چـیه  دـیرفاین و  رترب  نـم  زا  ياهدــیرفآ  یلاـعت  يادــخ  [ 179 : ] دوـمرف ملس 

يادخ هک  انامه  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : لیئربج  ای  يرترب  وت  ایآ  مالسلاهیلع )  ) هللالوسر ای  مدرک  ضرع  نم  دیوگیم : مالـسلاهیلع ) )
يرترب نم  زا  سپ  دیشخب و  يرترب  نیلسرم  ناربمایپ و  همه  رب  ارم  داد و  يرترب  شبرقم  ناگتشرف  رب  ار  شلـسرم  ناربمایپ  یلاعت  كرابت و 
هکنانآ مالسلاهیلع )  ) یلع يا  دنتـسه . ام  ناتـسود  نارازگتمدخ  ام و  نارازگتمدخ  ناگتـشرف  انامه  و  تسا ، وت  زا  سپ  ناماما  وت و  نآ  زا 

دناهدروآ نامیا  ام  تیالو  هب  هک  یناسک  يارب  زا  دنیوگیم و  حیبست  ناشراگدرورپ  يانث  هب  دناشرع  درگ  رد  هک  نانآ  دنشرع و  نالماح 
خزود تشهب و  هن  ار و  اوح  هن  دیرفآیم و  ار  مالـسلاهیلع )  ) مدآ هن  یلاعت  يادخ  میدوبن  ام  رگا  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  دنبلطیم  شزرمآ 

ار وا  میتخانـش و  ار  دوخ  راگدرورپ  نانآ  زا  شیپ  اـم  هکنآ  لاـح  میـشابن و  ناگتـشرف  زا  رترب  اـم  هنوگچ  سپ  ار  نیمز ، نامـسآ و  هن  ار و 
 … دوب ام  حاورا  دیرفآ  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  اریز  میدرک  سیدقت  لیلحت و  میتفگ و  حیبست 

نیا فلتخم  ياهزارف  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  تالاؤس  : ) حیضوت
هحفص 111] ]

لاؤس تهج  نیا  زا  نیقی  فشک و  ماما  و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ام  يالوم  هتفرگیم  ماجنا  یتحلـصم  باب  رد  هدـش ، هراـشا  هعومجم 
نأش یلقع و  ماقم  نامه  رد  ار  یناهنپ  ياهزار  مولع و  قیاقح  وا  دوخ  هنرگ  دتفا و  فوشکم  نارگید  رظن  رد  قیاقح  نیا  هک  دـناهدرکیم 

هچ ات  دراذگب  مدق  لایخ  هئشن  لاثم و  ملاع  هب  هکنآ  زا  شیپ  دومرفیم  هدافتـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دراد  هک  یبیغ 
. دریگ رارق  ناش  هدافتسا  دروم  ات  دیامن  لزنت  مالک  ظافلا و  لکش  هب  قیاقح  نآ  هک  دشاب  نیا  هب  طونم  ترضح  نآ  هدافتسا  هکنآ  هب  دسر 

[. 180 .( ] تسا رد  مایلع  مملع  رهش  نم  دومرف : هک  تسا  يوبن  ثیدح  بلطم  دیوم  و 

نک لاؤس  نم  زا 

سرغ رئب  نم  برق  تس  یل  قتـساف  تمان  اذا  یلع ! ای  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
الا ءیـش  نع  ینل  است . هللا ال  وف  تئـش  امع  ینلـس  مث  ینـسلجا  ینفک و  عماـجمب  ذـخف  یلـسغ  نم  تغرف  اذاـف  ینطنح  ینفک و  ینـسلغف و 

[. 181  ] کتبج
ارم ریگب و  ار  منفک  فارطا  يدرک  نفک  دش و  مامت  زیهجت  یتقو  هدب و  لسغ  ار  نم  مدرک  تلحر  نم  هک  نآ  زا  دعب  مالسلاهیلع )  ) یلع ای 

. نک تشاد  دای  متفگ  هچ  ره  نم  سرپب و  نم  زا  یتساوخ  هچ  ره  يدناشن  ارم  یتفرگ و  ار  منفک  فارطا  یتقو  ناشنب 

درک لمع  ربمایپ  تیصو  هب 

( مالسلاهیلع  ) یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  رد  دومرفیم : هک  مالسلاهیلع )  ) قداص ترضح  زا  مدینـش  دیوگ : رامعنبا 
: دومرف هک  دوب  نیا 

ادـنوادخ تفگ : نآ  زا  سپ  نم . زا  ار  اـهنآ  رادـهاگن  هک ، یئاـهيوخ  هب  تدوخ  ناـج  رد  ار  وت  منکیم  شرافـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا 
. ار وا  امرف  تناعا 
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تناـیخ رب  نکم  تأرج  تسا ، يراـگزیهرپ  یمود : هاـگچیه و  یغورد  وت  ناـهد  زا  دوشن  جراـخ  تسا ، يراـتفگ  تسار  اـهنآ : یلوا  اـما 
هچنانچ تسا  دنوادخ  زا  یکانسرت  موس : زگره .

هحفص 112] ]
: مجنپ تشهب . رد  هناخ  رازه  یکـشا  هرطق  ره  هب  وت  يارب  دوشیم  اپ  رب  تسا  دـنوادخ  سرت  زا  رایـسب  هیرگ  مراـهچ : ینیبیم . ار  وا  ییوگ 

اما تعکر  هاجنپ  زامن  اما  ماهقدـص ، هزور و  زاـمن و  رد  تسا  نم  هقیرط  نتفرگ  مشـش : تنید . هار  رد  تنوخ  لاـم و  زا  تسا  وت  ندیـشخب 
ات دوخ  تقاط  ردق  هب  هقدص  اما  و  نآ ، رخآ  هبنش  جنپ  هام و  طسو  رد  هبنشراهچ  هام و  ره  لوا  رد  هبنش  جنپ  زور  هام  رد  زور  هس  سپ  هزور 
. بش زامن  اب  شاب  مزالم  بش و  زامن  اب  شاب  مزالم  بش و  زامن  اب  شاب  مزالم  يدرکن و  فارسا  هکنآ  لاح  مدرک و  فارسا  ییوگ  هکنآ 

ندومن دـنلب  هب  داب  وت  رب  لاح و  ره  رد  نآرق  ندـناوخ  هب  داـب  وت  رب  رهظ و  زاـمن  داـب  وت  رب  رهظ و  زاـمن  داـب  وت  رب  رهظ و  زاـمن  داـب  وت  رب  و 
ار نآ  سپ  قالخا  ياهییوکین  داب  وت  رب  ییوضو و  ره  دزن  رد  ندومن  كاوسم  هب  داب  وت  رب  اهنآ و  ندـنادرگرب  زاـمن و  رد  دوخ  ياهتـسد 

[. 182 …  ] نک يرود  اهنآ  زا  سپ  قالخا ، ياهیدب  هدب و  ماجنا 

هناخ رد  یلع  ماما  ياهراک 

درآ مالـسلااهیلع  همطاف  درکیم و  بوراـج  ار  هناـخ  دیـشکیم و  بآ  درکیم و  مهارف  مزیه  دوخ  لزنم  يارب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما
تمه زین  اـهنآ  تفاـظن  نتـسش و  ناـکدوک و  تیبرت  هب  ییاـهراک  نینچ  دوـجو  اـب  تخپیم و  ناـن  هدوـمن و  ریمخ  ارنآ  سپـس  درکیم و 
کمک هناـخ  روـما  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تفاـییم  یتـغارف  تقو  ره  هناـخ  رد  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  اذـل  تشاـمگیم 
لوغشم ود  ره  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  و  مالسلاهیلع )  ) یلع دیدو  دش  هناخ  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومنیم .

دوخ رتخد  هب  ربمغیپ  هللالوسر . ای  همطاف  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع دیتسه ؟ رتهتـسخ  ناتمادـک  دیـسرپ : اهنآ  زا  دنتـسه  ندرک  ایـسآ 
[. 183 . ] دش ندرک  ایسآ  لوغشم  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  تسشن و  وا  ياج  دوخ  وش و  دنلب  ناج  رتخد  دومرف :

دحا هوزغ  زا  دعب  هکنانچ  درکیم  يرای  ار  دوخ  رـسمه  لزنم  زا  نوریب  روما  گنج و  زا  معا  روما  هیلک  رد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
دولآ نوخ  ریـشمش  درک  شالت  دح  زا  هدایز  شیرق  نارـس  لتق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  عافد  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع

ترضح هب  نتسش  يارب  ار  دوخ 
هحفص 113] ]

. دومن قیدصت  ارم  عاجش ) نامیا و   ) زورما هک  ریگب  ار  ریـشمش  نیا  مویلا  ینقدص  دقف  فیـسلا  اذه  يذخ  دومرف  داد و  مالـسلااهیلع  همطاف 
دومن ادا  ار  دوخ  نید  ترهوش  زورما  هک  ار ، یلع  ریشمش  ریگب  مالسلااهیلع  همطاف  يا  دومرف : زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

[. 184 . ] دیناسر تکاله  هب  ار  شیرق  ناگرزب  وا  ریشمش  هلیسوب  دنوادخ  و 

تسا یبوخ  رسمه  همطاف  ناج  یلع 

هداد هملس  ما  هب  لیاسو  هیهت  تهج  هب  ار  يرادقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نم  هرز  لوپ  زا  دیوگیم  مالسلاهیلع )  ) یلع
هیهت کشک  امرخ و  نغور و  يرادـقم  لوپ  نیا  اب  یلع  ای  دومرف  داد و  نم  هب  تفرگ و  ار  لوپ  نآ  زا  مهرد  هد  همیلو  هیهت  ماـگنه  هب  دوب ،
یمرچ هرفـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگنآ  مدروآ  هدـیرخ و  ار  اـهنآ  هداد و  ماـجنا  ار  ترـضح  نآ  روتـسد  نم  نک و 

نم هب  هاـگنآ  دومن . هیهت  یقاـچ  دنفـسوگ  زین  دوخ  دومن  هیهت  ییاذـغ  نغور  کـشک و  اـمرخ و  نآ  زا  دز و  ـالاب  نیتسآ  دوخ  تساوخ و 
رد هباحـص  زا  يریثک  عمج  مدـید  مدـمآ و  دجـسم  هب  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع نک . توعد  یهاوخیم  هک  ار  یـسک  ره  دومرف :

مدرم يا  متفگ  هتفر و  يدنل  يور  اذل  مدش  نیگمرش  منکن  ریخ  ار  ياهدع  منک و  توعد  ار  یهورگ  هکنیا  زا  نم  دنراد و  روضح  دجـسم 
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تلاـجخ اذـغ  یک  تیعمج و  ترثـک  زا  نم  دـنداتفا و  هار  هـب  دنتـساخرب و  مدرم  دـییایب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هـمیلو  فرـص  يارب  یگمه 
نیا هک  مهاوخیم  يادخ  زا  نم  ناج  یلع  دومرف : تفای  یهاگآ  بلطم  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  مدیـشکیم 
 … دشن مک  اذغ  زا  مه  يزیچ  دندش و  ریس  دندروخ و  اذغ  نآ  زا  تیعمج  نآ  مامت  دیوگیم : مالسلاهیلع )  ) یلع دهد . تکرب  ار  اذغ 

ادخ لوسر  دندومن و  نیگآرطع  هدرک و  تنیز  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاجوز  درک  بورغ  باتفآ  نوچ 
ار اهنآ  یناشیپ  دیناشن و  دوخ  پچ  تمس  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تسار و  تمـس  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب هاگنآ  تسا و  یبوخ  رسمه  همطاف  ناج  مالسلاهیلع )  ) یلع دومرف : تشاذگ و  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسد  رد  ار  شرتخد  تسد  دیـسوب و 

[. 185 . ] درک اعد  اهنآ  قح  رد  تسا و  یبوخ  رهوش  مالسلاهیلع )  ) یلع دومرف : شرتخد 
هحفص 114] ]

لیئربج یناسر  يزور 

تشادن یلوپ  یلو  درک  ادیپ  یگدنز  شاعم  هب  دیدش  زاین  هنیدم  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع يزور  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع 
اب دـماین  سک  چـیه  تسیک ؟ لام  رانید  کی  نیا  هک  درک  مـالعا  اـج  همه  هب  تفاـی  لوپ  راـنید  کـی  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  لاـح  نیمه  رد 

بحاص رگا  دعب  دنک و  يرادیرخ  درآ  رانید  کی  نآ  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هک  دش  نیاربانب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ياضاقت 
دشورفیم و درآ  يرادقم  هک  دید  ار  دیرم  دمآ  نوریب  هناخ  زا  دصق  نیا  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دنهدب . وا  هب  ار  نآ  دش  ادـیپ  نآ 
تفرگن و ار  رانید  کی  درم  نآ  یلو  داد  وا  هب  ار  ار  نید  کی  دـیرخ و  ار  درآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـشورفیم . رانید  کی  تمیق  هب  ار  نآ 
: تفگ تفگ . مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  نایرج  دروآ و  هناخ  هب  ار  راـنید  درآ و  ( مالـسلاهیلع  ) یلع دریگیمن . یلوپ  هک  درک  داـی  دـنگوس 

یلع زاـب  نآ  ندــش  ماـمت  زا  سپ  دــندروخ  هدرک و  ناـن  ار  درآ  نآ  مالــسلاهیلع )  ) یلع هناـخ  دارفا  درک ، بـجعت  مالــسلااهیلع  همطاــف 
ندیرخ دصق  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع درکن . هعجارم  ترـضح  هب  نآ  بحاص  ناونعب  یـسک  یلو  هتفای  يرانید  هک  درک  مالعا  مالـسلاهیلع ) )

مالـسلااهیلع همطاف  دمآ . لزنم  هب  لوپ  درآ و  هارمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـش و  لبق  زور  لثم  هیـضق  دـید و  ار  درم  نامه  زاب  تفر  درآ 
درک دای  دنگوس  درآ  هدنشورف  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ار ؟ رانید  مه  يدروآ و  ار  درآ  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  تفگ  و  درک ! بجعت 
درآ مالـسلاهیلع )  ) یلع هداوناخ  دارفا  يریگب  یـشیپ  وا  زا  دنگوس  رد  وت  یتساوخیم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مریگیمن . ار  ار  نید  هک 
مامت نان  هک  یماگنه  دشن  ادیپ  شبحاص  یلو  هتفای  يرانید  هک  درکیم  مالعا  مالـسلاهیلع )  ) یلع تدـم  نیا  رد  دـنروخ و  هدرک و  نان  ار 

ترـضح دـشورفیم  درآ  هک  دـید  ار  درم  نامه  اددـجم  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  درآ  دـیرخ  دـصق  هب  موس  راب  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـش ،
ادخ لوسر  تشگزاب  هناخ  يوس  هب  تخادنا و  درم  نآ  فرط  هب  ار  رانید  نآ  سپـس  يریگب  ار  لوپ  دـیاب  راب  نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :

لیئربج هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دوب  یقزر  درآ  نآ  دوب  لیئربج  وا  یتخانـش ؟ ار  درم  نآ  ایآ  ایآ  یلع  ای  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد رانید  نآ  ات  زور  ره  يدرکیمن  دای  دنگوس  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  دومرف : سپس  دوب  هداتسرف  امش  يارب 

[186 . ] تفرگیمن ار  رانید  دهدیم و  وت  هب  درآ  هک  یتفاییم  هنوگ  نامه  ار  لیئربج  دوب  وت  تسد 
هحفص 115] ]

ربمایپ یماح  لاحترا 

روضح هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفر  ایند  زا  تثعب  مهد  لاـس  رخاوا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  راوگرزب  ردـپ  بلاـطوبا  هک  یماـگنه 
دـش و تحاراـن  هداـعلا  قوف  فرح  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داد . ربـخ  وا  هب  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
طونح و لسغ و  روما  ورب  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  تفرگ ، ارف  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  رـسارس  هاکناج  یهودنا 
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هک یتقو  داد  ماجنا  ار  تاروتـسد  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع نک . ربخ  ارم  یتشاذـگ  توبات  رد  ار  وا  هک  یتقو  سپـس  هدـب ، ماـجنا  ار  وا  نفک 
کشا تارطق  دیدرگ و  رثأتم  تخس  داتفا  توبات  هب  شمشچ  دمآ و  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا دسج  رانک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
كدوک زا  یتسرپرـس  يدش  لئان  ریخ  يازج  هب  يدرک و  محر  هلـص  یبوخ  هب  وت  تفگ  بلاطوبا  هب  باطخ  دـش و  ریزارـس  شنامـشچ  زا 

ۀعافـش یمعل  نعفـش  ال  دومرف : درک و  ور  رـضاح  تیعمج  هب  سپ  يدرک ، يرای  تیامح و  گرزب  زا  يدومن و  گرزب  ار  وا  يرک و  میتی 
[. 187 . ] دننک بجعت  نآ  زا  سنا  نج و  همه  هک  دومن  مهاوخ  یتعافش  میومع  زا  اعطق  نیلقثلا ؛ اهب 

یهلا دودح  نیبم  یلع 

يارب مالسلاهیلع )  ) یلع تشگزاب  ماگنه  داتسرف . نمی  هب  يرکـشل  یهدنامرف  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
مالـسا رکـشل  یتسرپرـس  هب  شیوخ  ياـج  هب  ار  يدرف  هکم  ياـهیکیدزن  رد  درک  هکم  مزع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاـقالم 

یلع هک  ار  هلح  ياهسابل  صخش  نآ  تفاتش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يوس  هب  رتدوز  رفـس  شرازگ د  يارب  دوخ  تشاذگ و 
تشگرب و مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یتقو  دنوشب  هکم  دراو  ون  ياهـسابل  اب  ات  درک  میـسقت  نایرکـشل  نیب  رد  دوب  هدروآ  هارمه  ( مالـسلاهیلع )

دننک فیلکت  بسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هکنآ  زا  لبق  یتسیابن  اهنآ  دومرف : درک ، ضارتعا  لمع  نیا  هب  دید  ار  هرظنم  نیا 
دننک نوریب  دوخ  نت  زا  ار  اههلح  ات  داد  روتسد  مالسلاهیلع )  ) یلع ور  نیا  زا  دننک ، یفرصت  دوب  لاملا  تیب  نآ  زا  هک  مئانغ  ءایشا و  هرابرد 

زا مالسلاهیلع )  ) یلع نایرکـشل  دریگب  میمـصت  اهنآ  هرابرد  ناشدوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ات  دنهد  لیوحت  ار  اهنآ  و 
رد مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  تنوشخ  زا  اروف  دندیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  یتقو  اذل  دندش  تحاران  ماما  روتسد  نیا 

. دندرک تیاکش  اههلح  دروم 
هحفص 116] ]

هک تسا  نیا  زا  رتدیدش  ادخ  هار  رد  وا  دنگوس  ادخب  دینک  هوکـش  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  مدرم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
[. 188  ] دنک تیاکش  يو  هرابرد  یسک 

هئطوت هدننک  یثنخ  یلع 

لتق هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  یتح  دندوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رازآ  ددص  رد  هراومه  ناکرشم  تثعب ، زاغآ  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بهلوبا  الثم  دنشکب  ار  ترـضح  نآ  اهنآ  هک  دشیم  عنام  ربمایپ ) هلیبق   ) مشاه ینب  دوجو  يو  دنناسرب 

مانب بهلوبا  رسمه  دنشکب . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  شاهداز  ردارب  هک  دوبن  رـضاح  یلو  دوب ، كرـشم  هکنیا  اب  ملس 
هناخ نوریب  زا  ات  منکیم  مرگرـس  مناـشنیم و  هناـخ  رد  ار  مرهوش  هبنـشکی ) زور  ـالثم   ) زور نـالف  رد  هک  داد  لوق  ناکرـشم  هب  لـیمجما 

شرهوش لیمجما  دیسر ، ارف  هبنشکی  زور  دیشکب . مرهوش  بایغ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  امـش  هاگنآ  دنامب ، لفاغ  الماک 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  حرط  يارجا  ددص  در  نوریب  رد  ناکرـشم  درک  مرگرـس  اهییوگ  هصق  اهیکاروخ و  اهیندیـشون و  اب  هناخ  رد  ار 

درکیم راتفر  یکیتکات  روطب  تشاد و  دنوادخ  هب  نامیا ، نطاب  رد  دوب و  ناکرـشم  فص  رد  رهاظ  رد  هک  بلاطوبا  دندمآ . رب  ملـس  هلآ و 
رگا ورب  بهلوبا  تیومع  هناخ  هب  دومرف : دوب ) هلاـس  دودح 13  یکدوک  هک  ( ) مالـسلاهیلع  ) یلع شرـسپ  هب  يروف  تفای ، عالطا  نایرج  زا 
وگب ورب و  بهلوبا  دزن  وش و  هناخ  دراو  نکـشب و  ار  رد  دندرکن  زاب  رگا  وش و  هناخ  دراو  دندرک  زاب  هاگ  ره  نزب  ار  رد  دوب  هتـسب  هناخ  رد 

( مالـسلاهیلع  ) یلع دش . دهاوخن  راوخ  دشاب ، موق  سیئر  وت ) لثم   ) شیومع هک  یـسک  لیلذب ؛ سیلف  موقلا  یف  هنیع  اءرما  نا  تفگ : مردـپ 
هناخ دراو  هاگنآ  تسکـش  ات  داد  راشف  ار  رد  درکن  زاب  ار  رد  یـسک  دز  ار  رد  تسا  هتـسب  هناخ  رد  دـید  دـش ، هناور  بهلوبا  هناخ  يوس  هب 

یـسک تفگ : مردپ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ربخ ؟ هچ  هدازردارب  تفگ : دید  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ات  بهلوبا  تفر ، بهلوبا  دزن  دش و 
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( مالـسلاهیلع  ) یلع هدـش ، هچ  رگم  دـیوگیم : تسار  تردـپ  تفگ : بهلوبا  دـش  دـهاوخن  راوخ  تسا  موق  سیئر  ( وت لـثم   ) شیومع هک 
تاـساسحا یـشونیم ؟ هباـشون  يروخیم و  اذـغ  وت  دنـشکب و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تاهدازردارب  دـنهاوخیم  دوـمرف :

تساخرب و دمآ و  شوج  هب  بهلوبا 
هحفص 117] ]

لیمجما تروص  هب  یمکحم  یلیس  دوب  ینابصع  رایسب  بهلوبا  تفرگ  ار  وا  هار  رس  لیمجما  دیایب  نوریب  هناخ  زا  ات  تشادرب  ار  شریشمش 
دندید و تسدب  ریشمش  ار  وا  ناکرشم  هک  یتقو  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  بهلوبا  هاگنآ  دوب ، چول  رمع  رخآ  ات  دیدرگ و  چول  وا  مشچ  هک  دز 

دیاهتفرگ میمـصت  امـش  ماهدینـش  تفگ : بهلوبا  یتحاران ؟ هک  هدش  هچ  دنتفگ  هدمآ ، وا  دزن  دـندرک  هدـهاشم  شاهرهچ  رد  ار  مشخ  راثآ 
لوبق ماهتفرگ  میمصت  يزع  تال و  تب  ود  هب  دنگوس  عنصا ؟ ام  نورظنت  مث  ملـسا  نا  تممه  دقل  يزعلا  تاللاو و  دیـشکب  ار  ماهدازردارب 
مامت نارگ  لیخ  بهلوبا  ندروآ  مالـسا  دـندید  ناکرـشم  میامنیم . راتفر  هنوگچ  امـش  اـب  هک  درک  دـیهاوخ  هدـهاشم  سپـس  منک  مالـسا 

شاهناخ هب  دش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  تفرگ و  مارآ  بهلوبا  ماجنارـس  دـندرک و  یهاوخ  رذـع  هداتفا و  وا  ياپ  تسد و  هب  دوشیم 
[. 189 . ] تشگزاب

دهدیم اههنتف  زا  ربخ 

هکنانچ تسا ، هدـش  بجاو  وت  رب  هنتف  لها  اب  دربن  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـی  دومرف : نم  هب  ادـخ  لوسر  يزور  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
نآ رد  داهج  هک  تسا  ياهنتف  هچ  نیا  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  هداتسرف  يا  مدیـسرپ : دوب . هتـشگ  بجاو  نم  رب  ناکرـشم  اب  داهج 
نم هریس  تنس و  اب  هک  یلاح  رد  دنهدیم  نم  تلاسر  قح و  تینادحو  رب  تداهش  هک  دنتسه  یهورگ  دومرف : تسا ؟ هتشگ  بجاو  نم  رب 

: دومرف منک ؟ راکیپ  ناشیا  اب  ارچ  سپ  دنهدیم  تداهـش  مالـسا  تیناقح  رب  نم  لثم  اهنآ  هکنیا  اب  مدرک ، ضرع  دنزیخیم . رب  تفلاخم  هب 
ادخ هار  رد  تداهش  هدعو  نم  هب  رتشیپ  امش  مدرک  ضرع  دننکیم . یهلا  نامرف  زا  یچیپرس  دننکیم و  دراو  نید  رد  هک  ییاهتعدب  رطاخب 

نیثکان و اب  یـسک  هچ  سپ  دومرف : ترـضح  دریذـپ  ققحت  امـش  باکر  رد  دـسر و  ارف  نآ  نامز  اـت  دـیتساوخیم  ادـخ  زا  شاـک  دـیاهداد 
ياریذپ سپ  دومرف …  هاگنآ  دش …  یهاوخ  لیان  تداهش  ضیف  هب  وت  تسا و  یمتح  مه  هدعو  نآ  هب  يافو  دگنجب ؟ نیقرام  نیطـساق و 

[. 190 . ] دوب یهاوخ  تموصخ  ینمشد و  دروم  هراومه  وت  هک  شاب  اهتموصخ 
هحفص 118] ]

مدرم رب  تجح  یلع 

متجح مروآیم و  تجح  وت  يارب  نم  مالسلاهیلع !)  ) یلع ای  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
تخادرپ زاـمن ، نتـشاد  اـپ  رب  دوب ، دـهاوخ  تجح  تفه  ناـنآ  يارب  تتجح  يروآیم و  تجح  شیوخ  مدرم  يارب  وت  تسا و  نم  توـبن 

اهر لجوزع و  يادـخ  تعاطا  يواسم و  روطب  لاملا  تیب  میـسقت  ایاعر و  نایم  رد  یـسرداد  نتـشادزاب و  يدـب  زا  ندرک و  یکین  تاکز ،
. دنوادخ روتسد  ندرکن 

بناـج رب  دوشیم  هک  یتوعد  قـبط  دـیآیم و  اـم  دزن  هب  مالـسلاهیلع )  ) میهاربا تماـیق  زور  رد  هک  ینادیمن  رگم  مالـسلاهیلع !)  ) یلع يا 
هک ددرگ ، ناور  وا  يارب  تشهب  زا  نیرز  ینادوان  دنیارایب ، شایتشهب  رویز  اب  دننکیم و  شنت  رب  یتشهب  ياهماج  سپـس  دتـسیایم  شرع 

متـسیایم و شرع  پچ  بناج  رب  موش و  توعد  زین  نم  دزیریم و  ورف  نآ  زا  ، خـی زا  رتدرـس  ریـش و  زا  رتدیفـس  لـسع و  زا  رتنریـش  یبآ 
یـضار ایآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دننک . نینچ  زین  وت  اب  يوش و  هدناوخ  یلع  يا  وت  سپـس  دوش ، نامه  زین  نم  اب  دش  میهاربا  اب  هک  يراتفر 

هک دـنیارایب  زین  ار  وت  دـنیارایب  ارم  نوچ  دـنناشوپب و  زین  ار  وت  دـنناشوپب  ارم  نوچ  يوش و  توعد  زین  وت  نم  توعد  اـب  ناـمزمه  هک  یتسین 
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تـسا وت  رب  مزومایب و  شناد  وت  هب  غیردیب  مزاسن و  ترود  مدوخ  زا  منک و  کیدزن  دوخب  ار  وت  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  لـجوزع  يادـخ 
[. 191 . ] مهن ندرگ  ار  مراگدرورپ  نامرف  هک  تسا  مزال  نم  رب  يریگارف و  وکین  هک 

ادخ نید  یعطق  رایعم 

يارب ار  دوخ  حلـص  گنج و  ینمـشد و  یتسود و  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
تروص نیا  هب  ات  سک  چـیه  رذـگهر و  نیا  زا  رگم  دـیدرگ ، دـهاوخن ، تلاح  لماش  ادـخ  تیالو  اریز  نک ، ادـخ  هار  رد  ادـخ و  ياـضر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  یباحـص  نآ  دشاب …  دایز  شاهزور  زامن و  هچ  رگا  دیـشچ  دیهاوخن  ار  نامیا  هزم  ددرگن 
و هن ؟ ای  تسادخ  هار  رد  میزرو  هنیک  یتسود و  هک  منادب  مناوتیم  هنوگچ  ملس 

هحفص 119] ]
یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  مـنک ؟ زیتـس  وا  اـب  اـت  تـسیک  يو  نمـشد  و  مشاـب ؟ وا  رادتـسود  اـت  تـسیک  ادـخ  یلو 
یلع سپ  تسا . دنوادخ  رادربنامرف  بحم و  وا  عیطم  رادتسود و  دومرف : یلب  تفگ ، ینیبیم ؟ ار  وا  ایآ  دومرف : درک و  هراشا  مالسلاهیلع ) )
نینچ رگا  یتح  نک ، یتسود  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسود  هک  سک  ره  اب  راد و  نمـشد  ار  يو  نمـشد  رادب و  تسود  ار  مالـسلاهیلع ) )

[. 192 . ] دشاب ترسپ  ای  تردپ  هچ  رگا  شاب  نمشد  وا  نمشد  اب  دشاب و  تدنزرف  لتاق  ای  ردپ و  لتاق  یصخش 

يولع ياشک  ربیخ 

اههیحور دوب و  هدش  ادیپ  ناناملسم  نایم  رد  یتسکش  تلاح  کی  دوب و  هدمآ  دوجوب  نآ  لوا  ياهزور  رد  یساسح  عضو  ربیخ  گنج  رد 
هرطاخم رد  مالسا  دوب و  هدیدرگ  يوق  رایسب  نمشد  هیحور  سکع  رب  و  دوب ، هدش  فیعض  گنج  رد  رکبوبا  ورمع  نتـسشن  بقع  تلع  هب 

ار وا  مه  نم  دراد و  تسود  ار  وا  ادخ  هک  مهدیم  یسک  تسد  هب  ار  ملع  ادرف  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب  بش  دوب .
، درکیم یتحاران  راهظا  يدـیدش  درد  مشچ  زا  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ادرف  حبـص  دراد . تسود  ار  ادـخ  نم و  دزن  وا  مراد و  تسود 

نآ نامشچ  دیلام  مالسلاهیلع )  ) یلع ياهمشچ  هب  هک  یناهد  بآ  اب  تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اذل  تسا  گنج  يایهم  مالسلاهیلع )  ) یلع داد ، مالـسلاهیلع )  ) یلع تسد  هب  ار  ملع  ربمایپ  دش . بوخ  ترـضح 

تسا و مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  رد  ملع  ربمایپ و  هراوس و  مالـسلاهیلع )  ) یلع دیوگب . مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  ياهتکن  دهاوخیم  ملـس  و 
! نتفر نادیم  هب  يایهم  رکشل 

؛ اهیف ام  ایندلا و  نم  کل  ریخ  الجر  کب  هللا  يدهی  نا  نالا  ( مالسلاهیلع  ) یلع ای  دندومرف : عقوم  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اذل  تسا  رتهب  تسایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  وت  يارب  دنک  تیاده  ار  یـصخش  وت  هلیـسوب  دنوادخ  رگا  یلع ! ای 

نم کل  ریخ   ) يروایب میقتسم  هار  هب  ینک و  تیاده  ار  یسک  یناوتب  وت  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  هک  تسا  نیا  گنج  زا  رتمهم  دندومرف : ملس 
. تسا رتشیب  ششاداپ  تسایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  اهیف ) ایندلا و 

: دومرف وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفرگ  تسد  رد  تشارفارب و  ار  دیفس  مچرپ  مالسلاهیلع )  ) یلع
هحفص 120] ]

مان دناهدناوخ  شیوخ  باتک  رد  نانآ  هک  نادـب  تسا و  هدـنکفا  میب  سرت و  نانآ  لد  رد  ادـخ  تسوت  اب  يزوریپ  تسوت و  هارمه  لیئربج 
دنوادخ هدارا  هب  تسا  یلع  نم  مان  وگب ! يدیسر  نانآ  هب  نوچ  تسا  یلع )  ) ایلیا اهنآ  باتک  رد  مان  نآ  دزاسیم و  ناشبولغم  هک  ار  یسک 

تفگ و زا  دـعب  دـش و  وربور  تشاد  ماـن  بحرم  هک  دوهی  گرزب  اـب  تسخن  تخاـت و  نادـیم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـش . دـنهاوخ  راوخ 
رد دنتفرگ و  هانپ  دندرک و  رارف  هعلق  نورد  هب  نایدوهی  داتفا ، نیمز  هب  بحرم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ریـشمش  غیت  اب  ماجنارـس  دش  هک  يدونش 
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هک یقدـنخ  يور  رب  دـنک و  اج  زا  هنت  کـی  دنتـسبیم  رفن  هک 20  ار  رد  نآ  دـما و  هعلق  رد  تـشپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع دنتـسب ، زین  ار  هـعلق 
زوریپ دندمآ … و  رد  هعلق  هب  دنتـشذگ و  نآ  يور  زا  ناناملـسم  هاگنآ  دنکفا . دـندوب  هدـنک  ناناملـسم  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  نایدوهی 

[. 193 . ] دندش

همطاف ترضح  هیرهم 

متساخرب و نم  شورفب  ار  دوخ  هرز  زیخرب و  یلع ! ای  دومرف : نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
یخرب دـصراهچ و  ار  هرز  تـمیق  نیخروـم  زا  یـضعب   ) مدروآ ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  ار  شلوـپ  هـتخورف و  ار  نآ 

ار یتشم  درامـشب  ار  اهنآ  هکنیا  نودب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( دناهتـشون مهرد  دصناپ  مه  یـضعب  داتـشه و  دصراهچ و 
هب تشادرب و  ار  اهمهرد  هدـنامیقاب  دوخ  تسد  ود  اب  سپـس  نک و  هیهت  يرطع  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  دومرف : داد و  لالب  هب  تشادرب و 

باحصا زا  ياهدع  رسای و  رامع  نک و  يرادیرخ  تسا  زاین  دروم  هناخ  ثاثا  هماج و  هچنآ  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  دومرف : داد و  رکبیبا 
هب دندروآ و  مالـسلاهیلع )  ) ربمایپ تمدخ  ار  اهنآ  شناهارمه  رکبوبا و  دش  هیهت  ترـضح  هیثاثا  . دنیامن هیهت  ار  ثاثا  ات  دـنتفر  وا  هارمه  زین 

كراب دومرف : درکیم  ور  ریز و  دوخ  تسد  اب  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندومن  هضرع  ترـضح  نآ 
. دنادرگ كرابم  هداوناخ  يارب  دنوادخ  تیبلا  لهال  هللا 

رگید راوید  هب  يراوید  زا  ار  یبوچ  تخیر و  مرن  نش  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اب  دوخ  یگدـنز  قاـتا  فک  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع
تسوپ دنزادنایب و  نآ  يور  ار  دوخ  ياهسابل  هک  ات  درک  بصن 

هحفص 121] ]
[. 194 . ] داهن نآ  رانک  رد  امرخ  فیل  زا  ییاکتم  هتخادنا و  ار  يدنفسوگ 

هب هک  دوب  فوع  نب  نمحرلادبع  اهنآ  هلمج  زا  دندوب : دنمتورث  رایسب  اهنآ  زا  یضعب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ناراگتـساوخ  نیب  رد  هتبلا 
ناتک ناشارب  هک  رتش  دـصکی  ینک  جـیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رگا  هللالوسر  ای  درک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

هب تشادرب و  هزیرگنـس  نیمز  زا  تشم  کی  تفریذـپن و  ترـضح  نآ  یلو  درک . مهاوخ  وا  هیرهم  رانید ، رازه  هد  هفاضا  هب  دـشاب  يرـصم 
ةرثک همهی  اذه ال  یلع  ردقی  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  تسا . رهوگ  دیراورم و  اهگنـس  دید  وا  داد  نمحرلادبع 

. درادن تیمها  شیارب  هیرهم  يدایز  دنک  دیراورم  ار  هزیرگنس  دناوتب  هک  یسک  رهملا 

نک عطق  ار  شنابز  یلع  ای 

اـم و نیرتـهب  رداـم  ردـپ و  تهج  زا  وـت  اـیآ  ؛ درک ضرع  دـمآ و  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  ینیـشننابایب  برع  يزور 
دـش و نیگمـشخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدوبن ؟ ام  سیئر  مالـسا  تیلهاج و  رـصع  رد  اـم و  ناردـپ  نادـنزرف  نیرتراوگرزب 
رد سپ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میاهنادند ، اهبل و  ات ؛ ود  درک : ضرع  دراد ؟ هدرپ  دنچ  تنابز  ولج  یبارعا  يا  دومرف :
هک شاب  هتشاد  هجوت  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  دریگب ؟ ام  زا  ار  تنابز  نیا  يدنت  هک  تسین ، یتیـصاخ  وت  هدرپ  ود 

هدومن و مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  ترـضح  نآ  دـعب  دـشاب . هدـش  اهر  لو و  نایز  شترخآ  يارب  هک  هدـشن  هداد  يزیچ  ایند  رد  يدـحا  هب 
یلو دـیرب  دـهاوخ  ار  وا  ناـبز  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  دـندرب  ناـمگ  مدرم  نک  عطق  ار  شناـبز  سپ  هناـسل ؛ عطقاـف  زیخرب  یلع  اـی  دوـمرف :

[. 195 . ] داد وا  هب  مهرد  دنچ  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  نانآ ، راظتنا  فالخرب 

؟ تسیک ادخ  یلو 
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نینچ نونکات  هک  مدید  ياهنحص  باوخ  رد  هتشذگ  بش  درم  يا  تفگ : دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  هب  رذوبا  يزور 
؟ يدید هچ  باوخ  رد  دنتفگ : مدوب . هدیدن  ار  يزیچ 

هحفص 122] ]
اب دوب  هتفرگ  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  دمآ و  نوریب  هنابش  هک  مدید  شاهناخ  کیدزن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ :

لحم هب  ات  دنتفر  عیقب  يوس  هب  متفر  ناشلابند  هب  يرترود  هلصاف  زا  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  راوگرزب  ود  نآ  مه  نم  دنتفر  عیقب  ناتسربق  هب  مه 
رد دش و  هتفاکش  ربق  هاگان  دناوخ  زامن  تعکر  ود  نآ  کیدزن  دیـسر و  دوخ  ردپ  هاگمارآ  هب  ترـضح  نآ  سپـس  دندیـسر  هکم  ياهربق 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  مهدیم  یهاوگ  تسین و  هللا  زج  دوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  دیوگیم : هتـسشن و  هک  مدـید  ار  هللادـبع  لاح  نیمه 
یلو مرـسپ  تفگ : هللادبع  تسیک ؟ وت  یلو  مردپ  تفگ ، وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسوا . ربمایپ  هدـنب و  ملـس  هلآ و 
یلو مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : اروف  هللادـبع  تسا . یلو  یلع  نیا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسیچ ؟

تشگرب و هنمآ  شردام د  هاگمارآ  رـس  رب  سپـس  درگزاب . تدوخ  ناتـسوب  هب  سپ  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . نم 
هللا زج  دوبعم  مهدیم  تداهـش  تفگ : هنمآ  گنردیب  تفاکـش  ربق  هاگان  درک  رارکت  دوب  هداد  ماجنا  شردـپ  ربق  دزن  هک  ار  یلمع  ناـمه 

تیالو مرـسپ  داد  خـساپ  تسیک ؟ وت  یلو  مردام  تفگ : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ییادـخ . هداتـسرف  ربماـیپ و  وت  تسین و 
یلو یلع  هتبلا  تفگ و  اروف  هنمآ  تسا . مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مالسلاهیلع ))  ) یلع ترضح  هب  هراشا   ) تیالو نآ  دومرف : تسیچ ؟

وا اب  ییوگیم و  غورد  وت  دـنتفگ ، وا  هب  دیـسر  اجنیا  هب  رذوبا  نخـس  یتقو  درگزاب ، تدوخ  رازلگ  هاگمارآ و  هب  دومرف : سپـس  تسا . نم 
هللا یلص  هللالوسر  ای  دندرک  ضرع  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مدرم  هاگنآ  دندز  شکتک  دندش و  نابیرگ  هب  تسد 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هدرک . لقن  نانچ  نینچ و  وت  هرابرد  رذوبا  دنتفگ : دوب ؟ هچ  دومرف ، دش  هتسب  وت  رب  یغورد  زورما  ملس  هلآ و  هیلع و 
زا رتوگتـسار  هک  هتـشادنرب  ماگ  یـسک  دولآ  رابغ  نیمز  يور  هب  هدـنکفین و  هیاس  یـسک  رـس  رب  زونه  نوگلین  نامـسآ  دومرف : ملـس  هلآ و 

[. 196 . ] دشاب رذوبا 

سبای يداو  رد  یلع  گنج 

یلع دـش ، زور  یتـقو  درک  عولط  دیـشروخ  هکنآ  اـت  دوـمنن  عورـش  ار  گـنج  ادـتبا  سباـی  يداو  راـفک  اـب  گـنج  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
دینک دنلب  ار  اهمچرپ  دومرف : ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارادمچرپ  هب  مالسلاهیلع ) )

هحفص 123] ]
دیدوب وا  بلط  رد  امش  هک  تسامش  نمـشد  نیا  دنتفگ ، رگیدمه  هب  دنتخانـش ، دندید ؛ ار  اهمچرپ  نآ  ناکرـشم  دش و  دنلب  اهمچرپ  یتقو 

هب دـمآ و  نوریب  دوب . نانآ  نیرترفاک  نیرتدـب و  هک  ناکرـشم  زا  یمالغ  دنتـسه ، وا  باحـصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اهنیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  امش  زا  کی  مادک  وگغورد  رحاس  باحـصا  يا  داد : ادن  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا 

رحاس وت  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  تفگ : وا  هب  تفر و  وا  يوس  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـهد . ناـشن  نم  هب  ار  دوخ  دـیاب  وا  دـیتسه  ملس 
بلاـطیبا نب  یلع  نم  دومرف : یتسیک  وت  تفگ : مـالغ  دروآ . قح  بناـج  زا  ار  قح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یتـسه ، وگغورد 

رد یماقم  تلزنم و  نینچ  ياراد  وت  ایآ  تفگ : مالغ  متسه . وا  رتخد  رسمه  ومع و  رسپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداز  ردارب 
دحاو نید  کی  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت و  سپ  تفگ : مالغ  يرآ . دومرف : یتسه ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دزن 

رد دیوئد  مالـسلاهیلع )  ) یلع يوس  هب  مالغ  هاگنآ  ار . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ای  منیبب  ارت  هک  دـنکیمن  یقرف  میارب  دـیتسه و 
: دناوخیم نومضم  نیا  هب  يزجر  هک  یلاح 

يراـی ار  یمکحم  نیئآ  هک  ار  معثخ  نادرم  زا  يریـش  دریگیمن و  مارآ  يدـحا  وا  لاـگنچ  رد  هک  يدـید  ار  ياهدـنرد  ریـش  وـت  یلع ، يا 
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نینچ شخـساپ  رد  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع دنامیمن . ملاس  وا  دنروآ و  ور  وا  رب  ناگدنرد  هک  هدـید  ار  یمالغ  دـنیبب ، ارم  هک  ره  دـنکیم .
: دومرف

نوخ مریشمش  تکرح  ره  هب  هک  داد  مهاوخ  ناشن  معثخ  هب  هک  متسه  یلع  نم  تسا  كابیب  ریلد و  هک  ینیبیم  ار  یمشاه  ریـش  نآ  وت  و 
( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دندرک . ریـشمش  اب  گنج  هب  عورـش  دندش و  راوس  بسا  رب  کی  ره  هاگنآ  مشکیم  ار  ياهدننز  ره  دزیریم و 
رد دمآ  لوتقم  مالغ  نآ  ردارب  دنکیم ؟ هزرابم  نم  اب  یسک  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هاگنآ  تشک . ار  وا  دز و  وا  هب  هبرـض  کی  اهنت 

عاونا دـگنجب  نم  اب  سک  ره  متـسه  هلـصوح  اب  رایـسب  گنج  ماـگنه  هب  نم  هک  يزع  تـال و  گرزب  ياـهتب  هب  مسق  تفگیم : هک  یلاـح 
: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع مناشچیم . وا  هب  ار  اهدرد 

مسق یننا ال  یبر  هللااب 
مث ام  هیف  سیل  قح  مسق 

اوملست نل  انرش  نم  مکنا 
تسین یتیصعم  نآ  يادا  رد  هک  یقح  مسق  مروخیم  مسق  مراگدرورپ  هب  نم  ینعی ،

هحفص 124] ]
مه ار  وا  دز و  ياهبرض  مالسلاهیلع )  ) یلع دندروآ  ور  راکیپ  هب  هدش  دوخ  بسا  رب  راوس  ود  ره  هاگنآ  دیلامیمن  ملاس  ام  هلمح  زا  امش  هک 

اب دوب و  موق  نآ  سیئر ، هک  هدـیکم  نب  ثراح  هاگنآ  دـنک ؟ هزرابم  نم  اب  هک  تسه  یـسک  اـیآ  دومرف : ترـضح  داتـسرف . منهج  شتآ  هب 
یندرگ ياهبرـض  ره  هب  منکیم و  هراپ  ار  یقلح  يریـشمش  ره  هب  دـهدیم و  يرای  ارم  تال  اـمتح  تفگ : دـمآ و  درکیم  ربارب  راوس   500

 … منکیم رود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  ماهدنرب  ریشمش  اب  ار  امش  مسق  ادخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع منزیم .
ثراح يومع  رسپ  دنکیم . هزرابم  نم  اب  یـسک  ایآ  دومرف : زاب  هداتـسرف و  منهج  شتآ  هب  مه  ار  وا  ياهبرـض  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هاگنآ 

ار نامتمرح  هک  سک  ره  رس  و  متسد ، هب  ریشمش  تسا . كاتف  مردپ  و  ورمع ، نم  تفگ : دمآ و  تشاد ، مان  كاتف  نبورمع  هک  هدیکم  نب 
تشک ار  نانآ  نایوجگنج  یمامت  مالسلاهیلع )  ) یلع درک . لصاو  منهج  هب  مه  ار  وا  باوج  نمـض  مالـسلاهیلع )  ) یلع مربیم . دنک  کته 

[. 197 . ] دروآ ادخ  لوسر  دزن  ار  اهنآ  ناریسا  تفرگ و  ار  ناشلاوما  درب و  تراسا  هب  ار  نانآ  و 

دنکیم ار  وا  يراذگتمدخ  لیئربج 

( یبیجع  ) نایرج دهدب  ربخ  امش  هب  ات  دیورب  مالسلاهیلع )  ) یلع روضح  هب  دومرف : رکبوبا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 
هب مالسلاهیلع )  ) یلع دندمآ ، مالسلاهیلع )  ) یلع روضح  هب  رمع  رکبوبا و  میآیم . امـش  لابند  هب  زین  نم  هداتفا  قافتا  وا  يارب  بشید  هک  ار 

. دشاب ریخ  هداتفا  قافتا  هچنآ  هن . تفگ : رکبوبا  دیراد ؟ ياهزات  ربخ  ایآ  دومرف : رکبوبا 
، یهد ربخ  ام  هب  هداد  خر  امش  يارب  هتشذگ  بش  هک  ياهثداح  زا  مییایب و  امش  دزن  دومرف : رمع  نم و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يارب هک  ار  هتشذگ  بش  هثداح  دومرف : دید  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  یتقو  دش  دراو  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
. مراد ایح  نآ  نایب  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نک ! نایب  رمع  رکبوبا و  يارب  داتفا  قافتا  وت 
( مالسلاهیلع  ) یلع ماما  هاگنآ  دنکیمن . ایح  ییوگ  قح  زا  دنوادخ  قحلا  نم  ییحتسی  هللا ال  نا  دومرف : ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

بش هثداح 
هحفص 125] ]

حبص زامن  هک  متـشاد  نآ  سرت  متفاین و  بآ  مدش  بآ  يوجتـسج  رد  لسغ  يارب  مدرک  ادیپ  لسغ  هب  جایتحا  درک : نایب  نینچ  ار  هتـشذگ 
دماین و تسدب  بآ  مدرک  هناور  بآ  نتفای  ياب  رگید  یهار  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح یهار و  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) نسح دوش ، اضق  نم 
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نآ یتقو  دوب . نآ  يور  ياهلوح  هک  دـمآ  نییاپ  هب  بآ  زا  یلطـس  دـش و  زاب  هناخ  فقـس  مدـید  ماگنه  نیا  رد  مدـش ، نیگهودـنا  تخس 
لطـس نآ  سپـس  مدـناوخ . زامن  مدرک و  لـسغ  بآ  نآ  اـب  متفاـی  نآ  رد  بآ  مدرک  در  نآ  يور  زا  ار  هلوح  تفرگ  رارق  نیمز  رد  لـطس 

زا نآ  بآ  دوب و  هدمآ  تشهب  زا  لطس  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسویپ . مه  هب  فقـس  فاکـش  تفر و  الاب  هلوح  هارمه 
نب سنا  رمع و  رکبوبا و  روضح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  دوب ، یتـشهب  ياـبید  قربتـسا  زا  زین  هلوح  دوـب . رثوـک  رهن 

بـش رد  هک  تسوت  دننامه  یـسک  هچ  یلع  يا  همدخی ، لیئربج  ۀـلیل و  یف  یلع  ای  کلثم  نم  دومرف : ( مالـسلاهیلع  ) یلع هب  باطخ  کلام 
[. 198 . ] دنکیم وا  يراذگ  تمدخ  لیئربج 

لسالسلا تاذ  گنج 

اب ناشرفن  نیرخآ  ات  هک  دنتـسب  نامیپ  مه  اب  دـندرک و  جیـسب  ار  راک  راوس  وجگنج و  رفن  رازه  هدزاود  دودـح  ياهدـع  سبای  يداو  مدرم 
. دننک رارقرب  مالسا  زا  لبق  دننام  ار  یتسرپ  تب  مسر  لکش  نیا  اب  ات  دنگنجب  مالسلاهیلع )  ) یلع ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

راک راوس  رازه  ار  هچ  اب  ار  رکبوبا  تفگ : ترضح  نآ  هب  درک و  ربخ  اب  اهنآ  میمصت  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  لیئربج ،
مدرم هب  ار  لیئربج  رابخا  هیضق  تفر و  ربنم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسرفب . نانآ  يوس  هب  راصنا  رجاهم و  زا  هدومزآ 
ءادتبا ات  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تکرح  عقوم  رد  دـنوش ، تکرح  هدامآ  هبنـشود  زور  يارب  دومرف : سپـس  تفگ 
ردقنآ تروص  نیا  ریغ  رد  دننکن  گنج  هک  دنتفریذپ  ار  مالـسا  اهنآ  رگا  دننکن . عورـش  ار  گنج  دـناهدرکن  هضرع  نانمـشد  رب  ار  مالـسا 

. دنروآ رد  دوخ  فرصت  هب  ار  ناشلاوما  ریسا و  ار  اهنآ  نادرم  هتشک و  ار  همه  ات  دنگنجب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشگرب . هنیدم  هب  دش و  فرصنم  گنج  زا  اهنآ ، دیدهت  نیرتکچوک  اب  نمشد  اب  ههجاوم  زا  سپ  رکبوبا 

هک ار  هچنآ  يدرک و  تفلاخم  نم  روتسد  اب  دومرف : رکبوبا  هب  ملس  و 
هحفص 126] ]

یل تنک  کترما و  ام  لعفت  مل  يرما و  تقلاخ  يدش  بکترم  ارم  تیـصعم  هراب  نیا  رد  وت  مسق  ادخب  يدادـن  ماجنا  مدوب  هدرک  رما  وت  هب 
هورگ نآ  اب  هک  مدرک  رما  رکبوبا  هب  نم  دومرف : مدرم  هب  تفر و  ربنم  هب  اددجم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کترما  امف  ایـصاع  هللا  و 

. تفرگ هدـیدان  ارم  نامرف  تفای و  هار  شلد  رد  سرت  درک  دروخرب  نانآ  زا  رفن  دـص  اب  وا  یتقو  اما  دـنگنجب  مالـسا  نتفریذـپن  تروص  رد 
زابرـس رازه  راـهچ  اـب  زین  وت  رمع  يا  سپ  متـسرفب ، رکبوـبا  ياـجب  ار  رمع  هک  دـهدیم  ناـمرف  نم  هب  دـنوادخ  هیحاـن  زا  لـیئربج  نوـنکا 

موق نآ  ندـید  زا  تشذـگ و  رکبوبا  دـننام  زین  رمع  يارجام  درک ، ینامرفان  ارم  ادـخ و  وا  هک  ارچ  نکن . راـتفر  رکبوبا  تردارب  دـننام  ، ورب
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  رمع  تشگزاب  ربخ  لیئربج  درک . رارف  نمـشد  لباقم  زا  دوش و  هدـنک  اج  زا  شبلق  دوب  کـیدزن  هارمگ 

نیا اب  رمع  دومرف : تشاذـگ و  رمع  فالخ  لمع  نایرج  رد  ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  داد و  ملس 
ای دراد  تشز  ار  تاهشیدـنا  يأر و  ادـخ  دومن  لمع  دوخ  يأر  هب  درک و  تفلاخم  نم  روتـسد  اب  درک و  تفلاـخم  شرع  رد  ار  ادـخ  راـک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  کیار  هللا  حبق  الا  کیارب  تلمع  یلوق و  تفلاخ  ینتیـصع و  هشرع و  یف  هللا  تیـصع  رمع 
( مالـسلاهیلع  ) یلع متـسرفب ، ناـنآ  يوـس  هب  نیملـسم  زا  هورگ  نیا  اـب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  هدرک  رما  نم  هب  لـیئربج  نوـنکا  دوـمرف :
ار رگیدمه  هاپـس  ود  هک  يروطب  دندیـسر  سبای  يداو  یکیدزن  هب  ات  تفر ، دندیزگرب  یلبق  هورگ  ود  زا  ریغ  هک  یهار  زا  و  درک ، تکرح 
دندمآ و ولج  رمع ) رکبوبا و  نامز  رد   ) لبق تاعفد  دننامه  نمشد  هاپس  زا  رفن  دص  داد . فقوت  نامرف  شنارای  هب  ترـضح  نآ  دندیدیم .
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  بلاطیبا  نبا  یلع  نم  دومرف : ترـضح  نآ  دندیـسرپ  نیملـسم  رکـشل  ناشن  مان و  زا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  هک  منکیم  توعد  ار  امـش  متـسه ، امـش  يوس  هب  وا  هداتـسرف  ردارب و 

وت يوجتـسج  رد  میتساوخیم و  ار  وت  ام  دـنتفگ  اـهنآ  دـشاب . مه  امـش  يارب  تساـم  يارب  هچنآ  ره  اـت  دـیهدب  تسوا  لوسر  هدـنب و  ملس 
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. میدوب
امش رب  ياو  دومرف : اهنآ  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع میتسه …  تنارای  وت و  هدنشک  ام  هک  نادب  شاب و  یتخس  گنج  هدامآ  مدینـش  ار  وت  نخس 

ار اج  همه  بش  یکیرات  نوچ  دنتشگرب  دوخ  هاپس  هب  هورگ  ود  ره  دیناسرتیم …  هدرک و  دیدهت  دوخ  دادعت  تیعمج و  هطساو  هب  ارم 
هحفص 127] ]

دنراذگب نیز  هدامآ و  يراوس  يارب  ار  اهبسا  دنیامن و  یگدیسر  دوخ  نایاپراهچ  هب  هک  داد  روتسد  دوخ  رکشل  هب  ترـضح  نآ  تفرگ  ارف 
ياپ يادص  هکنیا  ات  دندیمهفن  چیه  اهنآ  دندرب و  هلمح  سبای  رکـشل  رب  سپـس  دش  هدناوخ  تعرـس  هب  حبـص  زامن  دـش  علاط  حبـص  نوچ 

. دندش ریسا  ناشنادنزرف  هتشک و  نایوجگنج  هک  دندوب  هدشن  ریگرد  نمشد  هاپس  اب  یلع ، نایرکشل  همه  زونه  دندینش و  ار  نابسا 
. تشگرب هنیدم  يوسب  اهنآ  لاوما  ارسا و  اب  دومن و  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسد  قبط  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

یلع ترـضح  داد . ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـب  ار  نیملــسم  و  مالــسلاهیلع )  ) یلع يزوریپ  ربـخ  دـش و  لزاـن  لـیئربج 
هنیدم ناناملسم  دمآ  دورف  زین  ادخ  لوسر  دمآ و  نییاپ  بکرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندید  ضحم  هب  مالـسلاهیلع ) )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندش  هدایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیعبت  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نید  اب  همه  زین 
. دیسوب ار  مالسلاهیلع )  ) یلع نامشچ  ود  نایم 

گنج رد  رگم  دشن  نیملـسم  بیـصن  اهداهج  زا  کی  چـیه  رد  دـمآ  تسد  هب  داهج  نیا  رد  هک  یمیانغ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
[. 199 . ] يدوهی بحرم  نتشک  و  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما تسد  هب  مه  نآ  ربیخ 

یلع تداهش  زا  ربمایپ  ربخ 

( ناضمر هام  تلیـضف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندناوخ  هبطخ  زا  سپ   ) هاگنآ دندومرف : مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما … 
يا دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ هام  نیا  رد  اـهراک  نیرتهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  مدیـسرپ  متـساخرب و  اـج  زا  نم 

ای مدیـسرپ  نم  دنتـسیرگ  ترـضح  سپـس  تسا و  لجوزع  دـنوادخ  تامرحم  زا  يراکزیهرپ  عرو و  هام  نیا  رد  اـهراک  نیرتهب  نسحلاوبا 
؟ تشاداو هیرگ  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 

ندرازگزامن لوغشم  وت  متـسه و  نم  ییوگ  دمآ  دهاوخ  وت  رـس  رب  هام  نیا  رد  هک  ياهثداح  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  دندومرف : ترـضح 
نیب رد  سک  نیرتیقش  یتسه و  تراگدرورپ  يارب 

هحفص 128] ]
نیگنر نآ  نوخ  زا  تیور  هک  دنزیم  ترس  قرف  رب  یتبرض  دزیخیمرب و  اج  زا  دومث  موق  رتش  هدننک  یپ  زا  رتدب  ناگدنیآ ، ناگتـشذگ و 

خر یماگنه  رد  هثداح  نیا  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  مدیـسرپ  هاگنآ  دندومرف : مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دوشیم .
؟ تسا ملاس  نم  نید  هک  دهدیم 

هتشک ارم  دشکب  ار  وت  سک  ره  مالسلاهیلع )  ) یلع يا  دومرف : ترضح  هاگنآ  دوب . دهاوخ  تنید  تمالـس  نامز  رد  يرآ  دومرف : ترـضح 
هلزنم هب  وت  هک  ارچ  تسا  هتفگ  ازـسان  نم  هب  دیوگ : ازـسان  وت  هب  یـسک  ره  تسا و  هدیزرو  هنیک  نم  اب  دزرو  هنیک  وت  اب  یـسک  ره  تسا و 

[. 200 …  ] یتسه نم  دوخ 

شیرق داهنشیپ 

باختنا دوخ  زا  دعب  ربهر  ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  ارب  نیلوا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  هدش  لقن 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دندرک : ضرع  دـندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  شیرق  زا  یعمج  درک 
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رگا دوش  راذگاو  یلع  تیومع  رسپ  هب  تماما  ماقم  یشاب و  توبن  ماقم  ياراد  وت  هک  دنتسین  یـضار  ور  نیا  زا  دنتـسه  ناملـسم  هزات  مدرم 
( دـش دـهاوخ  عقاو  مدرم  لوبق  دروم  هیـضق  و   ) تسا رتهب  ییامنب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع تماما  مـالعا  دـعب  ینک  ربص  یتدـم  دروم  نیا  رد 

رگا دنتفگ : اهنآ  تسا ، هدوب  نینچ  ادخ  نامرف  هکلب  ماهدادن  ماجنا  دوخ  يأر  هب  ار  راک  نیا  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا يدرم  تفالخ  رما  رد  هکنیا  نآ  میراد و  يرگید  داهنـشیپ  يریذـپیمن  دوشیم  ادـخ  روتـسد  اب  تفلاخم  هکنیا  رطاخ  هب  ار  اـم  داهنـشیپ 

تفالخ و رما  هجیتن  رد  دوش و  مارآ  هجوتم و  مالـسلاهیلع )  ) یلع يوس  هب  مدرم  ياهلد  ات  نادرگ  کیرـش  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  ار  شیرق 
ار رمز ) هروس   65  ) هیآ دمآ و  ادخ  فرط  زا  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دننکن  تفلاخم  وت  اب  دروم  نیا  رد  مدرم  ددرگن و  ریذپ  بیسآ  يربهر 

[. 201 . ] دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوشیم و  دوبان  تلامعا  مامت  يوش  كرشم  رگا  درک  لزان 
هحفص 129] ]

بلاطیبا رسپ  يا  یشاب  هدنیاپ  هدنز و 

زا رگید  رفن  دـنچ  فوع و  نب  نمحرلادـبع  دعـس و  ریبز و  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  يزور  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما
ربمایپ غارس  ماهتسشن  هناخ  رد  رب  هک  دندید  ارم  نکیل  دندمآ  دوب  هملس  ماهناخ  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لابند  هب  باحـصا 
دهاوخ نوریب  هناخ  زا  نالا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دینک  ربص  متفگ  اهنآ  هب  دنتفرگ  نم  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

بلاطیبا رسپ  يا  یشاب  هدنیاپ  هدنز و  دومرف : دز و  نم  تشپ  رب  تسد  دمآ و  نوریب  گنردیب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دمآ ،
دنرادن و شیرق  ار  لیالد  نآ  زا  کی  چیه  هک  يوش  زوریپ  نانآ  رب  لیلد  شش  اب  ینک و  همکاحم  مدرم  اب  نم  زا  سپ  وت  هک  مالـسلاهیلع ) )
رب رتراوتـسا و  همه  زا  تاروتـسد  يارجا  رد  ياهدروآ و  ادـخ  هب  نامیا  هک  یتسه  نانآ  زا  سک  نیتسخن  وت  هکنیا  زا  دـنترابع : لـیالد  نآ 
زا میـسقت  رد  يواست  قح  تاعارم  رد  رتاناد و  همه  زا  تواضق  رد  رتنابرهم و  همه  زا  ناتـسدریز  هب  رترادیاپ و  همه  زا  دـنوادخ  ياهنامیپ 

[. 202 . ] دشابیم رتالاو  همه  زا  یهلا  هاگشیپ  رد  وت  تلزنم  ماقم و  رتقیقد و  سک  همه 

نیموصعم همئا  روبق 

یلع يا  دومرف : نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  مدرک : ضرع  دوشیم  نفد  اجنامه  هدش و  هتشک  قارع  نیمز  رد  وت  دنگوس  ادخ  هب  مالـسلاهیلع ) )

نسحلاوبا يا  دومرف : ترضح  دیامن . تبظاوم  نآ  زا  هدومن و  ریمعت  هدرک و  ترایز  ار  ام  روبق  هک  یسک  يارب  تسا  یتلیـضف  تیزم و  هچ 
و تسا ، هداد  رارق  نآ  ياهنادیم  زا  ییاضف  تحاسم و  تشهب و  ياهنیمز  زا  ییاهنیمز  هعطق  ار  تنادـنزرف  وت و  ربق  دـنوادخ  مالـسلاهیلع ) )

امش هار  رد  رازآ  يراوخ و  هدرک و  ادیپ  امش  هب  قایتشا  هک  تسا  هداد  رارق  ار  شناگدنب  ناگدیزگرب  قلخ و  ناداژن  ناکاپ  ياهلد  دنوادخ 
 … دننکیم شترایز  رایسب  هدومن و  دابآ  ار  امش  روبق  شربمغیپ  اب  یتسود  دنوادخ و  هب  نتسج  برقت  يارب  اهنآ  سپ  دنوشیم  لمحتم  ار 

[. 203]
هحفص 130] ]

مدرم نیرتبیجع 

یلع يا  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  ینـالوط  یتیـصو  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع 
ربمغیپ دنـشابیم . ناـمزلارخآ  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  نیقی  تهج  زا  مدرم  نیرتـگرزب  ناـمیا و  تهج  زا  مدرم  نیرتبیجع  مالـسلاهیلع ) )

دیفس رب  هک  اههتشون )  ) یهایس هطـساو  هب  دنروآیم  نامیا  سپ  تسا  ناهنپ  اهنآ  زا  ماما  دناهدرکن و  كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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[. 204 . ] تسا هدش  تاحفص )  ) هتشاگن

نادنزرف نیب  یتواضق 

هتـشون یطخ  هحفـص  کی  رد  مادک  ره  يزور  تشادن  هلـصاف  مالـس  کی  زا  شیب  اهنآ  دـلوت  هک  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح مام  نسح و  ماما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  دندرک  لاؤس  هدروآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  دوخ  طخ  سپـس  دندوب 
دهد حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  طخ  تساوخیمن  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا ؟ رتهب  اـم  زا  کـی  مادـک  طـخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟ رتهب  مادک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  دـندرک : ضرع  تسا . بوخ  اهنآ  ود  ره  دومرف :
مدوـخ مه  ار  یهلا  یحو  یتـح  نم  ماهتـشونن و  اـبفلا  هتفرن و  بتکم  زگره  ینعی  متـسه  یما  نـم  هـک  دـینادیم  نـم  نازیزع  دوـمرف : مـلس 
سیون طخ  هک  دیسرپب  مالسلاهیلع )  ) یلع ناتردپ  زا  ار  نیا  تسا  بوخ  دشاب . هدنسیون  دوخ  هک  تسا  یسک  راک  یسانش  طخ  مسیونیمن 

؟ تسا رتهب  اهطخ  نیا  زا  کیمادک  ردپ  دندرک ، لاؤس  اهطخ  نداد  ناشن  زا  سپ  دندیـسر و  ردپ  تمدـخ  اهنآ  تسا . یهلا  یحو  بتاک  و 
رگا بوخ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ رتهب  مادـک  هن ، دـنتفگ : تسابیز . مه  اناوخ و  مه  تسا ، بوخ  اـهنآ  ود  ره  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع

ناکدوک ياهراک  هب  دیلاسدرخ ، مه  زونه  دیاهتخومآ و  دوخ  امـش  اما  دیـسرپب  ناتداتـسا  زا  ار  نیا  هک  دوب  نیا  قح  دـیتفریم  بتکم  امش 
رتهب یلو  منیبیمن  یبیع  چیه  اهطخ  نیا  رد  نم  تسا  نم  دننام  تسرد  مه  مالسلااهیلع  ارهز  ناتردام  تواضق  دنسریم  رتشیب  ناردام  مه 

باحصا زا  ییاروش  تقو  نآ  دشن  نشور  بلطم  هناخ  رد  رگا  مدنسپیم ، ار  نامه  مه  نم  دیوگب  وا  هچ  ره  دیسرپب ، ناتردام  زا  هک  تسا 
لیکشت

هحفص 131] ]
دندیـسر و ردام  تمدخ  اذل  تسا . حیحـص  امـش  شیامرف  دنتفگ : مالـسلاهیلع )  ) نینـسح میراذگیم . او  ناشیا  هب  ار  تیمکح  میهدیم و 
 … تسا لکشم  یلیخ  اهنآ  نایم  نتـشاذگ  توافت  منیبیم . بوخ  ار  ود  ره  دومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دندرک . ار  شـسرپ  نامه 
هک تشاد  جاع  ناوختـسا  زا  يدبندرگ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  مینک ؟ هچ  دندرک  ضرع  مینکب ؟ يرگید  راک  کی  تسا  رتهب  الـصا 

. مینکیم باـسح  رتهب  ار  شطخ  درک  عمج  يرتشیب  ياـههناد  مادـک  ره  مزیریم  نیمز  يور  ار  اـههناد  نیا  دومرف : دوب . هناد  تفه  ياراد 
تخیر نیمز  رب  ار  اههناد  ترضح  تقو  نآ  تسا . بوخ  یلو  تسین ، یسانش  طخ  تسا و  یـشک  هعرق  راک  هچ  رگا  تسا ، بوخ  دنتفگ :

هجیتن دیـسر و  هفـصن  کی  مادک  ره  هب  دوب و  هدش  فصن  يرخآ  هناد  اما  دنتـشادرب  هناد  هس  مادک  ره  دندیود و  مالـسلاهیلع )  ) نینـسح و 
[. 205 ( ] درک مین  ود  هب  یهلا  نامرف  هب  ار  یمتفه  هناد  لیئربج  رگید  یلقن  رد   ) دندش یضار  ود  ره  دوب و  يواسم 

یتا له  هروس  لوزن  ناش 

و دومرف ، ینادردـق  مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  هقدـص  زا  یتا  لـه  هروس  لوزن  هطـساوب  دـنوادخ  هجحلا  يذ  هاـم  زا  مجنپ  تسیب و  زور   …و 
نینـسح هک  تسا  نینچ  ارجام  نیا  حرـش  داتـسرف . ورف  شباتک  رد  ار  اـهنآ  ياـنث  حدـم و  فصو و  تفریذـپ و  ادـخ  هار  رد  ار  ناشهیدـه 

یلع ترـضح  زا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  دـندمآ . ناـشتدایع  هـب  مدرم  موـمع  ناـشیا و  دـج  دـندش و  راـمیب  مالــسلاهیلع ) )
زا منادنزرف  رگا  هک  منکیم  رذن  داد : باوج  مالسلاهیلع )  ) یلع ینکیمن ، يرذن  تنادنزرف  يارب  ارچ  نسحلاوبا  يا  دیسرپ : مالسلاهیلع ) )
زین اهنآ  راکتمدخ  هضف  مالـسلااهیلع و  همطاف  مریگب . هزور  ار  زور  هس  لجوزع  دنوادخ  زا  يرازگرکـش  ناونع  هب  دنتفای  افـش  يرامیب  نیا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هناخ  رد  زیچ  چیه  هک  دنتفای  افش  یتقو  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دندرک  ار  رذن  نیمه 

تسا هدمآ  نینچ  اهتیاور  یـضعب  رد  دنک و  ضرق  وج  هنامیپ  هس  وا  زا  ات  داتـسرف  يربیخ  نوعمـش  شیپ  ار  یـسک  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوبن 
ایآ دسرپب  وا  زا  ات  داتسرف ، دندرکیم  ادص  نوعمش  ار  وا  دوب و  سیر  مشپ  هک  شايدوهی  هیاسمه  شیپ  ار  یـسک  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک :
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رتخد مالسلااهیلع  همطاف  دنهدب  هک  دراد  یمشپ 
هحفص 132] ]

شیپ ار  وج  مشپ و  و  تفریذـپ ، يدوهی  نآ  هن ؟ ای  دریگب  دزم  وج  هنامیپ  هس  لباقم  رد  دـسیرب و  ارنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
هیهت هناخ  لها  زا  کی  ره  ياب  نان  هدرگ  جنپ  درک و  ایسآ  ار  وج  تساخرب و  اج  زا  مالسلااهیلع  همطاف  دناهتفگ : . دروآ مالـسلااهیلع  همطاف 
يور شیپ  ار  اذغ  هک  یتقو  دمآ ، لزنم  هب  درک و  رازگرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  برغم  زامن  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع درک .
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  امـش  رب  مالـس  تشاد : راهظا  دش و  رهاظ  رد  هناتـسآ  رب  ياهدـنامرد  دنتـشاذگ  ترـضح  نآ 
دینـش ار  ادص  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دنک . ناتبیـصن  یتشهب  ياهاذغ  زا  ادخ  ات  دیهدب  نم  هب  ییاذغ  مناملـسم  ناگدنامرد  زا  ياهدنامرد 

همطاـف دـش  مود ، زور  یتـقو  دـندروخن  يزیچ  بآ  زج  دـندرک و  ربـص  ار  زور  بش و  هاـگنآ  دـنهدب  وا  هب  ار  ناـن  ياـههدرگ  داد  ناـمرف 
درازگ و ار  برغم  زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ( مالسلاهیلع  ) یلع تخپ ، نان  درک و  بایـسآ  ار  وج  تساخرب و  مالـسلااهیلع ،

تیب لها  امـش  رب  مالـس  تفگ : و  دش ، رهاظ  رد  هناتـسآ  رب  یمیتی  دنتـشاذگ  شترـضح  يور  شیپ  ار  اذغ  یتقو  اددجم  تشگزاب  لزنم  هب 
ات دیهدب  نم  هب  ییاذغ  تسا  هدیسر  تداهش  هب  هبقع  زور  رد  مردپ  هک  اههداز  رجاهم  زا  متسه  یمیتی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

هنامیپ مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زین  موس  زور  دنداد  میتی  نآ  هب  ار  اذغ  یگمه  لبق  بش  دننامه  دنکب ، امش  بیصن  یتشهب  ياهاذغ  زا  ادخ 
لها امش  رب  مالس  تفگ : داتـسیا و  رد  هناتـسآ  رب  يریـسا  ناهگان  راطفا  هعقوم  ماگنه  بش  درک  هدامآ  ار  نان  و  درک ، بایـسآ  ار  وج  موس 

نآ ياذغ  داد ، نامرف  مالسلاهیلع )  ) یلع دیهدیمن ؟ امب  ییاذغ  تقو  نآ  دینکیم و  ریسا  ار  ام  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب 
( مالـسلاهیلع  ) یلع تفای ، نایاپ  ناشرذن  دـش  هک  مراهچ  زور  دـندروخن ، چـیه  بآ  زج  زور  هنابـش  هس  اهنآ  اذـل  دـنهدب  وا  هب  مه  ار  بش 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  تفرگ و  شپچ  تسد  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح تسد  شتـسار و  تسد  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) نسح تسد 
يا دیسرپ ، درک و  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هب  ور  دید  نینچ  ار  نانآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  دندمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. میورب مالسلااهیلع  همطاف  قاطا  هب  دییایب  منیبیم ؟ تخس  تیعضو  نیا  رد  ار  امش  ارچ  نسحلاوبا 
، هداتفا دوگ  شیاهمـشچ  یگنـسرگ  تدش  زا  هداتـسیا و  دوخ  زامن  بارحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـندید ، دـندش  وا  قاتا  دراو 

یگنسرگ زا  دنراد  دمحم  تیب  لها  ادخ . رب  هانپ  دومرف : دید  هنوگ  نیا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو 
وت تیب  لها  هب  تبسن  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  دومرف : دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  هگان  هک  دنریمیم 

اراوگ
هحفص 133] ]

؛ رهدلا نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  تشاد  او  ندناوخ  هب  ار  وا  لیئربج  مریگب ؟ ار  يزیچ  هچ  لیئربج  دومرف : ترضح  ریگب . تسا  هتشاد 
دورف ناشیارب  نامـسآ  زا  ییاذـغ  زور  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  و  هروس ، رخآ  ات  اروکـش  ءازج و ال  مکنم  دـیرن  هک ال  اجنآ  ات 

[. 206 . ] دندروخیم اذغ  نآ  زا  زور  تفه  ات  هک  دمآ 

یلع ماما  ماقم 

نیـسح نسح و  مالـسلااهیلع و  همطاـف  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع تقو  نآ  رد  تساوـخ  بآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور 
نیـسح هـب  دـعب  و  مالــسلاهیلع )  ) نـسح هـب  تـسخن  ار  بآ  فرظ  ربماـیپ  دـندروآ ، بآ  هـک  یتـقو  دـندوب  شرــضحم  رد  مالــسلاهیلع ) )

اهنآ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندیماشآیم ، بآ  هک  اهنآ  زا  مادـک  ره  داد . مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  سپـس  و  مالـسلاهیلع ) )
نآ زا  وا  داد و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  بآ  فرظ  هک  یتقو  یلو  يا …  داب  تناج  شون  داب و  اراوگ  ینعی  کلائیرم …  اـئینه  دومرفیم :
یلو يا  داب  تناج  شون  اراوگ و  یقلخ  یلع  یتجح  یلو و  ای  کلائیرم  ائینه  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـشون ، بآ 
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ای دیـسرپ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  دروآ . اـجب  ار  ادـخ  هدجـس  هاـگنآ  تاـفولخم  رب  نم  تجح  و 
بآ امش  زا  مادک  ره  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب . هچ  امش  هدجس  زار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 

ار نخـس  نیمه  هدـش و  ادـص  مه  نم  اب  زین  لیئربج  ناگتـشرف و  هک  مدینـش  مشوگ  اب  داب  تناج  شون  داـب و  اراوگ  متفگ  نم  دیدیـشون و 
ار نخـس  نیمه  هک  مدینـش  ار  ادخ  كاپ  تاذ  يادـص  کلائیرم ، ائینه  متفگ  دـیماشآ و  بآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یماگنه  یلو  دـنتفگ 

[. 207 . ] مدرک هدجس  شیاهتمعن  ربارب  رد  رکش  ناونع  هب  ار  ادخ  ور  نیا  زا  دومرف :

ابق هب  دورو 

سپ دوب  هدش  علطم  نیکرشم  [ 208  ] هودنلاراد هئطوت  زا  یحو  قیرط  زا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هحفص 134] ]

ترضح نآ  ییاذغ  ياهزاین  نیمأت  رب  هوالع  مالـسلاهیلع )  ) یلع زور  تدـم 3  نیا  رد  تشاد  فقوت  زور  روث 3  راـغ  رد  هکم  زا  جورخ  زا 
فقوت مراهچ  بش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  [ 209  ] دادیم شرازگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  هکم  رابخا 

زا 9 دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ 210  ] دش برثی  راپسهر  ههاریب  زا  ( مالسلاهیلع  ) یلع هب  مزال  ياهشرافس  زا  سپ  راغ  رد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجه  زا  سپ  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما [ 211 . ] دیسر لبق  هب  لوالا  عیبر  مهدزاود  هبنشود  زور  تکرح  زور 

شردام هارمه  هب  سپس  دیناسر ، ماجنا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهـشرافس  دنام و  هکم  رد  زور  هس  برثی  هب  ملـس  هلآ و  و 
داتفه دـصراهچ و  دودـح  هلـصاف  هداـیپ  ياـپ  اـب  رگید ، یهورگ  ریبز و  رتخد  همطاـف  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ترـضح  دـسا و  تنب  همطاـف 
[. 212 . ] دش قحلم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ابق  رد  لوالا  عیبر  هام  همین  هبنش  جنپ  زور  درک و  یط  ار  هنیدم  هکم - يرتمولیک 

یلع يارب  خرس  گرم  بقل 

هلحرم راصنا ) رجاهم و 231   82  ) ناناملسم زا  رفن  هارمه 313  هب  ترجه و  مود  لاس  زا  ناضمر  هاـم  هبنـشکی 12  زور  رد  هک  ردب  گنج 
گنج ادتبا  دنتفرگ . رارق  مه  يور  رد  ور  ردب  ياههاچ  رانک  رد  هاپس  ود  ناضمر  هام  مهدفه  زور  رد  ماجنارس  دش ، عورـش  نآ  یتاکرادت 

یلع ترـضح  طـسوت  هب  دـیلو  هبیـش ، هبتع ، ياـهمان  هب  كرـش  ناـنامرهق  زا  رفن  هس  نـت  هـب  نـت  هـلحرم  رد  دـش ، عورـش  نمـشد  يوـس  زا 
هب ام  دـشیم  هتخورفارب  گـنج  رونت )  ) هک یماـگنه  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع دندیـسر  تکـاله  هب  هدـیبع  هزمح و  و  مالـسلاهیلع ) )
هب گنچ  نیا  ناگدش  هتشک  رتشیب  دوبن  وا  زا  رتکیدزن  نمشد  هب  ام  زا  سک  چیه  میدربیم و  هانپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ياههتـشک مقر  دیفم ، موحرم  دـندوب  رفن  هک 70  نیکرـشم  ياههتـشک  عمج  زا  اذـل  ناخروم ) لـقن  هب  اـنب   ) دوب مالـسلاهیلع )  ) یلع تسد 
شترضح شیرق  رافک  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  [ 213  ] تسا هدرک  رکذ  رفن  ار 36  دناهدش  هتشک  مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  هب  هک  ار  نمشد 

[. 214 . ] دندیمان خرس  گرم  ار 
هحفص 135] ]

مرک راثیا و  هتشرف 

توبن و هب  ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  تفگ : وا  تساوخ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  ندروخ  يارب  يزیچ  مالـسلاهیلع )  ) یلع يزور 
همطاف يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع میرادن . ییاذغ  هک  تسا  زور  ود  مرادن و  وت  هیذغت  يارب  يزیچ  زورما  تشاد  یمارگ  تیـصو ، هب  ارت 

ار وت  هک  مراد  مرـش  میادخ  زا  نم  نسحلاابا  ای  تفگ : همطاف  منک . هیهت  امـش  يارب  يزیچ  ات  یتفگن  نم  هب  ار  بلطم  نیا  ارچ  مالـسلااهیلع 
نب دادقم  هب  قافتا  بسح  رب  دومن  ضرق  مهرد  کی  دش و  جراخ  هناخ  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع یناوتن . ار  نآ  ماجنا  هک  منک  يزیچ  هب  راداو 
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هدش هچ  دادقم  يا  دیسرپ  ترضح  دوب  هتخورفا  شگنر  ترارح  تدش  زا  مرگ  ياوه  نآ  رد  هک  دومن  دروخرب  دوخ  يافواب  رای  نآ  دوسا 
ردارب يا  دومرف : ترـضح  سرپم . يزیچ  راذگاو و  دوخ  لاحب  ارم  نسحلاابا  ای  درک : ضرع  يدمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  مرگ  ياوه  نیا  رد  هک 

عضو و زا  نک و  اهر  ارم  تدوخ  ادخ و  رطاخب  نسحلاابا  ای  درک  ضرع  دادقم  موش . ربخ  اب  وت  لاح  زا  هکنیا  ات  منک  اهر  ارت  مناوتیمن  نم 
رارـصا هک  الاح  درک : ضرع  دادـقم  ینک . ناـهنپ  نم  زا  ار  دوخ  لاـح  یناوتیمن  وت  ردارب  يا  يدومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع سرپم . ملاـح 

زا ارم  یتسدیهت  زج  يزیچ  دنگوس  هتـشاد  یمارگ  تیـصو  هب  ارت  توبن و  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ییادخ  هب  ینکیم 
متـسناوتن مدینـش  ار  هناخ  لها  هیرگ  يادص  نوچ  مدش و  جراخ  هناخ  زا  دندوب  هنـسرگ  ماهداوناخ  هک  یلاح  رد  نم  هدرواین و  نوریب  هناخ 

دادقم هب  هاگنآ  درک . هیرگ  دش و  دولآ  کشا  مالسلاهیلع )  ) یلع نامـشچ  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  نم ؛ لاح  عضو و  تسا  نیا  منک  لمحت 
ارت هک  يزیچ  نامه  رگم  هدرواین  نوریب  هناخ  زا  زین  ارم  هک  مدروخیم  دنگوس  زین  نم  يدرک  دای  مسق  نآ  هبوت  هک  یسک  نامه  هب  دومرف :
یلع مرادیم . مدــقم  دوـخ  رب  ارت  نـم  مـهدیم و  وـت  هـب  ار  نآ  ماهدرک و  ضرق  راـنید  کـی  نـم  ـالاح  یلو  تـسا  هدروآ  نوریب  هناـخ  زا 

ربمایپ رس  تشپ  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  هاگنآ  دش  دجـسم  هناور  دوخ  داد و  دادقم  هب  دوب  هدرک  ضرق  هک  ار  يرانید  مالـسلاهیلع ) )
هک ار  مالسلاهیلع )  ) یلع دوش ، جراخ  دجسم  زا  تساوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  دناوخ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  هتساخرب و  ترضح  نآ  داتفا  هار  دز و  وا  هب  ییاپ  كون  درک  هدهاشم  دوب  زامن  لوا  فص  رد 
هناخ رد  ایآ  نسحلاابا  ای  دومرف : داد و  ار  مالس  خساپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . مالس  دیناسر و  ملس 

هحفص 136] ]
هک دنام  ریحتم  دنکفا و  ریزب  رس  مرش  زا  دوب  هدنام  دجسم  رد  رهظ  زا  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع میروخب ؟ ماش  مه  اب  بشما  هک  يراد  ییاذغ 

ارجام مامت  زا  یحو  قیرط  زا  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگب  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  خـساپ  رد 
ماش يارب  ار  بش  نآ  هک  دوب  رومأم  دـنوادخ  بناج  زا  نیا  دوجو  اب  تسا  رارق  هچ  زا  هداوناخ  نیا  عضو  هک  تسنادیم  دوب و  هدـش  هاگآ 

، يرآ وگب  ای  مدرگرب و  نم  ات  هن ، وگب  ای  نسحلاابا  ای  دومرف : دید  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع توکـس  نوچ  دورب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هناخ  هب 
هب تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیروایب . فیرـشت  درک  ضرع  میورب . هناخ  هب  مه  اب  ات 
رپ یحدق  شرس  تشپ  رد  دوب و  هتسشن  دوخ  يالصم  رد  دناوخ و  ار  شزامن  مالـسلااهیلع  همطاف  دندش  هناخ  دراو  داتفا و  هارب  هناخ  يوس 

لوسر درک و  مالس  ترضح  نآ  هب  دش و  جراخ  دوخ  یلصم  زا  دینش  ار  ردپ  يادص  نوچ  دشیم  دنلب  نآ  زا  راخب  هک  دوب  مرگ  ياذغ  زا 
دیشک و وا  رسب  ار  شتسد  داد و  ار  شمالس  خساپ  تشاد  تسود  رتشیب  همه  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

بجعت اب  دـید  ار  اذـغ  یتقو  مالـسلاهیلع )  ) یلع دروآ . ار  حدـق  تفر و  مالـسلااهیلع  ارهز  نک . هدامآ  ام  ماش  يارب  ییاذـغ  مرتخد  دومرف :
تسد عقوم  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میتشادن  ییاذغ  هناخ  رد  ام  تساجک ؟ زا  اذغ  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  ای  دیسرپ 

مالـسلااهیلع همطاف  هب  هک  تسا  ینامـسآ  هدـئام  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : تشاذـگ و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هناش  يور  ار  شکرابم 
[. 215 …  ] يداد ادخ  هار  رد  وت  هک  تسا  يرانید  نآ  ياجب  هدش و  لزان 

ردق بش 

ینادیم ایا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دومن  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  هتابن  نب  غبـصا 
هب بش ، نآ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : ربمایپ  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  هن  مدرک  ضرع  ؟ تسیچ ردق  بش  ینعم 

دوب و وت  تیالو  داد  نامرف  لجوزع  يادخ  هچنآ  رد  دومن و  يریگهزادنا  مکح و  اضق و  دوب  دـهاوخ  تمایق  زور  هک  یتشونرـس  ریدـقت و 
نآ رد  دومرف … : رمع  نب  لضفم  شـسرپ  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  رگید  یتیاور  رد  تمایق و  زور  ات  وت  لسن  زا  ناـماما ، تیـالو  زین 

ضرع دیوگیم  لضفم  دش . لزان  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما تیالو  ردق )  ) بش
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هحفص 137] ]
يریگهزادنا نیمز  اهنامسآ و  بش  نآ  رد  هک  یبش  . يرآ دومرف : ترضح  میراد ؟ دیما  ناضمر  هام  رد  ار  نآ  ام  هک  يردق  بش  رد  مدرک :

[. 216 . ] تسا هدش  نیعم  ریدقت و  نآ  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  هدش و 

هیاسمه اب  راتفر 

رد ياهناخ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک  ضرع د  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یـصخش  يزور 
ربمایپ متـسین . ناما  رد  وا  رازآ  تیذا و  زا  یلو  مرادن  عقوت  وا  زا  يریخ  هک  تسا  یـسک  لزنم  نیا  هیاسمه  نرتکیدزن  ماهدـیرخ و  اج  نالف 

، دینک مالعا  دجسم  رد  دنلب  يادص  اب  دجـسم و  هب  دیورب  دندومرف : رذوبا و …  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  نیا  راب  هتفر و 3  دجسم  هب  رذوبا و .. و  مالـسلاهیلع )  ) یلع درادن . نامیا  دهد  رازآ  ار  شاهیاسمه  هک  یـسک 
پچ و بقع ، ولج ،  ) فرط ره  زا  هناخ  لهچ  هب  دوخ  تسد  اب  ترـضح  هاـگنآ  دـندرک . رارکت  مدرم  يارب  دـنلب  يادـص  اـب  ار  ملـس  هلآ و 

[. 217 ( ] دنوشیم بوسحم  هیاسمه  هناخ  لهچ  ات  هک   ) درک هراشا  تسار )

یلع هب  ربمایپ  شرافس 

ادخ ربمایپ  حور  هکنیا  زا  لبق  لاس  هس  تفگ : هللادبع  نبرباج  هک  درک : لقن  نامیا  رب  شردپ  زا  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  دیوگیم : دامح 
ادخ مالس  دومرفیم : مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  دنک  زاورپ  یلعا  توکلم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
امـش نایم  زا  يدوزب  تسا و  کـیدزن  نم  رمع  هناـمیپ  اـیند ، رد  نم  هناـحیر  ود  هب  ار  وت  منکیم  شرافـس  هناـحیر . ود  ردـپ  يا  داـب ! وت  رب 

وت هدهع  رب  نم  ینیـشناج  تفالخ و  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنزیر ، ورف  مه  رد  وت  هاگ  هیکت  ود  يدوزب  هک  دـنگوس ، دـنوادخ  هب  تفر ، مهاوخ 
ینکر ود  نآ  زا  یکی  نیا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع درک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ  تسا .

( مالـسلاهیلع  ) یلع دیدرگ  هدیهـش  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  نوچ  دوب و  هدومرف  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا 
هک دوب  یمود  هاگ  هیکت  مه  نیا  دومرف :

هحفص 138] ]
[. 218 . ] دوب هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

دینکن در  ار  مارتحا 

دروآ اکتم )  ) یتشپ کی  مادک  ره  يارب  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دنتفر  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  رفن  ود  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
نیشنب و اکتم  نآ  رب  دومرف : وا  هب  ترضح  تسشنن . رب  يرگید  یلو  داد  هیکت  نآ  هب  تسـشن و  نآ  رب  اهنآ  زا  یکی  دنراذگب  دوخ  تشپ  ات 

دزن ییاط  متاح  رـسپ  يدـع  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع رگید  ییاـج  رد  و  غـالا ، رگم  دـنکیمن  در  ار  مارکا  مارتحا و  هک  هدـب  هیکت 
هک ییاکتم  کشت و  اهنت  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

[. 219 . ] دناشن نآ  رب  ار  وا  تخادنا و  وا  يارب  دوب  اجنآ 

ملع باب  رازه 

اهزور زا  یکی  رد  تشاذگیمن  هنت  ار  ترضح  نآ  ياهظحل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخآ  ياهزور  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
یلع دید  دمآ ، شوه  هب  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، جراخ  ترـضح  دزن  زا  يراک  ماجنا  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
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هب هشیاع  دیآ . نم  دزن  دـییوگب  ارم  تسود  ردارب و  دومرف : دوب  رـضاح  هک  شنارـسمه  زا  یکی  هب  تسین  رـضاح  وا  نیلاب  رب  مالـسلاهیلع ) )
. دینادرگرب يور  وا  زا  دید  ار  وا  هک  نیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دش  رـضاح  ترـضح  نیلاب  رب  وا  داتـسرف و  رکبوبا  لابند 

نیا درک  رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  زاب  ترـضح  تفر . تفگ و  ار  نیا  دـندومرفیم ، دنتـشادیم  يراک  نم  اب  رگا  تفگ  تساخرب و  رکبوبا 
وا نوچ  داتسرف و  رمع  لابند  هب  هصفح  راب  نیا  درک  رارکت  ار  دوخ  يور  ترـضح  دش  رـضاح  وا  نوچ  داتـسرف و  رمع  لابند  هب  هصفح  راب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر . درک و  رارکت  ار  رکبوبا  فرح  لمع و  مه  وا  دینادرگرب  وا  زا  ار  دوخ  يور  ترـضح  دش  رـضاح 

لوسر نوچ  دندومن  رضاح  ار  وا  سپ  دهاوخیم ، ار  مالسلاهیلع )  ) یلع وا  مسق  ادخب  تفگ  هملـسما  تشاد ، نایب  ار  دوخ  ياضاقت  اددجم 
مه رایسب  هک  درک  وا  اب  ياهنایفخم  ياهتبحص  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دید  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

: دومرف ترضح  تفگ ؟ امش  هب  يزیچ  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک  لاؤس  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  ادعب  دیـشک  لوط 
هک تخومآ  نم  هب  ملع  باب  رازه 

هحفص 139] ]
[. 220 . ] درک مهاوخ  لمع  اهنآ  هب  هللا  ءاش  نا  هک  درک  نم  هب  ییایاصو  دش و  زاب  میارب  رگید  باب  ره  زا 

ربمایپ نیما 

ربمایپ اذل  دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  اهنآ  ياهتناما  همه  اذل  دوب  شیرق  نیما  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
هب ار  دوـخ  تاـناما  اـت  درک  هنیدـم  رد  مدرم  نیـشناج  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـش  ترجه  هـب  روـبجم  یتـقو  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

هکنیا زا  سپ  دناسرب . هنیدم  هب  ار  شنانز  نارتخد و  سپس  دهدب ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهضرق  دنادرگرب و  نانـشنابحاص 
هللا یلص  ربمایپ  باوختخر  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع دنتخیر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  هب  مد  هدیپس  کیدزن  شیرق  رافک 
نم رگم  تفگ : مالسلاهیلع )  ) یلع تساجک ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دندیـسرپ : هتفـشآ  تلاح  اب  دندید  ملـس  هلآ و  هیلع و 

[. 221 . ] دنتخاس اهر  دعب  یکدنا  دندرب و  مارحلادجسم  هب  دروخ  دز و  اب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع اهنآ  مدوب . وا  يرادهگن  لوئسم  رومأم و 
و ربمایپ ) رتخد   ) همطاف و  دوخ ) ردام   ) همطاف یهارمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاشرافـس  ماـجنا  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع
: دومرف درک و  فقوت  ابق  هلحم  رد  زور  ملس 5  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  داتفا . هار  هب  هنیدم  يوس  هب  نارگید  و  ریبز ) رتخد   ) همطاف
( مالـسلاهیلع  ) یلع رب  ار  هار  هکم  رافک  زا  نت  تشه  هار  نیب  رد  موشیمن …  هنیدـم  دراو  دوشن  قحلم  نم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع مردارب  ات 

داد روتسد  دقاو  وبا  و  نمیا ) مارسپ   ) نمیا هب  ترضح  تسب . مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  رب  ار  هار  هیما  نب  برح  مالغ  جانج  هاگنآ  دنتـسب 
رب ار  هار  سرت  زا  رافک  یقبام  اذـل  درک ، مین  ود  ار  وا  دـیگنج و  حانج  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هاگنآ  دـنناباوخب ، ار  نانز  ياـهرتش 

رطخ اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  بش  نآ ، رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  [ 222 …  ] دندرک زاب  ترضح 
: دیامرفیم ترضح  نآ  دوخ  هچنانچ  دوب  هجاوم 

یصحلا یطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 
[. 223  ] رجحلاب قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  و 

لیعامسا رجح  هبعک و  هب  هداهن و  نیمز  رب  اپ  هک  ار  یسک  نیرتهب  مدخ  ناج  اب  ینعی :
هحفص 140] ]

. مدومن يرادهگن  هدومن  فاوط 
زا [ 224  ] هللا تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  هفیرـش و  هیآ  نداتـسرف  اب  یلاعت  يادخ  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع نأش  تلزنم و  رد  و 

. درک ینادردق  مالسلاهیلع )  ) یلع هناصلخم  یناشفناج 
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یلع تیالو  هیآ  لوزن 

، دوب رـضاح  اجنآ  رد  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـناوخیم ، ار  رهظ  زامن  هنیدـم ، دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
ایادخ درک : ضرع  تسکـش و  ریقف  لد  دادن . يزیچ  وا  هب  سک  چیه  دننک ، کمک  وا  هب  هک  تساوخ  مدرم  زا  هدش و  دجـسم  دراو  يریقف 

نیا رد  درکن  کمک  نم  هب  سکچیه  یلو  مدرک  کمک  تساوخرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  نم  هک  شاب  هاوگ 
( مالـسلاهیلع  ) یلع هراشا  اب  و  دـمآ ، ولج  ریقف  درک ، هراشا  شکچوک  تشگنا  اب  دوب ، دوخ  زاـمن  عوکر  رد  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماـگنه 
دش و هجوتم  ادخ  هب  زامن  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفر . دروآ و  نوریب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تشگنا  زا  ار  يرتشگنا 
یلوق و اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحا  يرما و  یلرسی  يردص و  یل  حرـشا  بر  درک  اضاقت  وت  زا  یـسوم  مردارب  اراگدرورپ ! درک : ضرع 

هرگ نک و  ناسآ  ارم  راک  راد ، هداشگ  ارم  هنیس  ینعی : [ 225 [ ؛ يرما یف  هکرشا  و  يزرا ، هب  ددشا  یخا ، نوراه  یلها ، نم  ریز  یل و  لعجا 
وا و  نادرگ ، مکحم  ار  متشپ  وا  هلیسو  هب  ار  نوراه  مردارب  هدب . رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  دنمهفب و  ارم  نانخـس  ات  اشگب ، منابز  زا 

يرما یلرـسی  يردـص و  یل  حرـشا  مهللا  درک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نیا  زا  سپ  نک  کیرـش  نم  راک  رد  ار 
نادـناخ زا  يریزو  و  نادرگ ، ناسآ  نم  رب  ارم  راک  راد ، هداشگ  ار  ماهنیـس  اراگدرورپ  يرهظ ؛ هب  ددـشا  اـیلع ، یلها  نم  اریزو  یل  لـعجاو 

نک مکحم  ار  متشپ  وا  هلیسوب  دشاب ، مالسلاهیلع )  ) یلع هک  هدب  رارق  میارب 
مکیلو امنا  درک : لزان  ار  ( 55 هدئام /  ) هیآ نیا  و  دش ، لزان  لیئربج  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  زونه 

اهنآ و  وا ، ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امش ، ربهر  تسرپرس و  نوعکار ؛ مه  ةاکزلا و  نوتؤی  ةولصلا و  نومیقی  نیذلا  ونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و 
دناهدروآ و نامیا  هک 

هحفص 141] ]
. دنزادرپیم تاکز  مالسلاهیلع )  ) عوکر لاح  رد  دنرادیم و  اپب  زامن 

[. 226 . ] دیدرگ مالعا  ادخ  يوس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلاهیلع ) ( ) مالسلاهیلع  ) يربهر تیالو و  بیترت  نیدب 

قح ياقل  ات  یلع  تبحص  مه 

متفگ وا  هب  نم  تساوخ  دورو  هزاجا  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  يدرم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
: تفگ وگب  نم  اب  يراد  ياهتساوخ  مه  يورب  دربیم ) رسب  رمع  رخآ  ياهزور  رد  دوب و  تلاسک  لاح  رد  هک   ) ترضح نآ  دزن  یناوتیمن 

دش دراو  صخش  نآ  تفرگ و  هزاجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع مورب . وا  دزن  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ 
هچ دومرف : داد و  ار  وا  مالس  باوج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درک : مالس  تسشن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  يالاب 

تفگ دشابیم . وت  هدهع  رب  یتلاسر  هچ  دندومرف : ترضح  وت . يوس  هب  متسه  یلوسر  ادخ  فرط  زا  نم  تفگ : يراد ؟ یتجاح  هتساوخ و 
. تسا هدرک  ریخم  ایند  هب  تشگزاب  نیب  دوخ و  اب  ءاقل  نیب  ار  وت  هدناسر و  وت  هب  مالس  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  ادخ  متـسه ، لیئارزع  نم 

لیئربج اب  هار  نیب  رد  تفر  اهنامـسآ  يوس  هب  دـش و  جراـخ  لـیئارزع  منک . تروشم  وا  اـب  دـیایب و  لـیئربج  اـت  نک  ربص  دومرف : ترـضح 
هب وت  نتفر  ات  تساوخ  نم  زا  وا  لیئربج  يا  هن  يدرک ؟ ضبق  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  حور  ایآ  دیسرپ  لیئربج  دومن . دروخرب 

هدـش يدـنب  نیزآ  اج  همه  هدـش و  زاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  حور  يارب  نامـسآ  ياهرد  هک  ینیبیمن  اـیا  منک  ربص  شدزن 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ  لیئربج  داد . ار  وا  مالس  باوج  ترضح  درک  مالـس  دمآ و  ترـضح  دزن  لیئربج  تسا ،

ربمایپ تفرگ . دهاوخن  هزاجا  سک  چیه  زا  مه  وت  زا  دعب  هتفرگن و  هزاجا  یـسک  زا  لاح  هب  ات  لیئارزع  دشابیم و  وت  قاتـشم  تراگدرورپ 
رتهب ایند  نیا  رب  راگدرورپ  ءاقل  تفگ : لـیئربج  درک . اـیند  رد  اـقب  راـگدرورپ و  ءاـقل  نیب  ریخم  ارم  وا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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دعب یتدـم  دـیایب  توملا  کلم  ات  وشم  جراخ  نم  دزن  زا  وت  منادیم . رتهب  ار  نآ  مه  نم  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا .
ار امش  ناج  نتفرگ  تفگ : ياهدرک  هدارا  هچ  لیئارزع  تفگ  داد و  خساپ  ار  وا  مالس  ترضح  درک ، مالس  دمآ و  لیئارزع 

هحفص 142] ]
رارق تسار ) فرط  رد   ) وا کیدزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتساوخ  هب  انب  لیئربج  نک . ارجا  دش  رما  وت  هب  هچنآ  دومرف : ترضح 

هتفر و ادخ  دزن  ات  نکن  هلجع  لیئارزع  يا  تفگ : لیئربج  درک . حور  ضبق  هب  عورش  لیئارزع  تسشن و  پچ  تمـس  رد  لیئاکیم  تفرگ و 
رد ار  ادخ  شرافـس  تفگ : لیئربج  مرادن  نآ  يرادـهگن  ریخأت و  رب  تردـق  رگید  هک  هدیـسر  ییاج  هب  وا  حور  تفگ : لیئارزع  مدرگزاب 
رما هک  ایب  نم  کیدزن  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نکن . شومارف د  وا  ناج  نتفرگ  ناـسآ  دروم 

ندـب زا  شکرابم  حور  هکنیا  ات  تفگ  نخـس  وا  اب  تشاذـگ و  مالـسلاهیلع )  ) یلع شوگ  رانک  ار  دوخ  ناـهد  سپ  تسا  هدیـسر  ارف  ادـخ 
یلاح رد  تساخرب و  هتسب و  ار  ترضح  نآ  فیرش  نامشچ  تشاذگ و  شکرابم  هناچ  ریز  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع دش . جراخ 

هک دوب  هظحل  نیا  رد  تفر  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک . دایز  ار  امـش  رجا  ادـخ  تفگ : نیرـضاح  هب  درکیم  هیرگ  هک 
[. 227 . ] دش دنلب  مدرم  هجض  هیرگ و  يادص 

یصو بانج 

زا يدادعت  و  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  بلطملادبع و  نب  سابع  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رمع  ياهزور  نیرخآ 
ایآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  سابع  دندوب  هتسشن  ترضح  نآ  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها 
هب ار  مزال  تاشرافـس  تسین  نینچ  رگا  و  هدب ، تراشب  نآ  ربخ  اب  ار  ام  تسا  نینچ  رگا  دـنامیم ؟ ام  نادـناخ  رد  يربهر  تفالخ و  هلأسم 

تیب لها  دش . تکاس  سپس د  دیوشیم  هدیشک  فاعضتسا  هب  نم  زا  دعب  امش  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  امفب . ام 
نوچ دندرک ، كرت  ار  سلجم  دندرکیم  هیرگ  هدش و  سویأم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  زا  همه  هکیلاح  رد  دنتـساخرب و 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندمآ و  اهنآ  دندرگزاب  نم  دزن  دییوگب  مالسلاهیلع )  ) یلع سابع و  هب  دومرف : ترضح  دندش  جراخ 
. تسا رایـسب  تالایع  ياراد  هدـش و  ریپ  وت  يومع  مردارب ، رـسپ  يا  تفگ : سابع  ینکیم ؟ لوبق  ارم  تیـصو  ایآ  ناج  ومع  دومرف : سابع 
( مالسلاهیلع  ) یلع ینکیم . ادا  ار  مضرق  ینکیم و  لمع  ار  متیصو  ایآ  مردارب  يا  دومرف : درک و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  ترضح  هاگنآ 

ترضح سپ  داب . امش  يادف  مردام  ردپ و  ادخ  لوسر  يا  يرآ  تفگ :
هحفص 143] ]

سپـس دنتـسیرگیم . یتدم  ات  ود  ره  درک و  هقناعم  وا  اب  دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  ایب  نم  کیدزن  دومرف :
تسبیم شکرابم  مکش  هب  اهگنج  رد  هک  ار  ياهچراپ  رتش و  بسا و  هرز و  ریشمش و  داد . وا  هب  دروآ و  نوریب  شتسد  زا  ار  دوخ  رتشگنا 

[. 228 . ] تفر دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  یلع  ربب  دوخ  هناخ  هب  ار  اهنیا  دومرف : داد و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  همه  درک و  بلط 

ربمایپ رب  زامن  نفک و  لسغ و 

مالس باوج  ترضح  دندرک . مالس  دندیسر و  ترضح  تمدخ  هب  باحصا  زا  ياهدع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رمع  رخاوا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  داب  امـش  يادف  مردام  ردپ و  درک ، ضرع  تساخرب و  رـسای  نب  رامع  اهنآ  نیب  زا  داد . ار  اهنآ 

بلاطیبا نب  یلع  میومع  رـسپ  ردارب و  دومرف : ترـضح  دـهدیم ؟ لسغ  ار  امـش  یـسک  هچ  دـیدومرف ، تلحر  ایند  زا  امـش  یتقو  دـیئامرفب 
زا یسک  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک ، ضرع  رامع  دننکیم ، کمک  نم  نداد  لسغ  رد  ار  وا  هکئالم  و  مالـسلاهیلع ) )

دمآ و مالـسلاهیلع )  ) یلع دیآ . نم  دزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع وگب  دزرمایب ، ارت  ادـخ  رامع  يا  دومرف : ترـضح  دراذـگیم ؟ زامن  امـش  رب  ام 
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رسپ يا  دومرف : ترـضح  هاگنآ  دندیناشن ، ار  ترـضح  راذگب . میارب  یتشپ  ناشنب و  ارم  دندومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. امنب نفک  هدب و  لسغ  ارم  مدش  حور  ضبق  نوچ  هدب  رارق  هلبق  يوس  هب  ارم  راذـگب و  تناماد  رد  ار  مرـس  دیـسر  ارف  نم  گرم  یتقو  ومع 

دعب دـشابن ) تمیق  نارگ   ) ینک باختنا  هداس  ار  نآ  نک  یعـس  يرـصم ، يدیفـس  هچراپ  ای  هدـب  رارق  مدوخ  سابل د  ود  نیمه  ای  ارم  نفک 
ادـخ و شرع  ناـنابهگن  و  مالـسلاهیلع )  ) لیفارـسا و  مالـسلاهیلع )  ) لـیئاکیم و  مالـسلاهیلع )  ) لـیئربج سپـس  راذـگب . زاـمن  نم  رب  وـت  لوا 

[. 229 . ] دیهدن رازآ  دوخ  دنلب  يراز  هیرگ و  اب  ارم  دندومرف : هاگنآ  دنراذگب …  زامن  نم  تیبلها  وت  زا  سپ  اهنامسآ و  نارادهگن 

یلع اب  نیمز  نتفگ  نخس 

( مالسلاهیلع  ) یلع هناخ  هب  نم  هک  یبش  دومرف : نم  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تفگ : سیمع  تنب  ءامسا 
هحفص 144] ]

فرح نآ  اب  زین  مالسلاهیلع )  ) یلع و  دیوگیم : نخـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  نیمز  مدید  مدش و  رادیب  باوخ  زا  بش ) ياههمین  رد   ) متفر
دالوا هب  ار  وت  داب  تراشب  مرتخد  دومرف : درک و  دنلب  ار  شرـس  درک و  ینالوط  ياهدجـس  مردپ  متفگ  ار  نایرج  مردـپ  دزن  حبـص  دـنزیم .

قرش و رابخا  زا  دیوگب و  نخس  وا  اب  هک  هداد  روتـسد  نیمز  هب  هداد و  يرترب  مدرم  ریاس  رب  ار  ترهوش  دنوادخ  اریز  هزیکاپ  لسن  حلاص و 
[. 230 . ] دنک علطم  ار  وا  ملاع  برغ 

هناخ رد  ارهز  همطاف  ياهراک 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  اب  مدوخ  یگدنز  زا  ینایرج  یهاوخیم  دومرف : دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  يزور 
بوراج ار  هناخ  ردـق  نآ  دز  لوات  شتـسد  هک  درک  لمح  بآ  کشم  اب  نم  هناخ  رد  ردـقنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  منک ؟ فیرعت  تیارب  ار 

درک و راک  دایز  وا  دـش و  هایـس  ياهدود و  شـسابل  هک  درک  نشور  گید  ریز  شتآ  ردـق  نآ  تسـشن  كاخ  درگ و  وا  ساـبل  رب  هک  درک 
[. 231 …  ] دید بیسآ  مه  رایسب 

ادخ لوسر  نت  هراپ  همطاف 

ایآ دندومرف : ترضح  نآ  میدوب . هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  باحـصا  زا  ياهدع  اب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع
هب نم  هسلج  نایاپ  زا  دعب  دنهدب  یباوج  دنتـسناوتن  نیرـضاح  زا  کی  چیه  تسیچ ؟ اهنز  يارب  تفـص  تیـصوصخ و  نیرتهب  هک  دینادیم 

مدرک نایب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  اب  ار  نآ  باوج  نتشادن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاؤس  سلجم و  نآ  نایرج  هتفر و  هناخ 
هک تسا  نآ  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  منادیم . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاؤس  باوج  نم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  تفگ : نم  هب  وا 

ترـضح متفگ ، ار  باوج  نآ  متـشگزاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نم  دـنیبب ! ار  یمرحمان  وا  هن  دـنیبب و  ار  وا  یمرحمان  هن 
همطاـف مدرک : ضرع  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  ار  باوج  یـسک  هچ  کـنیا  یتـسنادیمن  ار  لاؤس  باوج  يدوب  نم  دزن  یتـقو  وت  یلع  اـی  دومرف :

! داد دای  نم  هب  ار  باوج  مالسلااهیلع 
هحفص 145] ]

[. 232 . ] تسا نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : هدرک و  بجعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هبعک راد  دیلک 

نب نامثع  مانب  ناکرـشم  زا  یـصخش  هکم  حـتف  زا  لبق  دوب ، هکم  لها  شیرق و  نایم  رد  گرزب  ياـهماقم  بصاـنم و  زا  هبعک  يراد  دـیلک 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یهدنامرف  هب  نیملـسم  تسدب  هکم  ترجه ، متـشه  لاس  رد  هکنآ  زا  سپ  دوب . راددیلک  هحلطیبا 
، دیبلط وا  زا  ار  هبعک  رد  دیلک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . هتفر  هبعک  ماب  تشپ  هب  دوب و  هتـسب  ار  هبعک  رد  نامثع ، دیدرگ ، حتف 

يراددوخ ترضح ، نآ  هب  دیلک  نداد  زا  دهاوخیم ، نم  زا  ار  دیلک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  متـسنادیم  رگا  تفگ : وا 
دراو ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ، زاب  ار  هبعک  رد  تفرگ و  وا  زا  ار  دـیلک  تفر و  هبعک  ماب  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدرکیمن .

هب ار  دـیلک  هک  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  ربمایپ  يومع  ساـبع  دـمآ ، نوریب  هبعک  زا  هک  یتقو  دـناوخ ، زاـمن  تعکر  ود  دـش و  هبعک  هناـخ 
نامرف دـنوادخ  نامگیب  اـهله ؛ یلا  تاـنامالا  اودوت  نا  مکرماـی  هللا  نا  دـش : لزاـن  هیآ  نیا  ماـگنه  نیا  رد  و  دـهدب ، هحلطیبا  نب  ناـمثع 

دنهدب و نامثع  هب  ار  دیلک  داد ، روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  [ 233  ] دینادرگزاب شبحاص  هب  ار  اهتناما  هک  ار  امـش  دهدیم 
منیبیم کنیا  یلو  دوب ، نشخ  مهرد و  نم  هب  تبـسن  تاهرهچ  تسخن  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  نامثع  دننک . یهاوخرذع  وا  زا 

رد دومرف : وا  هب  دناسر و  وا  عالطا  هب  ار  هیآ  لوزن  نایرج  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يرگنیم !؟ نم  هب  زیمآرهم  یهاگن  زاب و  ياهرهچ  اب 
لوبق و  تفرگ ، رارق  یمالـسا  یلاع  ياهشزرا  ریثأـت  تحت  هحلطیبا  نب  ناـمثع  دـناوخ . وا  يارب  ار  هیآ  هدـش و  لزاـن  نآرق  هیآ  وت  نأـش 

[. 234 . ] داد وا  تسدب  ار  هبعک  دیلک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک ، مالسا 

مدوب اهنآ  نیمراهچ  نم  شاک  يا 

هشیش يدنچ  بلطملادبع  نب  سابع  يارب  دوب و  هدمآ  هکم  هب  نمی  زا  يدنک  فیفع 
هحفص 146] ]

هتـسشن دنتـشاد ) قوطاپ  اجنآ  رد  اهرـصع  هک  شیرق  لاجر  تداع  هب   ) هبعک ياـنف  رد  يو  هک  دـنتفگ : تفرگ . ار  غارـس  دوب ، هدروآ  رطع 
برغم رد  هتسهآ  هکم  باتفآ  تسشن ، اهنآ  اب  فیفع  داد . وا  هب  ار  ینمی  ياهرطع  دید و  ار  سابع  . تفر اجنآ  هب  تسار  کی  فیفع  تسا .

دنک شیرق  ناگرزب  هب  یهجوت  هکنآیب  دیـسر و  هار  زا  هک  دـید  ار  يوم  نیکـشم  يور و  ابیز  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  فیفع  تفریم . ورف 
، ولد بآ  اب  مزمز  هاچ  رانک  رد  دعب  دز و  الاب  ار  شیاهنیتسآ  تقو  نآ  تخادـنا و  نامـسآ  هب  یهاگن  داتـسیا و  مارحلادجـسم  هناتـسآ  رد 

هلجع اب  یناوج  نز  ماگنه  نیمه  رد  تشاذـگ . مارحلادجـسم  هب  اـپ  سپـس  درک و  حـسم  ار  دوخ  ياـپ  رـس و  تسـش و  ار  شیور  تسد و 
بیترت اب  رفن  هس  نیا  دنداتسیا  اهنآ  دندش . مارحلادجـسم  دراو  دنمورب  یناوختـسا و  لکیه و  تشرد  ناوج  کی  شلابند  هب  دش و  رادیدپ 

سابع دننکیم ؟ راکچ  اجنیا  رد  اهنیا  دنتسیک ؟ اهنیا  دیسرپ : سابع  زا  فیفع  دنتخادرپ . دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و  هب  يزیگناتفگش 
بلاطوبا مردارب  رـسپ  مه  ناوج  نآ  تسا و  هجیدخ  نز  نیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ماهدازردارب  درم  نآ  تفگ :

ناـمیا شنیدـب  مه  رفن  ود  نـیا  هدروآ و  يدـیدج  نـید  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تـسا . مالـسلاهیلع )  ) یلع شمـسا  تـسا .
[. 235 . ] مدوب ناشرفن  نیمراهچ  نم  شاک  يا  تفگ : فیفع  دناهدروآ .

ربمایپ هناخ  هب  هلمح 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح ، نآ  لتق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هب  هنابش  هلمح  رب  ینبم  شیرق  نارس  میمصت  زا  سپ 
رتسب رد  مالسلاهیلع )  ) یلع دش . جراخ  دوخ  هناخ  زا  هنیدم  هب  ترجاهم  رکبوبا و  هناخ  مزع  هب  دیشک و  رس  هب  ار  دوخ  يادر  ملـس  هلآ و  و 

تصرف رظتنم  هناخ  نآ  رد  رب  تسدب ، ریشمش  رـس و  ربابع  بش  ياههمین  ات  شیرق  خویـش  دیـشک  زارد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یتقو دنزادنیب ، گنـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگباوخ  هب  ادـتبا  هک  دـندرک  زاغآ  هنوگنیا  ار  دوخ  همانرب  اهنآ  دنتـسشن .

زا رس  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  دوب  مود  گنـس  اب  ،و  دنتخادنا ار  وا  گنـس  دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  دننک و  هلمح  يو  هب  هرابکی  دندرک  شرادیب 
، دندرک بجعت  شیرق  لاجر  تشادرب . نیلاب 
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هحفص 147] ]
راک یـسک  هچ  اب  دومرف : تساخرب و  اج  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا  مالـسلاهیلع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  نیا  تفگ : ياهدـنیوگ  تسیک ؟ نیا 

باوج هنادرـسنوخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع تساجک . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سپ  دنتفگ  ادص  کی  همه  دیهاوخیم  هچ  دیراد و 
هدرک رارف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  الاح  تفگ : کلام  نب  هقارـس  شدیهاوخیم . نم  زا  هک  دیاهدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  داد :

هک وا  دـیرادرب  لـفط  نیا  ناـج  زا  تسد  تفگ : درک و  تفلاـخم  رکف  نیا  اـب  لـهجوبا  میـشکب . وا  ياـجب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسبوخ 
نآ لهجوبا ، يا  دز ، دایرف  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . هتخاس  دوخ  ییادف  هتفیرف و  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  درادـن  یهانگ 
رگا دنوشیم و  لقاع  دـنمدرخ و  اهنآ  همه  دوش  میـسقت  ایند  نیناجم  اهفـس و  نایم  رگا  هدرک  اطع  نم  هب  دـنوادخ  هک  یـشنیب  درخ و  هیام 

هزاجا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سوسفا  یلو  دش  دنهاوخ  دنمورین  يوق و  همه  دنربب ، هرهب  نم  ییاناوت  زا  ناهج  يافعض 
تداعـس ریـسم  زا  هشیمه  هک  دـیوش  رود  دـیوش ، مگ  دیتخانـشیم  کـیدزن  زا  ارم  تعاجـش  تماهـش و  بشما  لد  رد  هـنرگ  و  هدوـمرفن ،

. داتفا نیمز  هب  دروخ و  جیگ  شرـس  دنک  هلمح  تسناوتن  یلو  تفر  ولج  هدیـشک  ریـشمش  اب  دمآ و  مشخ  هب  يرتحبلاوبا  دینامب . بیـصنیب 
[. 236]

صلخم نز  ریشمش 

درک ادج  شنت  زا  ار  شرس  دیناباوخ و  نیمز  يور  رب  دوب  هدش  رفح  هنیدم  رود  هک  یقدنخ  رانک  رد  ار  دودبع  نبورمع  مالسلاهیلع )  ) یلع
هزانج وا  ناشیوخ  ماوقا و  ات  درک  اهر  نادیم  رد  ار  وا  رس  یب  رکیپ  درب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگشیپ  هب  ار  وا  رس  هاگنآ 

ناشیرپ مه  زا  ار  اهنآ  جیسب  تخادنا و  میظع  ياهلزلز  بازحا  هاپـس  رد  ورمع  لتق  ربخ  دننادرگرب . هکم  هتـشادرب و  كاخ  زا  ار  وا  رـس  یب 
مدرم تفر ، شردارب  يهزانج  غارس  هب  هنهرب  ياپ  رس و  دوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  دوب  وا  نادنواشیوخ  زا  دوب  ینز  اهنت  ورمع  رهاوخ  تخاس .

دید ار  شردارب  هزانج  یتقو  وا  اما  دنک ، نویـش  دزادنیب و  ورمع  هدیرب  اپ  هدـیرب و  رـس  لکیه  يور  رب  ار  دوخ  نز  نیا  دندیـشکیم  راظتنا 
یهآ مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـنتفگ : دوب ؟ یک  هتـشک  ار  مردارب  هک  دنمتفارـش  میرک و  فـیرح  نآ  تفگ  هکنیا  اـت  تفرگ  مارآ 

اریز منزیم  سدح  روطنیا  مه  نم  تفگ  دیشک و 
هحفص 148] ]

يرعش دعب  دشابیم و  بیجن  میرک و  يدرم  شلتاق  هک  متفایرد  دشخردیم  شنت  رب  زونه  مردارب  ياهبنارگ  دودنارز و  هرز  مدید  یتقو  ات 
مردارب يازع  رد  تیدـبا  ناـیاپ  اـت  دـنکفایم  كاـخب  ار  مردارب  يرگید  مالـسلاهیلع ،)  ) یلع زج  رگا  تسا  تراـبع  نآ  ینعم  هـک  تـفگ :

. دیشخردیم جات  نوچمه  هکم  كرات  رب  شردپ  هک  يدرم  تسا ، ریظنیب  يدرم  وا  لتاق  هک  میوگب  هچ  یلو  متسیرگیم ،
هلتاق ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 
دبالا رخآ  هیلع  یکبا  تنکل 

هل ریظنال  نم  هلتاق  نکل 
[. 237  ] دلبلا ۀضیب  هوبا  یعدی  ناک  و 

قدنخ حتاف 

تردـق و رد  دودـبع  نبرمع  دـنناسرب  قدـنخ  يوس  نآ  هب  ار  دوخ  بسا  دنتـسناوت  باطح  نبرارـض  دودـبع و  نبورمع  قدـنخ  گنج  رد 
نبورمع هتبلا  درکیم  گـنج  رفن  رازه  اـب  درکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  رپـس  ناوـنع  هب  درکیم و  دـنلب  ار  يرتـش  هچب  اـضعب  يدـنمروز 

( مالسلاهیلع  ) یلع هکنیا  زا  ربخ  نودب  وا  اما  ردیح ، مانب  تسا  یصخش  وا  لتاق  هک  دوب  هدینش  اهنهاک  زا  یضعب  زا  شنـس  لئاوا  رد  دودبع 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


تفگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  هب  باطخ  نب  رمع  ادتبا  درکیم . زرابم  بلط  دمآ ، دهاوخ  وا  گنج  هب  نادـیم  نیا  رد 
هلاس جنپ  تسیب و  یناوج  تقو  نآ  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع درکیم . زجع  راهظا  اراکـشآ  دش و  دـهاوخ  هتـشک  هک  دورن  وا  کیدزن  یـسک 
هیلع  ) یلع هرخالاب  دنزیم ! ریشمش  تسار  تسد  اب  دنکیم و  رپس  ار  رتش  هچب  دوخ  تسد  اب  هک  دگنجب  دهاوخیم  يدرم  لباقم  رد  دوب و 

ناهگان دینش  ار  ردیح  مان  ات  دودبع  نبورمع  درک  یفرعم  ار  دوخ  يزجر  یط  مالسلاهیلع )  ) یلع تفر  دودبع  نب  ورمع  نادیم  هب  مالـسلا )
، ترضح ندناسرت  هب  درک  عورش  ددرگرب . مالسلاهیلع )  ) یلع هک  دنب  يراک  تساوخ  تفرگ ، ار  وا  سرت  داتفا و  نانهاک  ینیب  شیپ  دای  هب 
هب هداتسرف  ارت  هدرکن و  ار  شباسح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دوشیم  مولعم  یگنجب ، نم  اب  یناوتیم  هنوگچ  یناوج  وت  تفگ  و 
ار اهفرح  نیا  دومرف : ترضح  مراد . تهگن  نیمز  نامسآ و  نیب  منک و  ورف  تمکش  هب  ار  هزین  نیا  نم  هک  يراد  ینانیمطا  هچ  نم ، گنج 

هحفص 149] ]
، تفگ وا  هب  هکنیا  لوا  درک ، وا  هب  داهنـشیپ  هس  مالـسلاهیلع )  ) یلع يوش . هتـشک  نم  تسدب  وت  هک  دهاوخیم  ملد  یلیخ  مه  نم  نک  اهر 

تسا نیا  زا  رتناسآ  رتکبس و  مراذگب  مندرگ  يور  ار  سیبقوبا  هوک  رگا  تسا  لوبق  لباق  ریغ  وت  داهنـشیپ  نیا  تفگ  وا  وش ، ناملـسم  ایب و 
منک و گنج  ناناملـسم  اب  هک  مدرک  رذـن  نم  تفگ : ورمع  نکن ، گنج  نم  اب  درگرب  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هللا ؛ الا  هلا  میوگب ال  هک 

هدایپ متـسه  هدایپ  نم  ياهراوس و  وت  دومرف : درک و  حرطم  ار  دوخ  موس  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  منکب  ار  ردـب  گنج  یفالت 
هب دنک  یتارج  نینچ  برع  زا  یسک  مدرکیمن  رواب  نم  تفگ : و  دش ، نیگمـشخ  ورمع  [ 238 . ] مینک گنج  يوش و  قباطم  نم  اب  اـت  وش ،
رپس هلیسو  اب  ار  هبرض  مالـسلاهیلع )  ) یلع دز ، مالـسلاهیلع )  ) یلع رـس  رب  ياهبرـض  دش و  هدایپ  بسا  زا  موش ، هدایپ  بسا  زا  هک  دیوگب  نم 

هدافتسا یصاخ  شور  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع اجنیا  رد  دروخ  ياهمطل  ( مالسلاهیلع  ) یلع رـس  تشذگ و  رپس  زا  ریـشمش  یلو  درک  عفد  دوخ 
یهاگن ورمع  ات  دناهدمآ ؟ هچ  يارب  دنتسه  وت  رـس  تشپ  هک  اهنیا  مراد  نت  هب  نت  گنج  وت  اب  نم  یتسه و  برع  نامرهق  وت  دومرف : درک و 

وا رس  ات  تسشن  وا  هنیس  رب  یتقو  ترضح  داتفا . نیمز  رب  وا  و  درک ، عطق  ار  وا  ياپ  ياهبرض  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع درک ، دوخ  رـس  تشپ  هب 
، دنک ادج  ار  وا  رـسات  درک  هدارا  ددجم  دز و  يرود  تساخرب و  ترـضح  تخادـنا ، نهد  بآ  ترـضح  تروص  رد  ورمع  دـنک ، ادـج  ار 

رگا دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  تخادنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يولج  ار  وا  رـس  سپس 
. تشاد دهاوخ  يرترب  اهنآ  رب  دننک  هسیاقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  عیمج  لامعا  اب  ار  وت  زورما  راک  نیا 

ینایرب غرم 

هب نم  دومرف : حبـص  زامن  زا  سپ  ترـضح  نآ  مدوب  دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
هشیاع مدز  رد  مدش  هشیاع  لزنم  یهار  متساخرب و  اج  زا  هک  مدوب  لزنم  رد  یتاظحل  متـشگزاب . دوخ  لزنم  هب  زین  نم  موریم ، هشیاع  هناخ 

رد هشیاع  هک  ییاج  متفگ  دوخ  اب  یلو  متشگرب  تسا ! هتفخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : یلع . متفگ : یتسیک ؟ دیسرپ ،
متشگرب و تسا !! هدومن  ادیپ  باوخ  تحارتسا و  تصرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هنوگچ  دشاب  لزنم 

هحفص 150] ]
راب نیا  اما  متـشگرب و  اددجم  زاب  یلو  متـشگرب  دنراد . يراک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  زین  راب  نیا  مدز  رد  هرابود 

هک دیـسر ، مشوگ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادـص  یلع ، متفگ : یتسیک ؟ تفگ : هشیاـع  مدز . رد  شیپ  تاـعفد  زا  رتدـیدش 
نم تسخن  ایآ  نسحلاابا  دومرف : دـناشن  دوخ  رانک  ارم  هکنآ  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نک …  زاـب  ار  رد  هشیاـع  دومرف :

شوخ هک  دییوگب : امـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرک  ضرع  ییوگیم ؟ دوخ  ریخأت  زا  وت  ادـتبا  ای  میوگب  ار  دوخ  هصق 
زا متـشادرب  اـعد  هب  تسد  اذـل  دوبن  يزیچ  مه  اـجنیا  مدـمآ  هشیاـع  هناـخ  هبور  نیا  زا  مدوب . هنـسرگ  دوب  یتدـم  دومرف : هاـگنآ  دـیراتفگ .
رب دنوادخ  کنیا  مه  تفگ : دروآ و  دوخ  هارمه  هب  ار  ینایرب  غرم  نیا  دـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  لیئربج  هاگان  مدرک  تساوخ  رد  دـنوادخ 
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مدش و لوغشم  وا  شیاتـس  رکـش و  هب  راگدرورپ  تباجا  تیانع و  ساپ  هب  زین  نم  مروایب ، امـش  يارب  ار  یتشهب  غرم  نیا  دومرف : یحو  نم 
یتاظحل دشاب . هتشاد  تسود  ار  نم و و  هک  ینک  نم  هدرمه  اذغ  نیا  ندروخ  رد  ار  یـسک  مهاوخیم  وت  زا  ادنوادخ ! مدرک  ضرع  سپس 

اب اذغ  نیا  فرص  رد  هک  هد  قیفوت  ار  هدنب  نآ  ایادخ  مدرک : ضرع  متشادرب  اعد  رب  تسد  هرابود  دشن  دراو  نم  رب  یسک  یلو  مدنام  رظتنم 
وت هک  نک ، لخاد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع متفگ ، هشیاع  هب  دیسر و  مشوگ  اب  وت  دایرف  دش و  دنل  رد  يادص  هک  دوب  اجنیا  دوش …  هارمه  نم 

ادـخ و دراد و  تسود  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  يدـش …  دراو 
[. 239 …  ] روخب اذغ  زا  وش ، لوغشم  مالسلاهیلع )  ) یلع دومرف : هاگنآ  دنراد  تسود  ار  وا  مه  لوسر 

هشیاع هدنیآ 

هدش هدروآ  لیئربج  طسوت  [ 240  ] یتشهب غرم  هکنیا  سپ  اما  داد ، ناشن  دوخ  زا  يدروخرب  هنوگچ  هشیاع  هک  دش  نایب  هتشذگ  ناتساد  رد 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، شترضح  هرفس  مه  مالسلاهیلع )  ) یلع ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدش  باجتـسم  ياعد  اب  دوب و 

ریخأت تلع  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  اذغ  مامتا  زا  سپ  ملس  هلآ و 
هحفص 151] ]

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  هشیاع  ياهیـشارت  هناهب  اهتعنامم و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  درک . لاؤس  ار  دوخ 
: تفگ هشیاع  يدرک . نینچ  ارچ  هشیاع  دومرف : درک و  هشیاع  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک ، ضرع  ار  شدورو  عقوم 

ترـضح دوش . رکبوبا )  ) مردـپ بیـصن  یتشهب  ياذـغ  ندروخ  راـختفا  نیا  متـساوخیم  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا 
رد مالسلاهیلع )  ) یلع هب  تبسن  هچنآ  زا  نم  دوشیم  راکـشآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  تبـسن  وت  يزوت  هنیک  هک  تسین  راب  نیلوا  نیا  دومرف :
هب مه  نانز  رگم  تفگ : هشیاع  . يزیخیمرب مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  گنج  هب  هک  دیـشک  دـهاوخ  اجنآ  هب  وت  راک  هشیاع  مربخاـب ، يراد ، لد 

تمه رمک  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـب  دربن  گـنج و  هب  وت  متفگ  هک  ناـمه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـننکیم . دربـن  نادرم 
دروآ دیهاوخ  راب  هب  ییاوسر  گنج  رد  دیروشب ، يو  رب  دننک و  یهارمه  ار  وت  ریبز ) هحلط و   ) نم نارای  ناکیدزن و  راک  نیا  رد  و  يدنب ،

رد يوشیم و  نامیـشپ  اجنآ  وت  دـننک …  سراپ  وت  رب  باوح  ياهگـس  هک  یـسریم  ییاج  هب  ریـسم  نیا  رد  دـیدرگ  ناـگمه  دزناـبز  هک 
ییوگ شیپ  نوچ  تسین …  باوـح  ناـکم  نآ  هک  دـنهد  تداهـش  غورد  هب  درم  لـهچ  تقوـنآ  هک  هک  ینکیم …  تشگزاـب  تساوـخ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  مدـیدیمن . ار  اهزور  نآ  مدوب و  هدرم  شاک  يا  تفگ : هشیاع  دیـسر  اـجنآ  هب  ترـضح 
زامن هب  ترـضح  و  تفگ : ناذا  لالب  هاگنآ  ینک . ربخ  ناذا  يارب  ار  لالب  دـیاب  تسا  رهظ  زامن  تقو  هک  زیخرب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومرف :

[. 241 . ] مدناوخ زامن  ترضح  نآ  اب  مه  نم  داتسیا و 

یبولغم مولظم و  نم  زا  دعب 

هب ترـضح  نآ  رادید  دصق  هب  دربیم  رـس  هب  شیوخ  نارـسمه  زا  یکی  لزنم  رد  مالـسلاهیلع )  ) ادخ لوسر  دیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ینادیمن ایآ  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدش . لخاد  یتقو  متـساوخ  هزاجا  دورو  زا  شیپ  متفر . اجنآ 

هقالع يور  زا  ار  هزاجا  زا  مالـسلاهیلع )  ) ادـخ لوسر  يا  مدرک : ضرع  یتسین . هزاجا  هب  جاتحم  دورو  يارب  وت  تسوت  هناـخ  نم  هناـخ  هک 
: دومرف متفرگ .
هحفص 152] ]

هدیشوپ وت  رب  نم  رارـسا  زا  يرـس  چیه  هک  دهاوخیمن  نم  راگدیرفآ  هک  ینادیمن  ایآ  تسادخ …  بوبحم  هک  يراد  هقالع  يزیچ  هب  وت 
زا هک  سک  نآ  دننکیم …  ملظ  وا  هب  نم  زا  سپ  هک  یتسه  یبولغم  مولظم و  یتسه ، نم  زا  سپ  یـصو  وت  ( مالـسلاهیلع  ) یلع يا  دـنامب .

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


يادـخ هک  ارچ  دـنکیم . ینمـشد  اب  وت  اب  یلو  دراد  ار  نم  تبحم  يوعد  هک  یـسک  دـیوگیم : غورد  هدـش . ادـج  نم  زا  دریگب  هرانک  وت 
[. 242 . ] تسا هداد  رارق  يدحاو  رون  زا  ار  وت  نم و  شنیرفآ  لاعتم 

دنیشنیم لیئربج  ياج 

رد مدوب ، هتفر  شترـضح  تدایع  دـصق  هب  نم  هک  دوب  يراـمیب  رتسب  رد  مالـسلاهیلع )  ) ادـخ لوسر  يزور  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
ادخ ربمایپ  كرابم  رـس  درم  نآ  دوب ، ریظنیب  لامج  نسح و  ثیح  زا  هک  مدـید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  ار  يدرم  اجنآ 
ارم درم  نآ  مدش  لخاد  نم  یتقو  دوب  باوخ  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشاد و  دوخ  نماد  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

متفر و ولج  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع يرتراوازس ! وا  رب  نم  زا ، وت  هک  نیشنب  دوخ  هدازومع  کیدزن  تفگ : و  دناوخ ، ارف  دوخ  دزن  هب 
دوخ نماد  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  رـس  متـسشن و  نم  تفر ، داد و  نم  هب  ار  دوخ  ياج  تساخرب و  درم  نآ 
اجک متـشاد  وا  نماد  رب  رـس  هک  يدرم  دیـسرپ  نم  زا  دـش و  رادـیب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تشذـگ . یتعاـس  مـتفرگ .

مردام ردـپ و  هن  مدرک  ضرع  یتخانـش ؟ ار  وا  دومرف : ترـضح  تفر . داد و  نم  هب  ار  شیاـج  مدـش  لـخاد  نم  یتقو  مدرک ، ضرع  ؟ تفر
دـش و کبـس  مد  رد  هکنیا  ات  مدادیم  شوگ  شنانخـس  هب  مدوب و  هداهن  وا  نماد  رب  رـس  نم  دوب  لیئربج  وا  دومرف : ترـضح  امـش . يادـف 

[. 243 . ] درک هبلغ  منامشچ  رب  باوخ 

متساوخ هچ  ره  دوخ  يارب 

هک مدوب  رتسب  رد  نم  دمآ  مندید ، هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدوب  هدش  ضیرم  يزور  دیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
اجنآ رد  تفر و  دجسم  هب  تساخرب و  دید  ارم  يرامیب  تدش  نوچ  یلو  دیشک  میور  رب  ار  دوخ  زا  ياهماج  تسشن و  مرانک  ترـضح  نآ 

زامن اعد و  هب  ار  یتاظحل 
هحفص 153] ]

رتـسب زا  نم  یتفاـیزاب . ار  دوخ  يدوبهب  هک  زیخرب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوـمرف : دز و  سپ  ار  ماهماـج  تشگزاـب و  نم  دزن  سپـس  تخادرپ ،
: دومرف هاگنآ  مدرکیمن . ساسحا  يدرد  چیه  هک  یلاح  رد  متساخرب 

. مدرک بلط  زین  وت  يارب  متـساوخ  دوـخ  يارب  يزیچ  هاـگ  ره  هدرک و  هدروآ  رب  هکنآ  رگم  مدرکن  یتـساوخرد  دـنوادخ  زا  هاـگ  چـیه  نم 
[. 244]

یتشهب غاب  تفه 

غاب هب  ریسم  لوط  رد  میدزیم  مدق  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
. دوب دهاوخ  رتابیز  تشهب  رد  وت  غاب  یلو  تسابیز  يرآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ ییابیز  غاب  بجع  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  يزبسرس 

غاب اما  تسابیز  يرآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ ییابیز  غاب  بجع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  متفگ : زاب  میدیسر  يرگید  غاب  هب 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  نم  يوگتفگ  راب  ره  میدـش و  هجاوم  غاب  تفه  اب  هار  لوط  رد  بیترت  نیمه  هب  تسا . رتابیز  تشهب  رد  وت 
رد تخادنا  مندرگ  رب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناهگان  سپ  میدیسر . هار  نایاپ  هب  هکنیا  ات  دشیم  رارکت  ملس  هلآ و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  اهنت . دیهش  نآ  يادف  هب  مردپ  دومرف : تخادنا و  هیرگ  هب  درشفیم  دوخ  هنیـس  هب  ارم  هک  یلاح 
نم زا  سپ  ات  دندرک  ناهنپ  وت  هب  تبسن  دوخ  ياههنیس  رد  هک  یمدرم  ياههنیک  زا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ يارب  امش  هیرگ  ملس  هلآ و  و 
يا مدیـسرپ  دننکیم . بلط  وت  زا  ار  دحا  رد  هدش  هتخیر  ياهنوخ  اهنآ  دراد …  دحاو  ردـب  رد  هشیر  هک  ییاههنیک  دـننک . راکـشآ  ار  نآ 
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[. 245 . ] يرآ دومرف : ترضح  دوب . دهاوخ  تمالس  منید  زور  نآ  رد  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ادخ لوسر  یلاحشوخ  بابسا 

توعد مالـسا  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  هکم  فارطا  هب  ار  ياهدع  مالـسلاهیلع )  ) مرکا لوسر  هکم  حتف  زا  سپ  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
داتسرف هک  یناسک  هلمج  زا  دادن . گنج  نامرف  اهنآ  هب  یلو  دننک 

هحفص 154] ]
هب دلاخ  داتـسرف . همیذج  ینب  هلیبق  نایم  هب  مالـسا  غیلبت  يارب  ار  يو  هک  دوب  دـیلو  نبدـلاخ  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

راتـشک هب  مادقا  دـندوب  هتخیر  وا  ماوقا  زا  ینوخ  هتـشذگ  تیلهاج  رد  هک  هلیبق  نیا  زا  دوخ  یـصخش  باسح  هیوست  ییوج و  ماقتنا  روظنم 
اب وا  راتفر  زا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درب . امغی  هب  ار  ناشلاوما  ریـسا و  ار  اهنآ  زا  رگید  یهورگ  دز و  اهنآ  زا  ياهدـع 

. مرفنتم وا  راک  زا  و  مرازیب ، هدش  بکترم  دـلاخ  هک  هچنآ  زا  نم  اراگدرورپ ! تفگ : راب  هس  تسـشن و  ربنم  هب  تفر و  دجـسم  هب  دـش  ربخ 
هید تخادرپ  دوب و  هدیـسر  هلیبق  نآ  هب  هک  ییاهنایز  ناربج  روظنم  هب  ات  تساوخ  نم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگ  نآ 

تمارغ و نم  اجنآ  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع میامنب . ار  تاعیاض  نآ  ناربج  هتفر و  اجنآ  هب  دندوب  هدش  هتشک  قحان  هب  هک  یناسک 
عیاض وا  زا  یقح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  متفگ : ناشیا  هب  مدرک و  تخادرپ  ار  ناگدـید  بیـسآ  هید 

يدادعت هک  مییوگب  دیاب  يداد ، دنگوس  ادخ  هب  ار  ام  وت  تسا و  نینچ  هک  لاح  دنتفگ : دنتساخرب و  ياهدع  . منک تخادرپ  ات  دیوگب ، هدش 
باسح زین  ار  اهنآ  نم  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . هدـش  دوقفم  هثداح  نیا  رد  اـم  زا  زین  گـس  صوصخم  فرظ  رتش و  دـنبوناز 

نیا متفگ : مدرم  هب  تسا . یقاب  مدوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  یلوپ  زا  یغلابم  زونه  مدید  سپس  دیوگیم : ترضح  ماهداد  ار  اهنآ  هجو  مدرک و 
( مالـسلا هیلع   ) یلع دـشاب . هدـش  لـصاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لـماک  همذ  تئارب  اـت  مشخبیم  امـش  هـب  زین  ار  اـهلوپ 
. مدـناسر ناـشیا  ضرع  هب  ار  دوخ  درکلمع  هوـحن  مدـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  راـک  ماـمتا  زا  سپ  دـیامرفیم :

لاحـشوخ ردق  نیا  دندروآیم  هیده  میارب  وم  خرـس  نارتش  راک  نیا  ياج  هب  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : ترـضح 
[. 246 . ] مدشیمن

يدیماان هلان 

ترضح نآ  تمدخ  رد  نم  تفر  جارعم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یبش  نامه  حبص  رد  دیامرفیم  مالسلاهیلع )  ) یلع
هب وا  رانک  رد  زین  نم  درازگیم و  زامن  هرجح  لخاد  شترضح  هک  مدوب 

هحفص 155] ]
: مدیسرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیسر  مشوگ  هب  ياهلان  هجض و  يادص  ناهگان  زامن  مامتا  زا  سپ  مدوب . هداتـسیا  زامن 

؟ دوب ییادص  هچ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای 
هدش سویأم  دوش  يوریپ  وا  زا  نیمز  يور  رد  هکنیا  زا  هدش و  ربخ  اب  نم  جارعم  زا  وا  تسا  ناطیش  سوسفا  هجـض و  نیا  دومرف : ترـضح 

[. 247 . ] تسا

یهلا یحو  بتاک 

دوب هدئام  هروس  توالت  مرگرـس  ترـضح  مدش . دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يزور  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
نم هک  دوب  ینآرق  تایآ  ذخا  یحو و  یقلت  یلاح  رد  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  دوب و  هدش  لزان  یگزات  هب  هروس  نیا  زا  یـشخب  ایوگ  )
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ار نتشون  راک  شترضح  يالما  اب  زین  نم  مسیونب  ار  هروس  نآ  تایآ  تساوخ  نم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدش ) دراو 
ةالصلا نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  و  هلوسر ، هللا و  مکیلو  امنا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  مدیـسر  ات  متـشاگن  کی  هب  کی  ار  تایآ  مدرک و  عورش 

لاح رد  ناریقف  هب  دـنرادیم و  اپ  هب  زامن  هک  دنتـسه  ینانموم  لوسر و  ادـخ و  اهنت  امـش  رواـی  رما و  یلو  نوعکار ، مه  ةوکزلا و  نوتوی  و 
يالما رب  نانچمه  وا  نابز  لاـح  نیع  رد  یلو  هتفر  ورف  هسلخ  تلاـح  کـی  رد  ترـضح  نآ  مدـید  هاـگان  [ 248 . ] دـنهدیم تاکز  عوکر 

ادـخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . نایاپ  هروس  تباتک  راـک  هکنیا  اـت  متـشونیم  ار  همه  مدینـشیم  ار  هچنآ  زین  نم  تسا  لوغـشم  تاـیآ 
یتاظحل رد  هک  ياهیآ  نامه  زاغآ  زا  درک و  عورـش  هاگنآ  سیونب  دومرف : دـمآ و  نوریب  هسلخ  تلاـح  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

متشون ار  اهنآ  مامت  نم  دیدرکن و  الما  هروس  نایاپ  ات  ار  تایآ  نیا  کنیا  مه  امش  رگم  متفگ : وا  هب  درک ، توالت  دوب ، هتفر  هسلخ  رد  لبق 
یلع اذـل  تسا . هدوـب  لـیئربج  دوـمنیم  ـالما  وـت  رب  ار  تاـیآ  نیا  هـک  یـسک  نآ  دوـمرف : دـش و  دـنلب  ریبـکت  هـب  ترـضح  يادـص  مدـید 

[. 249 . ] دناسریم مامتا  هب  ار  هروس  نیا  تباتک  راک  نمیا  لیئربج  يالما  اب  مالسلاهیلع ) )
هحفص 156] ]

دحا گنج  رد  لیئربج  يادص 

یلص ربمایپ  دندش . دوب  دحا  هوک  هیشاح  رد  هک  گنج  هقطنم  دراو  دوخ  هاپس  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دحا  گنج  رد 
تظافح رومأم  ار  رهام  نازادناریت  زا  رفن  هارمه 50  هب  ار  ریبج  نب  هللادبع  تشپ  زا  نمـشد  هلمح  زا  يریگولج  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رارف هب  ور  نمشد  رکشل  دش و  عورش  گنج  هکنیا  زا  دعب  دننکن ، اهر  ار  هگنت  هجو  چیه  هب  دندومرف : دیکأت  درک و  هوک  فاکـش  هناهد  زا 
. دندرک كرت  مئانغ  يروآ  عمج  يارب  ار  دوخ  ياهتسپ  رفن  زج 10  هب  هوک  نیظفاحم  دنتخادرپ و  مئانغ  يروآ  عمج  هب  نیملسم  تشاذگ ،
تشک و ار  اهنآ  هللادبع  هب  هلمح  اب  وا  اذل  دیامن  هلمح  تشپ  زا  یضتقم  عقوم  رد  ات  دوب  هدرک  راکنیا  رومأم  ار  دیلو  نب  دلاخ  البق  نایفسوبا 

هیلع  ) ربمایپ نارای  زا  رگید  یضعب  و  مالسلاهیلع )  ) هزمح ترضح  مالسا  دیشر  رادرس  عقوم  نیمه  رد  درک  هلمح  مالسا  رکـشل  هب  تشپ  زا 
ره هک  دوـب  مالـسلاهیلع )  ) یلع همه  زا  رتـشیب  دـندرکیم  تبقارم  ار  مالـسلاهیلع )  ) ربماـیپ راو  هناورپ  زین  ياهدـع  دـندش و  دیهـش  مالـسلا )

راقفلاوذ هب  هک  ار  دوخ  ریشمش  ربمغیپ  تسکش  شریشمش  هک  دیگنج  ردقنآ  مالسلاهیلع )  ) یلع درکیم . عفد  نمشد  بناج  زا  ار  ياهلمح 
هک ناـنچنآ  درکیم ، عاـفد  ترـضح  نآ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفرگ . رگنـس  ییاـج  رد  دوخ  و  داد ، مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دوب ، فورعم 

يانعم مالـسلاهیلع ،)  ) دـمحم يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  ماـگنه  نیا  رد  دـش . دراو  شندـب  تروص و  رـس و  رب  مخز  تصـش  زا  شیب 
و امش ، يود  ره  زا  مه  نم  تفگ : لیئربج  میوا . زا  نم  تسا و  نم  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومرف : مالـسلاهیلع  ربمایپ  تسا . نیمه  تاساوم 

[. 250 . ] دندینش ار  ادص  نیا  همه  هک  يروطب  راقفلاوذ ) الا  فیس  یلع ال  الا  یتفال  : ) تفگ تقو  نامه  رد  لیئربج  زین 
؟ تسیک ریوصت  دحا ، ماش  رد  ردب 

[. 251 [ ؟ تسیک ریشمش  یتفال  فالغ  رد 

یلع جارعم  زامن ،

، دندیسر تداهش  هب  نآ  رد  زین  ناناملـسم  زا  نت  داتفه  داد و  يور  يرجه  موس  لاس  رد  هنیدم ، کیدزن  تسا  یهوک  مانب  هک  دحا  گنج 
هبنش زور  نیخروم  طبض  ربانب  گنج  نیا 

هحفص 157] ]
تلع هب  دندرکیم  هچ  ره  گنج  زا  دعب  [ 252 . ] دروخ مالسلاهیلع )  ) یلع ریما  ترـضح  ياپ  رب  يریت  گنج  نیا  رد  هداد  خر  لاوش  متفه 
زامن هماقا  نیح  رد  دوش ، زامن  دراو  ترضح  دندش  رظتنم  هکنیا  ات  دنیامن  جراخ  ترضح  ياپ  زا  ار  ریت  دنتـسناوتیمن  ماما  دیدش  یتحاران 
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دعب تسا  هدـش  هدولآ  نوخ  زامن  لحم  تسا و  هدـش  رتمک  مخز  درد  دـید  ترـضح  زامن  زا  دـعب  دـندرک  جراـخ  ترـضح  ياـپ  زا  ار  ریت 
[. 253 . ] مدشن ریت  ندش  جراخ  هجوتم  نم  ربکالا  قلاخب  دومرف : ترضح  سپس  تسا . هدش  جراخ  وا  ياپ  زا  ریت  هک  دش  هجوتم 

ادخ هتفیش 

: دـیوگیم ادردوبا  راهظا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ياهيدـنت  زا  ناشیا  دزن  هک  یناسک  هب  خـساپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
لایخ هب  وا  تسا . هداتفا  نیمز  رب  کشخ  بوچ  دننام  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع دسج  هنیدم  فارطا  ياهناتـسلخن  زا  یکی  رد  يزور 
ارهز همطاـف  ترـضح  هـب  دـمآ و  ترـضح  نآ  هناـخ  هـب  هـعقاو  نداد  ربـخ  يارب  تـسا  هـتفر  اـیند  زا  مالــسلاهیلع )  ) یلع ترــضح  هـکنیا 

تدابع لاح  رد  هکلب  . تسا هدرمن  نم  يومع  رسپ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) ارهز همطاف  تفگ : تیلـست  ار  شرـسمه  تشذگرد  مالـسلاهیلع ) )
[. 254 . ] دتفایم قافتا  رایسب  وا  يارب  لاح  نیا  تسا و  هدرک  شغ  ادخ  فوخ  زا 

مینکیم تعجر  ام 

رکذتم دندناوخ و  ياهبطخ  ینم  رد  عادولا  ۀـجح  لاس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دـیوگیم : هللادـبع  نب  رباج 
يا دننزیم ، ندرگ  زین  ار  ياهدع  دـندرگ و  یمرب  رفک  هب  یتیعمج  مالـسلاهیلع )  ) ربمغیپ يا  وت  زا  دـعب  هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـندش 

مینکیم و تشگزاب  تعجر  ملاع  رد  مه  ام  دنزیم  رس  نانآ  زا  هک  تشز  ياهراک  نیا  دنگوس  ادخب  دیشاب  هاگآ  مدرم 
هحفص 158] ]

یلع اـی  دـندومرف : هدوـمن و  هجوـت  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترــضح  هـب  نوزحم  یلاـح  اـب  ترــضح  نآ  هاـگنآ  دز ، میهاوـخ  ار  اـهنآ  ندرگ 
[. 255 . ] دنشکیم زین  ار  امش  مالسلاهیلع ) )

رفاک نداد  ناج 

زور کی  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دـندومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
داـیرف درد  تدـش  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـندید  دـننک  تداـیع  یلع  زا  اـت  دـندمآ  یتقو  مالـسلاهیلع )  ) ربمغیپ دـش . شمـشچ  درد  راـچد 
دیدـش رایـسب  وت  درد  اعقاو  ایآ  ینکیم ؟ عزف  عزج و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـشکیم ،

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ماهتشادن . يدرد  نینچ  لاح  هب  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا ؟
رد بابک ) خیس  لثم   ) يدوفـس دریگب  ار  يرفاک  ناسنا  ناج  ات  دیآیم  توملا  کلم  هک  یتقو  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دندومرف : ملـس  هلآ و 

یلع ترــضح  دــنزیم . داـیرف  رفاـک  هـک  تـسا  كاـندرد  ناـنچ  نآ  حور  ضبق  نـیا  دریگیم و  ار  وا  ناــج  نآ  هلیــسوب  دراد و  تـسد 
نیا مه  رگید  راـب  کـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  دوخ  رتسب  زا  دینـش  ار  نیا  هک  نیمه  مالـسلاهیلع ) )

هللا یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ : دعب  مدرک . شومارف  ار  مدوخ  مشچ  درد  هک  مدرک  تشحو  نآ  ندینـش  زا  ردـقنآ  نوچ  دـییوگب ، ار  بلطم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـسه ؟ روطنیا  مه  وت  تما  زا  رگید  یـضعب  ای  دراد  نارفاک  هب  صاـصتخا  نیا  اـیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. دنوشیم حور  ضبق  روطنیا  مه  نم  تما  زا  هتسد  هس  دندومرف :
دنکیم ملظ  دراد و  یتیلوئسم  هک  یسک  - 1

دنروخیم میتی  لام  هک  یهورگ  - 2
[. 256 . ] دهد تداهش  غورد  هب  هک  يدهاش  - 3
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ربمایپ تمدخ  رد  رسپ  ردپ و 

بلاطوبا دندش ، نکاس  بلاطیبا  بعش  رد  لاس  تدم 3  هب  شیرق  يداصتقا  هرصاحم  رثا  رب  ناناملسم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ياهجرب نتخاس  رب  هوالع  هک  دناسر  ییاج  هب  ار  يراکادف 

هحفص 159] ]
هاگیاج درکیم و  دنلب  دوخ  هاگباوخ  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بش  ره  درکیم  شیرق  هلمح  زا  يریگولج  هک  یصوصخم ،

( مالـسلاهیلع  ) یلع هک  یماگنه  دیناباوخیم و  وا  ياجب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع شدـنبلد  دـنزرف  دومنیم و  هیهت  وا  تحارتسا  يارب  يرگید 
گرم يوسب  ياهدـنز  ره  هدـم  تسد  زا  ار  يرابدرب  مزیزع  دادیم : خـساپ  موشیم  هتـشک  هرخالاب  عضو  نیا  اـب  نم  ناـج  ردـپ  تفگیم :

هن نم  مالک  نیا  ناج  ردپ  تفگ : ردپ  باوج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  مدومن . مالـسلاهیلع )  ) هللا دبع  نب  دمحم  يادف  ار  وت  نم  تسا  راپـسهر 
ربارب رد  هنوگچ  ینادب  متساوخیم  هک  دوب  نیا  رطاخب  هکلب  مراد  یساره  مالسلاهیلع )  ) دمحم هار  رد  ندش  هتـشک  زا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب 

: دیوگیم نینچ  يرعش  رد  بلاطوبا  متسه . مالسلاهیلع )  ) دمحا يرای  يارب  هدامآ  عیطم و  وت 
دمحم نید  ناب  تملع  دقل  و 

انید ۀیربلا  نایدا  ریخ  نم 
[. 257 . ] تسا هدمآ  تیرشب  يارب  هک  تسا  ینید  نیرتهب  دمحم  نید  هک  ماهتسناد  هنیآ  ره  ینعی :

داهن نیمز  لیئربج  درک  دنلب  ار  وت  دمحم 

یلع هارمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـب . ناکرـشم  ياـهتب  زا  رپ  هبعک  لـخاد  يرجه  تفه  لاـس  رد  هـکم  حـتف  ناـیرج  رد 
نآ هب  یـسک  تسد  هک  تشاد  رارق  یگرزب  تب  هبعک  ماـب  رد  دـنتخیر  نوریب  هـبعک  نورد  زا  هتـسکش و  ار  اـهتب  نآ  هـمه  مالـسلاهیلع ) )
یلع هـب  مالــسلاهیلع )  ) ربماـیپ دراذـگب . مالــسلاهیلع )  ) ربماـیپ هناـش  رب  ار  دوـخ  ياـهاپ  مالــسلاهیلع )  ) یلع هـک  دوـب  مزـال  دیــسریمن و 

ود رب  ار  دوخ  تسد  ود  مالسلاهیلع )  ) ربمایپ منیبیم . ارچ  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع يرگنیمن ؟ ار  تب  نیا  ایآ  دومرف : ( مالـسلاهیلع )
هیلع  ) یلع يا  دومرف : هاگنآ  دـش ، ادـیپ  مالـسلاهیلع )  ) ربماـیپ لـغب  ریز  هک  درک  دـنلب  ناـنچنآ  ار  وا  داـهن و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ياـپ  قاـس 

مهاوخب رگا  منکیم  ساسحا  هک  هداد  رارق  یماـقم  رد  نونکا  ارم  وت  رطاـخ  هب  دـنوادخ  تفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع ینیبیم ؟ هچ  مالـسلا )
( مالسلاهیلع  ) ربمایپ نامرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاگنآ  مناسرب . نامسآ  ياههراتـس  هب  ار  متـسد  مبای و  تسد  نامـسآ  هفحـص  رب  مناوتیم 
هب دوخ  ياج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  تخادنا  نیمز  هب  تفرگ و  تسد  هب  دـنک و  ياج  زا  ار  گرزب  تب  نآ 

تفر و رانک 
هحفص 160] ]

یلع يدـنخیم  ارچ  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیدنخ . داتفا و  نیمز  هب  الاب  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع
بیـسآ وت  هب  هنوگچ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدـیدن . یبیـسآ  چـیه  مداتفا و  هبعک  يالاب  زا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع ) )

[. 258 . ] داهن نیمز  رب  الاب  زا  ار  وت  لیئربج  درک و  دنلب  نیمز  زا  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  اب  دسرب 

یلع ریشمش  ریز  نینح  كرشم 

نانچنآ دـندرک و  عامتجا  نزاوه  هلیبق  دـش  عقاو  فئاط  هکم و  نیب  نینح  نیمزرـس  رد  ترجه  متـشه  لاس  رد  هک  نینح  گنج  نایرج  رد 
اهنآ هلمج  زا  هک  دندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  رفن  هن  ات  تشه  طقف  دنتخیرگ و  همه  هک  دندومن  ریگلفاغ  ار  مالـسا  هاپس 
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رکیپ لوغ  ینامرهق  دوب ، نیا  نآ  دینادرگرب و  ار  گنج  نیا  قرو  مالسلاهیلع )  ) یلع هیحان  زا  بیجع  تکرح  کی  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
رد خرـس  يرتـش  رب  راوس  دوب و  هتـسب  دوخ  هزین  رـس  رب  یهایـس  مچرپ  وا  دوـب  هدـمآ  نادـیم  هب  لورجوـبا  ماـن  هب  نمـشد  هاپـس  زا  كاـبیب 

درکیم و دنلب  يزوریپ  تمالع  هب  هظحل  هب  هظحل  ار  دوخ  مچرپ  تشکیم و  ار  ناناملسم  تخاتیم و  مالسا  هاپـس  رب  رفک  هاپـس  شیپاشیپ 
: دناوخیم يزجر  نینچ  نادیم  رد  وا  دوب ، هجوتم  وا  هب  اهمشچ  مامت 

حاربال لورجوبا  انا 
حابن وا  مویلا  حیبن  یتح 

. مروآرد ياپ  زا  ار  نمشد  هدرک و  عافد  دوخ  میرح  زا  هکنیا  رگم  منیشنیمن  ياپ  زا  زورما  هک  متسه  لورجوبا  نم 
وا رتش  هب  ياهبرض  نانچنآ  تسخن  هلمح  کی  رد  تفرگ و  رارق  وا  نیمک  رد  دید ، لاح  نآ  رد  ار  وا  هک  یتقو  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 

زجر نینچ  ماما ، هک  یلاح  رد  دیناطلغ  دوخ  نوخ  رد  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) یلع يدعب  تبرـض  داتفا ، نیمز  هب  رتش  يالاب  زا  لورجوبا  هک  دز 
: دناوخیم

حابصلا يدل  موقلا  ملع  دق 
حاصن وذ  ءاجیهلا  يدل  ینا 

منکیم ادا  تسا  نآ  قح  صولخ و  هتسیاش  هک  ار  هچ  نآ  اهریشمش  کچاکچ  هماگنه  رد  نم  هک  دننادیم  هشیمه  مدرم 
هحفص 161] ]

دیدرگزاب ناناملسم  دز  دایرف  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  ربمایپ  روتسد  هب  ربمایپ  يومع  سابع  دش . فیعـضت  نانمـشد  هیحور  وا  تکاله  اب 
هک دوب  زاسراک  نانچنآ  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  تبرـض  يرآ  دندرک . رام  رات و  ار  نمـشد  هتـشگرب و  ناناملـسم  تسا . یبوخ  تصرف  هک 

زوریپ وا  لوا  تبرـض  نامه  اـی  درادـن  مود  تبرـض  هب  زاـین  ینعی  دوب  رکب  هشیمه  مالـسلاهیلع )  ) یلع تبرـض  تفگیم : ساـبع  نب  لـضف 
[. 259 . ] دشیم

یتسار رگتیاده 

یلع ترضح  دتسرفب . نمی  مدرم  يوس  هب  يرواد  يارب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تساوخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
اب یتسرفب  تواضق  يرواد و  يارب  نمی  يوس  هب  ارم  یهاوخیم  اـیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  درک : ضرع  مالـسلاهیلع ) )

: دومرف مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  مرادـن ؟ یهاـگآ  اـهيرواد  همه  هب  هک  متـسه  یناوـج  نم  هکنیا 
دراذگ یلع  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  کیدزن  وا  ایب ، کیدزن 

. امرف راوتسا  ار  شنابز  نک و  ییامنهار  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع لد  ایادخ  تفگ : و 
ادخ هب  دنگوس  هک ) مدش  يوق  اهيرواد  رد  نانچنآ   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  نیا  زا  سپ  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع

[. 260 «. ] نینثا ءاضق  یف  تککش  ام  هدیب  یسفن  يذلاوف   » درکن کش  رفن  ود  نیب  يرواد  چیه  رد 

دحتم حور 

وا هب  يدروم  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  دوب  هدرک  مهوت  دوخ  شیپ  وا  دوب . مالسلاهیلع )  ) یلع هارمه  نمی  رد  ساش  نبورمع  مانب  یـصخش 
هب يزور  هکنیا  ات  درک ، افج  نم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفگیم : دیـسریم  سک  ره  هب  دـمآ  هنیدـم  هب  هک  یماـگنه  اذـل  هدرک . يرهمیب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسـشن . دوب  اجنآ  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  دمآ و  هنیدم  دجـسم 
مربیم هانپ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : ورمع  يداد . رازآ  ارم  ساش  نبورمع  يا  دومرف : وا  هب  دید  ار  وا  ملس  هلآ و 
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هحفص 162] ]
نم دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشاب . هدرزآ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  زا  مربیم  هاـنپ  ادـخ و  هب 

[. 261 …  ] تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  یلع  هک  یسک  یناذآ  دقف  ایلع  يذآ 

ینمی بسا  راهچ 

دیسر ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  هب  تشگزاب  هنیدم  هب  نمی  تیرومأم  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هک  یماگنه 
یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دومن . ادـها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دوب  هدروآ  دوخ  هارمه  هک  ار  یبسا  راـهچ 

. دنتـسه فلتخم  ياهگنر  ياراد  اهنآ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نک . صخـشم  نم  يارب  ناـشمان  رکذ  اـب  ار  اـهنآ  دومرف : مالـسلاهیلع ) )
( مالـسلاهیلع  ) یلع دشاب ؟ دیفـس  شیاهاپ  اهوناز و  یناشیپ و  هک  تسه  یبسا  اهنآ  نایم  رد  ایآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشابیم . دیفس  شیاهاپ  اهوناز و  یناشیپ و  تسا و  درز  هب  لیامتم  گنر  خرس  اهنآ  زا  یکی  يرآ . درک  ضرع 
یناشیپ و يدیفـس  نامه  دنتـسه و  گنر  هریت  زمرق  اهنآ  سأر  ود  درک  ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع رادهگن . نم  يارب  ار  نآ  دومرف : ملـس  و 

یمراهچ درک  ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع هدب . ترـسپ  ود  هب  ار  اهنآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنراد . زین  ار  اهاپ  اهوناز و 
دوخ یگدـنز  جراـخم  رد  ار  نآ  لوپ  شورفب و  ار  نآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . هایـس  گـنر و  کـی  بسا  اـهنآ 

[. 262 …  ] نک فرص 

يزابناج نادیم  ریم 

رد وا  دیبلط ، زرابم  دـمآ و  نادـیم  هب  هک  دوب  نمـشد  رادـمچرپ  نیتسخن  رادـلادبع  ینب  هلیبق  زا  هحلطیبا  نب  ۀـحلط  دـحا ، گنج  زاغآ  رد 
یلع يوس  هب  يریـشمش  وا  یلو  تفر  وا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دشیم . هدیمان  نمـشد  نادرگ  چوق  هب  هک  دوب  هنوگنآ  تعاجش 

دیدرگ و عطق  اهنآ  ود  ره  هک  دز  وا  ياپ  نارود  رب  ریشمش  اب  سپس  درک و  در  شرپس  اب  ارنآ  مالسلاهیلع )  ) یلع دروآ . دورف  مالـسلاهیلع ) )
تشادرب و ار  رفک  مچرپ  ۀحلطیبا  نب  دیعسوبا  شردارب  وا  زا  دعب  دیسر ، تکاله  هب 

هحفص 163] ]
یلع دـمآ . نادـیم  هب  تفرگ و  تسدـب  ار  رفک  مچرپ  هحلطیبا  نب  ناـمثع  وا  زا  دـعب  تشک ، زین  ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـمآ . نادـیم  هب 

زین ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دمآ . نادـیم  هب  تفرگ و  تسدـب  ار  رفک  مچرپ  هحلطیبا  نب  نامثع  وا  زا  دـعب  تشک ، زین  ار  وا  مالـسلاهیلع ) )
نادیم هب  نامثع  نب  زیزعوبا  وا  زا  دعب  دناسر ، تکاله  هب  زین  ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دمآ . نادیم  هب  هحلطیبا  نب  ثرح  وا  زا  دعب  تشک .
نادیم هب  لیجرـش  نب  ةاطرا  سپـس  هلیمجیبا و  نب  هللادـبع  وا  زا  دـعب  تخادـنا  گرم  هایـس  كاخ  هب  زین  ار  وا  مالـسلاهیلع )  ) یلع تخات ،

هب باوص  مانب  رادلادبع ) ینب   ) هلیبق نیا  مالغ  رخآ  رد  دندش و  هتـشک  مالـسلاهیلع )  ) رارک ردـیح  ادـخ  ریـش  تسدـب  یگلمج  هک  دـندمآ 
، تفرگ دوخ  پچ  تسد  هب  ار  مچرپ  وا  داتفا  نیمز  هب  شمچرپ  هکنیا  ات  درک  عطق  ار  وا  تسار  تسد  لوا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دمآ . نادیم 

ینب هلیبـق  يا  تفگ : دینابـسچ و  دوـخ  هب  ار  مچرپ  هدـیرب  ياهتـسد  ناـمه  اـب  باوـص  درک . ادـج  زین  ار  شپچ  تـسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
یلبق دـحلم  نارادـمچرپ  هب  زین  وا  دز ، شرـس  قرف  رب  یتبرـض  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع مدرک ؟ ادا  دـیتشاد  نم  رب  هک  ار  یقح  ایآ  رادـلادبع 

یعمج و تسد  تروصب  گنج  هک  دوب  سپ  نیا  زا  هک  دـمآ  نادـیم  هب  تشادرب و  ار  مچرپ  هیثراح  رقبع  رتخد  ماگنه  نیا  رد  دـش . قحلم 
هیرگ يادص  هک  تخاس  دراو  هبرـض  نمـشد  رب  نانچ  نآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ياهیروالد  دحا  گنج  يادتبا  رد  اذل  دـش . عورـش  یهورگ 

[. 263 . ] دیسریم شوگ  هب  اج  همه  زا  نمشد  نانز 
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نمی مدرم  یناملسم 

دلاخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندوب . هدیورگن  مالـسا  هب  دـندوب و  یقاب  یتسرپ  تب  رد  نمی  مدرم  زونه  دوب . ترجه  مهد  لاس 
تدم دوخ  ناهارمه  اب  دلاخ  دننک ، توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  نمی  هب  بزاع  نب  ءارب  هلمج  زا  ناناملـسم  زا  یعمج  اب  ار  دیلو  نب 

نآ . دیـسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دوب ، هدـشن  ناملـسم  مه  رفن  کی  یتح  اهنآ  مدرم  زا  یلو  دوب  نمی  رد  هام  شش 
هب ار  شناهارمه  دلاخ و  ورب و  نمی  يوس  هب  دومرف : وا  هب  دیبلط و  روضح  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع مدـنامه  دـش  رطاخ  هدـیجنر  ترـضح 

دلاخ و تفر  نمی  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نکن . يریگولج  وا  زا  دشاب  وت  لابند  هب  تساوخ  دـلاخ  ناهارمه  زا  یـسک  رگا  تسرفب و  هنیدـم 
هارمه ام  هک  یتقو  دیوگیم : ءارب  دنام . نمی  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  بزاع  نب  ءارب  هلمج  زا  رفن  دنچ  یلو  داتسرف  هنیدم  هب  ار  شناهارمه 

( مالسلاهیلع  ) یلع دورو  زا  نمی  مدرم  میدیسر  نمی  لئاوا  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع
هحفص 164] ]

. درک ینارنخـس  زامن  زا  دعب  و  دناوخ ، تعامج  هب  ار  حبـص  زامن  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دـندرک . عامتجا  ترـضح  نآ  دزن  دـندش . ربخاب 
( مالـسلاهیلع  ) یلع دـنلب  مالک  هتفیـش  نانچ  اهنآ  دـناوخ ، اهنآ  يارب  ار  نمی  مدرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هماـن  سپس 
ار شخب  ترسم  ربخ  نیا  مالسلاهیلع )  ) یلع دندش  ناملسم  دوب  رتشیب  نمی  لیابق  همه  زا  ناشتیعمج  هک  نادمه  هلیبق  زور  نامه  هک  دندش 

هدش داش  رایسب  دینش  ار  ربخ  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داد . شرازگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ياهمان  نمـض  رد 
دـندمآ و یپایپ  زین  لئابق  ریاـس  هلیبق  نآ  زا  دـعب  نادـمه  هلیبق  رب  دورد  مالـس و  دومرف : تساـخرب و  سپـس  دروآ . ياـجب  رکـش  هدجـس  و 

[. 264 . ] دندش ناملسم 

رذوبا يامنهار  یلع 

رذح رب  یتسرپ  تب  زا  ار  مدرم  دنکیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يربمایپ  ياعدا  هتـساخرب و  يدرم  هکم  رد  هک  دیـسر  ربخ  رذوبا  هب 
ربـخ نم  يارب  دروم  نیا  رد  ورب و  هکم  هب  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  سینا  شردارب  رذوـبا  دـنکیم . توـعد  دـحاو  يادـخ  هب  درادیم و 

ار ترضح  نآ ، نانخس  دومن و  تاقالم  کیدزن  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  ترفاسم  هکم  هب  رذوبا  ردارب  سینا  روایب ،
تافص هب  ار  مدرم  و  دیامنیم ، یهن  اهیدب  زا  دنکیم و  رما  اهیکین  هب  هک  تسا  یصخش  وا  تفگ : تشگرب و  رذوبا  دزن  هب  وا  سپس  دینش ،
سپس يدرواین . میارب  دنک  مارآ  ار  ملد  هک  ینخس  تفگ : شردارب  هب  دشن و  عناق  هلمج  دنچ  نیا  اب  رذوبا  دیامنیم . توعد  یقالخا  کین 

دمآ هبعک  رانک  بش  اذل  دسرب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هنابش  تشاد  میمـصت  دش  هکم  دراو  رذوبا  دش  هکم  یهار  دوخ 
هب هراشا   ) درم نیا  تفگ  دـمآ و  اجنآ  هب  مالـسلاهیلع ))  ) یلع  ) یـسانشان درم  دـید  ناـهگان  بیرغ  رفاـسم  نیا  دـنک  تحارتسا  اـجنامه  اـت 

تساـخرب و رذوبا  اـیب . تدوخ  هناـخ  هب  زیخرب و  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . راـفغ  ناـمدود  زا  يدرم  تفگ : رذوبا  تسیک ؟ رذوـبا )
یلع هناـخ  زا  تساـخرب و  حبـص  دـش . مالـسلاهیلع )  ) یلع ناـمهم  بش  نآ  دـیوگب  ار  شفدـه  دریگب و  ساـمت  یـسک  اـب  هار  رد  هکنآیب 

توعد دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دـمآ و  وا  دزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع زاب  دـش ، بش  ات  دوب  اجنامه  تفر و  هبعک  راـنک  دـمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع ) )
سامت یسک  اب  رذوبا  یلو  دش  رارکت  بش  هس  ات  عوضوم  نیا  درک و 

هحفص 165] ]
ترفاسم تلع  ینک و  یفرعم  ار  دوخ  رگا  دومرف : رذوبا  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع موس  زور  درکیم و  ناهنپ  زین  ار  دوخ  دوصقم  تفرگیمن و 

تفگ وا  تفگ : یلع  هب  ار  دوخ  ترفاسم  يارجام  فده و  رذوبا  مناشوپیم . ار  وت  رارسا  و  تفگ ، مهاوخن  یسک  هب  اعطق  ییوگب  ار  دوخ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) وا لزنم  فرط  هب  حبص  نم  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع منیبب . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مهاوخیم 
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هار رانک  مهاوخیم  یتجاح  يارب  ییوگ  مهاکیم و  دوخ  نتفر  هار  زا  مدرک  رطخ  ساسحا  هک  اج  ره  ایب  نم  لابند  هب  زین  وت  موریم  ملس )
یلع حرط  هماـنرب و  نـیمه  وـش . دراو  زین  وـت  مدــش  دراو  هـک  ياهناـخ  ره  رد  اـیب و  نـم  رــس  تـشپ  مدرکن  رطخ  ساـسحا  رگا  یلو  مورب 

لوسر اجنآ  رد  هک  دش  ياهناخ  دراو  داتفا و  هار  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع لابند  هب  يرطخ  دمآ  شیپ  نودـب  رذوبا  دـش و  ارجا  مالـسلاهیلع ) )
و دش ، ناملسم  هظحل  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تاقالم  زا  دعب  رذوبا  دومن ، تاقالم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ناـسرب و ناـنآ  شوگ  هب  ارم  توعد  ورب و  دوخ  هلیبق  يوس  هب  نکن و  فقوت  هکم  رد  دومرف : رذوبا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دنلب زاوآ  اب  هکم  مدرم  ربارب  رد  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  درک  ضرع  رذوبا  دـسرب . وت  هب  نم  مایپ  اـت  شاـب  اـجنامه 
هب ناکرـشم  هلوسر ) هودبع و  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : ) دز دایرف  دمآ و  هبعک  رانک  هب  تساخرب و  رذوبا  منکیم . مالـسا  راهظا 

يور هب  ار  دوخ  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدـبع  سابع  داتفا  نیمز  هب  شوهیب  هک  دـندز  ار  وا  ردـقنآ  دـندرک و  هلمح  وا 
[. 265 …  ] درک یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  تخادنا و  رذوبا 

رادافو يرسمه 

مهارف تیارب  ات  يراد  لیم  هچ  تفگ : دمآ و  وا  نیلاب  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  دش . يرتسب  رامیب و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يزور 
یلع ترـضح  . مهاوخیمن يزیچ  امـش  زا  نم  تفگ : خـساپ  رد  دزادـنا  تمحز  هب  ار  شرهوش  هک  تساوخیمن  مالـسلااهیلع  همطاف  منک ؟

تساوخرد ترهوش  زا  يزیچ  زگره  هک  هدرک  شرافس  نم  هب  مردپ  ومع  رـسپ  يا  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  درک . رارـصا  مالـسلاهیلع ) )
هچ ره  نم ، قح  هب  مالسلااهیلع  همطاف  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع دوش . هدنمرـش  وت  تساوخرد  ربارب  رد  دشاب و  هتـشادن  وا  ادابم  نکن .

ارم هک  نونکا  مالسلااهیلع  همطاف  وگب . يراد  لیم 
هحفص 166] ]

نوریب هناخ  زا  رانا  ندومن  مهارف  يارب  تساخرب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تسا . بوخ  ینک  مهارف  میارب  يراـنا  رگا  يداد  دـنگوس 
دنچ یلو  هتـشذگ  رانا  لصف  دندرک  ضرع  اهنآ  دوشیم ؟ ادـیپ  اجک  رد  رانا  دیـسرپ ، اهنآ  زا  دـش و  وربور  ناناملـسم  زا  یـضعب  اب  تفر و 

. دز ار  وا  هناخ  رد  تفر و  نوعمـش  هناخ  رد  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تسا . هدروآ  فئاـط  زا  راـنا  دـنچ  يدوهی  نوعمـش  لـبق  زور 
ار ارجام  مالـسلاهیلع )  ) یلع دیـسرپ ؟ اجنآ  هب  ترـضح  نآ  ندـمآ  تلع  زا  داـتفا  یلع  هب  شمـشچ  هک  یتقو  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  نوعمش 

دیاش دومرف : ترضح  ماهتخورف . ار  همه  تسا  هدنامن  یقاب  اهرانا  زا  يزیچ  تفگ  نوعمش  ماهدمآ . رانا  يرادیرخ  يارب  هک  دوزفا  تفگ و 
رـسمه تسین  هناخ  رد  يرانا  نونکا  هک  منادیم  مراد و  عالطا  دوخ  هناخ  زا  نم  تفگ : نوعمـش  يرادن . عالطا  وت  هدـنام و  یقاب  رانا  کی 
اهگرب ریز  رد  مدوب و  هتـشادرب  مدوخ  يارب  ار  رانا  کی  نم  تفگ : نوعمـش  شرهوش  هب  دینـش و  ار  اـهنآ  نخـس  دوب  رد  تشپ  رد  نوعمش 

. داد نوعمش  هب  مهرد  راهچ  ترـضح  نآ  داد . مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دروآ و  ار  رانا  تفر و  هاگنآ  يرادن ، نآ  زا  عالطا  وت  مدرک و  ناهنپ 
ات دوـب  هدرک  هریخذ  دوـخ  يارب  ار  راـنا  نیا  نز  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ماـما  تسا . مهرد  مین  شتمیق  تفگ : شتمیق  تفگ : نوـعمش 

هلاـن يادـص  مالـسلاهیلع )  ) یلع تشگرب  رد  ترـسمه . لاـم  مه  مین  مهرد و  هس  وـت و  لاـم  مهرد  مـین  دربـب . يرتـشیب  عـفن  نآ  زا  يزور 
هدیباوخ نیمز  يور  اذغ  تسرپرـس و  نودب  ياهبارخ  رد  ییانیبان  رامیب و  بیرغ و  يدرم  دـید  تفر . ادـص  لابند  هب  دینـش  ار  ياهدـنامرد 

دنچ و  ياهلیبق ! مادک  زا  و  یتسیک ؟ وت  دیسرپ  وا  زا  تفرگ و  نماد  هب  ار  وا  رـس  تسـشن و  وا  نیلاب  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  تسا .
التبم رایـسب  يراکهدـب  هب  اجنآ  رد  مشابیم  ناریا )  ) نئادـم یلاها  زا  نم  حـلاص  ناوج  يا  تفگ  وا  یـشابیم ؟ رامیب  اـجنیا  رد  تسا  زور 

ارم راک  هراچ  ترضح  نآ  دیاش  مناسریم  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما میالوم  هب  ار  دوخ  متفگ  دوخ  اب  مدش و  یتشک  رب  راوس  ریزگان  مدش 
رانا کی  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا ، مالـسلاهیلع )  ) یلع يوناز  رب  شرـس  تسنادیمن  هک  ناوج  دنک . ادا  ار  میاهـضرق  دیامنب و 

درک و فصن  ود  ار  راـنا  نآ  ترـضح  نآ  مهدیم  وـت  هب  ار  شفـصن  منکیمن و  مورحم  ار  وـت  یلو  ماهدروآ  تسد  هب  مزیزع  راـمیب  يارب 
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هب زین  ار  شرگید  فصن  ییامرف  تمحرم  رگا  تفگ : ناوج  رامیب  دـش  مامت  ات  تشاذـگ  راـمیب  ناوج  نآ  ناـهد  رد  مک  مک  ار  نآ  فصن 
هچ ناروخب ، نم 
هحفص 167] ]

یلع هاگنآ  دـش ، مامت  ات  تشاذـگ  رامیب  ناـهد  هب  مک  مک  زین  ار  راـنا  رگید  مین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دوش ! بوخ  نم  لاـح  اـسب 
هناخ هب  یلاخ  تسد  اب  هنوگچ  هک  دوب  رکف  رد  قرغ  ایح  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب  دوخ  هناـخ  هب  یلاـخ  تسد  اـب  مالـسلاهیلع ) )

همطاف دنیبب  ات  درک ، هاگن  دوخ  هناخ  نورد  هب  رد  فاکش  زا  دوش ، هناخ  دراو  درک  ایح  یلو  دمآ  هناخ  کیدزن  ات  هتـسهآ  هتـسهآ  ددرگزاب 
: دـیامرفیم لـیم  تسا و  وا  يور  شیپ  رد  راـنا  زا  یقبط  هدرک و  هیکت  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـید  رادـیب ، اـی  تسا  باوـخ  رد  مالـسلااهیلع 
( هدمآ تشهب  زا  هکلب   ) تسین ملاع  نیا  هب  طوبرم  رانا  نیا  هک  دید  دش و  هناخ  دراو  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

هناشن هک  دیشکن  لوط  نادنچ  يدرب  فیرشت  هک  یتقو  ومع  رسپ  يا  تفگ : مالسلااهیلع  همطاف  دروآ ؟ اجنیا  یسک  هچ  ار  رانا  نیا  دیـسرپ ،
داد ار  رانا  قبط  هک  دید ، رد  تشپ  ار  يدرم  دوشگ  ار  رد  تفر و  همداخ  هضف  دیـسر  مشوگ  هب  رد  يادص  هاگان  متفای  دوخ  رد  ار  یتمالس 

[. 266 . ] تسا هداتسرف  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  مالسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  ار  رانا  قبط  نیا  تفگ : و 

هدامآ ییاذغ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میتشادن . ندروخ  يارب  ییاذغ  دوخ  هناخ  رد  ام  تشذگیم و  زور  هس  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
هب هتـشاد و  یمارگ  ار  امـش  هک  ییادخ  هب  مدرک  ضرع  دـیراد ؟ دوخ  درن  یکاروخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  دومرف : دـمآ و  ام  هناخ  هب  ملس 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  میاهدرک  رس  یگنسرگ  اب  منادنزرف  رـسمه و  دوخ و  هک  تسا  زور  هس  نونکا  هدیزگرب ، شیوخ  تلاسر 
مالـسلااهیلع همطاف  دـبایب . ندروخ  يارب  ار  يزیچ  دـیاش  دورب  رگید )  ) قاـتا ناـیم  هب  اـت  دومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  شرتخد  هب  ملـس  هلآ و 

یلـص ربمایپ  هب  نم  درادن ) دوجو  اجنآ  رد  یکاروخ   ) ماهدـمآ نوریب  قاتا  نآ  زا  نالا  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  تفگ :
دراو نم  هک  نیمه  دش . لخاد  دنوادخ  نذا  هب  دومرف : ترضح  موش . قاتا  لخاد  نم  دیهد  هزاجا  رگا  مدرک : ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هتـشادرب  ار  اذـغ  دراد ، رارق  نآ  رانک  رد  اذـغ  زا  یفرظ  هزات و  يامرخ  قبط ، نآ  رد  هک  مدـید  یقبط  مدـش  قاتا 
. نک فصو  میارب  ار  وا  دومرف  هلب . متفگ : يدید ؟ ار  اذغ  هدنروآ  ایآ  دومرف : ترضح  مدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و 

هحفص 168] ]
توقای رد و  اب  هک  تسا  لیئربج  رپ  طوطخ  اهنیا  دومرف  ترـضح  دش . رهاظ  مناگدید  ربارب  رد  درز  زبس و  خرـس و  ياهگنر  مدرک ، ضرع 

[. 267 …  ] تسا هدش  نییزت  رهاوج  و 

ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا 

تشادن هام  هدجیه  زا  شیب  هک  یلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوخریش  كدوک  میهاربا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
، مزادرپب وا  زیهجت  لسغ و  راک  هب  ات  تساوخ  نم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناشن . دوخ  يازع  رد  ار  ردپ  تفر و  ایند  زا 
ار كدوک  رکیپ  وت  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومرف : سپـس  درک . شطونح  دیچیپ و  نفک  رد  ار  وا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

سپس درازگ . زامن  وا  رب  ترضح  مدروآ ، عیقب  ناتسربق  هب  ياهدع  هارمه  هب  ار  هزانج  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع ربب . ناتسربق  هب  ریگب و 
هزانج هک  لاح  نیمه  رد  داد  متـسد  هب  ار  دوخ  لفط  رکیپ  ترـضح  متفر و  ربق  رد  نم  مور ، ربق  نورد  ات  دومرف : نم  هب  دمآ و  ربق  کیدزن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیرگ  زا  تفرگ  ندیراب  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  کشرـس  درکیم  ریزارـس  ربق  هب  ار  شکدوک 
مدرم تشذگ و  لاونم  نیمه  هب  یتاظحل  تشاد  هبلغ  اهنز  رب  اهدرم  يادص  یلو  دنتـسیرگ  همه  درم  نز و  دـنداتفا  هیرگ  هب  مه  ناناملـسم 
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شدـنزرف هب  باطخ  سپـس  دـنوش  تکاس  ات  تساوخ  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  ات  دنتـسیرگیم ، ناـنچمه 
میهاوخن دوش  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  بجوم  هک  ینخـس  زگره  اما  دزوسیم  تغارف  زا  لد  تسا و  راب  کشا  ناگدـید  دـنچ  ره  دومرف :

[. 268 …  ] میراد لد  رد  هودنا  یسب  وت  نادقف  زا  میاهتسشن و  وت  گوس  رد  ام  تفگ 

ریهطت هیآ 

( اریهطت مکرهطی  تیب و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : ) دش لزان  هیآ  هک  يزور  نآ  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
عمج ییابع  نایم  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح و  مالـسلاهیلع )  ) نسح مالـسلااهیلع و  همطاف  نم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. تشادن روضح  يدحا  نت  جنپ  نیا  ءزج  عمج  نآ  رد  دوب  هدناشن  دوخ  درگ  ار  اهنآ  دوب و  هدرک 
هحفص 169] ]

ناکیدزن ناشیوخ و  نم و  نازیزع  ناـنیا  ادـنوادخ ! تفگ : تشادرب و  شیاـین  هب  تسد  اـجنامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـسما  هد  رارق  تراهط  یکاپ و  تیاهن  رد  ار  نانآ  نادرگ و  رود  يدیلپ  سجر و  ره  زا  ار  نانآ  سپ  دـننم 

رب وت  دومرف : ترضح  متسه ؟ عمج  نیا  وزج  مه  نم  ایآ  دیسرپ  ترضح  زا  دمآ و  کیدزن  دینـشیم ، دوب و  رـضاح  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نـسح مالـسلااهیلع و  همطاـف  )و  مالـسلاهیلع  ) یلع مردارب  نـم و  طـقف  هـکلب  تـسین  وـت  لومــشم  هفیرــش  یهآ  اـما  یتـسه ، یکین  ریخ و 
تیبلا لها  رامـش  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح لـسن  زا  رگید  دـنزرف  هن  اـم  زج  میتسه و  هیآ  قادـصم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح و  مالـسلاهیلع ) )

تسا دنهاوخ 

اهیبوخ نیرتهب 

نیرتـهب متفگ : نم  تسا ؟ مادـک  اـهیبوخ  نیرتـهب  هک  دوب  عوـضوم  نیا  رد  ثحب  رمع  ساـبع و  نم و  نیب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
شبحاـص مشچ  رد  بوخ  راـک  هک  تسا  نآ  اـهیبوخ  نیرتهب  تفگ : ساـبع  دریگ . ماـجنا  همه  زا  ناـهنپ  هدرپ و  رد  هک  تسا  نآ  اـهیبوخ 

، دریگب تروص  تعرس  اب  هک  تسنآ  اهیبوخ  نایم  رد  تفـص  نیرتهب  تشاد  هدیقع  رمع  دنامب ، ظوفحم  بجع  تفآ  زا  دشاب و  کچوک 
هس ره  هک  تسا  نآ  تسا  رتهب  همه  زا  هکنآ  اهیبوخ  نایم  رد  دومرف : دش و  دراو  ام  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیب  نیا  رد 

ققحت باتـش  تعرـس و  اب  مه  بجع و  زا  هنهرب  لماع و  دـید  رد  کچوک  مه  راـظنا و  زا  رود  یناـهنپ و  مه  ینعی : دـشاب ، اراد  ار  تفص 
[. 269 . ] دریذپ

دمآ یهلا  تمحر 

هقلح وا  درگ  باحصا  زا  یعمج  دوب و  هتسشن  ابق  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
هدنخ دش و  هتفکش  شاهرهچ  داتفا  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگن  ات  مدش ، دجـسم  دراو  نم  لاح  نیا  رد  دندوب  هدز 

( مالـسلاهیلع  ) یلع اـیب . نم  دزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع دومرف : سپـس  مدـید . ار  شیاهنادـند  يدیفـس  قرب  هک  يروـط  هب  تسـشن  شیاـهبل  رب 
زا هتسویپ  ایب و  رتکیدزن 

هحفص 170] ]
ور سپـس  دیـسچ . وا  كرابم  يوناز  هب  میاهوناز  هکنیا  ات  متفر  شیپ  ردـقنآ  مه  نم  موش  رتکیدزن  وا  هب  رتشیب  هچ  ره  ات  تساوخیم  نم 

امـش ناج  لماش  یهلا  تمحر  فطل و  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مردارب  ندـمآ  اـب  باحـصا  هورگ  يا  دومرف : درک و  دوخ  ناراـی  هب 
[. 270 . ] تسا نم  تشرس  زا  وا  تشرس  نم و  ناج  وا  ناج  مایلع . زا  نم  تسا و  نم  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع تسا  هتشگ 
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ادخ بوبحم 

نیـسح نـسح ، مدرک  ادـص  هـچ  ره  مدـمآ  لزنم  هـب  ریهطت  دـصق  هـب  متـشاد  زاـین  بآ  هـب  هـک  زور  کـی  دـیامرفیم : مالــسلاهیلع )  ) یلع
مان هب  ارم  هک  مدینش  مرـس  تشپ  زا  ییادص  هگان  هب  تسین  لزنم  رد  یـسک  هک  متفایرد  دادن . ار  مباوج  سک  چیه  ار  هضف  و  مالـسلاهیلع ) )

، مدیدن يزیچ  اما  مدنادرگرب  رس  نم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدازومع  نسحلاابا ، ای  دناوخ :
شود رب  متـشادرب و  ار  هلوح  تسخن  دوب ، هتخیوآ  نآ  رب  زین  ياهلوح  هک  مدـش  دوب  لالز  بآ  زا  رپ  هک  الط  زا  یلطـس  هجوتم  هبترم  کـی 

مبآ هب  زاین  هک  نیمه  متخاس ، یلماک  يوضو  نآ  زا  دش و  يراج  مناتسد  رد  بآ  ناهگان  هک  مدناسر  نآ  رب  یتسد  هاگنآ  متشاذگ  متسار 
معط و رد  هدرک و  دـننام  یمرن  رد  بآ  هک  اتفگـش  تفرگ ، سپ  ار  نآ  یـسک  هچ  میدـیمهفن  نـم  دـش و  دـیدپان  زین  لطـس  دـش ، فرطرب 

نآ دومرف و  یمـسبت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـجنیا  رد  دوب ، کـشم  دـننامه  ییوب  شوـخ  رد  لـسع و  نوـچمه  ینیریش 
هلوح بآ و  لطس و  نآ  وت  رب  داب  هدژم  مالسلاهیلع )  ) نسحلاابا دومرف : هاگنآ  دیـسوب  ار  شناگدید  نایم  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  ترـضح 

دننکیم شنزرس  مراد  وت  هب  هک  ياهقالع  تبحم و  رطاخ  هب  ارم  هک  یمدرم  زا  متفگـش  رد  دوب . نیرب  سودرف  تشهب و  زا  همه  يدید  هک 
[. 271 . ] دنراد تسود  ار  وت  نامسآ  زارف  رب  وا  ناگتشرف  لاعتم و  يادخ  هک  یلاح  رد 

تس یکی  وت  نم و  تسد 

ناتسپ رب  ار  دوخ  تسد  هک  تساوخ  نم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
هحفص 171] ]

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ، دیآ ناویح  ناتـسپ  رد  ریـش  هلیـسو  نادب  ات  مشکب  دوب  هدـش  کشخ  نآ  ریـش  هک  يدنفـسوگ 
یلع يا  دومرف : ترـضح  تسا  رتراوازـس  امـش  زا  راـک  نیا  هک  دـینک  نینچ  امـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  مدرک : ضرع 

نایرج دنفسوگ  ناتسپ  ياهگر  رد  ریـش  اروف  مدیـشک  ناویح  نآ  ناتـسپ  رب  ار  دوخ  تسد  نم  هاگنآ  تسا . نم  راک  وت  راک  مالـسلاهیلع ) )
مه ار  وا  ریش  نامه  زا  درکیم  یگنشت  راهظا  هک  دیسر  رس  ینز  ریپ  نیب  نیا  رد  دومرف : لیم  ترضح  مدیشود و  نآ  ریـش  زا  يردق  تفای .

ار وت  تسد  هک  ماهتـساوخ  لاعتم  يادخ  زا  اعد  ماقم  رد  نم  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  مدرک . باریس 
[. 272 . ] تسا هدرک  نینچ  زین  ادخ  دنادرگ و  كرابم 

كدف حتاف 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفای  همتاخ  ناناملسم  زا  رفن  هدزناپ  نایدوهی و  زا  رفن  هس  دون و  ندش  هتـشک  هب  هک  ربیخ  گنج  زا  سپ 
تشگزاب هب  مشاب ، لاحشوخ  ود  نیا  زا  کی  مادک  رطاخ  هب  منادیمن  دومرف : درک و  تفایرد  ار  هشبح  زا  بلاطیبا  نب  رفعج  متشگزاب  ربخ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذل  دش . دراو  هقطنم  نآ  نایدوهی  رکیپ  رب  یگرزب  هبرـض  ربیخ  حتفاب  [ 273  ] ربیخ حتف  هب  ای  رفعج 
رد دوب  یلحم  كدف   ) داتسرف كدف  نایدوهی  دزن  ناملسم  زا  یهورگ  اب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  ربیخ ، نایدوهی  زا  تغارف  ضحم  هب 

، دنـشاب گنج  هدامآ  ای  دـنزادرپب و  هیزج  ای  دـنروآ  مالـسا  اـی  هک  دوب ) زور  هس  اـی  ود  هنیدـم  اـت  نآ  هلـصاف  هک  ربیخ  یکیدزن  رد  زاـجح 
هیزج هک  دندش  رـضاح  هداد  حیجرت  لتق  تراسا و  رب  ار  حلـص  دندوب ، هتفرگ  رارق  ربیخ  نایدوهی  تسکـش  نایرج  رد  هک  كدـف  نایدوهی 
یلص ادخ  لوسر  هصالخ  دش ، میلـست  مالـسلاهیلع )  ) یلع طسوت  ریگرد  نودب  كدف  نوچ  دننامب و  دوخ  نیمزرـس  رد  ات  دنیامن  تخادرپ 

رد هک  دیشخب ، مالسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هب  ار  نآ  دنوادخ  رما  هب  ناوارف و  تایاور  قبط  ترـضح  نآ  و  دیدرگ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
[. 274 . ] دش هتفرگ  شترضح  زا  هنابصاغ  لوا  هفیلخ  رصع 
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هحفص 172] ]

یلع ینیشناج  كوبت و  گنج 

هنیدـم رد  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناقفانم ، ءوس  تاـغیلبت  اهینکـشراک و  مغر  یلع 
( مالسلاهیلع  ) یلع باختنا  تلع  تفرگ  شیپ  رد  ار  لامش  تقشمرپ  هار  میظع ، یهاپـس  هارمه  هب  يرجه  مهن  لاس  بجر  هام  رد  تخاس و 

[. 275 . ] تسا هدمآ  یخیرات  عبانم  رد  هچنآ  ساسا  رب  هنیدم  رد  ینیشناج  يراب 
ار ناشناگتـسب  نوخ  هدـیگنج و  نانآ  اب  هک  هکم  مردـم  زا  يرایـسب  بارعا و  تین  ءوس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نیا 
زا رـصانع  نیا  هک  تفریم  نآ  میب  و  دوب ، علطم  دـندوب  هدز  زابرـس  دربن  نیا  رد  تکرـش  زا  ییاههناهب  هب  هک  هنیدـم  ناـقفانم  دوب و  هتخیر 

( مالسلاهیلع  ) نانمؤمریما دوجو  اذل  دنزاتب ، هنیدم  هب  دننک و  هدافتسا  ناناملـسم  رگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینالوط  تبیغ 
، دوب یمالسا  تموکح  زکرم  زا  يرادساپ  نانمشد و  ندناسرت  رد  یمهم  لماع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  نوچمه  هنیدم  رد 

: دومرف وخ  ینیشناج  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  یفرعم  ماگنه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا 
اهنآ یلبق  شقن  اب  هک  ناقفانم  ياههئطوت  زا  یکی  [ 276 .« ] دریذپن حالصا  وت  ای  نم  دوجو  اب  زج  هنیدم  کبوا  یب  الا  حلصت  ۀنیدملا ال  نا  »
یلع لتق  يارب  هنیدـم  رد  نانآ  زا  رفن  دـص  اذـل  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع لـتق  دوب  هدـش  هتخیر 

كوبت يوس  هب  مالسا  هاپس  تکرح  اب  دندرک . تکرح  هاپس  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  يارب  مه  رفن  هدراهچ  و  مالسلاهیلع ) )
ینکارپ هعیاش  يزاسوج و  هئطوت  هب  تسد  دـندید و  بآ  رب  شقن  ار  دوخ  ياههشقن  همه  ناـقفانم  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ندـنام  و 

یلع يرهمیب  يور  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  رب  ینبم  اهنآ  یهاو  نانخس  ندینش  اب  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما دندز .
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داد . شرازگ  ار  نایرج  دـیناسر و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  تسا  هدربن  دوخ  اـب  ار  مالـسلاهیلع ) )

تلزنم ماقم و  نامه  نم ، هب  وت  تبـسن  یتسین  یـضار  ایآ  مدراذگ . تسه  مرـس  تشپ  هچنآ  يرادـهگن  يارب  ار  وت  هکلب  دـنیوگیم  غورد 
ترضح نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  تسین . يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  دشاب ؟ یسوم  هب  تبسن  نوراه 

هحفص 173] ]
[. 277 . ] دشاب شاهداوناخ  ةرجهلا و  راد  رد  يو  نیشناج  ددرگزاب و  هنیدم  هب  داد  روتسد 

تشهب ياهقاتا 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دومن  تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  دیوگیم : ریـصبوبا 
هاگتماقا اجنآ  دوشیم . هدـید  نآ  نوریب  زا  شنورد  هدوب و  نآ  نطاب  اب  نآ  رهاظ  هک  تسا  ییاـهقاطا  تشهب  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
رادهزور هتـسویپ  دنک و  مالـس  دنک و  ماعطا  ار  هنـسرگ )  ) مدرم دشاب و  وکین  شمالک  . دشاب اهیوخ  نیا  ياراد  هک  تسا  نم  تما  زا  يدرف 
لوغـشم زاـمن  ندـناوخ  هب  هتخود و  راـگدرورپ  تمحر  هب  ار  دوـخ  مشچ  وا  تسا  هتفر  باوـخ  رد  مدرم  نامـشچ  یتـقو  بش  رد  دـشاب و 

دیوگب هبترم  هد  بش  ره  حبص و  ره  هک  یسک  تسیچ ؟ وکین ) نخس   ) مالک هباطا  ینادیم  ایآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : هاگنآ  ددرگ .
هداوناخ هب  تسا  درم  نداد  یجرخ  اذـغ ،) نداد   ) ماعطلا ماعطا  دـشابیم .) مالک  وکین   ) ربکا هللا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  هللادـمحلا و  هللا و  ناـحبس 

هک دریگب  هزور  زور  هس  يرمق ) ياهام  رخآ  طسو و  لوا و   ) هام ره  رد  ناضمر و  هام  لوط  رد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هزور  همادا  اـما  دوخ و 
. دوشیم هتشون  وا  رب  رمع  یمامت  هزور  باوث 

دجسم رد  ار  حبص  زامن  اشع و  برغم و  زامن  هک  یـصخش  سپ  دنباوخ ، رد  مدرم  هک  یماگنه  بش و  رد  زامن  يادا  ینعی  لیللاب  ةالـصلاو 
زا کی  چیه  هب  نداد  مالـس  زا  هک  تسا  نآ  مالـس  ياشفا  دشاب و  هدنام  رادیب  ار  بش  یمامت  هک  تسا  یـسک  دننامه  دـناوخب  تعامج  هب 
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[. 278 . ] دنکن لخب  ناناملسم 

ینامهم رد  راثیا  یلجت 

هناخ هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومن ، یگنسرگ  راهظا  دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  تمدخ  يدرم 
هحفص 174] ]

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنرادن . يرگید  زیچ  بآ  زج  هناخ  رد  دـنتفگ : زین  اهنآ  دوش  ییاریذـپ  وا  زا  ات  درک  ییامنهار  دوخ  نارـسمه 
هناـخ هب  ار  وا  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع دریذـپیم ؟ دوخ  هناـخ  هب  ار  ناـمهم  نیا  یک  هچ  دوـمرف : درک و  باحـصا  هب  ور  ملـس  هلآ و 
ارهز همطاـف  دوـخ  رـسمه  هـب  ار  ناـمهم  ندـمآ  مالــسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما دـندش . ترــضح  نآ  لزنم  هـناور  قاـفتا  هـب  ود  ره  مربیم ،

دوجوم اههچب  هزادنا  هب  كاروخ  يردق  داد  باوج  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دش . ایوج  هناخ  ياذغ  عضو  زا  داد و  عالطا  مالـسلااهیلع 
شوماخ ار  هناخ  غارچ  زین  نم ، نک  باوخ  ار  اههچب  امش  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  میرادیم  مدقم  دوخ  رب  ار  نامهم  یلو  تسا 

اب دوشن و  اذغ  یمک  هجوتم  اههچب ، ندیباوخ  هناهب  هب  مهنآ  بش  یکیرات  هطـساو  هب  نامهم  دـهاوخیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ایوگ   ) منکیم
اذغ هجوتم  یکیرات  رثا  رب  زین  نامهم  دروخن و  اذغ  نآ  زا  اما  تسشن  هرفس  رفس  رب  مالسلاهیلع ))  ) نانمؤملاریما  ) دروخب اذغ  هدوسآ  یلایخ 
هناخ لها  نکیل  دش  دنمهرهب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هناخ  كاروخ  زا  نامهم  دش و  يرپس  بش  نآ  تروص  ره  هب  دشن  ترـضح  نآ  ندروخن 

[. 280 . ] دیدرگ لزان  [ 279  ] ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثوی  هفیرش و  هیآ  ماگنه  نآ  دندرک  حبص  ار  بش  یگنسرگ  اب 

برع رالاس  رورس و 

، سنا دومرف : سنا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  زا  یلیلیبا  نب  نمحرلادـبع 
؟ دیتسین برع  رورس  دیس و  امش  رگم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  دیایب ، نم  دزن  هک  ناوخب  ار  برع  رورس  دیس و 

یلع نوچ  دناوخ  ارف  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع سنا  تسا . برع  رالاس  رورـس و  مالـسلاهیلع )  ) یلع متـسه و  مدآ  نادنزرف  رورـس  نم  دومرف :
ادخ لوسر  تمدخ  اهنآ  همه  نوچ  ناوخب ، نم  دزن  ار  راصنا  هورگ  سنا ، يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، مالسلاهیلع ) )
نم یتسود  ساپب  سپ  تسا . برع  رالاس  رورـس و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نیا  راـصنا  هورگ  يا  دومرف : دندیـسر . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

متفگ امش  هب  هچنآ  هک  دیرادب  شیمارگ  نم ، دزن  يو  ندوب  یمارگ  رطاخب  دیراد و  شتسود 
هحفص 175] ]

[. 281 . ] تسا هتخاس  رومأم  نآ  هب  دنوادخ  بناج  زا  ارم  لیئربج  هک  تسا  یبلطم 

يرادیم شتسود  هک  دوشیم  روشحم  یسک  اب 

رازآ زا  نم  يزور  ثراح ، يا  دومرف : تفرگ و  ار  ینادمه  ثراح  تسد  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  يزور  دیوگیم : هتابن  نب  غبضا 
رد ار  متـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرک  هوکـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نیقفانم  شیرق و  دسح  و 

تمـصع زیواتـسد  نامـسیر و  هب  تسد  نم  دوـش  تماـیق  زور  نوـچ  دوـمرف : هگنآ  ماهتفرگ  ار  وـت  تسد  نم  هچناـنچ  تفرگ  دوـخ  تسد 
هک ینکیم  رکف  لاح  نآ  رد  منیبب  وگب  نونکا  دـننزیم ، امـش  ناماد  هب  تسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع يا  وت  منز و  شرع  بحاص  راـگدرورپ 
هچ مالـسلاهیلع )  ) دوخ یـصو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  و  درک ؟ دهاوخ  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  اب  ادخ 

شتسود هک  دوشیم  روشحم  یسک  اب  وت  يرآ  راورخ ) زا  تسا  ياهنومن  و   ) رایسب زا  تسا  یکدنا  هک  ریذپب  متفگ  هچنآ  ثراح  دنکیم ؟
ياج زا  ثراح  ماگنه  نیا  رد  دومرف : رارکت  راب  هس  ار  بلطم  نیا  ياهدرک و  بسک  دوخ  يارب  هک  یلاـمعا  ماـمت  تسوت  يارب  يرادیم و 
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هب نم  ای  دیآ  نم  يوسب  گرم  هک  مرادـن  كاب  رگید  سپ  نیا  زا  تفگ : دـشیم  هدیـشک  نیمز  هب  وا  يابع  هک  یلاح  رد  تساخرب و  دوخ 
[. 282  ] مدوب گرم  يوس 

یهلا بقل  نینمؤملاریما 

لیئربج هلالج  لج  دنوادخ  تسا : هدومرف  شراوگرزب  دج  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  دـیوگیم : یلامث  هزمحوبا 
دهاش و مدرم  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع تیالو  يارب  دوخ  تایح  لاح  رد  ترضح  نآ  ات  داتسرف ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دزن  هب  ار 
هن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیامن . يراذگمان  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما مان  هب  ار  شترـضح  دوخ  تافو  زا  شیپ  و  دریگب ، هاوگ 
رب هاوخ  دیشاب ، نیمز  يور  رد  یهلا  ناهاوگات  ماهدناوخ  ارف  ار  امش  نم  دومرف : دناوخ و  ارف  ار  دوخ  باحصا  زا  نیروهـشم  نارای و  زا  رفن 

تداهش يادا  زا  هدومن و  نامتک  ای  دینک ، يرادیاپ  دوخ  یهاوگ 
هحفص 176] ]

نامرف نیا  ایا  تفگ : وا  هد . مالس  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما مانب  مالـسلاهیلع )  ) یلع رب  زیخرب و  رکبابا  يا  دومرف : هاگنآ  دینک . يراددوخ 
هب ترضح  نآ  رب  تساخرب و  يو  يرآ . دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسوا ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و 

ادخ و نامرف  هب  ایا  تفگ : رمع  نک . مالس  مالسلاهیلع )  ) نانمؤمریما مانب  یلع  رب  زیخرب و  رمع . دومرف : سپس  داد . مالس  نانمؤمریما  ناونع 
يدـنک دوسا  نب  دادـقم  هب  سپـس  درک  مالـس  تساخرب و  زین  وا  يرآ . دومرف : ترـضح  میمانب ؟ مالـسلاهیلع )  ) ناـنمؤمریما ار  وا  شلوسر 

. درکن رارکت  ار  رفن  ود  نآ  نخس  داد و  مالس  تساخرب و  وا  هد ، مالس  مالسلاهیلع )  ) نانمؤمریما مانب  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  زیخرب و  دومرف :
هب دعب  داد ، مالـس  تساخرب و  يو  هد ، مالـس  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما مانب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  زیخرب و  دومرف : يرافغ  رذوبا  هب  هاگنآ 

( مالـسلاهیلع  ) نانمؤمریما رب  زیخرب و  دومرف : دوب  رتناوج  نانآ  همه  زا  هک  هدـیرب  دوعـسم و  نب  هللادـبع  رـسای و  نبرامع  یناـمی و  هفیذـح 
راـک نیا  يارب  ار  امـش  نم  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نآ  زا  سپ  [ 283 . ] داد مالـس  تساـخرب و  زین  وا  نک  مـالس 

[. 284 . ] دینک تداهش  يادا  كرت  ای  دینامب  رادیاپ  نآ  رب  هاوخ  دیشاب  یهلا  ناهاوگ  هنیمز  نیا  رد  ات  مدناوخ 

یبن دجسم  باوبا  دس 

دوخ هناخ  زا  دجـسم  لخاد  همه  دوب و  هناخ  دجـسم  رود  دـناوخیم  زامن  نآ  رد  ربمغیپ  دندیـشک و  راـصح  ار  یبنلا  دجـسم  هکنآ  زا  سپ 
رد کی  دـندرک و  زاب  دجـسم  هب  ار  دوخ  هناخ  رد  کی  ره  هزمح  سابع و  رکبوبا و  دنـسرب ، اروف  زامن  يارب  هک  اـت  دـندوب  هدرک  زاـب  يرد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  دـشیم  دجـسم  دراو  مهنآ  تشاد و  رد  کی  هک  ياهناخ  اهنت  طقف  تشاد و  ناش  هناخ  مه  رگید 
( مالـسلاهیلع  ) یلع وت و  هناخ  رد  رگم  ددرگ . هتـسب  اهرد  مامت  یتسیاب  هک  ربمغیپ  هب  دـش  لزاـن  یهلا  یحو  دوب . مالـسلاهیلع )  ) یلع ملس و 

یلع هب  عـجار  دندیـسرپ : رمع  رـسپ  زا  هک  دـنیوگ  دـناهدرک ) رکذ  مه  باـطخ  نبرمع  زا  ورمع  نب  هللادـبع  زا  زین  اهینـس  ار  تیاور  نـیا  )
اب جاودزا  یمود  باوبا  دس  یکی  تسوا  يارب  گرزب  راختفا  هس  هک  دیرواین  ار  یلع  مسا  تفگ  مالسلاهیلع ) )

هحفص 177] ]
اهرد دیاب  دومرف : دنوادخ  هک  دومرف  ربنم و  يالاب  تفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  الامجا  ربیخ . حتف  موس  مالـسلااهیلع  همطاف 
یلع دش  شاهناخ  برد  نتسب  لوغشم  هک  یـسک  نیلوا  دراد  تیاور  دومرفن ، رکذ  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  عجار  ءانثتـسا  یلو  دوش  هتـسب 

رد دنتفگ : دندمآ  نیریاس  دنتسبن ، ار  اهرد  زین  رمع  سابع و  تشاذگن  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  یلو  دوب  مالسلاهیلع ) )
دمآ سابع  دشاب . زاب  دـیابن  مه  ياهنزور  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  میراذـگب  زاب  ياهنزور  دـیراذگب  اما  میدـنبیم  ار 

. ددنبب مه  هزمح  مدنبب  ار  رد  مراد  ار  وت  ردپ  مکح  متسه و  يدرمریپ  هک  مه  نم  درک  ضرع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  شیپ 
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یلع هناخ  رد  طقف  هدومرف  ادخ  تسادخ . رما  دیدنبب  ار  اهرد  هک  ماهتفگن  نم  دومرف : تفر و  ربنم  يالاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هک دادیم  هزاـجا  ساـبع  هب  درکیم  رگا  دـنکیمن  يراـک  دوخ  شیپ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  دـشاب . زاـب  مالـسلاهیلع ) )

قطنی ام  و   ) داد وا  هب  ار  باوج  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  دراذگب  زاب  ار  ياهنزور  ات  دمآ  زین  هزمح  دوب ، شیومع 
رد ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دندرک  مهتم  هک  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع دنزیمن  فرح  ياوه  يور  زا  دمحم  يوهلا ) نع 

. تسا هداتفا  تلالض  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هللااب  ذوعن  دنتفگ  باوبا و  دس  هلأسم 

تلاسر غالبا 

زا دـندوب و  رفن  لـهچ  دودـح  زور  نآ  رد  اـهنآ  درک  توعد  بلاـطوبا  هناـخ  هب  ار  شکیدزن  ناگتـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  اذغ  فرـص  زا  سپ  دنتـشاد . روضح  بهلوبا  هزمح و  بلاطوبا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهومع 

یلـص ربمایپ  زور  نآ  يادرف  اذـل  درب  نایم  زا  ار  هنیمز  دوخ  ياههتفگ  اب  بهلوبا  دـنک  غالبا  ار  دوخ  هفیظو  تساوخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
چیه دنگوس  ادخ  هب  نم  بلطملادبع ! نادنزرف  يا  دومرف : اذغ  فرـص  زا  دعب  درک و  اذـغ  هب  ددـجم  توعد  ار  اهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
امـش يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  دـشاب . هدروآ  ماهدروآ  نم  هـچنآ  زا  رتـهب  يزیچ  شموـق  يارب  هـک  مسانـشیمن  برع  رد  ار  یناوـج 

ات درک  دیهاوخ  يرای  راکنیا  رد  ارم  امـش  زا  کیمادک  منک  نییآ  نیا  هب  توعد  ار  امـش  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  ماهدروآ و 
؟ دیشاب نم  نیشناج  یصو و  نم و  ردارب 

تساخرب و دوب ، رتکچوک  نس  رد  همه  زا  هک  مالسلاهیلع )  ) یلع زج  دندز  زاب  رس  یگمه  تیعمج 
هحفص 178] ]

ندرگ رب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متسه . وت  روای  هار  نیا  رد  نم  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  درک : ضرع 
اج زا  تیعمج  دینک . تعاطا  ار  شنامرف  دیونشب و  ار  وا  نخـس  تسا  امـش  نیب  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  دومرف : هداهن و  یلع 

ینک ترسپ  نامرف  هب  شوگ  هک  دهدیم  روتسد  وت  هب  دنتفگیم : بلاطوبا  هب  دنتشاد  بل  رب  يزیمآرخـسمت  هدنخ  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب 
[. 285  ] ییامن تعاطا  وا  زا  و 

هدننک تعیب  نیلوا 

( هناخ نوریب  رد   ) مدرم هچنآ  زا  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسغ  مرگرـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یلاح  رد  دـیوگیم : ناملس 
هب مدرم  هتسشن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  رب  رکبوبا  نونکا  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  متفگ : مداد و  ربخ  وا  هب  دنداد  ماجنا 

. دننکیم تعیب  شپچ  تسار و  تسد  ود  ره  اب  هکلب  دننکیمن  افتکا  مه  شتسدکی  اب  تعیب 
یسک هچ  درک  تعیب  وا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  يور  هک  یسک  لوا  يدیمهف  چیه  ناملس ، يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع

اب هک  یسک  لوا  و  دندرکیم . همصاخم  راصنا  اب  هک  یتقو  مدید  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  ار  وا  هک  منادیم  ردق  نیمه  هن  مدرک : ضرع  دوب ؟
نبذاعم هفیذـحیبا و  مالغ  ملاـس  دـعب  باـطخ و  نبرمع  دـعب  هدـیبعوبا  سپـس  دیعـس ، نبریـشب  وا  زا  دـعب  دوب و  هریغم  درک  تعیب  رکبوبا 

درک تعیب  رکبوبا  اب  تفر و  الاب  ربنم  زا  هک  یسک  لوا  يدیمهف  ایآ  وگب  مدرکن ، لاؤس  وت  زا  نانیا  هرابرد  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ، لبج
دوب هدجـس  ياج  شمـشچ  ود  نایم  هدرک و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هک  مید  ار  ياهدروخلاس  درمریپ  یلو  مدـیمهفن ، متفگ : دوب ؟ یـسک  هچ 

رد ارت  ندرم  زا  لبق  هک  ار ، ادـخ  رکـش  تفگ : هیرگ  لاح  رد  تفر و  ـالاب  ربنم  زا  دومنیم . تداـبع  رد  اـشوک  يدـج و  رایـسب  هک  يروط 
زا و  مدآ ! زور  دـننام  تسا  يزور  تفگ : درک و  تعیب  مه  وا  درب ، ولج  ار  شتـسد  رکبوبا  نک . زارد  تعیب  يارب  ار  تتـسد  منیبیم ، اجنیا 

، ناملس يا  دیسرپ : مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دش  جراخ  دجسم  زا  دمآ و  نییاپ  ربنم 
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هحفص 179] ]
شنزرس هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  هکنیا  لثم  مدش ، تحاران  شراتفگ  زا  یلو  هن ! مدرک : ضرع  یتخانـش ؟ ار  وا  ایآ 

رکبوبا اب  هفیقـس  رد  مدرم  هک  داد  ربخ  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب …  ناطیـش  وا  دومرف : ( مالـسلاهیلع  ) یلع دوب . هتفرگ 
هک یسک  لوا  دنیآیم و  دجسم  هب  دعب  دننکیم ، لالدتسا  ام  لیلد  اب  دننکیم و  ادیپ  فالتخا  قح  رس  رب  هکنآ  زا  دعب  درک  دنهاوخ  تعیب 
هـش جراخ  دعب  تفگ ، دهاوخ  زین  ار  اهفرح  نیا  هک  دوب ، دهاوخ  يدج  ياهدروخلاس  ریپ  تروص  هب  هک  تسا ، ناطیـش  دنکیم  تعیب  وا  اب 

ار مدآ  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  ام ، گرزب  سیئر  يا  دنیوگیم : هدرک و  هدجـس  شلباقم  رد  مه  اهنآ  دنکیم . عمج  ار  دوخ  نیطایـش  و 
[. 286 …  ] مرادن نانآ  رب  یهار  رگید  نم  دیاهدرک  لایخ  دشن ؟ هارمگ  شربمایپ  زا  دعب  تما  مادک  دیوگیم : مه  وا  يدنار . تشهب  زا 

مالسا ربمایپ  رینم  هام 

( مالسلاهیلع  ) یلع يابیز  تروص  باذج و  هفایق  دش  بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رضحم  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع يزور 
. تسا هدش  کیدزن  نم  هب  هدراهچ  بش  هام  هک  متشادنپ  نینچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تشاد  هولج  يردق  هب 

[. 287 « ] ردبلا ۀلیلا  رمقلا  یلع  یلع  فرشا  هنا  الا  تننظا  »

اهنت يدیهش 

هزاجا ترضح  تساوخ . دورو  هزاجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يزور  دیوگیم : هشیاع 
( مالـسلاهیلع  ) یلع نوچ  وش ، لخاد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تساوخ  هزاـجا  رگید  راـب  دومرفن ،

نآ يادف  مردـپ  دومرف : دیـسوب و  ار  شیناشیپ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تساخرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لخاد 
[. 288 . ] دیهش ياهنت  نآ  يادف  مردپ  دیهش ،

هحفص 180] ]

اج راهچ  رد  یلع  مان 

ار وت  مسا  لـحم  ماـقم و  راـهچ  رد  نم  یلع ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  يزور 
نیا نآ  هرخـص  يور  رد  مدیـسر  سدـقملا د  تیب  هب  هکنیمه  دـندربیم  جارعم  هب  نامـسآ  يوس  هب  ارم  یتقو  مدـید . دوخ  مسا  هب  کیدزن 

یهتنملا ةردس  هب  هک  یتقو  تسوا . ریزو  هک  یلع  هب  مدرک  دییأت  ار  وا  ادخ ، لوسر  تسا  دمحم  ادـخ ، رگم  يدوبعم ، تسین  دوب : تالمج 
دییأت ار  وا  نم  نم ، ياههدیرفآ  نایم  زا  هدـیزگرب  تسا  دـمحم  ییاهنت ، هب  نم ، رگم  يدوبعم  تسین  ار : تاملک  نیا  مدـید  نآ  رب  مدیـسر 

هک متسه  ییادخ  نم  دوب ، هتشون  نآ  ياههیاپ  رب  مدید : مدیـسر  دنوادخ  شرع  هب  نوچ  مدرک . يرای  یلع  هب  ار  وا  وا ، ریزو  یلع  هب  مدرک 
يراـی یلع  هب  ار  وا  وا و  ریزو  یلع ، هب  مدرک  دـییأت  ار  وا  نم  ناگدـنب ، ناـیم  زا  نم ، بیبـح  تسا  دـمحم  نـم ، زج  تـسین  يدوـبعم  چـیه 

، نم تاقولخم  نایم  زا  نم  بیبح  تسا  دمحم  نم ، رگم  يدوبعم  تسین  دوب : هتـشون  تشهب  رد  رب  مدید  مدیـسر  تشهب  هب  نوچ  و  مدومن .
[. 289 . ] مداد ترصن  یلع  هب  ار  وا  وا و  ریزو  یلع  هب  مدرک  دییأت  ار  وا 

تیاده مچرپ 

: میتفگ ترضح  هب  دش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نوزئافلا  مه  ۀنجلا  باحـصا  نا  هیآ  نوچ  دیوگ : ریبز  نب  جودخم 
یلع دـنک و  تعاـطا  ارم  هک  یـسک  دوـمرف : ترـضح  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  تـشهب  باحـصا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  اـی 
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. دهد رارق  دوخ  رایتخا  بحاص  تسرپرس و  نم  زا  دعب  ار  مالسلاهیلع ) )
نم تسا و  نم  زا  یلع  اقح  دومرف : هاگنآ  دوب  هتفرگ  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لاح  نیا  رد 

گنج نم  اب  هک  یسک  هدیگنج و  نم  اب  دنک  گنج  وا  اب  هک  یسک  سپ  یلع  زا 
هحفص 181] ]

. تسا هدروآ  رد  مشخ  هب  ار  لجوزع  دنوادخ  دنک 
يربهر هناشن  تیاده و  مچرپ  وت  تسا  نم  اب  یتسود  وت ، اب  یتسود  تسا و  نم  اب  ندرک  گنج  وت  اب  ندرک  گنج  یلع  يا  دومرف : سپس 

[. 290 . ] نم تما  نیب  نم و  نیب  یتسه 

.. فرط کی  ایند  مدرم  مامت 

یمارگ ار  دوخ  ربمغیپ  دـنوادخ  بویاوبا ! يا  میدیـسرپ  وا  زا  میدـش و  دراو  شلزنم  رد  يراصنا  بویاوبا  هب  اـم  دـنیوگیم  دوسا  همقلع و 
یلع زا  تیامح  هب  هنوگچ  وگب  ام  يارب  لاـح  داد ؛ تلیـضف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  تبحـص  هطـساوب  ار  وت  تشاد و 

؟ يدرک گنج  دندوب ) ناملسم  رهاظ  هب  هک  تسا  هیواعم  باحصا  روظنم   ) دیحوت لها  اب  هتساخرب و  مالسلاهیلع ) )
هتسشن میاهتسشن ، نآ  رد  العف  امش  ام و  هک  یقاطا  نیمه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دنگوس  ادخب  تفگ : بویاوبا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تسار  تمس  رد  هک  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  یسک  قاطا  رد  دوب 
دندز رد  ناهگان  هک  دوبن ، یسک  دوب  ترضح  نآ  مداخ  هک  کلام  نب  سنا  مدوب و  ترـضح  پچ  تمـس  رد  هک  نم  دوب و  ملـس  هلآ و  و 
شوخ وا  هب  ترـضح  درک ، ملاس  دش و  لخاد  رامع  دـندرک و  زاب  ار  رد  هزیکاپ ؛ كاپ و  درم  رامع ، يارب  دـینک  زاب  ار  رد  دومرف  ترـضح 

. تفگ دمآ 
اهنآ زا  یـضعب  دنـشکیم و  مه  يور  هب  ریـشمش  هکیروـطب  دوـشیم  اـپرب  هنتف  نم  تـما  رد  نـم  زا  دـعب  يدوزب  راـمع ! يا  دوـمرف : سپس 

نینمؤـملاریما ترـضح  هب  هراـشا  هتـسشن و  نم  تسار  تمـس  رد  هک  يدرم  نآ  هب  داـب  وـت  رب  يدـید  نینچ  نوـچ  دنـشکیم ، ار  رگیدـمه 
: دومرف سپس  دندرک  مالسلاهیلع ) )

دنکیم تکرح  يرگید  ریسم  رد  ییاهنت  هب  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دننکیم و  تکرح  ریسم  کی  رد  ناهج  مدرم  مامت  يدید  رگا 
و دنکیمن ، دراو  یتسپ  تلالض و  رد  ار  وت  مالسلاهیلع )  ) یلع رامع ! يا  نک ، اهر  ار  مدرم  نک و  تکرح  مالسلاهیلع )  ) یلع ریـسم  رد  وت 

[. 291 . ] تسادخ زا  تعباتم  نم  زا  تعباتم  نم و  زا  تعباتم  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  تعباتم  رامع ! يا  دنکیمن  رد  ار  وت  تیاده  هار  زا 

ءافرش ياوشیپ 

زامن تعکر  ود  تساخرب و  سپـس  نک ! ایهم  نم  يارب  یئوضو  بآ  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـیوگیم : سنا 
نیملـسم و يـالوم  اـقآ و  نینمؤم و  رـالاس  ریما و  دوشیم ، دراو  وت  رب  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا  سنا ! يا  دوـمرف : نم  هب  سپـس  دـناوخ 

. دوب دهاوخ  نم  ءایصوا  متاخ  دنراد و  ياج  راگدرورپ  نما  ياههفرغ  رد  هک  تشهب  ياههرهچ  هدنبات  ءافرش و  ياوشیپ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  اعد  نیا  هدب و  رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  اراگدرورپ ! راب  متفگ : دوخ  اب  نم  دیوگیم : سنا 

اب ترـضح  تسا  مالـسلاهیلع )  ) یلع مدرک  ضرع  تسیک ؟ سنا  يا  دومرف : ترـضح  دش  دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع ناهگان  متـشاد  یفخم 
وا تروص  هب  ار  دوخ  تروص  قرع  دوشیم و  وا  تروص  هب  تروص  تخادـنا و  وا  ندرگ  هب  تسد  تساـخرب و  رتماـمت  هچ  ره  یناـمداش 

. دومنیم حسم 
هچ دومرف : ترـضح  يدوب ؟ هدومنن  نینچ  لاح  هب  ات  هک  يدرک  نم  اب  مدـید  ار  يراک  زورما  هللالوسر ! ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع
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هک یتافالتخا  رد  یناسریم و  نایناهج  هب  ارم  يادـص  ینکیم و  ادا  ارم  نید  هک  یتسه  وت  وت ؟ هرابرد  راتفر  هنوگ  نیا  زا  ارم  درادیم  زاـب 
[. 292 . ] ینادرگیم راکشآ  نانآ  يارب  ار  قح  دیآیم  دوجوب  نم  زا  دعب 

ادخ لوسر  هیرگ 

، میدش لخاد  یغاب  رد  هکنیا  ات  میتفریم  هار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  اب  نم  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
تلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  مدرک : ضرع  نم  ندرک ؛ هیرگ  هب  درک  عورـش  تفرگ و  شوـغآ  رد  ارم  هراـبکی  ترـضح 

رب ار  اهنآ  دننکیمن  رهاظ  وت و  زا  تسا  یتعامج  ياههنیس  رد  هک  ییاههدقع  اههنیک و  رطاخب  هیرگ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ امـش  هیرگ 
! نم تلحر  زا  دعب  رگم  وت 

ترضح دوب ؟ دهاوخ  ملاس  نم  نید  تقو  نآ  رد  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  مدرک : ضرع  نم 
هحفص 183] ]

[. 293 . ] دوب دهاوخ  ملاس  وت  نید  ماگنه  نآ  رد  یلب  دومرف :

تسا نم  زا  یلع 

ترضح دندروآ  هیده  يزوم  هخاش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤلاریما زا 
یلع وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يا  تفگ : ياهدـنیوگ  دراذـگیم ، نم  ناـهد  رد  دـنکیم و  تسوپ  دوخ  تسد  اـب  ار  زوـم 

؟ يرادیم تسود  ار  مالسلاهیلع ) )
[. 294 . ] متسه یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : ترضح 

؟ تسیک ربمایپ  ییحی 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یصو  هک  دنادب  تساوخیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رایشه  ناملسم و  ناوناب  زا  یکی  ملـساما ،
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  يوس  هب  وا  دنک ، لاؤس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  اصخش  تفرگ  میمصت  تسیک ؟ ملـس  هلآ و  و 
وا اذل  تسا ، هملسما  مان  هب  شنارـسمه  زا  یکی  لزنم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دش  هتفگ  وا  هب  درک . تکرح  ملـس  هلآ و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  تساجک ؟ ربمایپ  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  زا  وا  تفر  هناخ  نآ  يوسب 

. دیآیم نونکا  مه  هتفر  يراک  لابند  هب  تفگ :
، تیادف مردام  ردپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  دید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  ملـساما 

یصو ياراد  دوخ  دوخ  تایح  نامز  رد  مالسلاهیلع )  ) یـسوم ترـضح  مراد  یهاگآ  اهنآ  ءایـصوا  ناربمایپ و  هب  ماهدناوخ و  ار  اهباتک  نم 
نامز رد   ) تشاد یصو  دوخ  يارب  زین  مالسلاهیلع )  ) یسیع ترضح  دوب  عشوی ) مانب   ) یـصو ياراد  زین  شتبیغ  زا  دعب  دوب و  نوراه ) مانب  )
؟ تسیک امش  یصو  ادخ ! لوسر  يا  هللالوسر : ای  کیصو  نمف  دیئامرفب : نونکا  دوب ) نوعمش  شتافو  زا  دعب  انفوی و  نب  بلاک  شتایح 

راک نیا  سک  ره  ملساما ! يا  تسا ؛ یکی  نم  تافو  زا  دعب  تایح و  رد  نم  یصو  ملـساما ! يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ار نیمز  ياههزیرگنـس  زا  یتشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدنامه  تسا ، نم  یـصو  وا  دـهد ، ماجنا  مهدیم  ماجنا  نونکا  هک  ار 

، دش درآ  دننام  ات  دیلام  شتسد  اب  تشادرب و 
هحفص 184] ]

!! تسب شقن  نآ  رد  رهم  ياج  دومن و  رهم  ار  نآ  شرتشگنا  اب  درک و  ریمخ  ار  نامه 
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ردپ و تفگ : دیسر و  مالسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  روضح  هب  دمآ و  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضحم  زا  ملـساما 
؟ دیتسه امش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  ایآ  تیادف  هب  مردام 

دومن درآ  دننام  دیلام و  ار  نآ  تشادرب و  ياهزیرگنس  شتـسد  اب  ترـضح  نآ  سپـس  ملـساما ! يا  يرآ ، دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
نوریب مالـسلاهیلع )  ) یلع رـضحم  زا  ملـساما  تسب . شقن  نآ  رد  شرتشگنا  ياج  هک  دز  نآ  رب  ار  دوخ  رتشگنا  درک و  ریمخ  ار  نآ  سپس 

؟ یتسه تردپ  یصو  وت  ایآ  تفگ  تفر و  دوب  كدوک  زونه  هک  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  دزن  دمآ ،
. داد ماجنا  هزیرگنس  دروم  رد  ار  شردپ  دوخ و  دج  راک ، نامه  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  سپس  ملسا  يا  يا  يرآ  دومرف : نسح  ماما 

! ملساما يا  يرآ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  یتسه ؟ تردارب  یـصو  وت  ایآ  تفگ : دمآ و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح دزن  سپـس  ملـساما 
. داد ماجنا  ار  مالسلاهیلع )  ) نسح ردارب  ردپ و  دج و  راک  نامه  زین  ترضح  نآ  هاگنآ 

یصو امش  ایآ  دیسرپ : دمآ و  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  روضح  هب  هاگنآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دعب  ات  دوب  هدنز  ملـساما 
؟ یتسه تردپ 

ماجنا ار  دنداد  ماجنا  شردپ  ومع و  دادجا و  هک  ار  راک  نآ  دننامه  ترضح  نآ  سپس  ملساما ! يا  يرآ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) داجـس ماما 
[. 295 . ] داد

لیدبیب فراع 

تعیب ردب و  لها  دروم  رد  میدوب و  هتسشن  باحصا  ریاس  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ام  دیوگیم : ریبز  نب  ةورع 
وا عرو  اوقت و  تسا و  رتمک  همه  زا  شلام  هک  یـسک  زا  منکن  هاـگآ  ار  امـش  نم  مدرم  يا  تفگ : ءادردوبا  هک  میدرکیم  وگتفگ  ناوضر 

؟ تسا رتنوزفا  همه  زا  تدابع  رد  وا  ششوک  رتشیب و  همه  زا 
هحفص 185] ]

( مالسلاهیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ وا  دنتفگ 
هک یتفگ  ینخـس  وت  ءادردوبا  يا  تفگ : وا  هب  راصنا  زا  يدرم  هاـگنآ  دـندینادرگ ، يور  وا  زا  هسلج  ياـضعا  همه  دز  ار  فرح  نیا  وا  اـت 

یلع یبش  دوخ  نم  دیئوگب  دیدید  هک  ار  هچنآ  همه  امش  میوگیم و  مدید  ار  هچنآ  نم  مدرم ! يا  تفگ : ءادردوبا  دوبن  قفاوم  وت  اب  یسک 
وا متفریم  وا  لابندب  هک  نم  تفر  امرخ  ياهلخن  تشپ  دش و  ادج  رـضاح  عمج  زا  هک  مدید  راجن ؛ تاطحیوش  هقطنم  رد  ار  مالـسلاهیلع ) )

ار يزادـگلد  گنهآ  نیزح و  يادـص  هگاـن  هب  اـما  تسا ، هتفر  دوخ  هناـخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع متـشادنپ  هک  يدـحب  مدوب  هدرک  مگ  ار 
ۀقبوـم نم  مک  یهلا   … « ؛ يداد تمعن  نم  هب  نآ  ضوـع  هب  یلو  يدـید  نم  زا  هک  یگرزب  مرج  رایـسب  هچ  ادوـبعم  تفگیم : هک  مدـینش 

 …« تمرکت ةریرج  نم  مک  کتمعنب و  اهتلباقف  ینع  تلمح 
مدرک و ناـهنپ  ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  تسا  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  وا  مید  متفر  نآ  لاـبند  هب  درک و  بلج  دوـخب  ارم  زاوآ  نیا 
 … دش اعد  يراز و  هیرگ و  لوغشم  ادخ  هاگردب  سپـس  دروآ  اجب  زامن  یتعکر  دنچ  بش  همین  نآ  رد  ترـضح  نآ  مدومن  تکرح  مارآ 

[. 296 . ] مدیدن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  کی  چیه  رد  مسق  ادخب  ار  تلاح  نیا  تفگ : ءادردوبا 

؟ تسا یسک  هچ  ادخ  یلو 

ربمایپ دزن  ایروصنبا ، نیماینبا و  و  هبلعث ، و  دـسا ، و  مالـس ، نب  هللادـبع  دـننام : دـندوب  هدـش  ناملـسم  هزات  هک  ینایدوهی  زا  یعمج  يزور 
دوخ یصو  نارمع  نب  یسوم  ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  دندرک : ضرع  دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 

؟ تسا یسک  هچ  امش  زا  دعب  یصو  داد  رارق  نون  نب  عشوی  ار 
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مه ةوکزلا و  نوتوی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلاو  هلوسر  هللا و  مکیل  اـمنا و  هفیرـش  هیآ  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  اـهنآ  لاؤس  زوـنه 
. دنتخادرپ ةوکز  عوکر  رد  دندرک و  اپ  هب  زامن  دندروآ و  نامیا  هکیناسک  نآ  وا  لوسر  ادخ و  امش  یلو  ، هک دش  لزان  نوعکار 

دجسم هب  ات  دیزیخرب  دومرف  نایدوهی  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 
هحفص 186] ]

وا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیآیم ، نوریب  دجـسم  زا  هک  دندید  ار  يریقف  دجـسم  يولج  دنتفر  دجـسم  هب  هاگنآ  میورب 
؟ تسا هداد  يزیچ  وت  هب  یسک  لئاس  يا  دومرف :

یسک هچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنداد ، نم  هب  ار  رتشگنا  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  يرآ  تفگ : ریقف 
نیا وت  هب  یلاـح  هچ  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـناوخیم ، زاـمن  هک  يدرم  نیا  درک : ضرع  داد ، وـت  هب  ار  نیا 

. دنتفگ ریبکت  مه  دجسم  لها  تفگ و  ریبکت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  عوکر  لاح  رد  درک : ضرع  داد  ار  رتشگنا 
. تسا امش  یلو  نم  زا  سپ  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  دومرف : هاگنآ 

( مالـسلاهیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  هب  دـمحم و  يربمغیپ  مالـسا و  نیدـب  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دـنتفگ : ناملـسم  هزات  عمج  نآ  هاـگنآ 
يارب هک  ياهیآ  لثم  زین  ياهیآ  ات  عوکر  لاح  رد  مداد  هقدص  رتشگنا  لهچ  هک  هدش  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  میدـش . یـضار  دونـشخ و 

[. 297 . ] دشن لزان  يزیچ  یلو  دوش  لزان  زین  نم  يارب  دش ، لزان  مالسلاهیلع )  ) یلع

صلخم قافنا  نانمؤم ، ياشگ  هرگ 

هتـسشن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدنز  نارود  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع تمدخ  رد  يزور  دـیوگیم : یـسیع  نب  یـسوم 
يرادقم وا  يامرخ  ياهتخرد  زا  داب  شزو  اب  هک  تسه  یصخش  ام  یگیاسمه  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  تفگ : دمآ و  یـصخش  هک  میدوب 

اب مینک . یضار  ار  وا  ات  میورب  ایب  متسین ، یضار  نم  دیوگیم : صخش  نیا  دنروخیم و  ار  اهنآ  نم  ياههچب  دزیریم و  ام  طایح  رد  امرخ 
وا اما  دوش  یـضار  وا  هک  درک  رارـصا  صخـش  نآ  هب  ردقچ  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع میدیـسر ، صخـش  نآ  لزنم  هب  ات  میدرک  تکرح  ماما 

. تفریذپن
هدیشخب وت  هب  تشهب  رد  یغاب  هک  مهدیم  تنامض  وت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع

. دیسر ارف  زامن  تقو  ندرک و  بورغ  لاح  رد  باتفآ  هکنیا  ات  دیزرو  عانتما  هناخ  بحاص  یلو  دوش ،
؟ ینکیم ضوع  نم  يامرخ  غاب  نالف  اب  ار  دوخ  هناخ  ایآ  دومرف : وا  هب  ماما 

هحفص 187] ]
. مریذپیم یهدب  اعقاو  رگا  تفگ : يروابان  لامک  رد  هناخ  بحاص 

. تسا هدیرخ  دوخ  غاب  نالف  ربارب  رد  ار  صخش  نآ  هناخ  هک  تفرگ  یهاوگ  هب  ار  رضاح  نادهاش  ماما 
وا ياهتمعن  دهد و  تکرب  امش  هب  ادخ  هک  امن ، فرـصت  ار  نآ  کلام  ناونع  هب  وش و  لزنم  دراو  دومرف : درک و  دنمزاین  درف  هب  ور  سپس 

. دشاب لالح  امش  رب 
هب تبسن  ناج  یلع  دومرف : درک و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حبـص  ادرف  دنتفر  زامن  هب  یگمه  هگنآ 

: دش لزان  تایآ  نیا  وت  بشید  هدیدنسپ  راک 
[. 298 « ] يرسیلل هرسینسف  ینسحلاب  قدص  یقتا و  یطعا و  نم  اماف  ییشغی …  اذا  لیللاو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

: دومرف صلخم  رگراثیا  نیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 
وت زا  تایآ  نیا  لوزن  اب  دـنوادخ  یلو  يداد  تسد  زا  ار  دوخ  غاب  يدیـشخب و  درم  نآ  هب  ار  هناـخ  یتشاد و  نیقی  تشهب  هب  وت  ناـج  یلع 
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[. 299 . ] دومرف رکشت 

بدااب دقتعم و  يزینک 

هیده ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  ار  زینک  نیا  شدوخ  هشبح  هاشداپ  یشاجن  دناهتشون  مه  یـضعب  دوب ، یـشبح  يزینک  هضف 
ار هضف  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  نتفرگ ، وضو  ماگنه  يزور  دیشخب ، شرتخد  هب  ار  وا  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  داتسرف و 

. هبترم هس  ات  دادن ، باوج  وا  اما  دز  ادص  ار  وا  ماما  هبترم  ود  دادن  هضف  دروایب  بآ  ات  دز  ادص 
یلع تسا ، تسار  تمـس  رد  بآ  هک  دز  ادـص  یفتاـه  تفر  نوریب  دوخ  هرجح  زا  یتـقو  درادرب  بآ  تساـخرب  دوخ  ترـضح  اـجنیا  رد 

. تفرگ وضو  تشادرب و  ار  بآ  مالسلاهیلع ) )
لوسر دیکچیم  مالسلاهیلع )  ) یلع نساحم  زا  وضو  بآ  تارطق  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
لوسر درک  ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع دوب ؟ هچ  شیادن  دوب و  هک  فتاه  ینادیم  يآ  یلع ! ای  دومرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

. دنادیم رتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هحفص 188] ]

تلع شابن  كانبـضغ  هضف  رب  دیامرفیم : دـناسریم و  تمالـس  ملاع  يادـخ  تفگ : هک  دوب ، لیئربج  مردارب  يادـن  نیا  دومرف : ترـضح 
مهللا درک : اعد  شبدا  رطاـخب  هضف  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  دوب  اـجنیا  تسا  هناـنز  هدـئاق  رد  وا  هک  دوب  نیا  درواـین  بآ  تیارب  هکنیا 

[. 300 . ] ام هضف  هب  هدب  ریخ  تکرب  نادرگ و  كرابم  ایادخ ! انتضف  یف  انل  كراب 

ربمایپ ریظنیب  قشاع 

نآ نم  دنتـشگ  هدنکارپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فارطا  زا  مدرم  هک  دحا  گنج  زور  رد  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
طلـست و دوخ  ناج  رب  هک  دوب  یـسک  لاح  دننام  نم ، لاح  تشادن . هقباس  هک  متـشگ  ناشیرپ  تحاران و  ترـضح  نآ  يارب  يردق  هب  زور 

. درادن يرایتخا 
هب یتاظحل  تشذـگ  زا  سپ  هکنیا  ات  متخاسیم ، هدـنکارپ  يو  فارطا  زا  ار  اهنآ  مدـیگنجیم و  مجاـهم  نانمـشد  اـب  ترـضح  يور  شیپ 

دوخ اب  مدش ) نارگن   ) متفاین يربخ  مدش  ایوج  هچ  ره  اما  مریگب . يربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لاح  زا  ات  متـشگزاب  بقع 
: متفگ

مه تداهـش  لامتحا  تسا ، یفتنم  يو  قح  رد  هک  رارف  لامتحا  شاب !؟ هتفر  تسا  نکمم  اجک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
. دشیم هدید  اههتشک  نایم  رد  دیاب  دوب  هدش  دیهش  رگا  ترضح  نوچ  تسین ، نب  رد 

( مالسلاهیلع  ) یلع دنشاب  هدرک  مورحم  وا  دوجو  تمعن  زا  ار  ام  دنشاب و  هدرب  اهنامـسآ  يوس  هب  ار  وا  هک  هدنامن  یقاب  نی  زج  یهار  سپس 
یلص ربمایپ  نینزان  دوجو  نادقف  یفالت  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  متفگ : دوخ  اب  متسکش و  ار  مریشمش  فالغ  یتحاران  تدش  زا  دیامرفیم :

. موش هتشک  ات  درک  مهاوخ  دربن  نادنچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هک مدید  ناهگان  دش  زاب  نم  يولج  ياهطوحم  نمـشد  رارف  اب  متخاس . هدـنکارپ  وس  ره  زا  ار  نانآ  مدز و  نمـشد  يایرد  هب  ار  دوخ  هاگنآ 

. تسا هداتفا  نیمز  رب  شقن  یشوهیب  فعض و  لاح  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هب تسا ) هدوب  نمشد  ياپ  تسد و  ریز  تدم  نیا  مامت  رد  ترضح  نآ  هک  دش  مولعم  )

هحفص 189] ]
؟ دندرک هچ  مدرم  یلع ! دومرف : درک و  نم  هب  یهاگن  متفرگ  نماد  رد  ار  شرس  متفر و  وا  بناج 
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. دنتخیرگ دوخ  دندرک و  میلست  نانآ  هب  ار  امش  دندش و  رفاک  دندرک و  تشپ  نمشد  هب  متفگ :
شروی وا  هب  هناریگلفاغ  دنتـشاد  دصق  هک  دـش  نمـشد  هاپـس  زا  یهورگ  هلمح  هجوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نیب  نیا  رد 

هب اهنآ  زا  کی  ره  هک  متخاس  قرفتم  ار  ناشعمج  مدرک و  هلمح  اهنآ  بناج  هب  نم  [ 301  ] نک رود  نم  زا  ار  نانآ  ! یلع دومرف : اذل  دنربب ،
نخس وت  شیاتس  حدم و  رد  نامسآ  رد  هک  ار  ناوضر  يادص  ایآ  یلع ! دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  دنتخیرگ  ییوس 

[. 302  ] تسین یلع  زج  يدرمناوج  تسین و  یلع  ریشمش  زج  يریشمش  دیوگیم : هتشادرب و  کناب  کنیا  مه  وا  يونشیمن ؟ ار  دیوگیم 

يوبن هزجعم  هتسکش ، ریشمش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  متشگزاب و  دربن  نادیم  زا  دش  مین  ود  مریشمش  دحا  گنج  هحوبحب  رد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
: مدرک ضرع  هدمآ و  ملس  و 

. تسکش نم  ریشمش  یلو  دگنجب  ریشمش  اب  هکنیا  زج  درادن  ياهراچ  ناسنا  ادخ ! هداتسرف  يا 
يرانک رد  هک  داتفا  یلخن  هدیکـشخ  هخاش  هب  شنامـشچ  هاگنآ  تخادنا ، دوخ  فارطا  هب  یهاگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

. دوب هداتفا 
هک تسا  يریـشمش  ناـمه  نیا  و  داد . نم  هب  ار  نآ  دـش و  لدـبم  يریـشمش  هـب  ناـهگان  هـک  داد ، یناـکت  تـفرگرب و  ار  لـخن  هخاـش  نآ 

[. 303 . ] متخاس مین  ود  ار  وا  هکنآ  زج  مدرواین  دورف  یسک  رب  ار  نآ  تفرگ . مان  راقفلاوذ 
هحفص 190] ]

یلع يوزاب  توق  لیئربج 

نم اهمخز  نآ  زا  دروم  راهچ  رد  تحارج  تدـش  زا  متـشادرب ، قیمع  مخز  هدزناـش  یتقو  دـحا  گـنج  رد  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع
يالاب دیسریم  ماشم  هب  وا  زا  یشوخ  يوب  دوب و  هتخیوآ  شیاهشوگرب  ابیز  یناوسیگ  هک  یتروص  شوخ  درم  راب  ره  مدش ، نیمز  رب  شقن 

: تفگیم درکیم و  دنلب  نیمز  زا  و  تفرگیم ، ارم  ناوزاب  دشیم و  رضاح  مرس 
دندونشخ وت  زا  هتسویپ  ود  نآ  یتسه و  وا  لوسر  ادخ و  تعاط  رد  وت  هکنیا  هچ  نک ، هلمح  نانمشد  ناکرشم و  رب  زیخرب و 

. دومرف ترضح  نآ  متفگ  زاب  ار  درم  نآ  يارجام  مدیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هک  یماگنه 
[. 304 . ] تسا هدوب  لیئربج  وا  داب ، نشور  تنامشچ  یلع !

هتشذگ و دوشیم ، دراو  اجک  منیبب  منکیم  رکف  لوا  منزیم  هک  ار  يریشمش  ره  نم  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع هکنیا  رتمهم  هتکن  هتبلا 
ار وا  منکیم و  دراو  ار  مریـشمش  نم  دیآرد  راک  زا  یبوخ  ناسنا  درف  نیا  زا  يزور  کی  تسانب  رگا  مریگیم و  رظن  رد  ار  درف  نآ  هدـنیآ 

. مشکیمن

لیدبیب حتاف 

رکبوبا بیترت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، راوشد  ربیخ  ياههعلق  زا  یکی  حتف  هک  یتقو  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
التبم هک  یلاح  رد  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  زور  [ 305  ] تفرگن تروص  هعلق  حتف  اما  داتـسرف ، اجنآ  حتف  يارب  ار  رمع  و 

: درک اعد  نینچ  نیا  میارب  درک و  هجلاعم  ار  ممشچ  درد  دوخ  ناهد  بآ  اب  ترضح  نآ  سپس  تساوخ  مدوب ، درد  مشچ  هب 
« نک فرطرب  وا  زا  ار  امرس  امرگ و  یتخس ) شزوس و   ) اراگدرورپ »

هحفص 191] ]
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دوهی هعلق  هب  متفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  هاگنآ  تسا ، هدش  فرطرب  نم  زا  امرـس  امرگ و  جنر  تعاس  نیا  ات  ترـضح  نآ  ياعد  تکرب  هب 
. درک ناناملسم  بیصن  نم  تسد  هب  ار  يزوریپ  حتف و  داد و  تسکش  ار  نانآ  لاعتم  يادخ  مدرب و  شروی 

دید ارم  یتقو  ترضح  مدمآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  عضو  نامه  اب  متـشادرب  تحارج  نم 25  هک  دوب  گنج  نیا  رد 
. مدش تحار  درد  شزوس و  زا  تفرگ و  مارآ  اج  رد  هک  دیلام ، میاهمخز  هب  تفرگرب و  ار  شناگدید  کشا  زا  يرادقم  سپـس  تسیرگ 

[. 306]

يربیخ بحرم  لتق 

: تفگیم دادیم و  راعش  دمآ و  نم  اب  هزرابم  نادیم  هب  برع  یمان  روالد  بحرم  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
. ریشمش اب  ینامز  مگنجیم و  هزین  اب  یهاگ  هک  ماهدومزآ ، يرواکت  مرازراک و  هدامآ  دیمان ، بحرم  ارم  مردام ، هک  متسه  یک  نآ  نم 

نآ زا  دوب و  هداهن  دوخ  رس  هب  ارنآ  دوب و  هدیشارت  ار  یگنـس  هعطق  دوخ  زا  رتشیب  هچ  ره  تظافح  روظنم  هب  بحرم  متفر . وا  فاصم  هب  نم 
رب هک  یتبرض  اب  نم  دنک . داجیا  ششوپ  وا  گرزب  رس  يارب  تسناوتیمن  يدوخ  هالک  چیه  هک  ارچ  درکیم ، هدافتـسا  دوخ  هالک  ياج  هب 

[. 307 . ] دیناسر لتق  هب  ار  وا  درک و  تباصا  شرس  قرف  رب  نم  ریشمش  هغیت  دش و  هتفاکش  گنس  نآ  مدروآ ، دورف  وا  رس 

ردب نادیم  درم  ریش 

الاب نمـشد  هاپـس  ام و  نایم  دربن  دش و  نشور  اج  همه  دمآ و  الاب  باتفآ  هکنآ  زا  سپ  ردب  گنج  زور  رد  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
زا نمشد  هاپس  زا  يدرم  نتفای  روظنم  هب  نم  تفرگ 

هحفص 192] ]
رد ود  نآ  نب  دربن  دوب ، گنج  لاح  رد  ناکرـشم  زا  یکی  اب  هک  داتفا  همثیخ  نب  دعـس  هب  منامـشچ  نیب  نیا  رد  مدـش  جراخ  گنج  هکرعم 

ياپ زا  دوخ  فیرح  غیت  مخز  اب  دعـس  هک  دییاپن  يرید  اما  دنتـشاد  رارق  نش  گیر و  زا  ياهپت  زارف  رب  ود  ره  هک  تفرگیم  تروص  یلاح 
. دش دیهش  دمآ و  رد 

دمآ و نیئاپ  دوخ  بسا  زا  دید  ارم  هک  نیمه  دوب ، دوخ  بسا  رب  راوس  هرز ، زا  یششوپ  نهآ و  زا  يراصح  رد  اپ  ات  رـس  هک  حتاف  كرـشم 
. میزادرپ دربن  هب  مهاب  ات  يآ  شیپ  بلاطوبا ! رسپ  يا  تفگ : دز و  ادص  مان  هب  ارم 

. دمآ شیپ  هب  زین  وا  متفر و  وا  بناج  هب  نم 
رادروخرب یبسن  يواست  کـی  زا  اـت  مدیـشک  بقع  هب  ار  دوخ  نم  تشاد  رارق  يدـنلب  رد  وا  یفرط  زا  دوب ، وا  زا  رتهاـتوک  متماـق  نوچ  نم 

. میوش
: تفگ ور  نیا  زا  درک  لمح  نم  رارف  سرت و  رب  ارم  تکرح  نیا  هراچیب  نآ 

؟ ینکیم رارف  ایآ  بلاطوبا ! رسپ  يا 
( تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  تسا  یلثم   ) ددرگیم زاب  يدوز  هب  هدش : رود  متفگ : وا  هب 

. مدرک عفد  ار  نآ  دوخ  رپس  اـب  هک  درک  هلاوح  نم  هب  یتبرـض  وا  مدرکیم ، مکحم  ار  دوخ  ياـپ  ياـج  نم  هک  یتقو  دـیامرفیم : ترـضح 
نآ ینیگنس  تدش و  زا  هک  مدز  وا  فتک  رب  یتبرـض  نم  درکیم  شالت  نآ  ییاهر  يارب  هک  یلاح  رد  درک و  ریگ  نم  رپس  رد  وا  ریـشمش 

. تسسگ مه  زا  شاهرز  دمآ و  رد  هزرل  هب 
دوخ رس  تعرس  هب  نم  مید  رس  تشپ  زا  ار  يرگید  ریشمش  قرب  هاگان  هب  اما  دش . مامت  وا  راک  هبرض ، نآ  مخز  شزوس  زا  هک  متشادنپ  نم 

باترپ اوه  هب  شدوخ  هالک  هارمه  ار  وا  همجمج  هک  درک  تباصا  كرـشم  نآ  رـس  هب  نانچ  دـمآ و  دورف  ریـشمش  نآ  مدیـشک و  نیئاـپ  ار 
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. بلطملادبع دنزرف  منم  كرشم ) يا   ) ریگب تفگ : نآ  هدننز  هاگنآ  درک .
[. 308 . ] تسا يدع  نب  ۀمیعط  مه  لوتقم  هزمح و  میومع  براض  مدید  هاگنآ 

هحفص 193] ]

نز ود  طسوت  ربمایپ  رازآ 

، تشاد نم  شوگ  رد  ناهد  دوب و  هداد  هیکت  نم  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
نانخـس زا  عمـس  قارتسا  اـب  دنتـشاد  یعـس  هک  دـش  رمع ) رکبوبا و  نارتخد  هصفح  هشیاـع و   ) شنارـسمه زا  نت  ود  تشز  تکرح  هجوتم 

. دنروایب رد  رس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناهنپ  هتسهآ و 
. ریگزاب ناشیا  زا  ار  ییاونش  اراگدرورپ ! تفگ : تفشآ و  رب  اجنامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر 

: ياهدید ار  هیآ  نیا  یلع ! دومرف : سپس 
[. 309  ] دنتسه ادخ  قلخ  نیرتهب  دنهدیم  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 

نم و رادید  هدعو  دنتـسه  وت  ناروای  نایعیـش و  نانآ  دومرف : دننادیم ، رتهب  شلوسر  ادخ و  متفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  ینادیم  ایآ 
 … رثوک ضوح  رانک  نانآ 

ناـنآ هاگهدجـس  یناـشیپ و  زا  هک  ییانـشور  هتخورفارب و  ییاـههرهچ  اـب  اـهنآ  هـمه  دـنربیم و  ماـن  تنایعیـش  وـت و  زا  تماـیق )  ) زور نآ 
[. 310 …  ] دنیآ نم  دزن  طاشن و  لاح  رد  دشخردیم ،

دوب ناطیش  يادص 

كاپ و ندب  هک  نیمه  مدشیم ، هدامآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نداد  لسغ  يارب  هک  ياهظحل  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
رهطم كاپ و  ندب  ، هدم لسغ  ار  دمحم  یلع ! يا  : » تفگ هک  دیسر ، مشوگ  هب  قاتا  هشوگ  زا  ییادص  مداهن ، وکس  رب  ار  بانج  نآ  هزیکاپ 

« درادن وشتسش  لسغ و  هب  جایتحا  وا 
!؟ یتسه هک  وت  وت ، رب  ياو  متفگ : مدمآ و ) دوخ  هب  دش و  فرطرب  يدوزب  اما   ) دش ادیپ  هاتوک  ینامگ  ملد  رد  وا  نخس  زا 

!؟ ینکیم یهن  نآ  زا  ار  ام  وت  هداد و  نامرف  دوخ  يوشتسش  لسغ و  هب  ار  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
هحفص 194] ]

وا دوب . ناطیش  زا  نیتسخن  گناب  هک  هد ، لسغ  يوشب و  ار  وا  یلع ! ای  تفگ : هک  دش  هدینش  رتدنلب  ییادص  اب  يرگید  زاوآ  لاح  نیمه  رد 
تراهط لسغ و  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درادن  شوخ  دراد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  هک  يدسح  ببـس  هب 

. دراذگب شیوخ  راگدرورپ  طاسب  رب  ياپ 
؟ یتسیک وت  اما  دهد ، کین  شاداپ  وت  هب  ادخ  يدرک  یفرعم  نم  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  ادص ! بحاص  يا  متفگ :
[. 311 . ] ماهدمآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  هزانج  عییشت  يارب  هک  متسه ، یبن  رضخ  نم  تفگ :

یلع لاب  ود  نک و  رود 

: دومرفیم مالسلاهیلع )  ) یلع هب  هک  شتافو ؛ زا  لبق  زور  هس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  مدینش  دیوگیم : هللادبع  نبرباج 
ناریو وت  نکر  نوتـس و  ود  يدوز  نیمه  هب  یلع ! يا  منکیم ، شرافـس  دوخ  يایند  هناحیر  ود  هب  ار  وت  نم ، لگ  ود  ردـپ  يا  وت  رب  دورد 

نیا دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع درک ، تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  هاگنآ  وت ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  دش و  دهاوخ 
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نیا مالـسلاهیلع )  ) یلع درک ، تافو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  ،و  دوب هداد  ار  شربخ  نم  هب  ادـخ  لوسر  هک  دوب  نم  نوتـس  کـی 
[. 312 . ] دوب هدومرف  ار  شربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هک  تسا  مود  نوتس 

مراد تسود  ار  وا 

تسود یلیخ  ار  لیقع  امش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع يزور 
؟ دیراد

تـسود ار  وا  بلاطوبا  هکنآ  رطاـخب  يرگید  تسوا و  دوخ  یبوخ  يارب  یکی  مراد  تبحم  ود  وا  هب  تبـسن  ادـخب ، يرآ  دومرف : ترـضح 
ناگتـشرف دزیریم و  کشا  وا  يارب  نانمؤم  هدید  دش و  دهاوخ  هتـشک  وت  دـنزرف  یتسود  رطاخب  لیقع ) نب  ملـسم   ) شدـنزرف تشادیم و 

هب شیاهکشا  ات  هکنیا  ات  تسیرگ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دنتسرفیم ، تاولص  وا  رب  برقم 
هحفص 195] ]

[. 313 . ] درک دنهاوخ  منادناخ  اب  نم  زا  دعب  هچنآ  زا  مربیم  تیاکش  ادخب  دومرف : سپس  دش . ناور  شاهنیس 

دنوادخ دهع 

نآ میدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دزن  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  نم و  يزور  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
؟ دینکیم هیرگ  ارچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  مدرک : ضرع  نم  تسیرگ ، درک و  ور  ام  هب  ترضح 

؟ هللالوسر ای  تسا ، يزیچ  هچ  نآ  مدرک : ضرع  دننکیم ، امش  اب  هچنآ  رطاخب  منکیم  هیرگ  دومرف : ترضح 
هب هک  ياهزین  زا  و  دننزیم ، مالـسلااهیلع  همطاف  تروص  رب  هک  یلیـس  زا  دـننز و  وت  قرف  رب  هک  یتبرـض  زا  منکیم  هیرگ  دومرف : ترـضح 

لها همه  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع مالـسلاهیلع ؛)  ) نیـسح لتق  زا  و  دنناشونیم ، وا  هب  هک  يرهز  دننزیم و  مالـسلاهیلع )  ) نسح نار 
داب هدژم  دومرف : ترضح  الب ، يارب  زج  دناهدیرفاین  ار  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  مدرک : ضرع  سپـس  دندرک ، هیرگ  تیب 

[. 314 . ] قفانم زج  ار  وت  درادن  نمشد  نمؤم و  زج  درادن  تسود  ار  وت  هک  هدرک  دهع  نم  اب  دنوادخ  هک  یلع ! يا  وت  رب 

یلع هارمه  ناگتشرف 

وـشتسش لسغ و  ییاهنت ، هب  تشاد  نت  رب  هک  ياهماج  ناـمه  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
ار وا  ادـخ  هک  نکم ، هنهرب  شاهماج  زا  ار  تردارب  یلع ! تفگ : دـش و  عنام  لیئربج  اما  منک ، نوریب  شرب  زا  نهاریپ  متـساوخ  ادـتبا  مداد .

. درک مهاوخ  کمک  وت  هب  دوخ  نم  تیومع  رسپ  لسغ  راک  رد  تسا ، هتخاسن  هنهرب 
تشرس و کین  ناگتشرف  مدرک و  زاغآ  نیگآرطع  ییاضف  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوشتسش 

هحفص 196] ]
. دنتفگیم نخس  نم  اب  هظحل  هب  هظحل  و  دندرکیم ، میرای  لسغ  راک  رد  و  دندادیم ، متراشب  هتسویپ  یهلا  برقم 

مزاین اب  قباطم  درکیم و  تکرح  دوخ  هب  دوخ  منک ، اج  هباج  ار  شرهطم  كاـپ و  رکیپ  متـساوخیم  تقو  ره  داـب ، شیادـف  رداـم  ردـپ و 
[. 315 . ] تشاد همادا  نانچمه  وا  نفک  لسغ و  نایاپ  ات  عضو  نیا  دشیم ، هداد  شخرچ 

ربمایپ لسغ  رد  یلع  ناروای 

نآ زا  یـشخب  هک  مدـید  مدرک  هعلاطم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  همان  تیـصو  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
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: تسا هدش  هتشون  نینچ 
« دنکن تکرش  نم  نفک  لسغ و  راک  رد  یسک  وت  زج  یلع ! يا  »

!؟ تسا نکمم  میارب  ییاهنت  هب  نآ  نداد  ماجنا  ایآ  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  متفگ : ترضح  نآ  هب 
. تسا هدروآ  راگدرورپ  بناج  زا  کشیب )  ) هک تسا  لیئربج  روتسد  دومرف : ترضح 

: هک تسا  هتفگ  لیئربج  دومرف : مهاوخب ؟ کمک  یسک  زا  ایآ  زجع  تروص  رد  مدیسرپ :
تـسد هب  تنـس  نیا  موادت  دـیاب  زین  نونکا  دـناهدادیمن  لسغ  نانآ ، نانیـشناج  زج  هب  ار  ناربمایپ  هک  تسا ، هدوب  نانچ  یهلا  هنیرید  تنس 

 … دبای ماجنا  یلع 
تـشرس كاپ  یناردارب  وکین و  ینارای  ار  وت  هکنیا  هچ  دـش ، یهاوخن  یـسک  يراـی  هب  جاـتحم  نم  لـسغ  نداد  ماـجنا  يارب  دومرف : هاـگنآ 

. دیامنیم یهارمه 
هک ياهتـشرف  لیعامـسا و  توملا و  کلم  لیفارـسا  لیئاکیم ، لیئربج ، دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  مدیـسرپ :

[. 316  ] تسا هدش  راذگاو  وا  هب  ایند  نامسآ  روما 
هحفص 197] ]

مه لثم  زور  ود 

رهش هب  شناهارمه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دورو  زا  ناکرـشم  هک  هیبیدح  حلـص  هعقاو  رد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
نآ بتاک  نم  هک  دش  هتـشون  یحلـص  همان  نامیپ  دنتـشادیم ، زاب  مارحلا  دجـسم  ادخ و  هناخ  ترایز  زا  ار  اهنآ  دـندرک و  يریگولج  هکم 

هداتـسرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  رب  ینبم  هدهاعم  هتـشون  هب  ضارتعا  رد  ورمع  نب  لیهـس  شیرق ، هدنیامن  مدوب ، هدهاعم 
: تفگ تسادخ 

سپ میدرکیم ، تعاطا  وا  زا  میتشادن و  یعازن  امـش  اب  تسادخ ، هداتـسرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  میتشادیم  رواب  ام  رگا 
. هللادبع نب  دمحم  سیونب  نک و  وحم  وا  مان  رانک  زا  ار  هللالوسر 

. تسادخ هداتسرف  لوسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت ، لیم  مغر  یلع  متفگ . لیهس  هب 
لوسر  ) دوب دهاوخ  شیپ  رد  يزور  نینچ  زین  وت  يارب  سیونب  دیوگیم  وا  هک  روط  نامه  یلع ! دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

( تسا هیواعم  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  هدهاعم  هب  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
وحم امـش  مان  زا  ار  تلاسر  توبن و  ظفل  هک  درادـن  تردـق  نم  ياهتـسد  ادـخ ! هداتـسرف  يا  درک :) ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع یلقن  ربانب  )
يور ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  نم  هاگنآ  میامن  وحم  ار  نآ  دوخ  ات  راذگب  نآ  رب  ارم  تسد  سپ  دومرف : ترضح  میامن .

. درک وحم  ار  نآ  ترضح  متشاذگ و  هللالوسر  هلمج 
: دنتشون نینچ  دنتشونیم ، ماش  هاپس  دوخ و  نایم  ار  حلص  داد  رارق  هک  دوب ، يزور  نآ  دش و  رارکت  خیرات  لاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  اما 

 … نایفسیبا نب  ۀیواعم  نانمؤمریما و  بلاطیبا  نبا  یلع  نایم  تسا  يدادرارق  نیا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
: دنتفگ دنتساخرب و  تفلاخم  هب  هیواعم  صاعورمع و 

« نک فذح  ار  نینمؤملاریما  هلمج  تسا ، یفاک  تردپ  دوخ و  مان  میدوبن  زیتس  رد  وت  اب  میتسنادیم  نانمؤمریما  ار  وت  ام  رگا  »
[. 317 . ] متفای قح  ار  وا  راتفگ  مداتفا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  دای  زور  نآ 

هحفص 198] ]
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دنوادخ هدعو 

تنیط ناهج  رد  ارم  تما  دنوادخ  دومرف : ترضح  هاگ  نآ  دندوب  هدز  هقلح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درگ  مدرم  زا  یعمج  يزور 
رانک زا  نارادـمامز  ناربهر و  هاگنآ  تخومآ  مالـسلاهیلع )  ) مدآ هب  هکنانچ  تخومآ  نم  هب  ار  اهنآ  ياهمان  داد و  ناشن  نم  هب  تشرـس ، و 

مدرک شزرمآ  بلط  ادخ  هاگرد  زا  شنایعیش  و  مالسلاهیلع )  ) یلع يارب  نم  دنتشذگ  نم 
. داد هدعو  نم  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نایعیش  هرابرد  ار  بلطم  کی  دنوادخ 

.؟ تسیچ بلطم  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دیسرپ : یصخش 
لیدبت ناشناهانگ و  زا  وفع  هعیش و  نانمؤم  يارب  شزرمآ  دوب : نینچ  هدش  هداد  هدعو  بلطم  نآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

[. 318 . ] اهیکین شاداپ و  هب  اهنآ  ناهانگ 

بیجع تجح  مامتا 

یلع يزور  تسـشن  هنابـصاغ  تفـالخ  دنــسم  رب  رکبوـبا  درک و  تـلحر  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  هـک  یماـگنه  نآ ،
مهبر دنع  ایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  و ال  دـیامرفیم : نآرق  رکبوبا  يا  دومرف : وا  هب  دـید و  ار  رکبوبا  مالـسلاهیلع ) )

دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دناهدنز و  اهنآ  هکلب  دنناگدرم ، دـناهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  ربم  نامگ  زگره  نوقزری ؛
[. 319]

، دیآیم وت  دزن  ترضح  نآ  ادخ  هب  دنگوس  تفر  ایند  زا  دیهش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و 
. دروآ رد  ترضح  نآ  تروص  هب  ار  دوخ  دناوتیمن  ناطیش  هک  ارچ  نک ؛ نیقی  دمآ  وت  دزن  هک  یتقو 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  داد ، ناشن  وا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  تفرگ و  ار  رکبوبا  تسد  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  هاگنآ 
: دومرف رکبوبا  هب  ملس  هلآ و  و 

( تماما  ) هب رکبوبا  يا  هیف ؛ کل  قح  هناف ال  كدی ، یف  امم  هللا  یلا  بت  ةوبنلا و  الا  یلثم  مهنا  هدلو ، نم  رـشع  دـحاب  یلعب و  نمآ  رکبابا  ای 
توبن ماقم  طقف  دنتـسه  نم  دننام  اهنآ ) زا  تعاطا  بوجو  رد  يربهر و  ماقم  رد   ) اهنآ روایب ، نامیا  شدـنزرف  هدزای  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع

هچنآ زا  دنرادن 
هحفص 199] ]

هدید تفر و  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  يرادن  یقح  ماقم  نآ  رد  وت  اریز  نک  هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  ياهتفرگ  تسد  رد 
[. 320 . ] دشن

عوکر رد  قافنا 

داتسرف زین  ییایاده  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  اهدعب  تفریذپ  ار  مالـسا  هک  دوب  هشبح  لداع  نابرهم و  نارادمامز  زا  یـشاجن 
یلع دیشخب  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  تفرگ و  ارنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب  تمیق  نارگ  یسابلور  تسد  کی  اهنآ  هلمج  زا  هک 

هب ار  نآ  ات  دوب  يریقف  راظتنا  رد  اذل  دیدنسپ  مین  ار  سابل  نآ  یئوگ  دوب  دهاز  مالسلاهیلع )  ) یلع نوچ  یلو   ) دیـشوپ ار  نآ  مالـسلاهیلع ) )
يریقف تفر  مود  تعکر  عوکر  هب  مود  تعکر  رد  هک  یماگنه  دش  زامن  لوغشم  اجنآ  رد  تفر و  دجسم  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع دشخبب ) وا 

یلو يا  وت  رب  مالـس  نیکـسم ؛ مالـسلاهیلع )  ) یلع قدصت  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  هللا و  يو  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : دـمآ و  شیپ  هب 
هدب ياهقدص  ریقف  هب  يرتراوازس ، ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  هک  یسک  يا  ادخ و 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 321 …  ] درادرب هک  درک  هراشا  تخادنا و  ریقف  يوس  هب  ار  شوپور  نآ  عوکر  تلاح  نامه  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع یلع  ترضح 

دینک رضاح  ارم  صلاخ  تسود 

نز ود  نآ  دـینک  رـضاح  ارم  صلاخ  تسود  یلیلخ ؛ یلوعدا  دومرف : نارـضاح  هب  دوب  تلحر  رتسب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا داتفا  اهنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  ات  دندش  رضاح  رفن  ود  نآ  یتقو  دنداتسرف  دوخ  ناردپ  لابند  هب  هیشاع ) هصفح و  )

: دومرف رگید  راب  سپس  دینادرگ  يور  اهنآ 
« دینک رضاح  ارم  صلاخ  تسود  لیلخ و  »

نآ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشچ  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یماگنه  دنداتـسرف  مالـسلاهیلع )  ) یلع لابند  هب  هاگنآ 
دش جراخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یتقو  دومرف  وا  هب  ینانخـس  دش و  هجوتم  وا  هب  داتفا  ترـضح 

: دنتفگ مالسلاهیلع )  ) یلع هب  رکبوبا  رمع و 
هحفص 200] ]

ره زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  ار  ملع  باب  رازه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع تفگ ؟ وت  هب  ینخس  هچ  وت ، لیلخ 
[. 322 . ] تسا رگید  فرح  رازه  دیلک  نآ ، فرح  ره  هک  تخومآ  نم  هب  فرح  رازه  دوشیم و  هدوشگ  رگید  باب  رازه  نآ  باب 

رون ود  جیوزت 

يا : » دومرف وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دید  تشاد  هرهچ  هک 24  ار  ياهتشرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
« مدوب هدیدن  تروص  نیا  هب  ار  وت  هاگچیه  نم  لیئربج ! مبوبحم 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مزاس . رارقرب  ار  رون  ود  نیب  جاودزا  ات  هداتسرف  ارم  دنوادخ  هکلب  متسین  لیئربج  نم  هللالوسر  ای  درک : ضرع  هتشرف 
تـشپ هتـشرف  ود  نآ  هک  یتقو  مالـسلاهیلع ؛)  ) یلع اب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تفگ : هتـشرف  رون ؟ مادک  اب  ار  رون  مادـک  دومرف : ملـس  هلآ و 
لوسر ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیصو ؛ مالسلاهیلع )  ) یلع هللالوسر ، دمحم  دوب : هدش  هتـشون  نینچ  وا  هناش  ود  نایم  رد  دینادرگ 

وت هناش  ود  نیب  هتشون  نیا  دومرف : هتشرف  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا  ادخ  لوسر  یصو  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا و  ادخ 
[. 323  ] تسا هدش  هتشون  ( مالسلاهیلع  ) مدآ تقلخ  زا  لبق  رازه  زا 22  درک : ضرع  هتشرف  تسا ؟ هدش  هتشون  تقو  هچ  زا 

درک یهاوخن  شومارف 

یلع بلق  ایادخ  درک : اعد  نینچ  داهن و  مالسلاهیلع )  ) یلع هنیس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
. نک رپ  رون  مکح و  تخانش و  ملع و  زا  ار  مالسلاهیلع ) )

ینامز زا  تنابرق ، هب  مردام  ردپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  نم  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
هک تسه  نآ  سرت  لاح  نیا  اب  نونکا  تفرن  مداـی  زا  متـشونن  هک  هچنآ  ره  مدرکن و  شومارف  ار  يزیچ  يدرک  نم  هراـبرد  ار  اـعد  نآ  هک 

؟ منک شومارف 
. مرادـن ینادان  یـشومارف و  سرت  وت  دروم  رد  هن ، لهجلا ؛ نایـسنلا و  کـیلع  فوختا  تسل  ـال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

[. 324]
هحفص 201] ]
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همطاف فحصم  باتک 

نیا رد  دوب و  هدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  زور  مالسلااهیلع 75  همطاف  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 
وا يارب  ار  شردپ  ماقم  لاوحا و  دادیم و  يرادلد  ار  وا  دمآیم و  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  لیئربج  دوب  نیگمغ  رایـسب  ردپ  قارف  زا  تدـم 

همطاـف ترـضح  دادیم  ربـخ  وا  هـب  ار  دـنرادیم  اور  وا  نادـنزرف  هـب  تبـسن  یلمع  هـچ  نانمــشد  هـک  ار  هدـنیآ  ثداوـح  درکیم و  ناـیب 
هتشرف روضح  هاگ  ره  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  داد  شرازگ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  نایرج  مالـسلااهیلع 

. نک ربخ  ارم  يدینش  ار  شیادص  يدرک و  ساسحا  ار 
یلع دادیم و  عالطا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دینـشیم  ار  شیادـص  درکیم و  ار  هتـشرف  روضح  ساـسحا  هک  یماـگنه  مالـسلااهیلع  همطاـف 

دوجو هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  فحصم  نانخس  نآ  زا  هکنآ  ات  تشونیم  دینشیم  هچ  ره  دمآیم و  مالسلااهیلع  همطاف  دزن  مالسلاهیلع ) )
[. 325 . ] دروآ
ینتسسگان دنویپ  - 258

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمْسب 
یلص ربمایپ  تفریم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  تبون  کی  بش  ره  تبون و  کی  زور  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

زا ار  زیچ  چیه  و  دومنیم ، هاگآ  نآ  رارسا  زومر و  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع یعوضوم  ره  رد  درکیم و  تولخ  وا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
یلع اب  زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسنادیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  درکیمن  ناهنپ  مالسلاهیلع )  ) یلع

. دوبن یصوصخ  هنوگنیا  مالسلاهیلع ) )
ربمایپ ینیـشنمه  رتشیب  تفریم و  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب  دوخ  هناخ  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع رگا 

هللا یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  یهاگ  تفرگیم ، تروص  وا  هناـخ  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نخس مه  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  اهنت  درکیم و  نوریب  هناخ  زا  ار  دوخ  نانز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفریم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیسح نسح و  ینعی   ) همطاف نارـسپ  همطاف و  دمآیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع هناخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اهنت  یلو  دشیم 

هک یتقو  دادیم  خساپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکیم  یلاؤس  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع درکیمن  نوریب  هناخ  زا  ار  مالـسلاهیلع )) )
دـشن لزان  ادخ  لوسر  رب  يا  هیآ  چیه  درکیم ، نخـس  زاغآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درکیم ، توکـس  دشیم و  مامت  شلاوس 

، دومرفیم ءالما  دناوخیم و  مالسلاهیلع )  ) یلع يارب  ار  نآ  هکنیا  رگم 
هحفص 202] ]

ار دش  لزان  لبق  ناربمایپ  رب  هک  ار  باتک  هدنیآ و  هتشذگ و  یهن  رما و  مارح و  لالح و  زا  ماکحا  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
[. 326 . ] درکن شومارف  ار  نآ  زا  فرح  کی  یتح  درپس و  دوخ  رطاخ  هب  ار  اهنآ  همه  مالسلاهیلع )  ) یلع تخومآ و  ( مالسلاهیلع  ) یلع هب 

سمشلا در  هلئسم 

دوب هتسخ  رهظ  زا  دعب  [ 327  ] هنیدم رهش  نوریب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  کی  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 
دیشک لوط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باوخ  يرادقم  دیباوخ  تشاذگ و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما نماد  رد  ار  دوخ  رس 

ندناوخ یکی  راک ؛ ود  نیب  دش  التبم  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  تشذگ  رـصع  زامن  تلیـضف  تقو  تایاور  زا  ياهراپ  بسح  هب  هک 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ات  درکن  یتکرح  چیه  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  ملس ؛! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تحارتسا  ای  رصع و  زامن 

ضرع مالسلاهیلع )  ) یلع دش  رادیب  باوخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دشاب  هدرک  یتحار  باوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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. ماهدناوخن ار  رصع  زامن  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک :
نخس وت  اب  ات  هاوخب  وا  زا  دعب  نک ، مالس  لوا  تسیاب و  باتفآ  هب  ور  زیخرب و  یلع ! ای  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
. یناوخب نآ  تلیضف  تقو  هب  ار  تزامن  یناوتب  وت  ات  رصع ؛ زامن  هماقا  صاخ  عضوم  رد  ددرگرب  هک  نک  تساوخرد  وا  زا  دعب  دیوگب 

یلع یتقو  هللا  قلخ  ای  کیلع  مالـسلا  وگب : نسحلاابا  ای  تفگ : ار  باتفآ  هب  ندرک  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگنآ 
هیبحم و یجنی  نم  نطاب ، ای  رهاظ و  ای  رخآ  ای  لوا  ای  مالـسلا  کیلع  تلاقف ، دش  دنلب  ادـص  باتفآ  زا  درک ، مالـس  باتفآ  هب  مالـسلاهیلع ) )

كاله ارت  نمـشد  دـهدیم و  تاجن  ار  وت  تسود  ملاـع  يادـخ  نطاـب ؛ يا  رهاـظ و  يا  رخآ و  يا  لوا و  يا  وت  رب  مالـس  هیـضغبم ؛ قبوی 
يارب باتفآ  تشگرب  هلئسم  هتبلا  دراد  ترضح  نآ  هب  صاصتخا  هک  سمـشلادر  مانب  تسا  یتلیـضف  نیا  تشگرب و  باتفآ  هاگنآ  دنکیم .

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  تسا  هداتفا  قافتا  ماما  يارب  نیفص  گنج  هار  رد  رابکی  زین  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
وت هب  باتفآ  هک  ار  هچنآ  میوگب  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف :

هحفص 203] ]
رخآ ای  لوا  ای  تفگ : وت  هب  دیشروخ  دومرف : ترضح  تسا  رتنیریش  دیئامرفب  امش  رگا  درک : ضرع  ترـضح  ییوگیم  تدوخ  ای  تفگ :

یتسه شلوسر  ادـخب و  نمؤم  لوا  وت  هک  یـسک  يا  ینعی ، هلوسر  هللااب و  نمآ  نم  لوا  ای  ینعی : هچ ؟ ینعی  ینادیم  ایآ  نطاب  ای  رهاظ و  ای 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رخآ ؛ سفن  رد   ) یتسه وت  موریم  ایند  زا  نم  ددـنبیم و  دـهع  نم  اـب  هک  یـسک  نیرخآ  رخـالا  تنا  و 

(. تفر ایند  راد  زا  دوب و  مالسلاهیلع )  ) یلع نماد  رد  شرس 
( تسا هتخانش  ار  ادخ  تخانش  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  ره   ) ینکیم رهاظ  ار  ادخ  تایآ  هک  یتسه  یسک  وت  ناج  یلع  رهاظلا  تنا 

؛ یلاعت قح  نم و  زا  ریغ  تخانـشن  ار  وت  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دـیمهفن ؛ ارت  تقیقح  یـسک  هک  یناهنپ  نآ  یئوت  ینعی  نطابلا  تنا 
[. 328 . ] وت نم و  زج  ار  دنوادخ  تخانشن  یسک  هچنانچ 

داتفا دوخ  ماد  رد  رگهلیح 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  دوب  دوهی  ياـسور  زا  هک  یبا  نب  هللادـبع  دیـسر  دوخ  جوا  هب  هنیدـم  رد  مالـسا  هک  یماـگنه 
ترـضح دومن و  هیهت  یماعط  همیلو و  شرتخد ، یـسورع  نشج  هناهب  هب  اذل  دـمآ  رب  ترـضح  لتق  ددـص  رد  هللادـبع  دـیزرویم  تداسح 

دوخ هناخ  نحص  نایم  رد  درک و  توعد  زین  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  هلمج  زا  شباحصا ، ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
مه ار  نایدوهی  زا  یعمج  دیناشوپ و  شرف  اب  ار  نآ  يور  دومن و  دولآرهز  ياههزین  ریشمش و  زا  رپ  ار  هلاچ  نآ  لخاد  درک و  رفح  ياهلاچ 

اب زین  اهنآ  دنداتفا  رفح  رد  دنتشاذگ و  هرفح  نآ  يور  اپ  شباحصا  ترضح و  نآ  یتقو  هک  دومن  ناهنپ  دولآ  رهز  هنهرب و  ياهریـشمش  اب 
دنـسرب ناشدوخ  دیلپ  فده  هب  یفلتخم  قرط  زا  دنناوتب  ات  دنتخیر  رهز  دوخ  ینامهیم  ماعط  رد  نینچ  مه  دـنربب  نیب  زا  ار  همه  هلمح  کی 

هناخ هب  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ترـضح ؛ نآ  باحـصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندـمآ  زا  لبق 
رش و زا  ار  امـش  نم  هک  دییامن  لوانت  تشاذگ  امـش  دزن  هک  ییاذغ  ره  دینیـشنب و  داد  ناشن  تباحـصا  هب  ار  اجک  ره  ورب و  یبا  نب  هللادبع 

. درک مهاوخ  ظفح  يدیک 
هحفص 204] ]

مرکا یبن  دننیـشنب  هناخ  نحـص  رد  ات  درک  توعد  ار  اهنآ  نوعلم  نآ  دندش  وا  لزنم  دراو  شباحـصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رایـسب دنداتفین  لادوگ  رد  اهنآ  هکنیا  زا  هللادـبع  دنتـسشن  دوب  لادوگ  شریز  هک  یـشرف  يور  شنارای  همه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دسرب  دوخ  فده  هب  دیاش  ات  دروآ  ار  هدش  مومـسم  ماعط  دش  دیماان  هار  نیا  زا  نوچ  درک  بجعت 
: دوب نیا  اعد  دناوخ ، مه  شدوخ  ناوخب و  ار  اعد  نیا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  ملس 
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عیمسلاوه ءامسلا و  یف  ضرالا و ال  یف  ءاد  ییـش و ال  همـسا  عم  رـضی  يذلا ال  هللا  مسب  یفاعملا  هللا  مسب  یفاکلا  هللا  مسب  یفاشلا  هللا  مسب  »
« میلعلا

نامگ نینچ  دیناسرن  اهنآ  هب  يررـض  مومـسم  ماعط  نآ  دید  یتقو  هللادبع  دندمآ  نوریب  سلجم  نآ  زا  دندروخ و  ار  اذـغ  اهنآ  همه  سپس 
هللا یلص  ربمایپ  نتـشک  هدامآ  دولآرهز  ياهریـشمش  اب  هک  يدارفا  هب  نیمه  يارب  دناهتخیرن ، ماعط  نآ  رد  ار  رهز  هدرک و  هابتـشا  هک  دومن 

هک اجنآ  زا  تشاد  شقن  لتق  هئطوت  رد  دوخ  هک  هللادبع  رتخد  یفرط  زا  دنروخب  اذغ  هدنامیقاب  زا  ات  هک  درک  رما  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ینایدوهی مامت  فرط  نآ  زا  دـش و  هتـشک  داتفا و  لادوگ  هب  ناهگان  هک  تسـشن  شرف  يور  تفر و  دوب ، هدرک  بجعت  شرف  نتفرن  ورف  زا 

يارب ار  ارجام  نیا  هک  داد  روتـسد  دوخ  ماوقا  مامت  هب  هعقاو  نیا  زا  دعب  هللادبع  دـندش  هتـشک  زین  اهنآ  همه  دـندروخ  ار  هدـنامیقاب  ماعط  هک 
ربمایپ هب  هعقاو  ربخ  هک  ینامز  دش  ازع  هب  لیدبت  دوب  هداد  بیترت  شرتخد  يارب  نوعلم  نآ  هک  یـسورع  مسارم  ناسنیدب  دـننک  لقن  یـسک 
ضرم هب  رگید  دارفا  هداتفا و  ماب  تشپ  زا  مرتخد  تفگ : هللادـبع  دیـسرپ ، ار  اهنآ  توف  تلع  هللادـبع  زا  دیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[. 329 . ] دناهدرم لاهسا 

هللا تفایض  هناشن  ناضمر 

رگا دـنتفگ : دـندش و  هنیدـم  دراو  هنابـش  دنـسرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  دنتـساوخیم  هنیدـم  جراخ  زا  رفن  هس 
زا یکی  نیاربانب  دوشب  ناشیا  تمحازم  ببس  تسا  نکمم  میـشاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامهیم  ام  رفن  هس  ره  میهاوخب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لزنم  هب  نم  تفگ : اهنآ 
هحفص 205] ]

. مشاب ادخ  هناخ  نامهیم  ات  موریم  دجسم  هب  مه  نم  تفگ : یموس  موریم ، مالسلاهیلع )  ) یلع لزنم  هب  مه  نم  تفگ : یمود  موریم ،
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نامهیم  دندرک  فیرعت  ار  شیوخ  هتـشذگ  بش  يارجام  کی  هب  کی  دندش و  عمج  دجـسم  رد  اهنآ  رفن  هس  ره  ادرف 

یمود . مدیباوخ مدش و  ریـس  درک و  کیرـش  شدوخ  ریـش  كاروخ  رد  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : ملـس  هلآ و  و 
مباوخ تسرد  مدیشک و  یگنسرگ  مه  نم  تفگ : یموس  مدیباوخ . هدش و  ریـس  مدش و  كاروخ  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  مه  نم  تفگ :

زا ام  دوب  یگنسرگ  زا  رتهب  ییاریذپ  رگا  وگب : ام  نامهیم  هب  هک  دش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  یحو  ماگنه  نیا  رد  دربن :
[. 330  ] میدرکیم ییاریذپ  وت 

رافکلا یلعا  ءدشا 

خر هب  خر  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  دندوب  هدشن  میلـست  زونه  هک  نارفاک  زا  رفن  ود  دش  عقاو  ترجه  متـشه  لاس  رد  هک  هکم  حـتف  نایرج  رد 
و [ 331  ] دوب ( مالـسلاهیلع  ) یلع ماما  رهاوخ  یناـهما  رهوش  بهو  نب  ةریبه  یکی  رفن  ود  نیا  دـندرک  رارف  ترـضح  نآ  تسد  زا  دـندش و 

هناـخ نآ  رد  ار  دوخ  هدـمآ و  یناـهما  هناـخ  هب  رفن  ود  نیا  درک  بیقعت  ار  رفن  ود  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوب . هریبه  يومع  رـسپ  يرگید 
. دنتخاس یفخم 

تـشه هک  یناهما  دیـسر ، دوخ  رهاوخ  یناهما  هناخ  رد  هب  رفن  ود  نآ  لابند  هب  تشاد  تسد  رد  ریـشمش  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
؟ یهاوخیم هچ  رفن  ود  نیا  زا  تفگ : داتسیا و  وا  ربارب  رد  دوب  هدیدن  ار  ( مالسلاهیلع  ) یلع شردارب  دوب  لاس 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  قبط  ار  رفن  ود  نآ  اـت  درک  در  ار  وا  دز و  یناـهما  هنیـس  هب  در  تسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
لتقب ار  مرهوش  ینکـشب و  ارم  مارتـحا  میرح و  يوـش و  ماهناـخ  دراو  یهاوـخیم  اـیآ  تفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  یناـهما  دـنزب ، ندرگ 

!؟ ینکیمن همهاو  نم  زا  لاس ، تشه  زا  سپ  وت  یناسرب 
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هحفص 206] ]
نیا نوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : تشادیم  مدقم  یبسن  دنویپ  رب  ار  یبتکم  دنویپ  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 
نیا زا  سپ  منک  ارجا  رفن  ود  نیا  لتق  دروم  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  دیاب  راچان  هب  نیاربانب  هتـسناد  ردـه  ار  رفن  ود 

اب مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شرتخد  دنکیم و  لسغ  ترضح  نآ  دید  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یناهما  نایرج 
. دنیبن لسغ  ماگنه  ار  ترضح  نآ  یسک  هک  هدناشوپ  ار  ترضح  نآ  يدنلب  هچراپ  نتفرگ 

هدش بجوم  هچ  یناهما ! مدـقم  ریخ  هب ! هب  دومرف : دـید و  ار  یناهما  زامن  زا  سپ  دـناوخ و  زامن  تعکر  تشه  لسغ  زا  سپ  ترـضح  نآ 
؟ ياهدمآ اجنیا  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، هار  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ماگنه  نیا  رد  درک  وگزاب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع دیدش  دروخرب  نایرج  یناهما 
درم و رفک  لاح  رد  اجنامه  رد  تخیرگ و  نارجن  هب  یناهما  رهوش  اهدعب  يدرک ؟ هچ  یناهما  اب  دومرف : دز و  يدنخبل  دید  ار  وا  ات  ملس  و 

[. 332 . ] دشن وا  ضرعتم  یسک  رگید  تشگرب و  وا  يومع  رسپ 

ردق بش  رد  ناگتشرف  لوزن 

دندیدیم دندمآیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  رکبوبا  رمع و  هاگ  ره  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع 
ربمایپ يا  دندرک : ضرع  رکبوبا  رمع و  دناوخیم  زوسناج  یلاح  اب  ارنآ  دنکیم و  تئارق  هیرگ  عوشخ و  اب  ار  ردق  هروس  ترـضح  نآ  هک 

؟ ارچ دزوسیم ؟ هروس  نیا  تئارق  ماگنه  تلد  ردقچ  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیا لد  هک  هچنآ  يارب  تسا و  هدیمهف  ملد  هدید و  ار  ناتـشرف  ممـشچ  ردق  بش  رد  هکنآ  يارب  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. میرگیم دباییم ، رد  دمهفیم و  ار  نآ  ردق  بش  رد  نم  زا  سپ  مالسلاهیلع ))  ) یلع هب  هراشا   ) صخش
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دنیبیم ؟ هچ  بش  نآ  رد  مالسلاهیلع ))  ) یلع  ) وا دیاهدید و  هچ  ردق  بش  رد  امش  رگم  دندرک : ضرع  رکبوبا  رمع و 

« رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلاو  ۀکئالملا  لزنت   » تشون اهنآ  يارب  نیمز  يور  ملس  هلآ و  و 
هحفص 207] ]

، هن دـندرک  ضرع  رکبوبا  رمع و  دـنامیم ؟ یقاب  يزیچ  رگید  اـیآ  راـک  ره  ریدـقت  يارب  دـیامرفیم : دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  دومرف : هاـگنآ 
اهنآ تسیک ؟ دوشیم  لزان  وا  رب  يرما  ره  هک  یصخش  هک  دینادیم ، ایآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنامیمن . یقاب  يزیچ 
ردـق بش  زین  نم  تلحر  زا  دـعب  ایآ  یلو  يرآ ، دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ . لوسر  يا  یتسه ، وت  وا  دـندرک : ضرع 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دراد ؟ دوجو  يرآ  دنتفگ : اهنآ  ؟ دراد دوجو 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ ؛ دنتفگ : رکبوبا  رمع و  دوشیم ؟ لزان  اهراک ) ریدقت   ) رما نآ  ردق  ياهبـش  رد  زاب  نم  زا  دـعب  ایآ 

؟ تسا یصخش  هچ  رب  ردق  بش  رد  يزیچ  ره  لوزن  نم  زا  دعب  نیاربانب  دومرف :
: دومرف داهن و  مالسلاهیلع )  ) یلع رس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  مینادیمن  دنتفگ : رکبوبا  رمع و 

.« تسا مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  هراشا  نیا  نم  زا  دعب  صخـش  نآ  دینادب ، کنیا  دینادیمن ، رگا  يدـعب ، نم  اذـه  وه  ای  رد  اف  ای  ردـت  مل  نا  »
[. 333]

ربمایپ یصو  يارب  یتشهب  رانا 

دروخ و ار  اهرانا  نآ  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  رانا  ود  لیئربج  يور 
ربمایپ سپس  دروخ  ار  نآ  ترضح  نآ  داد و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  رگید  مین  دروخ و  دوخ  ار  نآ  زا  یمین  درک ، فصن  ود  ار  رگید  رانا 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یلوا رانا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منادیمن  هن  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع دوب ؟ هچ  رانا  ود  نیا  ینادیم  ایآ  مردارب !

[. 334  ] یتسه کیرش  نم  اب  نآ  رد  وت  هک  دوب  شناد  ملع و  يرگید  یلو  يرادن  ياهرهب  نآ  زا  وت  تسا و  نم  صوصخم  هک  دوب  توبن 

راکهانگ نانز  رفیک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رضحم  هب  مالسلااهیلع  همطاف  نم و  يزور  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
هحفص 208] ]

؟ هدش امـش  یتحاران  ببـس  زیچ  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  میتفگ  میدـید . نایرگ  تحاران و  ار  ترـضح  میدیـسر .
شتآ اب  دـناهتخیوآ و  ار  اهنآ  رـس ، يوم  زا  هک  مدـید  ار  متما  ياـهنز  زا  یـضعب  متفر  اهنامـسآ  هب  نم  هک  یبش  یلع ! اـی  دومرف : ترـضح 

. دیشوجیم اهنآ  رس  زغم  دندرکیم و  باذع 
دندوب و هتخیوآ  هتخیوآ  شناتسپ  زا  هک  مدید  ار  ینز  دنتخیریم  وا  يولگ  هب  میمح  زا  دندوب و  هدرک  نازیوآ  شنابز  زا  هک  مدید  ار  ینز 

. تخوسیم شتآ  نایم  رد  دروخیم و  ار  دوخ  ندب  تشوگ 
 … دندوب هتخاس  طلسم  وا  ندب  هب  ار  اهرام  برقع و  هتسب و  شناتسپ  هب  ار  وا  ياهاپ  هک  مدید  ار  ینز 

؟ تسا هدوب  هچ  نانز  نیا  هانگ  ردپ ! درک ، ضرع  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 
زا هک  ینز  نآ  هدناشوپیمن و  مرحمان  ایند  رد  ار  شرـس  يوم  هک  تسا  ینز  دـندوب  هتخیوآ  شرـس  يوم  زا  هک  ینز  نآ  دومرف : ترـضح 

. هدادیم رازآ  نابز  اب  ار  دوخ  رهوش  هک  تسا  ینز  دوب  نازیوآ  نابز 
. هدرکیمن تعاطا  باوختخر  شارف و  رد  ار  شرهوش  هک  تسا  ینز  دوب ، هتخیوآ  شناتسپ  زا  هک  ینز  نآ  و 

سابل هدرمشیم و  کبس  ار  زامن  وضو و  هک  تسا  ینز  دوب  هدش  طلسم  وا  رب  برقع  رام و  دندوب و  هتسب  ار  وا  ياپ  تسد و  هک  ینز  اما  و 
[. 335 …  ] هدادیمن ماجنا  ار  سافن  ضیح و  تبانج و  لسغ  هدرکیمن و  كاپ  تساجن  زا  ار  شاهناخ  و 

یناحیص يامرخ  لخن 

زا مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يزور  هک : هدش  لقن  یعیـش  نینچمه  یعفاش و  ياملع  زا 
: دز هحیص  یلخن  تخرد  رود  زا  دندشیم . در  هنیدم  ناتسلخن 

هحفص 209] ]
کیدزن مالسلاهیلع )  ) یلع ات  تسادخ و  هداتسرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دمحم  اذه 

. نییدهملا نیداهلا  همئالا  ماما  نییصولا و  دیس  هللا  یلو  یلع  اذه  و  دش : دنلب  شیادص  امرخ  تخرد  نآ  دش  تخرد 
تشاذـگ و یناحیـص  ار  امرخ  تخرد  نآ  مان  دومرف و  لیم  ار  تخرد  نآ  ياـمرخ  زا  يرادـقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

[. 336 . ] تسا یناحیص  لخن  يامرخ  یبنلا  ۀنیدم  يامرخ  نیرتهب  زین  نونکا 

یهلا رارسا  لاقتنا 

هرجح دراو  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  دیآ  نم  هرجح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب  نم  تبون  هک  يزور  دیوگیم : هملـسما 
تشاذگ و مالـسلاهیلع )  ) یلع شود  رب  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندوب ، هداد  مه  تسد  هب  تسد  هک  یلاح  رد  دش و  نم 

لخاد اهنآ  متفر و  نوریب  نم  دـیوگیم : هملـسما  نک ، تولخ  ام  يارب  ار  هناـخ  ورب و  نوریب  هرجح  زا  ياهظحل  هملـسما ! يا  دومرف : نم  هب 
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ات مدیمهفیمن  ار  اهنآ  نخس  یلو  مدینـشیم  ار  اهنآ  يادص  نم  دندرک و  زاغآ  تبحـص  هتـسهآ  مه  اب  دنتـسشن و  مه  دزن  دندش و  هرجح 
دوخ لوا  ناکم  هب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  مدرک  مالـس  متفر و  هرجح  رد  هب  نم  سپ  دیـسر  همین  هب  زور  هکنیا 
نامه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرک  ار  راک  نیمه  رگید  راب  یتدم  زا  دعب  متـشاذگ  اهنت  ار  اهنآ  متـشگزاب و  نم  درگزاب ،

یلع وـش ، لـخاد  دوـمرف : ناـمه  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هرجح  رد  رب  مـتفر  نـم  رگید  راـب  داد  نـم  هـب  ار  باوـج 
نم دورو  ضحم  هب  دندرکیم  تبحص  رگیدکی  اب  دوب و  هتشذگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوناز  هب  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع ) )

لزان ادخ  فرط  زا  لیئربج  هملسما ! يا  هک  دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  تفر . تساخرب و  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  دندرک  عطق  ار  مالک 
عقاو تمایق  زور  اـت  وت  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  وا  هب  وگب  تسا  وت  یـصو  نیـشناج و  یلع  وت  زا  دـعب  نوچ  هک  داد  روتـسد  نم  هب  دوب و  هدـش 
متسه نم  تما  نیا  ربمغیپ  دومرف  نیعم  یصو  يربمغیپ  ره  يارب  دومن و  باختنا  يربمغیپ  یتما  يارب  یلاعت  يادخ  شاب  هاگآ  دش ، دهاوخ 

[. 337  ] دشابیم نم  یصو  مالسلاهیلع )  ) یلع و 
هحفص 210] ]

ادخ لوسر  ءافش 

مدـلم ماای  دومرف : نیلاـب  رب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  دوب  هدـش  ضیرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زور  تسا  تیاور 
ادـخ لوسر  ندـب  زا  بت  هظحل  ناـمه  رد  هک  ورب  نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ندـب  زا  بت  يا  هللالوسر ؛ نع  یجرخا 

[. 338 . ] تسشن تساخرب و  ترضح  نآ  تفر و  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تشهب لها 

: دومرف ربیخ  حتف  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع 
هنیآ ره  دـنیوگب  دـنیوگب  دـنتفگ  میرم  نب  یـسیع  قح  رد  يراصن  هک  ار  هچنآ  وت  قح  رد  نم  تما  مدرم  هکنیا  زا  مدرکیمن  هشیدـنا  رگا 
بآ هب  دـنیوج و  كربت  وت  شفک  كاـخ  هب  هکنیا  رگم  يرذـگن  ناناملـسم  زا  یهورگ  چـیه  رب  هک  متفگیم  ینخـس  وت  لـضف  رد  زورما 
نم ضوح  دراو  هک  یتسه  یسک  لوا  وت  وت … و  زا  نم  یـشاب و  نم  زا  وت  هک  تسا  یفاک  وت  لضف  رد  نکل  دنیامن ، ءافـشتسا  وت  يوضو 

اب لاحشوخ  باریس و  همه  دنشابیم  رون  زا  یئاهربنم  رب  وت  هعیـش  و  نم ، تما  زا  يوشیم  تشهب  لخاد  هک  یتسه  یـسک  لوا  يوشیم و 
 … منکیم تعافش  اهنآ  زا  نم  دنتسه و  نم  رود  رب  دیفس  ياهیور 

وت نمشد  تسا و  منهج  رد  وت  نمشد  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  وت  ترتع  وت و  هکنیا  هب  مهد  تراشب  ارت  هک  تسا  هدومرف  رما  ارم  دنوادخ 
 … دوشن نم  ضوح  دراو 

ارم هکنیا  زا  نآرق و  مالـسا و  زا  هدومرف  ناسحا  نم  هب  هچنآ  هب  مدرک  دـمح  ار  يادـخ  مداـتفا و  هدجـس  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع
[. 339  ] دینادرگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  تسود 

دینک تعاطا  یلع  زا 

لزنم هب  تشگزاب  هنیدم  هب  عادولا  ۀجح  هکم و  رفس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ 
هحفص 211] ]

دوخ تاجوز  ریاس  لزنم  تخاسیم و  تولخ  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  ار  دوخ  مایا  رتشیب  دوب و  لزنم  رد  هامکی  دودح  رد  دش و  دراو  هملسما 
. تفریمن
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، تسیچ مینادیمن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ضارعا  تلع  هک  دنتفگ : دندرک و  تیاکـش  دوخ  ناردپ  هب  هصفح  هشیاع و 
. دینک فشک  ار  زار  نیا  دیناوتیم  رتهب  امش  دنتفگ : اهنآ  ناردپ 

یلص ربمغیپ  دنتسه . قاتا  کی  رد  ود  ره  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  هک  دید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دمآ  هملـسما  لزنم  هب  هشیاع 
هک یتروص  رد  تاجوز   ) ریاس زا  ندرک  يرود  ضارعا و  تلع  هشیاع  دـیدمآ ؟ يراـک  هچ  يارب  دیـسرپ  هشیاـع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ارچ سپ  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ : وا  باوج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  درک ؟ لاؤس  ار  تسا ) هدزنرـس  ناـنآ  زا  یفـالخ 

شاب ربخاب  نادب و  يدرک ، راتفر  نم  روتسد  فالخ  رب  مدرک  وت  هب  ار  نآ  نتـشاد  یفخم  نامتک و  رد  شرافـس  مدوب و  هتفگ  وتب  هک  يرما 
. دناهتفرگ یمیمصت  راک  نیا  رد  هک  یناسک  مه  یتسه و  ناراک  نایز  ناگدش و  كاله  هرمز  زا  وت  مه  هک 

عمج لزنم  نیا  رد  ات  دنک  ربخ  ار  نانز  ریاس  هک  تفگ : هملسما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هملسما  لزنم  هب  هشیاع  ندمآ  زا  دعب 
: تفگ نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندش ، رضاح  هناخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاجوز  همه  یتقو  دنوش 

. دینک تعاطا  دیونشب و  یگمه  ارم  ياهفرح  دیهد و  شوگ  هک 
تعاطا مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  دیاب  نم  زا  دعب  تسا  نم  تما  امـش و  رب  مئاق  یـصو و  ردارب و  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  صخـش  نیا 

نانز نیا  یلع ! ای  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  سپـس د  دش ، دهاوخ  كاله  دنک  تفلاخم  وا  اب  سک  ره  دینکن و  ار  وا  تفلاخم  دـینک و 
دعب نک . رود  دوخ  زا  ار  وا  اروف  درک  تفلاخم  وت  اب  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  ینک و  يرادهگن  تظفاحم و  نانآ  زا  دیاب  مراپسیم و  وت  هب  ار 

میاهدرک وت  اب  تفلاخم  روما  زا  کی  مادک  رد  نونکات  درک : ضرع  تفگ و  نخـس  هشیاع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحـص  زا 
هدرک وت  هب  ار  نآ  ندرک  نامتک  شرافس  هک  ار  زار  نآ  يدومن و  وت  ار  تفلاخم  لوا  هک  تفگ : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

هک یتروص  رد  تفر  یهاوخ  نوریب  نم  هناخ  زا  درک و  یهاوخ  نم  روتـسد  زا  تفلاخم  وت  نم  زا  دـعب  هک  مسق ! ادـخب  يدرک ، شاف  مدوب 
کی

هحفص 212] ]
[. 340 . ] دمآ یهاوخ  رب  دنوادخ  ياههتفگ  نم و  اب  تفلاخم  ددص  رد  هدومن و  عمج  دوخ  رود  ار  نیفلاخم  زا  هدع 

یلع يارب  نینمؤملاریما  بقل 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  مدرم  باجح  هیآ  ندیسر  زا  لبق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دیوگیم : هفیذح 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  اذل  دنتفریم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  دنتساوخیم  هک  تقو  ره  دندومنیم و  دمآ  تفر و  ملس  هلآ و 
هک دوب  یبلک  هفیاط  زا  یصخش  مان  هیحد  زا  دارم   ) دندش رضاح  وا  دزن  تسا  ربمغیپ  دزن  هیحد  یتقو  هکنیا  زا  درک  یهن  ار  اهنآ  ملـس  هلآ و 

لوسر دزن  نم  یبلطم  هطـساوب  يزور  دـیوگیم : هفیذـح  دـیدرگیم ) رهاظ  وا  هفایق  هب  لیئربج  هک  تشاد  رارق  یتروص  شوخ  تیاـهن  رد 
ترضح دزن  زا  اروف  اذل  مدید  ار  هیحد  مدز  الاب  ار  هدرپ  یتقو  دوب  ياهدرپ  رد  ولج  مدش  دراو  یتقو  متفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

وا هب  ار  بلطم  تیفیک  مه  نم  درک  لاؤس  نم  زا  ترـضح  مدـید  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هار  نیب  رد  مدـش  جراـخ  لـیئربج  روضح  هطـساوب 
سپـس درب  دوخ  هارمه  ارم  مالـسلاهیلع )  ) یلع دنک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ارم  لاؤس  ات  متـساوخ  ترـضح  زا  متفگ و 

نم درک  مالس  سپس  دش و  هناخ  دراو  مالسلاهیلع )  ) یلع متـسشن و  رد  مد  نم  میدش ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  دراو 
یلص ادخ  لوسر  دزن  زا  لیئربج  نینمؤملاریما  ای  مالسلاکیلع  داد و  هلمج  نیا  هب  ار  وا  باوج  داد و  ار  وا  مالس  باوج  لیئربج  هک  مدینش 

. مدش هناخ  دراو  نم  دز و  ادص  ارم  مالسلاهیلع )  ) یلع تفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هب ارت  نیمز  لها  هکنیا  زا  لبق  اهنامـسآ  هکئالم و  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  هاگنآ 
زا ار  مسا  نیا  لیئربج  یلع ، يا  دندیمان ؛ تسا  نینمؤملاریما  هک  مسا  نیا  هب  ارت  دنناسریم و  ملاس  وت  رب  اهنامـسآ  هکئالم  دنمانب  مسا  نیا 
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مدرم مامت  هب  ار  رما  نیا  هللا  ءاش  نا  نم  دنناوخب و  مسا  نیا  هب  ارت  نیا  زا  دعب  منک  رما  نیملـسم  هب  هک  تفگ  نم  هب  دروآ و  دنوادخ  فرط 
مدرم هب  ار  یهلا  رما  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دعب  زور  هک  درک . مهاوخ  غالبا 

هحفص 213] ]
[. 341 . ] دنهد مالس  هنوگ  نیا  ترضح  هب  همه  داد  روتسد  دناسر و 

دش هتسکش  سلف  تب 

هب مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  يرادرس  هب  ار  مالسا  نازابرس  زا  یهورگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يرجه  مهن  لاس  رد 
دوبان سلف  مان  هب  ار  اهنآ  فورعم  تب  دنک و  توعد  مالسا  نیئآ  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  یلعف  ندرا  نیمزرـس  کیدزن  [ 342  ] یط هلیبق  يوس 

. دزاس
یتمیق ریشمش  ود  تسکش و  مهرد  ار  اهنآ  تب  درک و  گنج  اهنآ  اب  دنتفریذپن  نوچ  دومرف و  توعد  ار  اهنآ  زین  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما

ناریـسا مئانغ و  ریاس  اب  ار  دـندوب  هتخیوآ  تب  نآ  رکیپ  هب  دـندوب و  هدرک  هیدـه  هناخ  تب  هب  ناتـسرپ  تب  هک  بوسر  مذـخم و  یماـسا  هب 
[. 343  ] دروآ هنیدم  هب  یگنج 

نک مک  ار  شرش  یلع 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  راک  هکنیا  زا  دعب  یلو  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیاسمه  هکم  رد  مالسا  روهظ  زا  لبق  طیعمیبا  نبا  ۀبقع 
تساخرب و ترـضح  نآ  تفلاـخم  هب  هک  دوب  یـسانشرس  دارفا  زا  زین  وا  درک  ماـیق  شیرق  یتسرپ  تب  دـض  رب  تفرگ و  ـالاب  ملـس  هلآ و  و 

ناهد بآ  یمرشیب  لامک  اب  يزور  یتح  درزآیم و  ار  ترضح  همه  زا  شیب  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیاسمه  نوچ 
. دنکفا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  كرابم  تروص  هب  ار  دوخ 

اهراب مینزب و  ار  تندرگ  يوش  جراخ  هکم  زا  نوچ  هک  منیبیم  اـیوگ  هبقع ! يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  يزور 
بهلوبا و رورش ، هیاسمه  ود  نایم  رد  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 214] ]
نانمؤمریما ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  هب  دـش و  ریـسا  ردـب  گنج  رد  ۀـبقع  هکنیا  ات  مدوب . هتفرگ  رارق  طـیعمیبا  نب  ۀـبقع 

هطساوب نامثع  نامز  رد  هک  تسا  نوعلم  نآ  رسپ  زین  دیلو  دز ، دوخ  ریشمش  اب  ار  وا  ندرگ  درک و  مک  همه  رـس  زا  ار  وا  رـش  مالـسلاهیلع ) )
زین ثیبخ  صخش  نیا  هک  دش  رـضاح  تعامج  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دش و  بوصنم  هفوک  يرادناتـسا  هب  دوب  نامثع  يردام  ردارب  هکنیا 

. دش يراج  وا  رب  روخبارش  دح  مالسلاهیلع )  ) یلع يردیح  ناوزاب  طسوت  نامثع  لیم  مغر  یلع 

یلع تعاجش 

وت يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع يروآ  لد  تعاجـش و  زا  ات  ایب  کیدزن  تفگ : هک  مدوب  باطخ  نب  رمع  هارمه  يزور  دـنکیم : لـقن  لـئادوبا 
: تفگ هاگنآ  متفر و  وا  کیدزن  نم  دیوگیم : وا  میوگب 

وا دنک  رارف  ام  زا  سک  ره  مینکن و  رارف  نانمشد  لباقم  زا  هک  میتسب  نامیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  دحا  گنج  رد  ام 
گنج نیح  رد  دوب  دهاوخ  وا  تسرپرس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسا و  دیهش  وا  دش  هتـشک  ام  زا  مادک  ره  تسا و  هارمگ 

ام هک  يروط  هب  دندومن  هلمح  ام  هب  هتسد  هتـسد  دندوب  وجگنج  رفن  دص  ياراد  اهنآ  مادک  ره  هک  نمـشد  زا  روآ  لد  هدنامرف  دص  ناهگان 
. میدرک رارف  گنج  نادیم  زا  مامت  یگتفشآ  اب  میداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یگنج  ناوت 
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: تفگ تخیر و  ام  تروص  هب  تشادرب و  نیمز  زا  گیر  يرادقم  نکفا  هجنپ  ریش  دننام  هک  میدید  نایم  نیا  رد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع
؟ دیزیرگیم منهج  يوس  هب  ایآ  دینکیم ؟ رارف  اجک  هب  امش ! يور  داب  هدیشوپ  هدیرب و  تشز و 

تعیب امـش  دز : دایرف  دـیکچیم ! نوخ  نآ  زا  هک  دوب  يریـشمش  شتـسد  رد  درک و  هلمح  ام  رب  مالـسلاهیلع )  ) یلع میتشگرب  نادـیم  هب  اـم 
مدید مدرک ، هاگن  هک  شیاهمشچ  هب  دیتسه . ندش  هتـشک  هب  نارافک  زا  رتراوازـس  امـش  ادخ  هب  دنگوس  دـیدومن  ینکـش  تعیب  دـیدرک و 

دیآیم هک  ام  فرط  هب  مدرک  نیقی  نوخ ، زا  رپ  فرظ  ود  دننام  ای  دیشکیم و  هلعش  نآ  زا  شتآ  هک  دندوب  نوتیز  لعـشم  ود  دننام  ییوگ 
شیوس هب  رتدوز  باحصا  همه  زا  نم  تشک  دهاوخ  ار  ام  همه 

هحفص 215] ]
: متفگ متفاتش و 

ناربج ار  رارف  تراسخ  دیدج  هلمح  دـنروآیم و  هلمح  یهاگ  دـننکیم و  رارف  یهاگ  گنج  رد  اهبرع  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  نسحلاوبا  يا 
. دنکیم

( مالـسلاهیلع  ) یلع تبیه  زور  نآ  هک  یتشحو  نآ  هراومه  نونکات  تقو  نآ  زا  دـینادرگرب  نم  زا  ار  شاهرهچ  درک و  لرتنک  ار  دوخ  ایوگ 
[. 344 . ] ماهدرکن شومارف  زگره  هتسشن  ملد  رب 

؟ یلاح هچ  رد  یلع  ای 

: دیسرپ ترضح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما يزور 
: مراد راکبلط  تشه  هک  یلاح  رد  درک : ضرع  ترضح  یلاح ؟ هچ  رد  نسحلاوبا ! يا 

سفن هانگ ، ناطیش  اذغ ، هلیاع  حور ، گرم  هتشرف  ییوگتسار ، لمع ، ناگدنسیون  و  تابحتسم ، امـش  دنکیم ، بلط  ار  نید  تابجاو  ادخ 
[. 345 . ] تبغر لیامت و  ایند  و  تذل ،

ربمایپ رس  بحاص 

رب شرذـگ  هک  درکیم  روبع  یلحم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  بکرم  رب  راوـس  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  يزور 
وا زا  دیریگب و  ار  درم  نیا  ناماد  ات  دـیزیخیمنرب  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  ناملـس  دوب . هتـسشن  نانآ  نایم  رد  یـسراف  ناملـس  هک  داتفا  یهورگ 

؟ دینک شسرپ 
نیمز و يور  ملاع  هک  اـنامه  و  وا ، زج  دـهدن  ربخ  ناـتربمایپ  زار  هب  ار  سک  چـیه  دـیرفآ  ار  نارادـناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخ  هب 
 … دیاهداد تسد  زا  ار  ملع  هنیآ  ره  دیهدب  تسد  زا  ار  وا  رگا  دباییم و  شمارآ  هک  تسوا  اب  نیمز  تسا و  نآ  يراوتـسا  ماوق و  بجوم 

[. 346]

یلع رطاخ  هب  دیشروخ  تشگرب 

دراو بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  همطاف  رب  دیوگیم : یفعج  ریشق  نب  هللادبع  نب  ةورع 
هحفص 216] ]

یلص دمحم  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک : داد  ربخ  نم  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  تفگ : وا  سپـس  دوب …  لاسنهک  ینز  ریپ  وا  هک  یلاح  رد  مدش 
ترضح نآ  دوخ  سابل  اب  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و  دناشوپ ، ارف  ار  ترضح  دوجو  یحو  نآ  داتسرف و  یحو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دـمآ و اجب  شلاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  درک ، بورغ  باتفآ  هک  يدـح  ات  دـیماجنا  لوط  هب  یحو  دـناشوپ و  ار 
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؟ ياهدناوخ ار  دوخ  رصع  زامن  ایآ  یلع  ای  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هب  دش  عطق  یهلا  یحو 
لوسر هاگنآ  نآ ،) تقو  رخآ  رد   ) مدناوخ هراشا  امیا و  اب  ار  زامن  مدوب و  امـش  راک  مرگ  رـس  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع

. نادرگزاب بلاطیبا  نب  یلع  رب  ار  باتفآ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دنوادخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هاگنآ دیـسر . دجـسم  فصن  نم و  قاطا  هب  باتفآ  رون  هک  يدـح  هب  تشگزاب  ددـجم  باتفآ  سپ  دوب ، هدرک  بورغ  باتفآ  تقو  نآ  رد 

[. 347 . ] دناوخ ار  شرصع  زامن  مالسلاهیلع )  ) یلع

ادخ لوسر  هب  یلع  مالس 

اهنآ داسجا  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  حاورا  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : يراصنا  ناهیت  نب  مثیهلاوبا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دعب  دننک ، تعاطا  نم  زا  دنتسرفب و  دورد  مالس و  نم  رب  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  تخیوآ و  شرع  هب  ار  اهنآ  و  دیرفآ ،

. دوب مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  حور  درک  تعاط  نم  زا  درک و  مالس  نم  رب  نادرم  زا  هک  یسک  نیلوا  دومرف : ملس  هلآ و  و 

رفاک ناقفانم  ماغیپ 

شیرق هفیاط  زا  یهورگ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  دـیوگیم : بلغت  نب  نابا 
اپ مکحم و  دوخ  نادـناخ  نایم  رد  ار  تیالو ) تماما و   ) تموکح تفـالخ و  رما  هک  هتـشادیپ  نینچ  دـمحم  دـناهتفگ : هک  دیـسر  ربخ  نیا 

!؟ تسا هتخاس  اجرب 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  درپس . میهاوخ  نانآ  ریغ  تسدـب  و  دروآ ، میهاوخ  نوریب  وا  نادـناخ  گنچ  زا  ار  نآ  دریمب  دـمحم  نوچ  سپ 

هدمآ درگ  اجنآ  اهنآ  هک  یلحم  رد  دمآ و  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و 
هحفص 217] ]

منارای زا  يرکـشل  نایم  رد  ارم  سپـس د  دیوش ، رفاک  نم  زا  سپ  هک  هاگنآ  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  شیرق ! هورگ  يا  دومرف : داتـسیا و  دـندوب 
دمحم يا  تـفگ : دـمآ و  دورف  مالـسلاهیلع )  ) لـیئربج مـنزیم ؟ ریـشمش  اـب  ار  امـش  ياـهندرگ  دیــشک ، ناـتیور  هـب  ریــشمش  هـک  دـینیبب 

: دیامرفیم دناسریم و  یمالس  تراگدرورپ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ای  درک ) مهاوخ  ار  راک  نیا  نم  ای   ) هللا ءاش  نا  وگب :

[. 348 …  ] هللا ءاش  نا 

یعقاو دنمتداعس 

رد دنوادخ  مدرم  يا  دومرف : دش و  نوریب  هجح ) يذ  مهن   ) هفرع زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : یسراف  ناملس 
رارق شیوخ  شیاشخب  دروم  اصوصخ  ار  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  امومع و  ار  امش  یگمه  ات  درک  تاهابم  راختفا و  امش  هب  زور  نیا 

. دهد
تفرگ و ار  وا  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تفر ، کیدزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع ایب ، نم  کیدزن  یلع  يا  دومرف : سپس 

تسا یسک  یعقاو  تخبدب ، انامه  و  درادب ، تسود  ار  وت  دنک و  ار  وت  تعاطا  نم  زا  سپ  هک  تسا  یسک  یعقاو  دنمتداعـس  انامه  دومرف :
[. 349 . ] دزادرپب وت  اب  ینمشد  هب  دنک و  تفلاخم  وت  اب  نم  زا  سپ  هک 

؟ تسیک امش  یصو 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ لوسر  يا  مدرک : ضرع  مدش و  فرـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
دعب هاگنآ  دادن ، یخساپ  نم  هب  دومن و  يراددوخ  نتفگ  باوج  زا  زور  هد  ترضح  نآ  تسیک ؟ امـش  یـصو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نداد زا  نانچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تیادـف ، مردام  ردـپ و  متفگ : مهدـن ؟ ربخ  يدیـسرپ  هچنآ  زا  ار  وت  رباـج  يا  دومرف : نم  هب  زور  هد  نآ  زا 

. ياهتفرگ مشخ  نم  رب  متشادنپ  هک  يدومرف  يراددوخ  خساپ 
میارب نامسآ  زا  هک  مدوب  رظتنم  نکیلو  متفرگن  مشخ  وت  رب  رباج  يا  دومرف : ترضح 

هحفص 218] ]
نیـشناج یـصو و  بلاطیبا  نب  یلع  انامه  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دسر  ربخ 

هار رد  هک  تسوت  رادـمچرپ  وا  دـنارب و  بقع  رثوک  ضوح  رانک  زا  ار  نالهاان  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسا و  وت  تما  نادـناخ و  رب  وت 
بلطم نیا  هب  هک  یسک  اب  هک  تسا  نیا  ناترظن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  درک : ضرع  رباج  دهاوخ ، وت  ماگـشیپ  تشهب 

؟ منک راز  راک  درواین  نامیا 
وا زا  هک  سک  ره  سپ  دوـش  يوریپ  يو  زا  هک  رطاـخ  نیا  هـب  رگم  هدـشن  هداد  رارق  هاـگیاج  نـیا  رد  وا  رباـج  يا  يرآ ، دوـمرف : ترـضح 

[. 350 . ] دش دهاوخن  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  زگره  دنک  تفلاخم  وا  اب  سک  ره  و  تسا ، نم  اب  تمایق  يادرف  دنک  يوریپ 

مراد تسود  ار  یلع  نم  ایادخ 

یلع هرابرد  قح  نتفگ  زا  ارم  هیواعم  رهاظ  ماقم  یگرزب  توکـش و  هللاو ، تفگیم : هک  مدینـش  یلهاب  هماماابا  زا  دـیوگ : بشوح  نب  رهش 
و تسا ، رترب  امش  همه  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع دومرفیم : هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  درادیمن . زاب  مالـسلاهیلع ) )

تئارق ار  ادخ  باتک  تسا ، راوازـس  هک  هنوگ  نآ  رتهب  رتشیب و  امـش  همه  زا  و  تسا ، نم  تنـس  هب  امـش  نیرتانیب  نید و  رد  امـش  نیرتاناد 
[. 351  ] رادب شتسود  زین  وت  مراد  تسود  ار  یلع  نم  ایادخ ! راب  رادب ، شتسود  زین  وت  مراد  تسود  ار  یلع  نم  ایادخ ! راب  دنکیم ،

دش بآ  زا  رپ  فرظ 

رومأم ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  هدـش  مامت  بآ  هک  یلاح  رد  اهگنج  زا  یخرب  رد  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
دوخ تسار  تسد  مدروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ار  فرظ  نآ  یتقو  روایب ، میارب  یفرظ  یلع  يا  دومرف : تخاس و 

. دش بآ  زا  رپ  فرظ  دمآ و  رب  دیشوج و  ام  ناتشگنا  نایم  زا  بآ  هاگنآ  شوجب ؛ دومرف : هاگنآ  تشاذگ  فرظ  رد  نم  تسد  هارمه  هب  ار 
[. 352]

هحفص 219] ]

تفرگ گنج  نامرف 

نارگمتس و  نیثکان )  ) نانکش نامیپ  اب  يدوز  هب  دومرف : نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیامرفیم  مالسلاهیلع )  ) یلع
تعافـش نانآ  زا  رفن  کی  ره  ربارب  رد  وت  يارب  دنگنجب  وت  اب  ناشمادک  ره  دـیگنج ، یهاوخ  نیقرام )  ) ناگتفر نوریب  نید  زا  و  نیطـساق ) )

لوسر يا  مدرک : ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع دوب  دهاوخ  تنایعیـش  زا  رفن  رازه  دص 
؟ دنتسیک نانکش  نامیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نک دربن  اهنآ  اب  دندرک  نینچ  یتقو  دننکـشیم ، نامیپ  قارع  رد  دـننکیم و  تعیب  وت  اب  زاجح  رد  يدوز  هب  ریبز  هحلط و  دومرف : ترـضح 
نارگمتـس ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  هاگنآ  تسا . نیمز  لـها  يارب  یتراـهط  یکاـپ و  ناـنآ  اـب  گـنج  رد  هک 
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؟ دنتسیک
شنارای هیواعم و  دومرف : ترضح 

؟ دنتسیک ناگتفر  نوریب  نید  زا  متفگ : سپس 
شیاشگ جرف و  نانآ  نتـشک  رد  هک  شکب  ار  نانآ  دنوریم ، نوریب  نامک  زا  ریت  نوچمه  نید  زا  نانآ  هیدثلاوذ و  نارای  دومرف : ترـضح 

رد لیلچ  زیزع و  يادخ  دزن  رد  وت  يارب  ياهتخودنا  و  تسا ؛ ناگتفر  نوریب  نید  يارب  زا  نانآ  رب  ناباتـش  یباذـع  تسا و  نیمز  لها  يارب 
[. 353 . ] تسا زیختسر  زور 

دیشوج بآ  گنس  زا 

نآ دزن  یلع ، يا  تفگ : نم  هب  دنام و  بآیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اهگنج  زا  یکی  رد  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع
. نک ناور  بآ  نم  يارب  متسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداتسرف  نم  وگب  ورب و  گنس  هرخص 

هحفص 220] ]
گنـس رد  مدـناسر  گنـس  نآ  هب  ار  ملغیپ  یتـقو  تشاد  یمارگ  توـبن  هـب  ار  وا  هـک  یئادـخ  هـب  دـنگوس  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  مدرک  هدهاشم  ار  نیا  یتقو  دیدرگ ، يراج  بآ  ناتـسپ  ره  زا  دش و  ادیپ  واگ  ناتـسپ  لثم  ياههدئاز 
. مداد ربخ  وا  هب  متفاتش و  ملس  و 

رپ ار  دوخ  ياـههباتفآ  اهکـشم و  دـندمآ و  زین  مدرم  و  رادرب ، بآ  نآ  زا  ورب و  یلع  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
[. 354 . ] دنتخاس وضو  دندیشون و  نآ  زا  دوخ  دنداد و  بآ  ار  ناشنایاپراهچ  دندرک و 

دش هدیرب  یهلا  یحو 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ار  وا  لسغ  راک  تفای  تاـفو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دـیوگیم : ساـبع  نب  هللادـبع 
هللا یلص  ربمایپ  لسغ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع نوچ  دندوب ، ترـضح  نآ  اب  لضف  هارمه  هب  شرـسپ ، سابع و  تفرگ و  تسدب  مالـسلاهیلع ) )

، تیادف مردام  ردپ و  تفگ : دز و  رانک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  هرهچ  زا  ار  نفک  تفای ، تغارف  ملس  هلآ و  هیلع و 
توبن نآ  و  دشن ، هدیرب  هتـشذگ  ءایبنا  زا  کی  چیه  گرم  اب  هک  دش  هدیرب  ام  زا  يزیچ  وت  گرم  اب  یتفگ ، دوردب  هزیکاپ  یتسیز و  هزیکاپ 

هب ار  دوخ  سپس  راد  دوخ  تمه  ههجو  ار  ام  روآدای و  تیادخ  دزن  هب  ار  ام  تیادف  مردام  ردپ و  تسا …  یهلا  یحو  ینامـسآ و  رابخا  و 
[. 355  ] دیشک شیور  هب  ار  شنفک  دیسوب و  ار  شتروص  تخادنا و  ترضح  نآ  ندب  يور 

ربمایپ دزن  ربکا  قیدص 

دش بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  يزور  دوش  ناملسم  هکنآ  زا  لبق  مالس ؛ نب  هللادبع  دیوگیم : ربحلا  بعک 
؟ دراد مان  هچ  امش  نایم  رد  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  و 

گرزب و  ) ربکا قیدص  ام  دزن  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
هحفص 221] ]

. دراد مان  وگتسار )
و…  تسادخ ، لوسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  هللا  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  درک : ضرع  هللادبع 

لیلد تجح  هدـنراد  اپ  رب  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا و  تمحر  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ماهتفای  تاروت  رد  نم  اـنامه 
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[. 356 . ] تسادخ

یئادخ بزح  وت 

یلص ادخ  لوسر  يزور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  زا  شراوگرزب و  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) اضر ترـضح 
: دومرف نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

امـش تسا ، ناراکزیهرپ  نآ  زا  روما  ماجنارـس  هک  دیزاس  هشیپ  ار  ربص  دریذـپیم ، نایاپ  وت  تسدـب  هدـش و  عورـش  وت  اب  نید  نیا  یلع ! ای 
امش دنک ، ینامرفان  ار  امش  هک  سکنآ  رب  ياو  و  درب ، نامرف  امش  زا  هک  سکنآ  لاح  هب  اشوخ  ناطیش ، بزح  ناتنانمـشد  دیئادخ و  بزح 
نآ هک  سک  نآ  هتفای و  تیاده  دنز  گنچ  زیواتـسد  نآ  هب  سک  ره  سپ  . دیئادخ مکحم  زیواتـسد  شناگدیرفآ و  رب  ادخ  لیلد  تجح و 

[. 357 …  ] منکیم تساوخرد  ناتیارب  ار  تشهب  دنوادخ  زا  نم  ددرگ  هارمگ  دزاس  اهر  ار  نامسیر 

نامیا اب  بلق 

ار یمک  دادـعت  اـهنت  وت ! باحـصا  ناـیم  زا  نم  ! ادـخ لوـسر  يا  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رـسمه  هنوـمیم  يزور 
وت دنتسه . دایز  تقیقح ) رد  ( ؛ نینمؤم مک  عمج  نامه  دومرف : ترـضح  دنرادب ، تسود  ار  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  مسانـشیم 

؟ یسانشیم ار  ناشمادک  اهنیا  زا 
و وا ، هب  امـش  تبحم  رطاـخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زین  نم  هک  ینادیم  امـش  مسانـشیم و  ار  ناملـس  دادـقم و  رذاـبا و  تـفگ : هنوـمیم 

. مراد تسود  امش ، هب  تبسن  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يزوسلد 
هحفص 222] ]

[. 358 . ] تسا هدومزآ  نامیا  هب  دنوادخ  ار  تبلق  وت  یتفگ . تسار  دومرف : ترضح 

موصعم هزیکاپ و  كاپ و 

مرکا ربمغیپ  روضح  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلامهیلع و  نینـسح  اب  يزور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما زا  هیوبابنبا 
هللا دـیری  امنا  هیآ  دـمآ و  لیئربج  میدـش  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هملـسما  هرجح ، رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

همطاف وت و  نأش  رد  هیآ  نیا  مالسلاهیلع )  ) یلع يا  دومرف : ترضح  نآ  دومن  لزان  ار  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 
یلص ادخ  لوسر  هب  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع هدش  لزان  مالسلاهیلع )  ) نیسح نادنزرف  زا  همئا  مالسلامهیلع و  نینـسح  مالـسلااهیلع و 

وت زا  دعب  یتسه و  وت  اهنآ  یلوا  هک  رفن ، هدزاود  دومرف : ترـضح  دنتـسه  رفن  دنچ  امـش  زا  دـعب  همئا  مدرک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
یماسا دومرف : و  مالسلاهیلع )  ) ۀجح ترضح  ات  دومن  نایب  ار  ناشیا  یماسا  کیب  کی  نیسح و  دنزرف  یلع  مالسلامهیلع و  نیسح  نسح و 

كاپ ناشیا  همه  دنشابیم  وت  زا  دعب  همئا  ءایصوا و  مان  اهنیا  دومرف : نم  هب  راگدرورپ  جارعم  بش  رد  هدش  هتشون  شرع  قاس  رب  امش  مامت 
[. 359 . ] دننوعلم اهنآ  نانمشد  دنتسه و  موصعم  هزیکاپ و  و 

منزیم قح  یپ  زا  ریشمش 

ار دودبع  نب  ورمع  رـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  قدنخ ، گنج  رد  دودبع  نب  ورمع  اب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  گنج  زا  دـعب 
ترضح نآ  تروص  تسد و  دندش و  عمج  مالسلاهیلع )  ) یلع فارطا  رد  ناناملسم  هاگنآ  دنروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ولج 

هب شنت  زا  ار  دودبع  نب  ورمع  هرز  ارچ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  درک : ضرع  ( مالـسلاهیلع  ) یلع هب  تفر و  ولج  باطخ  نب  رمع  دندیـسوب  ار 
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. درادن نآ  دننام  هرز ي  نینچ  بارعا  نیب  رد  یسک  يدرواین ؛ نوریب  تمینغ  ناونع 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  تقونآ  رد  دوشب ، وا  تمرح  کته  متـساوخن  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

تلیـضف يرترب و  لامعا  نآ  مامت  رب  وت  لمع  دوش  هسیاقم  وت  لمع  اب  تمایق  زور  ات  ناناملـسم  لامعا  مامت  رگا  یلع ! يا  وت  رب  داب  تراشب 
لتق ربخ  هک  یتقو  هاگنآ  دراد ؛

هحفص 223] ]
یلع دنتفگ : دناسرب ؟ لتق  هب  ار  برع  یمان  روالد  نآ  درک  تأرج  یـسک  هچ  درک  لاوئـس  شرهاوخ  دیـسر  شرهاوخ  هب  دودبع  نب  ورمع 

(. مالسلاهیلع  ) بلاطیبا نب 
[. 360 . ] منکیمن يراز  هیرگ و  وا  رب  نم  دش . عقاو  یمیرک  ناسنا  تسد  هب  شگرم  نوچ  داد  باوج 

ربمایپ رب  تاولص 

رقاب ترضح  روضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راصنا  میرمنبا  زا  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  یفاک  لوصا  رد 
هنوگچ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  تاولص  هللا ؛ یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  تاولـص  هللالوسر ؛ نبای  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع ) )
هدومن نفک  داد و  لسغ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  ندب  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هک  یتقو  دومرف : ترـضح  دوب 

رد مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هدز و  هرود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رهطم  ندب  نوماریپ  هدـش و  دراو  باحـصا  زا  رفن  هد 
نیرضاح مامت  هاگنآ  امیلست  اوملـس  هیلع و  اولـص  اونما  نیذلااهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  تفگ : دوب و  هداتـسیا  اهنآ  طسو 

[. 361 . ] دندرک توالت  ار  هیآ  نیا 

دیمولظم امش 

نـسح ماما  و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما يزور  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لـضفم  زا  هیوباـبنبا 
هب يرظن  رثأت ؛ لاح  اب  ترضح  نآ  دندیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  و  مالـسلاهیلع ) )
زا دوصقم  دارم و  نم ، يالوم  يا  دندرک  ضرع  شروضح  دیـشابیم . نوفعـضتس  نم  زا  دـعب  امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هدومن و  اهنآ 

؟ تسیچ نوفعضتسم 
قیالخ همه  ماما  اوشیپ و  همئا و  اهنآ  هک  دوب  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوصقم  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما 

توالت ار  ضرالا …  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  هیآ و  سپس  دنتسه .
هحفص 224] ]

[. 362 . ] تسا يراج  تلاسر  نادناخ  رد  تمایق  زور  ات  هیآ  نیا  نومضم  موهفم و  دومرف : هدرک و 

تسا نم  ناج  یلع 

زا سپ  داتـسرف ، تاوزغ  زا  یکی  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  یهدـنامرف  هب  ار  يرکـشل  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
شترـضح بیـصن  هک  یمئانغ  زا  یهـس  اب  ار  يزینک  تشاد  دصق  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما مئانغ  میـسقت  عقوم  رد  گنج و  رد  يزوریپ 

. دیامن يرادیرخ  دشیم 
ربمغیپ روضح  هب  رفن  ود  نآ  هنیدم  هب  تشگرب  عقوم  رد  دندرک و  دایز  ار  زینک  تمیق  دندرک و  هلیح  یملـسا  هدـیرب  هعتلبیبا و  نب  بطاح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دندرک و  مالسلاهیلع )  ) یلع یئوگدب  تیاعس و  هب  عورش  دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 
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. تسا هدرک  تخادرپ  ناناملسم  میانغ  زا  ار  وا  تمیق  درک و  يرادیرخ  ار  يزینک  مالسلاهیلع )  ) یلع دندرک : ضرع 
هاگنآ داتفا ، هزرلب  شندب  ءاضعا  درک و  رییغت  شکرابم  هرهچ  گنر  دـش و  كانمـشخ  تخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ 

ات ترـضح  هاگنآ  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  هیآ  يدینـش  زورما  هکنآ  لاح  ینکیم و  تیذا  ار  ادخ  لوسر  هنوگچ  هدـیرب ! يا  دومرف :
: دومرف تئارق  ار  هیآ  رخآ 

یلع رازآ  دـصق  وـت  دـندومرف : ترـضح  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  اـی  متـشادن  ار  امـش  رازآ  دـصق  نـم  درک : ضرع  هدـیرب 
ره هدرزآ و  ارم  درازاـیب  ار  یلع  هک  ره  تسا و  نم  زا  یلع  و  یلع ، زا  نم  ینادیمن  رگم  تسا ، نم  سفن  یلع  یتـشاد و  ار  مالـسلاهیلع ) )

. درادب بذعم  منهج  شتآ  رد  یکاندرد  باذع  هب  ار  هدننک  رازآ  هک  تسا  متح  ادخ  رب  هدومن و  تیذا  ار  ادخ  درازایب  ارم  هک 
ینادیم رتهب  وت  ماحرا ؛ ناگتـشرف  ای  ینادیم  رتهب  وت  ظوفحم ؛ حول  ناگدنناوخ  ای  ینادیم  رتهب  وت  دنوادخ ؛ ای  ینادیم  رتهب  وت  هدیرب ! يا 

(. مالسلاهیلع  ) یلع ظفاحم  ناگتشرف  ای 
هئطخت و ار  مالسلاهیلع )  ) یلع هنوگچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  دننادیم ؛ رتهب  نم  زا  اهنیا  همه  درک : ضرع  هدیرب 

یلع ظفاح  ناگتـشرف  هک  هداد  ربخ  ازم  هک  تسا  لیئربج  نیا  يریگیم  داریا  شیاـهراک  رد  ینکیم و  شنزرـس  ار  وا  ییاـمنیم  تیاـعس 
یکدوک نامز  زا  زگره  مالسلاهیلع ) )

هحفص 225] ]
ردام مکش  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع هکنآ  زا  شیپ  دنهدیم  یهاوگ  هک  دنـشابیم  ماحرا  ناگتـشرف  نیا  دناهتـشونن و  وا  رب  ار  یهانگ  نونکات 

ربخ نم  هب  جارعم  بش  رد  هک  دنتسه  ظوفحم  حول  ناگدننک  تئارق  نیا  هدشن و  یهانگ  شزغل و  بکترم  زگره  نآ  زا  دعب  دوش و  دلوتم 
. تسا موصعم  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  هک  دنداد 

ناراکوکین و گرزب  و  نینمؤملاریما ، یلع ؛ انامه  دوشن ، وا  ضرعتم  هدومرف  مالسلاهیلع )  ) یلع هرابرد  دنوادخ  هچنآ  فالخ  رب  هدیرب ! يا 
رکم وا  هرابرد  دیابن  دنرادن و  قح  ناناملسم  زا  کی  چیه  تسا  خزود  تشهب و  هدننک . میسقت  نایوردیفس و  ورشیپ  نیملـسم و  راوس  اتکی 

هک یهاوخیم  ایآ  تسا  ناناملسم  یمامت  تلزنم  ردق و  زا  رتالاب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع تلزنم  ردق و  دنرب ، راکب  هلیح  و 
رد تمایق  زور  رد  دومرف : ترضح  یلب  درک : ضرع  دوش !! نینمؤم  مامت  وت و  بلق  توق  هدید و  ینشور  بجوم  ات  ار  یبلطم  مهد  ربخ  ارت 

امـش لامعا  تانـسح  سپ  دنـسرپیم  اهنآ  زا  دوشیم  اهنآ  ناهانگ  نازیم  ینیگنـس  ثعاب  ياهدـع  لاـمعا  تائیـس  لاـمعا ، شجنـس  ماـقم 
، دیتسین لئاق  یتانسح  دوخ  يارب  امـش  رگا  دسریم  باطخ  میرادن . یتانـسح  ام  هک  دنرادیم  هضرع  یگدنمرـش  لامک  رد  اهنآ  تساجک 

يرترب نانچ  هاگنآ  دراذگب ، اهنآ  تانسح  هفک  رد  دروآ و  یکچوک  هعقر  دوشیم  رما  داب  هب  هاگنآ  میسانشیم  ار  امش  لامعا  تانـسح  ام 
هتفگ اهنآ  هب  هگنآ  دوشیم  نامـسآ  نیمز و  هلـصاف  هزادـنا  هب  یبوخ  يدـب و  رد  اهنآ  نازیم  هلـصاف  هک  دوشیم  لـصاح  اـهنآ  ناـهانگ  رب 

ام اراگدرورپ  دـندروآرب  دایرف  رـشحم  لها  دـیوش  تشهب  لخاد  هتفرگ و  ار  دوخ  ناصاخ  رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردـپ و  تسد  دوشیم 
یلع نارادتـسود  اـهنیا  دیـسریم  باـطخ  میدـیمهفن ، ار  اـهنآ  ياـهیبوخ  تانـسح و  یلو  میتـسنادیم  ار  عـمج  نـیا  ياهیدـب  تاـئیس و 
یلع تبحم  یتسودب و  میتفریذـپ و  دوخ  یتسودـب  ار  ناشیا  مه  ام  دنتـشاد  تسود  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع اهنآ  نوچ  دـندوب  مالـسلاهیلع ) )

[. 363 . ] میدرک بجاو  اهنآ  هب  ار  تشهب  میدرک و  لیدبت  تانسح  هب  ار  اهنآ  تائیس  میدیشخب و  ار  ناشیا  ناهانگ  مالسلاهیلع ) )
هحفص 226] ]

نک عوجر  یلع  هب 

ندروخ اذـغ  لوغـشم  اهنآ  ود  ره  متخانـشن و  ارنآ  هک  تشاد  ینامهیم  وا  مدـش  دراو  عدـجا  نب  قورـسم  رب  دـیوگیم : یعیبس  قاحـساوبا 
بطخا نب  ییح  رتـخد  [ 364  ] هیفـص هک  مدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  نینح  گنج  رد  نم  تفگ : نامهیم  نآ  دـندوب 
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ارم يومع  ردارب و  ردپ و  متسین  امـش  نانز  رگید  نوچ  نم  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح 
؟ منک عوجر  یسک  هچ  هب  نم  امش  تافو  زا  سپ  نیاربانب  مرادن ) ار  یسک  نم  و   ) دیاهتشک

[. 365 . ] دومن هراشا  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  دوخ  تسد  اب  و  صخش - نیا  هب  دومرف : ترضح 

تسا یلع  نیبم  ماما 

نب رمع  رکبوبا و  دش ، لزان  نیبم  ماما  یف  هانیصحا  یئیش  لک  هیآ و  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع )  ) رقاب ترضح  زا  هیوبابنبا 
ماما زا  روظنم  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  دندرک : ضرع  دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  باطخ 

نینمؤملاریما ترضح  عقوم  نیمه  رد  ریخ  دومرف : ترضح  تسا  نآرق  روظنم  ایآ  دنیسرپ : زاب  ریخ . دومرف : ترـضح  تسا !!؟ تاروت  نیبم 
: دومرف نایب  نآ  رد  ار  زیچ  همه  دنوادخ  هک  نیبم  ماما  نآ  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دش  هسلج  دراو  مالسلاهیلع ) )

هداهن هعیدو  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع نم ؛ زا  دعب  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  دوجو  رد  ار  يزیچ  ره  ملع  راگدرورپ  هک  تسا  مالـسلاهیلع )  ) یلع
[. 366 . ] تسا

تمایق شسرپ 

رمع شوگ و  هلزنم  هب  رکبوبا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مراوگرزب  دج  يزور  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما 
يادرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  دیامرفیم  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  تسا ، بلق  دننام  نامثع  مشچ و  مکح  رد 

روضح زین  ( مالسلاهیلع  ) نینمؤملاریما مدش و  دراو  زور  نآ 
هحفص 227] ]

نآ هب  عـجار  ناـتزورید  شیاـمرف  زا  امـش  دوـصقم  مدرک  لاؤـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  بدا  ضرع  زا  سپ  تـشاد 
؟ دوب هچ  صاخشا 

هب ار  دوخ  كرابم  يور  هاگنآ  دنـشابیم  بلق  مشچ و  شوگ و  مکح  رد  هک  دوب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هب  هراـشا  اـهنیا  دومرف : ترـضح 
نیا هاگنآ  ،و  دننک لاؤس  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما میـصو  نیا  تیالو  زا  بلق  مشچ و  شوگ و  نآ  زا  هک  تسا  دوز  دومرف : درک و  مردپ 

: دومرف تئارق  ار  هیآ 
« الوئسم هنع  کئلوا  لک  دیاوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا  »

نینمؤملاریما تیـالو  هراـبرد  اـهنآ  زا  دـنرادیم و  هاـگن  ارم  تما  ماـمت  تماـیق  زور  هک  مسق  راـگدرورپ  لـالج  تزع و  هب  دوـمرف : سپس 
[. 367  ] دنیامنیم لاؤس  مالسلاهیلع ) )

یلع تاقالم 

نم هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  يزور  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤـملاریما  زا  ساـبع  نـب  دـمحم 
دوجو گرم  زج  ياهلـصاف  دوش  نشور  شناگدـید  شندـید ، زا  هک  هچنآ  نایم  دـنراد و  تسود  ار  وت  هک  یناسک  نایم  یلع  ای  دـندومرف :
خزود شتآ  نورد  زا  تنانمـشد  یلع  ای  دومرف : هاگنآ  دیـسر …  دنهاوخ  وت ) ندید   ) ماقم نآ  هب  دسر  ارف  اهنآ  گرم  هک  نیمه  درادـن و 

هدروآ و اج  هب  هتـسیاش  لامعا  هتـشذگ  ناربج  هب  ات  شخب  تاجن  خزود  شتآ  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ  دنیوگیم : دـننکیم و  هلان  دایرف و 
[. 368 . ] میرادب تسود  ار  شنادنزرف  یلع و 
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یلع تسد  رد  ادخ  لوسر  تیصو 

تیصو هدنسیون  ایآ  مدرک  ضرع  مراوگرزب  ردپ  هب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد 
یلع دومرفیم و  الما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همان 
ریزب ار  كراـبم  رـس  درک و  لـمأت  یکدـنا  مردـپ  دـندوب ؟ نآ  رب  دـهاش  زین  برقم  ناگتـشرف  لـیئربج و  تشونیم و  ار  نآ  مالـسلاهیلع ) )

نینچ يرآ  دومرف : نآ  زا  سپ  تخادنا و 
هحفص 228] ]

همان لجـسم و  باتک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  همان  تیـصو  یلو  دندوب ، تیـصو  رب  دهاش  ناگتـشرف  نسحلاابا ، يا  تسا 
يا دندرک : ضرع  دندوب و  هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  يارب  برقم  ناگتـشرف  لیخ  اب  لیئربج  هک  دوب  ياهدش  هتـشون 
یلع ار  همان  تیـصو  هکنآ  ات  تسرفب  نوریب  دنتـسه  امـش  رـضحم  رد  هک  یـسک  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع تردارب  یـصو و  زج  ادـخ  لوسر 

: تفگ لیئربج  هگنآ  داتسرف  نوریب  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  ریغ  ار  همه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامن ، تفایرد  مالسلاهیلع ) )
امـش اب  هک  تسا  یطیارـش  تسا و  نم  دهع  همان ، تیـصو  بوتکم و  نیا  دـیامرفیم : دـناسریم و  ار  وت  مالـس  دـنوادخ  ادـخ ! لوسر  يا 

. تسا یفاک  هماندهع  نیا  تحص  رب  نم  دوخ  هاوگ  هک  تسا ، نآ  هاوگ  برقم  ناگتشرف  مدوخ و  ماهدومن و 
تاذ رب  لیئربج  يا  تفگ : دیزرل و  لیئربج  مایپ  ندینش  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ترـضح 

زا ارنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  دیسر  نم  هب  راگدرورپ  همان  تیصو  نیا  هک  منکیم  قیدصت  داب ، مالـس  راگدرورپ  سدقا 
هماندـهع نیا  نک  تئارق  هملک  هب  هملک  فرح و  هب  فرح  ار  بوتکم  نیا  یلع ! اـی  دومرف : هداد و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  هتفرگ و  لـیئربج 

تداهش مه  نم  تیادف ، مردام  ردپ و  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع مراپـسیم  وت  تسدب  ار  ادخ  تناما  کنیا  تسا و  نم  اب  راگدرورپ 
نم حراوج  اضعا و  مامت  يدـناسر و  نم  هب  ار  ادـخ  نامیپ  مان و  تیـصو  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  وت  هک  مهدیم 

ای دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مهدیم  یهاوگ  امش  رفن  ود  ره  يارب  مه  نم  تفگ : لیئربج  دنتـسه . رما  نیا  دیوم  قدصم و 
هک یهدب  لوق  دیاب  يدش  نآ  يارجا  نماض  نم  روضح  رد  ادخ و  هاگشیپ  رد  يدش  هاگآ  شنومـضم  زا  یتفرگ و  ارم  همان  تیـصو  یلع !

رادافو هماندهع  نیا  رب  هک  موشیم  دهعتم  نم  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ینک  افو  تسا  همان  نیا  رد  هچنآ  هب 
 … منک ادا  ار  نآ  قح  هدرک و  لمع  نآ  قبط  رب  درادب  قفؤم  ارم  هک  مبلطیم  يرای  دنوادخ  زا  مشاب و 

هب هک  یشرافس  همان و  تیصو  نومضم  دندیبلط و  ار  مالـسلامهیلع  نینـسح  مالـسلااهیلع و  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب 
دندرک و مالعا  ار  دوخ  تعاطا  یلوبق و  زین  اهنآ  دندومن  یئابیکش  ربصب و  رما  غالبا و  ناشیا  هب  ار  دوب  هدومرف  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  تسا  اـم  ياـضر  لوبق و  دروم  دـیامرفیم  هدارا  هتـشاد و  ررقم  دـنوادخ  هچنآ  دـندرک ، ضرع 
. دومن مالسلاهیلع )  ) یلع میلست  هدرک و  رهم  ار  همان  تیصو 

هحفص 229] ]

ناطیش هضقن  ناطیش و  باحصا 

هب مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دومرف : رما  راگدرورپ  یتقو  هدرک  تیاور  ماحـش  دیز  زا  یفاک  رد 
زور رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنک و  بوصنم  ریدغ  زور  رد  ترـضح  نآ  تماما  تفالخ و 
یلع متـسه ، وا  يالوم  اقآ و  نم  هک  ار  سک  نآ  ره  دومرف : درک و  فرعم  مدرم  هب  درک و  دنلب  تسد  يور  رب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ریدغ 

داـیرف دـنتخیریم و  دوخ  تروـص  رـس و  رب  كاـخ  هک  یلاـح  رد  دـنتفر  دوـخ  گرزب  ناطیـش  دزن  هب  نیطایـش  تسوا ، ياـقآ  ـالوم و  زین 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  ینیبیمن  رگم  دنتفگ : منیبیم  نآ  رد  ار  امش  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  تفگ : اهنآ  هب  ناطیش  دندزیم ؛
ضقن دناوتب  یناسنا  چیه  مینکیمن  نامگ  ام  دنشاب  دنب  ياپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفالخ  تماما و  رب  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  مدرم  زا  ملس 

رد دیاهدرک  روصت  امش  هک  تسین  نینچ  تفگ ، اهنآ  هب  ناطیش  دنکشب ، ار  نامیپ  دنکب و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع 
عوضوم نیا  رد  امش  هب  نم  هدعو  زگره  دینادب  دننکیم و  دهع  ضقن  هک  دنتسه  یناسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فارطا 

[. 369 …  ] درادن فلخت 

یلع تازایتما 

یلع هب  زایتما  هس  تسا و  کیرش  اهنآ  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  هداد  نم  هب  زایتما  هس  ادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
. مرادن تکرش  اهنآ  رد  نم  هک  هداد 

؟ تسیچ رد  مالسلاهیلع )  ) یلع امش و  كرتشم  زایتما  هس  دندیسرپ :
نآ یقاـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  تسا  رثوک  ضوـح  يرگید  تسا ، نآ  رادـملع  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  تسا  دـمح  مچرپ  یکی  دوـمرف :

. تسا اهنآ  هدننک  تمسق  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  تسا  خزود  تشهب و  رایتخا  موس  تسا 
نیـسح نسح و  نوچ  ینادنزرف  مالـسلااهیلع و  همطاف  نوچ  ینز  و  دراد ، نم  نوچ  ینز  ردـپ  مالـسلاهیلع :)  ) یلع صوصخم  زایتما  هس  اما 

[. 370 . ] مرادن ار  اهنآ  زا  کی  چیه  نم  هک  مالسلامهیلع 
هحفص 230] ]

؟ تسام یلو  یسک  هچ 

؟ تسامـش یـصو  نیـشناج و  یـسک  هچ  هک  نک  لاوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تفگ : یـسراف  ناملـس  هب  کـلام  نب  سنا 
یصو ناملـس  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ، لاؤس  ار  عوضوم  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  زین  ناملس 

نم و نید  هدننک  ادا  نم ، ثراو  نم  یـصو  انامه  دومرف : هاگنآ  نون . نب  عشوی  داد : باوج  ناملـس  دوب ؟ یـسک  هچ  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم
. تسا مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نم  روما  هدنهد  ماجنا 

یلع اب  تفلاخم  يارب  هتخاس  شیپ  حرط 

هدنهد ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  كرادم و  دنتشادنپیم  یفداصت  يرما  اهیضعب  ار  هفیقـس  رد  رکبوبا  اب  مدرم  تعیب  هکنیا  مغریلع 
همظعم هکم  رد  عادولا  ۀـجح  رفـس  نمـض  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ناـمز  رد  حرط  نیا  یتامدـقم  حرط  هک  تسا  نآ 

ياهماندهع هفیحـص و  هتفر و  رکبوبا  هناخ  هب  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  اهنآ  دوب  هدش  يزیرهمانرب  هنیدـم  هب  تشگرب  رد  رفن  دـنچ  طسوت 
رکبوبا لزنم  رد  نافلاخم  زا  ياهدع  هک  دنکیم  لقن  نینچ  [ 371  ] سیمع تنب  ءامسا  زا  هفیذح  دننکیم  ءاضما  ار  دوب  هدش  هتـشون  هک  ار 
ترـضح تشذگرد  زا  سپ  هک  [ 372  ] دوب صاع  نب  دعـس  دادرارق  نآ  هدنـسیون  هک  دـندرک  ءاضما  یگلمج  ار  يدادرارق  دـندمآ و  درگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دنزیخرب  تفلاخم  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رمع رکبوبا 2 - زا 1 - دنترابع  دندرک  ءاضما  هک  يرفن  دنچ  نآ  هک  دنیامنیم  هراشا  هنوعلم  هفیحـص  هب  نآ  زا  رکبوبا  اب  تاقالم  ماگنه  هب 

. حارج نب  ةدیبعیبا  صاع 7 - نب  دیعس  - 6 هفیذحیبا ؛ مالغ  ملاس ، - 5 لبج ؛ نب  ذافم  دیبعوبا 4 - باطخ 3 - نب 

ادخ لوسر  ردارب 
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زا هام  جنپ  تشذگ  زا  سپ  ابیرقت  درک ، ترجه  هنیدم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یتقو 
هحفص 231] ]

. دنک ردارب  رگیدکی  اب  ار  راصنا  رجاهم و  هک  دش  رومأم  دنوادخ  فرط 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هاگنآ  دیوش . ینید  ردارب  رگیدکی  اب  ات  ود  ات  ود  دومرف : ناناملـسم  هب  یمومع  ياهسلج  رد  يزور  اذل 

نیا زا  سپ  دـیردارب . مه  اب  همه  امـش  دومرف : درک و  ناناملـسم  هب  ور  تسب و  يردارب  ناـمیپ  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  رفن  دصیـس  نیب  ملس 
توخا دقع  یلو  دیدرک  ردارب  رگیدـکی  اب  ار  دوخ  باحـصا  هللالوسر ! ای  تفگ : رابکـشا  ياهمـشچ  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هاگان  هب  نامیپ 

؟ دیدرکن رارقرب  يرگید  نم و  نایم 
. ترخآ ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  ةرخالا ؛ ایندلا و  یف  یخا  تنا  دومرف : درک و  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يراد يزیچ  هچ  جاودزا  يارب 

نامداش رورسم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک  يراگتساوخ  مالسلااهیلع  همطاف  هب  عجار  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع یتقو 
؟ يراد يزیچ  رما  نیا  يارب  ایا  دومرف : هدومن و  مسبت 

هچنآ منکیمن  ناهنپ  امش  زا  ار  يزیچ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  امش  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  [ 373 . ] مرادـن يزیچ  اهنیا  زج  تسا و  بسا ) ای   ) شکبآ رتش  کی  هرز ، کی  ریـشمش و  کـی  مراد 

هک تست  یگدـنز  مزاول  زا  زین  رتش  ینکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  نآ  اـب  یتسه و  گـنج  درم  وت  اریز  تسا  مزـال  وت  يارب  ریـشمش  دومرف :
دنامیم وت  هرز  طقف  یئامن  لمح  نآ  رب  ار  تراب  اهترفاسم  رد  ینک و  يزور  بسک  دوخ  لایع  لها و  يارب  هدومن و  یشکبآ  نآ  اب  دیاب 

؟ مهدب یتراشب  ارت  یهاوخیم  یلع ! ای  مریذپیم  ءارهز  رهم  هب  ارنآ  نم  هک 
دومن جیوزت  وت  هب  نامسآ  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  یلاعت  يادخ  هک  داب  تراشب  ارت  دومرف : داب ، امش  يادف  مردام  ردپ و  یلب  درک : ضرع 

[. 374  ] منک جیوزت  وت  هب  نیمز  رد  ار  وا  نم  هکنیا  زا  شیپ 
هحفص 232] ]

راکشآ یهارمگ 

یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هکنیا  زا  دـعب  تسا ، هدـش  لقن  نینومح  لیبق  زا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  تیاور  رد 
دندیسرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنتـساخرب و  اج  زا  رمع  رکبوبا و  [ 375  ] درک باختنا  دوخ  ینیشناج  ار  مالسلاهیلع ) )

؟ تسا مالسلاهیلع )  ) یلع صوصخم  تیالو  ایآ  هک 
. تسا تمایق  زور  ات  نم  ءایصوا  یلع و  صوصخم  دومرف : ترضح 

: دنتسه یناسک  هچ  امش  ایصوا  زا  دندیسرپ :
مکنید مکل  تلمکا  مویلا  هیآ : هک  دوـب  اـجنیا  رد  و  [ 376 …  ] یتما یف  یتـقلخ  یتیـصو و  یثراو و  يریزو و  یخا و  دـندومرف : ترـضح 

تیالو و دروم  رد  ات  تساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فورعم  رعاش  تباـث  نب  ناـسح  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  دـش و  لزاـن 
روظنم دناهتشون : دوخ  ریسافت  بتک و  رد  تنس  لها  املع  زا  یخرب  هعیش و  نارسفم  مامت  دیارسب …  ياهدیـصق  مالـسلاهیلع )  ) یلع تماما 

[. 377  ] تسا مخ  ریدغ  دیع  زور  مویلا  زا 

يونشیم زین  وت  مونشیم  هچنآ 
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كرابم رـس  ماگنه ، نیا  رد  دـش ، لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ناذا  غالبا  يارب  لـیئربج  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  هماقا  ناذا و  ياهلصف  لیئربج  هاگنآ  دوب ، مالسلاهیلع )  ) یلع يوناز  يور  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ار هماـقا  ناذا و  تاـملک  اـیآ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دـمآ  نوریب  تلاـح  نآ  زا  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  تخوـمآ ، ملـس  هلآ و  و 
هللا یلص  ربمایپ  يرآ . درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  یتفرگ ؟ ارف  دومرف : يرآ  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  يدینش ؟

. مزومایب وا  هب  ار  ناذا  ات  بلط  هب  نم  دزن  ار  یشبح  لالب  ینعی ، هملعن  الالب  یل  عدا  دومرف : مدنامه  ملس  هلآ و  هیلع و 
هحفص 233] ]

[. 378 . ] داد دای  وا  هب  ار  هماقا  ناذا و  تاملک  دیبلط و  ار  لالب  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح 

ادخ هفیلخ 

نینمؤملاریما میدوب و  هتسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  باطخ  نب  رمع  نم و  تفگ : هدرک  تیاور  نیـصح  نب  رمع 
توالت ار  هیآ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوب  هدرک  سولج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رانک  رد  مه  مالـسلاهیلع ) )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومن  ياهلان  درک و  ياهجض  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هاگان  هاعد  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  دومن 
؟ يدش برطضم  هدومن  عزج  هیآ  نیا  ندینش  اب  ارچ  یلع ! ای  دومرف :

رارق نیمز  يور  ياههفیلخ  ار  امـش  هک  دیامرفیم  حیرـصت  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هک  یتروص  رد  منکن  عزج  هنوگچ  ادخ  لوسر  يا  تفگ :
ارت درادیمن  نمشد  نمؤم و  رگم  درادیمن  تسود  ارت  مسق  ادخ  هب  نکن ، عزج  یلع ! ای  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میداد .

[. 379 . ] قفانم رگم 

؟ تسیک هللا  ۀباد 

نینمؤملاریما دید  دش  دجسم  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يزور  دومرف : هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) قداص ترـضح  زا 
دوخ كرابم  ياپ  اب  ار  وا  تسا ، هتفر  باوخب  هدراذـگ و  اـهگیر  يور  ار  شکراـبم  رـس  هدرک و  عمج  ار  دجـسم  ياـهگیر  مالـسلاهیلع ) )
ادـخ لوسر  يا  درک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روضح  باحـصا  زا  یکی  زیخرب . هللا  ۀـباد  يا  دومرف : داد ، تکرح 

هللا ۀباد  هملک  نیا  مسق  ادـخ  هب  ریخ ، دومرف : ترـضح  میمانب ؟ مسا  نیا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  تسا  زیاج  ایآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
شتمدـخ مدوب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما يالوم  روضح  يزور  دـیوگیم : هتاـبن  نب  غبـصا  تسا . مالـسلاهیلع )  ) یلع ممع  رـسپ  صتخم 

لوانت نوتیز  هکرس و  نان  هک  تسا  یصخش  نامه  دومرف : ترضح  تسیک  دومرف : نایب  [ 380  ] نآرق رد  دنوادخ  هک  ياهباد  مدرک : ضرع 
[. 381 . ] هدوب اهنآ  ندروخ  لاح  رد  هک  هدوب  بانج  نآ  دوخ  ترضح  دوصقم  هک  دنکیم ؛

هحفص 310] ]

حون نافوط  رد  یلع 

یلع هاگان  هب  هک  دیـسرپیم  ار  دوخ  لئاسم  ترـضح  نآ  زا  نج  زا  رفن  کـی  دوب  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
نآ هک  درک  هدهاشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  روضح  هب  مالـسلاهیلع ) )
يا درک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـش و  کچوک  یفیعـض ، کشجنگ  نوچ  داتفا و  شمادـنا  رب  ياهشعر  نج 

. دیهد هانپ  ارم  ادخ  لوسر 
مرکا ربمغیپ  نینمؤملاریما )  ) ناوج نیا  زا  درک : ضرع  یهاوخیم ؟ هانپ  یسرتیم و  هک  زا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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، دمآ رد  تکرح  هب  لیس  نافوط و  زور  رد  حون  یتشک  هک  یتقو  تفگ : یسرتیم ؟ ناوج  نیا  زا  ارچ  دندومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
کیدزن یتقو  منک ، قرغ  ار  مالـسلاهیلع )  ) حون یتشک  مناوتب  دـیاش  اـت  مدـناسر  مالـسلاهیلع )  ) حون ترـضح  یتـشک  راـنک  هب  ار  دوخ  نم 

ادـخ لوسر  ناشن  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  تسد  هاـگنآ  ، دـش عطق  نم  تسد  کـی  هک  دز ، نم  هب  ياهبرـض  ناـنچ  ناوج ، نیا  مدـش  یتشک 
ناوج نیا  يرآ  دومرف : درک و  قیدصت  ار  نج  نآ  فرح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  داد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[. 382 . ] تسا هدرک  يرای  ار  مالسلاهیلع )  ) یبن حون  هک  تسنامه 

یشوپ هداس  روتسد 

هزرابم يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دندش  هنیدم  دراو  تالآ  رویز  قرب و  قرز و  رپ  یئاهسابل  اب  ادمع  نارجن  ناگدنیامن 
دندیـسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  یبیجع  قرب  قرز و  اب  ناگدنیامن  یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  تفرگ  شیپ  رد  ار  یفنم 

زین ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  تفگن و  نخس  اهنآ  اب  درکن و  انتعا  اهنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هقباس هک  نمحرلادبع  نامثع و  زا  نارجن  ناگدنیامن  يزور  ات  دـندوب  نادرگرـس  ریحتم و  هنیدـم  رد  زور  هس  اهنآ  دـنتفگن ، نخـس  اهنآ  اب 

ترـضح نآ  هب  ار  نایرج  دـندرب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  ار  ناگدـنیامن  اهنآ  دندیـسرپ ، ار  یئانتعایب  نیا  تلع  دنتـشاد  اهنآ  اب  یئانـشآ 
هداـس يداـع و  لکـش  هب  دـیزاس و  رود  دوخ  زا  ار  اـهقرب  قرز و  نیا  دـیورب و  دوـمرف : ناگدـنیامن  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـندرک : ضرع 
قفوم دندرک و  راتفر  مالسلاهیلع )  ) یلع هدومرف  قبط  اهنآ  دش ، دیهاوخ  قفوم  امتح  هک  دیـسرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ 

[. 383  ] دندش
هحفص 235] ]

نایتشهب تافص 

رد تسادیپ  نورد  زا  شنورب  نورب و  زا  شنورد  هک  تسا  يدایز  ياهقاتا  تشهب  رد  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد ماگنه  بش  دنزاسیم و  راکـشآ  ار  مالـس  دـننکیم و  ماعطا  دـنیوگیم و  وکین  مالک  هک  دنتـسه  نکاس  نم  تما  زا  یناسک  اهقاتا  نیا 

نیا امـش  تما  زا  یناـسک  هچ  هللالوـسر ! اـی  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤـملاریما دنتـسیایم ، زاـمن  هب  دـنباوخ  مدرم  هـمه  هـک  یتـقو 
ناحبس دیوگب : بش  حبص و  رد  هبترم  هد  هک  تسا  نیا  هب  مالک  ییوکین  یلع  ای  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دناهنوگ ؟

یتقو ماگنه  بش  رد  زامن  اما  و  دـهدب ، ار  دوخ  هداوناخ  جرخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  ماعط  ماعطا  و  ربکا ؛ هللاو  هللا  ـالا  هلـال  هللادـمحلا و  هللا و 
هب ار  بش  مامت  ایوگ  سپ  دـنناوخب ، تعاـمج  هب  دجـسم  رد  ار  حبـص  زاـمن  اـشع و  برغم و  زاـمن  هک  تسا  نیا  هب  دـنباوخ  همه  مدرم  هک 

[. 384 . ] دننکن مالس  هب  لخب  دسریم  ناملسم  درف  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  هب  مالس  ندومن  راکشآ  اما  تسا و  هدرک  مایق  تدابع 

ربمایپ زا  دعب  تیاده  بکوک 

ناشیا هناخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  یبش  دیوگیم : يو  هک  سابعنبا  زا  هدرک  تیاور  بهذم  یعفاش  یلزاغمنبا 
هناخ رد  نیئاپ  دیآیم  دورف  نامسآ  زا  یبکوک  رحس  یکیدزن  رد  بشما  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ات  دندوب  عمج 

سابع  ) دوب مردـپ  سابع  رت  عامط  همه  زا  دـندیباوخن  باحـصا  همه  بش  نامه  تسا  نم  نیـشناج  یلو و  صخـش  نآ  دـمآ  دورف  هک  ره 
دورف مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  رد  ات  دمآ  نیئاپ  نامسآ  زا  نشور  ياهراتس  هک  دندید  باحصا  ناهگان  رحس  کیدزن  دوب ) هللالوسر  يومع 

تسا و تلالض  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع شمعنبا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنتفگ ، باحـصا  هعقاو  نیا  زا  سپ  هتبلا  دمآ ،
[. 385 . ] دنک دوخ  یلو  ار  دوخ  مع  رسپ  دهاوخیم 
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هحفص 236] ]

راگدرورپ زا  ادخ  لوسر  تساوخرد 

هب دمآ ، دورف  هکم ) یکیدزن  رد  تسا  ییاج  مان  ریبز  نزو  رب   ) دیدق نیمزرـس  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو 
هک متساوخ  وا  زا  و  تخاس . دنک و  رارقرب  یتسود  وت  نم و  نیب  هک  ماهتساوخ  ادخ  زا  نم  یلع ، يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع 

. داد و  دهد ، رارق  نم  نیشناج  یصو و  ار  وت  هک  تساوخ  وا  زا  و  دنکفا ، سپ  دنکفا ، يردارب  وت  نم و  نایم 
تسا ییاهزیچ  نآ  زا  رتهب  هدیسوپ ، یکشم  رد  امرخ  نم ) کی  کیدزن  تسا  ياهنامیپ   ) عاص کی  دنگوس  ادخب  تفگ : موق  نآ  زا  يدرم 

!! تسا هتساوخ  شراگدرورپ  زا  دمحم  هک 
هریچ دوخ  یتسدیهت  رقف و  رب  ببـس  نادب  هک  یجنگ  ای  دـهد ، يای  شنمـشد  رب  ار  وا  هک  هدرکن  تساوخرد  یتنطلـس  کلم و  دـمحم  ارچ 

: داتسرف ار  [ 386  ] هیآ نیا  لاعتم  يادخ  سپ د  ددرگ !؟
ای هدماین  دورف  وا  رب  یجنگ  ارچ  دنیوگیم : هکنیا  زا  دیآیم  گنت  هب  تاهنیـس  ای  يریگیم ، هدـیدان  هدـش  یحو  وت  هب  هچنآ  زا  يراپ  ایوگ 

[. 387 . ] تسا لیکو  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  ياهدنهد و  میب  اهنت  وت  هک  تسین  نیا  زج  تسا ؟ هدماین  وا  رانک  رد  ياهتشرف 

؟ تساجک نیمز  رد  ادخ  هفیلخ 

؟ تساجک شنیمز  رد  دنوادخ  هفیلخ  دهد : ادن  شرع  نوردنا  زا  ياهدنهد  زاوآ  دوش ، تمایق  زور  نوچ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
. ياهدوب دنوادخ  هفیلخ  هک  دنچ  ره  یتسین  وت  ام  روظنم  دنهد : ادن  دنوادخ  بناج  زا  دزیخیم ، رب  مالسلاهیلع )  ) ربمایپ دواد  ترضح  سپ 

دنوادخ بناج  زا  دزیخیم ، رب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  سپ  تساجک ؟ شنیمز  رد  دنوادخ  هفیلخ  دسر : ادـن  مود  راب 
نامسیر هب  ایند  رد  هک  ره  سپ  تسا ، وا  ناگدنب  رب  شتجح  و  وا ، نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  ناگدیرفآ ، يا  دسریم : ادن 

هب و  دریگ ، ینشور  وا  رون  زا  ات  دزیوایب  وا  نامسیر  هب  زین  زورما  هتخیوآ  وا  تیالو ) )
هحفص 237] ]

نآ لابندب  هتساخرب و  دندوب  هتخیوآ  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  نامـسیر  هب  ایند  رد  هک  یمدرم  سپ  دبای  هار  یتشهب  دنلب  تاجرد  هب  وا  لابند 
. دنوریم تشهب  هب  ترضح 

وا دهاوخیم و  هک  اج  رهب  وا  لابندـب  زین ) زورما   ) هداتفا هار  یئاوشیپ  لابند  ایند  رد  سک  ره  ناه ! دـسریم : ادـن  دـنوادخ  بناج  زا  سپس 
[. 388 …  ] دتفیب هار  دوریم ،

تداهش ربخ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  حتفلا  هللا و  رصن  ءاج  اذا  هیآ  یتقو  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما 
نید رد  هتـسد  هتـسد  مدرم  يدید  هک  هاگ  ره  سپ  هدیـسر ، ارف  وا  حتف  دـنوادخ و  ترـصن  قیقحت  هب  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  و 

. تسا هبوت  هدنریذپ  دنوادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  نک و  حیبست  تراگدرورپ  دمح  هب  دنوشیم  دراو  ادخ 
رب نم  باکر  رد  ار  نیکرـشم  اب  داهج  هکنانچ  هدومن  بجاو  نینمؤم  رب  دهدیم  خر  نم  زا  سپ  هک  ياهنتف  رد  ار  داهج  دـنوادخ  یلع ! يا 

. دوب هتخاس  بجاو  نانآ 
ترـضح تسا ؟ مادـک  هدومن  بجاو  ام  رب  ار ، نآ  هرابرد  داهج  دـنوادخ  هک  ياهنتف  نآ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع

رد هدننز  هنعط  نم و  تنس  فلاخم  لاحنیا  اب  اما  دنهدیم  متسه  ادخ  لوسر  نم  هکنیا  هللا و  الا  هلا  هب ال  تداهـش  هک  یهورگ  هنتف  دومرف :
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. دنتسه نم  نید 
تلاسر هللا و  الا  هلا  هب ال  تداهـش  نانآ  هک  یلاح  رد  میگنجب  نانآ  اـب  تهج  هچ  هب  سپ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع

و نم ، نامرف  زا  ناشندش  ادج  و  نید ، رد  يرازگ  تعدب  هقباسیب و  لئاسم  ندروآ  دیدپ  تهج  هب  دومرف : ترـضح  دنهدیم ؟ امـش  یهلا 
،. نم ترتع  نوخ  نتخیر  رد  اهنآ  ندرمش  لالح 

. دزرو باتش  هراب  نیا  رد  نم  يارب  هک  هاوخب  ادخ  زا  يدومرف ، هدژم  تداهش  هب  ارم  امش  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع
نآ دوب  یهاوخ  هنوگچ  سپ  مدوب ، هداد  تداهش  هدژم  وت  هب  نم  يرآ  دومرف : ترضح 

هحفص 238] ]
نینچ هک  لاـح  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  دومن - نم  شیرورـس  هب  هراـشا  كراـبم  تسد  اـب  و  دوـش -؟ نیگنر  نیا  زا  نیا  هک  ناـمز 

يرآ دومرف : ترضح  تسا . ساپس  یناگدژم و  ياج  هکلب  تسین  ربص  ياج  رگید  ياهداد ، نمب  ياهدژم 
لوسر يا  مدرک : ضرع  دومن . یهاوخ  همـصاخم  نم  تما  اـب  وت  هک  زاـس ، هداـمآ  يریگرد  تموصخ و  يارب  ار  دوخ  سپ  دومرف : هاـگنآ 
يوسب تیادـه  زا  هک  يدـید  ار  یهورگ  نوچ  دومرف : ترـضح  اـمنب ، نم  هب  ار  ناـنآ ) رب   ) يزوریپ هار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

زا یهارمگ  و  ادـخ ، بناـج  زا  تیادـه  هک  اریز  تسوت ،) نآ  زا  يزوریپ  هک   ) زیخرب همـصاخم  هب  ناـنآ  اـب  سپ  دـناهدنادرگ  ور  یهارمگ 
. تسا ناطیش  يوس 

ار نآرق  هک  یتسه  وربور  یهورگ  اب  وت  ایوگ  ،و  دوخ هاوخلد  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  هن  تسادـخ  ناـمرف  يوریپ  تیادـه  اـنامه  یلع ! يا 
شکـشیپ هیدـه و  مانب  ار  هوشر  تاکز و  اب  ار  یـشورف  مک  روگنا و  بآ  مانب  ار  بارـش  هدز و  گنچ  تاهبـش  هب  هدومن و  هیجوت  لیوأت و 

. دندرمشیم لالح 
؟ شیامزآ هنتف و  لها  ای  دنتـسه ؟ نید  زا  ناگتـشگ  رب  دـترم و  ایآ  دـناهنوگچ ؟ دـننک  نینچ  یتقو  نیاربانب  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 
! ادخ لوسر  يا  مدرک : ضرع  دوش ، ناشریگ  نابیرگ  لدع  ات  دننک  شدرگ  نآ  رد  نادرگرـس  ریحتم و  دناهنتف  لها  نانآ  دومرف : ترـضح 
دشخب و نایاپ  ام  تسدب  هدوشگ و  ام  تسدب  ار ) نید   ) دنوادخ ام ، بناج  زا  هکلب  دومرف : ترـضح  ام ؟ ریغ  يوس  زا  ای  ام  بناج  زا  لدـع 
، دزادنا یتسود  رهم و  هنتف  زا  سپ  اهلد  نایم  زین  ام  هطساوب  تخادنا و  یتسود  رهم و  يروآ  كرـش  زا  سپ  اهلد  نایم  دنوادخ  ام  هطـساوب 

[. 389  ] تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  شیوخ  لضف  زا  هک  هچنآ  هب  ار  يادخ  ساپس  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع

فلا نودب  هبطخ 

نیا نوماریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یعمج  دناهدرک  لقن  نیخروم  زا  يرایسب 
هحفص 239] ]

راک هب  تاملک  رد  رتشیب  فلا  فرح  هکنیا  رب  دندش  قفتم  همه  دوریم  راک  هب  رتشیب  تاملک  رد  فورح  زا  کیمادک  هک  دندرکیم  ثحب 
ناـترظن زا  نآ  زا  يرـصتخم  هک  دومن  داریا  فلا  نودـب  هبطخ  ههادـبل  اـب  تساـخ و  اـپب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤـملاریما  هاـگنآ  دوریم .

تمکح نیقی - لکوت - صالخا - یهلا - دمح  نآرق و  دـیحوت - نوچ  یلئاسم  نوماریپ  نآ  رد  هملک ، دودح 795  اب  هبطخ  نیا  درذگیم 
رـضتحم و تـالاح  گرم  اوقت - یهلا - باذـع  تماـیق و  دـنوادخ - یـشوپ  هدرپ  یهلا - تیقلاـخ  یهلا - تافـص  یهلا - باذـع  و  یهلا -

هبطخ لک  زا  هبطخ  ندوب  ینالوط  تلع  هب  هتبلا  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  تبحـص  اعد ، یهلا و  هکئالم  تماـیق - زور  یئاوسر  ربق و  تـالاوحا 
: میروآیم ار  لوا  هملک  افرص 149 

دمح هتدمح  هتیضق ، تغلب  هتئیشم و  تذفن  هتملک و  تمت  هبـضغ و  هتمحر  تقبـس  هتمعن و  تغبـس  و  هتنم ، تمظع  نم  تمظع  تدمح و 
هنیعتسن و  هینب ، هتلیـصف و  نع  لغـشی  موی  هیجنت ، ةرفغم  هبر  نم  لموم  هدیحوتب ، فرتعم  هتئیطخ ، نم  لصنتم  هتیدوبعل  عضختم  هتیبوبرل  رقم 
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دبع دیحوت  هتدحو  و  نقیتم ، نمؤم  دـیرفت  هتدرف  نقوم و  صلخم  دهـشت  هل  تدهـش  و  هیلع ، لکوتن  هب و  نمون  هیدهتـسن و  هدـش و  رتسن  و 
ربـخف و رظن  رتـسف و  ملع  ریظن ، نیعم و  نوـع و  ریزو و  ریـشم و  نع  لـج  هعنـص  یف  یلو  هل  نکی  مل  هکلم و  یف  کیرـش  هل  سیل  نعذـم ،

هتزعب درفتم  بر  ام  ءیش  لک  دعب  ءیـش و  لک  لبق  وه  ءیـش و  هلثمک  سیل  لوزی  نل  لزی و  مل  لدعف ، مکح  رفغف و  یـصع  رهقف و  کلم 
 … میلح عیمس  ریصب  عینم  يوق  رظن ، هب  طیحی  سیل  رصب و  هک  ردی  سیل  رصب و  هک  ردی  سیل  هومسب ، ربکتم  هوعلب  سدقتم  هتوقب  نکمتم 

شبضغ رب  شتمحر  هک ) یئادخ   ) تسا راشرـس  ناوارف و  سب  شتمعن  گرزب و  سب  شتنم  هک  ار  یئادخ  منکیم  میظعت  دمح و  همجرت :
دمح ار  وا  تسا  ریگارف  ار  ناگمه  شمکح  ذفان و  زیچ  همه  رد  شاهدارا  تسا ، هدیسر  مامت  لامک و  دح  رس  هب  شتاملک  هتفرگ و  یشیپ 

زا هدوب و  اراد  ار  عوشخ  عوضخ و  لامک  شایگدنب  رد  هدومن و  رارقا  شایئادخ  هب  هک  یـسک  يانث  دـمح و  دـننامه  منکیم  شیاتـس  و 
لفاغ و دوخ  دنزرف  زا  ناسنا  هک  يزور  رد  تسا  وا  شخب  تاجن  ترفغم  دنموزرآ  هدوب و  دقتعم  وا  یگناگیب  هب  هتـشگ ، رازیب  شیاهاطخ 
هب نومنهر و  تسار و  هار  هر  دومن و  داشرا  ار  ام  هک  مینکیم  تساوخ  رد  میبلطیم و  کمک  وا  زا  دشابیم  شیوخ  ماجنارـس  هشیدنا  رد 

، مینکیم لکوت  وا  رب  میروآیم و  نامیا  وا 
هحفص 240] ]

رارقا ابلق  هک  ياهدـنب  نوچ  منادیم و  اتکی  ار  وا  ناـمیا  ملع و  اـب  نیقی و  يور  زا  هناـصلاخ و  یتداهـش  مهدیم  وا  يدـنوادخ  هب  تداـهش 
. میاتسیم ار  وا  دنکیم 

رواشم و يراد  هک  تسا  نیا  زا  رترب  وا  تسین ، يروای  رای و  ار  وا  تاقولخم  ندـیرفآ  رد  درادـن و  ییاتمه  کیرـش و  شیوخ  کلم  رد  وا 
کلام و تسا و  هاگآ  زیچ  همه  زا  دنیبیم و  دنکیم و  یـشوپهدرپ  یلو  دنادیم  وا  دـشاب . ریظن  مه  هدـننک و  يرای  نیعم و  روای و  ریزو و 

یـسک هدنیآ  هتـشذگ و  رد  دناریم ، مکح  تلادع  هب  مکح  ماگنه  درذگیم و  رد  یلو  دوشیم  تیـصعم  وا  دشابیم ، زیچ  همه  رب  بلاغ 
توقاب اتکی و  شیوخ  تزع  رد  هک  تسا  يراـگدرورپ  دوب  دـهاوخ  یقاـب  اـهنآ  همه  زا  دـعب  تادوجوم و  همه  زا  لـبق  هدوبن و  وا  دـنام  هب 

دنیبیمن و ار  وا  یمـشچ  چـیه  دربیم . رـسب  یئایربک  تیاهن  رد  دوخ  یگبترم  دـنلب  اب  یکاپ و  تیاهن  رد  شیوخ  يرترب  اب  يوق و  شیوخ 
[. 390 …  ] دشابیم هدنشخب  نابرهم و  هدنونش ، انیب و  هبترم ، دنلب  يوق و  وا  دباییمن ، ار  وا  ياهدید  چیه 

؟ تسیچ رثوک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دش ، لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  رثوک  هروس  هک  یتقو 
؟ تسیچ رثوک  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ملس 

ارنآ سپ  تسا ، ردـقنارگ  رهن  نیا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یع تسا ، هدومن  تمارک  نم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرهن  دوـمرف : ترـضح 
. ادخ لوسر  يا  نک  فیصوت  ام  يارب 

لـسع زا  و  رتدیفـس ، ریـش  زا  شبآ  ، تـسا يراـج  لـجوزع - ادـخ - شرع  ریز  زا  هـک  تـسا  یهن  رثوـک  یلع ، يا  يرآ  دوـمرف : ترــضح 
هب شیاههیاپ  و  وبـشوخ ، کشم  شکاخ  نارفعز ، شهایگ  ناجرم ، توقای و  دـج و  ربز  شیاههزیرگنـس  تسا ، رتمرن  هرک  زا  و  رتنیریش ،

. تسا راوتسا  دنوادخ  شرع  ریز 
وت و نم و  نآ  زا  رهن  نیا  یلع ! دومرف : دز و  مالسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  يولهپ  هب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 

[. 391 . ] دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  وت  ناتسود 
هحفص 241] ]

قفانم نمؤم و  نیب  زرم 
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یلع میدوب و  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روـضح  رد  باـطخ  نب  رمع و  نم و  يزور  دـیوگیم : نیـصح  نب  نارمع 
 … رطـضملا بیجی  نما  دناوخ : ار  هیآ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  رانک  زین  مالـسلاهیلع ) )

هللا یلـص  ربمایپ  دیزرل  دوخ  هب  کشجنگ  دننام  مالـسلاهیلع )  ) یلع ناهگان  دناوخ  رخآ  ات  ار  هیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
هیآ نیا  رد  دنوادخ  هکنآ  لاح  مشابن و  نارگن  ارچ  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع يدش ، نارگن  دش ، هچ  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و 

نارگن تحاران و  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد ! دهاوخ  رارق  نیمز  ياههفیلخ  ار  ام  هک  دیامرفیم :
[. 392  ] قفانم رگم  درادن  نمشد  نمؤم و  زج  درادن  تسود  ار  وت  دنگوس  ادخب  هک  شابم 

یگداز لالح 

؟ مهدن هدژم  ار  وت  ایآ  مهدن ، تراشب  وت  هب  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 
نآ زا  يرادـقم  میدـش و  هدـیرفآ  تشرـس  کـی  زا  وت  نم و  یلع ! يا  دومرف : ترـضح  هللالوسر . اـی  ارچ  درک : ضرع  مالـسلاهیلع )  ) یلع
وت نایعیش  زج  دنوش  هدناوخ  ناشناردام  مان  هب  مدرم  همه  دوش  تمایق  زور  نوچ  سپ  دندش ، هدیرفآ  نآ  زا  ام  نایعیش  دمآ و  دایز  تشرس 

یمتح و دوخ  ناردـپ  هب  نانآ  تبـسن  ینعی   ) تسا كاـپ  ناـشتدالو  هک  تسا  نآ  تهج  هب  مهنآ  دـنوشیم  هدـناوخ  ناشناردـپ  ماـن  هب  هک 
[. 393 ( ] تسا حیحص 

یلع ناهارمه 

يور رب  ار  طارص  هک  هاگنآ  تسا ، هنوگچ  وت  لاح  یلع  يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
زا صخـش  نیا  یئوگ : خزود  هب  وت  دینک و  روبع  دوشیم : هتفگ  مدرم  هب  یـشاب و  هداتـسیا  خزود  هاگترپ  بل  رب  وت  دوش و  هدیـشک  خزود 

ترضح دننایک ؟ مریگیم ) رب  دوخ  يارب  نم  هک   ) نانیا ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع وت ؟ نآ  زا  صخش  نیا  نم و  نآ 
هحفص 242] ]

[. 394 . ] دوب دنهاوخ  وت  اب  یشاب  هک  اجک  ره  دناوت و  نایعیش  نانآ  دومرف :

یلع ياهبش 

دنلب شنینزان  يادـص  دـنتفریم  دوخ  هاگباوخ  هب  مدرم  هک  یماگنه  بش  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد 
مکمحر اوزهجت  دومرفیم : دندوب ؛ دجسم  هیاسمه  هک  یناسک  دجسم و  لها  مامت  ار  ترضح  نآ  يادص  دندینـشیم  هک  يدح  هب  دشیم 

[. 395 . ] لیحرلاب مکیف  يدون  دقف  هللا 
دینک مک  هداد و  امش  نایم  رد  لیحرلا  يادن  گرم  انامه  دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  دینک ، ایهم  ار  دوخ  رفس  بابـسا  دیوش و  هدامآ  ینعی :

امش ولج  رد  هک  یتسردب  هحلاص ، لامعا  زا  ياهشوت  داز و  دیشاب  هتـشاد  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  ایند  زا  دیور  نوریب  ایند و  رب  ار  دوخ  فقوت 
. نآ زا  تسین  ياهراچ  دینک و  روبع  اهاجنآ  زا  دیاب  هک  تسا  [ 396  ] دوئک ياههبقع 

نابرهم يرگتیاده 

ار وا  لتق  مکح  دش و  مدـلا  رودـهم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامرف  قبط  دوب  هدـش  بکترم  هک  یمرج  هطـساوب  یـصخش 
یلـص ادخ  لوسر  ات  منک  هچ  یلع ! ای  درک : ضرع  دش و  لسوتم  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  هب  درف  نآ  دندوب  هدرک  رداص 

. نک توالت  ار  هیآ  نیا  يوریم و  ترضح  نآ  تمدخب  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع دهد ؟ رارق  دوخ  وفع  دروم  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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ار هیآ  نیا  اروف  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  درم  نآ  [ 397  ] نیئطاخل انک  نا  انیلع و  هللا  كرثآ  دـقل  هللاات 
دیجم نآرق  زا  هیآ  کی  یسک  رگا  هک  دوب  نینچ  ترضح  نآ  تداع  درک  تئارق 

هحفص 243] ]
ار نآ  همادا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذـل  دـندناوخیم  نآ  لابندـب  ار  دـعب  هیآ  ترـضح  دـناوخیم ، شترـضح  دزن  رد  ار 

صخـش نآ  هرابرد  وفع  مکح  هلزنم  هب  هیآ  نیا  ینعم  هب  هجوت  اب  نیمحارلا  محرا  وه  مکل و  هللا  رفغی  مویلا  مکیلع  بیرثتال  دندرک  توالت 
. تفرگ رارق 

یبلق تدارا 

نیب مهرد  دصناپ  مهرد ، دصناپ  ار  هرصب  لاملا  تیب  مالسلاهیلع )  ) یلع دیوگیم : تسا  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  باحصا  زا  ینرع  هبح 
ای درک : ضرع  و  دیـسر ، ترـضح  تمدـخ  دوبن  گنج  رد  رـضاح  هک  یـسک  تشادرب ، دوخ  يارب  مهرد  دـصناپ  درک و  تمـسق  شنارای 

هتشادرب دوخ  يارب  ار  هچنآ  ترضح  هدب ، نم  هب  يزیچ  تمینغ  زا  مدوبن  ههبج  رد  رضاح  اصخش  هچ  رگ  مدوب  امش  اب  ابلق  نم  نینمؤملاریما 
[. 398  ] دنامن تمینغ  زا  یبیصن  ترضح  دوخ  يارب  داد و  وا  هب  دوب 

ترفاسم بادآ 

یهتنم هفوک  هب  هک  ياهداج  رد  یحیسم  يدرم  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع هک  دنکیم : تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلاهیلع )  ) قداص ترضح 
هب نتفر  يارب  یحیسم  درم  نوچ  هفوک ، دومرف : ترضح  يراد ؟ اجک  دصق  ادخ  هدنب  يا  تفگ : ترضح  هب  یحیسم  دش ، رفـس  مه  دشیم 

، ارچ دومرف  يورب ؟ هفوک  هب  یهاوخیمن  رگم  تشاد  هضرع  دـنکیم  لابند  ار  وا  ماما  درک  هدـهاشم  دـش ، ادـج  ترـضح  زا  شدوخ  لحم 
ار دوخ  رفـس  مه  مدـق  دـنچ  ینعی  منکیم  ارجا  نم  هک  همانرب  نیا  دومرف : ترـضح  یئآیم ؟ نم  لابند  ارچ  يراد  هفوک  دـصق  رگا  تفگ :

روتسد یتسار  تفگ : یحیـسم  تسام ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  نیا  تسا و  ترـشاعم  نسح  ندرک  مامت  ندرک ، هقردب 
ترـضح هارمه  دوخ  هار  زا  هاـگنآ  ماوت ، نید  رب  نم  هک  مبلطیم  تداهـش  هب  ار  وت  تفگ : یحیـسم  درم  يرآ ، دومرف : تسامـش ؟ لوـسر 

[. 399 . ] دش ناملسم  تخانش  ار  ماما  نوچ  تشگرب و 
هحفص 244] ]

نامسآ زا  یگنس 

یلع ترـضح  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  یتـقو  دـندومرف : لـقن  ناـشراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما 
نیا تسوا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  ار  هک  ره  دنتفگ : دندومرف و  بصن  تفالخ  تماما و  هب  مخ  ریدـغ  دـیع  زور  رد  ار  مالـسلاهیلع ) )

تداهـش يدرک  رما  ار  ام  ادخ  فرط  زا  درک : ضرع  دش و  بایفرـش  ترـضح  رـضحم  يرهف  ثراح  نب  نامعن  دـیچیپ . اهرهـش  رد  بلطم 
ار همه  مه  ام  ةوکز  زامن و  هزور و  جح و  داهج و  هب  ار  ام  دیدرک  رما  سپـس  دـیئادخ و  هداتـسرف  امـش  تسین و  هللا  زج  يدوبعم  هک  میهد 

نیا تسالوم  شیلع  میوا  يالوم  نم  هک  ار  هک  ره  یتفگ : يدرک و  بصن  ار  ناوج  نیا  ات  يدرکن  هدنسب  اج  نیمه  هب  سپـس  میدرک  لوبق 
يذلا ال هللا  تسوا و  بناج  زا  رما  مایپ و  نیا  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخب  دومرف : ترضح  تسا . راگدرورپ  رما  ای  تسامـش  دوخ  زا 

نیا رگا  اراگدرورپ ! تفگیم : دشیم  رود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هکیلاح  رد  ثراح  نب  نامعن  سپ  هللا  نم  اذه  وه  الا  هلا 
[. 400 . ] درپس ناج  دروخ و  وا  رس  رب  الاب  زا  یگنس  لاح  نیمه  رد  نارابب ، نم  رب  نامسآ  زا  یگنس  سپ  وت ؛ دزن  زا  تسا  یقح 
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نیبم ماما  یفرعم 

دوب شباحصا  زا  یعمج  رد  ترضح  میدوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ابق  دجـسم  رد  زور  کی  دیوگیم  يرافغ  رذوبا 
هاـگن رد  نآ  هب  باحـصا  همه  تسا ، ناناملـسم  ماـما  ناـنمؤمریما و  وا  هک  دوشیم  دراو  امـش  رب  يدرم  رد  نیا  زا  مباحـصا  يا  دومرف : هک 

تفر و وا  لابقتسا  هب  تساخرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپس  دش  دراو  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دندید  هاگنآ  دنتخود 
امـش ماما  نم  زا  سپ  یلع  نیا  دومرف : درک و  وا  هب  سپـس  دـناشن  دوخ  دزن  ار  وا  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا 

[. 401 …  ] نم ینامرفان  وا  ینامرفان  تسا و  نم  تعاطا  شتعاطا  تسا 
هحفص 245] ]

نیسح ماما  یئادف  ادخ  لوسر  دنزرف 

ترـضح پچ  نار  رب  دوب و  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابعنبا  زا  بوشآ  رهـشنبا 
هتسشن مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ءادهشلادیس  ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  ياپ  رب  دوب و  هتسشن  میهاربا  شدنزرف 

لوسر تفر  لیئربج  نوچ  دش و  لزان  لیئربج  هاگان  ار ؛ وا  هبترم  کی  دیسوبیم و  ار  نیا  راب  کی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ،
دناسریم مالس  ار  وت  تراگدرورپ  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  نم  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

وت دوـخ  نک و  يرگید  يادـف  ار  یکی  سپ  دـنامیمن ، وـت  يارب  اـهنآ  زا  یکی  دنتـسه  وـت  ياـپ  يور  رب  هک  نت  ود  نیا  هـک  دـیامرفیم : و 
. دیامن توف  اهنآ  زا  کیمادک  هک  نک  باختنا 

رگا دومرف : سپـس  تسیرگ  درک و  یهاگن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءادهـشلادیس  يوسب  دعب  تسیرگ  درک و  رظن  میهاربا  يوس  هب  ادخ  لوسر 
یلع شردـپ  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح رداـم  یلو  دوشیمن ، تحاراـن  نوزحم و  یـسک  نم  زا  ریغب  دریمب  میهاربا 

ود ره  ممع  رـسپ  مرتـخد و  دریمب  وا  نوـچ  تسا و  نم  نوـخ  تشوـگ و  نم و  دوـخ  هـلزنم  هـب  نـم و  مـع  رـسپ  هـک  تـسا  مالـسلاهیلع ) )
: دومرف هاگنآ  ناشیا ، یتحاران  رب  دوخ  مغ  منکیم  باختنا  نم  مدرگیم ، تحاران  نوزحم و  وا  رب  زین  نم  دنوشیم  رادهصغ  كانهودنا و 

. تفر ایند  زا  میهاربا  زور  هس  زا  سپ  مداد !!! تیاضر  مدنزرف  گرم  هب  مدرک و  نیسح  يادف  ار  میهاربا  لیئربج ! يا 
دینابسچیم و دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دیدیم  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  میهاربا  توف  زا  دعب 

: تفگیم دیکمیم و  ار  وا  ياهبل 
[. 402 (. ] مدرک وت  يادف  ار  میهاربا  هک  یسک  يا  موش ، وت  يادف  )

دندیشخب وا  هب  ار  دوخ  تمینغ  یلع  نامزر  مه 

هفیلخ شنادناخ  رب  دوخ  ياجب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع تفر و  یگنج  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  يزور 
هحفص 246] ]

هللا یلص  ربمایپ  دش  یگنج  مئانغ  میـسقت  تبون  میـسقت  تبون  تشگرب  هنیدم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دوب ، هدرک 
تمینغ زا  مهس  ود  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  دوبن  گنج  نادیم  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع هکنیا  اب  اما  درک  میـسقت  هک  ار  میانغ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

يا دومرف : ترـضح  يداد ؟ مهـس  ود  دوب  هنیدم  رد  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  دنتفگ : مدرم  داد .
نآ سپـس  داد  تسکـش  ار  اهنآ  درب و  هلمح  ناکرـشم  رب  تسار  تمـس  زا  يراوس  بسا  گنج  نادـیم  رد  هک  دـیدیدن  امـش  مدرم ! هورگ 
يا دوب . لیئربج  وا  مدیـشخب ، یلع  هب  ار  مهـس  نآ  اما  مراد  گنج  میاـنغ  زا  یمهـس  زین  نم  دـمحم  يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  راوس  بسا 
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نم دزن  درب و  هلمح  ناکرـشم  هب  پچ  تمـس  زا  هک  يراوس  بسا  نآ  دیدیدن  امـش  ایا  دـنگوس ، شلوسر  ادـخ و  هب  ار  امـش  مدرم ! هورگ 
مهس زج  الا  مدادن  تمینغ  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  دنگوس  ادخ  هب  دوب  لیئاکیم  وا  مداد  یلع  هب  ار  متمینغ  مهس  دمحم  يا  تفگ : تشگرب و 

[. 403  ] دنتفگ ریبکت  مدرم  همه  سپس  لیئاکیم ، لیئربج و 

ییوت ءایبنالا  دیس  یصو 

مئاـق نینمؤـملاریما و  ناناملـسم و  ماـما  وـت  یلع ! يا  دوـمرف : مالــسلاهیلع )  ) یلع هـب  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  يزور 
متفه نامسآ  هب  ارم  نوچ  یلع ! يا  یئایبنا ، دیس  یصو  ءایصوا و  دیس  وت  قلخ ، همه  رب  یئادخ  تجح  نم  زا  سپ  و  یتسه ، نیلجحملارغلا 
هاگنآ تشاد  یمارگ  دوخ  اب  تاـجانم  اـب  ارم  مراـگدرورپ  مدیـسر ، رون  بجح  هب  اـجنآ  زا  یهتنملا و  ةردـس  هب  اـجنآ  زا  دـندربیم و  ـالاب 

تـسیرون تسا و  نم  ءایلوا  ماما  یلع  هک  یتسردب  دومرف : دنوادخ  تیلاعت ؛ كرابت و  کی  دعـسو  یبر  کیبل  متفگ : دـمحم ! يا  : » دومرف
وا هدرک ، ینامرفان  ارم  دـنک  ینامرفان  ار  وا  هک  ره  و  هدرک ، تعاطا  ارم  دـنک  تعاطا  ار  وا  هک  ره  تسا …  هدرک  تعاـطا  ارم  هک  ره  يارب 

« هدب هدژم  نیدب  ار 
موش رکذ  ماقم  نآ  رد  هک  هدیسر  اجنآ  هب  نم  ماقم  هللالوسر ! ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع

هحفص 247] ]
درک هدجـس  داهن و  كاخ  رب  ور  مالـسلاهیلع )  ) یلع ، نک رکـش  ار  تراگدرورپ  یلع ! يا  يرآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هب ادخ  هک  راد  رب  رس  یلع ! يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  تسا  هدرک  ءاطعا  وا  هب  ادخ  هک  یتمعن  نیا  هطـساوب 
. دنکیم تاهابم  دوخ  هکئالم  رب  وت 

لیئاکیم لیئربج و  مزر  مه 

؛ دناوخ ار  هبطخ  نیا  تفر و  ربنم  رب  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  زور  نآ  يادرف  دیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  هک  یتقو 
میرم نب  یـسیع  هک  دوب  بش  نیا  رد  دش و  لزان  دنوادخ  نآرق  هک  دوب  بش  نیا  رد  مدرم  يا  دومرف : دـنوادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپس 

. تفر ایند  زا  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما بش  نیا  رد  دش و  هتشک  نون  نب  عشوی  هک  دوب  بش  نیا  رد  تفر و  الاب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  دنوشن ، دراو  تشهب  هب  مردپ  زا  شیپ  هتـشذگ  ناربمغیپ  ءایـصوا و  زا  مادک  چیه  هک  دنگوس  دنوادخ  هب 

لوپ چیه  وا ، پچ  تمـس  زا  لیئاکیم  درکیم و  دربن  مردپ  هارمه  هب  شتـسار  تمـس  زا  لیئربج  داتـسرفیم ، داهج  هب  ار  مردپ  ملـس  هلآ و 
دوخ هداوناخ  يارب  یمداخ  ات  دوب  هدرک  زادـناسپ  دوخ  قوقح  زا  هک  مهرد  دـصتفه  زج  هدـنامن  اـجب  وا  زا  هرقن ) ـالط و   ) يدیفـس درز و 

[. 404  ] درخب

فیصوت تیاهن 

، ینم رادمچرپ  ینم ، ضوح  بحاص  وت  یلع ! يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
تجح یئوت  شنیمز ، رد  هللا  نیما  ییوت  یناربمغیپ ، ثیراوم  راد  تناـما  ینم ، ملع  ثراو  نیم ، لد  بوبحم  ینم ، ياههدـعو  هدـنروآ  رب  و 
كاله دـنک  فلخت  وت  زا  هک  ره  هتفای و  تاجن  دـنک  يوریپ  ار  وت  هک  ره  یئوت …  تیادـه  غارچ  یئوت  نامیا ، نکر  یئوت  ادـخ ، قلخ  رب 

. دوشیم
هحفص 248] ]

هنمؤم نمؤم و  ره  رورـس  نم  متـسه و  وا  رورـس  نم  هک  ره  رورـس  یئوـت  نیلجحملارغلا ، دـئاق  یئوـت  تسار ، هار  یئوـت  نشور ، هار  یئوـت 
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، داز دب  درادن  نمشد  دازکاپ و  ناسنا  دراد  تسود  ار  وت  متسه ،
ناسرب و مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ارم  مالس  دمحم ! يا  دومرف : هکنیا  زج  تفگن ، نخس  نم  اب  دربن و  الاب  نامـسآ  هب  ارم  هاگ  چیه  مراگدرورپ 

[. 405 . ] اهتمارک نیا  یلع  يا  وت  رب  داب  اراوگ  تسا ؛ نم  تعاط  لها  رون  ءایلوا و  ماما  هک  نک  نالعا  وا  هب 

نایعیش زایتما 

لوسر دمآ ، مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  مدوب  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  دیوگیم : یـسراف  ناملس 
، هللالوسر ای  ارچ  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یلع مهدن ؟ هدژم  وت  هب  یلع  ای  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

تلـصخ تفه  وت  نایعیـش  ناتـسود و  هب  هک  دـهدیم  ربـیخ  نم  هب  دـنوادخ  فرط  زا  لـیئربج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دناهداد

تقو هب  تلادـع  ساره 5 - ماـگنه  هب  یگدوسآ  یکیرات 4 - رد  ینـشور  سرت 3 - ماـگنه  رد  شمارآ  گرم 2 - ماـگنه  رد  یتـحار  - 1
[. 406 …  ] هتشذگ ياهتما  مدرم و  ریاس  زا  لبق  تشهب  هب  دورو  طارص 7 - زا  روبع  نازیم 6 -

نید ءادا  هار 

اب تهج  نیا  زا  متفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مایهدب  تدـش  زا  يزور  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع 
رگا یلع ! يا  كاوس ) نمع  کلضفب  کمارح و  نع  کلالحب  ینتغا  مهللا  : ) وگب یلع  يا  دومرف : ترضح  مدرک  لد  درد و  ترضح  نآ 

[. 407 (. ] تسا نمی  رد  هوک  نیرتگرزب  مان  ریبص   ) دنک ادا  ار  نآ  دنوادخ  یشاب  هتشاد  ضرق  ریبص  هوک  هزادنا  هب 
هحفص 249] ]

دنوادخ تمحر  لگ 

دش جراخ  لزنم  زا  تفرگ و  ار  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگیم : سابعنبا 
هب تمحر  لگ  زا  نم  انامه  ادخ ، هداتـسرف  مدمحم و  نم  بلطملادبع ، نادنزرف  يا  مشاه و  ینب  هورگ  يا  راصنا و  هورگ  يا  دومرفیم : و 
وت اب  تمایق  زور  اهنیا  هللالوسر ! ای  تفگ : اهنآ  زا  یکی  رفعج ، هزمح و  یلع و  مدوخ ، میدش ؛ هدیرفآ  منادناخ  زا  رگید  سک  راهچ  هارمه 

و مالـسلاهیلع )  ) یلع نم و  نت  راـهچ  زج  دـشابن ، راوس  یـسک  زور  نآ  رد  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  دومرف : ترـضح  دنـشابیم ؟ راوس 
و دش ، یپ  هک  يرتش  نآ  رب  ربمغیپ  حلاص  ءابـضغ و  هقان  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  مراوس و  قارب  رب  نم  ربمغیپ ، حـلاص  مالـسلااهیلع و  همطاف 

سیخ مدرم  زور  نآ  رد  دتـسیایم ، خزود  تشهب و  نایم  وا  تسا و  توقای  زا  شراهم  هک  یتشهب  ياـههقان  زا  یکی  رب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
نیا دنیوگیم : ناقیدـص  برقم و  ناگتـشرف  دـنکیم ، کشخ  ار  اهنآ  قرع  دزویم و  دـنوادخ  شرع  فرط  زا  يداب  هاگنآ  دنتـسه  قرع 

ایند و رد  تسادخ  لوسر  ردارب  بلاطیبا  نب  یلع  وا  دـهدیم . ادـن  شرع  فرط  زا  يدانم  اما  لسرم ، تسا  يربمغیپ  ای  برقم  تسا  یکلم 
[. 408  ] ترخآ

دوب یلع  هقباسم  هدنرب  اهنت 

هزیاج هیده و  ار  رتش  ود  نآ  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنداد ، هیده  رتش  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يزور 
ایند زا  يزیچ  رکف  هب  دنراذگن و  زامن  رد  دوخ  رطاخ  هب  ار  ایند  زا  يزیچ  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دـناوتب  هک  یـسک  يارب  داد  رارق 

. دتفین
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دـش رـضاح  داد و  تبثم  خساپ  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع زجب  دادن . تبثم  خساپ  هقباسم  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یـسک 
[. 409 : ] دومرف تمحرم  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  رتش  ود  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زامن ؛ ندناوخ  يارب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زارطمه 
شهارمه مالسلاهیلع )  ) یلع دش و  نوریب  لزنم  زا  دوخ  بسا  رب  هراوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

هحفص 250] ]
هک هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  اریز  درگرب ؛ ای  وش ، راوس  ای  نسحلاابا ! يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکیم  تکرح  هدایپ 
هب ناج  یلع  ماهتسشن …  زین  نم  ینیشنب  نوچ  موش و  هدایپ  نم  یـشاب  هدایپ  وت  رگا  و  یـشابن ) هدایپ   ) یـشاب هراوس  زین  وت  مراوس  نم  نوچ 
وت هب  رفاک  هک  یسک  درادن  يداقتعا  نامیا و  دنوادخ  هب  دشاب و  وت  رکنم  هک  یسک  درادن  نامیا  دنگوس ، هدرک  ثوعبم  ارم  هک  يدنوادخ 

[. 410 . ] يوش هتخانش  نید  ملاعم  وت  هلیسوب  دوش و  هدیتسرپ  ادخ  هکنآ  يارب  رگم  يدشن  هدیرفآ  وت  یلع ! ای  دنگوس ، ادخب  دشاب … 
هبعک هناـخ  هدرپ  هب  هک  دـید  ار  یناـبایب  برع  کـی  تفر ، هکم  هب  ياـک  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  دـیوگیم : یعبر  نبدـلاخ 

هدیبسچ و نکر  هب  هرابود  دید  موس  بش  تساعد …  لوغشم  هدیبسچ و  نکر  هب  هک  دید  ار  درم  نامه  مود  بش  دنکیم ، اعد  هدیبسچ و 
وتب یتساوخ  هچ  ره  ادخ  زا  یبارعا ! يا  دومرف : تفر و  وا  دزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع هدب ؛ مهرد  رازه  راهچ  بارعا  نیا  هب  ایادـخ ! دـیوگیم :

هنیدم يدیسر  یتقو  هنیدم  موریم  نم  درم ! يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع تساوخ ، مالسلاهیلع )  ) یلع زا  ار  مهرد  رازه  راهچ  یبارعا  ، داد
نیـسح ماـما  دربـب ، مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما هناـخ  هب  ارم  هک  تسیک  دزیم  داـیرف  دـش و  هنیدـم  دراو  یبارعا  دـعب  هتفه  کـی  وجب ، ارم 

هناخ رد  رب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  اب  یبارعا  متـسه ، وا  رـسپ  نم  هک  اریز  مربیم  وا  هناخ  هب  ارت  نم  دومرف : ناـیم  نیا  رد  مالـسلاهیلع ) )
نیـسح ماما  دمآ . شبحاص  يدرک ، هکم  رد  هک  یتنامـض  وگب  تردـپ  هب  ورب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  یبارعا  درم  دندیـسر ،

: دومرف ترضح  دروخب  درم  نیا  ات  يراد  يزیچ  ایآ  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع دیناسر  ار  مایپ  مالسلاهیلع ) )
هک یغاب  دومرف : وا  هب  ترضح  دمآ ، ناملس  دیروآ ، نم  دزن  ار  ناملس  دومرف : دمآ و  نوریب  درک و  نت  رب  ار  شسابل  مالسلاهیلع )  ) یلع هن 

ار یبارعا  ماما  هاگنآ  تخورف و  مهرد  رازه  هدزاود  ار  نآ  ناملس  شورفب ، راجت  هب  هتـشاک  میارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دیـسر هنیدـم  ناریقف  هب  ربخ  نیا  داد ، وا  هب  يو  رفـس  جرخ  يارب  زین  رگید  مهرد  لهچ  سپـس  داد  وا  هب  مهرد  رازه  راـهچ  درک و  رـضاح 
ناریقف نیب  ار  اـهنآ  شناراـی  هاـگنآ  تخیر  دوـخ  لـباقم  رد  ار  اـهلوپ  مه  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـنتفرگ ، ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع درگ  یگمه 

( مالسلاهیلع  ) یلع هب  مالسلااهیلع  همطاف  دمآ  لزنم  هب  نوچ  دنامن ، مهرد  کی  یتح  هکنیا  ات  دندرک  میسقت 
هحفص 251] ]

همطاف ترضح  تسا . ترخآ  ایند و  رد  هچنآ  زا  رتهب  هب  يرآ  دومرف  ماما  یتخورف ؟ دوب  هداد  وت  هب  مردپ  هک  ار  یغاب  مع ! رـسپ  يا  تفگ :
؟ تسا اجک  شلوپ  دیسرپ : مالسلااهیلع 

[. 411 . ] ياهنسرگ ام  دننام  مه  وت  کشیب  میاهنسرگ و  ترسپ  ود  نم و  تفگ : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  مداد  ارقف  هب  دومرف : ترضح 

تسین راکمتس  یلع  دینک  هبوت 

زا یـصخش  بسا  اجنآ  رد  داتـسرف ، نمی  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما 
( مالـسلاهیلع  ) یلع دزن  دـنتفرگ و  ار  بسا  بحاـص  لوـتقم  ءاـیلوا  تشک ، ار  وا  دز و  دـگل  يدرم  هب  دوـخ  ياـپ  اـب  تخیرگ و  نمی  لـها 

درم نوخ  مالسلاهیلع )  ) یلع تسا ، هتشک  ار  درم  نآ  هتخیرگ و  شبـسا  هک  دروآ  هاوگ  بسا  بحاص  دندرک  يوعد  هماقا  وا  رب  دندروآ و 
( مالـسلاهیلع  ) یلع مکح  زا  دـندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نمی  زا  لوـتقم  ءاـیلوا  تخاـس ، ردـه  ار  هدـش  هتـشک 

هدرک رده  ار  ام  بحاص  نوخ  و  درک ، متـس  ام  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  دنتفگ : دـندرک و  تیاکش 
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یلع اب  نم  زا  دعب  يرورـس  تیالو و  هدشن و  هدیرفآ  متـس  يارب  تسین و  راکمتـس  یلع  : ) دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا 
لوق و مکح و  رفاک و  رگم  دنکن  ار  یلع  تیالو  لوق و  مکح و  در  یسک  تسا  حیحص  لوق  وا  لوق  تسا و  یعطق  مکح  وا  مکح  تسا و 

دندینـش مالـسلاهیلع )  ) یلع هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  فیـصوت  نیا  نوچ  نمی  لها  نمؤم ) الا  ددنـسپن  ار  شتیـالو 
هچنآ زا  تسا  امش  هبوت  نیمه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدش ، یـضار  یلع  مکح  لوق و  هب  ام  هللالوسر  ای  دنتفگ :

[. 412 . ] دیتفگ هک 

تمکح هناخ  دیلک 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  رد  شباحـصا  زا  یعمج  میهارباما و  لزنم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
داتفا مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشچ  یتقو  دـش ، دراو  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هگاـن  هب  هک  دـندوب 

، نم زا  امش  تعاطا  نوچمه  تسا  بجاو  وا  تعاطا  تسا و  امش  رورس  وا  نم ، زا  دعب  مدرم  نیرتهب  دمآ  امش  دزن  مدرم ! هورگ  يا  دومرف :
ینامرفان لثم  تسا ، مارح  وا  ینامرفان  و 

هحفص 252] ]
، دیوگیم غورد  مدرم  يا  هناخ ، نآ  دیلک  هلیـسو  هب  الا  دش  دراو  ناوتن  هناخ  هب  تسا و  نآ  دـیلک  یلع  متمکح و  هناخ  نم  مدرم ! يا  نم ،

[. 413  ] درادیم نمشد  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع یلو  دراد  تسود  ارم  دراد  نامگ  هک  یسک 

تسا یلع  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  تدابع  نیرتهب 

ینعی  ) ینالف هک  يراد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  تفگ : دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم 
هب شناتسود  هک  يدح  هب  هدرک  بسک  هار  نیا  زا  یناوارف  دوس  هرهب و  هتشگرب و  دوز  هدرب و  نیچ  هب  یکدنا  يالاک  ایرد  هار  زا  یصخش )

رتکیدزن الب  يراتفرگ و  هب  لام  بحاص  دوش  رتشیب  هچ  ره  ایند  لام  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرویم  دـسح  وا 
. دشاب هدیشخب  ار  شلام  ادخ  هار  رد  هک  يراد  لوپ  نآ  رگم  دیربن ، کشر  نارادلوپ  هب  زگره  دوشیم 

ره هدروآ و  رتشیب  ار  شدوس  هرهب  یلو  دراد  يرتمک  هیامرس  یسک  هچ  امش  هدرک  رفـس  قیفر  نآ  زا  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  دیهاوخیم  ایآ 
؟ تسا ظوفحم  هتخودنا و  ادخ  دزن  رد  وا  يارب  تسه  هچ 

دیآیم امـش  يوـس  هب  هک  درم  نیا  هب  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  اـی  ارچ  دـنتفگ :
. دیرگنب

زورما درم  نیمه  زا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  تسا  راصنا  زا  يدرم  مدـید  میدرک  هاـگن  دـیوگیم : درم  نآ 
وا ناهانگ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دنمهرهب  نیرتمک  دوش  شخپ  نیمز  اهنامسآ و  لها  همه  نیب  رگا  هک  هتفر  الاب  ادخ  یگدنب  ریخ و  ردقنآ 

. دوش بجاو  وا  رب  تشهب  هدیزرمآ و 
؟ درم نیا  تسا  هدرک  هچ  رگم  دندرک : ضرع 

هب باحصا  همه  تسا ؟ هداد  ماجنا  ار  یلمع  هچ  زورما  دیوگب  ات  دیسرپب  وا  دوخ  زا  دیورب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هچنآ درم  يا  داب  اراوگ  وت  رب  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  وا  دزن  تعرس 

هحفص 253] ]
؟ تسا هتشون  وت  يارب  باوث  همه  نیا  ادخ  هک  يدرک  هچ  زورما  هداد ؛ هدژم  وت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نآ متفگ  مدوخ  اب  اذل  دورب  متـسد  زا  مراک  مدیـسرت  دـمآ  شیپ  يریخ  ات  اما  متفر ، يراک  لابند  مدـمآ و  نوریب  ماهناخ  زا  تفگ : درم  نآ 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  متفرن ، راک  نآ  لابند  منکیم و  ضوع  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  راک 
. تستدابع ( مالسلاهیلع  ) یلع يور  رب  هاگن  هک  مدینش  ملس  هلآ و 

ادخ لوسر  سپـس  رتهب ، نآ  زا  یتدابع  هچ  و  تسا ، تدابع  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ 
نآ اما  يدروآ  تسدب  ار  نآ  ات  یتفر  تاهداوناخ  يارب  مهرد  رانید و  بسک  لابند  وت  ادـخ ! هدـنب  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیا انامه  وا ، لضف  هب  داقتعا  تبحم و  اب  اما  يدرک  باختنا  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع تروص  هب  هاگن  نآ ، ضوع  هب  یلو  تفر  تسد  زا  راک 

[. 414 ، …  ] ینک قافنا  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  وت  دشاب و  خرس  يالط  زا  رپ  ایند  همه  هک  نآ  زا  رترب  رتهب و  وت  راک 

رشحم يارحص  يرادمچرپ 

( مالسلاهیلع  ) یلع هب  درک ، يراج  يردارب  هغیص  اهنآ  نیب  تخاس و  ردارب  مه  اب  ار  ناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو 
. دیآیمن يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یسوم ؛ هب  تبسن  تسا  نوراه  نوچمه  نم  هب  وت  تبسن  ینم ، ردارب  وت  یلع ! يا  دومرف :

مشوپیم یتشهب  ياههلح  زا  يزبس  هلح  متسیایم و  شرع  تسار  تمس  رد  هک  منم ، دوش  هدناوخ  تمایق  زور  رد  هک  یسک  لوا  یلع ! يا 
نآ هیاس  ریز  رد  دـنوادخ  شرع  تسار  تمـس  فص  ود  رد  اهنآ  دـنناوخیم و  ارف  مه  لابند  کی  هب  کـی  ار  یهلا  ناربمغیپ  نآ  زا  سپ  و 

. دننک نت  رب  یتشهب  زبس  ياههماج  دنتسیاب و 
تراشب ار  وت  دـنکیم و  هبـساحم  ار  اهنآ  دـنوادخ  تماـیق  رد  هک  تسا  یتما  نیلوا  نم  تما  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  یلع ! يا  شاـب ! هاـگآ 

توعد هک  یتسه  یسک  لوا  وت  هک  مهدیم 
هحفص 254] ]

همه تمایق  زور  رد  مدرم  همه  مدآ و  يریگیم و  شودب  ار  نآ  فص  ود  نآ  نایم  وت  دنهدیم و  وت  هب  تسا  دمح  مچرپ  سپس  يوشیم ،
 … تسا خرس  توقای  زا  مچرپ  كون  تسا ، هار  لاس  رازه  اب  ربارب  مچرپ  نیا  دنلب  يزارد و  هک  دنتسه ، نم  مچرپ  هیاس  رد 

. تسا هدش  هتشون  مچرپ  نآ  رب  هلمج  هس  تسا و  ایند  طسو  رد  یموس  برغم و  رد  يرگید  قرشم و  رد  یکی  دراد  رون  هس  مچرپ  نیا 
لاس رازه  تالمج  نیا  زا  کی  ره  لوط  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا  هلا  ـال  موس : نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  مود : میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لوا :

تمس نیسح  تسوت و  تسار  تمس  نسح  يریگیم و  رب  ار  مچرپ  وت  یلع ! ای  دشابیم ، تفاسم  لاس  رازه  تالمج  نیا  يانهپ  تفاسم و 
نم اب  يوشیم و  توعد  نم  اب  وت  هک  مهد  هدژم  وت  هب  ناج ،! یلع  ینکیم … ، نت  رب  ار  یتشهب  ياههماج  زا  يزبس  هماج  هاگنآ  پچ … 

[. 415  ] يوشیم هدنز  نم  اب  ینک و  نت  رد  هماج 

تفرگ دهعت  ربمایپ 

( مالسلاهیلع  ) یلع اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  هنوگچ  درک : لاوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  مداخ  ءارمح  وبا  زا  یـصخش 
. میوگیم ار  ماهدید  هچنآ  درم  يا  تفگ  ءارمحوبا  نک ؟ وگزاب  نم  يارب  ار  درکیم  راتفر 

یـس مجع  مدرم  زا  نت  هاجنپ  برع و  مدرم  زا  نت  دص  ورب و  ءارمحوبا ! يا  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
: دومرف سپـس  مدرک  هدامآ  ار  تعامج  نیا  روتـسد ، قبط  زین  نم  نک ، رـضاح  نم  دزن  ار  هشبح  مدرم  زا  نت  تسیب  طـبق و  تعاـمج  زا  نت 

. دنتسیاب فص  کی  رد  اهیشبح  دعب  اهیبطق و  دعب  اهمجع و  نآ  لابند  هب  نآ  زا  دعب  نک  فیدر  یفص  رد  ار  اهبرع 
مجع و برع و  هورگ  يا  دومرف : سپس  درک ، زاغآ  ار  دنوادخ  شیاتس  دمح و  تساخرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

ربمایپ يرآ  دنتفگ : یگلمج  اهنآ  تسوا ؟ هداتـسرف  هدنب  دمحم  هناگی و  يادخ  زج  يدوبعم  تسین  دـیدرک  فارتعا  امـش  ایآ  شبح  طبق و 
نیا راب  هس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هحفص 255] ]
. شاب هاوگ  وت  ایادخ  تفگ : موس  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دندرک ، دیکأت  مه  اهنآ  درک  رارکت  ار  بلطم 

بلاطیبانبا یلع  نا  لوسر و  هدـبع و  دـمحم  ینا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  دـیدرک ، فارتعا  امـش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـعب 
. يدعب نم  مهرما  یلو  نینمؤملاریما و 

ضرع دنوادخ  هب  راب  هس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میراد ) لوبق  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع تیالو  وت و  تلاسر  ام   ) يرآ دنتفگ : اهنآ 
شاب اهنیا  تداهش  هاوگ  وت  ایادخ  درک :

!، یلع يا  سیونب  دومرف : داد و  مالـسلاهیلع )  ) یلع تسدـب  تفرگ و  ارنآ  سپـس  رواـیب ، میارب  یتاود  ذـغاک  ورب  یلع ! يا  دوـمرف : هاـگنآ 
هدـنب و دـمحم  ادـخ و  زج  يدوبعم  تسین  هک  دـندرک  فارتعا  یـشبح  طبق و  مجع ، برع ، مدرم  سیونب  دومرف : مسیونب ؟ هچ  درک  ضرع 

رهم ار  هماندهع  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  ؛ نم زا  دـعب  ماما  تسا و  نانمؤمریما  بلاطیبا  نب  یلع  تسوا و  لوسر 
. درپس مالسلاهیلع )  ) یلع هب  درک و 

تـسد دمآ و  نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفرع  زور  تفگ : ءارمح  وبا  وگب ، میارب  مه  زاب  تفگ : ءارمحوبا  هب  درم  نآ 
، دنکیم تاهابم  امش  هب  زورما  یلاعت  كرابت و  يادخ  یتسارب  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : سپس  تشاد  دوخ  تسد  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع

ایب نم  کیدزن  یلع ! يا  دومرف : دعب  دزرمایب ، صوصخلاب  ار  وت  دومرف : درک و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  سپـس  دزرمایب ، ار  امـش  همه  رگا 
ره هدیگنج و  نم  اب  دگنجب  وت  اب  سک  ره  یلع ! يا  دومرف …  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  تفر  کیدزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع

نمـشد ار  ادخ  درادب  نمـشد  ارم  هک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ارم  دراد ، نمـشد  ار  وت  هک  ره  یلع ! ياهدیگنج  ادخ  اب  دگنجب  نم  اب  هک 
، هتشاد

[. 416 . ] دربب خزود  هب  دنک و  هتشگرب  تخب  ار  وا  ادخ  و 

تاولص هاگیاج 

ضرع مهدب ؟ ياهدژم  وت  هب  ناج  یلع ! يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع هب  زور  کی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هحفص 256] ]

یلع داد ، يروآتفگـش  ربخ  نم  هب  اریخا  دومرف : ترـضح  يزیچ ، ره  هب  ياهدـنهدهدژم  هشیمه  وت  تیادـف ، هب  مرداـم  ردـپ و  ارچ ، درک :
؟ تسا هداد  امش  هب  يربخ  هچ  لیئربج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع ) )

نامسآ ياهرد  دتسرفب  تاولـص  زین  منادناخ  رب  شلابند  دنتـسرفب و  تاولـص  نم  رب  متما  زا  مادک  ره  هک  داد  ربخ  نم  هب  دومرف : ترـضح 
رد تخرد  ياهگرب  لثم  شناهانگ  سپس  دشاب  راکاطخ  راکهنگ و  هچ  رگا  دنتسرف  وا  رب  تاولص  داتفه  اههتـشرف  دوش و  هدوشگ  شیورب 
وا رب  امش  مناگتشرف ! يا  دیامرفیم : ناگتـشرف  هب  دنوادخ  کی و  دعـس  يدبع و  کیبل  دیامرفیم : وا  هب  لاعتم  يادخ  و  دزیرب ، زیئاپ  لصف 

[. 417 . ] متسرفیم وا  رب  تاولص  دصتفه  نم  دیداتسرف  تاولص  داتفه 

یلع رمع  رامش  زور 

وا هب  ربمغیپ : تفگ : نخـس  دوخ  لاح  فعـض  زا  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  مالـسلاهیلع )  ) ارهز همطاـف  يزور 
. دراد نم  دزن  رد  یماقم  هچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ینادیمن  وت  دومرف :

. درکیم هرادا  ارم  ياهراک  هک  تشاد  لاس   12
. دزیم ریشمش  مربارب  رد  هک  تشاد  لاس   16
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تشکیم ار  اهناولهپ  هک  تشاد  لاس   19
. درک فرط  رب  ارم  ياهمغ  هک  تشاد  لاس   20

. دنرادرب ار  نآ  دنتسناوتیمن  درم  هک 50  یلاح  رد  دنک  اج  زا  ار  ربیخ  هعلق  رد  هک  تشاد  لاس   22
شیامرف وا  هب  تشگرب و  مالسلاهیلع )  ) یلع دزن  هکنیا  ات  تشادن ، ارق  شیاپرس  تخورفارب و  يداش  زا  مالسلاهیلع )  ) همطاف ترضح  هرهچ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  یتشادیم  یلاح  هچ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع داد . شرازگ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
[. 418 . ] دومرفیم نایب  تیارب  ار  نم  رب  ادخ  تالضفت  همه  ملس 

هحفص 257] ]
(. يدینش هک  دوب  يرصتخم  تسین  یهلا  فاطلا  همه  نیا  ینعی  )

ربمایپ هدنارورپ 

هزانج رس  رب  دینش  ار  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  راوگرزب  ردپ  بلاطوبا  تافو  ربخ  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يرای ارم  یگدروخلاس  رد  يداد و  شرورپ  ارم  یلاـسدرخ  رد  يدوب و  مراتـسرپ  یمیتی  رد  ناـج ! ومع  يا  دومرف : دـش و  رـضاح  شیومع 

. دهد کین  شاداپ  نم  زا  ار  وت  ادخ  يدرک ،
[. 419  ] دهد لسغ  ار  بلاطوبا  شردپ  ات  داد  روتسد  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هاگنآ 

نانمؤمریما یهلا  بقل 

یلع دـنریذپیمن  شیرق  مدرم  زا  یخرب  هکنیا  مدینـش ، ربـنم  يـالاب  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـیوگیم : ساـبعنبا 
یلع هک  هداد  روتـسد  نم  هب  و  داد ، رارق  لوسر  ارم  دـنوادخ  یتـسار  هب  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : تسا  هدـیمان  ناـنمؤمریما  ار  مالـسلاهیلع ) )

وا ات  میوگب  امش  هب  نم  هک  هدرک  ارم  دنوادخ  تسوا …  ریما  زین  یلع  متسه ، وا  ربمغیپ  نم  هک  سک  ره  منک ، ریما  امش  رب  ار  مالسلاهیلع ) )
اریز نم ، تاـفو  زا  سپ  نم و  تاـیح  ناـمز  رد  هن  تسین  ریما  یلع  رب  امـش  زا  يدـحا  دـینک …  لـمع  شتاروتـسد  هب  دـینک و  تعاـطا  ار 

هک ار  هچنآ  نم  تسا  هدشن  هدیمان  مان  نیا  هب  وا  زا  شیپ  یـسک  تسا و  هدیمان  نینمؤملا  ریما  ار  وا  هداد و  رارق  ریما  امـش  رب  ار  وا  دـنوادخ 
[. 420 …  ] مدناسر امش  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع هرابرد  متشاد  روتسد 

نامیا رفک و  نیب  زرم 

هک یتسرد  هب  نم ! باحصا  يا  دومرف : دوخ  باحصا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  کی 
هحفص 258] ]

نم زا  سپ  تسا ، امش  یلو  وا  هک  ارچ  وا  زا  تعاطا  يوریپ و  و  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  هب  ار  امـش  دهدیم  روتـسد  دنوادخ 
ار مالسلاهیلع )  ) یلع دنوادخ  یتسار  هب  دیوشیم  هارمگ  هک  دیوشن  ادج  وا  زا  و  دیوشیم ، رفاک  هک  دینکن  تفلاخم  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب 

دنوادـخ یتسارب  تسا ، قفانم  درادـب  نمـشد  هک  ره  تسا و  نمؤم  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا  هداد  رارق  نامیا  قاـفن و  ناـیم  هناـشن 
هب تسا ، نم  دـعب  هفیلخ  نم و  ملع  هنیجنگ  رادـهگن و  رـس  وا  نم ؛ زا  سپ  هداد  رارق  امـش  شخب  روـن  نـم و  یـصو  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع

[. 421 …  ] منکیم تیاکش  یلع  قح  رد  ناملاظ  زا  دنوادخ 
هک ره  دور  خزود  هب  سپ  دریذپب ، وا  تیالو  دیاب  دوش  تشهب  دراو  باسحیب  درذگب و  طارـص  زا  هدنهج  قرب  نوچ  دهاوخیم  سک  ره 

تسوا و  میقتسم ، طارص  تسوا  و  دنیاین ، نآ  زا  زج  هک  تسا  هللا  باب  یلع  دنگوس ، راگدرورپ  لالج  تزع و  هب  دنک ، ار  وا  تیالو  كرت 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 422 …  ] دوشیم شسرپ  شتیالو  زا  تمایق  زور  رد  هک 
رد رب  سنا  میدـمآ ، هملـسما  هناخ  رد  هب  کلام  نب  سنا  يرـصب و  نسح  اب  نم  دـیوگیم : ملـسمیبا  هک : تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و 
نم تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  داد و  خساپ  هملـسما  مردام ! يا  وت  رب  دورد  تفگ : هملـسما  هب  نسح  میدش ، هناخ  دراو  ام  تسـشن و  هناخ 

( مالسلاهیلع  ) یلع هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یثیدح  ماهدمآ  تفگ  ياهدمآ  اجنیا  رد  هچ  يارب  دیـسرپ  میرـصب ، نسح 
اب مدینـش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مشوگ  ود  نیا  اب  هک  میوگ  یثیدح  تیارب  ادـخ  هب  تفگ : هملـس  ما  یئوگب ، میارب 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  موش . لال  دوش و  هداهن  نآ  رب  هنرگ  هدرک و  ظفح  ار  نآ  ملد  دنوش و  روک  رک و  هنرگ  مدید و  ممـشچ  ود  نیا 
، تسرپ تب  کی  وچمه  دشاب  وت  تیالو  رکنم  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  ياهدنب  ره  یلع ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  و 

نمؤم ره  يالوم  نم و  يالوم  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  مهدیم  یهاوگ  ربکا  هللا  تفگ : يرـصب  نسح  هاگنآ  تسا ، هدرک  تاـقالم  ار  ادـخ 
[. 423 …  ] تسا

هحفص 259] ]

دیشروخ اب  یلع  تبحص 

یترجه هکم  حتف  زا  دعب  دومرف : درک و  وغل  ار  ناناملـسم  ترجه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکم  حتف  زا  دعب  دیوگیم : سابعنبا 
یلع هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماـگنه  نیا  رد  میدیـسر  نزاوـه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  سپـس  تـسین ،

اب دمآ  رب  باتفآ  یتقو  ناج ! یلع  نک ، هظحالم  دوخ  هب  تبـسن  ار  لجوزع  يادخ  تمارک  زیخرب و  یلع ! يا  دومرف : درک و  مالـسلاهیلع ) )
؛ زور نآ  رد  الا  شلضف  هطـساو  هب  مدربن  کشر  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  زج  يدحا  هب  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : سابعنبا  وگب ، نخـس  نآ 

یلع دـمآ  رب  باـتفآ  نوـچ  دـیوگیم ، نخـس  روـطچ  باـتفآ  اـب  مالـسلاهیلع )  ) یلع مینیبـب  میورب  مـتفگ  مدوـخ  اـب  دـیوگیم : ساـبعنبا 
( مالـسلاهیلع  ) یلع ماما  خساپ  رد  باتفآ  دنوادخ ، هدننک  تعاطا  ربنامرف و  بوخ و  هدنب  يا  وت  رب  دورد  تفگ : تساخرب و  مالـسلاهیلع ) )

!! شقلخ رب  ادخ  تجح  وا و  یصو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  يا  وت  رب  دورد  درک : ضرع 
لوسر هک  مدید  دنگوس  دنوادخ  هب  هاگنآ  درکیم ، دنوادخ  رکش  داتفا و  هدجس  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هظحل  نیا  رد  دیوگیم : سابعنبا 

دیـشک و یلع  تروص  رب  ار  دوخ  تسد  درک و  دنلب  ار  وا  تفرگ و  رب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع رـس  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
[. 424 . ] درک تاهابم  شرع  نالماح  هب  وت  دوجو  هب  ادخ  يدنایرگ و  دوخ  هیرگ  زا  ار  نامسآ  لها  وت  زیخرب ! مبیبح  تفگ :

نامسآ ربا  هب  ربمایپ  نامرف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدوب  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  رد  یعمج  اب  ام  تفگ : سابعنبا :
ود ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمآ و  يربا  میدـید  میدرک  هاگن  ام  درک و  هراشا  نامـسآ  هب  دوخ  مشچ  هشوگ  اب  ملس 
نآ نایم  زا  درک و  ربا  نایم  تسد  داتسیا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  نییاپ ، دمآ  ربا  نآ  دناوخ  ارف  دوخ  يوس  هب  راب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  تفگیم ، حیبست  ترضح  تسد  فک  رد  فرظ  نآ  دروآ و  نوریب  هزات  يامرخ  زا  رپ  يدیپس  ماج 
زین مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  فک  رد  ماج  دروخ ، امرخ  نآ  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع داد ، مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبانبا یلع  هب  ار  فرظ  ملـس  و 

حیبست
هحفص 260] ]

نخـس هب  ادـخ  نذا  هب  فرظ  نآ  اجنیا  رد  يداد  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ار  نآ  يدرک و  لوانت  ماج  زا  هللالوسر  ای  تفگ : يدرم  تفگیم ،
الا دروخن  يزیچ  یـسک  نم  زا  ربمغیپ  يوس  هب  متـسه  ياهیدـه  نم  دـینادب  مدرم  يا  رونلا ، تاملظلا و  قلاخ  هللا  ـالا  هلا  ـال  تفگ : دـمآ و 
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[. 425  ] نآ یصو  ای  ربمغیپ 

یلع يونعم  هاگیاج 

هک ره  هدرک  ررقم  يرامـشیب  لئاضف  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مردارب  يارب  ادـخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تلیضف کی  هک  ره  دیآ و  رشحم  هب  سنا  نج و  هانگ  اب  هچ  رگ  زرمایب  ار  شاهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  ادخ  دنک  رکذ  ار  وا  تلیـضف  کی 

هدرک شوگ  هب  هک  یناهانگ  ادخ  دهد ، شوگ  وا  زا  یتلیضف  هب  هک  ره  دیوج و  شزرمآ  شیارب  ناگتشرف  دنامب  هتشون  نآ  ات  دسیونب  وا  زا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دزرمایب ، هدرک  مشچ  اب  هک  یناهانگ  ادخ  دنک ، هاگن  شتلیضف  هب  هک  ره  دزرمایب و 

زا تئارب  وا و  تیـالو  هب  زج  تسین  هتفریذـپ  هدـنب  ناـمیا  تستداـبع و  شیروآداـی  تستداـبع و  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  هاـگن 
[. 426 . ] وا نانمشد 

ربمایپ ياعد  لحم 

ضرع دنوادخ  هب  داتسیایم و  مالسلااهیلع  همطاف  و  مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  رد  رب  مد  هدیپس  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
دنع هوالب  نسح  هتمعن و  هللا و  دـمح  هب  عماس  عیمـس  تاحلاصلا  متت  همعنب  يذـلا  لصفنملا  معنملا  لـمجملا  نسحملا  هللادـمحلا  : ) درکیم

 …  ( ةولصلا رانلا  ءاسم  نم  هللااب  ذوعن  رانلا  حابص  نم  هللااب  ذوعن  رانلا  نم  هللااب  ذوعنان 
، عماس تسا و  عیمـس  هدرک ، مامت  ار  هحلاص  لامعا  دوخ  تمعن  هب  شخب  تلیـضف  هک  تسا  یئوکین  نسحم و  يادخ  نآ  صوصخم  دمح 

وا شیامزآ  نسح  وا و  تمعن  ادخ و  دمح 
هحفص 261] ]

زا ار  يدیلپ  هتـساوخ  ادخ  انامه  تیب ، لها  يا  داب  امـش  رب  تمحر  خزود ، ماش  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  خزود ، زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  ام  رب 
[. 427 ( ] دنک هزیکاپ  ار  امش  یبوخ  هب  تیب و  لها  يا  دربب  امش 

دمحم يوب  شوخ  لگ 

دیـس هنا  اما  لاق  یفنا  یلا  هتیندا  املف  هیدـی  اتکب  درولاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ینایح  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما 
ینیب هب  ار  نآ  هک  یماگنه  درک  هیده  نم  هب  ار  یلگ  شتسد  ود  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی : شالا ؛ دعب  ۀنجلا  ناحیر 

[. 428 (. ] تسا تشهب  ياهلگ  رورس  سآ ، لگ  زا  دعب  لگ ، نیا  دومرف : ترضح  نآ  مدرب  کیدزن  دوخ 
. دشابیم وبشوخ  دیفس و  شیاهلگ  گنر و  شوخ  زبس و  شیاهگرب  هک  رانا  تخرد  هیبش  تسا  یتخرد  سآ  لگ 

سنج هس  زا  ياهتشرف 

زا یکی  هب  ارم  درب و  تشهب  هب  تفرگ و  ارم  تسد  لیئربج  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شمشچ ناگژم  هک  دمآ  نوریب  نآ  زا  ياهیروح  مدرک  مین  ود  ار  هناد  نآ  نوچ  داد و  نم  هب  ياهناد  کی  هاگنآ  . دیناسر تشهب  ياهدنسم 

رارق فطل  دروم  ار  وت  دـنوادخ  متفگ : دـمحم ، يا  ادـخ ، لوسر  يا  دـمحا ، اـی  وت  رب  دورد  تفگ : نم  هب  دوب : سکرک  ولج  ياـهرپ  نوچ 
روفاک و زا  نآ  يـالاب  تسا و  کـشم  زا  منت  نیئاـپ  هدـیرفآ ، سنج  هس  زا  ارم  دـنوادخ  ماهیـضرم  هیـضار و  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دـهد ،

نب یلع  وت  ریزو  یـصو و  مع و  رـسپ  يارب  مدش  هدیرفآ  مدوب و  نم  شاب و  دومرف : دنوادخ  مدش و  ریمخ  یگدنز  بآ  اب  ربنع و  زا  ماهنایم 
[. 429 . ] بلاطیبا
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هحفص 262] ]

مالسا درم  نیرتزاتمم 

اب هایس  یئابع  تفر و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : شناردپ  لوق  زا  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
ارم و ضرق  دـنکیم  ادا  نم  فرط  زا  هکنآ  نم ، زیزع  میفـص ، متـسود ، دـناشوپ  نم  هب  ار  اـبع  نیا  دوـمرف : سپـس  تشاد ، نـت  رد  هریت  ود 

سپ تسا و  رتتواخـس  اب  همه  زا  و  رتصلخم ، همه  زا  نامیا  رد  هدش و  ناملـسم  نانمؤم ، همه  زا  شیپ  تسا  نم  ردارب  ثراو و  یـصو و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  وا  انامه  تسا  نیمز  لها  ماما  تسا و  نادیفس  ور  رورس  تسا و  رشب  دیس  نم  زا 

[. 430 . ] دش رت  شمشچ  کشا  زا  شکرابم  شیر  ات  تسیرگ  یپایپ  وا  قوش  زا  ملس  و 

وشم ادج  یلع  زا 

زا دعب  ادخ  تجح  یتسارب  هفیذح ! يا  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگیم : يرافغ  دیـسا  نب  هفیذح 
رد کش  وا  رد  کش  تسادـخ ، هب  كرـش  وا  هب  كرـش  تسادـخ ، اـب  رفک  وا  اـب  رفک  تسا ، مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  امـش  رب  نم 
ود درادن ، یندش  عطق  وا  ندـیرب  هک  تسا  نیتملا  هللا  لبح  وا  و  تسادـخ ، راکنا  وا  راکنا  و  تسادـخ ، رد  داحلا  وا  رد  داحلا  و  تسادـخ ،

. دنک یهاتوک  وا  قح  رد  هک  یسک  هدننک و  ولغ  تسود  دندش ، كاله  وا  هرابرد  سک 
( مالـسلاهیلع  ) یلع تسا ، نم  اب  تفلاخم  هک  نکم  تفلاخم  وا  اب  يوشیم و  ادج  نم  زا  هک  وشم ، ادج  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  هفیذـح ! يا 

زین ارم  دزاـس  دونـشخ  ار  وا  هک  ره  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  یلع  هـک  سک  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  نـم  و  تـسا ، نـم  زا 
[. 431  ] تسا هدرک  یضاو  دونشخ و 

هحفص 263] ]

قلطم درمناوج 

یلاح رد  ترـضح  نآ  دمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ینابایب  برع  کی  يزور  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
نم شیپ  يدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  ینابایب  برع  تفریذـپ ، ار  وا  تشاد  نت  رد  گنر  یلگ  ياـبع  هک 

. درمناوج ردارب  درمناوج و  رسپ  درمناوج و  منم  يرآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  نادرمناوج ؟ دننامه 
؟ وت درمناوج  ردارب  رسپ و  تسا  هنوگچ  اما  يدرمناوج  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  ینابایب  برع 

زا یناوجون  میدینـش  دـنتفگ : یهورگ  : ) دـیامرفیم هک  ار  لـجوزع  يادـخ  لوق  يدینـشن  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر 
دحا زور  رد  اریز  متـسه  درمناوج  ردارب  اما  متـسه و  میهاربا  رـسپ  نم  و  دـنیوگیم ) میهاربا  ار  وا  هک  تفگیم : نخـس  اـهتب  اـب  تفلاـخم 
تسا نم  ردارب  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و  یلع ، زج  يدرمناوج  تسین  راقفلاوذ و  زج  يریـشمش  تسین  درک ، ادن  نامـسآ  زا  يدانم 

[. 432  ] وا ردارب  نم  و 

يدوهی نز  هلیح 

هک ینادیم  وت  دنتفگ : دندمآ و  هدبع  مانب  يدوهی  ینز  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  نایدوهی  دیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) یلع
نیا وت  هکنیا  لباقم  رد  دـندرک و  هداـمآ  ار  رهز  نیا  دوهی  فارـشا  همه  هدرک  ناریو  ار  تیدوهی  هتـسکش و  ار  لیئارـسا  ینب  تشپ  دـمحم 
ینب ياسؤر  همه  درک و  ناـیرب  ار  دنفـسوگ  نز  نآ  داد  دـنهاوخ  یناـیاش  دزم  یناروخب  دـمحم  هب  ینک و  هدولآ  رهز  نیا  اـب  ار  دنفـسوگ 
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توعد دوخ  هناخ  هب  ار  دوهی  همه  دمحم  ای  تفگ  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  درک و  توعد  هناخ  هب  ار  لیئارـسا 
نب لهس  بویاوبا و  هجاجدوبا و  و  یلع )  ) نم هارمه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نک ، زارفارس  ارم  تنارای  اب  مه  وت  مدرک و 

هب نیرجاهم  زا  یعمج  فینح و 
هحفص 264] ]

رد رضاح  نایدوهی  دروآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  هدش  نایرب  دنفـسوگ  نز  دندش  دراو  نوچ  دندمآ و  وا  لزنم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوب ، هدز  هیکت  دوخ  ياهاصع  هب  دندوب و  هداتسیا  اپ  هب  دندوب و  هتسب  مشچ  اب  ار  دوخ  ياهینیب  هسلج 
وا هب  ام  ياهسفن  هک  مینادیم  دب  میهدیمن و  نتـسشن  هزاجا  دوخ  هب  ام  دـیآ  ام  نید  هب  يربمغیپ  نوچ  دـنتفگ : اهنآ  دینیـشنب  دومرف : ملس 

هتسب رهز  راخب  ذوفن  زا  سرت  هطساو  هب  ار  دوخ  ياهینیب  هکلب  دنتفگ ، غورد  اهنآ  دیامرفیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع دهد ، رازآ  ار  وا  دسرب و 
ای تفگ : دمآ و  رد  نخس  هب  دنفسوگ  نآ  مومسم  تسد  دندروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  دنفسوگ  نوچ  دندوب 

نیا بکترم  هچ  يارب  دومرف : تساوخ و  ار  هدبع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ممومـسم ، نم  روخم  ارم  دـینک  ربص  هللالوسر 
دشاب رگوداج  ای  وگغورد و  رگا  دناسر و  دهاوخن  ینایز  وا  هب  نم  راک  نیا  دشاب  ادخ  ربمغیپ  وا  رگا  متفگ  دوخ  اب  تفگ : وا  يدش ، لمع 

دناسریم تمالس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  دورف  ماگنه  نیا  رد  لیئربج  ، ماهدرک تحار  وا  زا  ار  دوخ  موق 
درک شرافس  زین  مه  دوخ  نارای  هب  نآرق و  هیآ  اعد و  نآ  ندناوخ  زا  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ …  مانب  وگب  دیامرفیم 

[. 433 . ] دننک تماجح  ات  داد  روتسد  سپس  دیروخب ، ار  همه  دومرف : سپس  دنناوخب ، ار  اعد  نآ  ات 
هحفص 267] ]

یلع ماما  ینیشن  هناخ  نارود 

منادیمن نآرق  ریسفت 

؟ تسیچ ابا  ینعم  هک  دندرک  لاؤس  دشابیم  سبع  هروس  رد  هک  ابا  هتهکاف و  هیآ و  هب  عجار  رکبوبا  زا 
ۀهکاف نم  مرادن ، یملع  ادخ  مالک  ریـسفت  رد  میوگب  رگا  دریگ ، دوخ  رد  ارم  نیمز  مادک  منک و  مرـس  هیاس  ار  ناسآ  مادک  تفگ : رکبوبا 

. دنادیم ادخ  ار  ابا  یلو  تسیچ  منادیم  ار 
دنوادخ دنوشیم  عفتنم  نآ  زا  تاناویح  هک  دنیوگ  ار  هایگ  ابا  هک  دـنادیمن  ایآ  هللا  ناحبـس  دومرف : دیـسر  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ربخ  نیا 

ار تاناویح  دسج  دنک  تیوقت  ار و  امش  ياهـسفن  اهندب و  نآ  هب  دنک  تیوقت  هچنآ  امـش ، تاناویح  امـش و  هب  مدرک  ماعنا  هک  دیامرفیم :
[. 434]

یلع ناتسد  رد  راوخبارش 

تلاح اب  ماگنه  حبص  يراسگیم ، هطساوب  دیلو  دش  هفوک  رادناتـسا  مکاح و  ار  وا  نامثع  طسوت  دوب  نامثع  يردام  ردارب  هک  هبقع  نب  دیلو 
دناوخ هناقشاع  راعشا  داهن و  یتسم  دب  يانب  زامن  يانثا  رد  درازگ  تعامج  زامن  مدرم  اب  لومعم  قبط  دمآ و  هفوک  عماج  دجـسم  رد  یتسم 

: تفگ درک و  دوخ  رـس  تشپ  تعامج  هب  ور  سپـس  دـناوخ  ار  حبـص  زاـمن  تعکر  راـهچ  تعکر  ود  ياـج  هب  دوبن  دوخ  لاـح  هب  نوچ  و 
!؟ مناوخب مه  رتدایز  مناوتیم  دیهاوخب  رگا  مراد  یبوخ  طاشن  زورما 

هحفص 268] ]
جراخ شتسد  زا  ار  تسم  رادناتـسا  رتشگنا  دندوب  عاضوا  رظان  هک  نارـضاح  زا  یعمج  داتفا  نیمز  هب  شوهیب  سپـس  درک و  غارفتـسا  دیلو 
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دنتفر و هشیاع  شیپ  اهنآ  دز  هنایزات  اب  ار  وا  نامثع  تفگ : ار  هیـضق  نامثع  هب  یتقو  هک  دوب  ریهز  نب  بدنج  رفن  دنچ  نیا  زا  یکی  دـندرک 
دمآ و نامثع  دزن  مالـسلاهیلع )  ) یلع دنتفر . مالـسلاهیلع )  ) یلع تمدخ  هاگنآ  دندرک ، ناونع  دـیلو  تشز  تکرح  هب  ار  نامثع  ییانتعایب 
يدز و کـتک  دـنداد  دـیلو  تردارب  قسف  هب  تداهـش  هک  ار  يدارفا  يدومن و  لـیطعت  ار  ناراـکهبت  هراـبرد  ار  یهلا  مکح  يارجا  دومرف :

ندرگ رب  ار  طیعمیبا  دالوا  اصوصخم  هیما و  ینب  نادرم  هک  داد  روتـسد  وت  هب  باطخ  نب  رمع  هک  نیا  اب  یتخاس  نوگرگد  ار  ادخ  ماکحا 
!؟ يدرک طلسم  مدرم  رس  رب  ار  قساف  نیا  ارچ  نکم ! طلسم  مدرم 

چیه رگید  یئامن و  لوزعم  هفوک  تموکح  زا  ار  دیلو  يروف  دیاب  دومرف : ترضح  درک ؟ دیاب  هچ  تسیچ و  امش  رظن  نونکا  دیسرپ : نامثع 
هرابرد ار  راوخبارـش  دح  دـیاب  دوبن  ینمـشد  نامگ و  يور  زا  اهنآ  یهاوگ  رگا  نک  راضحا  ار  دوهـش  سپـس  ینکن ، لوحم  يو  هب  يراک 

. ییامن يراج  دیلو 
هب  ) يرخاف سابل  تساوخ و  ار  دیلو  نامثع  دیسر  نامثع  دزن  دش و  هنیدم  دراو  یتقو  دیلو  درک ؛ هفوک  رادناتسا  ار  صاع  نب  دیعس  نامثع ؛
دح ار  وا  دورب و  دـهاوخیم  سک  ره  درک  مالعا  هاگنآ  دـیناشن  یقاتا  رد  ار  وا  تزع  لامک  اب  دـیناشوپ و  يو  هب  نیموکحم ) ساـبل  ياـج 

! دنزب
ار هفیلخ  رادرب و  نم  زا  تسد  تفگیم : تخادنایم و  هفیلخ  اب  دوخ  يدنواشیوخ  دای  هب  ار  وا  دـیلو  تفریم  وا  ندز  دـح  يارب  سک  ره 

. دومنیم يراددوخ  مه  وا  و  زاسم ، نیگمشخ  دوخ  هب  تبسن 
هک یلاح  رد  تفرگ و  تسد  هب  هنایزات  هب  دش و  نیگمشخ  تخس  دید ، ار  نیملسم  هفیلخ  يزاس  هنحص  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  نیمه 

ار اهنآ  دوب و  هتفگ  نارگید  هب  هک  ینانخـس  نامه  زاب  دیلو  دش . قاتا  دراو  دوب  شتمدخ  رد  زین  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماما  شگرزب  دـنزرف 
لیطعت ار  یهلا  دودـح  يارجا  نوچ  لیئارـسا  ینب  شاـب ! تکاـس  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع دروآ ، ناـبز  هب  ار  دوب  هدرک  بوعرم  بیرف و 

دید هک  دـیلو  متـسین  نمؤم  منک  رظن  فرـص  یهلا  دودـح  يارجا  زا  هفیلخ  اب  وت  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  مه  نم  رگا  دـندش  دوبان  دـندومن 
دنزب دح  ار  وا  هک  تسا  ممصم  ترضح 

هحفص 269] ]
دیلو تشاد  هخاش  ود  هک  ياهنایزات  اب  هاگنآ  دیبوک  نیمز  هب  تفرگ  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) یلع یلو  دنک  رارف  ترضح  گنچ  زا  ات  تساخرب 

رد مه  نآ  شردارب ، ندز  نیمز  هب  راـظتنا  چـیه  هک  ناـمثع  دز . وا  هب  هناـیزات  تفرگ و 80  دوـخ  یپ  رد  یپ  مـکحم و  تابرـض  ریز  هـب  ار 
بکترم هدروخ و  بارـش  دیلو  دومرف : ترـضح  ینک  راتفر  روط  نیا  دیلو  اب  هک  يرادن  قح  وت  یلع ! ای  تفگ : تشادن  ار  وا  دوخ  روضح 

[. 435 . ] يدید هک  تسا  نیا  زا  شیب  يرفیک  هتسیاش  وا  دوش  يراج  ادخ  مکح  هک  هدش  عنام  هدیدرگ و  قسف 

یلع ماما  تورث 

هنهک و نهاریپ  یتقو  اهنآ  درکیم ، روبع  شیرق  زا  یعمج  رانک  زا  يزور  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما 
یماگنه تسا ، هدیـشوپ  هراپ  نهاریپ  رقف  رثا  رب  تسا و  تسدیهت  ریقف و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  دندرک  راهظا  دـندید  ار  ترـضح  نآ  هراپ 

ار اهامرخ  هکلب  هدنارقف  هب  ار  اهامرخ  لاسما  دومرف : دوخ  یثادحا  ياهناتسلخن  يدصتم  هب  دینش  ار  اهنآ  نخس  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  هک 
. راذگب يدرکیم  عمج  اجنآ  رد  ار  اهامرخ  هک  يرابنا  نامه  رد  ار  اهنآ  لوپ  شورفب و  ناناگرزاب  هب 

. تشاذگ رابنا  رد  ار  نآ  دش و  هیهت  لوپ  زا  رپ  یلاوج  هاگنآ  دومن  راتفر  مالسلاهیلع )  ) یلع روتسد  قبط  يدصتم 
روضح هب  نانآ  درک  توعد  ار  اهنآ  داتـسرف و  مایپ  دنتـشادنپیم ، تسدـیهت  ار  شترـضح  هک  ییاـهنامه  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع سپس 

هب شیاپ  ندمآ  نیئاپ  ماگنه  الاب  رابنا  زا  امرخ  ندروآ  يارب  يدـصتم  دـیبلط  امرخ  یئاریذـپ  يارب  ماما  سپـس  دـندمآ ، مالـسلاهیلع )  ) یلع
. دیدرگ شخپ  نیمز  رد  نآ  دایز  ياهلوپ  دش و  هراپ  لاوج  دروخ و  لاوج 
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؟ تسیچ دایز  ياهلوپ  نیا  یلع ! يا  نسحلابا ؛ ای  اذه  ام  دنتفگ : بجعت  يور  زا  دارفا  نآ 
لام هک  تسا  یسک  لام  نیا  هل ؛ لام  نم ال  لام  اذه  دومرف : اهنآ  خساپ  رد  ترضح  نآ 

هحفص 270] ]
ناشن اهنآ  هب  داتسرف و  داتسرفیم ، امرخ  ناشیارب  لاس  ره  هک  ینادنمتسم  يارب  هدرک و  میسقت  ار  اهلوپ  نآ  اهنآ ، مشچ  ولج  سپـس  درادن !

[. 436  ] تسین ترضح  نآ  رقف  رطاخ  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع یتسیز  هداس  هک  داد 

دش دهاوخ  هفیلخ  تسنادیم  رتدوز 

زاتمم و نارای  زا  هک  دوسا  نب  دادـقم  دـنتفرگ . اروش  هناـخ ، رد  باـطخ  نب  رمع  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  يارب  هرفن  شـش  هورگ  نآ  هک  یتقو 
يریخ هتـشاد و  یتحیـصن  ادـخ  ياضر  يارب  نم  هک  دـیهد  تکرـش  دوخ  اب  زین  ارم  تفگ : اهنآ  هب  دـمآ و  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع صلخم 

ار نیا  اهنآ  دیوشنب ، نم  زا  ینخس  منک و  لخاد  هناخ  رد  ار  مرـس  دیراذگب  لقاال  سپ  تفگ : دادقم  دنتفریذپن ، اهنآ  مراد ، رظن  رد  ناتیارب 
: تفگ هاگنآ  دنتفریذپن  مه 

هدومن رارف  دحا  گنج  رد  هدرکن و  تکرش  ناوضر  تعیب  رد  و  هتشادن ، روضح  ردب  گنج  رد  هک  يدرم  نآ  اب  سپ  دیریذپیمن  هک  لاح 
. دینکن هفیلخ  ار  وا  دینکن و  تعیب 

. منادرگیمرب تلوا  بحاص  هب  ار  وت  مریگب  تسدب  ار  تموکح  مامز  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ناه  تفگ : دوب  هسلج  وزج  هک  نامثع  اجنیا  رد 
دیسر نامثع  هب  يو  گرم  ربخ  نوچ  متشگزاب . مرخآ  لوا و  بحاص  هب  نم  هک  دیهد  ربخ  نامثع  هب  تفگ : دیـسر  ارف  دادقم  گرم  نوچ 

ار وت  ادخ  تفگ : داتـسیا و  دیـسر و  شربق  رـس  رب  ات  دمآ  دروآ ) اجب  ار  نازاب  تسایـس  تسایـس و  مسر  دش  هدوسآ  دادقم  زا  شرطاخ  (و 
[. 437 …  ] هک دنچ  ره  يدوب  بوخ  دنک  تمحر 

رکبوبا ردپ  هاگدید  زا  تفالخ  بصغ 

، داـتفا هزرل  هب  راوگاـن  ربـخ  نیا  زا  هکم  رهـش  دومن  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  نوچ  دـیوگیم : بیـسم  نب  دـیعس 
؟ تسا ربخ  هچ  تفگ : رکبوبا ) ردپ   ) هفاحقوبا

وت رسپ  دنتفگ : هتفرگ ؟ تسدب  ار  فالخ  روما  مامز  یـسک  هچ  تفگ : تسا . هتفای  تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتفگ :
!!! رکبوبا

هحفص 271] ]
. دیشخب ادخ  هچنآ  يارب  تفگ : يرآ ، دنتفگ : دندش ؟ یضار  تفالخ )  ) رما نیا  هب  برع ) زا  هلبق  ود   ) هریغم ینب  سمـش و  ینب  ایآ  تفگ :

رما رد  هریغم ) ینب  سمش و  دبع  ینب   ) امش رما ، نیا  تسا  بجع  هچ  دشابن ، ياهدنشخب  هتشادزاب  ادخ  هچنآ  هب  تبسن  و  تسین ، يریگولج 
تملاسم اب  هدـش ) بصغ  قحان  هب  هک   ) تفالخ رما  رد  دـیتساخرب و  گنج  عازن و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  زین  توبن 

!! دیتفریذپ ار  نآ  دیدرک و  لمع 
[. 438  ] تسین نآ  زا  يزیرگ  هک  تسا  راگزور  تالکشم  زا  نیا  هک  هتبلا 

تفالخ دروم  رد  ردپ  هب  رکبوبا  همان 

: همان نومضم  اما  و  تسا . قمعت  هجوت و  لباق  رایسب  هک  تشون  ياهمان  هفاحقوبا  دوخ  ردپ  هب  دش  هفیلخ  رکبوبا  هک  یتقو 
هفاحقوبا يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  زا  تسیاهمان  نیا 
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؛ دعب اما 
دهاوخ بوخ  وت  يارب  زا  ییایب  نم  يوس  هب  وت  رگا  متـسه و  دنوادخ  هفیلخ  زورما  سپ  دندش ، نم  تفالخ  هب  یـضار  مدرم  هک  یتسردـب 

: تفگ همان  هارمه  لماح  هب  دناوخ  ار  شرسپ  همان  رکبوبا  ردپ  یتقو  [ 439 !! ] دوب
؟ دننز زاب  رس  مالسلاهیلع )  ) یلع تفالخ  زا  مدرم  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ 

رکبوبا دندوب و  هدش  هتـشک  وا  تسدب  شیرق  ناگرزب  زا  يرایـسب  دوب و  نس  مک  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفگ : هفاحقوبا  هب  رکبوبا  ناسر  همان 
. دندرک ادخ  هفیلخ  ار  وت  رسپ  تهج  نیا  هب  اذل  دوب  رتگرزب  لاس  نس و  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع زا 

: تفگ هفاحقوبا 
. مرتراوازس نم  سپ  رکبوبا ، زا  مرتگرزب  نس  رد  نم  تسا ، لاس  نس و  هب  تفالخ  تماما و  رما  رگا 

هحفص 272] ]
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدوب  دهاش  نم  هک  یتسردب  دناهدرک . بصغ  ار  وا  قح  دناهدرک و  ملظ  مالـسلاهیلع )  ) یلع رب  هک  یتسردب 

. مینک تعیب  ( مالسلاهیلع  ) یلع اب  هک  ام  هب  درک  رما  درک و  تعیب  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  ام  روضح  رد  ملس  هلآ و  و 
: تشون نینچ  ار  رکبوبا  شرسپ  همان  باوج  هفاحقوبا  سپس 

. ار همان  نآ  نومضم  متفای  دیسر و  نم  هب  وت  همان 
؛ دراد ضقانت  نآ  رگید  یضعب  اب  وت  همان  رد  بلاطم  زا  یضعب  قمحا ! درم  يا 

رما هب  دـندرک و  باختنا  ارم  مدرم  هک  ییوگیم  رابکی  لوسر و  هفیلخ  ییوگیم  راب  کی  متـسه و  ادـخ  هفیلخ  نم  ییوگیم  راب  کی  وت 
دندش یضار  متفالخ 

[. 440 !!! ] مدرم يأر  اب  هن  تسادخ  اب  هفیلخ  باختنا  هک  درک  حیرصت  درک و  عنم  رایسب  عینش  رما  نیا  زا  ار  وا  سپ 

تسا درم  نابهگن  لجا 

رد هک  نیـشنم  اجنیا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  یـصخش  درکیم . يرواد  مدرم  ناـیم  دوب و  هتـسشن  یجک  راوید  ياـپ  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ماـما . دـش بارخ  راوید  تساـخرب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  نیمه  تسا . نم  ناـبهگن  لـجا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع تسا . طوقـس  فرش 

[. 441 . ] تسا نیقی  نیا  درکیم و  اهراک  هنوگ  نیا  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع دومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص

یهلا ردق  اضق و 

رارق ضارتـعا  دروم  هک  نیمه  تسـشن ، رگید  راوید  ياـپ  درک و  تکرح  یجک  راوـید  ياـپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع تفگ : هتاـبن  نب  غبـصا 
رارف رگید  ردق  اضق و  هب  يردق  اضق و  زا  داد  خساپ  ترـضح  ینک ، رارف  یهلا  ردـق  اضق و  زا  یهاوخیم  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ای  هک  تفرگ 

[. 442 . ] منکیم
هحفص 273] ]

دوش ماجنا  راب  ود  صاصق  ارچ 

صخش لوتقم  ردارب  هک  درک  مکح  باطخ  نب  رمع  دوب ، رمع  دزن  ار  لتاق  صخش  لوتقم  ردارب  دش ، هتشک  يرگید  صخـش  طسوت  يدرم 
اذل تسا . هتفر  ایند  زا  وا  تسا و  هتشک  ار  وا  درک  ادیپ  نیقی  هک  دز  يردق  هب  ار  لتاق  صخـش  ، لوتقم ردارب  دشکب ؛ دنک و  صاصق  ار  لتاق 

دندرک و راوادم  ار  وا  دـنتخادرپ و  وا  نامرد  هب  تاذـل  تسا  هدـنز  هک  دـنتفایرد  هتـشادرب  ار  وا  لتاق ، يایلوا  تفر ، درک و  اهر  ار  وا  مسج 
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هرابود زین  باطخ  نب  رمع  دش و  وا  نتشک  صاصق و  یعدم  ددجم  دید  ملاس  ار  وا  یتقو  لوتقم  ردارب  دش ، بوخ  لتاق  لاح  یتدم  زا  دعب 
ترـضح نآ  زا  دـش و  هدیـسر  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دزن  ار  بلطم  هکنیا  ات  تشاد  همادا  اـهنآ  عازن  درک . رداـص  ار  يو  لـتق  مکح 

: دومرف درک و  وغل  ار  وا  مکح  تفر و  رمع  دزن  مالسلاهیلع )  ) ماما دندرک . ار  تواضق  تساوخرد 
ار دوخ  ناج  نوچ  لوتقم  ردارب  دشکب ، ار  وا  سپس  دنک . صاصق  هدش  دراو  وا  رب  لوتقم  ردارب  طسوت  هک  ار  ییاههجنکـش  دیاب  لتاق  ادتبا 

. درک رظن  فرص  صاصق  زا  دید  رطخ  رد 
رگا تفگ : هاگنآ  دیا . تمحر  نادـناخ  امـش  نسحلاابا ! ای  ار ، يادـخ  ساپـس  تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  ارجام  نایاپ  رد  رمع  هاگنآ 

. دشیم كاله  رمع  دوبن  مالسلا ) هیلع   ) یلع

امرخ لخن  رب  يدیهش 

هتخومآ ار  ایانم  ایالب  ملع  ناشیا  زا  تسا و  ترضح  نآ  رارسا  بحاص  و  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  صاخ  نارای  باحصا و  زا  دیـشر 
زا تسـشن و  ییامرخ  تخرد  ریز  رد  دمآ و  یناتـسلخن  هب  دوخ  باحـصا  اب  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  دوب .
راد رب  تخرد  نیا  بوچ  رب  ار  وت  دیـشر ! اـی  هک  دومرف : ترـضح  . دوب یبـطر  وکین  هچ  درک : ضرع  دیـشر  درک . لواـنت  تخرد  نآ  هوـیم 

. تسا کیدزن  شگرم  هک  تسناد  دندرک و  عطق  ار  تخرد  هک  هاگنآ  ات  درکیم  يرایبآ  ار  تخرد  نآ  دیشر  سپ  نآ  زا  دیشک . دنهاوخ 
وا زا  دایزنبا  درکن . ییانتعا  يو  اما  دـنکن . يوریپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  زا  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  وا  دایزنبا  دـعب  يدـنچ 

اهتسد و دومرف : ماما  هک  تفگ : دیشر  تسا . هداد  ربخ  هنوگچ  ار  وت  تبقاع  ماما  هک  دیسرپ 
هحفص 274] ]

. دنک ءاشفا  ار  ماما  غورد  تسناد  دوخ  لطاب  روصت  هب  دایزنبا  دیرب . یهاوخ  ار  منابز  اهاپ و 
ناناملـسم هدنیآ  لاح  زا  وا  دندش  هجوتم  یتدـم  زا  سپ  ماما  دـنراد . هاگن  ملاس  ار  شنابز  دـنربب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  داد  روتـسد  اذـل 

دیهش ار  وا  دندیرب و  زین  ار  يرجه  دیـشر  نابز  داد  روتـسد  دایزنبا  سپ  دناروشب  دایز  نیا  رب  ار  مدرم  هک  تسا  کیدزن  دنادیم و  نخس 
. دندرک

منیبیم دیفس  ور  ار  وا 

یلع ترـضح  اـب  نوـچ  دیدنـسپن و  ار  ناـنآ  رظن  تسـشن ، شباحـصا  اـب  تروـشم  هب  سدـقملا  تیب  حـتف  يارب  مود  هـفیلخ  هـک  یماـگنه 
: تفگ درک و  شباحصا  هب  ور  هاگنآ  تفریذپ . ار  نآ  تفایرد ، ار  ترضح  نآ  ییامنهار  درک و  تروشم  مالسلاهیلع ) )

[. 443 . ] منیبیم دیفس  ور  ار  وا  میاتسیم و  تروشم  رد  ار  وا  منکیمن و  راتفر  مالسلاهیلع )  ) یلع نخس  تروشم و  هب  زج  نم 
اب نوچ  دیدنـسپن و  ار  نانآ  رظن  نکل  تخادرپ ، شیوخ  باحـصا  اب  هرواشم  هب  تفرگ  ار  ماش  هب  یـشک  رکـشل  دـصق  رکبوبا  هک  ینامز  و 

یلص ربمایپ  ملع  ثراو  مالسلاهیلع )  ) یلع نیا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  تفریذپ و  ار  ترضح  داهنشیپ  درک ، تروشم  مالسلاهیلع )  ) یلع
هک يرهـش  رد  دنکن  اهر  ارم  دنوادخ  تفگیم : مود  هفیلخ  و  [ 444 . ] تسا قفانم  دنکش  وا  یتسار  رد  هک  ره  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

[. 445 . ] دشابن نآ  رب  وا  هک  یطیارش  رد  دنکن  اهر  ارم  دشابن و  نآ  رد  نسحلاوبا 

تسا یلع  اب  قح 

قح یلع  دننام  یـسک  تفگ : درک و  درم  نآ  هب  ور  مود  هفیلخ  درک ، مهتم  یهاوخ  دوخ  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  رمع ، دزن  رد  يدرم 
وا ریشمش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دزرو  ربکت  هک  دراد 
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هحفص 275] ]
. تسا نانآ  نیرتفیرش  نیرتهقباس و  اب  و  تواضق ، رد  تسا  تما  نیا  درف  نیرتاناد  وا  نآ  رب  هوالع  دشیمن ، راوتـسا  مالـسا  ساسا  دوبن ،
رد رمع  اهراب  و  [ 447  ] درکیم لمع  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  رظن  رگید  نایدا  ناوریپ  زا  جارخ  تفایرد  يارب  مود  هفیلخ  اذـل  [ 446]

[. 448 . ] دنروآ ایند  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع نوچ  یسک  ات  دنزجاع  نانز  تفگیم : مدرم  دزن 

بلاطیبا نب  یلع  تیالو  دیهش 

هللا یلص  ربمایپ  زا  وا  تسا . مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  يافواب  نارای  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هباحـص  زا  هریون  نب  کلام 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاحترا  زا  سپ  تسا . مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نآ  زا  ینیشناج  ماقم  هک  دوب  هدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هک درک  لاؤس  وا  زا  دید  ربنم  رب  ار  رکبوبا  نوچ  دبایب . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیتسار  نیـشناج  ات  دش  هنیدم  دراو  ملس 

یلع  ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  یـصو  نآ  رب  تـفگ : دینـش ؛ يرآ  باوـج  نوـچ  و  یتـسین ؟ اـم  یمیمت  ردارب  نآ  وـت 
ترضح دید  دندرک و  فیرعت  ار  تفالخ  بصغ  يارجام  وا  يارب  یتقو  دناهدرک ؟ رما  وا  تیالو  هب  ارم  هک  هدمآ  شیپ  هچ  مالـسلاهیلع )) )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  راک  رد  امش  هکلب  هدشن  ثداح  يراک  چیه  تفگ : تسیرگ و  تسا  هدش  نیـشنهناخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ار وا  داد  نامرف  رکبوبا  هگنآ  هدرب ؟ الاب  ربنم  نیا  رب  ار  وت  یـسک  هچ  دـیوگیم : دـنکیم و  رکبوبا  هب  ور  سپـس  دـیاهدرک . تنایخ  ملـس  و 

دوشیم راوس  شیوخ  بسا  رب  هک  یلاح  رد  وا  دندرک و  نوریب  دجـسم  زا  ار  وا  دنتـساخرب و  دیلو  نب  دلاخ  ذفنق و  دنیوگیم  دننک  نوریب 
دیلو و نب  دلاخ  تسد  هب  کلام  دعب  زور  دنچ  هک  دناهدرک  لقن  ینس  هعیش و  داتسرفیم . دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب 
دش و رتسبمه  وا  رسمه  اب  دلاخ  دنتشک  ار  وا  هک  بش  نامه  رد  دنتشاذگ و  شتآ  رد  گید  ریز  ار  وا  رـس  دش و  هتـشک  رکبوبا  نامرف  قبط 

!!!؟ رکبوبا تفالخ  تموکح و  نتفریذپن  افرص  تلع  هب  مهنآ  دروآ . هنیدم  هب  درک و  ریسا  ار  ناشیا  نانز  تشک و  ار  کلام  هفیاط  و 
هحفص 275] ]

رکبوبا اب  یلع  ماما  جاجتحا 

ندروآ رذع  تهج  تفای  مکحم  ار  دوخ  تفالخ  ياههیاپ  رکبوبا  نوچ  دنکیم ، تیاور  شناردـپ  زا  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  ترـضح 
متشادن و تفالخ  هب  یتبغر  لیم و  دنگوس  ادخ  هب  مالـسلاهیلع )  ) نسحلاابا ای  دیوگیم : ترـضح  هب  دوریم و  مالـسلاهیلع )  ) یع ماما  دزن 

. منادیمن رتراوازس  ماقم  نیا  هب  نارگید  زا  ار  دوخ 
؟ درک راداو  راک  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  تسا  نینچ  هلأسم  رگا  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 

تعامج نوچ  دنکیمن ، عمج  یهارمگ  هب  ارم  تما  دنوادخ  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  درک : ضرع  رکبوبا 
. متفریذپ ار  ماقم  نیا  مدرکن  هدهاشم  ینافلاخم  مدید و  ار  مدرم 

تما نیا  زا  يدارفا  دندیزرو ، عانتما  وت  اب  تعیب  زا  هک  [ 449 …  ] رذوبا و رامع ، ناملس ، نوچ  یهورگ  نم و  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
؟ هن ای  دندوب 

. دیدوب تما  زا  ناشیا  همه  امش و  يرآ  رکبوبا :
تفالخ لیلد  دوخ  يارب  ار ، هورگ  نیا  تفلاخم  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  تروص  نیا  رد  مالـسلاهیلع :)  ) یلع ماـما 

؟ ینکیم بوسحم 
. دندرگرب نید  زا  مدرم  مندیشک ، رانک  اب  مدیسرت  مدش  علطم  نوچ  مدوب و  عالطایب  ناشیا  تفلاخم  زا  تفالخ ، راک  همتاخ  ات  نم  رکبوبا :

؟ دشاب هتشاد  دیاب  هفیلخ  ار  یتایصوصخ  هچ  وگب  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
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دهز و نتـشاد  باطخلا و  لصف  باتک و  هب  ندوب  ملاع  یهاوخ و  تلادـع  یتریـس و  کین  یـسولپاچ و  مدـع  افو و  یهاوخریخ و  رکبوبا :
. نیمولظم زا  عافد 

؟ نم دوجو  رد  ای  یباییم  دوخ  دوجو  رد  ایآ  یتفگ ، هک  ار  یتافص  نیا  ادخ : هب  ار  وت  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
(. مالسلاهیلع  ) نسحلاابا ای  وت  دوجو  رد  رکبوبا :

هحفص 277] ]
؟ وت ای  مدرک  تباجا  نم  تسخن  ار ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توعد  ایآ  ادخ : هب  ار  وت  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 

. وت هتبلا  رکبوبا :
؟ وت ای  مدرک  غالبا  نم  ناکرشم  هب  جح  مسوم  رد  ار  تئارب  هروس  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 

. يدرک تئارق  وت  یلب ؛ رکبوبا :
رارق ترـضح  نآ  رپس  ار  دوخ  ناج  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ترجه  عقوم  رد  ایآ  مالـسلاهیلع :)  ) یلع ماـما 

؟ وت ای  مداد 
. يدوب وت  هک  قحلا  رکبوبا :

؟ وت ای  مدش  ناناملسم  همه  وت و  يالوم  نم  ریدغ  زور  رد  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
. وت هکلب ، رکبوبا :

وت هب  طوبرم  هدمآ  فیدر  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  تیالو  رب  هک  یتیالو  تاکز ، هیآ  رد  ایآ  مالـسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
؟ نم ای  تسا 

. تسا وت  هب  طوبرم  رکبوبا :
جراخ اهنآ  يوس  هب  نم  نادنزرف  لها و  اب  اراصن  نیکرشم  هلهابم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 

؟ تنادنزرف وت و  اب  ای  دش 
. دش جراخ  تنادنزرف  امش و  اب  هن  رکبوبا :

؟ وت تیب  لها  وت و  هرابرد  ای  هدش  لزان  متیب  لها  نم و  هرابرد  ریهطت  هیآ  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
. دش لزان  وت  تیب  لها  وت و  يارب  انیقی  رکبوبا :

؟ وت ای  میدش  عقاو  لومشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  منادنزرف  مرسمه و  نم و  ءاسک  ریز  رد  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
. دندوب تنادنزرف  لها و  وت و  یلب  رکبوبا :

؟ یتسه وت  ای  اریطتسم  هدرش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  هیآ  بحاص  منم  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
هحفص 278] ]

. ییوت هتبلا  رکبوبا :
؟ مدوب نم  ای  درک  بورغ  باتفآ  سپس  دناوخ  ار  دوخ  زامن  وا  ات  تشگرب  وا  يارب  باتفآ  هکنآ  يدوب  وت  ایآ  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما 

. يدوب وت  رکبوبا :
یلع الا  یتف  راقفلاوذ ال  الا  فیس  ال  دندرک . باطخ  نینچ  ار  وا  نامسآ  بناج  زا  دحا  زور  رد  هکنآ  يدوب  وت  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 

؟ مدوب نم  ای 
 … يدوب وت  هتبلا  رکبوبا :

وت تفریذپ  ار  تیرومأم  وا  داد و  تیرومأم  نج  هفیاط  يوس  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  ایآ  مالـسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
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؟ نم ای  يدوب 
. يدوب وت  یلع  ای  رکبوبا :

ای مکاضقا  یلع  دومرف : درک و  تلالد  باطخلا  لصف  اضق و  ملع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  منم  ایآ  مالـسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
؟ ییوت

يدوب وت  رکبوبا :
یسک اب  وت  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  هب  وا  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یسک  نآ  يدوب  وت  ایآ  مالـسلاهیلع :)  ) یلع ماما 

؟ مدوب نم  ای  تسا  مدقم  همه  رب  مالسا  نامیا و  ثیح  زا  هک  يدرک  جاودزا 
. يدوب وت  صخش  نآ  رکبوبا :

؟ مدوب نم  ای  دنداد ، مالس  وا  هب  نامسآ  تفه  ياهکلم  هک  ردب  زور  رد  يدوب  وت  ایآ  مالسلاهیلع :)  ) یلع ماما 
[. 450 …  ] يدوب وت  هتبلا  رکبوبا :

ادخ و زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  دومرف : وا  هب  ماما  هاگنآ  درکیم . قیدصت  ار  نآ  رکبوبا  تفگیم و  شیوخ  بقانم  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما 
؟ يدرک بحاصت  يرادن  ار  نآ  تیلها  هک  ار  یماقم  هتشاد و  زاب  ادخ  نید  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هحفص 279] ]
يوس هب  هاگنآ  مشیدـنیب . هزرابم  نیا  رد  اـت  هدـب  تلهم  نم  هب  ار  زورما  يدومرف  تسار  درک : ضرع  داـتفا و  هیرگ  هب  لاـح  نیا  رد  رکبوبا 
تعیب وت  اب  ات  نک  زاب  ار  تتـسد  نسحلاابا  ای  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  تمدـخ  هب  رکبوبا  هاگرحـس  درک . هعجارم  دوخ  هناخ 

، هدومرف وا  هب  هدرک و  ییانتعایب  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  ار  دوخ  هتـشذگ  بش  باوخ  يارجام  منک و 
. درک فیرعت  ترضح  يارب  ار  دنادرگزاب  شلها  هب  ار  قح  هک 

يارب ار  هعقاو  نیا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  هاگنآ  داد و  تعیب  تسد  ماما  اب  رکبوبا  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
نیا زا  ار  وا  دینـش  ار  ارجام  نوچ  درک و  دروخرب  وا  اب  رمع  هار  رد  نکل  دش ، ناور  دجـسم  يوس  هب  رکبوبا  دننک . وگزاب  دجـسم  رد  مدرم 

[. 451 . ] تشادزاب لمع 

دندرک هراچیب  ارم  تعامج  نیا  ایادخ !

ربماـیپ لاـحترا  زا  دـعب  یلاوتم  بش  هس  شیوخ  یهلا  قوقح  زا  عاـفد  يارب  مه  مدرم و  رب  شیوـخ  تجح  ماـمتا  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
نیـسح نسح و  هارمه  هب  درکیم و  بکرم  راوس  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  یلاح  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

رسمه يارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دناوخیم . ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  تفریم و  راصنا  نارجاهم و  هناخ  رد  هنابـش  مالـسلاهیلع ) )
يور ام  هب  رکبوبا  زا  شیپ  مالسلاهیلع )  ) یلع رگا  دنتفگیم : دندرکیمن و  يراک  فسأت  راهظا  زج  نانآ  درکیم و  دادمتسا  نانآ  زا  دوخ 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رهطم  ندب  نم  هک  دوب  هتـسیاش  ایآ  دومرفیم : اهنآ  خساپ  رد  ماما  میدینادرگیمن . يور  وا  زا  زگره  ام  دروآیم 
اعمج طقف  بش  نیا 3  رد  مزیخرب . زیتس  هب  تفالخ  ندروآ  تسدـب  يارب  مزاس و  اهر  هناخ  رد  نفد  نفک و  لـسغ و  ودـب  ار  ملـس  هلآ و  و 
نامیپ دقع  يارب  تسد  هب  هحلسا  هدیشارت و  ياهرس  اب  حبص  هک  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح  نایاپ  رد  دنداد . تبثم  خساپ  ترـضح  هب  رفن   44

. دندرک ار  مالسلاهیلع )  ) یلع نامرف  تباجا  ریبز  دادقم و  رذوبا ، ناملس ، ینعی : رفن  طقف 4  حبص  اما  دیوش  هدامآ  گرم  اب 
، لیئارـسا ینب  هک  هنوگنآ  دـندرک ، هراچیب  ارم  تعامج  نیا  ایادـخ ! تفگ : نینچ  درب و  ـالاب  ار  دوخ  ياـهتسد  ترـضح  هماـگنه  نآ  رد 

ار ام  راکشآ  ناهنپ و  وت  ادنوادخ  ار ، نوراه 
هحفص 280] ]
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دوب هدـیناسر  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینامیپ  دوبن  رگا  هبعک و …  نارفاـسم  هب  دـنگوس  هبعک ، هب  دـنگوس  ینادیم ،
 … دنمهفب ار  تقیقح  ینامز  كدنا  زا  دعب  ات  مدیرابیم ، ورف  ار  تکاله  ياههقعاص  متخادنایم و  گرم  دور  هب  ار  نافلاخم  همه 
ترضح هب  ربمایپ  ییادها  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  كدف  هک  دوب  هتشذگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  زونه 10  و 

 … دشیم دیابن  هک  ار  هچنآ  دش و  لاغشا  رکبوبا !! هفیلخ  روتسد  هب  مالسلااهیلع  ارهز 

یعقاو نیشناج 

هـس هک  هدومرف  هدعو  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادـخ ، لوسر  نیـشناج  يا  تفگ : دـمآ و  رکبیبا  دزن  يدرم  يزور 
: دیوگیم درم  نیا  نسحلاابا ! ای  تفگ : رکبوبا  دمآ ، مالـسلاهیلع )  ) یلع دیناوخب ، نم  دزن  ار  یلع  تفگ : رکبوبا  دهدب . نم  هب  امرخ  تشم 

!! دیهدب وا  هب  امش  سپ  دهدب ، وا  هب  امرخ  تشم  هس  هک  هدومرف  هدعو  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
امرخ تصش  امرخ  تشم  ره  هک  دندید  دندرمش  یتقو  دیرامش ، هب  ار  اهامرخ  نآ  دادعت  تفگ : رکبوبا  داد . وا  هب  امرخ  تشم  هس  ترضح 

. تسا هدوب 
تـسرد میدـشیم  نوریب  هنیدـم  يوـس  هب  هکم  زا  هک  ترجه  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتـسار  هب  تـفگ : رکبوـبا 

[. 452 . ] تسا ربارب  ددع ) ای   ) لدع رد  یلع  تسد )  ) فک نم و  فک  رکبابا ، يا  هک  دندومرف :

دراد یکدنا  نارادفرط  قح 

امـش زا  مالـسلاهیلع )  ) نانمؤمریما يا  درک : ضرع  تساخرب و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  روضح  رد  یلیلیبا  نب  نمحرلادبع  يزور 
راک زا  ایآ  يدومرفن . يزیچ  اما  ییامرفب  يزیچ  تدوخ  راک  هرابرد  هک  میدوب  رظتنم  هتبلا  مریگ ، ارف  امـش  زا  ار  يزیچ  اـت  منکیم  شـسرپ 

ناتدوخ رظن  ای  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  شرافـس  لیلد  هب  امـش ) توکـس  نیا   ) ایآ هک  یهدیمن  ربخ  اـم  هب  شیوخ 
اهنآ نیرتنئمطم  و  میاهتفگ ، یناوارف  راتفگ  امش  هرابرد  ام  انامه  تسا ؟ نینچ 

هحفص 281] ]
هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تموکح  رگا  میتفگیم : ام  میریذپب . امش  زا  میونشب و  ناتدوخ  نابز  زا  هک  تسا  نامه 

؟ میوگب هچ  منادیمن  دنسرپب  هراب  نیا  رد  نم  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تخادرپیمن ، عازن  هب  امش  اب  يدحا  دیسریم  امش  تسد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  لیلد  هچ  هب  سپ  میوگب  نینچ  رگا  دنرتهتسیاش ؟ امـش  زا  دننآ  رد  هک  هچنآ  هب  تعامج  نیا  هک  مینک  لایخ  نینچ  ایآ 

تسوا و يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  ره  مدرم  يا  دومرف : دومن و  بصن  ار  امـش  عادولا  ۀجح  زا  تشگزاب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
؟ میریذپب ار  اهنآ  تیالو  ام  هچ  يارب  سپ  يرتهتسیاش  دننآ  رد  اهنآ  هک  هچنآ  هب  تبسن  نانآ  زا  امش  رگا 

درب و دوخ  دزن  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ  انامه  نامحرلادبع  يا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  انامه  مدوب و  رتهتسیاش  مسابل  نیا  هب  دوخ  یگتـسیاش  زا  مدرم  هب  تبـسن  زور  نآ  رد  نم 

زا سپ  هک  يزیچ  نیتسخن  انامه  میریذپب و  منک و  رارقا  ادخ  زا  تعاطا  رطاخب  دیدومن ، دوخ  رخسم  ارم  رگا  هک  دوب  هدش  یشرافس  نم  هب 
، تشگ تسـس  ام  راک  نوچ  سپ  دوب  سمخ  رد  ام  قح  لاطبا  دـش  عیاض  هتـساک و  ناـمقح  زا  تفـالخ ) بصغ  زا  سپ  اـی   ) ترـضح نآ 

دننادرگزاب نم  هب  يریگرد  تساوخرد و  نودـب  رگا  هک  تسا  مدرم  رب  یقح  ارم  اـنامه  دـندیزرو و  عمط  اـم  رد  شیرق  زا  دـنچ  یناـپوچ 
ینیعم تدـم  رد  مدرم  زا  هک  متـسه  يدرم  ناسب  نم  تفای و  دـهاوخ  همادا  یمولعم  تدـم  اـت  نآ  مزیخیم و  رب  شماـجنا  هب  مریذـپیم و 
نودب دناتـسیم  ار  نآ  هرخالاب  دنزادنا  ریخأت  هب  رگا  و  دیوگ : ناشـساپس  دریگب و  ارنآ  دـننک  عیرـست  وا  لام  تخادرپ  رد  رگا  دراد ، یبلط 
ناویح ناسب  مردـم  رظن  رد  اـما  دریگیم  شیپ  ار  یمرن  تلوهـس و  هار  هک  مشاـب  يدرم  دـننام  نم  و  دریگ ، رارق  ساپـس  دروم  رگید  هکنیا 
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. دنکیم هولج  یشومچ 
رظنفرص نم  زا  مدرک  توکس  هاگره  سپ  دراد ، مدرم  زا  یکدنا  نارادفرط  هک  دوشیم  هتخانـش  هار  نیا  زا  قح  هشیمه  هک  تسین  نیا  زج 

تسد زین  امش  مرادیم  تسد  نم  هک  هاگنآ  ات  سپ  درک ، مهاوخ  تیاده  ار  امش  دیـشاب  خساپ  دنمزاین  هک  دیآ  شیپ  یبلطم  رگا  هک  دینک 
: دناهتفگ ناینیشیپ  هک  روطنامه  امش  هک  دنگوس  تدوخ  ناجب  نانمؤمریما  يا  تفگ : نمحرلادبع  دیرادب . نم  زا 

هحفص 282] ]
[. 453  ] يدیناسر تشاد  اونش  شوگ  هک  یسک  ره  شوگب  و  يدومن ، رادیب  دوب  باوخ  ار  سک  ره  هک  دنگوس  بناجب 

يرابجا تعیب 

ماگنه رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع لاح  هب  هک  روطنآ  یـسک  لاح  هب  ملد  زگره  مرمع  لوط  ردد  دنگوس ! دنوادخ  هب  دیوگیم : متاح  نب  يدع 
ناشک ناشک  ار  ترـضح  دندوب  هتـسب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع ناوزاب  هک  یلاح  رد  نامجاهم  تسا ؛ هتخوسن  تعیب  يارب  رکبوبا  دزن  شندرب 

ریـضح و نبدیـسا  ذفنق ، ملاس ، نبدیز  باطخ ، نبرمع  فوع ، نب  نامحرلادبع  دیلو ، نب  دلاخ  نامجاهم  نیا  نایم  رد  دـندرب . هفیلخ  شیپ 
ار وا  هنرگ  دنک و  تعیب  ات  تساوخ  وا  زا  رمع  دندرب  رکبوبا  دزن  ار  ترضح  نوچ  دیوگیم : ناملـس  دندروخیم . مشچ  هب  ملـسا  نب  ۀملس 

تیالو رب  ار  دوخ  لیالد  دیاهتشک و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  نتـشک  اب  دومرف : ترـضح  تشک . دهاوخ 
. تشاد نایب  دوخ 

هب ار  دوخ  ملظت  ناونع  هب  رـضح  هاگنآ  منکیمن . روبجم  نآ  هب  ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  تفگ : دـید  ار  ماما  تمواقم  رکبوبا  نوچ  ماجنارس 
لیئارسا ینب  زا  تیاکش  تقو  رد  نوراه  هک  ار  ياهیآ  نامه  كانزوس  هلان  اب  دیناسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كاپ  ربق 

: درک تئارق  ار  دوب  هدناوخ  مالسلاهیلع )  ) یسوم ترضح  هب 
 … دنشکب ارم  هک  دوب  کیدزن  دندرمش و  ناوتان  ارم  هورگ  نیا  وت  زا  سپ  ردارب  يا 

بلطملادبع نب  سابع  لزنم  رد  هفیلخ 

ییالاب تیعقوم  زا  ناناملـسم  عمج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يومع  بلطملادبع  نب  سابع  ناگرزب ، نایم  رد 
. دنتخاسیم دعاقتم  هفیلخ  اب  تعیب  رما  هب  ار  وا  یقیرط  هب  دیاب  دوب و  رادروخرب 

هدیبعوبا و رمع و  هدرمه  هب  رکبوبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  بش  ود  نیاربانب 
هحفص 283] ]

 … دـنک تیعبت  نیریاس  زا  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  نایب  ار  شیوخ  تفالخ  يارجام  رکبوبا  دـندش و  سابع  هناـخ  یهار  هبعـش  نب  ةریغم 
. داد اههدعو  زین  وا  هب  سپس 

: تفگ نینچ  وا  باوج  رد  سابع 
ار اـم  قـح  عـقاو  رد  هک  يدروآ ؟ تسد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  یکیدزن  هطـساو  هب  ار  رما  نـیا  رگا  رکبوـبا ، يا  وـت  … 
و میرادـن . تیاضر  وت  تفالخ  هب  ام  میتسه و  نانمؤم  زا  زین  ام  هک  يدیـسر  تفالخ  هب  ناناملـسم  عامجا  يأر و  اب  رگا  ياهدرک . بحاصت 

نانمؤم قح  رگا  اما  رادهگن ، دوخ  يارب  هک  دراد  صاصتخا  وت  هب  تفالخ  قح  رگا  یهدـب ، منادـنزرف  نم و  هب  یهاوخیم  هک  ار  هچنآ  اما 
[. 454 . ] دندش جراخ  هنادیمان  سابع  دزن  زا  دندید  نینچ  هک  یتقو  نانآ  تسین . یقح  نآ  ششخب  رد  ار  وت  املسم  هک  تسا 

ینارفاک فیدر  رد  وت 
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اجنآ روما  دوخ  دندرک و  نوریب  كدف  غاب  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  نارگراک  هزینرس  روزاب  هفیلخ  نارومأم  كدف  بصغ  زا  سپ 
رضاح هفیلخ  شیپ  دجسم  رد  دوخ  قح  يریگزاب  دصق  هب  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ  اب  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دنتفرگ . تسد  هب  ار 

رکبوبا یتشادزاب ؟ شیوخ  ملسم  قح  زا  ارم  ارچ  دومرف : رکبوبا  هب  هاگنآ  درک ، داریا  ار  یلصفم  هبطخ  وا  همکاحم  يارب  ترضح  ادتبا  دش .
مردپ ار  كدف  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دنراذگیمن . ثرا  هب  يزیچ  دوخ  زا  ناربمایپ  دومرف : هک  مدینـش  تردپ  زا  داد : خساپ 

رد نم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هدوب  یـششخب  هکلب  دوبن  ثرا  ینعی   ) دوب هدیـشخب  نم  هب  دوخ  تایح  لاح  رد 
. مدوب كدف  کلام  وا  نامز 

!!! دیبلط دهاش  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  هفیلخ 
هک نانآ  زا  ای  یهاوخیم ، دـهاش  هدوب  مرایتخا  رد  كدـف  مدرکیم و  تشادرب  نآ  لوصحم  زا  هک  نم  زا  اـیآ  دومرف : باوج  رد  ترـضح 

؟ دنرادن شیب  ییاعدا  طقف 
و مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  اذل  دهد ؛ سپ  ار  كدف  هک  دشن  یضار  رکبوبا 

هحفص 284] ]
دهاش ناونعب  ار  سیمع  تنب  ءامسا  حایر و  مان  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامالغ  زا  یمالغ  نمیا و  ما  مالـسلامهیلع و  نینـسح 

. دندرک یفرعم 
دییأت ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  كدف  دروم  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تیکلام  هدش ، یفرعم  ناهاوگ  همه 
هفیلخ یـسک  زا  اریز  تخاس ، هجوتم  دوخ  هابتـشا  هب  ار  هفیلخ  دوهـش ، تداهـش  هماقا  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یلع زاب  ناـیم  نآ  رد  دـندرک ،

. تسا هدوب  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  نآ  یعطق  کلام  دوخ  هک  هدرک  دهاش  بلط 
. تساوخ هاوگ  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  هفیلخ 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هیآ  درک : هفاضا  تسام و  رایتخا  رد  كدـف  هک  تساه  تدـم  دومرف : ترـضح 
؟ ام زا  ریغ  قح  رد  ای  ام ، قح  رد  تسا ؟ هدش  لزان  یناسک  هچ  قح  رد  اریهطت 

!!! هدش لزان  امش  قح  رد  هیآ  نیا  تفگ : رکبوبا 
؟ داد یهاوخ  یمکح  هچ  دهد ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هانگ  هب  تداهش  ضرفلاب  يدوهش  رگا  باسح  نیا  اب  دومرف : ماما 

!!! منکیم يراج  دح  وا  هب  هدرک و  لمع  ناملسم  نانز  ریاس  دننام  تفگ : رکبوبا 
در مالـسلااهیلع  همطاف  یکاپ  تراـهط و  هب  ار  ادـخ  تداهـش  اریز  يریگیم ، رارق  نارفاـک  فیدر  رد  وت  تروص  نیا  رد  دومرف : ترـضح 

. ینکیم لوبق  وا  هیلع  رب  ار  مدرم  تداهش  يدرک و 
!!! ینکیم نینچ  كدف  دروم  رد  زین  نونکا 

یناطیش ياهشقن  یگتخاس ، ياروش 

ماقم رد  ار  ینیعم  صخش  دوخ  تیصو  رد  هچ  رگا  باطخ  نبرمع  دسیونیم : مالسلاهیلع )  ) یلع مامالا  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع 
نیا میسرت  اب  هفیلخ  ایآ  هک : هدنسیون  دنکیم  هفاضا  دعب  درک . دودحم  ار  تفالخ  رفن ، نایم 6  ياهشقن  ساسا  رب  اما  درکن  باختنا  تفالخ 

؟ دوشیم لیاق  مدرم  يارب  یباختنا  قح  هچ  رمع  سپ  تسا ، تسا  نیا  اروش  رگا  و  درکن ؟ مورحم  تفـالخ  زا  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع هشقن ،
روضح هب  ار  اروش  ياضعا  رمع  یتقو  لاح  ره  هب 

هحفص 285] ]
عمج ار  راصنا  زا  رفن   50 دـندرپس ، كاخ  هب  ارم  هکنآ  زا  سپ  تفگ : درک و  يراصنا  هحلطوبا  هب  ور  هاـتوک  ییوگتفگ  زا  سپ  تساوخ و 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ زور  نیا 3  رد  دیهد . تلهم  اهنآ  هب  زور  دینک و 3  سوبحم  ياهناخ  رد  ار  [ 455  ] رفن نیا 6  دیشک . نوریب  ماین  زا  ار  اهریشمش  دینک و 
دندوب قفاوم  نت ، نآ 6  زا  یکی  باختنا  هب  اهنآ  زا  رفن   5 زور ؛ زا 3  سپ  رگا  دننک ؛ باختنا  تفالخ  هب  ار  رفن  کی  ناشدوخ  نایم  زا  دـیاب 

تفلاـخم رگید  رفن  ود  دــندوب و  قـفاوم  اـهنآ  زا  رفن  رگا 4  و  دـینزب ، ریــشمش  اـب  ار  فلاـخم  رفن  کـی  نآ  ندرگ  دوـب ، فلاـخم  یکی  و 
فرط کی  رد  يأر  ینعی 3  دندش ، ربرب  فرط  ود  ره  باختنا  يارب  رگا  دینک ، ادج  نت  زا  ریشمش  اب  ار  فلاخم  رفن  ود  نآ  رـس  دندیزرو ،
يرفن هس  نآ  دنداهنن ، ندرگ  زین  وا  مکح  هب  رگا  دیهد و  رارق  مکح  ار  رمع  نب  هللادـبع  لاح  نآ  رد  دـش ، عمج  رگید  فرط  رد  يأر  و 3 

تفلاخم رگید  رفن  هس  نآ  رگا  سپـس  دیریگب . ار  اهنآ  بناج  دیاب  امـش  تساهنآ و  وزج  فوع  نب  نامحرلادبع  هک  تسا  ربتعم  ناش  يأر 
تروص نیا  رد  دندرک  تفلاخم  مه  اب  تفرگن و  قلعت  يزیچ  هب  ناشیا  يأر  زور ، هس  تدم  ياضقنا  زا  سپ  رگا  دـینزب و  ندرگ  دـندرک ،

. دننک باختنا  يرگید  رادمامز  دوخ  يارب  ناناملسم  دیراپسب و  مدع  راید  هب  ار  رفن  ره 6 
اب توخا  نامیپ  رب  هوالع  فوع  نب  نمحرلادبع  انمـض  دندوب  هرهز  هلیبق  زا  ود  ره  فوع  نب  نامحرلادبع  صاقو و  یبادعـس  تسا  ینتفگ 

یلع تروص  نیدـب  سپ  دوب  مالـسلاهیلع )  ) یلع فلاخم  یمیمت  ینب  ۀـحلط  یفرط  زا  دوب  هدرک  جاودزا  زین  نامثع  ینتان  رهاوخ  اب  نامثع ؛
زین وا  تیمکح  تشادن و  یبوخ  هنایم  زین  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  اب  رمع  نب  هللادبع  رگید  يوس  زا  دروآیم ، يأر  کی  طقف  مالسلاهیلع ) )

 … دشیمن مامت  انیقی  مالسلاهیلع )  ) یلع عفن  هب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  مشاه و  ینب  نادناخ  گرزب  بلطملادبع  نب  سابع  دش  هدناوخ  مدرم  نایم  رد  رمع  تیصو  هک  نیمه 

بیترت نیا  هـب  رمع  اریز  ینکن ، تکرـش  اروـش  نـیا  رد  تـسا  رتـهب  هدازردارب  يا  تـفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزن  گـنردیب  مـلس 
. دراذگ او  نامثع  هب  ار  تفالخ  رما  هک  تسا  هتساوخ 

منکیم تکرش  اروش  رد  همه  نیا  اب  منادیم ، بوخ  ار  اهنیا  همه  نم  ومع ! دومرف : ماما 
هحفص 286] ]

توبن و تفگیم ، وا  هشیمه  نیا  زا  شیپ  هکنیا  اب  تسا و  هتـسناد  تفـالخ  هتـسیاش  ارم  رمع  اروش ، رد  نم  تیوضع  اـب  هک  دوش  تباـث  اـت 
نم اذـل  دادیم  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  نآ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  دوشیمن و  عمج  هداوناخ  کی  رد  تفالخ 

، هفیلخ نفد  زا  دـعب  ریدـقت ، ره  هب  تسا . ضقاـنت  رد  وا  دوخ  تیاور  اـب  هفیلخ  لـمع  هک  دوش  موـلعم  اـت  منکیم  تکرـش  اروـش  رد  زورما 
حلـسم درم  رفن  وا 50  یپ  رد  داتـسیا و  هناـخ  ولج  هحلطوبا  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  دـندش و  عمج  هتـسب  رد  ياهناـخ  رد  ، رمع ناگدـیزگرب 

دهدیمن و يأر  وا  هب  یسک  نامثع  و  مالسلاهیلع )  ) یلع دوجو  اب  تسنادیم  هک  هحلط  فوع ، نانخس  زا  سپ  هسلج  رد  دندوب  شاب  هدامآ 
یلع هب  ار  دوخ  يأر  ریبز  تفر ، راـنک  وا  عفن  هب  داد و  ناـمثع  هب  اروف  ار  دوخ  يأر  دوـب  هریت  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـب  زین  شاهطبار  یناـث  رد 

داد نمحرلادبع  هب  ار  دوخ  يأر  تشاد  مالسلاهیلع )  ) یلع اب  هنیرید  ياهنیک  توادع و  هک  صاقو  یبادعس  تفر . رانک  داد و  مالسلاهیلع ) )
دنک و راذگاو  يرگید  هب  ار  دوخ  قح  تسا  رـضاح  کیمادک  تفگ  درک و  نامثع  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  ور  نمحرلادبع  هظحل  نیا  رد 

یکی ات  مربیم  نوریب  تفالخ  هنحص  زا  ار  دوخ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امش  نم  تفگ : دید  ار  ود  نآ  توکس  نوچ  و  دور ؟ رانک  وا  عفن  هب 
مـالعا ار  دوخ  يأر  مدرم  روضح  رد  اـت  درک  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  ار  مدرم  هاـگنآ  منیزگرب . ار  اهامـش  زا 

لوسر تنـس  ادخ و  باتک  قبط  رب  ات  مهدـب  وت  هب  تعیب  تسد  ایآ  نسحلاابا  ای  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  هب  ور  سپـس  دـنک .
همانرب نم  دومرف : یگنادرم  لامک  اـب  ترـضح  ینک ؟ لـمع  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش هماـنرب  شور و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هب ور  فوع  هاگنآ  منکیم . لمع  دوخ  رظن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  قباطم  طقف  مرادن و  لوبق  ار  نارگید 
زج هک  مروخیم  دنگوس  تفگ : روفلا  یف  مه  نامثع  درک  رارکت  ار  هلمج  نامه  داد و  نامثع  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  فک  درک و  نامثع 

ياهشقن هقبط  راب  نیموس  يارب  تفگ و  کیربت  نامثع  هب  ار  تفـالخ  فوع  نب  نمحرلادـبع  ماـگنه  نیا  رد  مورن . یهار  هب  نیخیـش  قیرط 
يزیمآرثأت نحل  اب  درک و  شیرق  مدرم  نمحرلادبع و  هب  ور  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  هاگنآ  دش  فرحنم  تیالو  ریـسم  زا  تموکح  یناطیش 
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نیلوا زورما  دومرف :
هحفص 287] ]

راوس تفـالخ  یـسرک  هب  ار  ناـمثع  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیاهداد  مه  تشپ  رد  تشپ  اـم ، اـب  ینمـشد  ببـس  هب  امـش  هک  تسین  يزور 
. ییاضتقا یتقو  ره  دراد و  ینأش  يزور  ره  ادخ  دزن  رد  اما  دنادرگرب . وت  هب  ار  تفالخ  نامثع  يزور  هکنیا  دیما  هب  رگم  يدرکن ،

هیما ینب  یلاحشوخ 

لیکـشت هب  دندرک و  يداش  زور  نیا  رد  اروش  رد  وا  باختنا  زا  سپ  نانآ  دش . عورـش  نامثع  يرادمامز  زور  رد  هیما  ینب  تنطلـس  خـیرات 
توترف و يریپ  هک  نایفسوبا  دید و  دوخ  ماوقا  زا  ولمم  ار  اجنآ  دش  هناخ  دراو  نوچ  دوخ  تفالخ  لوا  زور  رد  نامثع  دنتخادرپ . ياهسلج 
، دـش نئمطم  نوچ  تسین و  نانآ  نیب  رد  ياهناگیب  هک  درک  لاؤس  نارگید  زا  درک و  تکرـش  هسلج  نآ  رد  اصخـش  دوب  اـنیبان  مشچ  ود  زا 

تسد هب  تسد  پوت  دننام  ار  تموکح  نیا  هیما  نادنزرف  يا  تفگ : نیرـضاح  هب  ور  دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  شیوخ  یناوج  يورین  راگنا 
دش و جراخ  هناخ  زا  هاگنآ  یتمایق . هن  يرـشح و  هن  یخزود  هن  یتشهب و  هن  یباسح و  هن  تسه و  یباذع  هن  درک : هفاضا  سپـس  دـینادرگب 

دزیم دگل  نآ  رب  هک  یلاح  رد  داتسیا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  مالـسلاهیلع )  ) ءادهـشلادیس هزمح  فیرـش  ربق  رانک  رد 
اهنآ تسا و  هداتفا  ام  ياههچب  تسد  هب  کنیا  میتخاتیم  مه  هب  ریـشمش  اب  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  زیچ  نآ  هراـمعابا ! يا  تفگیم :
کی اب  ار  كدف  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  درک و  باریـس  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  ار  هیما  ینب  تموکح ؛ زا  دـعب  نامثع  دـننکیم !!! يزاب  مهاب 
طلسم ناناملـسم  رب  ار  صاع و …  ورمع  هبقع و  نبدیلو  مکح و  نب  ناورم  هیواعم و  دیـشخب و  مکح  نب  ناورم  هب  دقن  لوپ  مهرد  نویلیم 

تباث و نبدـیز  صاقو و  یبادعـس  فوع و  نب  نمحرلادـبع  هحلط و  اهنآ  راـنک  رد  دـنتخادرپ و  مدرم  لواـپچ  داـسف و  هب  مه  اـهنآ  درک و 
لـصفم هک  دـندرک  اـنب  یللجم  ياـهترامع  دـنتخودنا و  ینـالک  ياـهتورث  دنتـشاد  یـشقن  ناـمثع  ندـمآ  راـک  يور  رد  هک  اـهنآ  یماـمت 

. تسا طوبضم  ریدغلا  فیرش  باتک  دلج 8  رد  دوخ  نایفارطا  هب  نامثع  ياهششخب 
هحفص 288] ]

هاچ ندرک  فقو 

ترـضح دـندرک ، واـک  دـنک و  ترـضح  غاـب  نیا  رد  دوـب  بآ  مک  میتـشاد  اـم  هک  یغاـب  دـیوگیم : مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  ناـبغاب 
ات دمآیمن  الاب  دیـشوجیمن و  بآ  یلو  دزیم  گنلک  دمآیم و  راب  نیدـنچ  دـنک ، ثادـحا  غاب  نیا  رد  ار  ياهمـشچ  ای  هاچ  تساوخیم 
هب راک  یگتـسخ  رثا  رد  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ياهسفن  هکنیا  اـت  درک  راـک  هب  عورـش  تفرگ و  ار  گـنلک  دـمآ و  يزور  هکنیا 
نب یلع  ار  فقو  هغیـص  مدید  نم  دیـشوج  هاچ  ای  همـشچ  زا  بآ  هک  نیمه  دیـشوج . بآ  ات  درک  اهواک  دنک و  ردـقنآ  دیـسریم . مشوگ 

[. 456 . ] دادن تلهم  رگید  ۀقدص و  هذه  دومرف : درک و  يراج  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا

یلع هب  ناهارمه  لیئربج و  مالس 

نوچ هک  تسه  یسک  امش  نیب  رد  ایآ  دومرف : دوب  هداد  ار  نآ  لیکشت  روتـسد  رمع  هک  یـشیامرف  ياروش  باحـصا  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
ردـب هاچ  رد  هک  یبش  نآ  دـنک . مالـس  وا  رب  دـندوب  ناشنایم  رد  مه  لیئاکیم  لیئربج و  هک  هکئالم  رازه  هس  تعاس  کی  رد  هک  دـشاب  نم 

هب یسک  هن ، دنتفگ : هفیلخ  نییعت  ياروش  ياضعا  همه  مروایب ؟ بآ  هاچ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رما  يارجا  رد  ات  متفر 
بـشما تسیک  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردب  گنج  بش  رد  ارجام ) حرـش  اما  . ) تسین وت  تلزنم 

بآ ردـب  هاچ  فرط  هب  تشادرب و  یبآ  کشم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  دـندرک ، توکـس  یگمه  باحـصا  دروایب  بآ  دورب  ام  يارب 
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تفر و هاچ  نورد  هب  دوخ  مرجال  دـشکب ، بآ  هاچ  زا  ات  تفاین  ار  بآ  ولد  ترـضح  نآ  کـیرات ، دوگ و  رایـسب  دوب  یهاـچ  نآ  دیـسر و 
هک تفرگ  رد  یتخس  داب  ناهگان  تفریم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمـس  هب  یتقو  دمآ  نوریب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کشم 

تدش زا  ترضح  هک  تفرگرد  یتخس  داب  ددجم  درک ، تکرح  تساخرب و  سپس  دش . فرطرب  نآ  ات  تسشن  داب  نآ  تدش  زا  ترـضح 
تسشن ترضح  نآ  دمآ ، یلبق  داب  نآ  دننامه  یتخس  داب  ددجم  یلو  درک ، تکرح  تساخرب و  سپس  دش ، فرطرب  داب  نآ  ات  تسشن  نآ 

نسحلاابا ای  دیسرپ : ترضح  دناسر . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  دوخ  تساخرب و  ترضح  سپس  دوش ، در  زین  نآ  ات 
نآ ندش  فرطرب  تهج  هب  نم  ثکم  دوب و  تخـس  رایـسب  هک  تفرگ  ندـیزو  يدـیدش  داب  هبترم  هس  درک : ضرع  يدـمآ ؟ رید  هچ  يارب 
دوب لیئربج  راب  نیلوا  دومرف : ترضح  دییامرفب  امش  درک  ضرع  دوب ؟ هچ  اهنآ  ینادیم  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  دومرف : ترـضح  دوب . اهداب 
دورف ام  هب  کـمک  يارب  اـهنیا  دـندرک  مالـس  وت  رب  هک  دوب  هتـشرف  رازه  اـب  لیفارـسا  نآ  زا  سپ  دـندرک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اـب 

[. 457 . ] دناهدمآ

مکحتسم لقتسم و  تیصخش 

( مالسلاهیلع  ) نیـسح ماما  ماگنه  نیا  رد  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ربنم  يور  رب  رمع  مود  هفیلخ  دوب و  ياهعمج  زور 
ربنم نیا  یتفگ  تسار  تفگ : درک و  هیرگ  رمع  يآ ! ریز  هب  مردپ  ربنم  زا  تفگ : هفیلخ  هب  دـش و  دجـسم  دراو  دوب  یلاسدرخ  كدوک  هک 

نیـسح ماما  هک  دننک  لایخ  ياهدع  هک  تفریم  لامتحا  تشاد و  روضح  سلجم  نآ  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع نم . ردپ  ربنم  هن  تسوت ، ردپ 
اب تساخرب و  سلجم  طـسو  رد  ترـضح  نآ  اذـل  دـشاب . هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  مالـسلاهیلع )  ) یلع تیادـه  کـیرحت و  هب  مالـسلاهیلع ) )

نـسحلاابا اـی  تفگ : درک و  داـی  مسق  زین  رمع  تـسین . نـم  هیحاـن  زا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح هـتفگ  دـنگوس  ادـخ  هـب  دوـمرف : دـنلب  يادـص 
هک نیا  اب  وا  مسانشیم  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح ینعی  منکیمن ، مهتم  تدنزرف  هتفگ  رد  ار  امـش  زگره  نم  ییوگیم  تسار  مالـسلاهیلع ) )

[. 458 . ] دراد یلقتسم  زاتمم و  تیصخش  تسا  كدوک 

رامع زا  یلع  تعافش 

نب مقرا  دزن  ار  یسک  نامثع  يزور  دیوگیم : يراصنا  ءارفع  نبذاعم  يالوم  ییحیوبا 
هحفص 290] ]

نیملـسم رطاخ  نانیمطا  يارب  دیـسر  ضبق  کی  تفگ : مقرا  هد ، ماو  نم  هب  مهرد  رازهدص  تفگ : داتـسرف و  لاملا  تیب  رادهنازخ  هللادـبع 
مدرم يا  تفگ : دمآ و  مدرم  دزن  دینـش  ار  نیا  مقرا  نوچ  یتسه . ام  رادهنازخ  وت  تسا ؟ طوبرم  هچ  وتب  ردامیب  يا  تفگ : نامثع  سیونب .

ار نیا  متسه ، نامثع  رادهنازخ  هک  متسنادیمن  زورما  ات  متـسه و  امـش  رادهنازخ  مدرکیم  رکف  لاح  هب  ات  نم  دیـشاب  ناتدوخ  لام  بظاوم 
 … تفگ تفر و  ربـنم  رب  سپـس  تفر  دجـسم  رد  مدرم  يوس  هب  وا  هاـگنآ  دیـسر  ناـمثع  شوگ  هب  ربـخ  نیا  تفر  دوخ  لزنم  هب  تفگ و 

ادخ هب  تشادیم  رترب  مدـقم و  مدرم  همه  رب  ار  [ 459  ] يدـع ینب  زین  رمع  تشادیم و  مدـقم  نارگید  رب  ار  میت  ینب  رکبوبا ، انامه  مدرم !
نآ زا  میدش . دنمزاین  نآ  هب  هاگ  ره  تسام  نآ  زا  لاملا  تیب  نیا  تشاد …  مهاوخ  رترب  مدـقم و  مدرم  یمامت  رب  ار  هیما  ینب  نم  دـنگوس 

نامثع تسا . دنیاشوخان  نم  يارب  راک  نیا  هک  دیشاب  هاوگ  ناناملسم  يا  تفگ : رسای  نبرامع  دیآ ، شوخان  نارگید  رب  دنچ  ره  میریگرب ،
شوه زا  وا  ات  دز  يو  هب  دـگل  ردـقنآ  تخادـنا و  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  ار  رامع  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  سپـس  یئاجنیا ؟ مهوت  ناه  تفگ :

دزن رامع  دـنداد  ربخ  نامثع  هب  دـیوگ  يوار  دـمآ …  نارگ  ناناملـسم  رب  رایـسب  عقاو  نیا  دـندرب ، هملـس  ما  لزنم  هب  ار  رامع  هاـگنآ  تفر 
همه دناهدمآ ؟ درگ  وت  لزنم  رد  تهج  هچ  هب  رجاف  درم  نیا  اب  تعامج  نیا  تفگ : داتـسرف و  هملـسما  دزن  ار  یـسک  نامثع  تسا  هملـسما 

وش و ورد  ام  زا  ناـمثع ! يا  تسین ، اـم  دزن  رگید  یـسک  وا  رتخد  ود  راـمع و  زج  ادـخ  هب  تفگ : هملـسما  نک . نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  اـهنآ 
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ناج لاح  رد  وت  لامعا  رطاخب  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدمه  رای و  درم  نیا  ربب  يرگید  ياج  هب  ار  دوخ  تردق 
تفریذپن ار  اهنآ  رامع  اما  دـننک ، ییوجلد  وا  زا  هتفر  رامع  دزن  ات  داتـسرف  ار  ریبز  هحلط و  دـش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  نامثع  تسا . نداد 

دراو نامثع  رب  یـسک  لاح  نیمه  رد  تفر . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  يوسب  تفای و  دوبهب  یمک  رامع  نآ  زا  سپ 
يو هب  نامثع  دتـسرف ، تمحر  ام  همه  بناج  زا  ار  رذابا  دنوادخ  تفگ : دوب  اجنآ  رد  هک  رامع  دروآ  هدبز  زا  ار  رذیبا  گرم  ربخ  دـش و 

زا سپ  تفگ :
هحفص 291] ]

وا هکنیا  زا  نم  ینکیم  نامگ  وت  داد : همادا  و  هداد ) رامع  هب  یتشز  شحف  مانشد و  نامثع  اجنیا  رد   …  ) تفر یهاوخ  اجنآ  هب  وت  مه  نیا 
دوب رذوبا  هک  ییاجنامه  هب  زین  وت  تفگ : نامثع  مرادن ، يرادـنپ  نینچ  نم  دـنگوس  ادـخب  هن  تفگ : رامع  منامیـشپ ؟ مدوب  هدرک  دـیعبت  ار 

اب ترواجم  زا  رت  بوبحم  نم  يارب  نابایب  ناگدنرد  اب  ترواجم  دنگوس  ادخ  هب  موریم  تفگ : رامع  درگن ، زاب  میتسه  هدـنز  ام  ات  و  ورب ،
دندرک تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دنتفر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دزن  موزخم  ینب  یلو  دش  ایهم  جورخ  يارب  رامع  سپ  تسوت .

زا هک  تساوخ  نامثع  زا  شمرن  اب  تفر و  نانآ  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دزاس . فرـصنم  رامع  دـیعبت  زا  ار  وا  دـیآ و  نامثع  دزن  اـهنآ  اـب  هک 
[. 460 . ] تفریذپ ار  ترضح  تساوخرد  وا  هکنیا  ات  دنک  رظن  فرص  رامع  دیعبت 

مولظم نیشن  هناخ 

یلع یلوم  هناخ  رد  مشاه  ینب  ناگرزب  زا  یتعامج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سدقم  رکیپ  رب  زامن  نیفدت و  مسارم  زا  سپ 
ماین هب  ریـشمش  تفگ : دیـشکرب و  ماـین  زا  ار  دوخ  ریـشمش  ریبز  هسلج  نیا  رد  دوب  اـهنآ  هلمج  زا  ماوع  نب  ریبز  دـندش  عمج  مالـسلاهیلع ) )

زا یعمج  اب  رمع  دـش . شرازگ  تفـالخ  نارازگراـک  رکبوبا و  هب  ربخ  نیا  دـننک  تعیب  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـب  مدرم  هک  نآ  رگم  منکیمن 
تعیب رکبوبا  اب  دـیوش و  جراخ  هناخ  زا  یگلمج  دـیاب  دیـشک ! دایرف  باطخ  نبرمع  دـمآ ، مالـسلاهیلع )  ) یلع هناخ  هب  راصنا  نیرجاـهم و 

نامجاهم داتفا و  تفرگ و  نیمز  هب  شیاپ  یلو  دش ، جراخ  هنهرب  ریـشمش  اب  ریبز  منزیم  شتآ  ار  هناخ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هنرگ  دـینک و 
هرصاحم ار  اهنآ  درگادرگ  نامجاهم  دندش و  جراخ  مالسلاهیلع )  ) یلع هناخ  زا  زین  دارفا  رگید  دندیبوک ، راوید  هب  هتفرگ و  ار  ریبز  ریشمش 

هب رمع  دندرک و  تعیب  مشاه  ینب  تفر . دهاوخ  رده  هب  امـش  نوخ  دینکن  تعیب  رگا  دـنتفگ : دـندروآ و  رکبوبا  روضح  هب  ارابجا  هدرک و 
ار وـت  تروـص  نآ  رد  تفگ : رمع  درک ؟ یهاوـخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نک ، تعیب  تـفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع

میهاوخن اهر  ار  وت  تفگ : رمع  دیشکیم . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  ایآ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع تشک . میهاوخ 
زا باشود ، مین  هک  شودب  ار  تفالخ  ناتسپ  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع ینک . تعیب  هاوخان  هاوخ  هک  نیا  زج  درک 

هحفص 292] ]
مریذپیمن و ار  تنخـس  نم  هک  دنگوس  ادخب  دراذگب ، وت  تسد  رد  ار  تفالخ  مامز  ادرف  ات  نک  راوتـسا  ار  وا  تموکح  ساسا  تسوت  نآ 

هدیدان ار  ام  قوقح  يدرکن و  تروشم  يدناشک و  داسف  هب  ار  اهراک  دومرف : سلجم  نآ  رد  مالـسلاهیلع )  ) ماما مرادن . یکاب  وت  دـیدهت  زا 
هب هنابش  رکبوبا  اب  تعیب  راک  لئاوا  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هارمه  هب  مدرم  يرادیب  تهج  دوخ  تامادقا  همادا  رد  ترضح  یتفرگ ،

مدرم فرط  زا  یمادقا  یتیامح و  نکیل  دـندشیم  تیالو  طخ  اب  اهنآ  قاثیم  نهک و  تعیب  روآ  دای  دـنتفریم و  هنیدـم  مدرم  ياههناخ  رد 
ندرک تعیب  زا  ار  شیوخ  تسد  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع اذل  [ 461 . ] دیدرگ زاغآ  ترضح  ینیشنهناخ  لاس  كاندرد 25  عورش  دشن و 

هک مدش  ناساره  اذل  دیماجنایم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  يدوبان  وحم  هب  هک  مدید  ار  نامدرم  دادترا  هک  نآ  ات  متـشادزاب ،
[. 462 . ] دوب تیالو  ریسم  رییغت  زا  رتکاندرد  یتبیصم  نآ  منیبب و  ار  يدوبان  ای  هنخر و  نآ  رد  منکن ، يرای  ار  ناناملسم  مالسا و  رگا  ادابم 
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قیال يرادرس 

؛ یهقف ینید ؛ یعاـمتجا ؛ یـسایس ؛ ياـهیراتفرگ  رد  مادـک  ره  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب 
يراذگاو هب  ترضح ، ياهیگتسیاش  هب  عالطا  اب  اهنآ  زا  مادک  چیه  یلو  دندرکیم ؛ هدافتسا  مالسلاهیلع )  ) یلع ترضح  زا  دوخ  یگنج ؛

هللا یلص  ربمایپ  باحـصا  اب  مور  اب  گنج  هنیمز  رد  رکبوبا  دندرکیم . زیهرپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوخ  تموکح  ساسح د  ياهتیلوئـسم 
تلعف نا  دومرف : ترـضح  درک  لاؤس  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  اذـل  تفرگن  اـهنآ  زا  ياهدـننک  عناـق  يءار  درک ، تروـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

دوش و جراخ  هنیدم  زا  هک  درک  دصق  رکبوبا  هصقلاوذ ) گنج   ) نیدترم اب  گنج  نایرج  رد  دـش و  یهاوخ  زوریپ  یهد  ماجنا  رگا  ترفظ 
تسا هتشون  لوا  هفیلخ  یتموکح  نارازگراک  مان  رد  ریثانبا  دش  وا  میمصت  نیا  عنام  ماما  نکیل  دشاب ، هتـشاد  میقتـسم  يروضح  گنج  رد 

ار اههمان  نامثع  تباـث و  نبدـیز  و  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تشاد و  ار  تواـضق  رمع  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  یلاـم  روما  هدـیبعوبا 
نیمه رد  [ 463 . ] دنتشونیم

هحفص 293] ]
دیشک تسد  تفالخ  ياعدا  زا  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هک  یعقوم  دیامرفیم  مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما  هنیمز 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـمحم  هللاالا  هلاال  يادـن  دـندرگزاب و  یتسرپ  تب  يوسب  هراـب  کـی  ناناملـسم  دیـسرتیم  هک  ارچ 
هتبلا [ 464  ] دوشن نک  هشیر  ماکحا  فراعم و  همه  ات  دراذگب  توکسم  ار  قح  هک  دیشیدنا  حالص  نانچ  مالسلاهیلع )  ) یلع دوش . شومارف 
هباحص اب  رمع  يزور  هکنیا : هلمج  زا  دادیم  خساپ  افلخ  تاعجارم  هیلک  هب  درکیمن و  غیرد  یسک  زا  ار  دوخ  هنوگ  ماما  یقلخ  اب  ترضح 

یلع اـب  وا  اـما  نک  میـسقت  اـم  نیب  ار  ناـنآ  دـنتفگ : یخرب  درک  تروشم  هفوک  یـضارا  هنیمز  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یقاب نآ  یلاها  تسد  رد  ار  نانآ  دنامیمن  يزیچ  هدنیآ  لسن  يارب  ینک  میـسقت  ار  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  درک . تروشم  مالـسلاهیلع ) )

( ترـضح ینیـشنهناخ   ) هرود نیا  رد  هتبلا  دـشاب . ناناملـسم  يراب  يدـمآرد  عبنم  ات  ریگب  جارخ  اهنآ  زا  دـعب  دـننک  عرز  تشک  ات  راذـگب 
دنچ تسناد ، ماما  تیاضر  نودب  نانآ  زا  ار  تکرح  نیا  ناوتیمن  دیدرتیب  دنتفای  هار  یتموکح  لغاشم  رد  ترـضح  نآ  نارای  زا  ياهدع 

تعامج تماما  گنج و  یهدـنامرف  رب  رـسای  راـمع  بصن  - 2 نئادم . رب  یسراف  ناملـس  يرادناتـسا  زا 1 - دـنترابع  دراوم  نیا  زا  هنوـمن 
تراما رد  رـسای  رامع  بصن  هفوک و  یـضارا  يراذـگ  جارخ  یحاسم و  يارب  یناـمی  نب  ۀـفیذح  فینح و  نب  ناـمثع  باـصتنا  - 3 هفوک .

. درب مان  ناوتیم  ار  هفوک 

ایوگ هاتوک و 

هدـنراد رب  رد  هک  هدـب  ماجنا  دوخ  ياهراک  رد  ار  عوضوم  هس  هعماج  تیریدـم  ماقم  رد  رمع  يا  دومرف : رمع  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع يزور 
زین وت  لامعا  رگید  يریگن : رظن  دم  ار  بلطم  هس  نیا  هاگ  ره  دـنکیم و  تیافک  اهراک  زا  يرایـسب  ماجنا  زا  ار  وت  دـشابیم و  لئاسم  هیلک 

؟ دنمادک دنراد  ریدم  کی  يارب  ياهشیر  هبنج  هک  لمع  هس  نآ  دیسرپ : رمع  تشاد . دهاوخن  يدوس 
رمحالا نیب  لادـعلاب  مسقلا  و  طخـسلا ، اضرلا و  یف  هللا  باتکب  مکحلا  و  دـیعبلا ، بیرقلا و  یلع  دودـحلا  هماـقا  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع

. دوسالاو
هحفص 294] ]

لاوما عیزوت  - 3 مشخ ، يدونشخ و  لاح  رد  ادخ  باتک  هب  ندرک  تواضق  - 2 ناگناگیب ، ناکیدزن و  دروم  رد  ادخ  نوناق  ندرک  ارجا  - 1
[. 465 . ] تسوپ خرس  تسوپ و  هایس  نیب  ضیعبت  هطبار و  چیه  نتفرگ  رظن  رد  نودب  همه  نیب  ینعی  تلادع  هب  یمومع 

. یتفگ نخس  اسر  هاتوک و  هچ  مدوخ  ناج  هب  تفگ : نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  رمع 
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یناگرزاب تراجت و 

( مالـسلاهیلع  ) یلع ماـما  روضح  هب  برع ) ریغ  دارفا  یناریا و  ناریـسا  دـننام   ) یلاوـم زا  یعمج  يزور  باـطخ  نب  رمع  تفـالخ  رـصع  رد 
، جاودزا هلأسم  رد  ای  لاملا ، تیب  میسقت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتفگ : دندرک و  تیاکش  دوخ  موق  نارـس  زا  دندمآ و 

برع نانز  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  بیهـص  ناملـس و  دوبن . لئاق  یـضیعبت  هنوگ  چیه  برع ، ریغ  برع و  نایم 
وگتفگ موق  نارس  اب  هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  دنلئاق . توافت  ناشدوخ  ام و  نایم  موق ) نارس   ) بارعا نونکا  یلو  دندرک  جاودزا 

، تسین نکمم  يزیچ  نینچ  دندزیم : دایرف  اهنآ  دیـشخبن و  يرثا  ترـضح  نآ  شرافـس  یلو  دننک  يدج  مادـقا  ضیعبت  عفر  يارب  ات  درک 
اهنآ هب  دمآ و  ناگدننک  تیاکش  دزن  دوب  هدش  كانمشخ  نایرج  نیا  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  تسین . نکمم  يزیچ  نینچ 
امش اب  يواسم  روطب  قوقح ، ياراد  ناملسم  کی  دننام  دنریگ و  شیپ  ار  تاواسم  شور  امش  اب  دنتسین  رضاح  موق  نارس  هنافـسأتم  دومرف :

: تسا نینچ  هک  نونکا  دنیامن  راتفر 
ةدحاو هراجتلا و  یف  ءازجا  ۀعست  ءازجا  ةرشع  قزرلا  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تعمـس  دق  یناف  مکل  هللا  كراب  ورجتاف 

. اهریغ یف 
: دومرفیم هک  مدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  انامه  داد  دهاوخ  تکرب  امـش  هب  دنوادخ  دینک  تراجت  دیورب  ینعی :
. تسا رگید  ياههار  زا  نآ  هخاش  کی  تسا و  تراجت  قیرط  زا  نآ  هخاش  هن  تسا  هخاش  هد  ياراد  هنازور  شاـعم  ندروآ  تسدـب  قیرط 

[. 466]
هحفص 295] ]

يرمق يرجه  لاس  ءادبم  نییعت 

نایحیـسم مینک . نییعت  دوخ  يارب  لاس ، ءادـبم  نایدا ، ریاس  وچمه  ام  تسا  رتهب  تفگ : درک و  توعد  ار  هنیدـم  لها  ناـگرزب  رمع  يزور 
نیرواشم زا  کی  ره  مینک . نییعت  دوخ  يارب  لاس  ءادبم  زین  ناناملسم  ام  اذل  دننادیم ، مالسلاهیلع )  ) یسیع ترضح  دلوت  زا  ار  لاس  ءادبم 

همه رب  امـش  هیرظن  اریز  دـیئامرفب ، ار  ناترظن  مه  امـش  درک : ضرع  و  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  هب  ور  رمع  هاگنآ  دـنداد ، ياهیرظن  يو 
هبیط هنیدم  فرط  هب  هکم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترجه  نامز  زا  ار  لاس  ءادبم  دومرف : ترـضح  دراد . يرترب  تارظن 

، ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجه  مالسلاهیلع )  ) یلع لیالد  ییامنهار  اب  اذل  دومرف ، نایب  مه  یلیالد  هاگنآ  دینک و  نیعم 
[. 467 . ] دش هداد  رارق  یمالسا  خیرات  لاس  لوا 

مدرم نیرتملاع 

( مالسلاهیلع  ) یلع ای  هک  تسا  هتفگ  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  اهراب  باطخ  نب  رمع  هک  دنکیم  لقن  یتابـسانم  هب  اج  دنچ  رد  دیدحلایبا  نبا 
نودب ینکیمن و  يراج  دوخ  نابز  هب  منادیمن  هملک  دوشیم ، لاؤس  امش  زا  هک  یلکشم  ره  دروم  رد  اریز  متفگش ، رد  امش  هب  تبسن  نم 

دنچ اهنیا  رمع  دومرف : داد و  ناشن  رمع  هب  ار  دوخ  تسد  تشگنا  جنپ  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  ییوگیم . ار  هدننک  لاؤس  خساپ  لمأت ،
خـساپ مولع و  یمامت  شاب  هاگآ  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هاگنآ  تشگنا . جنپ  درک : ضرع  باوج  رد  اروف  رمع  تسا  تشگنا 

. تسا یناسآ  نیمه  هب  نم  دزن  رد  یلاؤس  یلکشم و  ره 

عادو رعش 
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: دومرف مالسلااهیلع  ارهزلا  همطاف  دوخ  رسمه  نفد  نیح  رد  ریما  ترضح 
ۀقرف لیلیلخ  نم  عامتجا  لکل 
لیلق قارفلا  نود  يذلا  لک  و 
دحاو دعب  ادحاو  يداقتفا  نا  و 

لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد 
هحفص 296] ]

. تسا كدنا  مک و  سب  دشاب  ریذپان  يادج  هچنآ  تسا و  ییادج  هرخالاب  ياهناتسود  عمج  ره  يارب  ینعی :
تقافر چیه  هک  تسنآ  لیلد  نم  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینعی   ) يرگید زا  دعب  مالـسلااهیلع ) همطاف  ینعی   ) یکی نادقف  و 

[. 468 . ] تسین ماود  ار  یسنا  و 

میرک نآرق  هدنروآدرگ 

یلع نینمؤملاریما  تخادرپ  نآرق  تایآ  طبـض  يروآدرگ و  هب  هک  یـسک  نیتسخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ 
يروآ عمج  ار  نآرق  هکنآ  رگم  دنکفین  ششود  رب  ادر  درک  دای  دنگوس  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  اذل  دوب ، مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب 
نآرق هک  ینامز  رگم  موشن  جراخ  هناخ  زا  وا  نفد  زا  سپ  هک  درک  تیصو  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : دیامن و 

 … مشاب هدروآ  درگ  ار 
هتبلا نیحوللا  نم  هتعمج  دق  هللا و و  باتک  اذه  تفگ : دـش  غراف  نآرق  يروآدرگ  زا  نوچ  درک و  نینچ  زین  مالـسلاهیلع )  ) ریما ترـضح  و 

: دومرف مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  اذل  دوب . دوجوم  هدنکارپ  روطب  البق  میرک  نآرق 
روظنم نیدب  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اذـل  نک  يروآ  عمج  ار  نآ  وت  تسا و  هدـنکارپ  تسوپ  ذـغاک و  ریرح و  ياههعطق  رد  نآرق 

[. 469 . ] دز رهم  نآ  رب  دومن و  يروآدرگ  یگنر  درز  هچراپ  رد  ار  نآرق  درک و  شالت 

ینیشن هناخ  عورش 

نابیاس نآ  ریز  مدرم  مهم  تالکشم  لئاسم و  زورب  رد  بارعا  یلم  بادآ  مسر و  هب  دوب ، هنیدم  رازاب  رب  فرشم  هک  دوب  هنیدم  رد  ینابیاس 
[. 470 . ] دنتشاذگیم تروشم  هب  ار  دوخ  روما  دنتفگیم و  هدعاس  ینب  هفیقس  نابیاس ، نآ  هب  هک  دندشیم  عمج 

( مالـسلاهیلع  ) یلع هک  یعقوم  دـندوب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هللادـیبع  نب  هحلط  ماوـع و  نب  ریبز  و  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبانبا یلع 
تفگیم نخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرم  هب  عجار  دجسم  رد  رکبوبا  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسغ  لوغشم 

لوغشم هدعاس  ینب  هفیقس  رد  راصنا  هک  دنداد  ربخ  رمع  هب 
هحفص 297] ]

نانامیپ مه  زا  هک  ار  حارج  نب  ةدـیبعوبا  هار  رد  دـنتفر  هفیقـس  فرط  هب  مه  اب  ود  ره  هاگنآ  درک . ربخ  ار  رکبوبا  رمع  دنتـسه  هفیلخ  نییعت 
همه دوب و  هتـسشن  يرامیب  لاح  اـب  هداـبع  نب  دعـس  جرزخ  سیئر  دـندوب . عمج  اـجنآ  رد  همه  جرزخ  سوا و  راـصنا ، دـندید  ار  دوب  اـهنآ 

هک ارچ  تسا  نیرجاـهم  قـح  تفـالخ  درک  دـیکأت  تـفگ و  يزیچ  يرترب  رد  دوـخ  موـق  دوـخ و  زا  یـسک  ره  دـندوب و  وـگتفگ  لوغـشم 
!!! دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ 

هب وگتفگ  نیا  هنماد  دـنتفریذپن ، کی  چـیه  هک  دـشاب  نیرجاهم  زا  يرگید  راصنا و  زا  هفیلخ  رفن  کی  درک  داهنـشیپ  اهنآ  زا  یکی  هرخالاب 
( مالسلاهیلع  ) یلع تفالخ  بصن  دنتساوخرب و  تفلاخم  هب  هریغ  رامع و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  دننام  هباحص  زا  یخرب  دیشک و  دجسم 
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عیبر هبنشود 12  زور  رد  تعیب  نکیل  دندرک . يروآدای  حرطم و  ار  دندوب  نآ  دهاش  همه  هک  مخ  ریدغ  هعقاو  رد  نآ  زا  لبق  زور  رد 81  ار 
رکبوبا لئاضف  یجیهم  ياهتبحص  اب  زین  رمع  دنیایب . هتسد  هتسد  تعیب  يارب  مدرم  ات  تسشن  دجسم  رد  رکبوبا  هبنـش  هس  زور  دش و  ماجنا 

نکیل درک  شالت  دوخ  قح  قاقحا  يارب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  تشاد  لاس  هس  یس و  تقو  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع درمـش . رب  ار 
هدیبعوبا رکبوبا و  اب  دجسم  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع دندرب . دجسم  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) یلع ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زیهجت  زا  سپ 

رذابا و ناملس ، درک . عافد  ترـضح  تیالو  زا  دمآ و  دجـسم  رد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دیدرگن و  تعیب  هب  رـضاح  درک و  جاجتحا 
تفالخ لابق  رد  ار  توکـس  ادخ  نید  ظفح  يارب  ترـضح  نایاپ  رد  یلو  دندرک  شالت  ترـضح  نآ  تفالخ  يارب  باحـصا  زا  يرایـسب 

[. 471 . ] درک ذاختا  رکبوبا 

دهدیم یهاوگ  دوسالا  رجح 

دـش مارحلا  دجـسم  لخاد  رمع  یتقو  میتفر  درک ، شتفالخ  نامز  رد  هک  یجح  نیلوا  رد  باطخ  نب  رمع  اب  ام  دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا 
زا یعفن  هن  یتسین  شیب  یگنـس  وت  هک  منادیم  اقح  نم  تفگ : هاگنآ  دیلام ، تسد  نآ  هب  دیـسوب و  ار  نآ  دـش و  کیدزن  دوسالا  رجح  هب 

وت هب  تسد  دسوبیم و  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدیدیمن  نم  رگا  يررض و  هن  هتخاس و  وت 
هحفص 298] ]

نیا رمع ! يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع لاح  نیا  رد  مدوسیمن  وت  هب  ار  دوخ  ياهتسد  مدیسوبیمن و  ار  وت  هاگ  چیه  نم  هنیآ  ره  دلامیم 
ار مدآ  ینب  هیرذ  دنوادخ  هک  ینامز  نآ  ، ربمایپ يا  روآ  دای  هب  و  دیامرفیم : یلاعت  دنوادخ  دناسریم . ررـض  دهدیم و  عفن  هنیآ  ره  گنس 

نانآ نوچ  و  يرآ . دنتفگ : اهنآ  همه  متسین . امش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  تفرگ  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دیـشک و  نوریب  ناشیاهتشپ  زا 
تـسوپ يور  رب  ار  نامیپ  دهع و  نیا  تسا  اهنآ  راگدرورپ  دنوادخ  هکنآ  هب  دـندرک  فارتعا  رارقا و  اهنآ  تفرگ و  هاوگ  دـیحوت  رما  رب  ار 

رد بل و  ود  نابز و  کی  دراد و  مشچ  ود  هایـس  گنـس  نیا  رمع  يا  شاب ، هاگآ  دـیناروخ ، دوسالارجح )  ) گنـس نیا  هب  تشون و  یکزان 
رمع تسا . ناکم  نیا  رد  لجوزع  دـنوادخ  نیما  گنـس  نیا  دـهدیم و  ار  اجنیا  هب  مدرم  ياهندـمآ  اهدروخرب و  هب  یهاوگ  تماـیق  زور 

[. 472 . ] دراذگن هدنز  یشابن  وت  هک  ییاج  رد  ارم  دنوادخ  مالسلاهیلع )  ) نسحلاابا يا  تفگ :

يزرواشک هعسوت  رد  یلع  ریبادت 

گرزب یلاق  داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  هک  یمئانغ  زا  یکی  دـش  ماـجنا  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  هک  ناناملـسم  تسد  هب  ناریا  حـتف  ناـیرج  رد 
یتقو دناهدرک  دای  يرسک  ناتـسراهب  ناونع  هب  نآ  زا  ناخروم  هک  تشاد  لوط  رتم  زا 350  شیب  یلاق  نیا  ، دوب نئادم  دیفـس  خاک  تفابرز 

هیمهـس مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  دندرک . میـسقت  ناناملـسم  نیب  ار  نآ  تاعطق  دندروآ و  رد  هدافتـسا  لباق  هعطق  نیدنچ  هب  ار  یلاق  نیا  هک 
درک يزاسزاب  دیرخ و  ار  ياهدش  ناریو  تانق  هاگنآ  درب . راک  هب  دـیلوت  يزرواشک و  هعـسوت  يارب  مئانغ  ریاس  هارمهب  ار  یلاق  نآ  زا  دوخ 

دروآ و دوجو  هب  ار  یمیظع  ناتـسلخن  بیترت  نیا  هب  درک و  يرایبآ  تعانق  ناـمه  بآ  اـب  ار  اـهنآ  تشاـک و  اـمرخ  هتـسه  رازه  دصیـس  و 
يارب ار  شرگید  تمـسق  هار و  رد  نادـهاجم  يارب  ار  تانق  ناتـسلخن و  نآ  زا  تمـسق  کـی  هاـگنآ  دومن . نیمأـت  ار  مدرم  زور  ره  ياذـغ 

[. 473 . ] ددرگ فرصم  هار  ود  نآ  هلاس  ره  لوصحم  ات  درک  فقو  نادنمتسم 
هحفص 299] ]

یسراف ناملس  رانک  رد  یلع 

مرتسب رد  ارم  يدوز  هب  هک  شاب  رظتنم  تفگ : هریقب  شرـسمه  هب  دـنارذگیم  ار  دوخ  رمع  رخآ  تاعاس  وا  دـش  راـمیب  نئادـم  رد  ناـملس 
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( مالسلاهیلع  ) یلع ماما  هاگان  ، دینک تولخ  ار  هناخ  دومرف : هتابن  نب  غبصا  صاق و  دعس و  هفیذح ، دوخ  نایفارطا  هب  سپس  یباییم . حوریب 
ماما دز . يدـنخبل  ناملـس  دز  يرانک  هب  ار  شوپور  دـمآ و  ناملـس  نیلاب  هب  سپـس  تسا ؟ روطچ  ناملـس  لاـح  دیـسرپ  دـش و  هناـخ  دراو 

يدومن تاقالم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  یماگنه  ادخ  حلاص  هدنب  يا  وت  رب  نیرفآ  دومرف : ناملـس  هب  مالـسلاهیلع ) )
نفک داد و  لسغ  ار  وا  هزانج  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  تفر . ایند  زا  ناملـس  نک . فیرعت  شیارب  ار  شردارب  اـب  موق ، نیا  راـتفر  یگنوگچ 

: تشون ار  رعش  تعیب  ود  نیا  وا  نفک  رب  درک و 
داز ریغب  میرکلا  یلع  تدف  و 

میلسلا بلقلا  تانسحلا و  نم 
ییش لک  حبقا  دازلا  لمح  و 

میرکلا یلع  دوفولا  ناک  اذا 
صخـش رـضحم  هب  دورو  ماـگنه  یلو  مشاـب  هتـشاد  كاـپ  بلق  کـین و  هشوت  هکنآیب  مدـش  دراو  يراوـگرزب  میرک و  صخـش  رب  ینعی :

[. 474 . ] تسا زیچ  نیرتحیبق  وا  دزن  هشوت  ندرب  راوگرزب 

رکبوبا اب  یلع  تجح  مامتا 

درک تاقالم  رکبوبا  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع يزور  تفالخ ، دنسم  رب  رکبوبا  نتسشن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب 
هک دوشیم  مولعم  اجک  زا  تفگ : رکبوبا  یتسـشن  تفالخ  دنـسم  رب  يدرک و  ملظ  ینعی : تلعف  تملظ و  دومرف : وا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  و 

!! ارم هن  هتسناد  تفالخ  هتسیاش  ار  امش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشاب و  هدرک  ملظ  نم  زورما 
. دنادیم لطاب  ار  وت  قح و  ارم  دراد و  یهاگآ  راک  نیا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلاهیلع :)  ) یلع

ار هیضق  لطاب  قح و  منک و  لاؤس  وا  زا  منک و  تاقالم  هتفر  ایند  زا  هکنیا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نم  هنوگچ  رکبوبا :
. دیامرفب نم  هب  ار  نایرج  مسرب و  شروضح  هب  باوخ  ملاع  رد  هکنیا  رگم  ممهفب 

هحفص 300] ]
وت هب  ار  تقیقح  ترـضح  نآ  مربـب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ار  وت  نونکا  مه  هک  مرـضاح  نم  مالـسلاهیلع :)  ) یلع

. دیوگب
لوسر یهلا  زاجعا  هب  دجسم  نآ  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع دنتفر . ابق  دجسم  هب  مه  اب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هارمه  درک و  یگدامآ  مالعا  رکبوبا 

: دومرف درک و  ور  رکبوبا  هب  دوب و  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داد . ناشن  رکبوبا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
تفرگ میمصت  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  رکبوبا  نک ). يرود  مالسلاهیلع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هب  ندرک  ملظ  زا  نینمؤملاریما  ملظ  نع  لزتعا  )

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  اب  ار  دوخ  رادید  نایرج  درک و  تاقالم  رمع  اب  هار  ریسم  رد  دراپسب  مالسلاهیلع )  ) یلع تسد  هب  ار  تفالخ  روما  مامز 
تفرع اما  تکسا  : ) تفگ يدنت  وا  هب  رمع  داد ، حرش  رمع  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  ابق و  دجسم  رد  ملـس  هلآ و  و 

ار بلطملادبع  رسپ  مشاه  نادنزرف  يرگوداج  رحس و  مایالا  میدق  زا  ایآ  رکبوبا  يا  شاب  شوماخ  بلطملادبع  نب  مشاه  ینب  رحـس  امیدق 
[. 475 [ !؟) ياهتخانشن

یلع دنمتدارا  یتنیط  كاپ 

مدـش دراو  نآ  زا  هک  یتـقو  مـتفر  دادـغب  ياـههزاورد  زا  یکی  فرط  هـب  يزور  درک ، لـقن  نـم  يارب  مردـپ  دـیوگیم : هر )  ) یلح همـالع 
رد مناتـسود  ریاس  نم و  دـنتفر و  بآ  هیهت  يارب  اـهنآ  دـیروایب  بآ  نم  يارب  متفگ  ناـهارمه  زا  یـضعب  هب  ماهنـشت  یلیخ  مدرک  ساـسحا 
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نب یلع  قح  رب  اـما  تفگیم : يرگید  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـندرکیم و  يزاـب  كدوک  ود  ناـیم  نیا  رد  میدرک  فقوت  اـجنآ  رد  بآ  راـظتنا 
يرگید صخش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  ربهر  هکلب  تفگیم : يرگید  یلو  تسا  مالسلاهیلع )  ) نانمؤمریما بلاطیبا 

وت اب  هک  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : تسار  متفگ : مدروآ و  نابز  هب  ار  ثیدح  نیا  نم  هگان  هب  تسا 
: تفگ دمآ و  کیدزن  دوب  هدینـش  ارم  نخـس  هک  ینز  مدید  هاگان  ضیح . دلو  رگم  دنکیمن  ینمـشد  وت  اب  نمؤم و  رگم  دنکیمن  یتسود 

تیاور ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  دوب  یثیدـح  متفگ  وگب  نم  يارب  رگید  راـب  یتفگ ، ار  هچنآ  ادـخ  هب  ار  وت  نم  ياـقآ  يا 
نآ ردام  هک  نز  نآ  مدناوخ  وا  يارب  ار  ثیدح  مه  نم  یناوخب  ار  ثیدح  دـیاب  هک  درک  رارـصا  وا  تسین  نآ  ددـجم  رکذ  هب  يزاین  هدـش 

ياقآ يا  تفگ : دوب  كدوک  ود 
هحفص 301] ]

یلع هکنآ  دنتـسه . نم  دـنزرف  ود  ره  كدوـگ  ود  نیا  تسا . تسار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـخ  نـیا  ادـخ  هـب  دـنگوس  نـم 
ضیح لاح  رد  نم  هک  تسا  نیا  شتهج  دنکیم  ینمشد  مالـسلاهیلع )  ) یلع اب  هکنآ  یلو  تسا  هداز  كاپ  دراد  تسود  ار  مالـسلاهیلع ) )

[. 476 . ] دش هتسب  وا  هفطن  هک  مدوب 

یلع تیمولظم  تفالخ و  بصغ 

رد دادیم و  حیـضوت  تسا  هدمآ  نوریب  دنلب  رـس  اهنآ  زا  ترـضح  نآ  هک  یهلا  تاناحتما  زا  يدوهی  کی  يارب  مالـسلاهیلع )  ) یلع يزور 
: ناتساد لصا  نونکا  مه  دهدیم  لیکشت  ار  نآ  هدنهدناکت  شخب  نیرتشیب  ترضح  نآ  تیمولظم  ياههلان  نایب  نیا  نب 

بلاطم يدوهی  کی  لاؤس  هب  خساپ  رد  هک  دوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  ناورهن  گنج  زا  دـعب  دوخ  باحـصا  نیب  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع
: دندومرف نایب  ار  ریز 

یهاوخ رذـع  نم  زا  دـیدیم  ارم  هک  یتقو  هزور  همه  تساوخ  اپ  هب  نیملـسم  تفالخ  رما  يارب  ربمغیپ  زا  سپ  هک  یـسک  يدوهی  ردارب  يا 
اب نم  تساوخیم …  تیلالح  نم  زا  درکیم و  راتفر  نم  اب  دوب  هتـسکش  ارم  تعیب  هدرک و  بصغ  ارم  قح  هک  هچنآ  فالخ  رب  درکیم و 
رد ددرگیم …  زاب  نم  هب  یناسآ  هب  هدومن  داجیا  نم  يارب  دـنوادخ  هک  یقح  سپـس  درذـگیم و  وا  هزور  دـنچ  تفـالخ  متفگیم  دوخ 
هب راک  هجیتن  رد  یفنم و  خساپ  يرگید  دهد و  تبثم  باوج  نم  يالـص  هب  یکی  تقو  کی  ات  متخادناین  هار  هب  یعازن  شیوخ  قح  هبلاطم 

هاوخریخ متخانشیم و  یبوخب  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  صاوخ  زا  یعمج  دماجنایب  هرجاشم  وگتفگ و  عزانم و 
دندرکیم توعد  ارم  دندوب و  دمآ  تفر و  رد  نم  دزنب  راکشآ  ناهنپ و  دندوب  مالسا  نآرق و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و 
دندرکیم مـالعا  دوب  اـهنآ  ندرگب  نم  زا  هک  یتعیب  يادا  هار  رد  يراکادـف  يارب  ار  ناـشدوخ  یگداـمآ  مریگ و  سپ  زاـب  ار  دوخ  قح  هک 

نم هب  ارم  هتفر  تسد  زا  قح  یناسآ  هب  يزیر و  نوخ  گنج و  نودب  دنوادخ  دـیاش  دـینک . ربص  یکدـنا  دیـشاب و  مارآ  متفگیم  نم  یلو 
شگرم دیسر و  رس  هب  رکبوبا )  ) یلوا رادمامز  رمع  نوچ  دنادرگزاب … 

هحفص 302] ]
دـش و نم  يارب  يرگید  يراتفرگ  هتـشذگ ، دـننام  مه  نیا  درپس  باـطخ ) نب  رمع   ) شقیفر تسدـب  دوخ  زا  سپ  ار  روما  ماـمز  دیـسر  ارف 

مه نانآ  زا  یضعب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زاب  دش ، هتفرگ  نم  زا  دوب  هداد  رارق  نم  يارب  دنوادخ  هک  یقح  هرابود 
نیـشیپ راتفگ  زا  زین  نم  دندوب ، هتفگ  یلبق  نایرج  رد  هک  دنتفگ  ار  نامه  دندش و  عمج  نم  درگادرگ  دـناهدرم  یـضعب  دـناهدنز و  نونکا 

هک یعامتجا  نآ  دوش  هابت  مدرم  عامتجا  ادابم  مدیـسرتیم  هک  ارچ  مدرک  توعد  نیقی  شمارآ و  ربص و  هب  ار  ناـنآ  مدرکن و  يدـعت  دوخ 
یلص ادخ  لوسر  هک  ار  یعامتجا  نینچ  کی  ملسم  دوب …  هداد  لیکشت  ار  نآ  قیمع  یتسایس  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تاجن يور  هک  مناشکن  یهار  هب  دـشاپب و  مه  زا  مراذـگن  هک  مدوب  رتراوازـس  همه  زا  نم  دروآ  مهارف  لد  نوخ  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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مدرم مدـناوخیم  شیوخ  يراـی  هب  ار  مدرم  مدرکیم و  تفـالخ  دـیدناک  ار  دوخ  زورنآ  رگا  نم  دنـشاب و  راـتفرگ  رمع  ناـیاپ  اـت  دـنیبن و 
هتشک اعبط  دوب  مک  ناش  هدع  رگا  هک  دندیگنجیم  نم  نیفلاخم  اب  و  دندرکیم ، نم  زا  يوریپ  ای  دندرکیم  ار  راک  ود  زا  یکی  نم  هرابرد 

زا يراددوخ  نم و  تیالو  زا  يرای  رد  ریصقت  ندز و  زابرس  نیا  هطساو  هب  تقو  نآ  هک  دندزیم  زابرـس  نم  يرای  زا  مدرم  ای  و  دندشیم ،
. دندشیم رفاک  نم  تعاطا 

ربص و نماد  مرادهگن و  هنیـس  سفق  رد  ار  درـس  ياههآ  مشکرـس و  ار  هودـنا  مغ و  ياهماج  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  مدـید  يدوهی : يا 
یلع سپـس  دـیامرف : یـسرداد  دـنادیم  حـلاص  هک  روـط  ره  اـی  دـیامرف  اـطع  یـشیاشگ  دـنوادخ  هک  یعقوـم  اـت  مهدـن  تسد  زا  بـیکش 

[. 477 (. ] مالسلاهیلع  ) نینمؤملاریما ای  ارچ  دنتفگ : اهنآ  همه  دوبن ، نینچ  ایآ  دومرف : درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  مالسلاهیلع ) )

دیوگیم یهلا  تاناحتما  زا  یلع 

نوریب اهنآ  زا  دنلبرـس  هک  یهلا  تاناحتما  زا  يدوهی  کی  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هفوک  دجـسم  رد  ناورهن  گـنج  زا  دـعب  مالـسلاهیلع )  ) یلع
هنامولظم یگدنز  دهدیم و  حیضوت  تسا  هدمآ 

هحفص 303] ]
: دیامرفیم دوخ 

زا دومن و  راذگاو  نم  هب  ار  دوخ  تما  همه  تسایر  دوب  هدـنز  هک  یماگنه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يدوهی  ردارب   …يا 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرم  ندش  کیدزن  اب  . ) دنهد ارف  شوگ  نم  تاروتسدب  هک  تفرگ  تعیب  دنتـشاد  روضح  هکنانآ  همه 

نابیرگ گرم  يرامیب و  هکنیا  اب  دوش ، لیکشت  دیز  نب  ۀماسا  باکر  رد  يرکشل  دومرف : روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زیتـس هب  نم  اـب  دننکـشب و  ارم  تعیب  تفریم  نآ  میب  هک  نارگید  جرزخ و  سوا و  هفئاـط  ناـگداز و  برع  زا  دوـب  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ 

تساوخ دندرکیم  هاگن  نم  هب  ینمشد  هدید  هب  مدوب  هتشک  ار  ناشناتسود  ای  لیماف و  ای  دنزرف و  ای  ردپ و  نم  هکنیا  رطاخ  هب  ای  دنزیخرب و 
دنتفر رکشل  نیا  هارمه  هب  همه  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نامرف  قبط   ) هکنیا رگم  دنامن  یسک  اذل  دشاب  ۀماسا  رکـشل  رد  ات 

رد لدکاپ  مدرم  زا  هتسد  کی  ات  درک  ۀماسا  مچرپ  ریزب  ار  همه  نیقفانم  دندوب و  هدیقع  تسس  هک  یناناملسم  راصنا و  نیرجاهم و  زا  یتح 
. دنک تفلاخم  نم  اب  هک  دشابن  یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  يرادمامز  تفالخ و  رد  دننامب … و  ترضح  نآ  روضح 

قح رکـشل  دارفا  زا  يدـحا  دـنک و  تکرح  ۀـماسا  رکـشل  داد  روتـسد  هک : دوـب  نیا  دوـمرف : تما  راـک  هراـبرد  هک  یمـالک  نیرخآ  سپس 
نیمه یلو  دومرف  دیکأت  روتسد  نیا  يارجا  هب  تبـسن  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  و  دومرف ، رداص  هراب  نیا  رد  دیکا  روتـسد  درادن و  تشگزاب 

ار دوخ  یماظن  ناگداپ  ۀـماسا  مچرپ  ریز  دارفا  زا  ياهدـع  هک  مدـید  ناهگان  نم  درک ، تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
دوخ هدنامرف  باکر  رد  دوب  هدومرف  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روتـسد  هدز و  زابرـس  تمدـخ  لحم  زا  هتفگ و  كرت 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادخ و  هک  ار  یتعیب  هتـشر  ات  دنتـشگزاب  هنیدم  هب  ناباتـش  هراوس و  دنتـشاذگ … و  اپ  ریز  دنـشاب … 
زاب دوب  هتـسب  نانآ  ندرگب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ار  ینامیپ  ات  دندرگزاب و  دننک و  زاب  دوب  هتـسب  نانآ  ندرگب 

روطب لاجنج …  وه و  اب  دنتسکش و  دننکشب و  دنتشاد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ار  ینامیپ  ات  دندرگزاب و  دننک و 
لوسر هزانج  زیهجت  مرگرس  هک  نم  دننک …  یتروشم  بلطملادبع  ینب  ام  زا  رفن  کی  اب  هکنیا  نودب  دنتسب  دوخ  يارب  ینامیپ  یـصوصخ 

نینچ رد  يدوهی ! ردارب  يا  دندومن . یلمع  ار  دوخ  هشقن  دندومن و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  نانیا  مدوب …  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ینیگنس نآ  هب  یتبیصم  اب  ریزب  نم  هک  یعقوم 

هحفص 304] ]
تـسد زا  ربص  نماد  نم  یلو  دـش  هدیـشاپ  نم ، لد  مخز  رب  دوب  یکمن  نم ، اب  راتفر  هنوگ  نیا  متـشاد …  رارق  تمظع  نآ  هب  ياهعجاـف  و 
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رگم دومرف : درک و  دندوب  هتفرگ  ارف  هفوک  دجسم  رد  ار  شترضح  درگادرگ  هک  دوخ  باحصا  هب  ور  مالـسلاهیلع )  ) یلع سپـس  مدادن … 
[. 478 (. ] مالسلاهیلع  ) نینمؤملاریما ای  ارچ  دندرک  ضرع  دوبن . نینچ 

نامیتی سردایرف 

: دنتفگ دندروآ و  دجسم  رد  وا  شیپ  هب  هتفرگ و  ار  ياهلاس  رتخد 14  تسد  يدرم  نز و  هک  دوب  هدش  هفیلخ  نامثع  هک  دوب  زور  هس  ای  ود 
لفکت تحت  ار  وا  تیناسنا  مالـسا و  مکح  هب  ام  تشادـن  يزیچ  چـیه  داد  تسد  زا  ار  شردام  ردـپ و  یگلاس  رد 7  دوب و  میتی  رتـخد  نیا 

رب ناوج  کـی  اـب  وا  اـما  میدرک  گرزب  ار  وا  نامدـنزرف  نوچمه  متـشامگ و  تمه  زین  وا  يرادـهگن  تیبرت و  رد  زورما  اـت  میدروآ  دوخ 
هیضق رگا  ات  دنیبب  ار  میتی  رتخد  دیایب و  ياهلباق  ات  داد  روتسد  نامثع  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگزیشود  هدرک و  فالخ  عرش  فالخ 

مادم هدنکفا و  ریزب  رـس  رتخد  تسین . هرک  اب  رتخد  هک  درک  قیدصت  قیقحت  زا  سپ  مه  هلباق  دنک  شتازاجم  یعرـش  دـح  هب  تسا  تسرد 
راب هب  ار  ییاوسر  نیا  يداد و  رده  هب  ار  دوخ  فافع  هک  یتشادـن  یکاب  یهلا  دودـح  زا  رگم  منیبب  وگب  تفگ : وا  هب  نامثع  درکیم  هیرگ 

رتخد نیا  هک  مراد  دـهاش  نم  تفگ : نامثع  هب  درم  نآ  نز  مرادـن . یهانگ  نم  دـنادیم  ادـخ  داد ، باوج  درکیم و  هیرگ  رتخد  يدروآ .
نامثع هب  ار  نادـهاش  دـناهدید و  نایرع  همین  راکدـب  يدرم  اـب  ار  رتخد ، نیا  هک  مراد  دـهاش  شـش  دـهاش ، ود  ياـج  هب  هدرک و  یتفعیب 

تـشادیم راهظا  درکیم و  هیرگ  مه  رتخد  دناهدید  ياهبارخ  رد  سانـشان  يدرم  اب  ار  رتخد  نآ  هک  دنداد  یهاوگ  همه  اهنآ  درک . یفرعم 
تخـس اذـل  دـهد . يوتف  رطاخ  نانیمطا  اب  تسناوتیمن  دوب  هدـش  هدـنامرد  نامثع  هدروخن  نم  هب  يدرم  تسد  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  هک 

ساسحا دوب  هدش  هراچیب 
هحفص 305] ]

شاهطاحا زا  دوشب و  مالسلاهیلع )  ) یلع نماد  هب  تسد  هک  دشیمن  مه  شیور  اما  تسا  جاتحم  تخـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  هک  درکیم 
یلع ای  دمحم  ۀـما  كردا  مالـسلاهیلع )  ) نسحلاابا ای  داد . مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  نحل  نیا  اب  یمایپ  هرخالاب  دریگب ، کمک  تواضق  نف  رد 

دییوگب مزرویمن . تلفغ  مدرم  حلاصم  هب  تیانع  تافتلا و  زا  زگره  دومرف : دـمآ و  دجـسم  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع بایرد  ار  دـمحم  تما 
یلع دمآ و  لوا  دهاش  تساوخ ، هناگادج  کی  هب  کی  ار  هیضق  نادهاش  مالسلاهیلع )  ) یلع تفگ  ار  نایرج  نامثع  تسا . هدمآ  شیپ  هچ 

هنوـگچ و  اـجک ، رد  ار  رتـخد  نیا  دـیهدب  حیـضوت  بوـخ  دیـسرپ  وا  زا  درب و  دجـسم  زا  ياهیواز  هـب  تـفرگ و  ار  شتـسد  مالـسلاهیلع ) )
ار مود  دهاش  درک . لاؤس  زین  هراکدـب  درم  نس  هفایق و  زا  ترـضح  ریـضن . ینب  يهلیبق  یقرـش  تمـس  رد  ياهبارخ  رد  تفگ : وا  دـیاهدید ؟

لئاو لآ  ناتسلخن  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ای  درک : ضرع  يدید  اجک  هراکدب  درم  نآ  اب  رتخد  نیا  دومرف  وا  هب  ترـضح  تساوخ  ترـضح 
یلع رواـیب ، ار  مریـشمش  ورب  ربـنق  تسا ، نشور  هیـضق  تسا  یفاـک  نداد  تداهـش  دومرف : ترـضح  ترـضح . دـعب  تـالاؤس  مدـید … و 
یلع اـی  یلب  درک  ضرع  یـسانشیم ، ارم  نز  يا  تـفگ : يراـصنا  نز  نآ  هـب  دـمآ و  شیپ  ینابـصع  بـهتلم و  ياهفاـیق  اـب  مالــسلاهیلع ) )

ربق قحب  دومرف : نشخ  یگنهآ  اب  مالسلاهیلع )  ) یلع تشاذگ . مالسلاهیلع )  ) یلع يولج  ياهنهرب  ریشمش  ربنق  ماگنه  نیا  رد  مالسلاهیلع .) )
دیناـسر مهاوخ  ناتیازـس  هب  دجـسم  نیمه  رد  ریـشمش  نیمه  هب  ارت  ناـهاوگ  وت و  ییوگن  تسار  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

ار ام  مالسلاهیلع )  ) نسحلاابا ای  دندرک : ضرع  هدمآ  ولج  دهاش  راهچ  نز ، نآ  زا  لبق  دیاهدروآ . رتخد  نیا  رـس  هب  ییالب  هچ  منیبب  دییوگب 
نز میهد  تداهـش  شعفن  هب  ات  تساوخ  ام  زا  تسام  هیاسمه  نز  نیا  میدیدن . یفارحنا  رتخد  نیا  یگدنز  رد  ام  رذگب . ام  ناج  زا  شخبب 

مدیـسرتیم نم  دـش و  گنـشق  دـش و  گرزب  دربیم  رـس  هب  اـم  يهناـخ  رد  رتخد  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـی  درک : ضرع  درک و  رارقا  زین 
وا تراکب  رهم  تشگنا  اب  مدوخ  تقو  نآ  دنتسب  بانط  اب  ار  شیاپ  تسد و  مداد  روتسد  دنک  یسورع  وا  اب  درادرب و  تسد  نم  زا  مرهوش 

هدش ییادص  رس و  نینچ  يهیام  هک  ار  راکبان  نز  نآ  سلجم  نآ  رد  نز  نآ  رهوش  دش  مامت  هیضق  هک …  مدز  شتمهت  دعب  تشادرب و  ار 
هب راک  تیانج  نز  نآ  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع )  ) یلع دـعب  دروآ . رد  دوخ  دـقع  هب  ار  میتی  رتخد  سلجم  نامه  رد  دـعب  داد و  قالط  دوب ،
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ناهاوگ دوش و  موکحم  رتخد  نآ  تراکب  نیباک  تخادرپ 
هحفص 306] ]

اجک زا  تواـضق  رد  ار  نف  نیا  مالـسلاهیلع )  ) یلع اـی  تفگ : مالـسلاهیلع )  ) یلع هب  دـمآ و  ولج  ناـمثع  دـنزادرپب . ياهمیرج  کـی  ره  مه 
[. 479 …  ] لیئارسا ینب  ربمغیپ  مالسلاهیلع ،)  ) لایناد زا  تفگ : درک و  مسبت  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما ياهتخومآ .

يرهاظ لتاق 

وا رت  فرط  نآ  رتم  دنچ  دنتفای و  هدـش  هتـشک  ار  يدرم  اجنآ  رد  هدرک و  یـشکرس  رهـش  نوریب  رد  ياهبارخ  رد  هنیدـم  یتموکح  نارومأم 
ات دـندرب  رمع  روضح  هب  تسدـب  دراک  لتاق  هارمه  هب  ار  رـسیب  هزانج  نارومأم  دـنتفای ، تشاد  تسد  رد  يدولآ  نوخ  دراک  هک  ار  يدرم 

یلع درک . رداص  ماعألم  رد  ار  وا  صاـصق  مکح  زین  رمع  درک ، فارتعا  لـتق  هیـضق  هب  زین  لـتاق  دـنک  رداـص  وا  قح  رد  ار  صاـصق  مکح 
یلع اذـل  دـنکیمن . فارتعا  دوخ  تیانج  هب  یناـسآ  نیا  هب  دـشکیم  مدآ  هک  یـسک  ریگن  هداـس  ار  هیـضق  رمع ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع ) )

ار لوتقم  مالـسلاهیلع .)  ) نسحلااـبا اـی  هلب  یتـشک ؟ وت  ار  درم  نیا  دومرف : وا  هب  هاـگنآ  درک ، لاؤس  وا  زا  تساوخ و  ار  لـتاق  مالـسلاهیلع ) )
هللالوسر مع  ای  هن  درک : ضرع  دیتشادن ؟ مه  یتوادع  هنیک و  يو  هب  تبـسن  امتح  دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع نسحلاابا . ای  هن  دیـسانشیم ؟

یلع دـش . شوماـخ  درم  نآ  يدرک  ادـج  شنت  زا  ار  شرـس  تـهجیب  ارچ  سپ  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع ملــس . هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
مهنیا یباـصق ، دومرف : مالـسلاهیلع )  ) یلع مباـصق . درک : ضرع  تسیچ ؟ وت  راـک  بسک و  منیبب  دـیئوگب  نزب  فرح  دومرف : مالـسلاهیلع ) )

دوب هدش  هتـشک  درم  نآ  هک  ياهبارخ  رانک  رد  نم  منک . فیرعت  دراد  تقیقح  هچنآ  دیهدب  هزاجا  درک : ضرع  مهتم  تسوت . یباصق  دراک 
هبارخ هب  ات  مدش  هبارخ  دراو  اذـل  مدرک  ادـیپ  جایتحا  تجاح  ياضق  هب  هک  مدوب  هتـسشن  ار  دوخ  تسد  زونه  مدوب و  هتـشک  ار  يدنفـسوگ 
لوتقم رس  رب  و  تسدب ، دراک  ینوخ ، تسد   ) یعضو نینچ  نیا  اب  راکنا  مدید  اذل  دندرک . مریگتسد  مه  اجنامه  مدید و  ار  لوتقم  مدیـسر 

ای متشک . نم  هک  مدرک  رارقا  اذل  درادن . ياهجیتن  هدیاف و  ندوب )
هحفص 307] ]

منمیا تازاجم  زا  دروآیم و  محرت  نم  یهاـنگیب  رب  اـناوت  اـناد و  راـگدرورپ  هک  مدوب  راودـیما  مبلق  ياهدرپ  رد  یلو  مالـسلاهیلع )  ) یلع
باصق تسا . هانگیب  باصق  متـسه و  نم  لتاق  مالـسلاهیلع )  ) یلع ای  تفگ : دش و  سلجم  دراو  يدرم  هظحل  نیا  رد  ناهگان  دـیامرفیم .

. دشیم صاصق  دیاب  دوب  لتاق  نوچ  یلو  تفگ . لوتقم  دسافم  ملاظم و  زا  یناتـساد  لتاق  درک . ییوجزاب  ار  یقیقح  لتاق  رمع  دش و  دازآ 
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ درم  نیا  يهرابرد  امش  ياوتف  مالسلاهیلع )  ) نسحلاابا ای  درک : ضرع  درک و  مالسلاهیلع )  ) یع هب  ور  هرابود  رمع 

نآرق زا  ياهیآ  هب  دانتـسا  اـب  مالـسلاهیلع )  ) یلع هتـشک !! مدآ  هک  دـنکیم  رارقا  شدوـخ  تـسا  لـتاق  یلع  اـی  درک : ضرع  دـینک . شدازآ 
هک تسنانچ  دنک  هدـنز  ار  یناسنا  هک  سکنآ  دـشاب و  هتـشک  ار  مدرم  يهمه  هک  تسنانچ  درادرب  نایم  زا  ار  یناسنا  تهجیب  هک  سکنآ 

باصق نوچ  یلو  هدرک  فارتعا  دوخ  مرج  هب  تسا و  لتاق  هکنیا  اب  یقیقح  لـتاق  درم  نیا  دومرف : اذـل  دـشخب  تاـیح  تمعن  مدرم  يهمهب 
يدرم و ناوج  نیا  شاداپب  درم  نیا  هدرک  هدنز  ار  مدرم  يهمه  هک  تسا  نانچ  هدرک . هدنز  ار  یناسنا  ینعی  داد  تاجن  مادعا  زا  ار  هانگیب 

تخادرپ شاهثرو  هب  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  زین  ار  لتاق  ياهبنوخ  دوب و  دـهاوخ  فاعم  صاصق  زا  هانگیب  ناسنا  کی  هار  رد  يراکادـف 
[. 480 . ] دوش

هفیلخ تواضق 

ربنم هب  رمع  دندروآ  رمع  دزن  ار  وا  دش  ریگتسد  دعب  دش و  باوخ  مه  عرـش  فالخ  رب  ینز  اب  رمع  تفالخ  نامز  رد  دوب  لهأتم  هک  يدرم 
تهج هتفرگ  ار  درم  سپـس  درک . شراسگنـس  دـیاب  سپ  تسا . نصحم  یناز  سپ  هتـشاد  نز  نوچ  درم  نیا  تفگ : دوب و  هتـسشن  تفالخ 
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رد درم  نیا  نز  هک  ییاجنآ  زا  دومرف : یسررب  زا  سپ  دیـسر و  هار  زا  مالـسلاهیلع )  ) یلع دندربیم . ارحـص  تمـس  هب  هفیلخ  مکح  يارجا 
کی افرـص  وا  تازاجم  هکلب  تسین . راسگنـس  وا  یعرـش  دح  نیاربانب  دیمان ) راد  نز   ) دیمان نصحم  ناوتیمن  ار  وا  هتـشادن  روضح  هنیدم 

[. 481 . ] تفای تاجن  یمتح  گرم  زا  مالسلاهیلع )  ) یلع رکف  ملع و  يهیاس  رد  درم  نآ  دشابیم  قالش  هنایزات  دص 
هحفص 308] ]

راکانز شش 

ار اهنآ  تازاجم  روتـسد  ات  دـندوب ، هدروآ  رمع  روضحب  یهلا  یعرـش و  مکح  رودـص  تهج  ار  ناـنآ  دـندرک ، اـنز  درم  رفن  شـش  يزور 
لام نوخ و  رب  مکح  رمع ، يا  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع یلو  دینک . راسگنس  ار  اهنآ  رفن  شش  ره  تفگ : تینابصع  اب  رمع  دننک  تفایرد 

شیامرف رمع  دنروآ ، لمع  هب  یـسررب  راکهانگ  درم  شـش  نیا  یگدنز  نوماریپ  یهد  روتـسد  تسبوخ  دشاب !! هداس  ردق  نیا  دـیابن  مدرم 
( مالـسلاهیلع  ) یلع دوب . هدش  رتسب  مه  ناملـسم  ینز  اب  هک  دوب  یحیـسم  يدرم  لوا  رفن  هک  دش  مولعم  درک : تعاطا  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع
. تسکـش مهرد  ار  همذ  رارق  يدعت  نیا  اب  درکیم و  یگدنز  یمالـسا  تموکح  هانپ  رد  دوب و  یمذ  درم  نیا  اریز  دینزب  ار  شندرگ  دومرف 

. دننک شراسگنس  نآرق  نامرف  هب  انب  دومرف : مالسلاهیلع )  ) یلع اذل  دربیم  رس  هب  شرانک  رد  مه  شنز  دوب و  راد  نز  يدرم  مود ، رفن 
. دومرف ار  مکح  ترضح  هک  دوب  هنایزات  هبرض  دص  مه  شتازاجم  دوب و  درجم  برع و  يدرم  موس ، رفن 

هاجنپ زا  شیب  دومرف : ترـضح  تسا . رارحا  تازاجم  زا  یمین  ناگدرب  تازاـجم  اذـل  دوب  هدـش  اـنز  بکترم  هک  دوب  ياهدرب  مراـهچ ، رفن 
. درادن رفیک  قالش  هبرض 

زا نارگید  ات  دننک  شهیبنت  ینعی  دینک  شریزعت  هک  داد  روتسد  مالسلاهیلع )  ) یلع دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  دوب  يرسپ  مجنپ ، رفن 
دننکن اهطلغ  نیا 

یناقبا ال  درک : ضرع  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  رمع  هک  دوب  اجنیا  دوب  هناوید  درم  نآ  هک  ارچ  دننک  شدازآ  داد  روتسد  ترضح  ار  مشش ، رفن 
[. 482 . ] دش مهاوخ  راچد  یگرزب  ياهشزغل  هب  یشابن  وت  رگا  اریز  دراذگن  ماهدنز  ادخ  وت  زا  سپ  یلع ، ای  كدعب  هللا 

؟ تسیچ راک  هراچ  یلع  ای 

یتقو مالسلاهیلع )  ) یلع دننک . شراسگنـس  ات  دندرب  نوریب  ار  وا  دجـسم  زا  دوب  تقو  يهفیلخ  هک  رمع  ياوتف  هب  دوب  هدرک  انز  هلماح  ینز 
تسرد رمع  يا  دومرف : درک  یسررب  ار  هیضق 

هحفص 309] ]
امـش هدرکن  یهانگ  تسا  ناهنپ  نز  نیا  محر  رد  هک  لفط  نآ  ینادیم  ایآ  یلو  تسا  مجر  وا  یعرـش  دـح  هدرک و  اـنز  نز  نیا  هک  تسا 

نـسحلاابا ای  تفگ : یگچاپ  تسد  اـب  رمع  دوش  راسگنـس  مجر و  دـیاب  یمرج  هچ  هب  شموصعم  نینج  یلو  دیـشکب  دـیناوتیم  ار  نز  نیا 
صخـشم شراتـسرپ  دیایب و  ایندـب  هچب  دـسر و  نایاپ  هب  وا  يرادراب  لمح و  نارود  ات  دـینک  ربص  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ راک  هراچ ي 

رب تسد  دـنرادب  فاعم  تازاجم  زا  لمح  نایاپ  ات  ار  نز  نآ  ات  تفگ : رمع  هاـگنآ  دـیناسرب . شرادرک  يازـس  هب  ار  شرداـم  تقونآ  دوش 
[. 483 ! ] رمع کلهل  یلع  الول  تفگ : رایتخا  یب  دش  علطم  رمع  یتقو  درم  لمح  عضو  ماگنه  نز  نآ  اضق 

یلع تواضق  نادیم  ریم 

هب دیسر  ارف  شگرم  تشاد  شوغآ  هب  ار  سورع  هک  لاح  نامه  رد  فافز  بش  رد  درک . یسورع  يا  هزیـشود  اب  هدروخلاس  درمریپ  يزور 
زا درم  ریپ  نیا  دش  راکشآ  هبش  کی  سورع  رد  یگلماح  راثآ  يدنچ  زا  سپ  یلو  دندرب  ناتسروگ  هب  هلجح  زا  ار  شا  هزانج  رحس  ماگنه 
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هدش رتسب  مه  يرگید  سکاب  ناوج  سورع د  هک  دنتخادنا  هارب  لاجنج  هرابکی  وا  نادنزرف  تشاد  گرزب  نارتخد  نارسپ و  شرگید  نانز 
دشابیم و درمریپ  رهوش  نامه  زا  نیا  هک  درکیم  اعدا  سورع  یلو  دنک  کیرـش  ام  ثاریم  رد  ار  دوخ  هداز ي  مارح  دنزرف  دـهاوخیم  و 

نآ نادـنزرف  اما  تشذـگ  لاس  راهچ  هس  ارجام  نیا  زا  دوب  هچب  رـسپ  دازون  دـمآ و  رـس  هب  لـمح  هرود ي  تساـهنآ  فاـفز  بش  لوصحم 
نایرج رمع  یتقو  دندرک  راذگاو  رمع  هفیلخ  هب  ار  يرواد  نیا  دندرکیمن  میلـست  ار  شثاریم  دندرمـشیم و  هداز  مارح  ار  هچب  نیا  درمریپ 

تـسرد ار  هداز  مارح  ثراو  نیا  درم  نآ  تورث  رطاخب  طقف  تسا و  هراکدـب  ینز  هبـش  کی  سورع  نیا  دـش  نشور  شیارب  دـش  علطم  ار 
اب امش  ردپ  ایآ  دینکن ، باتش  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلو دننک  راسگنـس  ار  نز  داد ، روتـسد  تنوشخ  مشخ و  اب  هشیمه  قبط  مه  زاب  هدرک 

هیلع  ) یلع تفر . ایند  زا  لاح  نامه  رد  رابکی و  مهنآ  بش  کی  طقف  یلو  نسحلاابا . ای  هلب  دـندرک : ضرع د  هن . ای  هدـش  رتسب  مه  نز  نیا 
جنپ راهچ  اب  درک  شراداو  دعب  تساوخ و  ار  كدوک  مالسلا )

هحفص 310] ]
یتشم مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندش . يزاب  لوغـشم  اههچب  دنک . يزاب  دـندرکیم  يزاب  يا  هشوگ  رد  هک  لاس  نس و  نامه  هب  رگید  كدوک 

امرخ نیا  زا  دودب  نم  فرطب  رتدوز  هک  امـش  زا  مادک  ره  دومرف : درک  ادـص  ار  اههچب  هاگیزاب ، زا  رود  مدـق  دـنچ  تفرگ و  تسدـب  امرخ 
كوکـشم هچب ي  نیا  یلو  دناسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  مادک  ره  امرخ  قایتشا  هب  اههچب  تشاد  دـهاوخ  يرتشیب  مه 

دوخ رگید  ياه  هچب  ریاس  لابند  هب  همه  زا  رترید  تساخرب و  شیاج  زا  یتسساب  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  شتسد  ود  دزیخرب  تساوخ  یتقو 
نیا هک  فعـض  نیمه  لیلدـب  یتسـس و  نیمه  تلع  هب  دوـمرف : نیرـضاح  رمع و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـناسر . مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار 

درمریپ نادنزرف  تسا . هدـنام  بقع  دوخ  نالاسمه  زا  دـشاب  رامیب  هکنآ  یب  اریز  تسا . هدـمآ  دوجوب  درمریپ  نآ  هفطن ي  زا  دراد  كدوک 
[. 484 . ] دنتفرگ دوخ  يردارب  هب  ار  رسپ  دنتساوخ و  ترذعم  دوخ  تمهت  زا 

همطاف هارمه  زارمه و 

ناج یلع  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  هب  باـطخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  يزور  دـنکیم : لـقن  رـسای  راـمع 
داد دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  هچنآ  تسا و  نتسویپ  عوقو  لاح  رد  هچنآ  هداتفا و  قافتا  هتشذگ  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  مهد  عالطا  ات  ایب  کیدزن 

[. 485 . ] یمومع زیخاتسر  ییاپ  رب  ماگنه  تمایق ، زور  ات 

ربص حور  یلع 

یب دید  ار  لاح  عضو و  نآ  هک  يدوهی  يدرم  دندربیم  دجـسم  هب  تعیب  يارب  ناشک  ناشک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  یماگنه 
: تفگ دندیسرپ  ار  شندش  ناملسم  ببس  یتقو  دش . ناملسم  و  نتفگ ) هللاالا  هلاال  ینعی  برع  تغل  رد  لیلهت   ) دوشگ لیلهت  هب  بل  رایتخا 

بوذ ار  نایوجمزر  لد  دشیم  رهاظ  گنج  ياهنادـیم  رد  یتقو  هک  یـسک  نامه  وا  مسانـشیم  ار  مالـسلا )) هیلع   ) یلع  ) صخـش نیا  نم 
یسک نامه  وا  دنکفایم  ناشمادنا  رب  هزرل  درکیم و 

هحفص 311] ]
هب دـنک و  اج  زا  ناکت  کی  اب  دـشیم  هتـسب  زاب و  درم  لهچ  هلیـسوب  هک  ار  نآ  نینهآ  رد  دوشگ و  ار  ربیخ  مکحتـسم  ياـه  هعلق  هک  تسا 

توکـس تسین . تمکح  زا  یلاخ  توکـس  نیا  تسا و  هدرک  توکـس  هزره  رگبوشآ  تشم  کی  لاجنج  ربارب  رد  الاح  اما  تخادنا  نیمز 
ندوب قح  نیا  يارب  درکیمن . لـمحت  ربص و  اـهتناها  نیا  ربارب  رد  وا  تشادـن  نطاـب  تقیقح و  نید  نیا  رگا  تسوا و  نید  ظـفح  يارب  وا 

درک و وحم  ار  ناگتشذگ  مان  هک  دوب  یعاجش  مالسلا ) هیلع   ) یلع دسیونیم : دیدحلا  یبا  نبا  مدش  ناملسم  نم  دش و  تباث  نم  رب  مالـسا 
گرم و ناعاجـش  نیرت  يوق  يارب  وا  تبرـض  کی  تشادن و  يریظن  وزاب  يورین  دعاس و  توق  رد  تشاذـگن  یقاب  ناگدـنیآ  يارب  یلحم 
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هب جایتحا  هک  دزن ، دوخ  ریـشمش  اب  يا  هبرـض  چـیه  دربن و  ردـب  ملاس  ناج  وا  تسد  زا  يزرابم  چـیه  هکناـنچ  دروآیم ، شیپ  ار  تکـاله 
زا رفن  هک 523  دش  مولعم  دیـسر و  هب 523  شتاریبکت  هرامـش  نیفـص ) گنج  ياهبـش  زا  یکی   ) ریرهلا ۀلیل  رد  دشاب و  هتـشاد  مود  هبرض 

[. 486 . ] تسا هداتسرف  مدع  راید  هب  بش  نآ  رد  ار  یمان  لاطبا 

نانمؤم مدرم و  هانپ 

هب داد  خر  هنیدـم  رد  يدـیدش  هلزلز  رمع  رکبوـبا و  ناـمز  رد  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  زا  هیوباـب  نبا 
ؤملاریما روضح  هب  باتش  هب  سرت  تدش  زا  رفن  ود  نآ  دندرک  هدهاشم  مدرم  دنتفر . رمع  رکبوبا و  دزن  دندیـسرت و  مدرم  مومع  هک  يروط 

. دندیسر ترضح  نآ  روضح  اهنآ  تیعبت  هب  مه  مدرم  دنوریم  مالسلا ) هیلع   ) نینم
نیمز يور  رب  ترـضح  نآ  دنتفر . ترـضح  نآ  بقع  رد  مدرم  مومع  رمع و  رکبوبا و  دندش  جراخ  لزنم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
دنلب ار  دوخ  ياهادص  سرت  تدش  زا  هنیدم  لها  درکیم : تکرح  هراوهگ  دـننام  هنیدـم  ياهراوید  دنتـسشن  وا  فارطا  مه  مدرم  تسـشن .

اب دمآ و  تکرح  هب  ترـضح  نآ  ياهبل  میا  هدـیدن  يا  هزرل  نینچ  زگره  سرب . ام  دایرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دـندزیم  دایرف  هدرک و 
ؤملاریما زا  نیمز  تعاطا  زا  مدرم  تفرگ . رارق  دـش و  تکاـس  ادـخ  نذا  هب  نیمز  ریگب . رارق  مارآ و  نیمز  يا  دومرف : دز و  نیمز  هب  تسد 

دندرک بجعت  مالسلا ) هیلع   ) نینم
هحفص 312] ]

ؤملاریما ای  یلب  دـندرک : ضرع  ریگب . رارق  متفگ  وا  هب  یتقو  دومن  نم  رما  تعاـطا  نیمز  هک  دـیدرک  بجعت  امـش  دومرف : ترـضح  هاـگنآ 
نک نایب  میوگیم  نیمز  هب  نم  اهلام  ناسنالا  لاق  دیامرفیم و  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم
نآ زا  سپ  دـنا ، هدروآ  اـجب  وت  يور  رد  مدرم  هک  ار  ییاـهلمع  وگب  نم  هب  هدـش و  ماـجنا  وت  يور  رب  هک  ار  يراـبخا  ثداوـح و  نم  يارب 
نیا یلو  دادیم  ار  دوخ  رابخا  نم  هب  نیمز  دـیامرفیم : هلزلز  هروس  رد  دـنوادخ  هک  دوب  ییاه  هزرل  نیمز  نامه  نیا  رگا  دومرف : ترـضح 

[. 487 . ] تسین هلزلز  نآ  هلزلز 

رکف باتفآ  ملع ، نامسآ 

رد ینز  دـید  دور ، بارحم  لخاد  تساوخ  یتقو  دـنک . ادا  ار  دوخ  حبـص  زاـمن  اـت  تفر  دجـسم  هب  تقو  هفیلخ ي  رمع  حبـص ، زور  کـی 
ناهگان تفر  رتولج  یفری  تسا ، ینز  هزانج  هک  دید  رمع ، مالغ  نک : رادـیب  ار  نز  نیا  تفگ : یفری  دوخ  مالغ  هب  تسا  هدـیباوخ  بارحم 

روما هحلطوبا  اجنیا ، دـیایب  وگب : هحلط ، وبا  لابند  هب  ورب  تفگ : رمع  رـس ، یب  تسا  ینز  هزانج  بارحم  رد  تفگ : تشگرب و  هدز  تشحو 
تسا يدرم  هکلب  تسین  نز  رس ، یب  نز  دسج  دش  هجوتم  سپس  درک  جراخ  بارحم  زا  ار  هزانج  هحلطوبا  درکیم  هرادا  ار  هنیدم  یماظتنا 

نآ هزانج  داد  روتسد  دعب  دناوخ ، تعامج  هب  ار  حبص  زامن  رمع  دندرک . ادیپ  بارحم  جنک  رد  ار  درم  نآ  رـس  دراد ، نت  رب  هنانز  سابل  هک 
مه زاب  اما  تشذگ  دـمآ  شیپ  نیا  زا  هام   9 دیسرن . ییاج  هب  یلو  درک  شالت د  رایـسب  لتق  نیا  یـسررب  رد  زین  هحلطوبا  دننک . نفد  ار  درم 

يارب داد  روتـسد  یفری  شمالغ  هب  رمع  تفای . ار  یکدوک  هقادـنق  هزاـنج  ناـمه  ياـجب  دـمآ  دجـسم  هب  رمع  هک  مد  هدـیپس  رد  زور  کـی 
ادـخ لوسر  دجـسم  رد  هک  تسیچ ؟ اـهراک  نیا  هک  دوب  هتفر  رکف  رد  یلو  دزادرپـب  لاـملا  تیب  زا  ار  شقوقح د  دریگب و  يا  هیاد  كوـک 

ییاجب یلو  درک ، تروشم  هیـضق  نیا  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  اب  رمع  دوشیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ماگنه نیا  رد  دش ، مهاوخ  زاین  یب  همه  ییامنهار  زا  نم  دنک  کمک  نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا رگا  تفگ : یتحاران  اب  رمع  دیـسرن 

ترضح ياپ  هب  دش و  لاحشوخ  رمع  دیسر ، هار  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع
هحفص 313] ]
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يارب ار  ارجام  رمع  رکف ، باتفآ  يا  ملع ، نامسآ  يا  ملع ، رهـش  يا  نیـشنب  تفگ : دیـشک و  شوغآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تساخرب و 
هک هبنشود  زور  رگید  هتفه  داد  روتـسد  تساوخ و  ار  كدوک  هیاد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک . لا  ؤس  ار  هراچ  هار  درک و  فیرعت  ترـضح 
رد دنیبب  ارت  همه  نک  یعـس  يربیم  تسا  یمومع  هاگـشدرگ  هک  هنیدم  تشپ  يارحـص  هب  ار  وا  ییارآیم و  ار  كدوک  تسا  نابرق  دـیع 

نایم دومرف : رمع  هب  ترضح  دعب  دیروایب  نم  دزن  دیریگب و  ار  نز  نامه  درک  دهاوخ  شزاون  ار  هچب  نیا  دیـسر و  دهاوخ  ینز  ماگنه  نآ 
یلع رانک  رد  رمع  دـندرک . دجـسم  دراو  ار  وا  دـش و  ریگتـسد  نز  درک . ارجا  ار  راک  نیا  كدوک  هیاد  تسا  یتیاکح  دازون  هزاـنج و  نیا 
غورد هک  نک  طایتحا  اما  نزب . فرح  مرتخد  سرتن  دومرف : دز و  يدنخبل  مالسلا ) هیلع   ) یلع توهبم ، تام و  دوب و  هداتسیا  مالسلا ) هیلع  )
هفیاط زا  تسا  هلیمج  نم  مسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  تخادرپ  ارجام  حرـش  هب  تقو  نآ  تسـشن  یکدـنا  یناوج  نز  ییوگن .

تداهـش هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باکر  رد  دـحا  گنج  رد  هک  متـسه  یجرزخ  دعـس  نب  رماع  رتخد  اـهنت  مراـصنا و 
دوخ نسمه  نارتخد  اب  زور  مدربیم  رـسب  يوقت  فافع و  اب  هناخ  رد  میدوب  دـنمتورث  نوچ  اما  درک  توف  رکبوبا  ناـمز  رد  مرداـم  دیـسر ،

: تفگ وا  تسا  هدرم  مردام  متفگ : تفرگ . ار  مردام  غارس  نم  زا  درک و  تبحص  ام  کی  کی  اب  دمآ و  ینز  ریپ  هک  مدوب  تبحص  لوغشم 
وا یلو  مدرب ، اذـغ  شیارب  مدرب و  دوخ  هناخ ي  هب  ار  نز  ریپ  مدرک  لابقتـسا  ییاهنت  طرف  زا  نم  مشاب . وت  ردام  متـسناوتیم  نم  شاـک  يا 

مراد يرتخد  نم  تفگ : تفر و  حبص  دعب  دناوخ  زامن  دوب  نم  شیپ  هک  حبص  ات  دش ، دنوادخ  تدابع  لوغشم  تسا و  هزور  تشاد  راهظا 
رگید زور  داد  بیرف  ارم  يرگ  هلیح  اب  نز  ریپ  نآ  دروایب  ام  لزنم  هب  زین  ار  شرتخد د  مدرک  شهاوخ  وا  زا  نم  منزب  رـس  مه  وا  هب  دیاب  هک 

ریپ موریم  مظعا  دجـسم  هب  نم  تفگ : تشاذگ و  ام  لزنم  رد  ار  شرتخد  دـمآ و  ام  لزنم  هب  شرتخد  اب  نم  ؤم  حـلاص و  رهاظ  هب  نز  ریپ 
اب زین  نم  درب  شباوخ  قاتا  يولج  دوب ، تسم  نوچ  درک و  زواجت  نم  هب  وا  دـش  رهاظ  تسم  يدرم  هنانز  ساـبل  ریز  رد  ناـهگان  تفر  نز 

دـشر نم  محر  رد  مارح  هفطن  يدنچ  زا  سپ  مدیناسر  شدجـسم  هب  مدـیچیپ و  يرداچ  يال  رد  ار  وا  هزانج  متـشک و  ار  وا  شدوخ  رجنخ 
شردپ شعن  هک  اجنامه  ار  وا  مدروآ و  ایندب  ار  هچب  نیا  هنیدم  رهش  زا  یسانشان  هشوگ ي  رد  دش  مدرد  هک  یبش  درک ،

هحفص 314] ]
رتخد وت  هلیمج  سرتن  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوب ، هدنام  توهبم  تام و  رمع  دوب  شلابند  هب  ممـشچ  اما  متـشاذگ ، مدوب ، هتـشاذگ  ار 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  تفگ : رمع  درمش . دوشیمن  لتاق  ار  وت  يدرک ، عافد  دوخ  تمصع  تفارش و  زا  وت  نوچ  يا ، هدوب  یفیرش  عاجش و 
دش و شوماخ  رمع  تسا . هتخورف  شتوهش  هب  ار  شنوخ  اریز  درادن . اهبنوخ  لوتقم  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع لوتقم . ياهبنوخ  سپ 

تمدـخ ار  وا  دـیهدب  تلهم  زور  هس  نم  هب  هللا  لوسر  مع  نبای  تفگ : هلیمج  تساـجک . نز  ریپ  نآ  دومرف : هلیمج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
مجر هب  موکحم  نیا  دندرکیم  راس  گنـس  مدرم  ار  ینز  ریپ  هنیدم  رهـش  نوریب  رد  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  مود  زور  زونه  مروآیم  امش 

[. 488 . ] دوب بیجنان  رگ  هلیح  نز  ریپ  نامه 

كدف هیضق  رد  رکبوبا  قطنم 

ار یـسک  تفرگ ، تعیب  راصنا  نیرجاـهم و  رثکا  زا  دومن و  مکحم  ار  تفـالخ  راـک  رکبوبا  نوچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 
هچ هب  دومرف : دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  ترـضح  نآ  دـنک ، نوریب  كدـف  غاب  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نارگراک  لیکو و  ات  داتـسرف 

هاوگ ییوگیم  هچنآ  رب  تفگ : رکبوبا  تسا ؟ هداد  نم  هب  ار  نآ  ادخ  نامرف  هب  مردپ  هکنآ  لاح  يدرک و  نوریب  كدف  زا  ارم  لیکو  ببس 
دنگوس ادخ  هب  ارت  مهدیمن  یهاوگ  منکن  مامت  وت  رب  تجح  ات  نم  تفگ : رگبوبا  هب  نمیا  ماو  دروآ  ار  نمیا  ما  مالسلااهیلع  همطاف  روایب !!

نم تفگ : نمیا  ما  . یلب تفگ : رکبوبا  تسا ؟ تشهب  لها  نمیا  ما  هک  تسا  هتفگ  نم  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ 
مرکا لوسر  هدـب و  وا  هب  ار  یبرقلا  يذ  قح  هک  داتـسرف  یحو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  یلاعت  قح  هک  مهدیم  یهاوگ 
یهاوگ وحن  نیمه  هب  دمآ و  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  داد  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ادخ  رما  هب  ار  كدف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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دش و ادیپ  رمع  هاگنآ  داد . همطاف  هب  هتـشون و  كدـف  هرابرد  يا  همان  رکبوبا  دـنداد . تداهـش  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نینـسح یتیاور  هب  داد و 
یهاوگ وا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نمیا و  ماو  دوـمن  ار  كدـف  يوـعد  مالـسلااهیلع  همطاـف  تفگ : رکبوـبا  تسا ؟ يا  هماـن  هچ  نیا  تفگ :

هیلع  ) یلع نیا  زا  هتشذگ  تسا و  نیملسم  همه  یف ء  كدف  تفگ  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  متشون . ار  همان  نیا  زین  نم  اذل  دنداد ،
رهوش مالسلا )

هحفص 315] ]
دزن رد  راصنا  نیرجاهم و  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  دوخ  رگید  زور  دـهد ، یهاوگ  وا  عفن  هب  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف 

هک یتروص  رد  يدرک ؟ نوریب  كدـف  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  لیکو  ارچ  رکبابا  يا  دومرف : تفای و  روضح  اجنآ  رد  دـندوب  عمج  رکبوبا 
رگا تسا  نیملسم  همه  یف ء  كدف  تفگ : رکبوبا  دوب . كدف  فرصتم  کلام و  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  رد 

مهدیم وا  هب  ار  كدف  مه  نم  تسا  هداد  وا  هب  ار  كدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  دوهـش  هماقا  مالـسلااهیلع  همطاف 
! دشابن یقح  نآ  رد  ار  وا  الا  و 

. هن تفگ : ینکیم ؟ مکح  تسا  نیملـسم  دروم  رد  هک  دـنوادخ  مکح  فـالخ  رب  اـم  هراـبرد  اـیآ  رکباـبا  يا  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
وت منک  اعدا  دوخ  يارب  ار  نآ  میایب و  نم  تسا و  نآ  فرصتم  کلام و  دشاب ، يزیچ  یناملـسم  تسد  رد  رگا  منیبب  وگب  دومرف : ترـضح 

هنیب و مالـسلااهیلع  همطاف  زا  كدف  دروم  رد  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح  وت . زا  تفگ : ینکیم ؟ كردـم ) لیلد و   ) هنیب بلط  یـسک  هچ  زا 
راذگاو ار  نانخس  نیا  تفگ : رمع  درک . توکـس  رکبوبا  تسا . هدوب  كدف  کلام  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یلاح  رد  ینکیم  بلط  دهاش 

. تسین یقح  نآ  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  وت و  الا  میهدیم و  ار  كدـف  دـیروایب  یلداع  ناهاوگ  رگا  تسین ، وت  اب  جاجتحا  ییاناوت  ار  ام 
: یلاعت يادخ  راتفگ  زا  هد  ربخ  ارم  دومرف : یلب . تفگ : يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ  دومرف : رکبوبا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ترـضح امـش . قح  رد  تفگ : رکبوبا  نارگید ؟ ای  هدش  لزان  ام  قح  رد  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 
هماقا مدرم  ریاس  دننام  تفگ : ینکیم ؟ هچ  هدش  بکترم  یتشز  راک  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دنهد  تداهش  وت  دزن  رفن  ود  رگا  سپ  دومرف :
هکنآ يارب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ارچ ؟ تفگ : رکبوبا  يوش . بوسحم  نارفاک  زا  ادـخ  دزن  رد  ینک  نینچ  رگا  دومرف : منکیم . دـح 

شلوسر ادخ و  مکح  هکنانچمه  يا  هتفریذپ  ار  مدرم  تداهش  هدرک و  در  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  همطاف  تراهط  هب  ار  ادخ  تداهش 
در ار  تسا  هدرک  فرـصت  ار  نآ  شردپ  تایح  لاح  رد  وا  دنا و  هداد  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدـف  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

عقوم نیا  رد  یتفرگ …  مالسلااهیلع  همطاف  زا  ار  كدف  يریذپیم و  دنکیم  لوب  دوخ  هنشاپ  رب  هک  ار  یبارعا  رفن  کی  تداهـش  يدرک و 
هک دوب  اجنیا  رد  دندرک  دییءات  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانخس  یگمه  تساخرب و  مدرم  نایم  زا  همهمه  ادص و 

هحفص 316] ]
[. 489 . ] دندرک یحارط  دیلو  نب  دلاخ  طسوت  ار  زامن  رس  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع لتق  هئطوت  رکبوبا  رمع و 

یهلا ناحتما  بابسا  یشارت  هفیلخ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رهطم  رکیپ  نیفکت  نتـسش و  لوغـشم  مشاه  ینب  زا  دنچ  ینت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه 
هک دیشکن  یلوط  دننکیم و  وگتفگ  هجاحم و  هفیلخ  نییعت  يارب  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  راصنا  نیرجاهم و  زا  یعمج  هک  دیسر  ربخ  دندوب 

هیلع  ) ریما ترضح  ۀمحر  سدق د  دیفم  خیش  لقن  هب  عقوم  نیا  رد  دیدرگ  باختنا  نیملسم  هفیلخ  تمس  هب  رکبوبا  هک  دیـسر  يرگید  ربخ 
طقف هک  دـندرک  نامگ  مدرم  ایآ  نونتفی ؟ مه ال  انما و  اولوقی  نا  وکرتی  نا  سانلا  بسحا   - ملا میحرلا -  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : مالـسلا )

دنچ زج  مدرم  مرمع  هک  دوب  نیا  ترضح  دوصقم  و  تفرگ ؟ دهاوخن  رارق  شیامزآ  دروم  رگید  هدش و  اهر  میدروآ  هکنیا  نامیا  نتفگ  اب 
[. 490 . ] دنیآ نوریب  قفوم  دنتسناوتن  شیامزآ  نیا  زا  رفن 
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یلع لتق  هئطوت 

، رکبوبا هک  دوب  هسلج  مامتا  زا  دعب  دومن  موکحم  ددعتم  لیالد  اب  ار  رمع  رکبوبا و  يا  هسلج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع كدف  بصغ  زا  دـعب 
دنزیم مه  رب  ار  ام  راک  دـنک  هضراعم  نینچ  ام  اب  رگید  سلجم  کی  رد  رگا  درک ؟ هچ  ام  اب  زورما  یلع  يدـید  تفگ : تساوخ و  ار  رمع 

ار راکنیا  تءارج  یسک  هچ  تفگ : رکبوبا  دنناسرب ! لتق  هب  ار  وا  میهد  روتـسد  نم  رظن  هب  تفگ : رمع  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  رظن  نونکا 
ره تفگ : دلاخ  مینک  راذگاو  وت  هب  ار  يریطخ  رما  کی  میهاوخیم  دنتفگ  دندیبلط و  ار  دـلاخ  هاگنآ  دـیلو ! نب  دـلاخ  تفگ : رمع  دراد ؟

ماجنا ار  راکنیا  عقوم  هچ  تفگ : دلاخ  تسا  نیمه  زین  ام  دوصقم  دـنتفگ : اهنآ  دـشاب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع نتـشک  ولو  مرـضاح  دـشاب  هچ 
دلاـخ نزب . ار  شندرگ  زیخرب و  اروف  متفگ  ار  زاـمن  مالـس  نم  نوچ  تسیاـب و  وا  يوـلهپ  دجـسم ، رد  زاـمن  ماـگنه  تفگ : رکبوـبا  مهد ؟

یلع هناخ  هب  ار  دوخ  زینک  اروف  دینش و  ار  اهنآ  نخس  دوب  رکبوبا  نز  عقوم  نآ  رد  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  دومن . هدامآ  ار  دوخ  تفریذپ و 
( مالسلا هیلع  )
هحفص 317] ]

كولتقیل کب  نورمتای  ءالملا  نا  نک  توالت  ار  هیآ  نیا  ناسرب و  مالسلااهیلع  همطاف  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ارم  مالـس  تفگ : داتـسرف و 
ءامسا هب  دومرف : ترضح  نآ  درک و  توالت  ار  هیآ  دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هب  امـسا  زینک  [ 491 . ] نیحصانلا نم  کل  ینا  جرخاف 

دلاخ داتسیا ، رکبوبا  رس  تشپ  دمآ و  دجسم  هب  زامن  عقوم  ترضح  نآ  هاگنآ  دریگب . ماجنا  اهنآ  هدارا  هک  تشاذگ  دهاوخن  دنوادخ  وگب 
زا تسشن  دهشت  هب  نوچ  درک و  عورش  ار  زامن  رکبوبا  تفرگ ! رارق  ترضح  رانک  رد  دمآ و  دوب  هتسب  دوخ  هماج  ریز  ار  شریشمش  هک  زین 
نآ تعاجـش  زا  اذـل  دـهد  ماجنا  ار  يراـک  نینچ  دـناوتیم  هنوگچ  دـلاخ  هک  دیـشیدنا  دوخ  اـب  دوب و  بوعرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تبیه 

نامگ مدرم  تفگیمن و  ار  زامن  مالس  درکیم و  ارکت  ار  دهشت  اذل  درکیمن  ار  زامن  مالس  نتفگ  تءارج  داتفا و  هزرل  سرت و  هب  ترضح 
ادابم دلاخ  يا   ) هب کترما  ام  نلعفت  دـلاخ ال  ای  تفگ : دـیوگب  ار  دوخ  زامن  مالـس  هکنآ  زا  شیپ  اذـل  دـش . فرـصنم  زامن  هک  دـندرکیم 

دیسرپ دلاخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع داد . نایاپ  ار  زامن  تفگ و  ار  دوخ  زامن  مالس  سپـس  و  یهد ) ماجنا  ما  هداد  روتـسد  وت  هب  هک  ار  هچنآ 
ایآ دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  منزب ! ارت  ندرگ  زامن ، مالس  زا  سپ  هک  دوب  نیا  روتسد  تفگ : دلاخ  دوب ؟ هداد  وت  هب  يروتـسد  هچ 

!! متـشکیم ارت  مه  نم  تفگیمن : ار  هلمج  نآ  مالـس  زا  شیپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  تفگ : دـلاخ  يدرکیم ؟ ار  يراک  نینچ  مه  وت 
رگید یتیاور  هب  دشکیم و  ار  دلاخ  نالا  هبعک ، يادخ  هب  تفگ : رمع  دیبوک . نیمز  رب  درک و  دنلب  شیاج  زا  ار  دلاخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

درک و بارخ  ار  شا  هماج  دـش و  هایـس  شگنر  دز و  هرعن  دـلاخ  هک  داد  راشف  نانچ  دوخ  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  ود  اب  ار  دـلاخ  ندرگ 
ار وا  تفر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  سابع  دنکب . ار  دلاخ  تعافـش  هک  تساوخ  بلطملادـبع  نب  سابع  زا  اروف  رکبوبا  دزیم  اپ  تسد و 

ترضح نآ  یناشیپ  داد و  مسق  مالسلااهیلع  همطاف  و  مالسلا ) هیلع   ) نینسح ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  بحاص  ربق و  هب 
[. 492 . ] تشادرب تسد  دلاخ  زا  ترضح  ات  دیسوب  ار 

هحفص 318] ]

یلع قیمع  مغ 

( مالسلا هیلع   ) یلع لزنم  يوسب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هزانج  عییشت  يارب  نارگید  نیخیش و  حبـص  دش . يرپس  لوتب  يارهز  نفد  بش 
لقا مل  تفگ : دومن و  رکبوبا  هب  ور  رمع  سا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  بشید  مالـسلااهیلع  ارهز  هزاـنج  تفگ : اـهنآ  هب  دادـقم  یلو  دـندمآ 

تیصو نینچ  مالسلااهیلع  همطاف  دوخ  تفگ : بلطملادبع  نب  سابع  دومن ؟ دنهاوخ  نینچ  اهنآ  هک  متفگن  وت  هب  نم  نولعفیـس ؟ مهنا  کل 
اهر هاگ  چیه  دـیراد  ام  هب  هک  ار  نات  یمیدـق  دـسح  نیا  مشاه  ینب  امـش  تفگ : رمع  دوشن ! رـضاح  وا  زامن  رد  رفن  ود  امـش  هک  دوب  هدرک 
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( مالـسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  ناملـس  طسوت  ربخ  نیا  مناوخب  زاـمن  شیارب  مفاکـشب و  ار  وا  ربق  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  دـینکیمن … 
سابل د دش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا  دوب  هدش  رپ  شندرگ  ياهگر  هتشگ و  خرس  شنامشچ د  نیگمشخ و  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  دیسر ،

اجنآ رد  هک  یمدرم  هب  لاـح  نیا  رد  دـش  عـیقب  دراو  تـفرگ ، تـسد  رد  راـقفلاوذ  هدرک و  رب  رد  دیـشوپیم  گـنج  عـقاوم  رد  هـک  يدرز 
ریـشمش مد  زا  ار  همه  دوش  هدنک  اهربق  نیا  زا  گنـس  کی  رگا  هک  هدرک  دای  مسق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دنداد  ربخ  دندوب  هدرک  عامتجا 

همطاف ربق  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاابا ای  هدـش ، هچ  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  دوخ  نارای  اب  رمع  دـنارذگ  دـهاوخ 
دومن دنلب  اج  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  دوخ  تسد  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع میناوخیم . زامن  شیارب  مینکیم و  شبن  ار  مالـسلااهیلع 
هرابرد اما  مدرک و  رظن  فرـص  تفالخ )  ) دوخ قح  زا  دندرگن  رب  نید  زا  مدرم  هکنیا  يارب  هایـس  نز  رـسپ  يا  دومرف : دـیبوک و  نیمز  رب  و 

دینزب تسد  نادب  دنهاوخب  تنارای  وت و  رگا  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نادب  دنگوس  منکیمن  ربص  مالـسلااهیلع  همطاف  ربق 
قح هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاابا ای  درک : ضرع  هتفر و  ولج  دـید  میخو  یلیخ  ار  عضو  هک  رکبوبا  منکیم . يرایبآ  امـش  شوخ  زا  ار  نیمز 
هک یسک  قح  هب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  هب  [ 493  ] شرعلا قوف  نم  قح  هب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

مدرم تشادرب و  وا  زا  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع میهدیمن . ماجنا  دشابن  دنیاشوخ  ارت  هک  يراک  ام  نک و  اهر  ار  وا  تسا  شرع  يالاب  رد 
[. 494 . ] دندش فرصنم  راک  نیا  ماجنا  زا  هدش و  قرفتم  زین 

هحفص 319] ]

يدیحوت يا  هبطخ 

اشنا ار  یبیجع  هبطخ  نآرق  ندرک  عمج  زا  تغارف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  زور  تفه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
: تسا هدومرف  نینچ  نیا  نآ  لوا  تمسق  رد  هک  دومرف 

 … لکشلا هبشلا و  نم  اهعانتما  یف  هتاذ  لیختت  نا  نع  لوقعلا  بجح  هدوجو و  الا  لانت  نا  ماهوالازجعا  يذلا  دمحلا هللا 
لوقع هدومن و  نوبز  زجاع و  دنوش  لئان  ار  وا  دوجو  زج  هکنیا  زا  ار  ماهوا  هک  تسازس  ار  هللا  سدقم  دوجو  يانث  دمح و  ساپـس و  ینعی :

هک تسوا  هکلب  دراد  عانتما  ءابا و  یلکـش  هبـش و  هنوگ  ره  زا  هک  تهج  نیا  زا  دـننک  روصت  ار  وا  تقیقح  تاذ و  هکنیا  زا  هتـشگ  عناـم  ار 
ییادج ءابـشا  زا  تسا . هدشن  هراپ  هراپ  شلامک  رد  يددـع  هیزجت  ضورع  هطـساوب  هدرکن و  ادـیپ  فالتخا  توافت و  دوخ  تاذ  رد  زگره 

نآ نودب  هک  يرازبا  هن  هتـسناد  ار  اهنآ  شزیمآ و  روطب  هن  هتفای  طلـست  اهنآ  رب  هدـش و  نکمتم  ءایـشا  زا  یناکم و  فالتخا  روطب  هن  هتفرگ 
قوبـسم ریغ  یلزا و  شدوجو  هک  تسنیا  شعجرم  دوب ، دوـش : هتفگ  رگا  تسین  شدوـخ  زج  یملع  وا  موـلعم  وا و  ناـیم  دوـشن  رـسیم  ملع 

نانآ نخس  زا  تسا  دنلب  یـسب  هزنم و  وا  تحاس  سپ  هدوب  وا  تاذ  زا  یتسین  مدع و  یفن  روظنم  درادن  لاوز  زگره  دوش  هتفگ  رگا  تسا و 
[. 495 . ] دنا هتفرگ  يرگید  يادخ  وا  زج  هدیتسرپ و  ار  وا  ریغ  هک 

يراک ایر 

يولج رمع  رکبوبا و  اما  درکیم  تکرح  هزانج  نآ  تشپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـندربیم . ناتـسربق  يوس  هب  ار  يا  هزاـنج  يزور 
دننکیم تکرح  هزانج  يولج  ارچ  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نآ  یلع  ای  هک  دـش ، هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دـنتفریم  هار  هزانج  نآ  توباـت 

زا رتزاتمم  مدرم  رظن  رد  هلیـسونیدب  دنهاوخیم  اما  دراد  يرتشیب  باوث  نتفر  هار  هزانج  بقع  هک  دننادیم  دوخ  مه  اهنآ  دومرف : ترـضح 
[. 496 . ] دننک يرگ  هولج  نارگید 

هحفص 320] ]
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ظیغلا نیمظاکلاو 

یلع اب  هک  دوب  لیام  نامثع  متفر . نامثع  دزن  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تمدخ  رد  دیوگیم : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  مالغ  ربنق 
يرانک نانآ  زا  رود  نادنچ  هن  يرادقم  نم  دیوگیم : ربنق  موش . رود  هک  دومرف : هراشا  نم  هب  ترـضح  نآ  سپ  دـشاب  اهنت  مالـسلا ) هیلع  )

هتخادنا و ریزب  رس  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یلاح  رد  تفگیم : نخس  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  يدنت  یتشرد و  هب  نامثع  هک  مدینـش  مداتـسیا .
، میوگب رگا  دومرف : ترضح  ییوگیمن ؟ نخـس  ارچ  تفگ : دومن و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  نامثع  هکنیا  ات  دوب . هتخود  نیمز  رب  مشچ 

 … مرادن غارس  يزیچ  وت  دوس  هب  تسوت و  هتساوخ  فالخرب  هچنآ  رگم  تفگ ، مهاوخ  ینخس 
لثم هب  هلباقم  میوگب  نخس  يدومن  شاخ  رپ  نم  هب  وت  هک  هنوگنامه  رگا  نامثع  يا  هک  تسا  نیا  ترضح  شیامرف  ریسفت  دیوگیم : دربم 

ما هتفرگ  رارق  وت  شاخ  رپ  دروم  هچ  رگا  منکن  يراک  مهدیم  حیجرت  سپ  تخاس  دهاوخ  هدرزآ  ار  وت  نم  شاخ  رپ  اتجیتن  درک و  مهاوخ 
[. 497 !! ] مهفاف نیملاع  مولظم  ینعم  تسا  نیا  و 

یلع ماما  تیمولظم 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  دش . يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رمع  طسوت  هک  دوب  موثلک  ما  مانب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارتخد  زا  یکی 
هیلع  ) قداـص ترـضح  زا  هک  ینیلک  موـحرم  لـقن  هب  [ 498 . ] تسا هدیـسرن  شجاودزا  عـقوم  تسا و  کـچوک  زوـنه  وا  هـک  دروآ  رذـع 

وا مدرک و  يراگتـساوخ  ار  شرتخد  تا  هداز  ردارب  زا  نم  تفگ : تفر و  بلطملادبع  نب  سابع  شیپ د  رمع  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا )
هدرک يدزد  مالـسلا )) هیلع   ) یلع  ) وا هک  مروآیم  دهاش  ود  مربیم و  نیب  زا  ار  مشاه  ینب  تاراختفا  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  دومن  در  ارم 
دومن یضار  ار  ترضح  نآ  وگتفگ  زا  سپ  تفر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  سابع  منکیم !! عطق  ار  شتـسد  يدزد  ماهتا  هب  هاگنآ  تسا و 

[. 499 . ] دنک راذگاو  وا  هب  ار  موثلک  ما  راک  هک 
. دش رفعج  نب  دمحم  هجوز  زین  وا  زا  دعب  رفعج و  نب  نوع  دوخ  يومع  رسپ  هجوز  وا  ندش  هتشک  زا  سپ  دش و  رمع  هجوز  ادتبا  موثلک  ما 

هحفص 321] ]

تسام قح  سمخ 

نم و دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـش . رمع  لیوحت  دیـسر و  هنیدـم  هب  ناریا )  ) روپاـش يدـنج  شوش و  مئاـنغ  سمخ  رمع  ناـمز  رد 
تسا مزال  دیرادن و  سمخ  هب  يزاین  زورما  هدیسر  دایز  امش  هب  سمخ  نوچ  تفگ : ام  هب  رمع  میدوب  وا  دزن  سابع  یهارمه  هب  ناناملـسم 

یلع مینک . تخادرپ  ارنآ  ادـعب  ات  دـیهدب  ام  هب  سمخ )  ) لاـم نیا  رد  ار  دوخ  قح  امـش  مینک  ینغ  دنتـسه  دـنمزاین  هک  ار  رگید  ناناملـسم 
وا اب  سمخ  هرابرد  رگا  مدیـسرت  درک و  اضاقت  ماو  ناونع  هب  ار  سمخ  اریز  مدرک  يراددوخ  وا  هب  خساپ  زا  نم  دیامرفیم : مالـسلا ) هیلع  )
نآ هرابرد  هک  دوب  ربمغیپ  تفالخ  ثاریم  نآ  و  تفگ ، ام  رتگرزب  قح  هرابرد  هک  دـیوگب  ار  يزیچ  نامه  دـنک و  راـکنا  ارنآ  منک  تبحص 
اریز نکم  یـشوپ  مشچ  یهاـتوک و  تسا  اـم  نآ  زا  هچنآ  هراـبرد  رمع ! يا  تفگ : وا  هب  ساـبع  درک ، راـکنا  الـصا  ارنآ  مـیدرک و  رارـصا 

[. 500 . ] دینک کمک  یهارمه و  قافرا و  اهناملسم  هب  دیاب  امش  تفگ : وا  خساپ  رد  رمع  هدرک …  تبث  ام  يارب  ار  قح  نیا  دنوادخ 

یلع ماما  طسوت  رذوبا  هقردب 

نامثع دیعبت ، ماگنه  دنک . دیعبت  هذـبر  نازوس  يارحـص  هب  ار  وا  دریگب  میمـصت  نامثع  هک  دـش  بجوم  رذوبا  شخب  یهاگآ  يرگ و  اشفا 
ار وا  ناگدـننک  هقردـب  ولج  تنوشخ  اب  دـشاب و  بقارم  اـت  داد  ناـمرف  ناورم  هب  تسا و  عونمم  رذوبا  هقردـب  هک  دـننک  مـالعا  داد  روتـسد 
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لیقع و شردارب  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  هارمه  درکن و  هجوت  ناـمثع  یماـظن  تموکح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  یلو  دریگب .
رگم شاب  شوماخ د  نسح ! يا  دز : دایرف  ناورم  تفگیم : نخـس  رذوبا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دـنتفر . رذوبا  هقردـب  هب  رـسای  راـمع 

ناورم بکرم  شوگ  نیب  درک و  هلمح  ناورم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا . عونمم  رذوبا  ندرک  هقردب  هک  يا  هدینـشن  ار  هفیلخ  نامرف 
( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  نشخ  دروخرب  تفر و  نامثع  دزن  ناورم  [ 501 . ] دنکفیب تکاله  شتآ  هب  ار  وت  ادخ  وش  رود  دومرف : دز و  هنایزات 

کنا رذابا  ای  دومرف  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  دـنتفگ . رذوبا  هب  ینخـس  ناگدـننک  هقردـب  زا  کـی  ره  سپـس  داد  شرازگ د  وا  هب  ار 
تبضغ

هحفص 322] ]
 … کنید یلع  مهتفخ  مهانید و  یلع  كوقاخ  موقلا  نا  هل  تبضغ  نم  جراف  هللا 

رطاخ هب  وت  دندیـسرت و  وت  زا  دوخ  يایند  رطاخ  هب  نامثع  نـالیماح  شاـب  راودـیما  وا  هب  سپ  يدرک  مشخ  ادـخ  يارب  وت  رذوبا ! يا  ینعی :
[. 502 . ] راذگاو ناشدوخ  هب  ایند ) ینعی   ) دنتشحو رد  شیارب  اهنآ  هک  ار  هچنآ  سپ  يدیسرت  اهنآ  زا  تنید 

. دندومن هقردب  هذبر  هاگدیعبت  يوس  هب  ار  رذوبا  ینانخس  اب  زین  و …  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسود  هب  وچ 

[. 503  ] ار افو  درب  رس  هب  هک  دناوتیم  هک  یلع  وچ 

تسام نآ  زا  يرترب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد  دوب  رفن  تسیود  زا  رتشیب  ناشدادعت  هک  راصنا  نارجاهم و  زا  یتیعمج  دوب ، نامثع  تفالخ  رـصع 
شیرق و يرترب  زا  دنتفگیم و  نخـس  اوقت  ملع و  نءاش  رد  یهورگ  دندرکیم . هرظانم  رگیدکی  اب  هورگ  هورگ  دـندوب و  هدـش  عمج  ملس 

یهورگ ره  و  دنتفگیم ، نخـس  دوب  هدومرف  اهنآ  لئاضف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يراتفگ  اهنآ و  ناشخرد  قباوس 
هحلط و فوع ، نمحرلادبع  صاقو و  دعس  مالسلا ) هیلع   ) یلع دننام  نارجاهم  زا  يدارفا  نایم  رد  درمـشیم . رب  ار  دوخ  نامدود  تاراختفا 

رفعج نب  هللادـبع  رکبوبا ، نب  دـمحم  سابع ، نبا  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  رمع ، نب  هللادـبع  هبتع ، نب  مشاه  دادـقم ، ریبز ،
هب دوخ  هناخ  رد  نامثع  هک  یلاح  رد  تفای  همادا  رهظ  ات  دادماب  زا  اهنآ  نیب  رد  ثحب  نیا  دنتـشاد . روضح  يدادـعت  زین  راصنا  زا  دـندوب و 

هیلع  ) یلع ماما  هجوتم  تیعمج  ماـگنه  نیا  رد  دـندوب . هدرک  توکـس  شناگتـسب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دربیم  رس 
ود ره  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ماگنه  نیا  رد  دییوگیمن ؟ نخس  ارچ  امش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندرک ، ضرع  دندش و  مالـسلا )

هورگ ود  ره  زا  نم  یلو  دیتفگ  نخس  يربهر ) ماقم  هب  یگتـسیاش  يارب   ) دوخ نءاش  ماقم و  زا  مادک  ره  راصنا  نارجاهم و  زا  امـش ، هورگ 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  رطاخ  هب  دنتفگ : راصنا  نارجاهم و  درک ؟ اطع  امـش  هب  ار  يرترب  راختفا و  نیا  هچ  رطاخ  هب  دنوادخ  مسرپیم : امش 

نادناخ ملس و  هلآ و 
هحفص 323] ]

هب اهنت  ترخآ  ایند و  تداعس  نیا  هب  امش  لوصو  تلع  دینادیمن  ایآ  دیتفگ  تسار  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دیـشخب . زایتما  ام  هب  وا 
رب ار  دوخ  لئاضف  زا  يا  هراپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع سپس  تسا … ؟ هدوب  توبن  نادناخ  ام  رطاخ 

یلع نءاش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندومن  فارتعا  نارـضاح  تسا و  نینچ  ایآ  هک  داد  مسق  ار  نارـضاح  درمش و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نخس  امش  زا  سک  ره  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : هلمج  زا  تسا  هدومرف  ار  لئاضف  نآ  مالسلا ) هیلع  )

نبدیز رامع ، دادقم ، رذوبا ، ناملس ، دننام  يدارفا  ماگنه  نیا  رد  دهد  یهاوگ  دزیخرب و  تسا  هدینـش  نم  تفالخ  هرابرد  ار  ملـس  هلآ و  و 
هک میا  هدرپس  رطاخ  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  هک  میهدیم  یهاوگ  اـم  دـنتفگ : دنتـساخرب و  بزاـع  نب  ءارب  مقرا و 
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نم ياهراک  راد  هدهع  یصو و  مدوخ و  نیشناج  امش و  ماما  ات  هداد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نم زا  دعب  امـش  يامنهار  الوم و  ماما و  مدرم  يا  منک …  بصن  ار  هدومن  بجاو  نانم  ؤم  رب  ار  وا  زا  تعاطا  دنوادخ  هک  ار  مدوخ  زا  دـعب 

[. 504 . ] تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع مردارب 

قح نامتک  يازس 

يانث دمح و  زا  سپ  درک و  ینارنخـس  میدوب ) يرایـسب  تیعمج  هک   ) ام يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
نب سنا  زا : دـنترابع  هک  دنتـسه  اجنیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  زا  رفن  راهچ  امـش  شیپاـشیپ  رد  دومرف : دـنوادخ 

، درک رفن  راهچ  نیا  کی  کی  هبور  ترـضح  سپـس د  یلجب . دـیزی  نبدـلاخ  - 4 سیق ، نب  ثعـشا  3، يراصنا بزاـغ  نب  ءارب  - 2 کلام ،
تنک نم  دومرف : نم  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يا  هدینـشن  وت  رگم  سنا  يا  دیـسرپ ، کلام  نب  سنا  زا  تسخن 

هب یهاوگ  زورما  ارچ  تسا ) وا  ربهر  الوم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنادب  متـسه  وا  ربهر  الوم و  نم  هک  یـسک   ) هالوم یلع  اذـهف  هـالوم 
ور ثعشا  هب  سپـس  دنک . التبم  یـسیپ )  ) صرب يرامیب  هب  ار  وت  دنوادخ  تفگ : درک و  نیرفن  ار  وا  ترـضح  هاگنآ  یهدیمن . نم  يربهر 

رگم دیزی  نب  دلاخ  يا  وت  اما  تفگ ؟ نینچ  نم  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هدینـشن  رگم  ثعـشا  يا  دومرف : و  درک ،
وت بزاع  نب  ءارب  يا  وت  يا و  هدینشن  نینچ  زین  وت 

هحفص 324] ]
ره ترضح  هدرک و  فاکنتسا  قح  تداهش  يادا  زا  اهنآ  يا . هدینشن  رگم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یـشیامرف  نینچ  زین 

. درک نیرفن  ار  اهنآ  زا  کی 
همامع هک  روطب  هتفرگ  صرب  يرامیب  هک  مدید  ار  کلام  نب  سنا  نم  یتدم  زا  دـعب  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگیم : يراصنا  هللادـبع  نبرباج 

دـش و روک  مشچ  ود  ره  زا  ترـضح  نیرفن  قبط  زین  ثعـشا  دـناشوپب و  شیور  رـس و  زا  ار  يراـمیب  نیا  دیفـس  ياـه  هکل  دـناوتیمن  شا 
نیرفن ترخآ  باذـع  هب  ارم  دوب و  اـیند  رد  نم  مشچ  ود  يروک  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیرفن  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  تفگیم :

دنتـساوخ شا د  هداوناخ  درم  شلزنم  رد  هک  مدید  زین  ار  دیزی  نبدلاخ  مدشیم . باذع  ترخآ  رد  هشیمه  يارب  تروص  نیا  رد  هک  درکن 
تیلهاج گرم  هب  دندرک و  نفد  هناخ  رد  رانک  تیلهاج  مسر  هب  ار  وا  دندروآ و  موجه  دش و  ربخ  اب  هدنک  هلیبق  دـننک  نفد  لزنم  رد  ار  وا 

رد مه  نآ  دوب  هدرک  ترجه  اجنآ  زا  هک  ییاجنامه  تفر  ایند  زا  نمی  رد  وا  درک و  نمی  مکاح  ار  وا  هیواعم  بزاع  نب  ءارب  اما  دش و  نفد 
[. 505 . ] دوب هیواعم  نوچ  یملاظ  درف  هدنیامن  مکاح و  هک  یلاح 

یلع ماما  مالک  ذوفن 

رکبوبا دادـن . دورو  هزاجا  اهنآ  هب  ترـضح  نآ  یلو  دـنتفر  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ربمغیپ  رتخد  تدایع  يارب  رمع  یهارمه  هب  رکبوبا 
. دومن هتوتیب  عیقب  رد  ار  بش  ور  نیا  زا  دورن  یفقس  هیاس و  ریز  دنکن  بلج  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تیاضر  ات  هک  درک  دای  دنگوس 

هللا یلص  ادخ  لوسر  راغ  رای  تسا و  بلقلا  قیقر  يدرم  ریپ  رکبوبا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  رمع 
تطاسو رما  نیا  رد  امش  تسا  هدادن  دورو  هزاجا  ام  هب  اما  میا  هدمآ  مالسلااهیلع  همطاف  تدایع  يارب  راب  دنچ  ام  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و 

ارهز یلو  درک  ناـیب  ار  اـهنآ  دوـصقم  دـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  دزن  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع دریگب . تداـیع  هزاـجا  وا  زا  اـم  يارب  دـینک و 
هب اهنآ  يدعت  ملظ و  زا  منک و  تاقالم  ار  مردپ  ات  دـش  مهاوخن  تبحـص  فرط  اهنآ  اب  نم  هک  درک  دای  دـنگوس  تفریذـپن و  مالـسلااهیلع 

يارب وت  زا  هک  ما  هتفرگ  هدهع  هب  مه  نم  دنا و  هداد  رارق  هطساو  ارم  اهنآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  میامن . تیاکش  مردپ 
هحفص 325] ]
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هتبلا دنک  تعاطا  رهوش  زا  دیاب  مه  نز  تست و  هناخ  هناخ ، نوچ  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : مالسلااهیلع  ارهز  مریگب . تدایع  هزاجا  اهنآ 
ترـضح رفن  ود  نآ  تاقالم  زا  سپ  داد  دورو  هزاجا  اهنآ  هب  دمآ و  نوریب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع منکیمن . تفلاخم  وت  اب  يرما  چیه  رد  نم 

نم اهنم  انا  ینم و  ۀعضب  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدینـش  هک  تفرگ  رارقا  اهنآ  زا  همطاف 
 … یناذا دقف  اهاذا 

 … تسا هدرازآ  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  متسه  وا  زا  مه  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  مالسلااهیلع  همطاف  ینعی :
ار دوخ  يادص  رکبوبا  دندرزایب …  ارم  رفن  ود  نیا  هک  شاب  دهاش  وت  اراگدرورپ  دومرف : ترـضح  هاگنآ  دـندرک  رارقا  بلطم  نیا  هب  اهنآ 
هک يزامن  ره  رد  نم  ادخ  هب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگنآ  دوب …  هدیئازن  ارم  مردام  شاک  يا  تفگ : درک و  دنلب  الیواو  هب 

[. 506 . ] دندش جراخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هناخ  زا  ترضح  تیاضر  بسک  نودب  ود  ره  هاگنآ  منکیم …  نیرفن  وت  هب  مناوخیم 

هدز ادخ  تسد  هدید و  ادخ  مشچ 

ماما درک . هاگن  یمرحمان  نز  هب  فاوط  لاح  رد  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دوب  فاوط  لوغشم  هبعک  فارطا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يزور 
هب یلیـس  دنچ  بیدءات  ناونع  هب  دیبلط و  دوخ  روضح  هب  ار  درم  نآ  فاوط  زا  دعب  اذـل  دـید . ار  درم  نیا  ینارچ  مشچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

نینچ تفر و  باطخ  نب  رمع  دزن  تیاکـش  ناونع  هب  هلان  هآ و  اب  دوب  هتفرگ  شتـسد  اـب  ار  شتروص  هک  یلاـح  رد  درم  نآ  دز . وا  تروص 
ار مالسلا ) هیلع   ) یلع رمع ، تسا …  هدز  ارم  ارچ  دوش  صاصق  دیاب  هدز  متروص  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناناملـسم ! ریما  يا  درک : تیاکش 

ینارچ مشچ  صخش  نیا  مدید  فاوط  رد  دومرف : ترضح  يا ؟ هدز  یلیس  درم  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاابا ای  درک ، لا  ؤس  تساوخ و 
هدز ادخ  تسد  هدید و  ادخ  مشچ  ینعی : هللادی  برض  هللا و  نیع  يءار  دق  : ) تفگ درم  نآ  هب  رمع  دنکیم . هاگن  مرحمان  نز  هب  دنکیم و 

[. 507 . ] درک موکحم  ار  نارچ  مشچ  ریبعت  نیا  اب  و  تسا )
هحفص 326] ]

یعقاو نانمؤمریما 

رانک همه  مدید  اجنآ  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  متفر و  شتدایع د  هب  دش  رامیب  رمع  تفالخ  رصع  رد  رذوبا  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
نآ درک و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  دوخ  تیـصو  رذوبا  دـمآ . رذوبا  تدایع  يارب  باـطخ  نب  رمع  میدـید  هاـگآان  هک  میدوب  رذوبا  رتسب 

؟ يدرکن تیصو  رمع  نانم  ؤم  سیئر  هب  ارچ  تفگ : وا  هب  رذوبا  ناگتسب  زا  یکی  تفر  رمع  هکنآ  زا  سپ  داد  رارق  دوخ  یصو  ار  ترضح 
برع و رفن  داتـشه  هک  ام  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  نانم  ؤم  ریما  تقیقح  رد  هک  یـسک  نآ  هب  نم  تفگ : رذوبا 

مالـس ناونع  نیا  هب  ترـضح  نآ  رب  اـم  مینک و  مالـس  ناـنم  ؤم  ریما  ناوـنع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هک  درک  رما  میدوـب  مجع  رفن  لـهچ 
نیا اـیآ  مدرک  ضرع  دـندوب  اـجنآ  رد  هک  دادـقم  ناملـس و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هب  دـیوگیم : میلـس  مدرک ، تیـصو   … مـیدرک ،

( نانم ؤم  ریما  ناونع  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ندرک  مالس  رب  ینبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتـسد  : ) تفگ رذوبا  هک  ار  عوضوم 
نآ مان  هک  متساوخ  رفن  راهچ  نیا  زا  سپـس  دیوگیم : تسار  رذوبا  هک  میریگیم  هدهاش  ار  ادخ  دنتفگ : رفن  هس  ره  دینکیم ؟ قیدصت  ار 

قیدصت ار  ناملس  لوق  دادقم  رذوبا و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفگ و  ار  رفن  داتـشه  نآ  درف  درف  مان  ناملـس  دننک : رکذ  ار  رفن  داتـشه 
[. 508 (. ] دندوب رسای …  رامع  ریبز ، صاقو ، یبا  نب  دعس  نامثع ، هحلط ، ذاعم ، هدبعوبا ، رمع  رکبوبا ، رفن : نیا 80  هلمج  زا   ) دندرک

تریغ یب  ناراک  شزاس 

ریغ راصنا و  نارجاهم و  زا  یعمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ریـصبوبا  لقن  هب 
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زا وت  ادخ  هب  دنگوس  یتسه ، نانم  ؤم  ریما  وت  ادخ  هب  دـنگوس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دـنتفگ : هدـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  اهنآ 
تعیب وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  تسا ) هدرک  تفالخ  بصغ  رکبوبا   ) یشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رت  هتسیاش  رتمدقم و  همه 
قداص دوخ  ياعدا  رد  رگا  دومرف : اهنآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع مینک . یگداتـسیا  تعیب  نیا  ياپب  گرم  دح  ات  هک  يراثن ، ناج  تعیب  مینک 

اب دادقم  رذوبا و  ناملس و  اهنت  دعب  دیشارت و  ار  شرس  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوخ  دش  هک  ادرف  دیئایب . نم  دزن  هدیشارت  ياهرس  اب  ادرف  دیتسه 
یلع دندش . قرفتم  اهنآ  سپـس  رفن ) اعمج 7   ) دندمآ هدیـشارت  رـس  اب  ورمع  وبا  نانـسوبا و  رامع و  یـضعب  لوق  هب  دـندمآ و  هدیـشارت  رس 

رگید راب  مالسلا ) هیلع  )
هحفص 327] ]

[. 509 . ] دید ندرک  توکس  رد  ار  دوخ  فیلکت  مالسلا ) هیلع   ) یلع اذل  دیشارتن  ار  شرس د  یسک  هدش  دای  دارفا  نیمه  زج  زاب  درک  مالعا 

هدنامرد رگ  هلیح 

دندرب نز  نآ  دزن  ار  یلام  مه  اب  اهنآ  دنروآ  رد  شگنچ  زا  ار  ینز  لام  گنرین  اب  ات  دندیشک  هشقن  رگ  هلیح  رفن  ود  رمع  تفالخ  نامز  رد 
نیا میدمآ  اهنت  رگا  یهدیم و  ام  هب  ار  تناما  نیا  میدـمآ  مه  اب  ام  رفن  ود  ره  هاگ  ره  دـشاب  تناما  ناونع  هب  امـش  دزن  لام  نیا  دـنتفگ : و 

نز هدـب . ار  ام  یتناما  لام  تفگ : دـمآ و  نز  دزن  درم  ود  نآ  زا  یکی  يدـنچ  زا  سپ  درک  لوبق  نز  یهدیمن . ام  زا  مادـکچیه  هب  ار  لاـم 
. تسا هدرم  نم  قیفر  نکیل  هدوب  اـم  يود  ره  روضح  اـم  طرـش  تفگ : نز  هب  درم  دوـش . رـضاح  زین  وـت  قـیفر  هکنیا  رگم  مهدیمن  تفگ :
ار نایرج  نز  دمآ  تناما  هبلاطم  يارب  نز  دزن  مود  درم  زور  دـنچ  زا  دـعب  داد  لیوحت  اهنآ  زا  یکی  هب  ار  تناما  ودروخ  لوگ  نز  ماجنارس 

. ینک ناربج  دیاب  یتسه  نماض  يدرک و  ضقن  ار  ام  طرش  وت  تفگ : مود  درم  تسا . هتفرگ  ار  وا  لام  شقیفر  هک  داد  حیضوت  شیارب 
: تفگ نز  ینک  ناربج  ار  درم  نیا  لام  هدش  هک  وحن  ره  هب  دیاب  یتسه و  نماض  وت  تفگ : نز  هب  رمع  دـندمآ . رمع  دزن  هیـضق  لح  تهج 
هب دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفریذپ . ار  نز  داهنـشیپ  رمع  دنک . يرواد  وا  ات  هدب  رارق  مکاح  ام  نایم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رمع ، يا 
مه اب  نک و  ادـیپ  ار  تقیفر  ورب  دـیریگب  ار  تناما  دـییایب  مه  اب  يدرک  طرـش  تقیفر  اـب  وت  یلو  تسا  نم  دزن  وت  تناـما  دومرف : مود  درم 
نیا مه  اب  درم  ود  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع سپس  دماین . رگید  راچان  هب  تفر و  مود  درم  مهدب  رفن  ود  امش  هب  ار  تناما  نم  ات  دییایب 

[. 510 . ] دنربب ار  نز  نیا  لاوما  هک  دندوب  هدرک  حرط  ار  هشقن 

راوخ بارش  دح 

دح ندز  تفگ : همادق  دنزب ، هنایزات ) داتشه  دروم  نیا  رد   ) یعرش دح  ار  وا  تساوخ  رمع  دروخ . بارش  نوعظم  نب  ۀمادق  مان  هب  یصخش 
دنوادخ اریز  تسین  بجاو  نم  رب 

هحفص 328] ]
دنـشاب هتـشاد  حلاص  لمع  يوقت و  هک  هاگنآ  ات  دندروخیم  هک  ییاهزیچ  رد  دـنا ، هدرک  وکین  رادرک  هدروآ و  نامیا  هکنآ  رب  دـیامرفیم :

هک دومرف : تساوخزاب  دمآ و  رمع  دزن  ترضح  نآ  اذل  دیسر ، مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  ربخ  دزن . دح  ار  وا  رمع  [ 511  ] تسین یکاب 
راک دنا و  هدروآ  ادخ  هب  نامیا  هک  اهنآ  اریز  تسین  هیآ  نیا  لومـشم  همادق  دناوخ ، ار  هیآ  نامه  رمع  يدرکن  ارجا  ار  دـنوادخ  نوناق  ارچ 

نک و يراج  ار  ادخ  دح  وا  رب  درک  هبوت  رگا  هاوخب ، هبوت  وا  زا  نادرگزاب و  ار  همادق  دننکیمن ، لالح  ار  ادخ  مارح  دنهدیم ، ماجنا  وکین 
تـسد هانگ  زا  درک و  هبوت  دـمآ  دینـش و  همادـق  تسا . هدـش  جراخ  مالـسا  زا  يراوخبارـش  تمرح  راکنا  اب  اریز  دـسرب  لتق  هب  دـیاب  هنرگ 

[. 512 . ] هنایزات داتشه  دومرف : ترضح  نآ  دیسرپ . مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  سپس  تسا ، ردقچ  وا  دح  تسنادیمن  رمع  اما  دیشک .
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تما ناما  هانپ و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  شمع  نبا  مان  دایز  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تفر  ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  یتقو 
هللا یلص  دمحم  لوا  ناما  تساخرب ، يرگید  تفر و  نانآ  زا  یکی  دیتشاد  هانپ  ناما و  ود  امش  ناناملسم  دومرفیم : دربیم و  ار  ملس  هلآ و 

. دنکیم لوبق  زین  ادخ  دینک  هبوت  ات  هک  تسا  رافغتسا  امش  مود  ناما  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و 
. دینکن اهر  ار  رافغتسا  تسا  هتفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  رگا 

[. 513 . ] نورفغتسی مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و 

تفرگ میمصت  ادخ  لوسر  ردارب 

مالسا نایهاپس  دش . ضرقنم  نایناساس  تموکح  موس  رجدزی  ندش  هتشک  سپس  و  رارف ، اب  هدرک و  حتف  ار  ناریا  مالسا  هاپـس  رمع  نامز  رد 
نانز هک  تفرگ  میمـصت  رمع  دنروآ . هنیدم  هب  دوخ  هارمه  دندوب  هدرک  ریـسا  هک  ار  درم  نز و  زا  یناریا  یهورگ  دندیـسر  هنیدم  هب  یتقو 

. دهد رارق  برع  مدرم  مالغ  هدرب و  ار  اهنآ  نادرم  دشورفب و  هدرب  ناونع  هب  ار  ریسا 
هحفص 329] ]

دننک تفلاخم  امش  اب  دنچ  ره  ار  موق  ناگرزب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : دوب  رـضاح  اجنآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دندش میلـست  دنتفریذپ و  لیم  اب  ار  مالـسا  هک  دنتـسه  يراوگرزب  هاگآ و  دارفا  یناریا )  ) سراف مدرم  نیا  دیرادب و  یمارگ  دـینک و  مارتحا 
ردارب يا  امـش  هب  ار  دوخ  قح  زین  ام  دـنتفگ : ترـضح  نآ  هب  راصنا  نارجاهم و  مدرک . دازآ  ار  اـهنآ  مشاـه  ینب  دوخ و  قح  رادـقم  هب  نم 

نم رب  ار  دوخ  قح  اهنیا  شاـب  هاوگ  ادـنوادخ  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  میدیـشخب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. مدومن دازآ  ار  ناریسا  متفریذپ و  اهنآ  قح  هزادنا  هب  مه  نم  دندیشخب و 

هیلع  ) یلع مکح  رمـالارخآ  درک  ضقن  اـهمجع  دروـم  رد  ارم  مزع  تفرگ و  تقبـس  اـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نـب  یلع  تـفگ : رمع 
یلع دـننک . جاودزا  هک  دـندرک  لیامت  راهظا  دـندوب  دازآ  هک  یناریا  ناهاش  ناگتـسب  نارتخد و  زا  یعمج  نایم  نیا  رد  دـش  ارجا  مالـسلا )

یناـساس هاـش  نیرخآ  نیرخآ  موس  درجیزی  رتـخد  ونابرهـش  دروـم  رد  دـیراذگب  دازآ  رـسمه  باـختنا  رد  ار  اـهنآ  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع  )
گرزب تنادـناخ  نایم  رد  هک  یمناخ  يا  دـش  هتفگ  وا  هب  داد  یفنم  خـساپ  يراسمرـش  اـب  وا  نکیل  تشاد . دوجو  يددـعتم  ناراگتـساوخ 

یضار دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع درک . توکـس  وا  ینک ؟ رهوش  یهاوخیم  ایآ  ینیزگیم ؟ رب  ار  مادک  ناراگتـساوخ  نیا  نایم  رد  يدوب 
رارقا نابز  اب  رهوش ؛ ناونع  هب  ار  ناراگتساوخ  زا  یکی  باختنا ، دیاب  کنیا ، تسا ) جاودزا  لصا  رد  تیاضر  زا  یکاح  شتوکـش  و  . ) دش

مه نارگید  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ینعی  هدنـشخرد  باهـش  غورف و  رپ  رون  زگره  ناراگتـساوخ  ناـیم  رد  نم  تفگ : ونابرهـش  دـنک .
؟ یهدیم رارق  دوخ  لـیکو )  ) یلو ار  یـسک  هچ  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع متـسه . دازآ  باـختنا  رد  عـقاو  رد  رگا  مهدیمن  رارق  حـطس 

دعقنم مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح اب  ار  وا  جاودزا  دـقع  هک  درک  رومءام  ار  نامی  نب  هفیذـخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ار . امـش  تفگ : ونابرهش 
زا زور  دنچ  زا  شیب  هک  ماگنه  نآ  دنیوگ  دش و  دلوتم  وناب  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  داد . ماجنا  ار  تیرومءام  نیا  هفیذح  دـیامن 

يرسمه هب  ار  ونابرهش  رهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  رگید  لقن  قبط  تفر و  ایند  زا  ونابرهش  تشذگیمن  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  دلوت 
دنتـسه و مه  هلاخ  رـسپ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  مساق و  نیاربانب  دش . دلوتم  وناب  نآ  زا  دمحم  نب  مساق  دروآ و  رد  رکب  یبا  نب  دمحم 

[. 514 . ] دش دلوتم  وا  زا  قداص  ماما  دش و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رسمه  تشاد  مان  هورف  ما  هک  مساق  رتخد 
هحفص 330] ]

یلع ماما  یگنج  ياه  یئامنهار 
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طسوت هب  مرگشل  نارس  یلو  ما  هداتسرف  ناریا  هیسداق و  هب  یشترا  هک  درک  تروشم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اب  باطخ  نبرمع  يزور 
سپ زین  نم  نیرواشم  تسا . گنج  نادیم  رد  هفیلخ  ندمآ  هب  طونم  گنج  نیا  رد  ام  يزوریپ  هک  دنا  هداد  عالطا  نم  هب  دوخ  يرازگربخ 

حـتف و دوش و  هفاضا  رکـشل  تهبا  هوکـش و  هب  ات  موش  رـضاح  ههبج  رد  دوخ  هک  دـنا  هدرک  مـالعا  نینچ  ار  هجیتن  ررکم  ياـه  تبحـص  زا 
حالص دومرف : ترضح  دیئامرفب . ار  ناترظن  امش  تفگ : درک و  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هب  ور  رمع  هاگنآ  دریگ . ماجنا  رتدوز  يزوریپ 

مزال ياه  ییامنهار  لیلد و  ترضح  هاگنآ  راد  لیسگ  یگنج  ياه  کیتکات  اب  يرگید  یـشترا  هکلب  يورب  گنج  ههبج  هب  تدوخ  تسین 
. هفیلخ نیرواشم  همه  رب  ترضح  نآ  هیرظن  يرترب  هب  دندرک  فارتعا  رارقا و  یگمه  دش  زوریپ  مالسا  رکشل  نوچ  دندومرف . ار 

هب رمع  رگا  الا  درکن و  تنایخ  رمع  یتروشم  هسلج  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دسیونیم : تیاور  نیا  لیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
رمع رگید  يا  هسلج  رد  ای  دوب . هدروخ  تسکش  مالـسا  رکـشل  هبترم  نیدنچ  عطقم  نآ  رد  اریز  دشیم  حورجم  ای  هتـشک و  تفریم  ههبج 

تسا و هدیـسر  تسا  ناریا  تختیاپ  هک  نئادـم  رهـش  یکیدزن  هب  مالـسا  شترا  تفگ  هسلج  ياضعا  هب  هاـگنآ  دوب  هداد  لیکـشت  ییاروش 
ینیـشن بقع  شترا د  مهد  نامرف  هکنآ  ای  مورب  نم  الاح  تفگ : هاگنآ  ایب  ههبج  هب  مه  تدوخ  هفیلخ  هک  دـنا  هتـشون  نم  هب  مناه  هدـنامرف 

زا مادک  چیه  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هکنیا  ات  دنداد  یفلتخم  تارظن  راضح  هسلج  نآ  رد  دنیامن  هلمح  مهد  روتـسد  ای  دـنک 
ترـضح هگنآ  دوش  لصاح  يزوریپ  اـت  نک  لـمع  نیمارف  نآ  اـب  مهدیم  یتاروتـسد  نم  هکلب  تسین ، ناـنآ  وت و  حالـص  هب  اـهيءار  نیا 

حتف ار  ماش  رهش  ناناملـسم  شترا  هک  یتقو  سدقملا  تیب  حتف  رد  دندش  زوریپ  سپـس  دندرک و  تعاطا  ارجا و  مه  اهنآ  دنداد  ار  ینیمارف 
نیرواشم رمع  دنیامن ؟ حتف  ار  اجنآ  هک  دندومن  تروشم  هتـشون و  باطخ  نبرمع  هب  يا  همان  اذل  دنتـشاد  ار  سدقملا  تیب  حتف  دـصق  درک 

ترـضح میوش . سدقملا  تیب  دراو  تسین  حالـص  دـنتفگ  رمع  نیرواشم  یمامت  درک . تروشم  نآ  هب  عجار  نانآ  اب  درک و  عمج  ار  دوخ 
نانآ هب  ار  ترضح  رظن  رمع  هدرک و  تفلاخم  مالسلا ) هیلع   ) ریما

هحفص 331] ]
[. 515 . ] دندرک حتف  ار  سدقملا  تیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نیمارف  يارجا  ناوارف و  گنج  زا  سپ  اهنآ  تشون و 

دوسالارجح يراد  تناما 

نیرجاهم و درکیم  جح  شتفالخ  دهع  رد  باطخ  نبرمع  هک  یلاس  نیلوا  دنکیم : تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یبلح 
اب هک  ار  یمارحا  سابل  هللادبع  مارحا  عقوم  دندومنیم . جح  رفعج  نب  هللادبع  مالسلاامهیلع و  نینسح  هارمه  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع راصنا و 
رـس تشپ  زا  رمع  درکیم  تکرح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رانک  رد  تفگیم  کـیبل  هک  یلاـح  رد  دیـشوپ و  دوب  هدـش  گـنر  زمرق 

؟ يا هتشاد  اور  مرح  رد  هک  تسا  یتعدب  هچ  نیا  تفگ 
: تفگ رمع  دزومایب . ام  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  دناوتیمن  یسک  دومرف : هدرک  وا  هب  ور  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

. دییامش متسنادیمن  ادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسحلاابا ای  یتفگ  تسار 
دوسالارجح رمع  دندومن  هناخ  فاوط  دندش و  هکم  لخاد  سپس د  داد  خر  رفـس  نآ  رد  هک  دوب  یکچوک  هعقاو  کی  نیا  دیوگیم  يوار 

ربماـیپ هک  دوبن  نیا  رگا  یناـیز  هن  یناـسریم و  يدوس  هن  هک  یتـسین  شیب  یگنـس  وـت  منادیم  مسق  ادـخ  هب  تفگیم : دزیم و  تسد  ار 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  شاب . شوماخ د  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدزیمن . تسد  وت  هب  دز  تسد  ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یتسنادیم دننادیم  ار  نآ  وت ؛ زج  همه  هک  ار  شلیوءات  زا  هچنآ  يدوب و  هدناوخ  نآرق  رگا  دزن  تسد  گنس  نیا  هب  تهج  یب  ملس  هلآ و 
يرادافو دهدیم  یهاوگ  دراد و  اسر  ایوگ و  نابز  بل و  مشچ و  وا  دناسریم و  دوس  مه  دـنزیم و  نایز  مه  هک  يدـیمهفیم  هنیآ  ره  و 

نم کبر  ذخا  اذاو  هدومرف  دنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هدب ؟ ناشن  نم  هب  ار  هطوبرم  هیآ  تفگ : رمع  هدرک . افو  هک  ار  یـسک 
نادنزرف و مدآ  تشپ  زا  وت  يادخ  هک  یماگنه  ینعی : یلب …  اولاق  مکبرب  تسلا  مهسفنا  یلع  مه  دهـشاو  مهتیرذ  مه  روهظ  نم  مدآ  ینب 
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وت يدـنوادخ  هب  اـم  يرآ  دـنتفگ : همه  متـسین ؟ امـش  راـگدرورپ  نم  هک  دومرف  تخاـس ، هاوگ  دوـخرب  ار  اـهنآ  و  تفرگرب : ار  اـهنآ  هیرذ 
نیا هب  تعاطا و  هب  مدآ  ینب  دندرک  رارقا  هک  یعقوم  سپس د  میهدیم  یهاوگ 

هحفص 332] ]
دیرفآ و بآ  زا  رت  فیطل  یکزان  هحفـص  سپ  تفرگ  نامیپ  مارحلا  هللا  تیب  جح  يارب  اهنآ  زا  دنتـسه  وا  ناگدنب  اهنآ  راگدرورپ و  وا  هک 

هتفگ دوسالارجح  هب  سپ  تشون  هحفـص  نآ  رد  ار  مدآ  ینب  يرادافو  مه  ملق  ما  هناخ  هب  ار  مقلخ  يراداـفو  سیونب  هک  داد  ناـمرف  ملق  هب 
مه رجح  ار ، يرادافو  مناگدنب  يارب  هدب  یهاوگ  رادـهگن و  دومرف  رجح  هب  درک و  ورف  شناهد  رد  ار  هحفـص  نآ  نک  زاب  ار  تناهد  دـش 

يرادافو هب  یهاوگ  ات  مدرک  افو  منامیپ  هب  ادا و  ار  متناما  ییوگیم  ینزیم  تسد  ار  رجح  هک  یعقوم  هن  رگم  رمع  يا  دمآ . دورف  هناعیطم 
. متفگ هچنآ  هب  روایب  نامیا  دومرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع سپ  يرآ . ادخ  هب  تفگ  رمع  یهدب . نم 

عورشمان يزاب  تسایس 

هیلع  ) ریما ترـضح  ینیـشن  هناخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  یـسایس  ثداوح  هفیقـس و  يارجاـم  زا  دـعب 
نآ اب  ات  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  روضح  هب  یعمج  اب  تشادن  یشوخ  لد  رمع  رکبوبا و  تموکح  زا  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا  مالـسلا )
یلع ماما  منکیم  تیامح  وت  زا  هراوس  هدایپ و  ناوارف  یهاپـس  اب  یهد  هزاجا  رگا  درک  ضرع  يراتفگ  نمـض  رد  دـیامن و  تعیب  ترـضح 

ینانخـس وا  خساپ  رد  دروخن و  ار  وا  نانخـس  لوگ  تشاد  یهاگآ  بلط  تصرف  نایفـسوبا  كاپان  تنیط  ءوس  هقباس  هب  هک  مالـسلا ) هیلع  )
دییآ و رانک  یگدنکارپ  فالتخا و  هار  زا  دینکـشب  مهرد  تدحو ) نامیا و  ملع و   ) تاجن ياه  یتشک  اب  ار  اههنتف  جاوما  مدرم  يا  دومرف :

[. 516  ] دیهنب رس  زا  ار  ییوج  يرترب  يزاورپ و  دنلب  جات 

يزرواشک ياهتیلاعف 

كدف دندومن و  رانک  رب  تموکح  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یماگنه 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ماما  دـنتفرگ ، اهنآ  تسد  زا  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  يارب  زا  يداـصتقا  مهم  عبنم  کـی  هک  ار 
اهغاب و اهراس و  همـشچ  اهتانق و  ثادحا  هب  تخادرپ و  يزرواشک  تیلاعف  هب  نادنمتـسم  تلاسر و  نادناخ  نایعیـش و  شاعم  نیمءات  يارب 

اهناتسلخن
هحفص 333] ]

نا نیضرالا … و  جرختـسی  رملاب و  برـضی  هیلع  هللا  تاولـص  نینم  ؤملاریما  ناک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هنومن  يارب  تخادرپ 
رثا رب   ) ار نیمز  بهاوم  دزیم و  لـیب  نیمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنم  ؤمریما  هدـی ، دـکو  هلاـم  نم  كولمم  فـلا  قـتعا  نینم  ؤـملاریما 

دیرخ و دوخ  جنرتسد  لوصحم  زا  دوخ و  یـصخش  لام  زا  ار  هدرب  رازه  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  انامه  دومنیم و  جراخ  يزرواشک )
[. 517 . ] درک دازآ 

ارهزلا همطاف  فحصم  بتاک 

نوزحم و رایـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما 
يا هتشرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  زور  ای 95   75  ) مایا نآ  رد  دنوادخ  دش  نیگمغ 

دوخ رهوش  هب  یهلا  هتـشرف  اب  ار  دوخ  نتفگ  نخـس  يارجام  مالـسلااهیلع  همطاف  دهد . يرادلد  ار  وا  ات  داتـسرف  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  ار 
مالسلااهیلع همطاف  وگب . نم  هب  يدرک  ساسحا  ار  هتشرف  ندمآ  هک  یتقو  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
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ربخ مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دینـشیم ، هتـشرف  زا  ار  هچنآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  داد و  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یع ترـضح  هب  ار  هتـشرف  ندـمآ 
قداص ماما  سپـس  هدـمآ  رد  فحـصم  ماـن  هب  يا  هعومجم  تروص  هب  راـتفگ  نآ  هکنیا  اـت  تشونیم  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یع دادیم و 

: دیامرفیم مالسلا ) هیلع  )
نوکی ام  ملع  هیف  نکل  مارحلا و  لالحلا و  نم  ییش  هیف  سیل  هن  اما 

[. 518 . ] تسا هدنیآ  ثداوح  هب  ملع  نآ  رد  هکلب  تسین  مارح  لالح و  زا  يزیچ  فحصم  نآ  رد  هک  دینادب 

یلع تفالخ  نایماح 

دادقم و نیرجاهم  زا  دندوب ، درم  طقف 12  راصنا  نیرجاهم و  زا  دندرک  تفلاخم  هفیلخ  ناونعب  رکب  یبا  اب  هکنانآ  دیوگیم : بهو  نبدـیز 
فینح و نب  لهس  نیتداهشلاوذ و  تباث ، نب  ۀمیزخ  راصنا  زا  دوعسم و … و  نب  هللادبع  یسراف و  ناملس  يرافغ و  رذوبا  رسای و  رامع 

هحفص 334] ]
رفن نآ 12  زا  یـضعب  دـندرک  تروشم  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  تفر  ربـنم  هب  دجـسم  رد  رکبوبا  هک  نیمه  دـندوب  نارگید  يراـصنا و  بویاوبا 

تمحز هب  زج  يراک  نینچ  دنتفگ : نارگید  میروایب . نییاپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  زا  ار  رکبوبا  هک  دندرک  داهنـشیپ 
هیلع  ) یلع دزن  یگمه  هک  تسا  نیا  رتهب  دیزادنین  تکاله  هب  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  دیامرفیم  لاعتم  يادـخ  تسین و  نتـشیوخ  نتخادـنا 
هیلع  ) نینم ؤملاریما  ای  دـندرک  ضرع  دـندمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ  اهنآ  همه  مینک  تروشم  وا  اب  هراـب  نیا  رد  میورب و  مالـسلا )
ادخ لوسر  ربنم  زا  ار  وا  میورب و  رکبوبا )  ) درم نیا  دزن  هک  میتشاد  میمصت  ام  يدرک  اهر  يدوب  نآ  هب  رتراوازـس  هک  ار  یقح  مالـسلا … )

. میشکن نییاپ  ربنم  زا  ار  وا  امش  اب  تروشم  نودب  میتساوخ  یلو  میشک …  نییاپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ادـخ ربمغیپ  راتفگ  هک  یمدرم  نیا  دـیتشادن …  ار  نانآ  اب  گنج  زج  يا  هراـچ  دـیدوب  هدرک  ار  راـک  نیا  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دارفا اـب  هراـب  نیا  رد  نم  دنتـسه و  وا  فارطا  رد  یگمه  دـنا  هتـسب  غورد  دوخ  راـگدرورپ  رب  هدرک و  اـهر  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نادناخ لجوزع و  يادخ  ضغب  هنیک و  زا  مدرم  نیا  ياه  هنیس  هک  دینادیم  اریز  مدیدن  توکس  زج  هب  هراچ  مدرک  تروشم  دوخ  نادناخ 
هدامآ دندیشکیم و  ماین  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  دیدوب  هدرک  ار  راکنیا  رگا  ادخب  تسا …  هدنکآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ 
دنتفگ نم  هب  دندیشک و  هتفرگ و  ارم  نابیرگ  دندش و  هریچ  نم  رب  روز  هب  دندرک و  ار  راک  نیمه  نم  اب  هکنانچمه  دندوب  راتـشک  گنج و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دوخ  هک  ار  هچنآ  دیورب و  رکبوبا )  ) درم نیا  دزن  هب  اهامـش  یلو  تشک …  میهاوخ  ار  وت  هنرگ  نک و  تعیب 
 … دینک رتمامت  وا  رب  ار  تجح  راک  نیا  رد  دنامن و  وا  راک  رد  يا  ههبش  ات  دییوگب  وا  هب  دیا  هدینش  ملس  و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  فارطا  رد  یگمه  هعمج  زور  دندش و  صخرم  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  تمدخ  زا  اهنآ  دیوگیم : يوار 
درک عافد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  وا  دوب  صاع  نب  دیعس  نبدلاخ  تفگ  نخس  تساخرب و  هک  یسک  نیتسخن  هاگنآ  دنتسشن …  ملس  هلآ و 

هن وت  هک  دـلاخ  يا  شاب  تکاـس  تفگ : دـلاخ  هب  باـطخ  نب  رمع  درک  يو  روآ  داـی  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  و 
سپس دادقم و  دعب  یسراف و  ناملس  دعب  تساوخ و  اپب  رذوبا  سپس  دراد . شوخ  یـسک  ار  تنخـس  هن  يراد و  یـشیدنا  حلاص  تیحالص 

فینح و نب  لهـس  دعب  نیتداهـشلاوذ و  تباث  نب  ۀمیزخ  دعب  رـسای و  رامع  نآ  زا  دـعب  دوعـسم و  نب  هللادـبع  نآ  زا  دـعب  یملـسا و  هدـیرب 
دنتساخ و اپ  هب  يراصنا …  بویاوبا 

هحفص 335] ]
دوخ هناخ  رد  زور  هس  تبحص  نیا  زا  دعب  رکب  یبا  دندرک …  نایب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  یثیداحا  لیالد و  کی  هب  کی 

رکبوبا دزن  هنهرب  ياهریشمش  اب  دوخ  لیماف  زا  رفن  هد  اب  کی  ره  صاقو و …  یبا  نبدعس  نامثع و  ریبز ، هحلط ، رمع ، موس  زور  تسشن و 
[. 519 . ] دندرک شربنم د  زارف  رب  دندیشک و  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  وا  دندمآ و 
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؟ دنا هدز  شتآ  ار  ما  هناخ 

همطاـف ترـضح  لزنم  لـخاد  دادـقم  ریبز و  و  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع دـندرک . تـعیب  رکب  یبا  اـب  مدرم  نوـچ  دـیوگیم : ناـمثع  نـب  ناورم 
ماگنه نیا  رد  دـینزب  شتآ  نانآ  يور  هب  ار  هناخ  هک  دز ، دایرف  باطخ  نبرمع  دـندومن  يراددوخ  ندـمآ  نوریب  زا  دـندش و  مالـسلااهیلع 

دروخ و نیمز  هب  دـیزغل و  ریبز  ياپ  دـندرک ، هلمح  وا  هب  نامجاهم  دـیریگب  ار  گس  نیا  تفگ : رکبوبا  دـمآ . نوریب  تسدـب  ریـشمش  ریبز 
زا مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تسکش . ات  دندز  گنس  هب  ارنآ  دینزب و  گنس  هب  ار  وا  ریشمش  تفگ : رکبوبا  داتفا . شتـسد  زا  ریـشمش 

( مالسلا هیلع   ) نسحلاابا يا  درک : ضرع  تباث  درک . دروخرب  سامـش  نب  سیق  نب  تباث  اب  هار  رد  دش و  نوریب  دجن  تناهد  يوس  هب  لزنم 
تسا مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  لوغشم  هتسشن و  ربنم  زارف  رب  رکبوبا  دننزب و  شتآ د  نم  رب  ار  ما  هناخ  دنهاوخیم  دومرف : ترـضح  هدش ؟ هچ 
هتشک وت  زا  عافد  هار  رد  ات  مرادنرب  وت  زا  تسد  زگره  تفگ : تباث  دیامنیم . موکحم  ار  اهنآ  هن  دنکیم و  يریگولج  اههلمح  نیا  زا  هن  و 

هدش یلاخ  نیمجاهم  زا  هناخ  هداتسیا و  برد  رانک  مالسلااهیلع  همطاف  دندید  دندیسر  لزنم  هب  نوچ  دنتـشگزاب  هنیدم  هب  مه  اب  سپ  موش .
هللا یلص  ادخ  لوسر  رکیپ  امـش  مرادن . غارـس  امـش  زا  رتدروخرب  تشز  ار  یموق  زگره  دنزیم : ادص  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسا و 

دیرامگن و تراما  هب  ار  ام  دیرادب و  دوخ  نآ  زا  اهنت  ار  تموکح  هک  دـیدش  ممـصم  دوخ  نایم  هتخاس و  اهر  ام  دزن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
[. 520 ! ] دیتفرگن رظن  رد  ام  يارب  یقح  چیه  دیدروآ و  هچنآ  دیدروآ  ام  رس  هب  دیدرکن و  یهاوخ  رظن  هراب  نیا  رد  ام  زا  چیه 

هحفص 336] ]

تسا بلاطیبا  نب  یلع  وا 

رگید دوشن و  مارح  ات  داد  قالط  ار  وا  ناوتیم  هبترم  دنچ  هک  دندرک ، لاوئس  يزینک  قالط  زا  دندمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  رفن  ود  يزور 
. دروآرد حاکن  هلابح  رد  يدیدج  دقعب  ار  وا  دشابن  مزال 

. دوب هتسشن  [ 521  ] یعلصا درم  تیعمج  زا  يا  هقلح  نایم  رد  دیسر  دجسم  هب  هکنآ  ات  تساخرب ، اهنآ  اب  رمع 
دوخ طسو  هبابـس و  تشگنا  اب  و  درک ، وا  يوسب  ار  دوخ  رـس  درم  نآ  یئوگیم ؟ هچ  زینک ) ینعی   ) ۀـمءا قـالط  رد  علـصا ! يا  تفگ : رمع 

قالط راب  ود  ینعی  ناتقیلطت  تفگ : درم  ود  نآ  هب  اروف  و  تسا ، قالط  ود  هما  قالط  هک  تسناد  رمع  درک ، هراشا 
لباقم رد  ات  يدـمآ  ام  اب  هنوگچ  سپ  یتسه ! اهنآ  گرزب  نینم و  ؤملاریما  وت  میدـمآ و  وت  دزن  اـم  هللا ! ناحبـس  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی 

؟ يدومن افتکا  تشگنا  ود  اب  وا  هراشا  هب  و  يدرک ! لاوئس  وا  زا  و  هداتسیا ! درم  نیا 
؟ تسیک درم  نیا  دینادیم  ایآ  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  رمع 

هک مدینـش  وا  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  تفگ : هاـگنآ  تسا ، بلاـطیبا  نب  یلع  نیا  تفگ : رمع  هن . دـنتفگ :
: دومرف

نآ رگید  هفک  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نامیا  سپـس  دـنراذگب  یئوزارت  هفک  رد  ار  هقبط  تفه  ياه  نیمز  هناگتفه و  ياـه  نامـسآ  رگا 
. دوب دهاوخ  رت  نیگنس  بلاطیبا  یب  یلع  نامیا  هنیآ ، ره  دنراذگب 

: دیوگیم هدرک  تیاور  يرشخمز  هک  یثیدح  رد  دیوگیم : ینیما  همالع  سپس 
لا ؤس  وا  زا  يدرب و  يرگید  درم  شیپ  ار  اـم  وت  مینک  لا  ؤس  وت  زا  میا  هدـمآ  اـم  یتـسه و  نیملـسم  هفیلخ  وـت  دـنتفگ : رمع  هب  رفن  ود  نآ 

. تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  نم  رمع ! يا  هک  ادخب  دنگوس  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی  سپ  يدومن 
[. 522 . ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  وا  دوب ؟ هک  درم  نیا  ینادیم  وت ! رب  ياو  تفگ : رمع 

هحفص 337] ]
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دوب رازیب  يراکیب  زا 

: تفگ مالسلااهیلع  همطاف  میراد ؟ ییاذغ  ایآ  دیسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) همطاف زا  دمآ و  دوخ  هناخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  يزور 
هاگنآ تفر ، نوریب  لزنم  زا  تشادرب و  ار  یبآ  لطـس  اروف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما درادن ، دوجو  یفاک  ياذـغ  هک  تسا  يزور  دـنچ  لزنم  رد 

و [ 523 . ] دش يرایبآ  لوغشم  حبـص  ات  بش  تفرگ و  هدهعب  ار  ابق  فارطا  ياهناتـسلخن  زا  یکی  يرایبآ  دیناسر و  ابق  ياتـسور  هب  ار  دوخ 
رب هک  درکیم  راک  نانچ  ترضح  نآ 

هب مه  دوخ و  هداوناخ  هب  مه  دناوتب  نآ  ترجا  اب  ات  درکیم  راک  زین  اهيدوهی  يارب  ترـضح  یتح  [ 524 . ] تسبیم هنیپ  شکرابم  ناتسد 
. دشخبب يزیچ  نادنمتسم  ارقف و 

دوب وا  هویش  ندرک  راک 

. دیامن لح  ار  لکشم  ات  میورب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  دنتفگ : وا  هب  دوب  هدش  هدنامرد  تخس  مود  هفیلخ  هک  یئاضق  تالکشم  زا  یکی  رد 
رد مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  دـش  هتفگ  نانآ  هب  دـنتفرگ  ار  ماـما  غارـس  دـنداتفا  هار  هب  يرگید  یعمج  ساـبع و  نبا  هارمه  هب  مود  هفیلخ 

: دناوخیم ار  هیآ  نیا  تسا و  راک  لوغشم  تخس  مالسلا ) هیلع   ) ماما دندید ، دندناسر  غاب  هب  ار  دوخ  تسا ، راک  لوغشم  غاب  نالف 
ینز ود  نآ  لکشم  لح  دندرک  مالس  ماما  هب  همه  دننکیم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  درادنپیم  ناسنا  ایآ  يدس ؛ كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا 
نزو یصاخ  فرظ  رد  ار  نز  ود  ریش  دومرف : اما  دنتساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) اما زا  ار  تساهنآ  زا  رـسپ  دنزرف  دندرکیم ، اعدا  اهنآ  ود  ره  هک 

[. 525 . ] تسوا نآ  زا  هچب  رسپ  تسا  رت  نیگنس  وا  ریش  هک  نز  نآ  دینک 
هحفص 338] ]

مدیشکن تعامج  نیا  زا  هک  اهتبیصم  هچ 

دنکیم هراپ  هراپ  ار  یعیـش  درم  دازآ  ره  لد  قح  هب  هک  دراد  یتـالمج  ریباـعت و  دوخ  ینیـشن  هناـخ  نارود  فصو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
: دیامرفیم ینایب  رد  ناشیا 

دوب فلاخم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حیرص  تاروتسد  اب  هک  دندزیم  تسد  ییاهراک  هب  مدرم  روما  نایدصتم  نم ، زا  لبق 
 … دنتشگ یهلا  ماکحا  رییغت  يوبن و  ياهتنس  نتسکش  فیرحت و  بکترم  هجوت ، دمع و  يور  زا  اهنآ 

طقف تعامج  زامن  متفگ : اهنآ  هب  دـینکن ، عامتجا  دجـسم  رد  بجاو  زامن  يادا  يارب  زج  ناضمر  هام  رد  مدرم ! يا  متفگ : مدرم  هب  رابکی 
دنتفشآرب و منازابرـس  زا  یـضعب  ینب  نیا  رد  [ 526  ] تسا تدب  تعامج  اب  یبحتـسم  ياهزامن  ندـناوخ  تسا  عورـشم  هیموی  ياهزامن  رد 

ییاج ات  ار  تقامح  ( !؟ درادیم زاب  ناضمر  هام  رد  تعامج  زامن  زا  ار  ام  یلع  هتفای ، رییغت  باطخ  نبرمع  تنـس  مالـسا ، لـها  يا  دـنتفگ :
. دوش اپ  رب  شروش  منازابرس  زا  یشخب  نایم  رد  مدیسرت  نم  هک  دندناسر )

[. 527 . ] مدیشکن هک  ییاهتبیصم  هچ  ناشهارمگ ، نایاوشیپ  زا  اهنآ و  هنالهاج  هناروکروک و  يوریپ  فالتخا و  زا  نم ) )

نارابج هدنبوک  مهرد 

دوخ نایم  رد  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : رـضاح  عمج  هب  باطخ ، نب  رمع  زا  دـعب  هفیلخ  باختنا  ياروش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
كاخ و هب  دندوب  دوخ  موق  نارادمچرپ  نارـس و  زا  یگمه  هک  ار  رادـلادبع  هریت  زا  دـنمونت ، زرابم  نآ 9  هک  دیـسانشیم  نم  زج  ار  يدرف 

!؟ دشاب هدیشک  نوخ 
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نیگمشخ راو و  هناوید  هنوگچ  هک  نالوتقم  نآ  هدرب  یشبح  باوص  دیراد  دای  هب  ایآ 
هحفص 339] ]

دمحم زج  یـصخش  لتق  هب  میا  هداد  تسد  زا  هک  یناروالد  نارورـس و  ماقتنا  هب  نم  تفگیم : دزیم و  دایرف  مئاد  دمآ و  گنج  نادیم  هب 
. دش مهاوخن  دنسرخ 

نیا لاح  نیا  رد  یلو  دیدرکیم ، رارف  وا  ربارب  زا  هدز  تشحو  مدرم  امش  دوب و  هدش  دولآ  فک  شناهد  دوب ، هدش  نوخ  هساک  شنامـشچ 
. متساخ رب  وا  اب  هلباقم  هب  هک  مدوب  نم 

نیب هبرض  ود  زا  شیب  اما  دش  زاغآ  ام  نیب  دربن  دمآیم ! ولج  ییالویه  ییوگ  دشیم  کیدزن  نم  هب  یشحو  مالغ  نآ  باوص  هک  یماگنه 
تباصا وا  يولهپ  هب  مریـشمش  هغیت  تخاس  مین  ود  هب  ار  وا  هظحل  یک  رد  هک  دوب  اسآ  قرب  نانچ  نم  ریـشمش  تعرـس  دـشن . لدـب  در و  ام 

وا هب  دنتـسیرگنیم و  ناناملـسم  داتفا و  رگید  یبناـج  هب  وا  هنت  ـالاب  دـنام و  یقاـب  نیمز  يور  رب  اـهاپ  يور  وا  ندـب  نیئاـپ  تمـسق  درک و 
[. 528 . ] دندیدنخیم

راکانز نز  وفع 

ناما رد  ترخآ  رد  یهلا  باذـع  زا  ات  ددرگ  يراج  وا  رب  انز  دـح  ات  تشاد  رارـصا  درک و  اـنز  هب  فارتعا  باـطخ  نب  رمع  ناـمز  رد  ینز 
: دومرف رمع  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یلو  داد  نامرف  نز  تبوقع  هب  زین  رمع  دشاب 

زا مدنام . هار  رد  هنـشت و  نابایب  رد  تفگ : نز  هدش ؟ بکترم  ار  نآ  هداد و  هانگ  نیا  هب  نت  یطیارـش  هچ  رد  هدرک و  انز  ارچ  دیـسرپب  وا  زا 
ور نیا  زا  تشاد  هانگ  دصق  دادن و  نم  هب  بآ  درم  نآ  مدرک  بآ  ياضاقت  دوب  اجنآ  هک  يدرم  زا  مدش و  همیخ  دراو  مدید ، يا  همیخ  رو 

. مدمآ نوریب  همیخ  زا  نم 
یلع ماما  مهد  نت  هانگ  هب  ات  مدش  روبجم  تلاح  نیا  رد  تفریم  یهایس  منامشچ  هک  يا  هنوگ  هب  درک  بات  یب  ارم  یگنـشت  رگید  راب  اما 

[. 529 . ] دینک اهر  ار  وا  دش . هتشادرب  نآ  زا  دح  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  رارطضا  دروم  نامه  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع  )
هحفص 340] ]

ربمایپ رازآ 

وا هب  رمع  درک ، تراسج  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  باطخ  نب  رمع  روضح  رد  يدرم  هک  دـنکیم ، لقن  شدـج  زا  ریبز  نب  ةورع 
یلع بلطملادبع و  نب  هللادبع  نب  دمحم  وا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ربق  هب  هراشا   ) یـسانشیم ار  ربق  نیا  بحاص  تفگ :

تراسج و ینک و  ییوج  بیع  وا  زا  رگا  ربم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع مان  یکین  هب  زج  تسا ، بلطملادبع  نب  بلاطیبا  رسپ  زین  مالسلا ) هیلع  )
[. 530  ] يدرک رازآ  شربق  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فیرش  ربق  هب  هراشا   ) ار نیا  ینک  ار  وا  یئوگدب 

بدا یب  خاتسگ و  يدرم  رفیک 

نیئاپ شبسا  زا  ار  دلاخ  ترضح  درک ، یتراسج  ترضح  نآ  هب  دید و  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دوخ  یضارا  رد  شنارای  اب  دلاخ  يزور 
هقلح دلاخ  ندرگ  رب  قوط  لثم  دروآ و  نوریب  ار  بایسآ  گنس  نآ  ینهآ  هلیم  دناشک و  هدلک  نب  ثراح  يایـسآ  تمـس  هب  ار  وا  دروآ و 

رکبوبا دش ، دراو  رکبوبا  دزن  دوب  وا  ندرگرب  يا  هقلح  دننامه  هلیم  نآ  هک  یلاح  رد  دنک ، اهر  ار  وا  ات  داد  دنگوس  ار  ترضح  دلاخ  درک ،
يا هدالق  دننامه  نهآ  نیا  هتسویپ  دنتسناوتن ، اهنآ  نکیل  دننک ، نوریب  دلاخ  ندرگ  زا  ار  نیگنس  هقلح  نآ  ات  داد  روتسد  ار  رهـش  نارگنهآ 

یفرط زا  درک  زاـب  ناوتیم  شتآ  ترارح  اـب  طـقف  تسوت  ندرگ  رب  يا  هقلح  تروصب  هک  ار  نهار  نیا  دـنتفگ  نارگنهآ  دوب ، وا  ندرگرب 
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دلاخ ندرگرب  هدالق  نید  اب  زین  مدرم  دیـسریم . تکاله  هب  ترارح  نآ  اب  انیقی  هک  ارچ  تشادن ، ار  شتآ  دیدش  ترارح  لمحت  دلاخ  مه 
ار دلاخ  تعافش  دنتفر و  ماما  دزن  یتعامج  سپ د  درک ، تعجارم  دوخ  رفس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ات  درک  ربص  دلاخ  دندیدنخیم ، وا  نب 

[. 531  ] تخیر نیمز  رب  درک و  هراپ  هراپ  ریمخ  لثم  ار  ینهآ  قوط  نآ  ماما  اذل  درک ، لوبق  زین  ترضح  نآ  دندرک ،
هحفص 343] ]

یلع ماما  يرادتموکح 

رگیدکی اب  لیماف  ماوقا و  يراکمه 

هنیدم زا  دوخ  ناهارمه  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دمآ . شیپ  لمج  باحصا  شروش  يارجام  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تفالخ  رـصع 
یلع روضح  هب  براحم  هلیبق  زا  يدرم  دندیـسر  هذـبر  نیمزرـس  هب  هک  یماـگنه  دومن . تکرح  نایـشروش  یبوکرـس  يارب  هرـصب  يوس  هب 
اهنآ زا  یـضعب  دزن  هک  یتقو  متفرگ  هدهع  هب  ار  یناوات  دوخ ، لیماف  اب  هطبار  رد  نم  نانم ! ؤمریما  يا  درک : ضرع د  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع  )

هب نانم ! ؤمریما  يا  میتسه ، یگدنز  هقیضم  رد  تخس  نامدوخ  ام  دنتفگ : دندرک و  نم  کمک  مدومن  کمک  يراکمه و  ياضاقت  متفر و 
دنیامن کمک  ارم  دننک و  يراکمه  نم  اب  هک  نک  رما  اهنآ 

داد و مالسلا ) هیلع   ) ماما ناشن  دندوب  ادیپ  رود  زا  هک  ار  اهنآ  زا  یهورگ  درم  نآ  دنتسه !؟ اجک  اهنآ  دیسرپ : وا  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
. دنتسه اهنیا  اهنآ ، زا  يا  هدع  تفگ :

هب مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نایفارطا  باحصا و  هک  يا  هنوگ  هب  تفر  اهنآ  دزن  تعرس  هب  دوب ، راوس  بکرم  رب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
. دندیسر ترضح  نآ  هب  یتخس 

زین وا  درم و  نآ  زا  اهنآ  دینکیمن ؟ يراکمه  دوخ  قیفر  اب  ارچ  دیسرپ : اهنآ  زا  درک و  مالس  دیـسر ، اهنآ  هب  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
فیاظو يدـنواشیوخ و  دـنویپ  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  دـندرک . تیاکـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  روضح  رد  دوخ  ماوق  زا 

هب رتراوازـس  نارگید  زا  ناـشیوخ  دـشاب و  هتـشاد  مرگ  دـنویپ  شناـشیوخ  هب  دـیاب  سک  ره  دوـمرف : نینچ  رگیدـمه  هـب  تبـسن  ناـشیوخ 
دنویپ رگیدـکی  اب  هک  یناشیوخ  اریز  دـنتفرگ  رارق  یگدـنز  راشف  رد  ناشیوخ  هک  ماگنه  نآ  رد  صوصخ  هب  دنتـسه  کمک  يراـکمه و 

دنیامن عطق  ار  یشیوخ  هتشر  رگا  یلو  دنسریم  نآ  شاداپ  هب  دننکیم  تشذگ  کمک و  يراکمه و  رگیدمه  هب  دنراد و 
هحفص 344] ]

. دش دنهاوخ  تازاجم  نیگنس  راب  راتفرگ 
[. 532 . ] تشگزاب دوخ  لوا  ياج  هب  داد و  تکرح  ار  دوخ  بکرم  ترضح  نآ  هاگنآ 

سردوز تکاله  لماع 

: دومرف نآ  نمض  رد  دناوخیم و  هبطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  يزور 
. دش دنهاوخ  تکاله  یسردوز  بجوم  هک  یناهانگ  زا  دنوادخ ، هب  مربیم  هانپ  ءانفلا  لجعت  یتلا  بونذلا  نم  هللااب  ذوعا 

يا تفگ : دش و  دنلب  دـش ) جراوخ  هارمگ  هورگ  سیئر  اهدـعب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دـهع  سانـشرس  قفانم   ) ءاوک نب  هللادـبع 
؟ دراد دوجو  تسا  سردوز  تافاکم  بجوم  هک  یناهانگ  ایآ  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما 

اب دنتـسه  ینادناخ  اسب  هچ  تسا ، نادنواشیوخ ) زا  دنویپ  ندیرب   ) محر عطق  هانگ  نآ  و  وت ، رب  ياو  يرآ ، دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
يزور اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دوشیم  بجوم  راک  نیمه  دنیآ و  مه  درگ  هب  رگیدکی  هب  تمدخ  يراکمه و  رثا  رب  یلو  دنرود  قح  زا  هکنیا 
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زا ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دوشیم  بجوم  ناشنیب  محر  عطق  ناشنادـناخ و  دارفا  يریگرد  هقرفت و  هک  يراکزیهرپ  دارفا  اـب  هچ  دـناسریم و 
[. 533 . ] دزاس مورحم  شتمحر  يزور و 

دجسم ورب  يراکیب  تقو 

هفوک رازاب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هیلع -  هللا  ۀـنعل  مجلم  نبا  تسدـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندروخ  تبرـض  زا  لبق  زور  هس  ای  ود 
نز نآ  وا  مه  ماـمت  تسنادیم  ترـضح  هتبلا  ( ؟ يوریم اـجک  مجلم  نبا  دوـمرف : وا  هب  ترـضح  يد . ار  مجلم  نبا  هگاـن  هب  هک  تـفریم 

[. 534 . ] ورب دجسم  هب  يراکیب  تقو  دومرف : وا  هب  ترضح  اذل  تشاد . ار  وا  يراکیب  هناشن  هک  داد  یخساپ  مجلم  نبا  تسا ) هنوعلم 
هحفص 345] ]

تورماب میرک 

تـساوخرد ترـضح  نآ  زا  دـش و  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تمدـخ  هب  يریقف  برع  هک  هدـش  تیاور  ننـست  لها  بتک  زا 
تمایق زور  دنوادخ  ینک  مدیماان  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : ریقف  میرادـن . يزیچ  هناخ  رد  مسق  ادـخ  هب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دومن . کمک 

. درذگیمن امش  زا 
نآ ردق  دومرف  ریقف  هب  سپس  هد . برع  نیا  هب  روایب و  ارم  هرز  داد : روتـسد  ربنق  هب  هگنآ  تسیرگ ، تدش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

: درک ضرع  ربنق  ما . هدرک  لاحشوخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  ما و  هداتسیا  نانمشد  لباقم  رد  هرز  نیا  اب  نم  هک  نادب  ار 
. تسا دایز  ریقف  کی  يارب  رادقم  نیا  تسا و  مهرد  تسیب  هرز  نیا  تمیق  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای 

مهد و هقدص  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  هک  موشیم  لاحـشوخ  یتروص  رد  مشاب  هتـشاد  هرقن  الط و  ایند  هزادـنا  هب  رگا  ربنق  يا  دومرف : ترـضح 
[. 535 . ] دومن دهاوخ  لا  ؤس  دوخ  ياهتمعن  زا  دنوادخ  هک  نوچ  دنک . لوبق  ادخ 

دنوادخ مظعا  مسا 

هک ییامسا  مظعا  هب  ارم  هک  مداد  دنگوس  ادخ  هب  ار  ترضح  نآ  مدش و  دراو  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  رب  دیوگیم : بزاع  نبءارب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وا  تشاد و  صوصخم  نآ  لاسرا  هب  ار  لیئربج  نامحر ، دنوادخ 

. دییامرف علطم  ارم  دنادرگ  صوصخم  ار  امش  ترضح  ملس  هلآ و 
ره دومرف : ترضح  سپس  مرادب . هدیـشوپ  موش  هداهن  مدحل  رد  ارنآ  هک  یتقو  ات  متـشاد  هدارا  نم  دوبیمن  وت  لا  ؤس  رگا  دومرف : ترـضح 

تاذـب میلع  وه  و  ات ؛ میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  زا  دـعب   ) دـیدح هروس  لوا  هسآ  شـش  یناوخب ، شمظعا  مسا  هب  ار  دـنوادخ  تساوخ  هاگ 
اذک یب  لعفا  کلذک  وه  نم  ای  ییوگیم : نآ  زا  دعب  ناوخب ) ار  هروس  رخآ  ات  وه  الا  هلاال  يذلا  هللا  وه   ) زا رـشح  هروس  رخآ  و  رودصلا )

رگا دنوادخ  هب  دنگوس  هک  هاوخب ) ار  دوخ  تجاح   ) اذک و 
هحفص 346] ]

: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مناوخیمن . اـیند  روما  يارب  ارنآ  نم  ادـخ  هب  مسق  یلع ! اـی  تفگ : ءارب  ددرگیم . دیعـس  یناوخب  یقـش  رب 
رد نادـب  ار  ادـخ  هک  درک  رما  ارم  هکنیا  زج  دومرف  تیـصو  نینچ  نیا  مه  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا . باوص  نیمه 

[. 536 . ] مناوخب راگزور  راوشد  گرزب و  ياهراک 

اه نیرتمک 
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: درک ار  لا  ؤس  هس  نیا  دمآ و  شروضح  هب  يدرم  هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
؟ دوشیم نم  ؤم  نآ  هب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  - 1

؟ ددرگیم رفاک  نآ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  - 2
؟ دوشیم هارمگ  نآ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  - 3

و دناسانـشب ، وا  هب  ار  دوخ  دنوادخ  خک  تسا  نآ  دوشیم  نم  ؤم  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
رارقا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زات  تعاطا  هب  وا  دناسانش و  وا  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ ، سپس  دنک و  رارقا  ادخ  زا  تعاطا  هب  ناسنا 
ماـما زا  تعاـطا  هب  وا  دـنک و  یفرعم  وا  هب  ار ) ماـما  ینعی   ) مدرم رب  ار  شهاوگ  نیمز و  رد  ار  شتجح  ماـما و  دـنوادخ  نینچ  مه  دـیامن و 

. دیامن رارقا 
دنک نامگ  هدرک  یهن  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  دوشیم  رفاک  نآ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  داد : همادا  ترـضح  سپس 

هب  ) ار هچنآ  هک  دنک  لایخ  دنامب و  یقاب  هدیقع  نیا  هب  و  ددرگ ) رازگتعدب   ) دـهد رارق  دوخ  نید  در  ار  رادـنپ  نیا  تساور و  نآ  ماجنا  هک 
. دتسرپیم ار  ناطیش  یسک  نینچ  هک  یتروص  رد  درک  شتسرپ  ساسا  نآ  رب  ار  ادخ  دیاب  هداد ، روتسد  ادخ  وا ) دنپ 

ار یماما  نآ  ینعی  دسانـشن . ار  شناگدـنب  رب  ادـخ  هاوگ  تجح و  هک  تسا  نآ  دوشیم : هارمگ  نآ  رطاخ  هب  ناـسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  و 
هداد و روتسد  وا  زا  تعاطا  هب  دنوادخ  هک 

هحفص 347] ]
. دسانشن هدرک  بجاو  ار  شیربهر 

! نک فیرعت  نم  يارب  ار  یهلا  ناهاوگ  تجح و  نآ  نانم ! ؤمریما  يا  مدرک : ضرع  دیوگیم : میلس 
شربمایپ دوخ و  تعاطا  نیرق  نآرق ) رد   ) ار نانآ  تعاطا )  ) دـنوادخ هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 

: تسا هدومرف  هداد و  رارق 
ار و ادخ  لوسر  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دیا  هدروآ  امیا  هک  یناسک  يا  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  وعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

[. 537 . ] ار رما  نابحاص  دینک  تعاطا 
دنتسه یناسک  رما ) نابحاص   ) اهنآ دومرف : ترضح  نک . نایب  رت  نشور  ار  بلطم  نیا  دنک  تیادف  ارم  ادخ  نانم ، ؤمریما  يا  مدرک : ضرع 

: دومرف شتلحر د  زور  رد  شا ، هبطخ  نیرخآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
ترتع ادخ و  باتک  دیوشن . هارمگ  زگره  دینز  گنچ  ود  نآ  هب  هک  یتقو  ات  نم  زا  سپ  هک  مراذگیم  امـش  نایم  رد  ار  زیچ  ود  نم  انامه 

دراو نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  ود  نآ  هک  هدرک  شرافس  نم  هب  هاگآ  فیطل و  دنوادخ  اریز  دنتسه . نم  نادناخ  هک  نم 
دینابسچ و…  مهب  ار  دوخ  هراشا  تشگنا  ود  ماما  سپس  تشگنا ؛ ود  نیا  دننام  دندرگ ؛

هارمگ دـینکن و  شزغل  ات  دـینز  گنچ  اهنیا  يود  ره  هب  سپ  اولـضتف ؛ مهومدـقت  ـال  اولـضت و  ـال  اولزتـال و  اـمهب  اوکـسمتف  دومرف : هاـگنآ 
[. 538 . ] دش دیهاوخ  هارمگ  هک  دیتفین  ولج  اهنآ  زا  دیدرگن و 

تـسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  رد  و 
هتـشاد تسود  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مردارب  هک  نیا  رگم  دـش  دـهاوخن  تشهب  دراو  زگره  دـهد  ماجنا  ار  ربمایپ  داـتفه  لـمع  یـسک  رگا 

[. 539 . ] دشاب
هحفص 348] ]

یبرع دعاوق  ملع  عضاو 
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ترـضح نآ  هب  دیوگیم : دوسالاوبا  تسا . هتفر  ورف  رکف  هب  ترـضح  نآ  دید  دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  یلئد  دوسالاوبا  يزور 
مهاوخیم دـناوخیم  طلغ  ار  نآرق  یـسک  مدینـش  امـش  رهـش  رد  دومرف : دـینکیم ؟ رکف  يزیچ  هچ  هرابرد  نینم  ؤملاریما  ای  مدرک : ضرع 

. مروآ دیدپ  یبرع  تایبدا  ياه  هشیر  هرابرد  یباتک 
دنچ زا  سپ  دیوگیم : دوسالاوبا  دنام  دهاوخ  یقاب  ام  يارب  یبرع  نابز  دـیا و  هدرک  هدـنز  ار  ام  دـییامرفب  ار  فطل  نیا  رگا  مدرک : ضرع 
مسا تسا : مسق  هس  برع  مالک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتشون  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  ار  يا  هفیحص  مدیسر  ماما  روضح  هب  یتقو  زور 

. فرح لعف و  و 
 … تاکرح زا  لعف  دهدیم ، ربخ  یمسم  زا  هک  تسا  يزیچ  مسا 

. نک هفاضا  نآ  رب  دسریم  ترظن  هب  هک  ییاهزیچ  ریگب و  ار  نآ  لابند  دومرف : نم  هب  سپس 
. رمضم هن  تسا و  رهاظ  هن  هک  يزیچ  رمضم و  رهاظ و  دنتسه : عون  هس  زین  اهمسا  دوسالاوبا : يا  داد : همادا  سپس 

لعل و تیل ، ، ّنا ، ّنا  ) دوب هبـصان  فورح  هلمج  زا  مدـناسر  ترـضح  رظن  هب  مدروآ و  درگ  ییاهزیچ  ترـضح  نانخـس  زا  تفگ : دوسـالوبا 
ترـضح مروآیمن . رامـش  هب  اهنیا  فیدر  رد  مدرک : ضرع  يدرک ؟ كرت  ار  نکل  ارچ  دومرف : دـید  ار  فورح  نیا  ترـضح  یتقو  ناک )

[. 540 . ] ینک رکذ  اهنآ  فیدر  رد  زین  ار  نآ  دیاب  تساهنآ . فیدر  رد  ارچ  دومرف :

دش عقاو  نعل  دروم  هک  يدرف 

لزلزتم و هداعلا  قوف  يدرف  تیـصخش  رظن  زا  هکنیا  اب  یـسوموبا  دوب . هیما  ینب  هب  تفـالخ  لاـقتنا  رد  رث  ؤم  لـماوع  زا  يرعـشا ، یـسوموبا 
هیلع  ) یلع ترضح  لهاج ، یهورگ  طسوت  نیفص  گنج  رد  وا  دوب و  دامتعا  لباق  ریغ  زیمت و  یب  و  رکف ، هتوک  تیافک ، یب  يءار ، تسس 

روبجم ار  مالسلا )
هحفص 349] ]

هب ار  مدرم  تشادن و  یبسانم  راتفر  ماما  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  يادتبا  نامه  زا  یـسوموبا  دـندومن . تیمکح  يارب  يو  باختنا  هب 
و مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مه  درک  داهنـشیپ  تیمکح  نایرج  رد  یـسوموبا  درکیم . توعد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوماریپ  زا  ندش  هدنکارپ 

دوب يدح  هب  وا  يراک  تنایخ  درک . تعیب  هیواعم  اب  درک و  دمآ  تفر و  هیواعم  رابرد  هب  وا  اهدـعب  یلو  دـنوش  علخ  تفالخ  زا  هیواعم  مه 
. درکیم نعل  دوخ  زامن  تونق  ار  وا  تیمکح  يارجام  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک 

هیواعم یعقاو  ناوریپ 

هیلع  ) نینم ؤملاریما  ناـیم  هک  نیف  گـنج  زا  دـعب  دـشابیم . رن  رتـش  ینعم  هب  لـمج  هملک  تسا و  هداـم  رتـش  ینعم  هب  یبرع  رد  هقاـن  هملک 
هیلع  ) یلع ترـضح  تفالخ  زکرم  هک  هفوک  مدرم  زا  يراوس  رتش  گنج  زا  دـعب  تسویپ . عوقو  هب  نیفـص  نیمزرـس  رد  هیواعم  و  مالـسلا )

هک هقان  نیا  تفگ : دش و  زیوالگ  يو  اب  دـید  رتش  اب  ار  یفوک  درم  نآ  نوچ  نایماش  زا  یکی  دـش . هیواعم  تختیاپ  ماش  دراو  دوب  مالـسلا )
! یتفرگ نم  زا  يدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع باکر  رد  هک  یماگنه  نیفص  رد  ار  نآ  وت  تسا و  نم  لام  يراوس  نآ  رب  وت 

. دندیسر هیواعم  دزن  یگلمج  اوعد  نیا  لح  يارب  دنتساخرب و  یماش  درم  زا  يرادفرط  هب  زین  نایماش  زا  یهورگ  دش  رکنم  یفوک  درم 
رتش ات  داد  روتسد  مه  هیواعم  دندرک . یهاوگ  ار  عوضوم  زین  نادهاش  تسوا . هب  قلعتم  رضاح  هقان  هک  دروآ  ار  دهاش  رفن  هاجنپ  یماش  درم 

!! دنهدب یماش  درم  هب  دنریگب و  ار 
هک یتروص  رد  تسا  یماش  درم  نیا  هب  قلعتم  هقان  نیا  دنتفگ : یگمه  نادهاش  هیواعم  يا  تفگ : دـید  نینچ  ار  عوضوم  یتقو  یفوک  درم 

. نآ تمالع  مه  نیا  تسا و  رن  هکلب  تسین  هدام  نآ  تسا و  لمج  هکلب  تسین  هقان  رتش  نیا 
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هب ار  یفوک  درم  هیواـعم  سپـس  دوش ! ارجا  دـیاب  تسا و  هدـش  رداـص  مکح  دـنا  هداد  یهاوگ  دوهـش  نوچ  فصو  نیا  اـب  تفگ : هیواـعم 
. دیشخب يو  هب  ارنآ  تمیق  ربارب  ود  دیسرپ و  وا  زا  ار  رتش  تمیق  درب و  تولخ 

وت اب  دـنراذگیمن  قرف  هدام  رن و  رتش  نایم  هک  یمدرم  زا  رفن  رازه  دـص  اب  هدـنیآ  گنج  رد  وگب  یلع  هب  نم  بناج  زا  تفگ : وا  هب  هاگنآ 
[. 541 . ] دش مهاوخ  وربور 

هحفص 350] ]

عاجش دیشر و  ناسر  همان 

هک هیواعم  تسویپ  عوقو  هب  یلخاد  نارگبوشآ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپـس  نایم  هرـصب  رهـش  کیدزن  رد  هک  لمج  گنج  عقاو  زا  دعب 
رسپ يا  تشون  ترضح  نآ  دزن  هفوک  هب  يا  همان  اذل  دزیم  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اب  يربارب  لالقتسا و  زا  مد  دوب . تاماش  نارمکح 

ربمغیپ تنـس  ادخ و  باتک  فالخ  رب  یتفگ و  كرت  دوب  دـنمدوس  تیارب  ار  هچنآ  تسا  وت  نابز  هب  هک  يا  هتفرگ  شیپ  ار  یهار  بلاطوبا !
ورف ارنآ  بآ  هن  هک  منک  اهر  تیوس  هب  ینیـشتآ  ریت  مسق  ادـخ  هب  يدرک . ناـنچ  ریبز  هحلط و  ربمغیپ  هباحـص  هک  اـجنآ  اـت  يدومن ! راـتفر 

! … دزاس فرط  رب  داب  هن  دناشن و 
هدناوخ ردارب  بلاطیبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسیا  همان  نیا  تشون : هنوگ  نیدب  ار  نآ  خساپ  ترضح  دیسر ، ریما  ترضح  هب  وا  همان  یتقو 

 … وا ضرق  هدننک  ادا  و  وا ، هدننک  نفک  لسغ و  نیشناج و  مع و  رسپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هک يریشمش  زونه  مداتسرف …  مدع  راید  هب  مدنارذگ و  ریشمش  مد  زا  ار  وت  تسرپ  تب  ناشیوخ  ردب  گنج  رد  هک  منامه  نم  هیواعم  يا 

 … تسا نم  تسد  رد  متخاس  دوبان  نآ  هلیسو  هب  ار  اهنآ 
هیواعم تسد  هب  ارنآ  اصخـش  دومرف : دومن و  میلـست  يدـع  نب  حامرط  مانب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  درک و  رهم  ار  دوخ  همان  ترـضح  سپس 

. دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع راکادف  نارای  زا  دوب و  رونخس  الاب و  دنلب  لکیه و  يوق  يدرم  حامرط  دهدب .
. لاصخ وکین  هزیکاپ و  كاپ و  يدرم  دازآ  دزن  زا  تفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  دندیسرپ  وا  زا  دیسر  ماش  هب  یتقو  وا 

ام ریما  دنداد : باوج  اهنآ  منک . تاقالم  دینادیم  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  امش  هک  يرهوگدب  نیا  یهاوخیم  تفگ : يراد ؟ راک  یکاب  دنتفگ :
دوخ نایفارطا  اب  تعاس  نیا  رد  هیواعم 

هحفص 351] ]
هب یگدیسر  ار  وا  دننک  وا  رـس  رب  كاخ  تفگ : حامرط  یـسرب . وا  روضح  هب  یناوتیمن  زورما  تسا و  تکلمم  روما  رد  تروشم  مرگ  رس 

… ؟ راکچ نیملسم  روما 
. روآ رد  اپ  زا  ار  تشفک  دـنتفگ : تسـشن ! رد  مد  دـش و  سلجم د  دراو  شفک  اب  حامرط  دـنروآ . هیواعم  سلجم  هب  ار  وا  ریزگان  ماجنارس 

!؟ مروآ رد  ياپ  زا  شفک  یسوم  دننام  دیاب  هک  تسا  انیس  روط  سدقم  نیمزرس  نمیا و  يداو  اجنیا  رگم  تفگ :
هاشداپ ار  هیواعم  ارچ  یبارعا  يا  تفگ : هیواعم  رواشم  صاع د  رمع و  مالـس ! راـکهانگ  هاـشداپ  يا  تفگ : دـید ، ار  هیواـعم  نوچ  هاـگنآ 

ام ریما  ار  وا  یـسک  هچ  میتسه  اـم  نینم  ؤم  دنیـشنب ! تیازع  هب  ترداـم  تفگ : حاـمرط  یتـفگن ؟ نینم  ؤملاریما  ار  وا  يدـناوخ و  راـکهانگ 
باوج دـیبلط و  ار  دوـخ  بتاـک  هیواـعم  سپـس  تفرگ …  حاـمرط  تسد  زا  هیواـعم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هماـن  سپـس  تسا …  هدوـمن 

شیاهتنا هفوک و  نآ  يادتبا  هک  داتسرف  مهاوخ  وت  گنج  هب  ماش  زا  يرکشل  یلع ! يا  تشون : هنوگ  نیدب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح 
! دشاب وجگنج  درم  رازه  ینزرا  ره  ددع  هب  دشاب و  نزرا  اهنآ  راب  هک  متسرفیم  رکشل  نیا  اب  رتش  رازه  دشاب و  ایرد  لحاس 

هیلع  ) یلع نینم  ؤـملاریما  مسق  ادـخ  هب  یناـسرتیم ؟ بآ  زا  ار  یباـغرم  ینکیم و  دـیدهت  گـنج  هب  ار  یلع  هیواـعم ! يا  تـفگ : حاـمرط 
. دـنکیم هتـشابنا  دوـخ  ناد  هنیچ  رد  دـنیچیم و  نیمز  يور  زا  یناـسآ  هب  ار  وـت  ياـهنزرا  نیا  ماـمت  هک  دراد  یگرزب  سورخ د  مالـسلا )
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. تسا رتشا  کلام  وا  انامه  دیوگیم : تسار  تفگ : هیواعم 
هچنآ نم  رگا  ادخ  هب  تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  هیواعم  وا  نتفر  زا  دعب  تفاتش . هفوک  بناج  هب  تفرگ … و  ار  همان  باوج  حامرط  ماجنارس 

[. 542 . ] دیهدیمن ماجنا  نم  هب  تبسن  دومن . مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  درم  نیا  هک  ار  یتمدخ  مهد  کی  مهدب ، امش  هب  مراد 

هاگآ دیهش 

ترـضح نآ  روضح  رد  دـمآ و  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  روضح  رد  لـمج  گـنج  رد  دـیوگیم : هتاـبن  نب  غبـصا 
مه منیبیم  نم  نانم  ؤمریما  يا  درک : ضرع د  داتسیا و 

هحفص 352] ]
، ام مه  دـنناوخیم و  زامن  اهنآ  مه  ام ، مه  دـنیوگیم و  هللا ) الا  هلا  ال   ) لیلهت اهنآ  مه  اـم ، مه  و  دـیوگیم ) ربکا  هللا   ) ریبکت نمـشد  هاـپس 

!؟ مینک گنج  ریبز ) هحلط و  هشیاع ،  ) نمشد هاپس  اب  ام  ساسا  هچ  رب  نیاربانب 
نآ هب  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  ام  دیسرپ : وا  میگنجیم . نآرق  رد  ادخ  نامرف  ساسا  رب  ام  دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما 

ام هب  هیآ  مادـک  دیـسرپ : وا  تسا . هدومرف  لزان  هرقب  هروس  رد  ادـخ  هک  هچنآ  رب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما زومایب . ام  هب  میرادـن  یهاـگآ 
؟ زومایب

یضعب رب  ار  نالوسر  نآ  زا  یضعب   … ضعب ؛ یلع  مهـضعب  انلـصف  لسرلا  کلت  هرقب  هروس  هیآ 253  ساسا  رب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هناشن میرم  نب  یـسیع  هب  و  داد ، رتالاب  یتاجرد  ار  یـضعب  و  یـسوم ) ینعی  : ) تفگ نخـس  وا  اب  ادـخ  اـهنآ ؛ زا  یخرب  میداد . يرترب  رگید 

همه نآ  هکنآ  زا  سپ  ندوب  ناربمایپ  نیا  زا  دعب  یناسک  تساوخیم  ادخ  رگا  میدومن و  دـییات  سدـقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و  نشور  ياه 
دندروآ نامیا  یـضعب  دندرک . فالتخا  مه  اب  هک  دندوب  اهتما  نیا  یلو  دندرکیمن  زیتس  گنج و  مه  اب  دمآ ، اهنآ  يارب  نشور  ياه  هناشن 

ار هچنآ  دـنوادخ  یلو  دـندرکیمن  راکیپ  مه  اب  تساوخیم  ادـخ  رگا  زاـب  و  درک ) زورب  فـالتخا  گـنج و  هب  و   ) دـندش رفاـک  یـضعب  و 
. دهدیم ماجنا  دهاوخیم 

. دندومیپ ار  رفک  هار  هک  دنتسه  ینساک  زا  اهنآ  یلو  میدروآ  نامیا  هک  میتسه  یهورگ  نآ  زا  ام  دومرف : ماما  سپس 
اهنآ اب  گنج  هب  سپـس  دندش ؛ رفاک  اهنآ  هک  هبعک  يادخ  هب  دـنگوس  تفگ : دـش و  هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  نایب  نیا  زا  درم  نآ 

[. 543 . ] دیسر تداهش  هب  تفاتش و 

ناوریشونا یشنم  اب  یلع  تاقالم 

فوسلیف رهمج  رذوب  درکیم . تموکح  ناریا  رـسارس  رب  ترجه  زا  لـبق  لاـس  دودح 50  هک  تسا  یناساس  روهـشم  ناهاش  زا  ناوریـشونا 
. دوب وا  بتاک  یتدم  لیمج  مانب  یصخش  دورب و  وا  ریزو  یتدم  فورعم 

هحفص 353] ]
هک یماگنه  يرجه  لاس 36  رد  دیسر  تفالخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  مگنه  نآ  ات  درک  ینالوط  رمع  لیمج  ناوریشونا ، گرم  زا  سپ 

دومریپ اب  تشذگ و  نئادـم  یکیدزن  زا  دوب  تکرح  رد  ناورهن  نیمزرـس  يوس  هب  جراوخ  گنج  هب  دوخ  هاپـس  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ناسنا کی  دیـسرپ : لیمج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تاـقالم  نیا  رد  درک  تاـقالم  دوب  ناوریـشونا  یـشنم  لـیمج  ناـمه  هک  يا  هدروخلاـس 

! دشاب هتشاد  دایز  نمشد  مک و  تسود  هک  تسا  مزال  تفگ : لیمج  دنک ؟ یگدنز  هنوگچ  و  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ 
. تسا رتهب  رایسب  تسود  دنیوگیم  مدرم  همه  هکنیا  اب  ییوگیم ؟ يا  هزات  نخس  لیمج  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوشیم اهنآ  ياهزاین  يادا  هار  رد  تخس  فیلکت  بجوم  رایـسب  تسود  اریز  تسین  حیحـص  دنیوگیم  مدرم  هک  هنوگ  نآ  تفگ : لیمج 
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قرغ بجوم  یتشک  نایادخان  يرایـسب  هدمآ : ياهلاثم  رد  و  دیآ ، رب  ناتـسود  قح  يادا  زا  تسا  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  دـناوتیمن  ناسنا  و 
. دش دنهاوخ  یتشک 

اطخ ات  تسه  دوخ  بقارم  هظحل  ناسنا  دش  رایسب  هک  نمشد  تفگ : لیمج  دراد ؟ يدوس  هچ  نمشد  يرایسب  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. تسا رتهب  شیارب  دشاب  لرتنک  تبقارم و  تلاح  نینچ  رد  ناسنا  رگا  دنک و  ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار  دوخ  اذل  دنکن  شزغل  و 

[. 544 . ] دناوخ ابیز  ار  نآ  دیدنسپ و  ار  وا  نخس  نیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

شحف ياجب  ریسشمش 

يرازیب هیواعم  ناوریپ  زا  اهنآ  هک  دینـش  ماما  دـندوب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يافو  اـب  ناراـی  زا  راـی  ود  قمح  نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح 
. دینکن ییوگ  ازسان  هک  داتسرف  ماغیپ  اهنآ  يارب  ماما  دنیوگیم . ازسان  اهنآ  هب  دنیوجیم و 

؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ  دندرک : ضرع  دندمآ و  ماما  روضح  هب  قمح  نب  ورمع  رجح و 
هحفص 354] ]

. دنتسه لطاب  رب  اهنآ  يرآ  دومرف : ماما  دنتسین . لطاب  قیرط  رب  هیواعم  ناوریپ  ایآ  دندرک : ضرع  اهنآ  میقح . رب  ام  يرآ  دومرف : ماما 
!؟ ییامرفیم یهن  اهنآ  هب  نتفگ  ازسان  نتسج و  يرازیب  زا  ار  ام  ارچ  سپ  دندرک : ضرع  اهنآ 

ار نمشد  تشز ، ياهراک  اهیدب و  رگا  یلو  دییوجب ، يرازیب  شحف و  دیشاب و  هدننک  نعل  وگازـسان و  امـش  مرادن  تسود  نم  دومرف : ماما 
. تسا رذع  رد  رتاسر  و  راتفگ ، رد  رتراوتسا  دیرمش ، رب  دینک و  ءاشفا 

زا ار  اهنآ  امرف و  رارقرب  حیحـص )  ) حلـص اهنآ  ام و  نیب  نک و  ظفح  ار  اهنآ  ام و  ياهنوخ  ادنوادخ ، دـییوگب : ییوگازـسان  شحف و  ياجب 
. تسا تداعس  ریخ و  زین  امش  يارب  تسا و  رتهب  نم  دزن  یشور  نینچ  و  دوش ، هتخانش  نالهاج  يارب  قح  ات  نک ، تیاده  یهارمگ ،

[. 545  ] میدنبیم راکب  ار  نآ  مینکیم و  شوگ د  وت  تحیصن  هب  بوخ  رایسب  دندرک : ضرع  ود  ره  ورمع  رجح و 

هاگآ زوسلد و  لداع 

هیواـعم اـب  يا  هسلج  رد  تفر و  ماـش  هب  هرمـض  نبرارـض  ماـنب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناتـسود  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تداهـش  زا  سپ 
. نک فیرعت  نامیا  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  يرادقم  تفگ : وا  هب  تخانشیم  ار  وا  هک  هیواعم  درک . تاقالم 

نیا زا  هیواعم  يا  تفگ : دیدرگ و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  تارطق  رایتخا  یب  دش و  بلقنم  دینش  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مسا  ات  هرمض 
. رادب فاعم  ارم  رذگب و  اضاقت 

نءاش زا  یبلاطم  هب  وا  ییوگب . نامیا  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع لئاضف  زا  يرادقم  ات  مراد  یمنرب  تسد  وت  زا  تفگ : درک و  رارـصا  هیواعم 
نیا نایم  رد  درک و  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 

هحفص 355] ]
: تفگ وا  تسا . ینعم  دنلب  رایسب  هک  تفگ : يا  هلمج  رد  بلاطم 

دوشب و ملظ  اهنآ  هب  وا  هیحان  زا  هک  دنتـشادن  نآ  سرت  نافیعـض  نافعـضتسم و  هلیم ؛ یف  يوقلا  عمطی  و ال  هروج ، نم  فیعـضلا  فاخی  ال 
[. 546  ] دنتشادن هار  وا  رد  دوخ  لطاب  فادها  هب  ندیسر  رد  نادنمروز 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ 
هاپـس هب  هزین  نیا  اب  دومرف : داد و  وا  هب  ار  دوخ  هزین ي  دـیبلط و  ار  هیفنح  دـمحم  شدـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  لمج  گـنج  رد 

! نک هلمح  نمشد 
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هب دنک ، يور  شیپ  تسناوتن  وا  اذـل  دـنتفرگ ، ار  وا  يولج  نمـشد  هاپـس  زا  یهورگ  درک ، هلمح  نمـشد  هب  تفرگ و  ار  هزین  هیفنح  دـمحم 
اب یتدم  زا  سپ  تفاتش  نمشد  يوس  هب  تفرگ و  ار  هزین  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ماگنه  نیا  رد  دیـسر . ردپ  تمدخ  هب  تشگرب و  بقع 

ساسحا رثارب  درک  هدـهاشم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  زا  ار  تعاجـش  نآ  هیفنح  دـمحم  هک  یماـگنه  دـمآ . ردـپ  دزن  دولآ  نوخ  يا  هزین 
. دش هدنکفارس  ور و  خرس  دوخ ؛ تسکش 
: دومرف وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

[. 547 . ] یتسه مالسلا ) هیلع   ) یلع رسپ  وت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  وا  شابن ! تحاران 

رت هتسهآ  ربنق 

ار ربنق  ترح  دـهد . باوج  وا  هب  تساوخیم  زین  ربنق  دـهدیم و  مانـشد  ربـنق  هب  يدرم  هک  دینـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور 
ار نمـشد  يروآ و  مشخ  هب  ار  ناطیـش  و  يزاس ، دونـشخ  ار  نامحر  يادـخ  ات  نک  اهر  ار ؛ دوخ  يوگازـسان  هتـسهآ ، ربنق ! يآ  دز : ادـص 

دننام يزیچ  هب  ار  شیوخ  يادخ  نامیا ، اب  صخش  دیرفایب  ار  نارادناج  تفاکش و  ار  هناد  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  یهد . هجنکـش  رفیک و 
يزیچ هب  ار  ناطیش  دزاسن و  دنسرخ  يرابدرب  ملح و 

هحفص 356] ]
. ددرگن هجنکـش  رفیک و  وا  لباقم  رد  توکـس  دننام  یلمعلا  سکع  هب  ینادان  یقمحا و  چیه  و  درواین ، مشخ  هب  یـشومخ  توکـس و  لثم 

[. 548]

مدرک ارجا  ار  ادخ  مکح 

. دنتخادرپ هبطخ  داریا  هب  سپس  دندش . هفوک  دراو  هرـصب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  دوب  هدش  يرپس  هام  زا  بش  هدزاود  هک  یماگنه 
یتین اب  نیفـص  گنج  رد  دوب و  هدرکن  تکرـش  لـمج  گـنج  رد  دوب و  ناـمثع  نارادـفرط  زا  هک  يدزا ، فوع  نب  ةدرب  وبا  هبطخ  زا  دـعب 
هشیاع فارطا  رد  هک  ییاه  هتشک  نیا  ایآ  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  دوب  هدش  گنج  دراو  تسس 

؟ دنا هدش  هتشک  لیلد  هچ  هب  امش  رظن  هب  دوشیم  هدید  ریبز  هحلط و  و 
 - هللا ۀمحر  يدبع  درم - نآ  نتشک  ببس  هب  زین  دنتـشک و  ارم  نارازگراک  نایعیـش و  هک  لیلد  نیا  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح 

ات دنهد  لیوحت  نم  هب  هورگ  نآ  نایم  زا  ار  مناردارب  نیلتاق  هک  متساوخ  اهنآ  زا  نم 
نم و تعیب  زونه  هکنیا  اب  دـنتفریذپن و  نانآ  اما  دـشاب ، مکاح  اهنآ  نم و  نایم  ادـخ  باتک  سپـس  مشکب . اههتـشک  نآ  صاصق  هب  ار  اـهنآ 

هنیمز نیا  رد  وت  ایآ  متشک ، ار  اهنآ  رطاخ  نیدب  نم  دنتـساخرب و  نم  اب  گنج  هب  دوب  اهنآ  ندرگ  هب  منایعیـش  زا  رفن  رازه  هب  کیدزن  نوخ 
تیاده وت  هک  یتسار  دـش ، نشور  میارب  هورگ  نآ  هابتـشا  متخانـش و  ار  قح  نالا  یلو  متـشاد  دـیدرت  البق  تفگ : يراد ؟ لد  هب  يدـیدرت 

. يراک تسرد  هتفای و 
دمآ نییاپ  ترـضح  هک  دندید  نوچ  یلو  دنیوگ  نخـس  ات  دنتـساخرب  ینادرم  دیآ ، دورف  ربنم  زا  هک  دش  هدامآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سپس 

. دندزن یفرح  رگید  دنتسشن و 
هیواعم اب  درکیم و  لمع  هناقفانم  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  لاح  نیا  اب  تشاد  روضح  نیفص  گنج  رد  هکنیا  اب  هدرب  وبا  دیوگیم : دونکلاوبا 

دزن رد  وا  تشاذگ و  او  يو  هب  ار  هجولف  هقطنم  رد  ینیمزرـس  لوصحم  تفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  هیواعم  نوچ  تشاد و  يرـس  تابتاکم 
[. 549 . ] دوب مارتحا  دروم  هیواعم 

هحفص 357] ]
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شاب ترخآ  دنزرف 

زارد و يوزرآ  منارگن . امـش  رب  زیچ  ود  زا  نم  دوـمرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  زا  يزور  دـیوگیم : یبرع  هـبج 
ریگولج دوخ ، سفن  زا  يوریپ  و  دربیم ، ناـسنا  داـی  زا  ار  ترخآ  زارد  يوزرآ  اـما  داد . همادا  ترـضح  سپـس  لد . شهاوخ د  زا  يوریپ 

زا سپ  تسا ، ینادنزرف  ار  اهنیا  زا  مادـک  ره  و  دـیآیم ؛ هدرک و  ور  هک  تسا  ترخآ  و  دوریم ، هدرک و  تشپ  ایند  هک  یتسار  تسا . قح 
[. 550 . ] لمع هن  تسا  شاداپ  زور  ادرف  و  شاداپ ، هن  تسا  لمع  زور  زورما  هک  ایند ، نادنزرف  زا  هن  دیشاب  ترخآ  نادنزرف 

یلع اب  تعیب  راثآ 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  زا  زور  دیوگیم : هرمض  نب  کلام 
زا ارم  سک  ره  سپ  [ 551 . ] تفرگ دـیهاوخ  رارق  نم  ندرمـش  وگغورد  ضرعم  رد  و  نم ، نتفگ  نعل  ضرعم  رد  امـش  هک  دیـشاب  هاـگآ 

یلـص دمحم  رب  مه  اب  وا  نم و  دنادب  شلد د  زا  راک  نیا  هب  ار  وا  ندوب  یـضاران  دنوادخ  دـنک و  نعل  یبلق  تیاضر  مدـع  تهارک و  يور 
مهب مشچ  کی  ای  ریت  کی  بات  رپ  نامز  هزادـنا  هب  دـنکن  نعل  ارم  دراد و  هگن  ار  شنابز  سک  ره  و  میوشیم ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دنوادـخ باذـع )  ) وا و نایم  یباجح  دـنک  نعل  ارم  یلاحـشوخ  تیاضر و  اب  سک  ره  دورب و  ترـضح  نآ  تاـقالم  هب  رتدوز  نم  زا  ندز 
. درادن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاگشیپ  هب  یلیلد  تجح و  دوب و  دهاوخن 

: دومرف تفرگ و  ارم  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يزور  هک  دینادب  ناه 
هدومن و لمع  دوخ  فیلکت  دهع و  هب  اقح  دریمب  تسا  هتـشادیم  تسود  ار  وت  هک  یلاح  رد  و  دنک ، تعیب  تشگنا )  ) جـنپ نیا  اب  سک  ره 

درادب و نمشد  ار  وت  هک  یلاح  رد  سک  ره 
هحفص 358] ]

هک تقو  نآ  ات  دـنامب ، هدـنز  وت  زا  سپ  درادیم  تسود  ار  وت  هک  یلاـح  رد  رگا  تسا … و  هدرم  تیلهاـج  نارود  گرم  هب  اـنامه  دریمب 
[. 552 . ] داد دهاوخ  نایاپ  نامیا  نما و  هب  ار  وا  ياهراک  دنوادخ  دنک  بورغ  عولط و  دیشروخ 

درکن هک  اهچ  نز  کی  ياه  تلاهج 

رکبوبا مردپ  هک  ار  یلوپ )  ) يا هیمهس  نآ  تفگ : وا  هب  دمآ و  نامثع  شیپ  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هشیاع  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
و متفاین ، دـشاب  ررقم  وت  ارب  هک  يزیچ  نینچ  يارب  ییاج  تنـس  باتک و  رد  نم  تفگ : نامثع  نک . در  نم  هب  داد  نم  هب  باطخ  نب  رمع  و 

ارم ثرا  مهـس  سپ  تفگ : هشیاع  منکیمن . ار  راک  نیا  نم  دندرکیم و  شـشخب  وت  هب  دوخ  رطاخ  تیاضر  يور  زا  رمع  تردـپ و  انامه 
!!؟ هدب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

ات دراذگیمن ، ثرا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیداد  یهاوگ  دیدماین و  نم  دزن  سوا  نب  کلام  وت و  رگم  تفگ : نامثع 
ثرا زورما  هنوگچ  لاح  [ 553 [ ؟ دیدومن لامیاپ  ار  وا  قح  دینک و  عنم  كدف ) غاب   ) دوخ ثرا  زا  دیتسناوت  ار  ربمایپ  رتخد  همطاف  هک  ییاج 

!!؟ یبلطیم ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تفرگیم و ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نهاریپ  دیدیم  زامن  يارب  ار  نامثع  هاگ  ره  دعب  هب  زور  نآ  زا  تشگزاب و  هشیاع 

فیعـضت رد  تسا و  هتخاس  اهر  ار  وا  تنـس  هدیزرو و  تفلاخم  نهاریپ  نیا  بحاص  اب  نامثع  انامه  تفگیم : درکیم و  دـنلب  ین  رـس  رب 
. دادیم ماجنا  دشیم  هک  يراک  ره  نامثع 

هیلع رب  نامثع  یهاوخ  وخ  هناـهب  هب  دـیبلط و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  زا  ار  وا  نوخ  ناـمثع ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هشیاـع  هکنیا  بجع  و 
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[. 554 . ] تخادنا هار  هب  ار  لمج  گنج  درک و  مایق  ترضح 
هحفص 359] ]

یناما رد  ریش  هلمح  زا 

نب ۀیریوج  یناما ؛ رد  ریش  دنزگ  زا  وت  دومرف : وا  هب  ترضح  دید ، ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دشیم  رفـس  یهار  رهـسم  نب  ۀیربوج  يزور 
ؤملاریما هک  تفگ : وا  هب  دناسر و  ریش  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع مالس  هاگنآ  دش . هجاوم  يریش  اب  تفریم  دوخ  هار  ریـسم  رد  یتقو  رهـسم 

. تفر درک و  دـنلب  ادـص  هبترم  جـنپ  تفات و  رب  يور  وا  زا  ار  وا  تبحـص  یتقو  ریـش  هداد . ناما  وت  بیـسآ  زا  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم 
[. 555]

نابرهم زاون  میتی 

یناه و ما  دوخ  رهاوخ  نیب  لاملا  تیب  میسقت  رد  هچنانچ  دشیمن . لئاق  یـسک  يارب  یقرف  چیه  لاملا  تیب  میـسقت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یلع هب  رایط  رفعج  رـسپ  هللادبع  يزور  رگید  یتیاور  رد  داد . مهرد  تسیب  مادـک  ره  هب  تشاذـگن و  یقرف  چـیه  سراف )  ) یمجع زینک  نآ 
ادخ هب  دشیم ، هداد  يزیچ  نم  هب  یگدنز  نارذگ  يارب  دیدومرفیم  روتسد  رگا  دشیم  هچ  نانم  ؤمریما  يا  درک : ضرع د  مالسلا ) هیلع  )
چیه دنگوس  ادخ  هب  هن ، دومرف : ترضح  مشورفب . ار  دوخ  يراوس  بکرم  هکنآ  رگم  مرادن  دوخ  یگدنز  نارذگ  يارب  یلام  چیه  دنگوس 

اب ارم  تفگ : ترـضح  هب  هک  دوخ  ردارب  لیقع  خـساپ  رد  دـهدب و  وت  هب  دـنک و  يدزد  یهاوخب  تیومع  زا  هکنآ  زج  مرادـن  وت  يارب  زیچ 
اوقت رد  ای  هتسج  تقبس  وا  رب  مالسا  رد  هکنآ  رگم  يراد ؟ وا  رب  يرترب  هچ  وت  دومرف : ترضح  یهدیم ؟ رارق  ربارب  هنیدم  ناهایـس  زا  یکی 

هتـشرف نیا  ضحم  تلادـع  زا  يرگید  هنومن  لیقع  شردارب  هب  نداد  ترـضح و  ندرک  خرـس  هکـس  يارجام  یـشاب و  هتـشاد  يرترب  وا  رب 
[. 556 . ] تسا لاصخ 

نابرهم زاون  میتی 

درکیم و ینابرهم  دقفت و  نامیتی  هب  نانچ  سپـس  تساخ  دوخ  روضح  هب  ار  نامیتی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدید  يزور  دیوگیم : لیفطلاوبا 
عقاو ترضح  فطل  هجوت و  دروم  ات  . ) میدوبیم میتی  زین  ام  شاک  يا  هک  دندرکیم  انمت  شباحصا  زا  یضعب  هک  دناروخیم  لسع  اهنآ  هب 

[. 557 ( ] میدشیم
هحفص 360] ]

نافیعض هدنهد  يرای 

هتفر و ولج  ترـضح  دـیرگیم . يزینک  دـید  ناهگان  هک  درک  روبع  ناشورفامرخ  هعومجم  رد  تفر و  رازاب  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
مبحاـص مدرب  لزنم  هب  مدرک و  هیهت  ار  اـمرخ  یتـقو  مرخب  مرخ  هک  داد  نم  هب  لوـپ  مبحاـص  تـفگ : وا  دیـسرپ . وا  زا  ار  زینک  هـیرگ  تـلع 

لوبق هدب  سپ  ار  ملوپ  ریگب و  سپ  ار  تیاهامرخ  میوگیم  راد  هزاغم  نیا  هب  هچ  ره  الاح  هدب  سپ  ار  اهامرخ  تفگ : دیدنـسپن و  ار  اهامرف 
. دنکیمن

. دریگب ار  وا  يامرخ  نک و  در  ار  وا  مهرد  درادن . رایتخا  دوخ  زا  زینک  نیا  ادخ  هدنب  يا  تفگ : شورف  امرخ  هب  ترضح 
نیا درم  يا  دنتفگ : وا  هب  مدرم  درک . رود  شا  هزاغم  يولج  زا  ار  ماما  دز و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هنیـس  رب  دوخ  تسد  اب  تساخرب و  درم  نآ 

ضرع ماـما  هب  سپـس  تفرگ . سپ  ار  دوخ  ياـمرخ  داد و  زینک  هب  ار  اـمرخ  لوپ  دیـسرت و  درم  نآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
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. دیرذگ رد  نم  هابتشا  زا  دییامرفب و  وفع  ارم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  هک  درک 
تیاـعر ار  مدرم  قوقح  رگا  دومرف : رگید  یتیاور  رد  اـی  دـش  مهاوخ  یـضار  وت  زا  رتدوز  ینک  حالـصا  ار  دوخ  رما  رگا  دومرف : ترـضح 

[. 558 . ] موشیم یضار  وت  زا  ینک 

سفن تعانق 

رد هک  هنهک  یکشم  کمن و  نیوج و  نان  ياه  هزیر  ترضح  هرفس  رد  دید  دش ، دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  ییاط  متاح  نب  يدع  يزور 
اب زارد  ياهزور  رد  ار  امش  منیبیم  نم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم : يدع  دراد  دوجو  دوب . بآ  يردق  نآ 

رد هنسرگ  یمکش 
هحفص 361] ]

الاح يروآیم ، زور  هب  ادخ  یگدنب  رد  ندیـشک  تقـشم  ندروخ و  رگج  نوخ  يرادیب و  هب  ار  بش  ینکیم و  شـشوک  ناناملـسم  روما 
!؟ تسا رادقم  نیمه  وت  راطفا 

: دومرف وا  هب  ترضح 
الا عونقلاب و  سفنلا  للع 

اهیفکی ام  قوف  کنم  تبلط 
. درک دهاوخ  بلط  وت  زا  شزاین  زا  رتشیب  درک و  دـهاوخ  یـشکرس  هن  رگا  و  ار ؛ نآ  رادزاب  نک و  لوغـشم  تعانق  هب  ار  دوخ  سفن  دومرف :

[. 559]

یگدنب کلم  ریما 

مان نم  تفگ  هک  دـندیچ  هرفـس  رـس  رد  وا  دزن  ناـنچ  یـشرت  ینیریـش و  زا  تفر  هیواـعم  دزن  وا  یتقو  هک  هدـش  تیاور  سیق  نب  فنحا  زا 
درکیم فیرعت  ار  دوخ  ماعط  هیواعم  نوچ  تفگیم . باوج  وا  مدیسرپ و  هیواعم  زا  ار  اهنآ  کی  کی  اذل  متـسنادیمن . ار  اهنآ  زا  یـضعب 

؟ ییرگیم ارچ  تفرگ . ما  هیرگ  نم 
سپ منامب . وا  دزن  زین  نم  ات  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دـش . راطفا  تقو  مدوب  یلع ع  ترـضح  تمدـخ  رد  هک  ار  یبش  دـمآ  دای  هب  متفگ :

؟ تسیچ نیا  یلع ! ای  متفگ : وا  هب  دندرک  رضاح  ار  نآ  نوچ  دوب . هدرک  رهم  رس  هک  تساوخ  ار  يا  هسیک 
؟ يا هدرک  رهم  ار  نآ  رس  نینچ  نیا  هک  يدرک  لخب  ای  دنرادرب ، نان  نآ  زا  هک  يدیسرت  مدرک : ضرع  تسا . وج  نان  دومرف : ترضح 

. دنیالایب نغور  هب  ار  نان  نآ  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  هک  مدیسرتیم  هکلب  تسین ؛ تسرد  یتفگ  هکنیا  هن  دومرف : ترضح 
ات دهد  رارق  مدرم  نیرتریقف  حطـس  رد  ار  دوخ  یگدـنز  هک  لداع  ناماما  رب  تسا  بجاو  نکلو  هن  دومرف : تسا ؟ مارح  رگم  مدرک : ضرع 
[. 560 . ] دنک راکنا  دناوتیمن  ار  وا  لضف  يدحا  هک  يدرک  ار  یسک  رکذ  تفگ : هیواعم  دورن . نوریب  یگدنب  هداج  زا  شرقف  هطساوب  ریقف 

هحفص 362] ]

یلع تدابع 

لاوش ناضمر و  رد  زامن  تفگ : وا  دوب ؟ هنوگچ  ناضمر  هام  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زامن  هک  دندیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زینک  زا 
اب ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترـضح  تشادیم ، يایحا  دنوادخ  تدابع  هب  ار  اهبش  مامت  وا  دوب  ناسکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن 
هچ ینعی  مالسلا ؛) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ةدابع  یلع  ردقی  نم  دومرفیم : دنتفگیم ، [ 561  ] تانفثلاوذ ار  وا  هک  زامن  تدابع و  ترثک  نآ 
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. دنک تدابع  ار  ادخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع لثم  هک  دراد  تردق  یسک  هچ  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تدابع  رب  دراد  ییاناوت  یـسک 
[. 562]

یلع تدابع  فیصوت 

بارحم رد  هک  یتـقو  دـیدیم  ار  وا  رگا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع تداـبع  زا  هیواـعم  يارب  دـش  رـضاح  هیواـعم  سلجم  رد  یتـقو  رارض 
رد تقورید و  ینعی   ) دـندوب هدـمآ  نییاـپ  ناگراتـس  دوب و  هدـنکفا  ورف  ار  دوـخ  هایـس  هدرپ  بش ، هک  یلاـح  رد  دوـب  هداتـسیا  شتداـبع د 

دنمهودـنا هدز ، تبیـصم  دـننام  دـیچیپیم و  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  نوچمه  هتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  وا  و  بش ) عقوم  نیرتکیراـت 
ما هدرک  هقالط  هس  ارت  تسین ، يزاین  وت  هب  ارم  تاهیه ، يا ! هدـش  نم  دـنموزرآ  هداتفا و  نم  یپ  رد  ایآ  اـیند  يا  تفگیم : و  تسیرگیم ،

. درک مهاوخن  عوجر  وت  هب  زگره  هک 
. هار ینخس  هشوت و  یمک  ترخآ و  رفس  يرود  زا  هآ ، هآ ، دومرفیم : سپس 

ادخ دوب ، نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  یفاک  رارـض  يا  تفگ : درک و  هیرگ  نم  ياهفرح  زا  هیواعم  دـیوگیم : رارض 
[. 563 . ] دنک تمحر  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا

یلاعت قح  تایآ  رسفم 

سک نآ  ایآ  هیآ  ینعم  زا  ارم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دیسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تمدخ  يدرم 
یهاوگ تسا و  دوخ  يادخ  بناج  زا  نشور  لیلد  هنیب و  رب  هک 

هحفص 363] ]
. امرف علطم  [ 564 …  ] دراد رانک  رد 

زا وا و  هاوگ  نم  تسادخ و  بناج  زا  نشور  یلیلد  ناونع  هب  هک  تسا  یسک  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح 
هکنیا زج  دشاب  هدش  هدیشک  شرس  رب  شارت  رس  غیت  هک  تسین  شیرق  زا  يدحا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  متـسه . وا 

هک ار  هچنآ  دننادب  نانآ  رگا  تسوا  تسدب  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  و  تسا ، هداتسرف  ورف  دوخ  باتک  رد  یبلاطم  وا  هرابرد  دنوادخ 
نیا تیفرظ  هزادنا  هب  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نانآ ) نتشاد  نیا  ، ) هتخاس يراج  دوخ  یما  ربمایپ  نابز  رب  نادناخ  ام  هرابرد  دنوادخ 
نایم رد  هبوت ) رد   ) هطح باب  حون و  یتشک  دننام  تما  نیا  نایم  رد  ام  لثم  دنگوس  ادخ  هب  دشاب . الط  میارب  هفوک ) دجسم  نحـص   ) نحص

[. 565 . ] تسین رگید  زیچ  لیئارسا ، ینب 

ییاهنت ياه  هلان 

تیعبت وا  زا  ناـنآ  دـناوخیم و  ارف  ادـخ  هار  رد  داـهج  هب  ار  دوخ  باحـصا  مدرم و  ررکم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هکنآ  زا  سپ 
مدومن یهاوخ  ریخ  امش  يارب  و  دیدشن ، جیسب  مداد و  جیسب  نامرف  ار  امش  نم  مدرم  يا  دومرف : يا  هبطخ  رد  يزور  ترـضح  نآ  دندرکن 

 … نابیاغ نوچمه  دیتسه  ینارضاح  امش  دیتفریذپن ، و 
راـتفر اـم  اـب  ناـمثع  هک  هنوگ  نآ  وت  ارچ  ناـنم ! ؤمریما  يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  تساـخرب و  تیعمج  ناـیم  زا  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا 

[. 566  ] ینکیمن لمع  درکیم 
درادـن و نید  هک  تسا  یـسک  نآ  يراوخ  بجوم  نافع  رـسپ  راک  انامه  وت  رب  ياو  نایخزود ،) سیئر   ) شتآ لکاک  يا  دومرف : ترـضح 

. تسا نم  تسدب  قح  متسه و  دوخ  يادخ  بناج  زا  ینشور  لیلد  رب  هکنآ  لاح  مشاب و  روط  نآ  هنوگچ  نم  تسین ، وا  اب  یلیلد 
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، دزیرب ار  شنوخ  و  دنکب ، شتسوپ  و  دنکشب ، شناوختسا  و  دربب ، شتشوگ  ات  دنک  هریچ  دوخ  رب  ار  نمـشد  هک  يدرم  نآ  دنگوس  ادخ  هب 
نیمه یلیام  رگا  وت  وسرت ، لدزب و  تسا  يدرم 

هحفص 364] ]
 … مراپسب یتشونرس  نینچ  تسدب  ار  دوخ  هک  متسین  نامثع ) لثم   ) هنوگنآ نم  اما  شاب ، هنوگ 

ؤملاریما هک  اقح  مدرم ! تفگ : تساخرب و  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لزنم  بحاص  هک  دایز  نبدلاخ  يراصنا ، بویا  وبا 
و هدیشخب ؛ یتمارک  ار  امش  دنوادخ  انامه  دناسر ، دراد  ریگارف  یلد  اونش و  شوگ  هک  سک  نآ  هب  ار  دوخ  نخس  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم 

امـش نایم  رد  ترـضح  نآ  زا  سپ  ار  ناناملـسم  گرزب  رورـس  ناتربمایپ و  يومع  رـسپ  دنوادخ  دیتفریذپن ، تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  امش 
رهم ناتیاهلد  رب  ای  دیونـشیمن  دـیرک و  ایوگ  یلو  دـناوخیم  ارف  نانکـش  نامیپ  اب  راکیپ  هب  ار  امـش  دـنامهفیم و  امـش  هب  ار  نید  هک  داهن 

[. 567 [ ؟ دیرادیمن مرش  ایآ  دینکیمن ، هشیدنا  هک  هدروخ 

تفر هزین  رب  هک  يرس  نیلوا 

نامه هب  دومرف : وا  هب  ترـضح  يزور  هکنیا  ات  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدـخ  رد  يداـیز  تدـم  قمح  نب  ورمع 
( مالـسلا هیلع   ) یلع يوس  هب  هاگنآ  دـسر ، تیالو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هکنیا  ات  درگزاب  يدرک  ترجه  اجنآ  زا  هک  ییاج 

. باتشب
تموکح رقم  ار  هفوک  مالسلا ،) هیلع   ) ریما ترضح  هکنیا  ات  دش  لوغـشم  مالـسا  غیلبت  هب  دوخ  لحم  رد  تشگرب و  هنیدم  زا  قمح  نب  رمع 

هکنیا ات  دوب  ترـضح  نآ  تمدـخرد  اهتدـم  اجنآ  رد  دـش و  هناور  هفوک -  هب  مالـسلا -) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يوس  هب  سپ  داد ، رارق  دوخ 
: دومرف وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور 

امش نایم  زا  نم  هک  يدنچ  زا  سپ  اریز  راپـسب  دزا  هلیبق  هب  ار  شلوپ  شورفب و  ارنآ  دومرف : ترـضح  يرآ ! درک : ضرع  يراد ؟ یلزنم  ایآ 
هعلق هب  يوش و  جراخ  هفوک  زا  هکنیا  ات  دنهدیم  هانپ  ار  وت  دزا  هلیبق  سپ  دیامن ، تریگتـسد  هک  دتـسرفیم  وت  یپ  رد  تقو  تموکح  متفر 

دهاوخ باریس  ار  وت  یهاوخیم  بآ  وا  زا  هاگنآ  نیشنب . وا  دزن  سپ  يروخ ، یمرب  یجلف  صخش  هب  يدیسر  هک  لصوم  هب  یسرب . لصوم 
هک دسرپیم  وت  زا  درک و 

هحفص 365] ]
ءاش نا  دنوادخ  هک  لامب  شیاپ  يور  ار  تتسد  سپس  دوشیم . ناملسم  وا  هک  نک  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  هد و  ربخ  وا  هب  وت  يا ؟ هراک  هچ 

؟ يا هراک  هچ  دنکیم  لا  ؤس  وت  زا  مه  وا  هک  يرذگیم  ییانیبان  صخـش  رب  سپ  نآ  زا  دنکیم . مایق  وت  هارمه  دشخبیم و  افـش  ار  وا  هللا 
شیئانیب دنوادخ  تساوخ  هب  هک  لامب  شمشچ  رب  ار  تتسد  هاگنآ  دنکیم و  تباجا  ار  تتوعد  نک ، شتوعد د  مالـسا  هب  هد و  ربخ  ار  وا 

ره سپ  دنیآیم ، وت  لابند  هب  هراوس  نایماظن  سپـس  تشاذگ . دنهاوخ  ربق  رد  گرم ، زا  سپ  ارت  هک  دنتـسه  رفن  ود  نیمه  ددرگیم و  زاب 
نتخیر رد  انامه  وش و  دراو  تسه  اجنآ  هک  يراغ  يآ و  دورف  تبـسا  زا  دـش ؛ یهاوخ  هتـسخ  يدیـسر  عضوم  نالف  رد  هعلق  کیدزن  هاگ 

نینم ؤملاریما  هچنآ  هب  قـمح  نبورمع  يرمق  يرجه  لاس 50  رد  یتدم  زا  سپ  تشاد ، دنهاوخ  تکرـش  سنا  نج و  زا  نیقـساف  وت  نوخ 
هک مینیبیم  یناراوس  بسا  دنتفگ : دـینیبیم ؟ هچ  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  دیـسر ، قوف  هعلق  هب  هکنیا  ات  درک  لمع  دوب  هدومرف  مالـسلا ) هیلع  )

نمـشد هاپـس  دز  ار  وا  يرام  دش  راغ  دراو  یتقو  درک  اهر  ار  بسا  دـش و  راغ  لخاد  دـمآ و  دورف  شبـسا  زا  سپـس  دـنیآیم . ام  يوس  هب 
رـس دنتفای  راغ  رد  ار  وا  ات  دـنتفر  شلابند  تسا . یکیدزن  نیمه  رد  وا  هک  دـندیمهف  هدـش  اهر  تسرپرـس  یب  هک  دـندید  ار  شبـسا  دیـسر 

يرـس نیلوا  نیا  دنادرگب و  رهـش  رد  هداد  رارق  يا  هزین  رب  ار  وا  رـس  داد  روتـسد  هیواعم  دندروآ . هیواعم  دزن  هدرک  ادج  نت  زا  ار  شکرابم 
[. 568 . ] تفر هزین  رب  هیواعم  طسوت  هک  دوب  مالسا  رد 
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یلع نابیتشپ  ربمایپ  رسمه 

نآ هاپـس  رد  گـنج  زا  رارف  يارب  وا  دوب  هفوک  لـها  درک و  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینم  ؤملاریما  اـب  هک  دوب  یناـسک  زا  بیلک  نب  يرج 
زا نم  درک ، تکرح  نیفص  فرط  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  ار  نایرج  وا  دوخ  تسجیم . یهار  ترضح 
نم هب  هنومیم  مدش . دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هنومیم  رب  هکنیا  ات  هنیدم . هب  مدمآ  مدـش و  نادرگ  يور  گنج 

؟ یمدرم زا  وت  تفگ :
هحفص 366] ]

. رماع ینب  زا  متفگ : ناشمادک ؟ زا  تفگ : هفوک ، لها  زا  متفگ :
؟ دش دندمآ  ثعاب  هچ  دندوب  درمدار  هدازآ و  تشپ  رد  تشپ  رماع  ینب  تفگ : وا 

هدرک تعیب  وا  اب  ایآ  تفگ : وا  اجنیا ؛ مدـمآ  اذـل  مدوبن . دونـشخ  گنج  هب  نم  درک و  تکرح  نیفـص  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع متفگ :
یهارمگ هب  یسک  شا  هطـساو  هب  هن  دش و  هارمگ  هن  وا  نگوس ! ادخ  هب  هک  شاب  وا  اب  درگرب و  وا  يوسب  سپ  تفگ : يرآ ، متفگ : يدوب ؟

[. 569 . ] داتفایم

ماما ود  کیدزن  رای 

ار وا  بوـشآ  رهـش  نـیا  دوـب . مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـینم  ؤـملاریما  باحــصا  صاوـخ  زا  سیمخلا و  ۀطرــش  زا  یعازخ  قـمح  نـب  رمع و 
. دنادیم مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  نیرتکیدزن 

: درک ضرع  درک و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  يزور  قمح  نب  رمع  هک  دنا  هدرک  لقن  یخرب 
هب دراد و  دوجو  وت  نم و  نیب  يدـنواشیوخ  هک  نیا  يارب  مدرکن  تعیب  وت  اب  متـشادن و  تسود  ارت  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  نینم ! ؤملاریما  ای 

: تسا تلصخ  جنپ  وت  رد  هک  نوچ  متفریذپ  ار  وت  تیالو  رطاخ  نیا  هب  یلو  دوب ، وت  زا  یماقم  تساوخرد  ای  یلوپ و  نتفرگ  يارب 
همطاف تما ؛ نانز  رورس  رسمه  وت  يدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یتسه  یسک  نیلوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  وت 

یشابیم و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هیرذ  ردپ  وت  یتسه و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز 
ياههوک هک  دوش  هداد  روتـسد  نم  هب  رگا  سپ  یتسه ، اراد  ار  مهـس  نیرتالاو  ادـخ  داهج  رد  هک  یتسه  نیرجاـهم  زا  درم  نیرت  میظع  وت 

يرما ره  رد  يوحن  هب  مناوتب  هکنیا  ات  مزاس  یلاخ  بآ  زا  ار  جاوم  ياهایرد  ای  میامن و  لقتنم  رگید  ییاـج  هب  منک و  رب  نیمز  زا  ار  نیگنس 
. میامن ادا  يراد  مندرگ  رب  هک  ار  یقح  مشاب ، هتسناوت  منکیمن  نامگ  مزاس ، بوکنم  ار  تنانمشد  میامن و  تیوقت  ار  تیایلوا  ناتسود و 

شاک يا  نک . تیاده  میقتسم  طارص  هب  ار  وا  زاس و  رونم  يوقت  رون  هب  ار  شبلق  اهلاراب ! دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح 
. تشاد دوجو  وت  دننام  رفن  دص  نم  هاپس  رد 

. دنک تنایخ  وت  هب  هک  دشیم  ادیپ  یسک  رتمک  هدش و  لیمکت  وت  هاپس  مسق  ادخ  هب  تروص ، نآ  رد  درک : ضرع  رجح 
هحفص 367] ]

دییوج يرای  دنوادخ  زا 

یماگ دینارذگب  ریشمش  مد  زا  ناتنید  يرادیاپ  يارب  ار  نمشد  دومرف : دوخ  نایهاپس  هب  نیفـص  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما 
زا هدراو  ياعد  رد  [ 570 …  ] دوش ناتلاح  لماش  قح  ترـصن  يزوریپ و  ات  دییوج  يرای  دنوادخ  زا  دـیناسر و  اهنآ  هب  ار  ناتحالـس  رتارف ،

مهیلع و لزنا  ربصلا و  مهمهلا  مهللا  تشادیم : هضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  تسا  مالـسا  ناگدنمزر  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
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ورف نانآ  رب  ار  ترـصن  يزوریپ و  امرف و  ماهلا  اهنآ  هب  ار  گنج  تالکـشم و  اهیتخـس و  رب  ییابیکـش  ربص و  ادنوادخ ! رجءالا ؛ مهل  مظعا 
[. 571  ] زاس نوزفا  ار  ناشرجا  تسرف و 

نتفای يراگتسر 

ماما هک  یلاح  رد  دز ، ریـشمش  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هللا ) ۀـنعل   ) مجلم نبا  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
. متشگ رثءاتم  نارگن و  رایسب  مدش ، دراو  ترضح  نآ  رب  دنارذگیم ، ار  شرمع  رخآ  تاظحل 

؟ ینارگن ردق  نیا  ارچ  مرسپ ! دومرف : ترضح 
. منیبیم تیعضو  نیا  اب  ار  امش  هک  یلاح  رد  مشابن  نارگن  هنوگچ  مدرک : ضرع 

ود ره  ینک ، شومارف  رگا  یبایرد و  ار  يراگتسر  يراپسب ، دوخ  دای  هب  رگا  هک  مهد  دای  تلصخ  راهچ  ار  وت  یهاوخیم  دومرف : ترـضح 
نـسح نمذـلا  شیع  بجعلا و ال  نم  دـشا  ۀـشحوال  لهجلا و  لثم  رقفال  لـقعلا و و  نم  ربکا  ینغـال  ینب  اـی  دورب … ؟ وت  تسد  زا  ناـهج 

ینیبدوخ زا  رتگرزب  یتشحو  چـیه  - 3 تسین . لهج  دننام  یتسدگنت  چـیه  - 2 تسین . لقع  زا  رتالاب  یتورث  چـیه  - 1 مدـنزرف ! يا  قلخلا ؛
[. 572 . ] تسین قلخ  نسح  زا  رتذیذل  یبایماک  چیه  - 4 تسین .

هحفص 368] ]

لاملا تیب  ظفاح 

تشادرب يزیچ  لاملا  تیب  زا  دمآ و  ماما  ياه  هون  زا  یلفط  هاگان  هب  هک  درکیم  میسقت  ار  لاملا  تیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور 
. دینادرگرب نیملسم  لاملا  تیب  هب  تفرگ و  دوب  شتسد  رد  هک  ار  هچنآ  دیود و  كدوک  نآ  لابند  هب  همیسارس  ماما  تفر . و 

. دراد لاملا  تیب  زا  یمهس  دوخ  مه ، لفط  نیا  یلع ! ای  دندرک : ضرع  ترضح  هب  مدرم 
هک ردق  ره  هب  تفرگ  ار  مهس  نآ  هاگ  ره  سپ  يداع ، ناملـسم  ره  مهـس  ردق  هب  مهنآ  دراد . یمهـس  شردپ  اهنت  هکلب  زگره ، دومرف : ماما 

[. 573 . ] داد دهاوخ  لفط  نآ  هب  دنادب  مزال  دوخ 
هک نانچ  هتشاد ، تواخس  ترضح  دوخ ، یصخش  لاوما  ندیشخب  رد  اما  هدوب  لاملا  تیب  هب  طوبرم  ماما  ياه  يریگ  تخـس  عون  نیا  هتبلا 

ناسکی ود  ره  ندیـشخب  وا  يارب  الط  زا  رپ  يرگید  هاـک و  زا  رپ  یکی  دـشاب  هتـشاد  قاـطا  ود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  دـیوگیم : هیواـعم 
. تسا

ماقم زا  هدافتسا  ءوس 

: دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  دوخ ، تموکح  زکرم  هفوک ، رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  يزور 
رهـش زا  نم  هک  دیدید  رگا  هفوک ! مدرم  يا   … نئاخ ؛ اناف  نالف  یمالع  یلحر و  یتلحار و  ریغب  مکدـنع  نم  تجرخ  انا  اذا  هفوکلا  لها  ای 

نم تموکح  تدـم  رد  هدـش و  ضوع  نم  مالغ  بکرم و  ای  نم  كاروخ  سابل و  متـشاد و  البق  هک  یعـضو  نآ  زا  ریغب  متفر  نوریب  اـمش 
[. 574 . ] ما هدرک  تنایخ  امش  هب  تموکح ، رد  نم  هک  دینادب  ما  هدرک  تسرد  دوخ  يارب  هفرم ، یگدنز  کی 

لفاغ ناگدنامزاب 

سپ دراذگ و  زامن  ام  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  مدش . رضاح  هفوک  دجسم  رد  حبـص  زامن  ماجنا  يارب  دیوگیم : ناحوص  نب  ۀصعص 
. دز باتفآ  هکنیا  ات  درکیمن  هاگن  دوخ  پچ  ای  تسار و  هب  تخادرپ و  ادخ  رکذ  هب  تسشن و  هلبق  هب  ور  زامن  مالس  زا 
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هحفص 369] ]
ات بش  دجسم  نیا  رد  هک  دندوب  یناسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـسود  لیلخ و  نامز  رد  دومرف : درک و  ام  هب  ور  سپس 

هنیپ دایز  هدجـس ي  رثا  رب  نانآ  یناشیپ  دندوب و  دولآ  رابغ  وم و  هدیلوژ  دیمدیم  هدیپس  نوچ  دنربیم و  رـس  هب  عوکر  هدجـس و  رد  حبص 
دنتـسیرگیم دنداتفایم و  بارطـضا  هب  دزرلیم ، داب  هنایزات ي  هب  هک  تخرد  نوچمه  دنداتفایم ، گرم  دای  هب  اهنآ  هک  هگنآ  هدوب  هتـسب 

: دومرفیم اما  تساخرب  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  هاگنآ  دشیم . رت  مشچ  کشا  زا  ناشسابل  هک  نادنچ 
[. 575 . ] دنربیم رس  هب  تلفغ  دنا  هدنام  زاب  هک  نانآ  ایوگ 

؟ کیمادک راک  ای  زامن ،

، غارفل هلبق  اهب  لجعت  و ال  اهتقول ، اهلصف  ةالصلا ، تقو  بقترا  داد : روتسد  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  ترـضح 
، تغارف هناهب  هب  تقو  زا  لبق  هاگ  چیه  رآ و  ياجب  شتقو  رد  ار  زامن  سپ  شاب ، نآ  تقو  لوا  رد  زامن ؛ رظتنم  لغـشل …  هنع  اهرخوتال  و 

[. 576  ] زادنین ریخءات  ار  زامن  راک ، هناهب  هب  ناوخن و  ار  زامن 
كاپ یبلق  اب  زامن  هک  تسا  نیا  مهم  یهدـب . هقدـص  ریگب و  هزور  یناوخب و  زامن  هک  تسین  مهم  لـیمک ! يا  دومرف : داـیز  نب  لـیمک  هب  و 

[. 577 . ] دوش ادا  عوشخ  اب  دشاب و  دنوادخ  لوبق  دروم  دریذپ و  ماجنا 
( مالـسلا هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هاگ  ره  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  مالـسلا ،) هیلع   ) نانم ؤمریما  زامن  فیـصوت  رد 

رییغت يوحن  هب  شا  هرهچ  گنر  و  تسا ؛ هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ما  هداتسیا  ییادخ  ربارب  رد  درکیم : ضرع  داتسیایم  زامن  يارب 
. دوب رادیدپ  شکرابم  يامیس  زا  هک  درکیم 

فرعی یتح  هنول  ریغت  ضرالا ) تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو  : ) لاقف ةالـصلا  یلا  ماقاذا  یلع  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا لاـق 
[. 578 . ] ههجو یف  کلذ 

هحفص 370] ]

ریگب وضو  تسرد 

یلاح رد  داتفا  نم  هب  شرذگ  دش  دراو  هرصب  ام  رهـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  نوچ  دیوگیم : يرـصب  نسحلا  یبا  نب  نسح 
. تشذگ نم  دزن  زا  سپس  دنک . ییوکین  وت  هب  ادخ  ات  ریگب  وضو  وکین  ناوج  يا  دومرف : ترضح  متخاسیم . وضو  نم  هک 

نم هب  يرآ  مدرک : ضرع  يراد ؟ یتجاح  ناوج  يا  دومرف : درک و  هاگن  نم  بناـج  هب  ور  ترـضح  سپ  متفر . ترـضح  نآ  لاـبند  هب  نم 
. دشخبب ریخ  دوس و  تهج  نآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  زومایب  ینخس 

تکاله زا  دـسرتب  دوخ  نید  زا  سک  ره  دیابیم 7 و  تاجن  دنک  راتفر  یتسار  تقادص و  هب  ادـخ  اب  سک  ره  ناوج ! يا  دومرف : ترـضح 
. ددرگ نشور  دنیب  یم   - لجوزع ادخ - ياهشاداپ  زا  هچنآ  هب  شا  هدید  دروآ ، يور  دهز  هب  ایند  رد  سک  ره  و  دنامب ، ملاس 

ره رد  هک  تسا  تلصخ  هس  دومرف : سپـس  نانم . ؤمریما  يا  ارچ  مدرک : ضرع  میوگن ؟ تیارب  رتشیب  ایآ  ناوج  يا  دومرف : ترـضح  سپس 
درادزاب تشز  راک  زا  دنک و  لمع  نآ  هب  زین  شدوخ  دهد و  نامرف  کین  راک  هب  هک  سکنآ  دنامب . ملاس  شیارب  ترخآ  ایند و  دشاب  سک 

. دیامن تبظاوم  تظفاحم و  دنوادخ  تاروتسد  دودح و  رب  و  دشک ، تسد  نآ  زا  زین  شدوخ  و 
يا يرآ  مدرک : ضرع  دشاب ؟ یضار  دنسرخ و  وت  زا  يوریم  ادخ  رادید  هب  یلاح  رد  تمایق  زور  هکنیا  زا  يوشیم  داشلد  ایآ  ناوج ! يا 

وـشم ادج  یتسار  زا  دوخ  ياهراک  مامت  رد  لیام و  بغار و  ترخآ  هب  تبـسن  و  شاب ، لیم  یب  دهاز و  ایند  هب  تبـسن  دومرف : نانم . ؤمریما 
، دش دراو  هرـصب  رازاب  هب  ات  داتفا  هار  هب  ترـضح  سپـس  تسا . هدناوخ  ارف  تدابع  هب  یتسار  هار  زا  ار  ناگدنب  مامت  وت و  دنوادخ ، هک  ارچ 
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هک لاح  ادخ …  ناگدنب  يا  دومرف : هاگنآ  تسیرگ و  یتخـس  هب  سپ  دنتـسه  شورف  دیرخ و  مرگرـس  مدرم  دـید  درک و  مدرم  هب  یهاگن 
تقو هچ  سپ  دیلفاغ  ترخآ  زا  تالاح  نیا  لالخ  رد  دیمرآیم و  دوخ  ياهرتسب  هب  بش  رد  و  دیروخیم ، دـنگوس  هتـسویپ  زور  رد  امش 

!؟ دینکیم هشیدنا  داعم  رما  رد  هتساخرب و  ترخآ  هشوت  دازن و  يروآ  عمج  هب 
هحفص 371] ]

اناـمه دوـمرف : ترـضح  مینک ؟ هچ  سپ  يزور ، ندروآ  تسدـب  زا  میریزگاـن  اـم  ناـنم ! ؤـمریما  يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  يدرم  هاـگنآ 
هتفریذـپ ترذـع  مینک ، راـکتحا  هک  میراـچان  اـم  ییوگیم : رگا  و  درادیمن ، زاـب  ترخآ  راـک  زا  ار  یمدآ  لـالح  هار  زا  يزور  لیـصحت 

حرـش ات  ایب  نم  شیپ  درم  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داتفا . هار  هب  نانک  هیرگ  دـش و  رثءاتم  ترـضح  نانخـس  زا  درم  نآ  تسین ،
دنک راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  سک  ره  هک  نادب  ادخ ! هدـنب  دومرف : وا  هب  ماما  هاگنآ  تشگرب ، ترـضح  دزن  درم  نآ  سپـس  مهد  يرتشیب 
يو شاداپ  رجا و  دـنک  لمع  ایند  هب  یبایتسد  تهج  هب  ینید  روما  هب  یـسک  ره  دوش و  هداد  وا  هب  لامک  مامت و  هب  شلمع  شاداـپ  ریزگاـن 

. دوب دهاوخ  خزود  شتآ  ترخآ  رد 
سپ دهد ، حیجرت  ار  ایند  یگدنز  و  دـنک ، یـشکرس  هک  سک  نآ  اما  درک : توالت  ار  تایآ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  سپس 

[. 579  ] تسوا هاگیاج  خزود  انامه 

تقو لوا  زامن 

هب هاگن  هب  ترـضح  رازراک ، فص  ود  نایم  رد  دوب  هیواعم  نایرگـشل  اب  دربن  مرگرـس  نیفـص  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماـگنه 
) دناوخب ار  دوخ  رهظ  زامن  ات  دسریم  نامسآ  طسو  هب  دیشروخ  تقو  هچ  دبای  رد  ات   ) دوب دیشروخ  تیعضو  تکرح  بقارم  نامسآ 

؟ دینکیم هک  تسا  يراک  هچ  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  درک : ضرع  ترضح  هب  سابع  نبا 
. میناوخب زامن  ات  متسه  لاوز  رظتنم  دومرف : ترضح 

؟ میتسه راکیپ  مرگرس  هکنیا  دوجو  اب  تسا  زامن  تقو  الاح  ایآ  درک : ضرع  سابع  نبا 
[. 580 …  ] مینکیم دربن  اهنآ  اب  هک  تسا  زامن  رطاخ  هب  اهنت  تسیچ ؟ رس  رب  ناشیا  اب  ام  گنج  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع

هحفص 372] ]

؟ تسیچ زامن 

مات هجوت  بلق و  روضح  اب  ناوج  دید . ندناوخ  زامن  لوغشم  ار  یناوج  هفوک  دجسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  يزور 
؟ تسیچ زامن  ینعم  لیوءات و  ناوج  يا  دومرف : وا  هب  ترضح  دناوخیم . زامن  زامن ، بادآ  هب  تبسن 

!؟ تسا یلیوءات  تیدوبع ، زج  ار  زامن  ایا  درک : ضرع  ناوج 
روضح صولخ ، تبرق ، زا : تسا  تدابع  زامن ، تقیقح  لـیوءات  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هگنآ  تسا . دنـسپان  صقاـن و  نآ ، نودـب  هک 

مئاص و رهد  همه  رد  هچ  رگا  دوب ، دهاوخن  حیحص  یلمع  چیه  نآ  نودب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ادخ و  تفرعم  هجوت ، بلق و 
[. 581 . ] دنک مایق  تدابع  هب  هورم  افص و  ینب  رد  دشاب و  راد  هزور 

تسا غالک  لثم  وت  لثم 

نب یلع  ترضح  يزور  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، هدش  يددعتم  تاشرافـس  نآ  حیحـص  تسرد و  ماجنا  زامن و  بادآ  تیاعر  رب  تایاور  رد 
وا هب  ترضح  زامن  زا  سپ  دناوخیم . ار  دوخ  زامن  دنت  تعرس و  اب  هک  ندید ، ندناوخ  زامن  لاح  رد  ار  یـصخش  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا
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؟ یناوخیم زامن  نینچ  هک  تسا  تدم  هچ  دومرف :
. تقو نالف  زا  درک : ضرع  درم  نآ 

یلص ربمایپ  نید  ریغ  رب  يریمب ، لاح  نیا  رد  وت  رگا  نادب  دنزیم ، كون  ار  هناد  هک  تسا  غالک  لثم  دنوادخ  دزن  وت  لثم  دومرف : ترضح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مساقلا  یبا  ۀلم  ریغ  یلع  تم  تمول ؛ هرقن  ام  اذا  بارغلا  لثمک  هللا  دنع  کلثم  لاقف : يا . هدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

[. 582  ] ملس

اه تیمورحم  تعامج و  زامن  كرت 

نآ رد  دناوخ و  يا  هبطخ  ترضح  دوشیمن . رـضاح  دجـسم  رد  زامن  يارب  یهورگ  هک  دیـسر : ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هب 
یهورگ هک  یتسرد  هب  دومرف : نینچ  هبطخ 

هحفص 373] ]
زا دنریگب و  نز )  ) ام زا  هن  دـننک ، تروشم  هن  دـنماشایب ، بآ  هن  دـنروخب ، اذـغ  هن  ام  اب  سپ  دـنوشیمن ، رـضاح  ام  دـجاسم  رد  زامن  يارب 

[. 583 . ] دنوش رضاح  ام  اب  تعامج  زامن  رد  هکنیا  ات  دننکن ، ذخا  يزیچ  ام  میانغ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  رد  اذل 

هدیمان دوخ  تما  يدوهی  ناونع  هب  ار  اهنآ  دنوشن ، رضاح  زامن  تهج  دجسم  رد  دنونشب و  ار  دجسم  ناذا  يادص  هک  یناسک  ملس  هلآ و  و 
. دننکن مالس  دارفا  يا  رب  دنا  هداد  روتسد  دنا و 

دجسم تمرح  تعامج و  زامن  تیمها 

ؤملاریما . دنوشیمن رضاح  دجسم  رد  زامن  يارب  مدرم  زا  یهورگ  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
رـضاح دـجاسم  رد  اـم  اـب  ندـناوخ  زاـمن  يارب  هک  یهورگ  دومرف : نآ  نمـض  رد  هدرک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم 

نیملـسم لاملا  تیب  زا  دنرادن  قح  دنیامن و  جاودزا  ام  اب  دننک و  تروشم  دـنماشایب و  دـنروخب و  اذـغ  ام  اب  دـنرادن  قح  نانآ  دـنوشیمن .
. دنوش رضاح  ام  تعامج  زامن  رد  هکنیا  رگم  دننک  هدافتسا 

. دننازوسب شتآ  هب  ار  نانآ  ياه  هناخ  ات  مهد  نامرف  دنرادنرب  تسد  دوخ  دوخ  راک  زا  اهنآ  رگا  تسا  کیدزن 
زامن رد  نانآ  هکنیا  ات  دـندرک  يراددوخ  اهنآ  اـب  جاودزا  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  ناناملـسم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هاـگنآ 

[. 584 . ] دندش رضاح  نیملسم  تعامج 
تعامج زامن  لها  هک  هدـع  نیا  اب  تدـش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  رادروخرب  یهاگیاج  نینچ  زا  تعاـمج  زاـمن  هلءاـسم  اذـل 

زامن رد  تکرش  دجسم و  هب  نتفر  هب  تبسن  مدرم  زا  یخرب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دیامنیم . دروخرب  دنتسین 
ار دجـسم  رد  زامن  هک  یناسک  ياه  هناخ  میهد  روتـسد  تسا  دوز  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرکیم . یهاـتوک 

ییارس ناتسد  لوغشم  هک  دید  دجـسم  رد  ار  يدرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  تیاور  رد  و  [ 585  ] دننازوسب ناشرس  رب  دننکیم  كرت 
[. 586 . ] دندرک نوریب  دجسم  زا  دندز و  هنایزات  اب  ار  وا  دوب 

هحفص 374] ]

هناخ رد  یلصم  نتخاس 

، ار یقاتا  دوخ  هناخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک ) دوب  هنوگ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شور  ، ) دیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
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یکچوک لفط  رگا  تفریم و  لحم  نآ  هب  زامن  ندناوخ  يارب  اهبش  دوب و  هداد  رارق  زامن  لحم  ناونع  هب  کچوک ، هن  دوب و  گرزب  هن  هک 
[. 587 . ] دناوخیم زامن  دربیم و  قاتا  نآ  هب  دوخ  اب  ار  كدوک  ترضح  نآ  دیباوخیمن ،

دجسم یگیاسمه  كرت 

یگیاسمه رد  یمدرم  هفوک  رد  دنداد : ربخ  شترضح  يرادتموکح  نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
. دنوشیمن رضاح  دجسم  رد  نیملسم  تعامج  زامن  هب  هک  دنتسه  دجسم 

اب دنوش و  رود  دجسم  یگیاسمه  زا  هدرک و  چوک  دیاب  هنرگ  و  دنوش ، رضاح  دجـسم  رد  ام  اب  زامن  ام و  تعامج  هب  دیاب  اهنآ  دومرف : ماما 
[. 588 . ] میشابن رواجم  نانآ  اب  زین  ام  دنشابن و  هیاسمه  ام 

درادن رتشیب  نهاریپ  کی 

درب و هفوک  عماج  دجـسم  هب  ارم  مردپ  مدوب  هچب  نم  دیوگیم : دنکیم ، لقن  شداتـسا  دـیتاسا  زا  یکی  زا  [ 589  ] تاراغلا باتک  بحاص 
زور هداتسیا ، لاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع 

هحفص 375] ]
تیعمج زا  رپ  دجسم  دنزیم  داب  ار  دوخ  شنیتسآ د  اب  همکب ؛ حوری  بلاطیبا : نب  یلع  مدید  نم  دوب و  زامن  هبطخ  ندناوخ  لوغـشم  هعمج 

. منیبب ار  اههنحص  نآ  نم  هک  دناشن  شندرگ  يور  ارم  مردپ  مدوب . هچب  مه  نم  دوب و 
تـسا مرگ  اوه  نوچ  ردپ ؛ متفگ : مردـپ  هب  دـنکیم  کنخ  ار  دوخ  شنیتسآ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  مدـید  ار  هنحـص  نیا  نم 

؟ دنکیم کنخ  ار  دوخ  شسابل  نیتسآ  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
رازآ ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع امرگ  هن  دنکیمن . امرـس  امرگ و  ساسحا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تسین . نینچ  هن  دومرف : نم  هب  مردپ 

( مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینایرج  رد  هک  تسا  نآ  مه  شتلع  امرـس و  هن  دهدیم و 
زا اهناتـسبات  رد  هن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگید  اعد  نآ  زا  دـعب  ناـشچن و  یلع  هب  ار  ترارح  تدورب و  رثا  ایادـخ  درک : ضرع  و  درک . اـعد 

. دربیم جنر  امرس  زا  اهناتسمز  رد  هن  دربیم و  جنر  امرگ 
هتـسش و ار  ساـبل  نیا  نوچ  دراد و  نهاریپ  کـی  وا  هک  نوچ  دـهدیم  تکرح  ار  شـسابل  نیتـسآ  نیا  يارب  بلاـطیبا  نب  یلع  ناجرـسپ !

. دوشب کشخ  ات  دهدیم  تکرح  ار  نآ  نیتسآ  تسا ، هدشن  کشخ 
لاـمک باـسح  هب  دـنادیمن و  رنه  مه  ار  نـیا  ددـنبیمن و  لد  قـح  ریغ  هـب  نوـچ  دربیم  تذـل  راـک  نـیا  زا  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع مرـسپ !

[. 590 . ] دروآیمن

تسرد ینیب  شیپ 

باـکر رد  دـش ) زاـغآ  اـجنآ  رد  لـمج  گـنج  هک   ) راـق يذ  رد  اـم  هک  تفگ : زاـب  میارب  میمت  ینب  زا  يدرم  دـیوگیم : ورمع  نب  لاـهنم 
زوریپ ام  رب  نانمـشد  ینعی   ) دش میهاوخ  هدوبر  هدـیچرب و  نیمز  يور  زا  ام  زورما  هک  میدرک  نامگ  میدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

ار ریبزو -  هحلط  درم -  ود  نیا  و  میوشیم ، زوریپ  هقرف  نیا  رب  دنگوس  ادخب  دومرفیم : هک  مدینش  هظحل  نآ  رد  ترضح  نآ  زا  دنوشیم )
. میزاسیم نک  هشیر  ار  ود  نآ  هاپس  میشکیم و 

متفر سابع  نب  هللادبع  دزن  مدینش  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تبحص  یتقو  نم  دیوگیم : وا 
هحفص 376] ]
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؟ يرگنیمن شراتفگ  نیا  و  مالسلا )) هیلع   ) یع  ) تیومع رسپ  هب  متفگ : و 
هتفر و سابع  نبا  دزن  دـندروخ  تسکـش  یگمه  دیـسر و  اجنآ  هب  هرـصب  لها  راـک  نوچ  سپ  دوشیم ؟ هچ  مینیبب  نکم  باتـش  تفگ : وا 

[. 591 …  ] تفگ تسار  شنخس  رد  هکنآ  زج  ار  تیومع  رسپ  منیبیمن  متفگ :

ناهانگ عاونا 

. تفگ انث  دمح و  ار  يادخ  سپس  تفر ، ربنم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور  دیوگیم : هعفر  یبا 
. دش تکاس  سپس  تسا . مسق  هس  هانگ  مدرم ، دومرف : هاگنآ 

. نسحلابا ای  دیهد  حیضوت  ار  ناهانگ  درک : ضرع  ینرع  هبح  مانب  تیعمج  نیب  رد  يدرم 
نتفگ نخـس  زا  ارم  دش  مضراع  هک  يداع  ریغ  دـنت و  سفنت  نکل  مدربن . مان  حیـضوت ، ریـسفت و  روظنم  هب  زج  ناهانگ  زا  دومرف : ترـضح 

. تشادزاب
یهانگ موس  دـشخبیمن . وا  هک  تسا  یهاـنگ  مود  دـشخبیم . ادـخ  هک  تسا  یهاـنگ  لوا  تسا ؛ مسق  هس  ناـهانگ  یلب  داد ؛ همادا  هاـگنآ 

نینم ؤملاریما  يا  دـش : ضرع  میـسرتیم . زین  وا  باذـع  زا  دـیما  نتـشاد  اب  یلو  میراودـیما ، یهلا  وفع  هب  هانگ  بحاص  يارب  اـم  هک  تسا 
. دیهد حیضوت  ام  يارب  دیدومرف  هک  ار  یبلطم  مالسلا ) هیلع  )

. داد حرش  ار  کی  ره  دومن و  تباجا  ار  اهنآ  هتساوخ  ترضح 
رت و میکح  دـنوادخ  تسا و  هدوـمن  باـقع  اـیند  رد  ار  هاـنگ  بحاـص  دـنوادخ  هک  تسا  یهاـنگ  نآ  دوـمرف : ناـهانگ  لوا  مـسق  هراـبرد 

. دیامن باذع  هانگ  نامه  يارب  تمایق  رد  ار  وا  هرابود  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب 
اضق و ماقم  رد  ازج  زور  رد  دنوادخ  تسا  رگیدکی  هب  ناگدنب  متس  ملظ و  دوشیمن  هدیـشخب  هک  یناهانگ  ناهانگ ، مود  مسق  هرابرد  ماما 

شجنـس یـسررب  نودب  ار  یملاظ  چیه  ملظ  هک  دنکیم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  ناراکمتـس  رفیک  نامولظم و  قح  قاقحا  عقوم 
[. 592 …  ] دشاب زیچان  کچوک و  ملظ  نآ  دنچ  ره  دریگن  هدیدان  ارنآ  درذگن و  شلدع  هاگداد  زا 

هحفص 377] ]

.. اما دینک  دازآ  تراسا  زا  ار  اهوجگنج 

هزاجا مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندرک : ضرع  ترـضح  هب  دنتفرگ  تراسا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایهاپـس  زا  يدادعت  اهگنج  زا  یکی  رد 
. مینک دازآ  ار  ءارسا  نیا  ات  میریگب  رایتخا  رد  يا  هجدوب  لاملا  تیب  زا  ام  دیهدب 

دینیبب دینک  یـسررب  دـینک  دازآ  ریـسا  دـیهاوخیم  رگا  اما  تسا . هزرابم  همادا  دوخ  تسا و  بوخ  راک  ریـسا  ندرک  دازآ  دومرف : ترـضح 
وا هدـشن  یمخز  دوشیم و  میلـست  هدرک و  دـنلب  ار  دوخ  ياه  تسد  اروف  کچوک  يا  هثداح  اـب  هک  یـسک  هن ، اـی  دـنا  هدـش  یمخز  اـهنیا 

. درادن یتماهش 
هظحل نیرخآ  ات  دوشیم  مولعم  دـینک . دازآ  ار  اهنآ  تسا  اهنآ  ندـب  يولج  رد  مخز  رگا  دـنا  هدـش  ریـسا  دنتـسه و  یمخز  هک  ییاهنآ  اما 

. دنا هدش  ریسا  دعب  دنا و  هدرک  تمواقم 
هظحل نیرخآ  ات  دوشیم  مولعم  دـینک . دزآ  ار  اهنآ  تسا  اهنآ  ندـب  يولج  رد  مخز  رگا  دـنا  هدـش  ریـسا  دنتـسه و  یمخز  هک  ییاهنآ  اما 

. دنا هدش  ریسا  دعب  دنا و  هدرک  تمواقم 
هب دـنا و  هدرک  رارف  هدرک و  كرت  ار  گنج  هنحـص  دوشیم  مولعم  تسا  ناشندـب  تشپ  رد  ناشمخز  دـنا و  هدـش  یمخز  هک  ییاهنآ  اـما 

[. 593 . ] ریسا هن  دنا  هدرک  ریگتسد  ار  اهنآ  تسا  هدیسر  ریت  اهنآ  هب  رس  تشپ  زا  تهج  نیمه 
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! کیمادک هرقن ؟ ای  الط 

یکمک يزیچ و  شیدـنمزاین  هطـساوب  امـش  زا  یـسک  درک : ضرع د  ترـضح  هب  مالـسلا ) هـیلع   ) ریما ترـضح  یکلم  تالغتـسم  رومءاـم 
. هرقن ای  الط  زا  دحاو  رازه  دیدومرفن  اما  دیهدب ، دحاو  رازه  وا  هب  دیدومرف : امش  تسا . هتساوخ 

[. 594 . ] هدب وا  هب  دنکیم  لح  ار  شلکشم  تسا و  رت  عفان  وا  لاح  هب  هچ  ره  دشاب  ناشمادک  دنکیمن  یقرف  نم  يارب  دومرف : ترضح 
هحفص 378] ]

ردپ زا  ینامرفان 

تسا و هتشادن  یتلزنم  ماما  دزن  يو  ایوگ  تسا  دوعـسم  تنب  یلیل  شردام  مان  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نادنزرف  زا  یکی  هللادیبع 
هللادیبع درکیم . شرافس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  زا  تعاطا  هب  ار  شنارـسپ  همه  ترـضح  هک  یماگنه  هب 

؟ ینکیمن تیصو  هیفنح  دمحم  هب  مالسلا !) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تفگ : تساخرب و 
ار وت  یـسک  هچ  هک  دشابن  مولعم  يا و  هدش  حـبذ  تا  همیخ  رد  منیبیم  ایوگ  يزرویم ؟ تراسج  نم  رب  متایح  نامز  رد  دومرف : ترـضح 

. تسا هتشک 
رد ماجنارـس  تفریذـپن . ار  راکنیا  راتخم  اـما  دـنک . توعد  يو  يوس  هب  ار  مدرم  وا  اـت  دـهاوخیم  راـتخم  زا  هللادـیبع  راـتخم  ماـیق  زا  سپ 

. دوشیم هتشک  یلوهجم  لکش  هب  گنج  راد  ریگرد و  دباتشیم و  راتخم  اب  گنج  هب  ریبز  نب  بعصم  تمدخ 

یلع ترضح  بس  جیورت 

تموکح دوب  نامثع  نتـشک  هب  مدرم  کیرحت  نیلماع  زا  دوخ  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  يرجه ، لاس 35  يذ  رد 18  نامثع  لـتق  زا  سپ 
يو هب  ناناملسم  لاملا  تیب  لام  فیح و  يارب  ار  نادیم  نامثع  نوچمه  مالسلا ) هیلع   ) یع ماما  هک  تسنادیم  وا  تشاد  رایتخا  رد  ار  ماش 

زا تفرگ و  شیپ  رد  ار  ترـضح  اب  فلاخم  ياـنب  راـچان  هب  تفریذـپیمن . زین  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  تیعباـت  ییوس  زا  داد و  دـهاوخن 
ماوع تاساسحا  نامثع  رـسمه  هلئان  هدـش  عطق  ناتـشگنا  ناـمثع و  دولآ  نوخ  نهاریپ  اـب  وا  درک . يرادرب  رهب  شیوخ  عفن  هب  ناـمثع  نوخ 

وا یهاوـخ  نوـخ  هب  نوـخ  درکیم و  مهتم  ناـمثع  لـتق  هب  ار  ترـضح  نآ  اـباحم  یب  دـیناروشیم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـض  رب  ار  مدرم 
یع ترضح  سدقم د  دوجو  هب  ییوگ  ازسان  بس و  رد  هیواعم  داد . مانـشد  ار  نامثع  نالتاق  ربنم ، يالاب  رب  راب  نیتسخن  يارب  وا  تساخرب 

هیواعم اب  یحلاصم  يور  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  یتقو  یتح  تشادـنرب ، تسد  نآ  زا  دوب  هدـنز  اـت  دـیزرویم و  رارـصا  مالـسلا ) هیلع  )
تعیب نتفرگ  زا  دعب  وا  درکن . لمع  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  بس  مدع  نآ  زا  یکی  هک  همانعطق  دافم  زا  کی  چیه  هب  درک  حلص 

همان نامیپ  دوجو  اب  تفر و  ربنم  هب  هفوک  مدرم  زا 
هحفص 379] ]

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  سدقم  تحاس  هب  تبسن  ییوگازسان  زا  مالسا  حیرـص  یهن  حلص و 
هراپ عیمطت  اب  سپس  هیواعم  دش . وربور  مالسلا ) هیلع   ) نسح اما  ضارتعا  اب  هک  تخادرپ  ییوگازسان  هب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  روضح  رد 
هیلع  ) یع ترـضح  دـض  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  مان  هب  یثیداحا  لاحلا  مولعم  ياه  هباحـص  نایاور و  زا  يا 
ادخ هب  هک  درک  مالعا  احیرص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع متـش  نعل و  هب  تبـسن  هباحـص  يا  هراپ  تفلاخم  لباقم  رد  هیواعم  درک . لعج  مالـسلا )

یکین هب  ار  وا  سک  چیه  هک  اجنآ  ات  ریپ ، نآ  اب  ناگرزب  دـنوش و  گرزب  تداع  نیا  اب  ناکدوک  ات  مرادیمن  رب  راک  نیا  زا  تسد  دـنگوس 
هیلک رد  دشیم و  نعل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  سدـقم  دوجو  رب  بجاو  ياهزامن  زا  دـعب  هک  دـش  جـیار  نانچ  نآ  لمع  نیا  دـنکن و  دای 
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تاقوا تعامج و  ياهزامن  بیقعت  رد  یتح  هباطخ  ياهربنم  زامن و  ياه  هبطخ  رد  دوب  مالـسا  ورملق  وزج  هک  اجک  ره  یمالـسا و  کلامم 
رابکی زا  شیب  هک  ناتسجس  رهـش  رد  زج  دسیونیم : دوخ  باتک  رد  يومح  دندرکیم . نعل  بس و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگید 

دنتشادنپیم مدرم  هچنانچ  دشیم  هداد  مانشد  نعل و  ترضح  رب  مادم  مالـسا  ملاع  برغ  قرـش و  ربانم  یمامت  رد  دش  هداد  مانـشد  نآ  رد 
ناهفصا مدرم  زا  يا  هدع  دندروآیم و  اجب  ار  شیاضق  دندرکیم  شومارف  ار  راک  نیا  يزور  رگا  تسا و  ینید  تاروتـسد  وزج  راک  نیا 

[. 595 . ] تشاد همادا  زیزعلادبع  نبرمع  تفالخ  نامز  ات  لمع  نیا  درادن و  هدیاف  ترضح  نعل  نودب  زامن  هک  دنتشاد  هدیقع  نارح  و 

دوبن اهنآ  نیب  ربمایپ  طقف 

لیقع يدید ؟ هنوگچ  ار  هیواعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  رکـشل  هک  دـش  لا  ؤس  يو  زا  دـش  دراو  هیواعم  رب  [ 596  ] لیقع يزور  دنیوگ 
یلص ربمایپ  هک  یلاح  رد  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  نوچ  اهنآ  زور  بش و  مدید  متـشذگ  مردارب  رکـشل  زا  داد : باوج 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رتش  دنتـساوخیم  هک  مدید  ار  یناقفانم  متـشذگ  هیواعم )  ) وت رکـشل  زا  دوبن و  نانآ  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ینز هک  هیواعم  هدـج   ) یـسانشیم ار  هماـمح  تفگ : يو  هب  لـیقع  درک ؟ لا  ؤس  وا  دوخ  زا  نوچ  دـنهد و  مر  هبقع  بش  رد  ار  ملـس  هلآ و 

(. دوب راکدب 
هحفص 380] ]

یلع مالغ  ربنق 

زا دندروآ  یفقث  فسوی  جاجح  دزن  ار  ربنق  یتقو  دش ، ترضح  الغ  دیمان و  ربنق  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  رمعم  نبا  مالغ  اثعشلاوبا 
هچ مالسلا ) هیلع   ) یلع دیسرپ : مدرکیم . رضاح  ار  شیوضو  بآ  تفگ : يدرکیم ؟ هچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  رد  وت  دندیـسرپ : وا 

؟ تفگیم
: درکیم توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دشیم  غراف  وضو  زا  نوچ  تفگ : ربنق 

ورف ار  اهنآ  ناهگان  دنوش . داش  دندوب  هتفای  هچنآ  هب  نوچ  ات  میدوشگ  اهنآ  يور  هب  ار  زیچ  همه  ياهرد  دندرک  شومارف  ار  اهزردـنا  نوچ 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ییادخ  ساپس  دش و  عطق  ناراکمتس  هشیر  دندش ، سویءام  همه  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  میتفرگ و 

. درکیم لیوءات  ام  رب  ار  هیآ  نیا  هک  منکیم  نامگ  تفگ : جاجح 
. یلب تفگ : ربنق 

. دش یهاوخ  ءایقشا  زا  وت  راگتسر و  نم  ماگنه  نیا  رد  تفگ : ربنق  منزب ؟ ندرگ  ار  وت  رگا  درک  یهاوخ  هچ  تفگ : جاجح 
. دننزب ندرگ  ار  ربنق  ات  داد  روتسد  جاجح  هاگنآ 

تایح بآ 

هب ات  دندرک  ترجاهم  دوخ  نطو  زا  شردپ  اب  دیسر  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  تفالخ  تبون  هک  یتقو  دیوگیم : نامثع  نب  یلع 
یپ رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنتـشادن . تکرح  يارای  یگنـشت  زا  هفوک  یکیدزن  رد  هک  دننکیم  تیاور  دنـسر . مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح 

. درب اجنآ  هب  مه  ار  شردپ  تشگرب و  دش و  باریس  دیشون و  هزادنا  هب  بآ  هاگنآ  دیسر ، بارـس  هب  ات  دید  رود  زا  ار  یبارـس  تفر و  بآ 
. درپس ناج  شردپ  دیدن و  بآ  زا  يرثا  اما 

نامثع نب  یلع  دوب . نیفص  مزاع  ترضح  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  روضح  هب  هک  ینامز  يو 
هحفص 381] ]
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 … دش عنام  ترضح  مسوبب  ار  ترضح  ياپ  متساوخ  دش  راوس  ترضح  یتقو  دنوش  راوس  ات  متفرگ  ار  ماما  كرابم  باکر  هک  دیوگیم :
. دبای ینالوط  يرمع  دروخ  بارس  نآ  زا  سک  ره  هک  دندومرف : داد و  ار  زارد  يرمع  تراشب  وا  هب  ترضح  دعب 

دوس نیرتگرزب 

ماما دش ، عطق  دوخ  هاپـس  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع طابترا  اذل  دش  نایماش  راتفرگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هلحرم  کی  رد  نیفـص  گنج  رد 
هب فورعم  ثراح  نبزیزعلادبع  اهنت  دنک ؟ هضواعم  هلماعم و  ترخآ  اب  ار  ایند  دشورفب و  ادـخ  هب  ار  شناج  هک  تسه  یـسک  ایا  دز : دایرف 

رگید يوس  هب  تفاکـش و  ار  نانآ  هرـصاحم  درک و  هلمح  نمـشد  بلق  هب  سپـس  تساوخ . هزاـجا  ناـشیا  زا  دـمآ و  ماـما  شیپ  ثراـحوبا 
ماما لاح  داد : خساپ  ثراح  دندرک ، لا  ؤس  ار  ماما  لاح  زا و  دندش و  لاحشوخ  وا  ندید  ضحم د  هب  ماما  نایهاپس  دیـسر . ماما  نایرکـشل 

ام دینک و  هلمح  نمـشد  هب  دییوگب و  ریبکت  لیلهت و  وس  نآ  زا  امـش  هک  دندومرف : ماما  تفگ : هاگنآ  دیناسر . ملاس  امـش  هب  تسا و  بوخ 
یبیسآ ترـضح  نآ  نارای  زا  کی  چیه  هب  اما  دندش ، هتـشک  یماش  ناروآ  مان  زا  رفن  هلمح 700  نیا  رد  مینکیم  هلمح  رگید  يوـس  زا  زین 

. دیسرن
. نانم ؤمریما  يا  امش  دنتفگ : ناگمه  تسا ؟ هدرک  رازراک  نیا  رد  ار  دوس  نیرتگرزب  مدرم  زا  یسک  هچ  دومرف : ترضح  عقوم  نیا  رد 

. تسا هدرب  ثراحوبا  ار  دوس  نیرتشیب  دومرف : ترضح 

هماقا ناذا و  نداد  رییغت 

رد ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  هلمج  هک  دوب  نیا  رمع )  ) وا ياهتعدب  زا  یکی  دومرف : اهتعدب  شرامش  نمـض  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یع ترـضح 
[. 597 . ] دندرک تعباتم  وا  زا  مدرم  داد و  رارق  تنس  ار  تعدب  نیمه  درک و  كرت  ناذا 

وگب ترضح  نآ  اب  هراومه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  رمع  تایاور ، زا  یضعب  قباطم  اذل 
هحفص 382] ]

هتـشک راـب  کـی  ناـسنا  داـهج ، رد  دومرفیم : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا ؟ داـهج  زا  رتهب  زاـمن  ارچ  هک  درکیم ، وگم 
. دروآ اجب  لوبقم  زامن  کی  ناوتب  ات  دش ) هتشک  و   ) درک داهج  دیاب  راب  نیدنچ  بلق ، روضح  اب  صلاخ  زامن  رد  یلو  دوشیم ،

رگنایب هک  ار  لمعلاریخ  یلع  یح  هلمج  ات  دوب  تصرف  دصرتم  هراومه  تفریذپن و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  رمع 
زا دعب  ماجنارس  دنکب و  ار  راک  نیا  تسناوتن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  رد  دنک ، فذح  ار  تسا  لامعا  ریاس  رب  زامن  يرترب 

تفریذپ رهاظ  رد  لالب  دیوگب ، ناذا  یشبح  لالب  هک  دنتـشاذگ  انب  دش ، دیدش  فالتخا  هراب  نیا  رد  یتح  دش ، قفوم  ترـضح  نآ  تلحر 
هک نیا  هب  هجوـت  اـب  دروآ ، رذـع  ار  ناـمه  رک و  شغ  یحور ، داـیز  راـشف  رثا  رب  هللا  لوـسر  ادـمحم  نا  دهـشا  زا  سپ  یلو  تـفگ  ناذا  و 
نم ریخ  ةولصلا  هلمج  اذل  [ 598  ] دشیم هتشک  تفگیم  لمعلاریخ  یلع  یح  رگا  هک  دندوب  هتفرگ  هرصاحم  رد  نانچنآ  ار  لالب  نازاسوج 
ریخ ةولصلا  هلمج  نیا  هک  یماگنه  زین  رمع  نب  هللادبع  هک  دوب  بیجع  نانچ  رما  يادتبا  رد  رما  نیا  هتبلا  دیدرگ  قوف  هلمج  نیزگیاج  مونلا 

[. 599 . ] دش جراخ  دجسم  زا  ضارتعا  ناونع  هب  دینش  دجسم  رد  لمعلاریخ  یلع  یح  ياج  هب  ار  مونلا  نم 

رازاب رد  یمالسا  مکاح 

زا حبـص  زور  ره  هک  تشاد  تداع  نینچ  دوب  هفوک  رد  هک  مایا  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
ره رد  تشاد ، هارمه  هب  هبیبـس  ماـن  هب  هخاـش  ود  يا  هناـیزات  تشگیم و  هفوک  ياـهرازاب  کـیاکی  رد  دـمآیم و  نوریب  دوـخ  هراـمالاراد 

هلماعم رد  يریگ  ناسآ  اب  دیبلط و  یکین  ریخ و  دنوادخ  زا  دتـس  داد و  زا  شیپ  نارجات  دزیم : ادص  نآ  لها  نایم  رد  داتـسیایم و  يرازاب 
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شیارآ يرابدرب  ملح و  تنیز  هب  ار  دوخ  و  دنزیرگب ) امش  زا  ات  دیـشورفن  نارگ   ) دیوش کیدزن  نارادیرخ  هب  دییوج و  تکرب  دنوادخ  زا 
هب دـییامن و  راتفر  فاصنا  هب  نامولظم  اـب  و  دـیریگ ، هراـنک  متـس  زا  دـیزیهرپب و  غورد  زا  دـینک و  يراددوخ  ندروخ  دـنگوس  زا  دـیهد و 

و دینکن ) یشورف  مک   ) دیهدب لماک  ار  هنامیپ  دیوشم و  کیدزن  يراوخابر 
هحفص 383] ]

. دیورن ورف  داسف  باقرغ  رد  نیمز  يور  دیراذگن و  مک  مدرم  قح  زا  يزیچ 
نوچ تسـشنیم و  مدرم  ياهراک  هب  یگدیـسر  يارب  یلحم  رد  تشگیم  زاب  سپـس  دزیم ، رود  هفوک  ياـهرازاب  ماـمت  رد  روط  نیمه  و 

هب بوخ  دندیـشکیم و  دوخ  راک  زا  تسد  همه  دشیم ، دنلب  ماما  مدرم  يا  دایرف  دیآیم و  اهنآ  يوسب  ترـضح  نآ  هک  دـندیدیم  مدرم 
مامت ماما  نخـس  نوچ  و  تشگیم ، غراف  دوخ  نخـس  زا  اـت  دـنتخودیم  مشچ  ترـضح  نآ  يور  هب  دـندادیم و  شوگ  ماـما  تاـشیامرف 

[. 600 . ] درک میهاوخ  تعاطا  میدینش و  نانم  ؤمریما  يا  دنتفگیم : دشیم 

!! دیوش زهجم  مدرم 

هـس درازگیم  مدرم  اب  ار  ءاشع  زامن  نوچ  هک  دوب  نیا  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تداع  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماـما 
ندیچوک ياوآ  انامه  هک  دنک -  تمحرار  امـش  ادخ  دیوش -  زهجم  مدرم  دومرفیم : دندینـشیم  دجـسم  لها  مامت  هک  دنلب  يادص  اب  راب 

!؟ تسا هتساخرب  ندیچوک  ياوآ  هکنآ  زا  سپ  دراد  ینعم  هچ  ایند  رب  یگتسبلد  تماقا و  نیا  سپ  هتساخرب  امش  نایم  رد 
دوـخ هارمه  هب  تساوـقت -  نآ  دـیراد و  سرتـسد  رد  هداـمآ و  هک  ار  يا  هشوـت  داز و  نیرتـهب  دـیوش و  زهجم  دـنک  تمحر  ار  امـش  ادـخ 
هندرگ اههویرک و  انامه  و  تسا ، ناتیور  شیپ  رد  گرزب  تشحو  طارـص و  رب  امـش  روبع  و  داعم ، يوسب  امـش  هار  هک  دـینادب  دـیرادرب و 

. دـینک فقوت  اهاجنآ  رد  هدومن و  روبع  اـهنآ  زا  دـیاب  ریزگاـن  هک  دـیراد  شیپ  رد  یکانـساره  از و  تشحو  لزاـنم  روبعلا و  بعـص  ياـه 
[. 601]

يا هکلهم  ای  تسا و  نآ  هاگربخ  یتخـس  تمایق و  هرهچ  ندوب  مهرد  گرزب و  رطخ  تشحو و  زا  تاجن  هک  تسادـخ  تمحر  اب  نیاربانب 
[. 602 . ] دوب دهاوخن  ناربج  لباق  هک  تسا 

هحفص 384] ]

!؟ يدرک حبص  هنوگچ 

مدـش و لـخاد  دوب  هدز  هیکت  هفوک ) رد  یلحم   ) هبحر رد  هک  یلاـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  رب  دـیوگیم : رمتعم  نب  شنح 
: دومرف داد و  ارم  مالس  باوج  درک و  دنلبرس  ترضح  يدرک ؟ حبص  هنوگچ  ۀتاکرب ، هللا و  ۀمحر  نینم و  ؤملاریما  ای  کیلع  مالسلا  متفگ :
یتحار و رظتنم  زور  هنابش  ره  رد  ام  تسود  انامه  متسه ، نامنانمشد  ینمـشد  هدننک  ربص  ناتـسود و  رادتـسود  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص 
هک تسا  یهاگترپ  بل  رب  وا  يانب  نیا  تسا ، نازغل  راوتـساان و  تخـس  هک  هداهن  يا  هیاپ  رب  ار  دوخ  راک  يانب  ام  نمـشد  تسا و  شیاشگ 

. دنکفایم شتآ د  رد  ار  يو 
لاعتم يادـخ  انامه  درادـب ، تسود  ار  ام  دـناوتیمن  ام  نمـشد  درادـب و  نمـشد  ار  ام  دـناوتیمن  اـم  تسود  هک  یتسار  هب  رمتعملااـبا ! يا 

ار ام  یتسود  ناوت  ام  نمشد  و  ام ، ینمشد  ناوت  ام  تسود  سپ  هتسش ، ام  نمشد  يرای  زا  تسد  هتشرس و  ام  تیسود  رب  ار  ناگدنب  ياهلد 
اب ات  تسا  هداهنن  شنورد  رد  لد  ود  درم  کی  يارب  دنوادخ  هک  اریز  دجنگن  لد  کی  رد  ام  نمـشد  یتسود  ام و  یتسود  زگره  و  درادـن ،

[. 603 . ] درادب تسود  ار  هورگ  نامه  نانمشد  يرگید  اب  ار و  یهورگ  یکی 
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يوبن ماقم  هد 

هب باطخ  سپـس  دومرفیم : هبطخ  داریا  هفوک  ربنم  زارفرب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
نآ رب  دیـشروخ  هک  هچنآ  زا  نم  دزن  هک  مراد  راـگدای  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تلـصخ  هد  مدرم ! يا  دومرف : مدرم 

. تسا رتبوبحم  دباتیم 
رد تماـیق  زور  رد  و  ینم ، ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وت  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  داد ؛ همادا  سپس 

ناتسود لزانم  هکنانچمه  تسا  نم  هاگیاج  لباقم  تشهب  رد  وت  هاگیاج  و  یتسه ، نم  هب  ناگدیرفآ  نیرتکیدزن  وت  رابج  دنوادخ  هاگـشیپ 
میاهراک اههدعو و  دروم  رد  نم  زا  سپ  وت  و  ینم ، ثراو  وت  درادرارق ، مه  لباقم  رد  لجوزع -  ادخ -  هار  رد 

هحفص 385] ]
تلادع هدنراد  اپ  هب  وت  و  ینم ، تما  ياوشیپ  وت  یتسه ، نم  تبیغ  ماگنه  رد  نم  هداوناخ  تسرپرس  ظفاح و  وت  و  دوب ، یهاوخ  نم  یـصو 

[. 604 . ] تسادخ نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد  و  تسادخ ، تسود  نم  تسود  ینم و  تسود  وت  و  ینم ، تما  نایم  رد 

ایند لیاصخ  فرشا 

زا مالسلا ) هیلع   ) یلع نارای  زا  يریثک  هورگ  هک  ینامز  نآ  رد  دنیوگیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  زا  رگید  یهورگ  هرامع و  هعیبر و 
ضرع دندیـسر و  وا  تمدـخ  ماما  نارای  زا  یهورگ  دـنربب ، ایند  زا  یبیـصن  هک  ات  دـنتفر  هیواـعم  دزن  دـندش و  هدـنکارپ  ترـضح  نآ  رود 
شیرق برع و  فارشا  نیا  نک و  ششخب  دوخ  نارای  نیب  يراددوخ  دزن  رد  هک  ار  لاوما  همه  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  دندرک :
حیجرت نایمجع  ناگدش و  دازآ  ریاس  رب  ار  دنزیرگیم ، هیواعم  يوس  هب  دننکن  وت  زا  تیعبت  دنورن و  وت  راب  ریز  یـسرتیم  هک  ار  یناسک  و 

) دننامب رادافو  ات   ) هدم لیضفت  و 
يا هراتس  دباتیم و  دیـشروخ  ات  دنگوس  ادخب  هن  میوجب !؟ متـس  هار  زا  ار  اهنآ  ندرک  يرای  هک  دییامرفیم  ارم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
اهنآ نایم  رد  ار  تاواسم  هنیآ  ره  دوب  نم  دوخ  زا  لاوما  نیا  رگا  دـنگوس  ادـخب  منزیمن ، يراـک  نینچ  هب  تسد  دـشخردیم  نامـسآ  رد 
بیج هب  رس  درک و  توکس  يا  هظحل  سپس د  تسا ) نیملسم  لاملا  تیب   ) تسا اهنآ  دوخ  لام  هکنیا  هب  دسرب  هچ  لاح  مدرکیم  تاعارم 

: دومرف نآ  زا  سپ  درب و  ورف  رکفت 
هک هچنآ  زا  دهاوخب  سک  ره  تسا …  فارـسا  ریذبت و  شقح  ریغ  رد  لام  شـشخب  هک  دزیهرپب  داسف  زا  دیاب  ادـج  دراد  یتورث  سک  ره 
هب دنک و  دازآ  ار  يریـسا  دنک و  يزاون  نامهم  دنک و  یگدیـسر  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  هب  دـیامن  یکین  هتـشاد ؛ ینازرا  وا  هب  دـنوادخ 
هک دشاب ، ابیکـش  اهیتخـس  تالکـشم و  رب  دیاب  دناسر و  يرای  ادخ  هار  رد  نارگداهج  ناتـسدیهت و  ناگدـنام و  هار  رد  ناگتـسکشرو و 

[. 605 . ] تسا ترخآ  لئاضف  هب  ندیسر  ایند و  ياهتمارک  فارشا  لاصخ  نیا  هب  یبایتسد  انامه 
هحفص 386] ]

شوگ رد  خزود  شتآ  شورخ 

شیوخ تسار  بناج  هب  ترـضح  نآ  مدرازگ ، زامن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تشپ  هفوک  دجـسم  نیمه  رد  دیوگیم : هک  اراوبا 
هب راوید  نآ  و  دمآرب ، هزین  کی  ردق  هب  دجـسم  نیمه  راوید  رب  دیـشروخ  ات  دنام  روطنامه  یتدم  و  تشاد -  تلاسک  يردق  و  دـیدرگب - 

جنر و بش  همه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  دنگوس  ادخ  هب  ناه  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  سپـس د  دوبن ، یلعف  هزادنا 
( تسا تدابع  رد  مایق  هدجس و  زا  هیانک   ) دنتـشاذگیم تبون  دوخ  ياهوناز  یناشیپ و  نایم  رد  دندرکیم و  لمحت  ار  نآ  يرادیب  تقـشم 
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نانآ یناشیپ  دندوب ، هرهچ  درز  هدیرپ و  گنر  دـندشیم  حبـص  دراو  نوچ  دوب ، زادـنا  نینط  ناشـشوگ  رد  خزود  شتآ  شورخ  هک  ایوگ 
زا دـندمآیم و  رد  تکرح  هب  داـب  دـنت  کـی  رد  تخرد  تـکرح  دـننام  دـشیم  دـنوادخ  داـی  نوـچ  دوـب و  هتـسب  هـنیپ  زب ، يوـناز  ناـسب 

ایوگ دنگوس  ادخ  هب  دومرفیم : لاح  نآ  رد  تساخرب و  ترضح  سپـس  تشگیم  رت  ناشیاهـسابل  هک  دیرابیم  کشا  نانچ  ناشنامـشچ 
 - هللا ۀنعل  مجلم -  نبا  راک  هکنآ  ات  دـشن  هدـید  ناداش  نادـنخ و  رگید  سپ  نآ  زا  دـنا و  هدروآ  حبـص  هب  ار  بش  تلفغ  لاح  هب  موق  نیا 

[. 606 . ] تفرگ تروص 

ناذا موهفم  نوماریپ  یلع  ترضح  راتفگ 

ربکا هللا  ربکا ، هللا  تفگ : هک  یتقو  تفر ، هنذءام  يالاب  ناذا  يارب  نذ  ؤم  مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
ایآ دومرف : دش ، مامت  وا  ناذا  هک  یماگنه  میدرک ، هیرگ  ام  همه  هک  درک  هیرگ  نانچنآ  دـش و  بلقنم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مردـپ 
ول دومرف : دـنرتاناد  شلوسر  یـصو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوـسر  ادـخ و  میدرک : ضرع  دـیوگیم ؟ هچ  نذ  ؤـم  هک  دـینادیم 

ترضح هاگنآ  دیتسیرگیم  رایسب  دیدیدنخیم و  مک  دیوگیم ، هچ  هک  دیتسنادیم  رگا  اریثک ؛ متیکبل  الیلق و  متکحصل  لوقی  ام  نوملعت 
[. 607 . ] دنتخادرپ ناذا  ریسفت  هب 

هحفص 387] ]

دننایک سر  باحصا 

هب مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  تداهـش  زا  شیپ  زور  هس  ورمع  ماـنب  میمت  ینب  هلیبـق  فارـشا  زا  يدرم  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما 
هچ رد  اهنآ  منادب  ات  دییامرف  نایب  نم  يارب  ار  سر  باحصا  ناتساد  مراد  اضاقت  نم  يالوم  يا  درک : ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  روضح 

يارب يربمغیپ  دنوادخ  ایآ  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  اهنآ  هاشداپ  تسا و  هدوب  اجک  رد  اهنآ  نیمزرـس  دنا و  هدرکیم  یگدنز  ینامز  رـصع و 
نایب اهنآ  لاح  حرش  یلو  هدش  هدرب  مان  اهنآ  زآ  میرک  نآرق  رد  هک  اریز  دندیـسر ؟ تکاله  هب  اهنآ  تلع  هچ  هب  هدومرف و  ثوعبم  موق  نآ 

. تسا هدشن 
ار اهنآ  ربخ  یسک  زین  نم  زا  دعب  هدومنن و  لا  ؤس  نم  زا  یسک  وت  زا  شیپ  هک  يدومن  یشسرپ  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 

. دنک ثیدح  نم  زا  هکنآ  رگم  تفگ  دهاوخن  وت  هب 
متـسه علطم  ار  نآ  لوزن  نءاش  لوزن و  عقوم  یتح  منادیم و  نم  ارنآ  ریـسفت  هکنآ  رگم  تسین  يا  هیآ  چیه  ادـخ  باتک  رد  درم  يا  نادـب 

دنتـسه و مک  رایـسب  نآ  ناگدـنیوج  اـما  تسا  یناـیاپ  یب  شناد  ملع و  اـجنیا  رد  دـندومرف : هدومن و  هراـشا  دوخ  كراـبم  هنیـس  هب  سپس 
. دش دنهاوخ  نامیشپ  دننیبن  دوخ  نیب  رد  ارم  رگید  هک  یتقو  يدوزب 

نآ دندیمانیم و  تخرد  هاش  یـسراف  رد  ار  نآ  دـندرکیم و  شتـسرپ د  ار  ربونـص  تخرد  هک  دـندوب  یمدرم  سر  باحـصا  یمیمت ! يا 
يور رد  نامیلـس  ترـضح  رـصع  زا  دعب  روبزم  موق  دـش . هتـشاک  بانـشور  مانب  یبآ  همـشچ  رانک  رد  حون  نافوط  زا  سپ  هک  دوب  یتخرد 

هدیمان سر  باحصا  ار  اهنآ  تبسانم  نیمه  هب  دندوب و  هدرک  انب  نیمز  قرشم  دالب  رد  سرا  دور  رانک  رد  رهش  هدزاود  دنتـسیزیم و  نیمز 
ياهرهـش زا  رتدابآ  يراید  رهـش و  چیه  تشادن و  دوجو  سرا  دور  زا  رتاراوگ  رتهب و  رت و  بآ  رپ  يرهن  نیمز  يور  رد  نامز  نآ  رد  دـنا 

رویرهش و دادرم ، ریت ، دادرخ ، تشهبیدرا ، نیدرورف ، رادنفسا ، نم ، هب  يد ، رذآ ، نابآ ، زا : دوب  ترابع  اهنآ  رهـش  هدزاود  مان  دوبن . ناشیا 
 … دوب ناعنک  نب  دورمن  نبذاس  نب  شرای  نبروباغ  نبذوکرت  ناشیا  هاشداپ  مان  رادنفسا و  گرزب  رهش  اهنآ  تنطلـس  روشک و  زکرم  رهم .

عامتجا ربونص  تخرد  نوماریپ  رد  هک  دنتـشاد  يدیع  هام  ره  رد  سر  باحـصا  دوب . رادنفـسا  رهـش  رد  ربونـص  نیلوا  بانـشور و  همـشچ 
ياهرویز عاونا  اب  ار  تخرد  هدومن و 
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هحفص 388] ]
اهینابرق دود  نوچ  دنتخادنایم و  شتآ  رد  ار  دوخ  ياه  ینابرق  هتخورفا و  شتآ  دندرکیم و  ینابرق  رایسب  دنفسوگ  واگ و  دنتسارآیم و 

ربونص تخرد  ناطیش  تقو  نیا  رد  وش ، یضار  ام  زا  ام  يادخ  دنتفگیم : دنتخادرپیم و  شیاین  هب  هداتفا و  هدجس  هب  یگمه  دشیم  دنلب 
ندینـش زا  مدرم  مدش . دونـشخ  امـش  زا  نم  ناگدنب  يا  هک  تساخیم  رب  كدوک  ياوآ  دننام  هب  ییادص  تخرد  قاس  زا  دینابنجیم و  ار 

هب رگید  زور  هدرک و  فقوت  ناکم  نآ  رد  زور  کی  بش و  کی  لوغـشم و  رمخ  برـش  بعل و  وهل و  هب  هدش و  لاحـشوخ  روبزم  يادص 
روکذم رهش  هدزاود  مان  زا  ار  دوخ  لاس  هام  هدزاود  مان  نایناریا  هدوب و  رهش  نآ  هب  بوسنم  يرهـش  ره  دیع  دنتـشگیم و  زاب  دوخ  هاگیاج 

ربونص بانشور و  همشچ  هاگیاج  روشک و  زکرم  هک  رادنفسا  رهش  يوسب  رهـش  هدزاود  یلاها  هبترم  کی  لاس  ره  رد  دندوب . هدرک  سابتقا 
ابید زا  یعیفر  للجم و  هدرپارس  ربونص  رانک  رد  هک  بیترت  نیدب  دندومنیم . رازگرب  اجنآ  رد  ار  دوخ  گرزب  دیع  دنتفریم و  هدوب  یلـصا 

رد زا  يرهـش  ره  یلاـها  هک  دـندوب  هدرک  هیبـعت  رد  هدزاود  هدرپارـس  نآ  هب  دـندزیم و  دوـب  هدـش  نیزم  فـلتخم  ياـهتروص  عاوـنا  هب  هـک 
اهتخرد ریاس  زا  رت  شیب  یلیخ  تخرد  نآ  يارب  اهینابرق  هتخادرپ و  ربونـص  شیاـین  هب  هدرپارـس  جراـخ  دـندشیم . دراو  دوخ  صوصخم 

اههدعو و ار  مدرم  دشیم و  دـنلب  ییادـص  دـنلب  زاوآ  هب  اهتخرد  نایم  زا  دادیم و  ناکت  تدـش  هب  ار  تخرد  ناطیـش  هاگنآ  دـندروآیم .
ياهدیع مامت  ددعب  زور  هنابـش  هدزاود  تدم  لوغـشم و  رمخ  برـش  بعل و  وهل و  هب  هتـشادرب و  هدجـس  زا  رـس  مدرم  دادیم  اهيراودیما 

رفک و نوچ  دنتـشگیم  زاب  دوخ  ياه  هناخ  اهرهـش و  هب  هتفای و  نایاپ  نشج  مهدزیـس  زور  دنتخادرپیم و  يراسگ  هداب  یـشایع و  هب  لاس 
موق نآ  تیاده  يارب  ثوعبم و  تلاسر  هب  ار  بوقعی  دنزرف  ادوهی  لسن  زا  لیئارسا  ینب  زا  یکی  راگدرورپ  تشذگ . دح  زا  موق  نآ  نایغط 
ادخ ربمایپ  تیعبت  هدرکن و  يوریپ  اهنآ  یلو  دومن  توعد  یتسرپ  ادخ  هب  ار  ناشیا  دوب و  اهنآ  نایم  رد  ربمغیپ  نآ  يدیدم  تدم  داتـسرف و 

مدرم نیا  هک  ینیبیم  ادنوادخ  تفگ : دمآ و  رب  راگدرورپ  اب  تاجانم  ماقم  رد  ربمغیپ  نآ  ناشگرزب  دـیع  ندیـسر  ارف  ماگنه  دـندرکن . ار 
شتـسرپ شیاتـس و  درادـن  اـهنآ  يارب  یناـیز  دوس و  چـیه  هک  ار  یتـخرد  هدز و  زابرـس  وت  ندـیتسرپ  زا  بیذـکت و  ارم  تلاـسر  هنوـگچ 

یهلا دننکیم .
هحفص 389] ]

منب موق  نیا  رب  ار  دوخ  تنطلس  تردق و 
دروم ياـهتخرد  ماـمت  دـندید  دنتـساخرب  باوخ  زا  حبـص  مدرم  هک  نیمه  نک  کـشخ  ار  ربونـص  تخرد  ربـب و  نیب  زا  ار  ناـشدوبعم  ا و 
نیمز نامـسآ و  يادخ  فرط  زا  تسا  یعدم  هک  درم  نیا  دـنتفگ  رگید  کی  هب  اهنآ  زا  یعمج  هتـشگ  ریحتم  هدـش ، کشخ  اهنآ  شیاتس 

رد تروص  نیا  هب  دوخ  رحـس  وداج و  هب  ار  ام  نایادـخ  مینک  هجوت  وا  يادـخ  هب  فرـصنم و  دوخ  دوبعم  تدابع  هکنآ  يارب  تسا  ربمغیپ 
دنوادخ باذع  راچد  راک  نیا  زا  دعب  اهنآ  دنناسرب . لتق  هب  ار  ادخ  ربمغیپ  دنتفرگ  میمصت  ددعتم  ياهرظن  راهظا  زا  سپ  سپـس  هدروآ … 

رگیدکی هب  هدش  نادرگرس  ناریح و  دیزو . ناشیا  هب  یخرس  داب  هاگان  دندوب  دیع  تافیرشت  يرازگرب  لوغـشم  هک  یعقوم  نامه  رد  دندش 
دومن و یناشف  شتآ  هک  دمآ  ناشیا  رـس  يالاب  يربا  تخاس و  لدبم  يا  هتخورفا  درگوگ  هب  ار  اهنآ  ياپ  ریز  نیمز  دنوادخ  دندربیم . هانپ 
. دنتسبرب تخر  یتیگ  هحفص  زا  دوبان و  یلاح  نیرتدب  اب  تروص  نیا  هب  دیـشاپ و  مه  زا  هتخادگ و  باذم  برـس  دننام  ار  موق  نآ  ياهندب 

[. 608]

يدنوادخ تمحر  وفع و  رهظم 

دوخ مهم  تجاـح  يارب  زور  نآ  يادرف  داد ، تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هب  يزیمآ  نیهوت  تشز و  نانخـس  هریرهوبا  يزور 
نینچ ارچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دـندرک : ضرع  بجعت  اب  ماما  نارای  تخاس ، فرط  رب  ار  وا  زاین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـمآ . ترـضح  دزن 
یشیپ هبلغ و  نم  مرک  رب  شلا  ؤس  موفع و  رب  شیاطخ  نم و  ملح  رب  وا ، ینادان  تلاهج و  هکنیا  زا  متـشاد  مرـش  دومرف : ترـضح  دیدرک ؟
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روضح هب  ار  وا  دـندرک  ریگتـسد  یتقو  ار  هللادـبع  نب  هحلط  نب  یـسوم  هک  تسا  تیاور  رد  زاب  متخاس و  اور  ار  شتجاح  ور  نیا  زا  دریگ 
دازآ ار  وا  ترـضح  هاگنآ  تفگ ، نینچ  وا  هیلا . بوتا  هللا و  رفغتـسا  وگب : راب  هس  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـندروآ . مالـسلا ) هیلع   ) ماما

. شاب دوخ  هناخ  مزتلم  سرتب و  ادخ  زا  نکیل  ریگب  ام  رکشل  زا  هاگودرا  رد  يراد  زاین  هچ  ره  ریشمش  بسا و  زا  دومرف : درک و 
هحفص 390] ]

گنج نادیم  رد  یلع  ییاسانش 

عاجـش نیا  تفگ : درک و  صاع  رمع و  هب  ور  دگنجیم ، ییاهنت  هب  وا  رکـشل  لباقم  رد  رفن  کی  هک  دید  هیواعم  نیفـص  گنج  رد  يزور 
؟ دنکیم هزرابم  هنوگنیا  هک  تسیک  یلد  يوق 

. رارک ردیح  بلاطیبا ، نب  یلع  ای  سابع  نب  هللادبع  اب  نیا  تفگ : صاع  رمع و 
؟ دنتسه اهنآ  زا  کیمادک  هک  داد  صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  تفگ : هیواعم 

نبا وا  دینادرگ  يور  رگا  اذل  دنک ، تمواقم  یهاپـس  ربارب  رد  دناوتیمن  یلو  تسا ، یعاجـش  درم  سابع  نبا  هچ  رگا  تفگ : صاع  رمع و 
مامت رگا  هک  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نامه  وا ، هک  نادب  تفرن  بقع  دیگنج و  دنام و  اجرباپ  تباث و  رگا  یلو  تسا  سابع 

. وت هاپس  هب  دسرب  هچ  دنادرگیمن ، رب  ار  دوخ  يور  وا  دنزیخرب  وا  اب  هلباقم  هب  بارعا 
نوچمه دوخ  ياتمه  یب  تعاجـش  اب  وجگنج  نآ  دـید  اما  درک ، رداص  ار  دوخ  هاپـس  یمومع  هلمح  نامرف  شیاـمزآ  يارب  هیواـعم  هاـگنآ 

. دناسریم تکاله  هب  ار  وا  نایهاپس  کی  کی  تسا و  هدنام  راوتسا  تباث و  دوخ  ياج  رد  نینهآ  یهوک 
. درک رداص  ار  هاپس  ینیشن  بقع  روتسد  اروف  درک و  ییاسانش  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع قیرط  نیا  هب  هاگنآ 

ناهج ود  ره  هنادواج  ناج 

شوپور ترـضح  نآ  دوب . هداتـسرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هب  هفحت  ناونع  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هتخپ و  ییاولح  دـنمتورث  لاجر  زا  یکی 
. دراد یبوخ  يوب  گنر و  دید  تشادرب و  ار  فرظ 

دیاش منک . انـشآ  وت  معط  هب  ار  دوخ  هقئاذ ي  نم  هک  تاـهیه  یلو  يراد  مه  بوخ  معط  هک  تسا  مولعم  تیوب  گـنر و  زا  دومرف : هاـگنآ 
. دشاب هدیباوخ  هنسرگ  ار  بش  هک  دوش  ادیپ  یسک  نم  تفالخ  ورملق  رد 

شفک دوب ، ریصح  شا  هناخ  شرف  تسـشنیم ، كاخ  يور  ترـضح  نآ  هک  تسا : هدش  هدید  نیخروم  لقن  هبانب  ترـضح  لامعا  رد  اذل 
[. 609 . ] دراد هنادهاز  هناریگتخس و  نینچ  یتشیعم  دوب  یمالسا  کلامم  مامت  ياورنامرف  هک  یلاح  رد  وا  یلو  دزیم  هلصو  ار  دوخ 

رشب فیک  رشب ، فیک  رشب ، یلع  اه ،
[. 610  ] رهگ كاپ  يا  وت  راک  رد  دش  رجاع  لقع 

هحفص 391] ]

یلع باوج  ناملاظ و  یبلط  هدایز 

يافلخ تفالخ  نامز  رد  زین  اهتورث  نآ  دندوب و  يا  هداعلا  قوف  تورث  ياراد  هکنیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نامز  رد  ریبز  هحلط و 
زا رترب  ار  ناـتدوخ  امـش  هکنیا  لـیلد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنتـشاد . ترـضح  نآ  هب  زین  یتشاد  مشچ  [ 611  ] دـندوب هدرک  هیهت  لبق 

ناـمز رد  دومرف : ترـضح  دوب  نارگید  زا  رتشیب  اـم  يررقم  ناـمثع  رمع و  تفـالخ  ناـمز  رد  دـندرک : ضرع  تسیچ ؟ دـینادیم  نارگید 
مه نونکا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدرم ، ریاـس  دـننام  دـندرک : ضرع  دوب ؟ هنوگچ  امـش  يررقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
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یباوج نوچ  اهنآ  رمع ؟ شور  زا  ای  منک  يوریپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شور  زا  نم  ایآ  تسا . مدرم  ریاس  دننام  امـش  يررقم 
قیدصت هب  انب  نم  قباوس  تامدخ و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع میراد . مالسا  رد  یقباوس  میا و  هدرک  یتامدخ  ام  دندرک : ضرع  دنتـشادن 

اهنآ هرخالاب  متـسین  لئاق  مدرم  نیرتریقف  دوخ و  نایم  يزایتما  هنوگ  چیه  ما  هفیلخ  العف  هکنیا  اب  تسا و  نیملـسم  همه  زا  رتشیب  امـش  دوخ 
. دنتشگرب هنادیماان  دندش و  باجم  ارهاظ 

فعاضم تیمولظم 

درک ضرع  دمآ و  يراوس  دوب ، هتسشن  ترضح  نآ  هک  یماگنه  مدوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  ناورهن  گنج  رد  دیوگیم : هملس  نب  عفار 
نآ زا  ار  وت  کنیا  يرآ  تفگ : يدرکن ؟ مالـس  نینم  ؤملاریما  مسا  هب  ارم  ارچ  مالـسلا ، کیلع  و  دومرف : ترـضح  یلع ! ای  کـیلع  مالـسلا 

مکح ود  نآ  هک  یماگنه  و  دوب ، قح  رب  مکح  نییعت  زا  لبق  ات  نیفس  گنج  رد  مهدیم . ربخ 
هحفص 392] ]

ییاورنامرف تیالو و  هک  مدش  ریحتم  هاگنآ  و  مدیمان ، كرشم  مدش و  رازیب  وت  زا  يدرک ، نییعت  ار  صاع ) نب  رمع و  يرعشا و  یـسوموبا  )
ایند زا  نم  يارب  لطاب ) رب  ای  یقح  رب  وت  مهفب  هک   ) وت یهارمگ  تیاده و  هب  نم  ملع  تفرعم و  دنگوس ! ادخ  هب  منک !؟ رایتخا  ار  یسک  هچ 

. منایامنب وت  هب  ار  یهارمگ  تیاده و  تامالع  ات  تسیاب  نم  کیدزن  دنیشن ، تیازع  هب  تردام  دومرف : ترضح  تسا ! رت  بوبحم  اهیفام  و 
: تفگ دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  نازات  بسا  يراوس  هاگان  ءانثا  نیا  رد  و  داتسیا ، ترضح  کیدزن  درم  نآ 

، دـندش هتـشک  جراوخ  همه  مسق ! ادـخ  هب  دـشاب ، نشور  تمـشچ  يزوریپ ، حـتف و  هب  ار  وت  داـب  تراـشب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤـملاریما  اـی 
ار هناد  هک  ییادـخ  نآ  هب  یتـفگ ، غورد  دومرف : ترـضح  رهن . يولج  درک : ضرع  رهن ؟ تشپ  اـی  رهن  ولج  دوـمرف : وا  خـساپ  رد  ترـضح 

دمآ يرگید  راوس  سپس د  هدش  دایز  وا  قح  رد  متریصب  سپ  تفگ : درم  نآ  دنوش ، هتشک  ات  دننکن  روبع  رهن  زا  دیرفآ  ار  رشب  تفاکش و 
ار شرس  منک و  هلمح  یلع  رب  ات  متشامگ  تمه  تفگ : كاکش  درم  نآ  داد . وا  هب  ار  یلوا  باوج  لثم  مه  ترضح  داد ، ربخ  یلوا  لثم  و 

تمشچ ادخ  نینم ! ؤملاریما  ای  دنتفگ : دندوب و  هدروآ  قرع  هب  ار  ناشنابسا  هک  يروط  هب  دندمآ  رگید  راوس  ود  سپس  مفاکشب . ریشمش  اب 
؟ نآ يولج  ای  رهن  تشپ  دومرف : ترـضح  دندش ، هتـشک  جراوخ  همه  دـنگوس ! ادـخ  هب  يزوریپ . حـتف و  هب  تداب  تراشب  دـنک ، نشور  ار 
: دومرف دندش ، هتشک  دنتـشگرب و  دزیم ، اهبـسا  هنیـس  رب  بآ  دندرب و  ورف  ناورهن  رد  ار  ناشنابـسا  هک  یماگنه  و  رهن ، تشپ  هکلب  دنتفگ :

یلع نینم  ؤملاریما  دیـسوب . تفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ياپ  تسد و  دش و  هدایپ  شبـسا  زا  درم  نآ  دیتفگ . تسار  امش 
[. 612 (. ] یسانشب ار  قح  نآ  اب  هک   ) وت يارب  تسا  يا  هناشن  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع  )

دوشیم لیدبت  باوث  هنسح و  هب  ناهانگ 

نآ ندروآ  فیرـشت  دورو و  رظتنم  مدـش و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  لزنم  لـخاد  يزور  تفگ : هدرک ، تیاور  هتاـبن  نـب  غبـصا 
هداتسیا و اپ  هب  دندش  لزنم  دراو  هاگان  هک  مدوب  ترضح 

هحفص 393] ]
: دومرف موش . تیادـف  یلب . مدرک : ضرع  غبـصا ! يا  دـندومرف : هدز و  نم  فتک  هب  كرابم  تسد  اـب  داد و  ارم  مالـس  باوج  مدرک . مـالس 

فرب زا  رت و  نیریش  لسع  زا  رتدیفس و  ریـش  زا  هک  دنناشونب  اهنآ  هب  یتبرـش  یلعا  قفا  زا  دنریمب  نوچ  دنتـسه و  ادخ  ناتـسود  ام  ناتـسود 
يا هدناوخن  نآرق  رد  ایآ  یلب . دومرف : دنشاب ؟ راکتیـصعم  امـش  ناتـسود  نآ  هچ  رگا  مدرک : ضرع  شروضح  تفگ : غبـصا  تسا . رتدرس 

دنیامن تاقالم  ار  ادخ  دنراد  تلاسر  نادناخ  ام  هب  هک  یتبحم  اب  ام  ناتسود  رگا  غبصا ! يا  انسح  مهتائیس  هللا  لدبی  کئلوا  دیامرفیم : هک 
[. 613 . ] دزرمآیم ار  ناشیا  ناهانگ  دنوادخ 
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دنوادخ مظعا  مسا  زا  یفرح  ود  داتفه و 

. دنتشاد عازن  یعوضوم  رب  رگیدکی  اب  دندش و  دراو  ترضح  نآ  رب  رفن  ود  هک  دوب  هتسشن  دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يزور 
اوراـن نخـس  ساـسا و  یب  لـطاب و  وا  ياـعدا  دوب و  ناورهن  جراوـخ  زا  رفن  ود  زا  یکی  هدوـمن ، حرط  ار  هلءاـسم  ترـضح  نآ  روـضح  رد 

تواضق يدومرفن و  لدـع  هب  مکح  مسق  ادـخ  هب  تفگ : یجراـخ  درم  نآ  داد و  مکح  وا  هیلع  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تفگیم ،:
گس يا  دومرف : دومن و  وا  هب  يا  هراشا  تسد  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تسین . قح  ترضح  یضرم  لطاب و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  امش 

درک و زاورپ  اوه  هب  درم  نآ  ياهسابل  دندید  باحصا  دش و  یهایـس  گس  تروصب  مد  نامه  درم  نآ  ور ، نوریب  دجـسم  زا  وش و  تکاس 
درک و تقد  دومرف : هدهاشم  ار  وا  تلاح  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دیدرگ . يراج  شنامـشچ  زا  کشا  دومنیم و  ادص  شدوخ 

اوه زا  شیاهـسابل  تشگرب و  ناسنا  تروصب  صخـش  نآ  میدید  مسق  ادخ  هب  میدیمهفن . ام  هک  دومرف  یتاملک  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  رس 
نینم ؤملاریما  هب  ار  نامرظن  میدرک و  بجعت  رایـسب  ام  دیزرلیم و  وا  ياه  مدق  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  دجـسم  زا  داتفا و  شا  هناش  يور 

هنوگچ میوش  تیادف  میتفگ  دیا . هدرک  بجعت  نینچ  ارچ  دنتـشاد ، راهظا  دومرف و  ام  هب  یهجوت  ترـضح  دوب  هدش  هتخود  مالـسلا ) هیلع  )
ایآ دومرف : میدید  مشچ  هب  نونکا  مه  هک  يا  هثداح  نیا  زا  مینکن  بجعت 

هحفص 394] ]
دروآ دیناشک و  نامیلس  روضح  هب  يا  هظحل  رد  ار  سیقلب  تخت  هدروآ و  رد  لعف  تروصب  ار  هثداح  نیا  ریظن  ایخرب  نب  فصآ  دینادیمن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  امش  ربمغیپ  ایآ  هک  دیـسرپ  سپـس  دومرف . توالت  ار  هطوبرم  تایآ  هاگنآ  هدش . نایب  نآرق  رد  شناتـساد  هک 
رد تسا ، نامیلس  یصو  زا  رت  یمارگ  امش  ربمغیپ  یـصو  سپ  دومرف : ام . ربمغیپ  میدرک : ضرع  نامیلـس . ای  تسا  رت  یمارگ  ادخ  دزن  ملس 

[. 614 . ] تسا دنوادخ  مظعا  مسا  زا  فرح  ود  داتفه و  ام  دزن  رد  یلو  دوب  مظعا  مسا  فورح  زا  فرح  کی  نامیلس  یصو  فصآ  دزن 

!! ییاهنت ياه  هلان  ینامسآ و .. ییالص 

ببـس اما  دننک ، غالبا  ار  نآ  مدرم  هب  داد  روتـسد  تشون و  ار  يا  همان  ناورهن  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما 
نیا زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دندرک  شـسرپ د  راوگرزب  يالوم  نآ  زا  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دروم  رد  يا  هدع  هک  دوب  نیا  همان  نتـشون 
نبا هیواعم  دنا و  هدرک  فرـصت  ار  رـصم  رهـش  هک  دیرگنب  دوس ؟ هچ  ار  لصاح  یب  ياهـشسرپ  نیا  دـندومرف : دـندش و  نیگمـشخ  لا  ؤس 

وا هک  دنگوس  ادخ  هب  گرزب . تسا  یتبیـصم  ار  دمحم  ندش  هتـشک  یگرزب ! تبیـصم  هچ  هدیناسر  لتق  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  جیدخ و 
. دوب نم  نادنزرف  زا  یکی  دننام 

بحاصت ار  ام  تافرصتم  دنتخات و  ام  رب  نانآ  ناهگان  اما  میوش  زوریپ  هریچ و  ناشتافرـصتم  موق و  نیا  رب  هک  میدوب  راودیما  ام  هللا  ناحبس 
نب هللادیبع  دوخ  ریبد  سپ ، دشاب . نشور  یخساپ  امش  ياه  شسرپ  هب  یلاعت  هللا  ءاشنا  هک  مسیونیم  يا  همان  امـش  يارب  نم  کنیا  دندرک .
نانآ مان  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تفگ : نک ، رـضاح  نم  دزن  ار  مراد  دامتعا  نانآ  هب  هک  ار  یمدرم  زا  نت  دـنچ  دومرف : ار  عفار  یبا 

يدـسا و شیبج  نب  نیزر  ینانک و  هلئاو  نب  رماع  لیفطوبا  هتابن و  نبا  غبـصا  دومرف : ترـضح  مروآ ؟ تمدـخ  هب  ار  یناـسک  هچ  تسیچ ؟
یعخن و حابـصم  ینادمه و  روعا  هللادبع  نب  ثراح  ینادمهلا و  برـضم  نب  هثراح  يدسا و  ریهز  نب  فدنخ  يدبع و  رهـسم  نب  هیریوج 

. نم دزن  روایب  ار  هرارز ، نب  ریمع  دایز و  نب  لیمک  سیق و  نب  ۀمقلع 
هحفص 395] ]

مه امـش  دـناوخب و  مدرم  رب  ار  نآ  عفار  یبا  نب  هللادـیبع  دـیریگب و  ار  هتـشون  نیا  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندـش . رـضاح  نانآ 
کنیا دینک . راتفر  تلادع  هب  دیهد و  فاصنا  دوخ  فالتخا  رد  ادخ  باتک  هب  وا  اب  دزیخرب . امش  دض  رب  یسک  رگا  دیشاب و  رـضاح  هعمج 
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: همان
میحرلا نمحرا  هللا  مسب 

قح رد  ایآ  مرب . تیاکش  یسک  هچ  هب  منادیمن  دنگوس  ادخ  هب  دوخ …  نایعیـش  زا  ناناملـسم  نانموم و  هب  نانم ، ؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
بصغ عیاقو  لیلحت  زا  سپ  ماما   …  ) مدش عقاو  مولظم  نم  دنتفرگ و  متـس  هب  ارم  قح  هکلب  دندرک ؟ متـس  نم  قح  رد  ای  تفر  متـس  راصنا 

مدرم دـیدرگ … ) فذـح  دراوـم  نیا  هماـن  ندوـب  ینـالوط  تلع  هب  هتبلا  هک  دـنزادرپیم  ناـمثع  اـب  مدرم  تعیب  هب  وا ، تیـالو  تفـالخ و 
سپ دـنامن . نانآ  تسد  رد  يا  هرهب  تیالو  زا  دـندروآ و  رب  مد  دـنناوتن  مراشفب و  ار  ناشیولگ  مبای  تیالو  ناـنآ  رب  نم  رگا  دندیـسرتیم 

نآ دنرب و  بیصن  نآ  زا  وا  هلیسوب  هک  دیما  نیا  هب  دننادرگرب  نامثع  هب  نم  زا  ار  تیالو  ات  دندش  قفتم  دنتـساخ و  ياپ  رب  نم  دض  رب  همه 
دیـسر و اهـشوگ  هب  دیچیپ و  هنیدم  رد  تساخرب و  یگناب  دندرک ، تعیب  نامثع  اب  هک  یبش  دننادرگب . تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  ار  رما 

يا هدنهد : ادـن  نآ  تفگ : نینچ  يراب  تسیزیم !! اهمشچ  زا  ناهنپ  هک  دوب  یـسک  زا  کناب  نم  نامگ  هب  تسیک و  زا  گناب  دـشن  مولعم 
ار مالـسا  گرم  ربخ  زیخرب و  تفرگ ، ارف  گرم  ار  مالـسا  گرم ، یچراـج  يا  نک ، يراوگوس  زیخ و  ینکیم ، يراوگوس  مالـسا  رب  هک 

دیراذگ وا  تسد  رد  ار  تیالو  سپ  تسا  رترب  وا  زا  تیالو  رمع  رب  یلع  هک  انامه  دش . راکـشآ  رکنم  درم و  فورعم  هک  انامه  نک  مالعا 
هشیپ يرابدرب  و  مدرکیمن . لقن  ارنآ  دنتـشادن  یهاگآ  هعقاو  نیا  زا  مدرم  همه  رگا  دوب و  تربع  هیام  ادن  نیا  دینکم  راکنا  وا  یلاو  ماقم  و 

هتـسبلد رایـسب  تموکح )  ) رما نیا  هب  ایآ  وت  بلاطوبا  رـسپ  يا  تفگ : نم  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  دهاوخ …  هچ  یلاعت  يادخ  ات  متخاس 
زا وا  زا  دعب  تما  نیا  تیالو  منکیم . هبلاطم  ار  وا  قح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ثاریم  اما  متـسین  نآ  هب  هتـسبلد  متفگ : يا ؟

لئاح نم  قح  نم و  نایم  ریشمش  روز  اب  امش  هک  اریز  نم ، ات  دیرت  صیرح  تموکح )  ) رما نیا  هب  امش  تسا و  نم  نآ 
هحفص 396] ]

 … مروآیم وت  هاگرد  هب  ار  شیرق د  تیاکش  نم  ایادخ ! راب  دیا . هتشاد  زاب  مقح  زا  ارم  دیا و  هدش 
تیفاع و اـب  رگا  سپ  تسا  وت  اـب  نم  رما  تیـالو  بلاـطوبا  رـسپ  يا  دومرف : درک و  دـهع  نم  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ارنآ و دندرک ، فالتخا  رگا  اما  نک ، مایق  نآ  شریذـپ  راک و  نآ  هب  دـندش  میلـست  نآ  رب  قافتا  هب  دنتـشاذگاو و  وت  هب  ار  تیالو  یتمالس 

 … نک اهر  دنمرگرس  نآ  هب  هک  ار  هچنآ 
رکبوبا اب  هارکا  رابجا و  هب  دندوب  هدنام  نم  يارب  مردارب  رفعج  میومع و  هزمح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  رگا  اما  و 

ظفح ار  دوخ  نادـناخ  هک  متفرگ  رظن  رد  سپ  دوبن . هتخاس  نانآ  زا  يراک  هک  مدوب  لیقع ) ساـبع و   ) درم ود  راـچد  نم  مدرکیمن . تعیب 
زا رت  خـلت  ییابیکـش  اب  مدرب و  ورف  هتفرگ  يولگ  اب  ار  هودـنا  مشخ و  ياه  هعرج  مداهن و  مهرب  مشچ  هدـید ، رد  كاشاخ  راخ و  اب  منک و 

 … متخاس غیت  زا  رت  هدنفاکش  لظنح و 
نآ هک  دیدرک  عزج  زین  مدرم  امـش  و  دوب . دـب  يرایتخا  نآ  دـیزگرب و  ار  يرما  هک  تسا  نیا  عماج  لماک و  روط  هب  نامثع )  ) وا راک  حرش 
زا مدوب  یناملـسم  نم  متـشادن ) تکارـش   ) مرادن یماهتا  نامثع  نوخ  رد  دنگوس  ادخ  هب  دیامرف . مکح  وا  ام و  نایم  دـنوادخ  دوب . دـب  زین 
ارم رذـع  امـش  مدرک  يراددوخ  نآ  لوبق  زا  نم  دـینک . تعیب  نم  اب  ات  دـیدمآ  نم  دزن  دـیتشک  ار  وا  یتقو  دوب  دوخ  هناخ  رد  هک  نارجاهم 
هب هک  هنـشت  نارتـش  موجه  دـننام  دـیدروآ  موـجه  نم  هب  هاـگنآ  مدیـشک . سپاو  دیدیـشک  دـیتفرگ و  تعیب  يارب  هک  ار  متـسد  دـیتفریذپن 

لتق هب  ار  رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  ای  موش و  هتـشک  هک  مدرک  نآ  میب  هک  تفرگ  الاب  نانچ  امـش  ماحدزا  دنرب . موجه  دوخ  روخـشبآ 
 … دش لامیاپ  ناوتان  داتفا و  مشود  زا  ادر  دش و  هراپ  منیلعن  دنب  موجه  تدش  زا  دنناسرب ،

دیامنیم لیلحت  ار  دنتشاد  اور  وا  رب  هک  ار  تعیب  زا  دعب  ياه  ملظ  اهینکش و  تعیب  اه ، شروش  هب  دوخ  همان  رد  دعب  هب  اجنیا  زا  ترضح  )
تیاده هار  ناورهار  ار ، نانیا  و  ار ، ام  ایادخ ! راب   … دـیامرفیم )  اهتنا  رد  دـیامنیم و  شنزرـس  ار  یـضعب  هنادرمناوجان  لامعا  ادـیدش  و 

[. 615 . ] هد رارق  ایند  زا  رتهب  ام  يارب  ار  ترخآ  نادرگ و  تبغر  یب  ایند  هب  ار ، نانآ  ام و  يامرف و 
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هحفص 397] ]

دیسر شلها  هب  قح 

اج نآ  زا  نوچ  دمآ و  دورف  هذبر  رد  درک ، ور  هرصب  رد  نانکـش  تعیب  اب  راکیپ  يوس  هب  هنیدم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  نوچ 
ترـضح نآ  اـب  یئاـط  هفیلخ  نب  هللادـبع  دـمآ . دورف  هکم ) یکیدزن  رد  تـسا  یلحم  ماـن  ریبز  نزو  رب   ) دـیدق رد  یلزنم  رد  درک و  چوـک 

دنادرگزاب شلها  هب  ار  قح  هک  ار  ییادخ  ساپس  درک : ضرع  هللادبع  تفگ . دمآ  شوخ  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دومن ، تاقالم 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دنوش ، داش  نآ  هب  ای  دیآ  شوخان  ار  یموق  هاوخ  داهن  شدوخ  ياج  رد  ارنآ  و 
اب يرادافو  تهج  هب  یطیارـش و  ره  اج و  ره  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتخادرپ …  رازراک  هب  هدومن و  گنج  مالعا  اـب  دنتـشادن و  شوخ  زین 

. مینکیم راکیپ  وت  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
يو زا  درک  عورش  و  دوب -  ترضح  نآ  روای  تسودوا و  و  دناشن -  دوخ  رانک  رد  ار  وا  تفگ و  نیرفآ  وا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : ترضح  هب  وا  دومن ، شـسرپ د  يو  زا  يرعـشا  یـسوموبا  هرابرد  هکنیا  ات  ندرک  شـسرپ  ار  مدرم  لاوحا  عاضوا و 
. مکانمیب دبایب  يروای  رگا  امش  اب  وا  تفلاخم  زا  مرادن و  نانیمطا  وا  هب  نم 

شیپ هک  یناسک  انامه  تسین و  زوسلد  هاوخریخ  نانیمطا و  دروم  زین  نم  دزن  وا  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
یلو منک . رانکرب  ار  وا  متساوخیم  نم  دنتخاس و  طلسم  هتـشامگ و  مدرم  رب  ییاورنامرف  هب  ار  وا  دندوب و  وا  هتخابلد  دندوب  رادمامز  نم  زا 

هب میمـصت  زاب  نآ  زا  سپ  یلو  متـشاد  یقاـب  ار  وا  تهارک  اـب  زین  نم  مراذـگب و  شدوخ  ياـج  رـس  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  رتشا  کـلام 
. متفرگ شلزع 

هیلع  ) نینم ؤملاریما  دروآ . ور  ترضح  نآ  يوسب  یط  ياههوک  بناج  زا  يریثک  تیعمج  دوب  وگتفگ  لوغشم  هللادبع  اب  ماما  هک  روطنیمه 
: دندرک ضرع  دنتشگزاب و  هک  تشذگن  يزیچ  دنتفر و  تعرس  هب  دنچ  یناراوس  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تیعمج  نیا  دینیبب  دومرف : مالـسلا )

دوخ ياه  شکشیپ  ایاده و  يا  هدع  دنیآیم ، امش  يوسب  هتخادنا و  شیپ  ار  دوخ  نابسا  نارتش و  نادنفسوگ و  هک  دنتـسه  یط  هلیبق  اهنیا 
. دنوش جیسب  نمشد  اب  راکیپ  يارب  وت  اب  دنراد  دصق  یهورگ  هدروآ و  ار 

هحفص 398] ]
 … دهد ریخ  شاداپ  یط  هلیبق  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

ارم نانآ  تءایه  نسح  تعامج و  نآ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : هفیلخ  نب  هللادبع  دندومن ، مالس  ضرع  دندیسر  ترضح  تمدخ  نوچ  نانآ 
. دندومن تدارا  ضرع  هتفگ و  ینخس  اهنآ  زا  مادک  ره  تشاداو و  يداش  هب 

. درک زاربا  ترضح  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  تعاطا  تدارا و  سپـس د  دروآ ، ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  ییاط  متاح  نب  یلع 
ناملـسم دوخ  هاوخلدب  امـش  دهد . ریخ  يازج  هلیبق  امـش  هب  نآ  لها  مالـسا و  بناج  زا  دنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 

يرتحب دیبع  نب  دیعس  لثم  رگید  یضعب  سپـس  دیتشاد …  رطاخ  رد  ار  نیملـسم  هب  ندناسر  يرای  گنهآ  دیدیگنج و  نادترم  اب  دیدش و 
. داد ار  اهنآ  خساپ  ماما  هک  دندومن  تدارا  راهظا  ادیدش  دوخ  هبون  هب  نارگید  رتحب و  ینب  زا 

دیسر و راق  يذ  هقطنم  هب  ات  دندش  ناور  ترضح  نآ  لابند  هب  نانآ  زا  درم  دص  شش  درک و  چوک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  سپس 
[. 616 . ] دمآ دورف  اجنآ  هب  درم  دصیس  رازه و  نایم  رد 

ندز دب  لاف 

یلع اـی  درک ، ضرع  ترـضح  نآ  هب  يدرم  دـیامن ، تمیزع  هیرورح  هب  هک  دـش  جراـخ  هفوک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  يزور 
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هک مراد  نآ  فوخ  نم  درذـگب ، زور  زا  تعاـس  هس  هکنآ  اـت  دـینک  ربـص  تسین ، حالـص  هب  تعاـس  نیا  رد  امـش  تکرح  مالـسلا ) هیلع  )
ای تسا  رن  نم  بسا  نینج  دراد ؟ هچ  دوخ  محر  رد  مراوس  نآ  رب  نم  هکنیا  دومرف : نیب ، لاف  درم  نآ  هب  ترـضح  دـسرب ، امـش  هب  یبیـسآ 

. تسناد مهاوخ  منک  باسح  رگا  درک : ضرع  هدام ؟
هللا نا  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  دوخ  شیامرف  دـییءات  رد  هدومن و  بیذـکت  ار  نآرق  دـنک  قیدـصت  ارت  راتفگ  هک  ره  دومرف : نینم  ؤملاریما 

تیعماج و شناد و  یلاع و  ماقم  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرف : نیب  لاـف  درم  نآ  هب  هاـگنآ  [ 617  ] ۀعاسلا ملع  هدنع 
!! دومرفیمن ینکیم  وت  هک  ار  ییاعدا  زگره  دوخ  تیمتاخ 

هحفص 399] ]
وت ياه  هتفگ  هب  دنک و  قیدـصت  ارت  سک  ره  ینکیم ، رود  نم  زا  ار  ینایز  ای  یناسریم و  یعفن  دوخ  شناد  زا  ارم  هک  ینکیم  روصت  وت 
لاف چیه  دنوادخ !! درک : ضرع  درک و  نامـسآ  هب  ور  ترـضح  نآ  سپـس  دشاب . زاین  یب  دنوادخ  يرای  تناعتـسا و  زا  دـیاب  دـنک  دامتعا 

. هناگی يادـخ  يا  وت  زا  ریغ  ییادـخ  تسین  و  وت ، هزاـجا  ناـمرف و  زج  هب  دـسریمن  یناـیز  ررـض و  زگره  و  وت ، تیـشم  رگم  تسین  يدـب 
[. 618]

ایب ادخ  يوسب 

رد نم  دـش . هناور  لمج  گنج  يارب  هرـصب  يوسب  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  یماگنه  دـیوگیم : رماع  یبا  نب  کلام 
هریغم يراد ؟ دـنوادخ  هب  شیارگ  لـیم و  هریغم  يا  تفگ : هریغم  هب  دـمآ و  اـم  شیپ  رـسای  راـمع  هک  مدوب  هداتـسیا  هبعـش  نب  ةریغم  راـنک 

( لمج گـنج  رد  داـهج  يوسب  ندـناوخ  ارف   ) توعد نیا  رد  تفگ : وا  هب  راـمع  راـمع !؟ يا  دوب  دـهاوخ  میارب  يزیچ  نینچ  اـجک  تفگ :
ییوگیم وت  هک  نیا  زا  رتهب  زیچ  کی  ناظقیلابا  يا  تفگ : هریغم  ینک . ادـیپ  يرورـس  ناگدـنیآ  رب  یـسرب و  ناگتـشذگ  هب  ات  وش  لـخاد 

! تسه
ینشور و اب  سپس  دوش . نشور  ام  رب  تقیقح  ات  میدنبب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  میورب و  هناخ  رد  هکنیا  تفگ : وا  تسیچ ؟ نآ  تفگ : رامع 
مغ و هب  دوخ  نکیل  دزیگنارب و  ار  يا  هدـنخ  يریجنز ، ندرک  هراپ  اب  دـهاوخیم  هک  میـشابن  نایامزآ  روز  لثم  میوشیم و  نوریب  یهاـگآ 

. دیآ راتفرگ  هودنا 
ارم دـنگوس  ادـخ  هب  هدـب  نم  فرح  هب  شوگ  مینیزگرب ؟ ار  ییانیب  زا  سپ  يروک  ییاناد و  زا  سپ  ینادان  ایآ  زگره ، زگره  تفگ : راـمع 
وت هب  مشچ ) کی  لوپچ و   ) روع نیا  ناظقیلابا ، يا  دومرف : دش و  ربخ  اب  ود  نآ  نایرج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  لوا ، فص  رد  زج  ینیبن 
زا يزیچ  هب  دهد و  هولج  عقاو  ریغ  هنوراو و  ارنآ  دناشوپب و  لطاب  هب  ار  قح  هک  دنکیم  ششوک  هتسویپ  وا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم ؟: هچ 

. دشاب ایند  قفاوم  هک  نآ  رگم  دزیواین  نید 
يا ییوـگیم  تسار  تفگ : هریغم  دـناریم . تشهب  يوـسب  دـنک  یهارمه  نآ  اـب  هک  ار  سک  ره  هـک  تـسا  یتوـعد  نـیا  هریغم ! ياو  يا 

[. 619 . ] دوب مهاوخن  زین  وت  هیلع  زگره  مشابن  وت  اب  رگا  نم  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هحفص 400] ]

میتمحر نادناخ  ام 

هللا یلص  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  ینارنخـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
تسا یشکندرگ  هناشن  زا  یشورفدوخ  ربکت و  نانامه  دیریگ ، ارف  بوخ  ار  ممالک  دیونشب و  ار  منخس  مدرم  يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و 

مه رب  تشز  باقلا  دهدیم …  یشوخلد  لطاب  هب  ار  امش  وا  تسا  هدامآ  رضاح و  ینمشد  ناطیش  تسا  ربکت  زا  یشنم  گرزب  توخن و  و 
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. تسا لدع  ام  رادرک  قح و  ام  راتفگ  میتمحر ، نادناخ  ام  دینزن … 
دنزیگنایم رب  نامثع )  ) ناـشیومع رـسپ  یهاوخ  نوخ  هب  ار  مدرم  زا  يا  هدـع  صاـع  رمع و  هیواـعم و  هکنیا  رت  تفگـش  همه  زا  هک  ناـه !

یچیپرـس يو  زا  يراک  رد  زگره  مدیزرون و  تفلاخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  زگره  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  [ 620]
 … دیزرلیم نآ  زا  اهندب  ياهدنب  دنتسشنیم و  بقع  نآ  زا  ناعاجش  نادنمروز و  هک  متخاس  وا  رپس  يدراوم  رد  ار  دوخ  ناج  مدرکن ،

راداـفو وا  اـب  تما ، هک  تخاـس  هاـگآ  ار  امـش  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  مدرم ! يا  درک : ضرع  تساـخرب و  رـسای  راـمع  عقوم  نیا  رد 
[. 621 . ] دوب هتخاس  هاگآ  ار  اهنآ  ماما  هک  یلاح  رد  دندش  هدنکارپ  مدرم  سپ د  دنام . دهاوخن 

منم نیبم  ماما 

زا ولمم  هک  میدرکیم  روبع  ینابایب  زا  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تمدـخ  رد  هک  اهگنج  زا  یکی  رد  دـیوگیم : رـسای  راـمع 
ایآ نم  يالوم  يا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دوب  هچروم 

هحفص 401] ]
. منک نییعت  ار  اهنآ  دادعت  مناوتیم  منادیم و  نم  رامع  يا  یلب  دومرف : ترضح  دنادب . ار  ناگچروم  نیا  هرامش  هک  تسه  یسک 

، يا هدناوخن  ار  سی  هروس  رگم  رامع  يا  دومرف : ترـضح  دینادیم ؟ اجک  زا  ار  اهنیا  دادـعت  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  مدرک : ضرع 
: دومرف ترـضح  ما . هدناوخ  ررکم  ار  هروس  نیا  موش  تیادف  یلب  مدرک : ضرع  نیبم  ماما  یف  هانیـصحا  یئیـش  لک  و  دـیامرفیم : هک  اجنآ 

[. 622 . ] منم تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نیبم  ماما  زا  روظنم  رامع  يا 

نایخزرب یلع و  ترضح 

تشاد رارق  هزاورد  نوریب  هک  یناتـسربق  رانک  هب  هفوک ، کیدزن  هک  یتقو  نیفـص  گنج  زا  تعجارم  ماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
، نانیشن كاخ  يا  کیرات ! ياهربق  یکاخ و  ياهناکم  كانتـشحو و  ياه  هناخ  نانکاس  يا  دومرف : نینچ  درک و  اهربق  يوس  هب  ور  دیـسر 

ایند رابخا  زا  رگا  دـش . میهاوخ  قحلم  امـش  هب  زین  ام  دـیتفرگ و  یـشیپ  ام  رب  هار  نیا  رد  امـش  ناگدز ، تشحو  يا  ناـیاهنت  يا  ناـبیرغ  يا 
اهنیا هدـش  میـسقت  ناتلاوما  دـندمآ و  رد  نارگید  حاکن  هب  ناتنارـسمه  دـندش ، نکاس  نارگید  ار  ناـتیاه  هناـخ  میوگیم  امـش  هب  دیـسرپب 

. ربخ هچ  امش  دزن  تسا  ام  دزن  هک  تسا  ياهزیچ 
رفـس يارب  هشوت  داز و  نیرتـهب  هک  دـنهدیم  ربـخ  امـش  هب  اـمتح  دوش  هداد  نتفگ  هزاـجا  اـهنآ  هب  رگا  دوـمرف : درک و  شناراـی  هب  ور  سپ 

[. 623 . ] تسا يراگزیهرپ 

وگ ثیدح  قفانم 

تفـالخ رود  رد  يو  درک  كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فیرـش  رمع  رخآ  لاـس  هک 3  تـسا  یناـسک  زا  [ 624  ] هریرهوبا
هاگتسد هب  یهاوخ  ریخ  زا  درک و  يرهاظ  توکس  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 

هحفص 402] ]
زور و  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هاگ  همیخ  رد  ار  يزور  تفرگ و  هرانک  گـنج  زا  نیفـص  گـنج  ماـگنه  رد  دومنیمن . غیرد  هیواـعم 
هرفس رب  دادیم و  حیجرت  ار  هیواعم  هرفس  یلو  درکیم  ادتقا  ترـضح  هب  زامن  رد  دنیوگ  دنارذگیم و  هیواعم  نایرکـشل  نایم  رد  ار  رگید 

[. 625 …  ] تسا لضفا  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  زامن  رت و  برچ  هیواعم  ياذغ  تفگیم : تشگیم و  رضاح  وا 
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يدازآ تموکح و 

زا نم  هک  دینک  لا  ؤس  نم  زا  نم  نداد  تسد  زا  لبق  دندومرف  ینارنخـس  نمـض  درکیم و  ینارنخـس  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
نایدوهی زا  يدرم  درک . دنهاوخن  نایوگغورد  زج  نم  زا  سپ  ار  ییاعدا  نینچ  داد و  مهاوخ  خساپ  دوش  لا  ؤس  هچنآ  ره  زا  شرع ، نودام 
باحصا دنام . یهاوخرد  نآ  رد  هک  درک  مهاوخ  لا  ؤس  ییاهزیچ  نم  هک : دز  دایرف  هدننز  ینحل  اب  دنلب  يادص  اب  سلجم  هشوگ  زا  برع 

عـنم و ار  ناـنآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندروآ . موـجه  يو  هب  دـندش و  مـشخ  رد  وا  هناـبدا  یب  دروـخرب  زا  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ناتـسود  و 
تصرف اب  ددرگیمن و  راوتسا  يدرخ  مک  یگدزباتش و  اب  یهلا  ججح  دیناشکم . یگچاپتسد  باتـش و  هب  ار  يو  دینک و  شیاهر  دندومرف :

[. 626 …  ] دنکیمن ادیپ  دومن . یهلا  نیهارب  لئاس  زا  نتفرگ 

قح قاقحا  تموکح و 

راق يذ  هقطنم  رد  لـمج  لـهاج  نارگبوشآ  اـب  گـنج  يارب  هرـصب  يوس  هب  دوخ  رفـس  هار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ترـضح 
رد مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  روضح  زا  نوچ  و  دندمآ ، دورف  اجنآ  رد  دنتـشگیم  زاب  هکم  زا  هک  زین  جاجح  زا  یهورگ  درک . فقوت  [ 627]

تیعمج هدهاشم  اب  سابع  نبا  دنیامن . هدافتـسا  ترـضح  نآ  حیاصن  زا  ات  دـندش  عمج  ترـضح  نآ  همیخ  کیدزن  دـندش  علطم  لحم  نآ 
نینم ؤملاریما  يا  درک : ضرع  تفای . دوخ  هنهک  شفک  هگنل  ندومن  هلـصو  لاح  رد  ار  ناشیا  دش و  لخاد  نینموملاریما  همیخ  هب  قاتـشم ،

هکنیا هب  ام  جایتحا  مالسلا ) هیلع  )
هحفص 403] ]

زا ات  دنام  شوماخ  نانچمه  دادـن و  يو  هب  یخـساپ  ترـضح  تسا . رتشیب  هنهک  ياهـشفک  نیا  ندرک  هلـصو  زا  ییامن  حالـصا  ار  ام  روما 
ردـقچ نم  ياهـشفک  نیا  ساـبع  نبا  دومرف : ساـبع  نبا  هب  تشاذـگ و  شرگید  هگنل  راـنک  ار  نآ  هاـگنآ  دـش . غراـف  دوـخ  شفک  ریمعت 

ترـضح دـنرادن . یـشزرا  هداتفا و  تمیق  زا  دـنا  هدـش  سردـنم  هدروخ  هلـصو  سب  زا  ياهـشفک  نیا  درک : ضرع  سابع  نبا  دـنزرایم ؟
مسق ادخ  هب  سابع  نبا  دومرف : ترضح  نیا . زا  رتمک  دیاش  ای  مهرد  کی  درک : ضرع  سابع  نبا  وگب . نآ  يارب  یتمیق  لاح  نیا  اب  دومرف :

منک و یقح  قاقحا  نآ  هطـساو  هب  هکنآ  رگم  تسا . مدرم  رب  تموکح  تراما و  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  شزرا د  یب  هنهک و  ياهـشفک  نیا 
[. 628 . ] میامن عفد  ار  یلطاب  ای 

رصم یلاو 

هب يا  همان  [ 629  ] دیسر مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  ربخ  نوچ  دیوگیم : روهشم ) خروم   ) دمحم نب  ماشه 
يارب نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  انامه  دعب ، اما  هک : تشاگن  تشاد  تماقا  نیبیصن  هقطنم  رد  اهزور  نآ  هک  یعخن  رتشا  ثراح  نب  کلام 

تداهـش هب  وا  دـندرک … و  جورخ  يا  هدـع  يو  رب  مدراـمگ و  رـصم  رب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  میوجیم …  کـمک  يو  زا  نید  ییاـپرب 
دامتعا و دروم  هک  ار  تنارای  زا  یکی  میـشیدنیب و  يریبدت  رـصم  رما  رد  ات  يآ ، نم  دزن  يدوزب  نیاربانب  دانک -  تمحر  شیادخ  دیـسر - 
تشاذـگ و دوخ  ياجب  ار  يدزا  رماع  نب  بیبش  هب  ار  يدرف  رتشا  کلام  رامگب . تدوخ  ياهراک  رب  ینیزگیاج  يارب  دنتـسه  یهاوخ  ریخ 

ربخاب ار  وا  رـصم  یلاها  لاوحا  زا  تفگ و  زاب  يو  هب  ار  رـصم  ربخ  ماما  دـش . دراو  ترـضح  نآ  رب  اـت  تفر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع يوس  هب 
لیلد نیا  هب  منکیمن  یـشرافس  وت  هب  نم  هاگره  سپ  اـجنآ . هب  ورب  سپ  تسین  هتـسیاش  اـجنآ  يارب  وت  زج  یـسک  دومرف : وا  هب  تخاـس و 

یمرن اب  ار  یتشرد  وج و  يرای  مهم  ياهراک  رد  ادخ  زا  منکیم  هدنسب  وت  رظن  يءار و  هب  هک  تسا 
هحفص 404] ]
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ار دوخ  ثاثا  دـش و  جراخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درن  زا  رتشا  کلام  نک …  راتفر  یمرن  اب  تسا  زاـسراک  شمرن  هک  اـجنآ  اـت  زیماـیب و  مهب 
، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تشون . رصم  مدرم  هب  يا  همان  وا  شیپاشیپ  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوش . رصم  يوسب  تکرح  هدامآ  ات  درک  عمج 

ساره تاقوا  رد  دباوخیمن و  كانـسرت  ياهزور  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  نم  انامه  امـش …  رب  مالس 
تسا يریـشمش  ناس  هب  وا  تسا  رتشا  ثراح  نب  کلام  نامه  وا  ادخ … و  ناگدنب  نیرت  هدنمزر  زا  وا  دباتیمن  رب  يور  نمـشد  زا  زیگنا 

قیمع و يا  هشیدنا  تسا . نیگنـس  تناتم و  اب  مزر  ماگنه  هب  دزیرگن و  نادیم  زا  دوز  دیارگن  يدنک  هب  شا ، هبل  يزیت  و  شزیت ، هنادند  هک 
 … دیرب نامرف  ار  شرما  دیونشب و  ار  شنخس  سپ  دراد  وکن  یلمحت  ربص و  راد و  هشیر 

رـصم هب  کلام  رگا  تسنادیم  هیواعم  دنتـشون . يو  هب  ار  کلام  تکرح  ربخ  قارع  رد  هیواعم  ناسوساج  دش  تکرح  هدامآ  کلام  نوچ 
هیلع  ) یلع هک  داتـسرف  ماغیپ  دوب  نکاس  مزلق  هقطنم  رد  زادرپ  تایلام  هک  یناقهد  هب  اذـل  تفر  دـهاوخ  نوریب  يو  گنچ  زا  رـصم  دـهن  اـپ 

دیشخب مهاوخ  وت  هب  ار  هیحان  نامه  تایلام  یتسه  هدنز  ات  يرادرب  ام  رس  زا  ار  وا  رش  رگا  هداتسرف  رـصم  فرط  هب  ار  رتشا  کلام  مالـسلا )
لتق رد  یناوتیم  هچ  ره  نیاربانب 

هداتـسرف رـصم  يوس  هب  ار  رتشا  کلام  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع انامه  تفگ : نانآ  هب  درک و  عمج  ار  ماـش  لـها  هیواـعم  هاـگنآ  نک . هراـچ  وا 
اعد وا  اب  زین  یگمه  درک و  اعد  هاگنآ  دـنک . هاـتوک  اـم  رـس  زا  ار  وا  رـش  دـنوادخ  هک  مینک  اـعد  میهاوخب و  ادـخ  زا  اـت  دـییآدرگ  یگمه 

. دندرک
ماش لها  زا  يدرم  نم  تفگ : درک و  مالـس  يو  رب  دمآ  وا  لابقتـسا  هب  ناقهد  نآ  دیـسر  مزلق  هب  ات  دـش  نوریب  رـصم  يوس  هب  رتشا  کلام 

ار یکاروخ  وا  تفر . يو  هناخ  هب  رتشا  کلام  دـیامن . باسح  ار  وا  تاکز  کلام  ات  تساوخ  مراک و  تمدـخ  تنارای  وت و  يارب  متـسه و 
هیواعم هب  کلام  تداهـش  ربخ  تشکاج ، رد  ار  وا  دروخب ، نآ  زا  کـلام  نوچ  درب و  کـلام  دزن  دوب  هدرک  هتـشغآ  مومـسم  لـسع  اـب  هک 

درک و زاب  امـش  رـس  زا  ار  کلام  رـش  درک و  تباجا  ار  ناـتیاعد  یلاـعت  ادـخ  هک  امـش  رب  داـب  هدژم  تفگ : درک و  عمج  ار  مدرم  وا  دیـسر 
دیسر مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  کلام  تداهش  ربخ  نوچ  اما  دندادیم  هدژم  مه  هب  هدش و  رورسم  نیا  ندینش  اب  یگمه 

هحفص 405] ]
نیرتـگرزب هتبلا  دوب  هوک  زا  رگا  وا  دوب ، وا  زا  تشاد  هچ  ره  هک  کـلام  رب  ادـخ ، نیرفآ  دومرف : دروخ و  سوـسفا  رایـسب  دیـشکرب و  یهآ 

تخاس و ناریو  ار  یناهج  وت  گرم  دنگوس ، ادخب  هک  یتسار  اکلام  دوب . یتخس  گنـس  انامه  دوب  گنـس  رگا  دوب و  نآ  هرخـص  نوتس و 
نیا نم  ادـنوادخ  نیملاـعلا …  بر  دـمحلا هللا  نوعجار و  هیلا  اـنا  هللااـنا و  دومرف : سپـس  دـنهد ، رـس  هیوم  دـیاب  ییوت  نوچ  رب  ناـنک  هیوم 

[. 630 …  ] تسا راگزور  بئاصم  زا  وا  گرم  هک  مراذگیم  وت  باسح  هب  ار  گرزب  تبیصم 

دیوگیم ثیدح  يوار 

لزنم هب  هدرک و  لمح  ار  نآ  اصخـش  دوخ  درک و  يرادیرخ  امرخ  مهرد  کی  هک  مدید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیوگیم : ثیدـح  يوار 
. میروایب امش  يارب  ارنآ  دییامرف  هزاجا  مالسلا !) هیلع   ) یلع ای  دندرک : ضرع  تکلمم  سیئر  هب  تدارا  يور  زا  باحصا  زا  یـضعب  دربیم 

[. 631  ] تسا رت  هتسیاش  دوخ  عاتم  لمح  هب  دراد  هلئاع  هک  یسک  دومرف : باوج  رد  ترضح 

تداهش زا  فسءات  تفالخ  شیاتس 

دیـسر تفالخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  اذـل  دوب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع یمئاد  ناوریپ  ناهارمه و  زا  یکی  ناـحوص  نب  ۀعـصعص 
هب تفالخ  لوبق  اب  وت  ینعی : اهیلا  کنم  جوحا  کیلا  یه  کتعفرام و  اهتعفر و  کتنازام و  ۀفالخلا و  تنیز  تفگ : ترضح  نآ  هب  باطخ 

یلو يدرب  الاب  ار  شماقم  يداد و  تعفر  تفالخ  هب  وت  دادـن  لالج  دیـشخبن و  تنیز  ار  وت  تفالخ  اما  يداد  ـالج  يدیـشخب و  تنیز  نآ 
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. تفالخ هب  وت  زا  تسا  رتدنمزاین  وت  هب  تفالخ  دربن . الاب  ار  وت  دادن و  ماقم  تعفر و  وت  هب  تفالخ 
ترـضح نآ  هب  باطخ  دـمآ  ماما  تادایع  هب  دوب  هدـیمرآ  رتسب  رد  دوب و  هدروخ  تبرـض  ترـضح  هک  یتقو  ناحوص  نب  ۀعـصعص  نیمه 

، نانم ؤمریما  يا  امیلع  هللا  تاذب  تنک  دـقل  امیظع و  كردـص  یف  هللا  ناک  دـقل  هللاوف  اتیم ، ایح و  نینم  ؤملاریما  ای  هللا  کحری  درک  ضرع 
تیادخ

هحفص 406] ]
. يدوب اناد  الماک  شیئاسانشب  وت  دوب و  گرزب  وت  دزن  رد  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دنک ، تمحر  گرم  زا  سپ  یگدنز و  رد 

دنوادخ زین  ار  وت  ۀنوعملا  ریثک  ۀنووملا  فیفخ  تنک  دقلف  هللا  کمحری  تنا  و  دومرف : ناحوص  نب  ۀعصعص  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع
بش رد  هک  دوب  يدودعم  دارفا  ءزج  هعصعص  [ 632 . ] يدوب راک  کمک  هدننک و  يای  رایسب  رابکبس و  جرخ و  مک  يدرم  هک  دنک  تمحر 

ۀعـصعص درک . تکرـش  بش  کیرات  لد  رد  وا  نیفدت  مسارم  ترـضح و  نآ  هزانج  عییـشت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تداهش 
زا یتشم  رگید  یتسد  ای  تشاذگ و  دوخ  شپت  رپ  بلق  يور  تدس  کی  داتسیا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رهطم  ربق  رانک  نیفدت ؛ نایاپ  زا  سپ 

هلمج ود  هک  درک  داریا  مالسلا ) هیلع   ) یلع صاخ  نارای  نادناخ و  عمج  رد  روش  رپ  يا  هباطخ  تخیر و  دوخ  رس  رب  تشادرب و  ربق  كاخ 
. میئامنیم رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  يابیز 

؛ کتریسب لمعلا  كرثا و  انئافتقاب  انیلع  نمم  نا  هللا  لاساف 
. مینک لمع  وت  هریس  هب  میشاپ و  وت  وریپ  هک  دهد  قیفوت  دهن و  تنم  ام  رب  هک  منکیم  اضاقت  دنوادخ  زا 

. تسب ار  يدب  رـش و  ياههار  دوشگ و  ار  ریخ  ياهرد  وت  یگدـنز  دـنگوس  ادـخب  رـشلل ؛ قلافم  ریخلا و  حـتافم  کتایح  تناک  دـقل  هللا  وف 
[. 633]

تفالخ عورش 

تفالخ زور  هد  هام و  لاس و 3  هک 2  یلاح  رد  تفر . ایند  زا  یگلاس  رد 63  يرجه  لاس 13  رد  دش و  هفیلخ  ترجه  مهد  لاس  رد  رکبوبا 
[. 634  ] درک

هد يو  تفالخ  تدم  دـش و  هتـشک  یناریا ) زوریف   ) ؤل ؤلوبا  تسد  هب  لاـس 23  هجحلا ي  يذ  رخاوا  رد  دـمآ و  راـک  يور  رمع  وا  زا  سپ 
دوس هب  نآ  هجیتن  هک  داد  ار  ییاروش  لیکـشت  روتـسد  دوخ  زا  سپ  هیفلخ ي  نییعت  ماـگنه  هب  رمع  [ 635 . ] دوب زور  هام و 4  شـش  لاس و 

رد نامثع  دش و  مامت  نیخیش ، هریس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هریس  هب  يو  ندرک  لمع  هب  طونم  نامثع ؛
هحفص 407] ]

. دیشک ازارد  هب  مک  زور  دنچ  لاس  يو 12  تفالخ  اعومجم  هک  درک  تفالخ  يرجه  لاس 35  هجحلا  يذ  ات  يرجه  لاس 24  مرحم  لئاوا 
[. 636]

قساف و لامع  درک  دوخ  تفالخ  زا  سپ  ترـضح  هک  يراک  لوا  دندومن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  رب  عامجا  مدرم  يرجه  لاس 35  رد 
. دوب هدش  ماش  یلاو  رکبوبا  نامز  رد  هک  دوب  هیواعم  تفرن  اهلزع  نیا  راب  ریز  هک  یناسک  زا  دومن  لزع  ار  هیما  ینب  نامثع و  رجاف 

: زا دنترابع  بیترت  هب  هک  داد  خر  ییاهگنج  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  نایقتم  يالوم  تفالخ  لاس  جنپ  رد 
. هرصب رد  يرجه  لاس 36  رد  لمج  گنج  - 1

يرجه لاس 36 و 37  رد  نیفص  گنج  - 2
. يرجه لاس 39  رد  ناورهن  گنج  - 3

. دیسر تداهش  هب  مجلم  نبا  ءایقشلا  قشا  جاوخ و  طسوت  يرجه  لاس 40  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرخالاب  و 
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!! نک باتش  ام  يوس  هب  هدیدمغ ، يا 

يرادهگن یگدیسر و  تیلوئسم  وا  یسوم  ما  مان  هب  تشامگیم  تمه  يراذگتمدخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هناخ  رد  يوناب 
نایم ییوگتفگ  دهاش  مالسلا ) هیلع   ) یلع تداهش  زا  شیپ  زور  دنچ  نز  نیا  تشاد . هدهع  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  رتخد  همطاف 

: دنکیم شرازگ د  نینچ  ار  وگتفگ  نیا  وا  تسا  هدوب  موثلک  ما  شرتخد  و  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ 
امـش اب  نیـشنمه  هارمه و  نادنچ  رگید  هک  منیبیم  نینچ  نم  مزیزع ! رتخد  يا  دیوگیم : موثلک  ما  شرتخد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدینش 
مدید باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دومرف : ترضح  زیزع ؟ ردپ  يا  رگم ، روطچ  دیسرپ : موثلک  ما  دوب . مهاوخن 

. يدرب نایاپ  هب  ار  تا  هفیظو  تسین ، وت  رب  يزیچ  رگید  یلع ! يا  دیامرفیم : دنکیم و  كاپ  ما  هرهچ  زا  رابغ  شیوخ  تسد  اب  هک 
هحفص 408] ]

شارخناج يدایرف  هنحـص  نیا  هدـهاشم  اب  موثلک  ما  دروخ  ار  تبرـض  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  دوب  هتـشذگن  زور  هس  زا  شیب 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نم  نکن  ار  راـک  نیا  مزیزع ! رتـخد  يا  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  هک  دادرس 

[. 637 . ] تسا رتهب  وت  يارب  تسا  ام  شیپ  هچنآ  هک  باتشب  ام  يوس  هب  یلع  يا  دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  نم  هب  شتسد  اب  هک  منیبیم 

نارادوربآ هانپ 

ترـضح هب  رتخد  ردپ  دندوب . تحاران  رتخد  ناردارب  ردپ و  دندروآ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تمدـخ  دجـسم  رد  ار  يرتخد  يزور 
يدمآ شیپ  اریخا  نکل  هدشادیپ . شیارب  فرشا  نایعا و  زا  يدایز  ناراگتـساوخ  تسا و  نم  رتخد  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک  ضرع 

یلو یلو  تسا  هرکاب  دیوگیم  میدرک  هعجارم  هلباق  هب  تسه  مه  هرکاب  هک  یلاح  رد  هدش  هلماح  وا  هدیدرگ  ام  يریزبرس  بابسا  هک  هدش 
. دییامن لح  ار  ناملکشم  امش  ات  میا  هدومیپ  ار  دایز  تفاسم  نیا  يراچان  زا  دراد  مه  لمح 

دنیوگیم هک  يروطنامه  هک  داد  ربخ  هلباق  نک  هنیاعم  ار  رتخد  دومرف : هلباق  هب  ترضح  هاگنآ  دندز . يا  هدرپ  دومرف  ترـضح  دجـسم  رد 
بکترم نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  هک  درک  هیرگ  دروخ و  مسق  رتخد  ؟ يراد هقباس  هچ  تدوخ  هک  دیـسرپ  رتخد  دوخ  زا  ترـضح  تسه ،

: دومرف ترضح  هک  تسا  نیا  تیاور  کی  دراد ) تیاور  ود  ناتساد  نیا   ) منکیم لح  ار  لکشم  نالا  دومرف : ترضح  ما . هدشن  یتیـصعم 
هتخیر و یفرظ  رد  ار  اهيزبس  نآ  زا  يرادـقم  دـیروایب … ، ار  دـنوشیم  زبس  هدـنام  دـکار و  بآ  يور  هک  ییاه  يزبس  نیا  زا  يرادـقم 

هتبلا  ) مود تیاور  هب  اما  دوشیم . جراخ  دوش  عفد  وا  زا  دیاب  هچنآ  تقو  نآ  دنیـشنب  نآ  يور  هنهرب  رتخد  نآ  هک  هلباق  هب  دومرف : ترـضح 
ضرع دوشیم ؟ ادیپ  فرب  امـش  نیمزرـس  رد  دومرف : رتخد  ردپ  هب  ترـضح  دـشاب ) هدوب  يرگید  لقتـسم  دروم  ود  هیـضق  ای  تسا  نکمم 

ات هفوک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  يروایب ؟ ار  اهفرب  نآ  زا  يردـق  یناوتیم  دومرف : دراد . فرب  یلیخ  اـم  ياـههوک  یلب  درک :
چیه تسا . خسرف  میتسه 250  ام  هک  یلحم 

هحفص 409] ]
هاگنآ دش . دـهاوخ  لح  فرب  هلیـسوب  لکـشم  نیا  هکلب  دوشیمن  مه  فرب  نودـب  دومرف : ترـضح  دـنکب . ار  راک  نیا  دـناوتیمن  یتردـق 

دروآ و فرب  ماش  ياههوک  زا  درک و  زارد  ار  تیالو  تسد  سپس  درک و  رهاظ  ار  شدوخ  تردق  دنوادخ  هک  شاب  مارآ  دومرف : ترضح 
ددرگیم عفد  وا  زا  دنیـشنب و  فرب  نیا  يور  دییوگب  رتخد  هب  دـنزیرب و  یتشط  رد  هدرپ  تشپ  ار  نآ  دومرف : سپـس  تشاذـگ . دجـسم  رد 

هیلع  ) یلع دوخ  هاگنآ  دننام …  مرک  یناویح  هدمآ  نوریب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  دنداد  ربخ  تقو  کی  دراد ، نزو  لاقثم  هک 750  یناویح 
؟ يدوب هتفر  مامحتسا  انش و  يارب  هدوب  دکار  هدنام و  هک  ییاهبآ  رد  یهاگ  ایا  درک  لا  ؤس  رتخد  زا  ترضح  درک . لح  ار  لکشم  مالسلا )

بآ رد  یلب  دومرف : ترـضح  ما . هتفر  نآ  رد  مه  نم  هک  هدوب  ییاج  ناملحم  کیدزن  ررکم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  یلب  درک : ضرع  رتخد 
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. دش دنلب  مدرم  ریبکت  هک  دوب  اجنیا  رد  دوب  هدرک  دشر  نوخ  ندروخ  هطـساوب  اجنامه  هدش و  دراو  تندـب  رد  ولاز )  ) روناج نآ  يا و  هتفر 
[. 638]

یلع تفالخ  زاغآ 

ءارق راصنا و  زا  هک  ماما  رادـفرط  حانج  دـندوب . نامثع  دـض  یگمه  دـندرک  حرطم  هفیلخ  نانع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  یناـسک 
زین دادیمن و  ندرک  دنلبرـس  لاجم  ریبز  هحلط و  هب  هک  دوب  يوق  ناـنچ  نآ  دوب  رادروخرب  هباحـص  تیاـمح  زا  دوب و  هدـش  لیکـشت  هفوک 

تفالخ هب  سک  همه  زا  وا  هک  تفگیم : تیمکح  راد  ریگرد و  صاقو  نبدعـس  تفرگ . زین  صاقو  نبدعـس  زا  ار  تفـالخ  هیعاد  تصرف ،
ادتبا رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هباحص ، رارصا  ربارب  رد  نکیل  تسا . هتشادن  ریخا  ياه  هنتف  نامثع و  لتق  رد  یتسد  نوچ  تسا . رتراوازس 

ام هک  دنتفگ  دندمآ و  مردپ  دزن  باحصا  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ د  هک  هدرک  لقن  هیفنح  دمحم  زا  يربط  درک . يراددوخ  نتفریذپ  زا 
نانآ مشاب . امش  ریما  ات  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب  امش  ریزو  نم  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع میـسانشیمن . ار  یـسک  تفالخ  هب  وت  زا  رتراوازس 
سابع نبا  دشاب  دجـسم  رد  دیاب  دشاب و  دناوتیمن  افخ  رد  وا  تعیب  هک  تفگ : ترـضح  نآ  میریذپ . مین  ار  يزیچ  وت  اب  تعیب  زج  دنتفگ :

دنیوگب و ینخس  هتساخرب و  یضعب  دجسم  رد  ادابم  متشاد  نآ  سرت  دیوگیم :
هحفص 410] ]

هرخالاب دننک . ضارتعا د  دنا  هداد  تسد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهگنج  رد  ار  شیوخ  يومع  ای  ردـپ  هک  یناسک  ای 
يراصنا ریغ  نافلاخم  هک  یضعب  زا  ریغ  هب  دندرک  تعیب  وا  اب  دندمآ و  دجسم  هب  راصنا  نیرجاهم و  تفر و  دجـسم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

نامثع تفالخ  تامعن  زا  نادنم  هرهب  زا  همه  هک  دیز  نب  ۀماسا  هملسم و  نبدمحم  تباث و  نب  دیز  رمع و  نب  هللادبع  زا  دندوب  دنترابع  هک 
یگمه دیوگیم : هیفنح  دمحم  دندوب . صاقو  یبا  نبدعـس  ودلخم  نب  ۀملـسم  کلام  نب  بعک  تباث و  نب  ناسح  رگید  فلاخم  دـندوب و 

نم دومرف : هدرک و  يراددوخ  تعیب  شریذپ  زا  زاغآ ، رد  ماما  مثعا  نبا  تیاور  هب  دندرک . تعیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  رفن  دنچ  زج  راصنا 
تساوخ وا  زا  تفر و  هحلط  دزن  مدرم  اب  هاگنآ  دنرادن  تابث  نآ  رب  اهلقع  هتفرگن و  مارآ  نآ  رب  اهبلق  هک  منیبیم  تتـشتم  نانچ  نآ  ار  راک 

چیه هک  اهنآ  نکیل  دش . حرطم  زین  ریبز  اب  نخـس  نیمه  ریظن  تسین . یـسک  تفالخ  هب  وت  زا  رتراوازـس  تفگ : هحلط  اما  دریذپب  ار  تفالخ 
ياوه ود  نیا  هتبلا  دـننک . اپ  تسد و  دوخ  يارب  ییاج  قیرط  نیا  زا  ات  دـندش  یـضار  ماـما  اـب  تعیب  هب  دنتخانـشیمن  دوخ  رد  ار  ياـهنیمز 

ماما اب  تعیب  رد  دنتساوخ  نامثع  ناگتـسب  زا  یـضعب  دوب  رادروخرب  زین  هشیاع  تیامح  زا  هحلط  نوچ  یـسک  دنتـشاد و  رـس  رد  ار  تفالخ 
رب نانآ  هک  یقح  اهنت  دومرف : تفلاخم ، نمـض  ماما  ماما  دـنک  رظن  فرـص  تساهنآ  تسد  رد  لاملا  تیب  زا  هچنآ  زا  ماـما  اـت  دـننک  طرش 
هام هن  لاس و  راهچ  تفالخ  زاغآ  نیا  سب و  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  دنراد  وا  هدهع 

. دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

نانکش تعیب  تعیب و 

ناوتیمن مدرم  يراکمه  مدع  تلع  هب  هدیچیپ  روهظون و  ياه  هنتف  نیا  نایم  رد  هک  دوب  نیا  ناگدـنک  تعیب  موجه  عقوم  رد  ماما  ساسحا 
هک میوریم  يراک  شیپاشیپ  ام  هک  دیرآ  تسد  هب  ار  يرگید  دیراذگب و  ارم  دومرف : تعیب  زور  رد  اذل  درک . يربهر  تمالس  هب  ار  هعماج 

ياهدادخر ثداوح و  اما  [ 639 …  ] ياپ رب  اهدرخ  دـنامیمن و  ياجرب  نآ  ربارب  رد  اـهلد  تساـهگنر . نوگ  هنوگ  تساـه و  هیور  ار  نآ 
هنتف رد  ندرک  راک  هک  ار  ماما  روصت  نیا  يدعب 

هحفص 411] ]
. مدشیمن نآ  رد  لخاد  لوا  زا  دریگیم  الاب  دح  نیا  هب  راک  هک  متسنادیم  رگا  دومرف : ینامز  ماما  اذل  درک . نشور  ار  تسا  راوشد  رایسب 
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[. 640]
: دومرف نینچ  تعیب  زور  هرابرد  ترضح  نآ  اهدعب  اذل 

متسد مدزیم و  زابرـس  نم  دینک و  تعیب  نم  اب  هک  دیداهن  نم  هب  يور  دیتشک ، ار  وا  دیدمآ و  دیتساخرب  نامثع  تفالخ  هب  هک  هاگ  نآ  ات 
نم دیدیـشکیم و  ار  متـسد  امـش  مدـشیم و  عناـم  نـم  دـییاشگب و  ار  متـسد  اـت  دـیتخادرپ  شکاـشک  هـب  نـم  اـب  مدوـب  هتــشاد  سپاو  ار 

زج نوچ  مینکیم  تعیب  هک  دیتفگ  ارم و  ای  تشک  دیهاوخ  ار  رگیدکی  ای  متشادنپ  هک  دیدرک  ماحدزا  نانچ  نم  رس  رب  سپ  متـشاذگیمن 
[. 641 …  ] مدرک تعیب  امش  اب  راچان  هب  میهدن …  اضر  یسک  هب  وت  زج  میباین و  ار  یسک  وت 

.. دینک یفخم  ار  مربق 

دنتخیریم و کشا  ترضح  نآ  نادنزرف  یمامت  دندوب . هدش  عمج  ماما  هناخ  درگادرگ  مدرم  همه  دندروآ  هناخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. دیسوبیم ار  اهنآ  دومنیم و  مارآ  ار  اهنآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما

ماما درک . ار  وا  شرافـس  اددـجم  داتـسرف و  مجلم  نبا  يارب  ار  هیقب  دیـشون و  ار  نآ  زا  يرادـقم  دـنداد . ترـضح  تسد  هب  يریـش  هساـک 
هدش درز  ینوخ  مک  رثا  رد  ماما  تروص  ردقنآ  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا  دوب . هداد  هیکت  اهتشلاب  رب  دوب و  هتـسب  شرـس  رب  يدرز  لامتـسد 

هک اهنآ  نیرترهام  دندرک و  رـضاح  ار  ءابطا  زا  يا  هدـع  هاگنآ  ترـضح ، نآ  تروص  ای  تسا  رتدرز  ماما  رـس  لامتـسد  مدـیمهفن  هک  دوب 
نوریب ار  یگر  نآ  نایم  زا  هاگنآ  دندرک  رـضاح  ار  نآ  دیفـس ) رگج   ) شـش دـندرک و  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  داد  روتـسد  دوب  ورمع  نبریثا 

هیلع  ) یلع ای  تفگ : دید  ار  ترضح  زغم  تارذ  نوچ  تشادرب و  ار  نآ  یتاظحل  زا  دعب  تشاذگ و  ترضح  هتفاکـش  قرف  نایم  هب  دروآ و 
ات دیامن  یفخم  ار  وا  ربق  داد  روتسد  درک و  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  ياهتیصو  ترضح  درادن . رثا  اوادم  هک  دینکب  ار  دوخ  تیـصو  مالـسلا )

درک و هلبق  هب  ور  ار  شیاپ  هاگنآ  تسشن  ترضح  یناشیپ  رب  قرع  دنناسرن . ربق  هب  یبیسآ  نانمشد 
هحفص 412] ]

: تفگ تسب و  ار  شنامشچ 
هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هللاالا  هلا  نا ال  دهشا 

دش بارخ  تیاده  ياه  هیاپ 

يادص هک  دوب  تدابع  لوغشم  هفوک  دجـسم  رد  ناضمر  هام  بش 19  همین  رد  يدـع  نبرجح  مانب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  یکی 
ترـضح هک  موثلک  ما  هناخ  فرط  هب  هلجع  اب  رجح  دنراد . ار  ماما  رورت  دـصق  هک  دـیمهف  دینـش و  ار  مجلم  نبا  ثعـشا و  هتـسهآ  تبحص 

هب رجح  یتقو  دمآ و  دجـسم  هب  يرگید  هار  زا  ترـضح  بش  نآ  رد  یلو  دـنک  علطم  اهنآ  موش  دـصق  زا  ار  ماما  ات  تفر  دوب  نامهم  اجنآ 
: درکیم رارکت  دایز  ار  تالمج  نیا  بش  نآ  رد  ترضح  هک  هدش  تیاور  دوب . هدش  مامت  راک  تشگزاب  دجسم 
و…  هللارفغتسا -  توملا -  یف  یل  كراب  مهللا  میظعلا -  یلعلا  هللااب  الا  وقالو  لوحال  نوعجار -  هیلا  انا  انا هللا و 

هداد نآ  رد  تداهـش  هدـعو  هک  تسا  یبش  نآ  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرفیم : درکیم و  هاگن  نامـسآ  هب  تفریم و  نوریب  قاتا  زا  بترم  و 
. دنا

یلو دتسرفب  دجسم  هب  زامن  هماقا  يارب  ار  يرگید  صخـش  ات  تساوخ  ماما  زا  موثلک  ما  تفر . دجـسم  يوس  هب  حبـص  زامن  يارب  ترـضح 
هدمآ و ترـضح  يولج  دندوب  لزنم  رد  هک  یباغرم  دنچ  هناخ  زا  ماما  جورخ  ماگنه  درک . رارف  ناوتیمن  یهلا  ياضق  زا  دومرف : ترـضح 

نوچ دومن و  ناشرتخد  هب  ار  اهنآ  هب  یگدیسر  شرافس  ترضح  دنتخادرپ . ادص  رس و  هب 
هحفص 413] ]
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دنبب ار  ترمک  یلع  يا  تفگ : تسب و  مکحم  ار  دوخ  رمک  ترضح  درک  ریگ  ترضح  دنبرمک  هب  رد  بالق  دوش  جراخ  هناخ  زا  تساوخ 
دجسم نحص  هب  هاگ  نآ  تفگ : ناذا  دمآ و  دجسم  ماب  رب  سپـس  دناوخ . زامن  یتعکر  دنچ  دمآ  دجـسم  هب  ماما  وش ، هدامآ  گرم  يارب  و 

ریز رد  ار  دوخ  ریـشمش  دوب و  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  هدیباوخ و  ور  هب  یلو  دوب  رادیب  مجلم  نبا  درک . رادـیب  زامن  يارب  ار  ناگتفخ  دـمآ و 
يدصق دومرف : دعب  تسا . ناطیش  باوخ  نیا  هک  باوخن  هنوگ  نیا  زامن و  يارب  زیخرب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دوب . هدرک  ناهنپ  دوخ  هماج 

داتسیا بارحم  رانک  رد  ینوتس  رانک  مجلم  نبا  تفر  بارحم  هب  ترـضح  دزیر . رف  وت  دصق  زا  اهنامـسآ  تسا  کیدزن  هک  يراد  رطاخ  رد 
درک ریگ  بارحم  فقس  هب  یلو  دروآ  دورف  ات  درب  الاب  ار  شریشمش  بیبش  ادتبا  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  لوا  تعکر  رد  ترـضح  نوچ  و 

، تباحـصا وت و  يارب  هن  تسادـخ  يارب  مکح  ینعی : کباحـصال  کل و ال  یلع ال  ای  مکحلا  جراوخ هللا  راعـش  نایب  اب  مجلم  نبا  اروف  یلو 
هبعکلا بر  تزف و  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرف : دش و  دنلب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يادص  دز . ترضح  قرف  رب  ار  ریـشمش 

تمدهت و هک  دیـسر  شوگ  هب  لیئربج  زا  نامـسآ  نیمز و  نیب  ییادص  لاح  نیمه  رد  تشک  ارم  هک  ار  مجلم  نبا  دیریگب  دز  دایرف  دعب  و 
هلتق یضترملا  یلع  لتق  یبتجملا  یصولا  لتق  یفطصملا  مع  نبا  لتق  یقثولا  ةورعلا  تمـصفنا  یقتلا و  مالعا  تسمطنا  يدهلا و  ناکرا  هللا 

هللا یلص  ربمایپ  يومع  رسپ  دش  هراپ  تاجن  نامسیر  تخیر  ورف  اوقت  ياه  هناشن  دش  بارخ  تیاده  ياه  هیاپ  ادخب  ینعی : ءایقشالا  یقـشا 
هفوک لها  تشک ، ار  وا  اهناسنا  نیرت  ماجرفدب  دش  هتـشک  مالـسلا ) هیلع   ) یـضترم یلع  يرآ  دش . هتـشک  وا  نیـشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
ردپ ياجب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تشادن . ار  مدرم  اب  ندناوخ  زامن  ناوت  رگید  مالسلا ) هیلع   ) یلع دندیود  دجسم  يوس  هب  نانک  نویش 
ماـما روضح  هب  دـنتخادنایم  وا  رب  ناـهد  بآ  مدرم  هک  یلاـح  رد  ار  ملجم  نبا  دـناوخ . زاـمن  هتـسشن و  ترـضح  دوـخ  داتـسیا و  زاـمن  هب 

 … مدرکن ناسحا  وت  هب  ایآ  مدوب …  وت  يارب  يدب  ماما  نم  يا  يدش  بکترم  یگرزب  رما  دومرف : وا  هب  یفیعـض  يادـص  اب  ماما  دـندروآ .
[. 642 . ] تسا شتآ  لها  هک  ار  یسک  یهدیم  تاجن  وت  ایآ  رانلا  نم  ذفنت  تفگ : درک و  هیرگ  مجلم  نبا 

هحفص 414] ]

دنشودیم ار  ایند  ریش  نید ، هناهب  هب 

هدومن توعد  وا  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هکم  هب  ار  یعمج  جح  مسارم  ماگنه  هیواعم  دنا : هتـشون  [ 643  ] دیدحلا یبا  نبا  مثیم و  نبا 
هب هکنیا  ای  تسا  نامثع  هدنشک  لتاق و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دننک  عیاش  مرم  نایم  رد  هنوگنیا  دنرادزاب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يرای  زا  و 

هدـننک راوخ  ای  لتاق و  هک  یـسک  تهج  ره  هب  تسا و  هدـیدرگ  نامثع  يراخ  نالذـخ و  ثعاب  وا ، هب  کمک  رد  ندرک ، یهاـتوک  تهج 
ماما دننک . لقن  مدرم  نیب  غورد  هب  ار  هیواعم  زا  ییاهیکین  نساحم و  دنتشاد  هفیظو  اهنآ  درادن . یگتـسیاش  تفالخ  يارب  تسا  هدش  هفیلخ 

رد هک  یناناملسم  دنک . لمع  ریبدت  اب  تساوخ  وا  زا  درک و  علطم  هیواعم  هسیـسد  زا  ار  وا  داتـسرف و  مثق  يارب  يا  همان  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
اذل دندوب  عالطا  یب  داتفایم  قافتا  یمالـسا  تموکح  زکرم  رد  هک  یـسایس  لئاسم  زا  اهنآ  زا  يا  هدـع  دـندشیم  عمج  هکم  رد  جـح  مایا 
زاـب مالـسلا ) هیلع   ) یلع يراـی  زا  غیلبت  قیرط  نیا  اـب  ار  مدرم  دـیامن و  مهارف  دوخ  تساـیر  تموکح و  يارب  ار  هنیمز  تساوخیم  هیواـعم 

. دراد
 … هجو هنا  ینملعی  یلا  بتک  برغملاب  دیامرفیم : هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  يارب  سابع  نب  مثق  هب  يا  همان  رد  ماما 

رک و لد ، روک  دـنا  هتـشگ  لیـسگ  جـح  يوس  هب  ماش  لها  زا  یمدرم  هک  هداد  شرازگ  نم  هب  ماـش )  ) برغم رد  نم  یفخم  رومءاـم  ینعی :
دننکیم و يوریپ  قولخم  هدش و  هدیرفآ  زا  ادخ ، ینامرفان  قلاخ  هدـننیرفآ  تیـصعم  رد  دـنیوجیم و  لطاب  هار  زا  ار  قح  هک  یناسک  انیبان 

یصخش یگداتـسیا  نک ، یگداتـسیا  يرادیاپ و  هکم ) تموکح   ) تسوت تسد  رد  هچنآ  رب  سپ  دنـشودیم …  ار  ایند  ریـش  نید  هناهب  هب 
یهاوخ رذع  هب  هک  ینک  يراک  ادابم  دشابیم  شیاوشیپ  ماما و  رادربنامرف  ناطلـس ، وریپ  هک  دنمدرخ ، هدنهد  دـنپ  راوتـسا و  شیدـنا ، رود 

[. 644 . ] مالسلاو شابم د  هتخاب  لد  ناساره و  اهیتخس ، ماگنه  رد  و  نامداش ، دایز  ناوارف ، ياه  یشوخ  ماگنه  رد  دشکب و 
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هحفص 415] ]

ناضمر هام  مهدزون  بش 

تسد زا  حبص  عولط  ماگنه  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  بش 19  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  نآ  هعیش  ءاملع  نیب  روهشم 
. دیسر تداهش  هب  تشذگ  هام  نامه  بش 21  زا  یثلث  نوچ  دروخ و  تبرض  هیلع  هللا  ۀنعل  يدارم  مجلم  نبا 

نب نمحرلادـبع  دارفا  نآ  زا  یکی  دـندرکیم  رازگرب  يددـعتم  تاـسلج  هکم  رد  جراوخ  زا  یهورگ  هک  دوب  هنوگنیا  ماـما  تداهـش  هوحن 
رگا دنا و  هدـش  تما  نب  فالتخا  ثعاب  هیواعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـش ، هتفگ  تاسلج  زا  یکی  رد  دوب . هیلع  هللا  هنعل  يدارم  مجلم 

لصا و هکلب  تسین  ود  نآ  زا  رتمک  مه  صاعورمع  مسق  ادخ  هب  تفگ : يدرم  دنوشیم  هدوسآ  اهنآ  يود  ره  زا  مدرم  دنوش  هتشک  ود  ره 
ناضمر هام  مهدزون  بش  هاگنآ  دنناسر . ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  تعاس  کی  بش و  کی  رد  رفن  هس  ره  دش  رارق  اذل  دـشابیم  وا  هنتف  هشیر 
تفالخ زکرم  ماش  مالسلا ،) هیلع   ) یلع تفالخ  لحم  هفوک  يوس  هب  هدومن و  مومسم  ار  دوخ  ياهریشمش  دندومن . نییعت  راک  نیا  يارب  ار 

صاع د رمع و  دنام و  قفومان  وا ، نار  رد  يدیدش  تحارج  هب  رجنم  هیواعم  رورت  دـندرک . تکرح  صاعورمع  تماقا  لحم  رـصم  هیواعم ،
هیلع  ) یلع رورت  اما  دیـسر  لتق  هب  صاعورمع  ياجب  وا  داتـسرف و  زامن  هب  دوخ  ياـجب  ار  هبیبح  یبا  نب  ۀـجراخ  رـصم  یـضاق  بش  نآ  رد 

[. 645 . ] دش ماجنا  هفوک  دجسم  رد  هیلع  هللا  ۀنعل  مجلم  نبا  طسوت  مالسلا )

رادنامرف زردنا  دیدهت و 

و دنوریم ) رامش  هب  ناریا  گرزب  ناتسا  هس  زورما  هک   ) دوب نارک  سراف و  زاوها ، رادناتسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فرط  زا  سابع  نب  هللادبع 
دوب و اهنآ  لاوحا  بظاوم  الماک  دوب  رفن  ود  ره  تسرپرـس  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوب . هرـصب  رادـنامرف  سابع  نبا  فرط  زا  هیبا  نب  داـیز 
هک دنوش . جراخ  مالسا  نیناوق  قالخا و  زرم  زا  ای  دننک  متس  یـسک  هب  ادابم  هک  تشاگنیم  اهنآ  زردنا  ییامنهار و  رد  ییاه  همان  هتـسویپ 

. مینکیم رکذ  ار  هدش  هتشون  دایز  هب  هک  ار  ترضح  نآ  ياه  همان  زا  همان  ود  همجرت  اجنیا  رد 
هحفص 416] ]

شترـضح هب  وا  زا  مه  ییاهـشرازگ  شیب  مک و  دـیاش  تشاد و  ربخ  وا  یناـمیا  فعـض  داـیز و  یحور  عضو  زا  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
: تشون تسخن  همان  رد  اما  دیامنیم . شتحیصن  رگید  همان  رد  دنکیم و  دیدهت  ار  وا  تخس  همان  کی  رد  دوب  هدیسر 

تنایخ زواجت و  ناناملـسم  یمومع  لاوما  هب  تبـسن  هک  دـسرب  عالطا  نم  هب  رگا  هک  منکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  یتسارب  هیبا  نب  دایز  يا 
ملع دـق  یناوتن  عامتجا  رد  نآ  زا  سپ  هک  يروطب  منکیم  رفیک  ار  وت  هیامورف  نادزد  دـننام  تنایخ ، مرج  هب  دایز  ای  دـشاب ، مک  يا ، هدرک 

[. 646 . ] ینارذگب تیروفنم  تلذ و  اب  ار  شیوخ  رمع  هدنامیقاب  ینک و 
يارب دیامن  حالـصا  ار  وا  نورد  زا  دنک و  ضوع  ار  هیبا  نب  دایز  رکف  حور و  دـناوتب  دـیاش  دزاسب و  ار  وا  هکنیا  يارب  ماما  رگید  همان  رد  و 

: تشون وا 
شاب و هتشاد  رظن  رد  ار  دوخ  يادرف  هتـسویپ  امن و  يرود  يور  هدایز  زا  نک و  تیاعر  ار  يور  هنایم  لادتعا و  شیوخ  یگدنز  رد  هشیمه 
ره هک  شاب  هتـشاد  هجوت  تمایق … ) زور   ) تیدنمزاین زور  يارب  تسرفب  يروآیم  دایز  هچنآ  نکن و  فرـصم  يرورـض  رادـقم  زا  شیب 

[. 647 . ] دباییم هداتسرف  نیسپزاب  زور  يارب  هچنآ  شاداپ  دربیم و  هدرک ، تشک  هچنآ  سک 

رگداد لداع 

. درک رارقا  شیوخ  هانگ  هب  مالغ  دندروآ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  ار  وا  دش . بکترم  یهایـس  مالغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نامز  رد 
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هنوگنیا ار  مالغ  یتقو  ماما  درک . ماما  دـیجمت  انث و  حدـم و  هب  عورـش  راظتنا  فـالخ  رب  مه  مـالغ  دومن . عطق  ار  وا  تسد  زین  ترـضح  نآ 
یلع عقوم  نیا  رد  [ 648 . ] دش بوخ  مالغ  تسد  دنوادخ  نذا  هب  ییاعد  اب  هاگنآ  تشاذگ و  دوخ  ياج  هب  تشادرب و  ار  مالغ  تسد  دید 

: دومرف مالسلا ) هیلع  )
رتدایز ام  هب  ناش  هقالع  مینک  هراپ  هراپ  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  میراد  یناتسود  ام  ینعی :  … ابرا ؛ ابرا  مهنم  دحاولا  انعطق  ول  نیبحم  انل  نا 

. ددرگیم رتدایز  ام  هرابرد  اهنآ  ینمشد  هکنیا  زج  درادن  يا  هجیتن  میزیرب  ناشماک  هب  لسع  رگا  هک  میراد  ینانمشد  و  ددرگیم .
هحفص 417] ]

یلع شیپ  رد  فینح  نب  لهس  هاگیاج 

مان هب  ینز  دزن  دمآ ، دورف  ابق  رد  ترجه  ماگنه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  یتقو  تسا  هدمآ  ماشه  نبا  هریـس  يربط و  خیرات  رد 
وا زا  يزیچ  موثلک  ما  دنزیم و  رد  یـسک  بش ، ياه  همین  هک  دیدیم  ترـضح  دیزگ . لزنم  بش  هس  ای  ود  تدم  هب  مده  رتخد  موثلک ، ما 

ياهتب هب  هنابـش  وا  مرادـن . ار  یـسک  نم  هک  دـنادیم  تسا و  فینح  نب  لهـس  درم ، نیا  تفگ : نز  درک ؟ لا  ؤس  وا  زا  ترـضح  دریگیم .
هدافتـسا دوخ  ياذغ  شتآ  يارب  اهنیا  بوچ  زا  دـیوگیم : دروآیم و  نم  يارب  ار  شیاهبوچ  دنکـشیم و  ار  نآ  دـنکیم و  هلمح  شموق 

هیلع  ) یلع ترـضح  هک  یناـمز  اهدـعب  و  [ 649  ] تشاذـگیم مارتـحا  فینح  نب  لهـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  ناـمز  نآ  زا  نک .
ریما ترضح  هک  یتقو  دومن . بوصنم  هنیدم  رادنامرف  ناونع  هب  لوالا  عیبر  مشش  تسیب و  رد  ار  فینح  نب  لهس  دش . هرصب  مزاع  مالسلا )

نبرمع رتخد  هصفح  يارب  هرـصب  زا  يا  همان  یط  هشیاع  دیـسر  هک  راق  يذ  هب  تفریم  هرـصب  بناج  هب  لـمج  گـنج  يارب  مالـسلا ) هیلع  )
بوعرم و هک  یلاح  رد  تسا ، هدمآ  راق  يذ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دعب ، اما  تشون : دوب -  هنیدم  رد  هک  باطخ - 
، دـنک ینیـشن  بقع  رگا  دوشیم و  هتـشک  دـیایب ، ولج  رگا  هک  تسا  هدروخ  مخز  رتش  لثم  وا  تسا . دایز  اـم  هدـع  هک  ارچ  تسا ، فئاـخ 
رد دنبوکب و  هریاد  هب  دنناوخب و  زاوآ  هک  تساوخ  ار  دوخ  نازینک  دش و  لاحـشوخ  یلیخ  ربخ ، نیا  زا  رمع  رتخد  هصفح  دوشیم . ینابرق 

دوشیم هتشک  دور ، ولج  رگا  راق ،) يذ  رد   ) هدروخ مخز  درف  دننام -  رفـس -  هتفر  یلع  ربخ ؟ هچ  ربخ ؟ هچ  دنیوگب : ندناوخ  زاوآ  ماگنه 
. ددرگ ینابرق  دنک ، ینیشن  بقع  رگ  و 

راق يذبرقش  الاک  یلع  ربخلاام  ربخلام 
رقع رخات  ناورحن  مدقت  نا 

ما شوگ  هب  ربخ  نیا  دـندرکیم . یلاحـشوخ  راـهظا  دندینـشیم و  ار  زاوآ  نیا  دـندشیم و  دراو  هصفح  رب  ناگدـش ) دازآ   ) ءاـقلط ناـنز 
هماج اهنآ  عمج  رد  دش و  دراو  اهنآ  رب  سانشان ، تروص  هب  دیـشوپ و  ار  دوخ  بابلج  گنردالب  دیـسر . مالـسلا ) هیلع   ) یلع رتخد  موثلک ،

هب موثلک  ما  ماما  دنادرگرب . ار  دوخ  تروص  یگدنمرش  اب  دید ، ار  وا  هصفح  هک  نیمه  تشادرب . دوخ  تروص  زا  ار 
هحفص 418] ]

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شردارب ، هیلع  همه  البق  دینکیم ، هئطوت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مردپ ، دض  رب  هشیاع ، وت و  زورما  رگا  تفگ : وا 
هصفح درک . لزان  هچنآ  [ 650 ، ] درک لزان  امش  هرابرد  دنوادخ  هک  نیا  ات  درادن  یگزات  رفن ، ود  امش  زا  راک  نیا  دیدرکیم و  هئطوت  ملس 

نامز نآ  رد  هک  فینح  نب  لهس  درک . رافغتسا  دندرب و  نیب  زا  ار  هشیاع  همان  داد  روتسد  هاگنآ  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  تسا . یفاک  تفگ :
ایآ دراد . مانـشد  اهنز و  هب  يراک  هچ  اما  دـنراد  رذـع  اهدرم  اب  گنج  رد  اـهدرم  تفگ : دورـس و  يراعـشا  هراـب  نیا  رد  دوب ، هنیدـم  یلاو 

!؟ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  باجح  کته  رد  تسا  ریخ  هصفح )  ) وت يارب  ایآ  هدیـسر ؟ ربخ  ام  هب  هچنآ  ار  اـم  تسا  یفاـک 
ام هب  وا  زا  يا  هماـن  ـالاح  دـننز ، سراـپ  وا  رب  اهگـس  هک  یناـمز  دوشیم ، هجوتم  دوـخ  هاـنگ  هب  هدرک  نوریب  شا  هناـخ  زا  ار  وا  هک  یـسک 

! همان نیا  داب  تشز  موش ، يا  همان  هدیسر :
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تسوت ياهجنر  وت و  راگدای  مالسا 
[. 651  ] یتشاذگ رتخا  رس  رب  كاخ  زار  وک 

فئاخ راد  هدنز  بش 

شبیـصن مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  تبحاصم  ینیـشن و  مه  تداعـس  دوب و  ریمح  هلیبق  زا  نمی و  لاکب  هیرق  هب  بوسنم  یلاکب  هلاضف  نب  فون 
هیلع  ) یلع یبش  همین  دیوگیم : وا  دوب . کیدزن  رایـسب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  یقالخا  تایـصوصخ  یگتـسراو و  دـهز و  رد  وا  دوب  هدـش 

هب مرادیب و  متفگ : رادیب . ای  یباوخ  فون  يا  دومرف : نم  هب  درگنیم  نامـسآ  ناگراتـس  هب  هتـساخرب و  باوخ  رتسب  زا  هک  مید  ار  مالـسلا )
هکنانآ ترخآ ، يارس  هب  ناقاتشم  ایند و  رد  ناگتـسراو  نادهاز و  تداعـس  هباشوخ  فون ، يا  دومرف : وا  هب  ماما  هاگنآ  مرگنیم  ناگراتس 

ار اعد  دوخ و  راعـش  ار  نارق  دـنا و  هتفریذـپ  رطع  ياجب  ارنآ  بآ  دـنتخاس و  دوخ  رتسب  ار  نیمز  كاخ  هدومن و  دوخ  هاگـشیاسآ  ار  نیمز 
زا یتعاس  نینچ  رد  ربمایپ )  ) دواد فون  يا  دنا . هدیزگرب  مالسلا ) هیلع   ) حیسم هویـش  نوچمه  ار  ایند  دنا و  هداد  رارق  نییور  سابل  نوچمه 

رگم دـنکیمن  اعد  نآ  رد  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا  یتعاس  نامه  نیا  هک  یتسار  هب  تفگ : تشادرب و  ادـخ  هاگـشیپ  هب  اعد  هب  تسد  بش 
[. 652 …  ] دسریم تباجتسا  هب  شیاعد  هکنیا 

هحفص 419] ]

گرزب فالتخا 

مع  ) ءابن هروس  لوا  تایآ  دـمآ و  نوریب  هرـصب  رکـشل  زا  يراوس  هرـصب  رد  لمج  گنج  زور  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا 
؟ یـسانشیم ار  گرزب  ربخ  نآ  درم  يا  تفگ : وا  هب  تفر و  ولج  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دـناوخیم  ار  میظعلا ) ءاـبنلا  نع  نولئاـستی 

. ریخ درک : ضرع 
رد هک  مهم  ربخ  نآ  منم  مسق  ادخب   … رانلا ؛ ۀنجلا و  نیب  فقا  نیح  نوملعیـس  الک  نوفلتخم  هیف  مه  يذلا  میظعلا  انبلا  انا  ینا  هللاو  دومرف :

نیا میوگ  خزود  هب  منک و  تمسق  ار  قیالخ  متسیاب و  خزود  تشهب و  نایم  هک  یتقو  نآ  ارم  تخانش  دیهاوخ  يدوزب  دیدرک  فالخ  نم 
دیهاوخ يدوز  هب  تسا و  نم  ناتـسود  زا  هک  نیا  زا  رادـب  تسد  و  تسا ، نم  نانمـشد  زا  وا  هک  ار  وا  ریگب  نم ، يارب  رگید  نآ  وـت ، يارب 

نارتش اـیند  رد  هکناـنچ  منارب  رثوک  ضوح  زا  ار  يا  هفیاـط  متـسیاب و  رثوک  ضوح  راـنک  ناـمز  نآ  رد  متـسه  میظع  ءاـبن  نم  هک  تسناد 
دوخ ياج  هب  دـیناسر  لـتق  هب  ار  يرـصب  درم  نآ  هکنآ  زا  سپ  تفر و  وا  اـب  گـنج  هب  ماـما  هاـگنآ  دـننارب  بآ  ضوح  راـنک  زا  ار  بیرغ 

[. 653 . ] تشگزاب

رگج هب  لیم  یلع و 

کی ات  دیـشک  لوط  رما  نیا  روط  نیمه  دنروخب . مرن  نان  اب  ار  يا  هدش  بابک  رگج  هک  دندرک  اهتـشا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يزور 
هب دندوب  هزور  اهزور  زا  يزور  هک  یلاح  رد  لاس  کی  زا  سپ  دندرکیمن  زاربا  یلو  دنتشاد  ار  اهتشا  نیا  ترضح  هتـسویپ  دمآ و  رب  لاس 

یتقو درک  هدامآ  ار  رظن  دروم  ياذغ  ترضح  نآ  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دنتفگ . ار  بلطم  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح 
. درک اذغ  تساوخرد  دمآ و  هناخ  رد  هب  یلئاس  ناهگان  دیسر  راطفا  ماگنه 

هحفص 420] ]
دوخ لامعا  هفیحص  رد  تمایق  يادرف  ام  هکنآ  يارب  راپسب ، لئاس  نیا  هب  رادرب و  ار  ماعط  نیا  نم  هدید  رون  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دنم هرهب  هدومن و  عاتمتسا  دوخ  تابیط  اب  امـش  یند ، تایح  نیا  رد  دیدرک و  هدافتـسا  ایند  یناگدنز  رد  ار  دوخ  تابیط  امـش  هک : میناوخن 
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[. 654 . ] دیدش

تدوخ زا  رتنابرهم  يادخ 

زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتدم ، زا  سپ  مدوب ، اعد  لوغـشم  یلع ع  هناخ  رد  دیوگ : مالـسلا )) هیلع   ) یلع صلخم  نارای  زا  یکی   ) هتابن غبـصا 
یلع هللادـمحلا  وگب : ینک  اعد  یهاوخیم  هاگ  ره  دومرف : منکیم . اعد  مدرک : ضرع  ینکیم ؟ هچ  دومرف : دـید  هک  ارم  دـمآ ، نوریب  لزنم 
پچ هناش  رب  ار  شتسار  تسد  سپس  لاح  ره  رب  ار  وا  ساپس  تشذگ و  هک  هچنآ  رب  ار  دنوادخ  ساپس  لاح ؛ لک  یلع  هللادمحلا  ام و  ناک 
مدق تباث  نید  هار  رد  رگا  کسفن ؛ نم  محرا  هللااف  كدی  تطسبنا  کتیال و  تمت و  کمدق و  تتبث  نئل  غبصا ! يا  دومرف : تشاذگ و  نم 

هب کـمک  يدوشگ و  ار  تتـسد  یتـشاد و  تسود  ار  اـهنآ  يدرک و  لوبق  ار  قح  ناربـهر  تماـما  ینعی   ) دـش لـماک  وت  تیـالو  يدوـب و 
[. 655 . ] تسا رتنابرهم  وت  هب  تدوخ ، زا  دنوادخ  هاگنآ  يدومن ) ناتسدیدهت 

یلع تلادع 

زا يدـنبندرگ  لاملا  تیب  رد  مدوب . وا  هدنـسیون  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  لاملا  تیب  رازگراک  لماع و  نم  تفگ : عفار  یبا  نب  یلع 
ما هدینـش  هک  داد  ماـغیپ  داتـسرف و  نم  دزن  ار  یـسک  ترـضح  نآ  رتـخد  يزور  دوب . هدـمآ  تسدـب  هرـصب  زا  هک  تشاد  دوـجو  دـیراورم 

. منک هدافتسا  نآ  زا  نابرق  دیع  زور  ات  راذگب  مرایتخا  رد  تناما )  ) هیراع تروص  هب  ار  نآ  تسا ، وت  دزن  دیراورم  دنبندرگ 
هک یتروص  رد  ات  ینکیم ، لوبق  هنومضم  هیراع  تروص  هب  ار  نآ  رگا  هک  مداد  ماغیپ  نم 

هحفص 421] ]
اقافتا مداتـسرف . وا  يارب  ار  دـنبندرگ  زین  نم  تفریذـپ و  وا  يریگ . هرهب  نآ  زا  یناوتیم  یهدـب ، ار  نآ  ناواـت  دوش  دراو  نآ  هب  یتراـسخ ،
رتخد يدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دنتخانـش و  ار  نآ  دـندید و  ناشرتخد  دزن  ار  دـبندرگ  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
تنایخ اهنآ  لاملا  تیب  رد  اهناملـسم  ياـضر  نذا و  نودـب  دـندومرف : متفر  ناـشدزن  نوچ  درک و  راـضحا  ارم  ترـضح  تفگ . ار  ناـیرج 
تروص هب  مدرک : ضرع د  يا ؟ هداد  مرتخد  هب  ار  دبندرگ  هنوگچ  سپ  دندومرف : مشاب . راکتنایخ  هک  ادـخ  رب  هانپ  مدرک : ضرع  ینکیم !

رس وت  زا  يراک  نینچ  دعب  نم  رگا  وت ، رب  ياو  راذگب ، دوخ  ياج  رد  ریگ و  سپ  زاب  ار  نآ  زورما  نیمه  دندومرف : ما . هداد  هنومضم  هیراع 
ياـهتراسخ ناربـج  دروم  رد  تنامـض  اـب   ) هنومـضم هیراـع  تروص  هب  ار  دـنبندرگ  نآ  مرتـخد  رگا  دیـشخب . مهاوـخن  ار  وـت  زگره  دـنزب 

! دشیم هدیرب  شتسد  هک  دوب  یمشاه  نز  نیلوا  دوب  هتفرگن  یلامتحا )
رتخد نم  دنتفگ : دنتفر و  ترـضح  دزن  دیـسر  ناشرتخد  شوگ د  هب  نم ، اب  ترـضح  نآ  یتحاران  باتع و  نوچ  تفگ : عفار  یبا  نب  یلع 
نابرق دـیع  رد  رجاـهم  ناـنز  همه  رگم  ورم ! نوریب  قح  هریاد  زا  دوخ  سفن  ياوه  تهج  هب  مرتخد  دومرف : وا  هب  ترـضح  متـسه …  اـمش 

!؟ یشاب هتشاد  یهاوخیم  وت  هک  دنراد  یتنیز  نینچ 
[. 656 . ] متشاذگ دوخ  ياج  رد  متفرگ و  ار  دنبندرگ  نم  دونش ، تفگ و  نیا  زا  سپ  تفگ : عفار  یبا 

ناگدش كاله  هچوک  یناف و  هلحم  رد  يا  هناخ 

هیلع  ) یلع هب  عوضوم  نیا  دیرخ  رانید  داتشه  هب  دوخ  يارب  يا  هناخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نامز  رد  هفوک  یـضاق  ثراح ، نب  حیرش 
هلابق ار  نآ  يا و  هدیرخ  رانید  داتـشه  تمیق  هب  يا  هناخ  وت  هک  هدش  شرازگ  نم  هب  دومرف : تساوخ و  ار  وا  ماما  دش . شرازگ د  مالـسلا )

. يا هدرک  دوخ 
يوس هب  لیئارزع )  ) یسک يدوزب  حیرش  يا  دومرف : درک و  وا  هب  يدولآ  مشخ  هاگن  ماما  دنا . هداد  شرازگ  تسرد  تفگ : خساپ  رد  حیرش 
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درگنیم و تا  هلابق  هب  هن  هک  دیآیم  وت 
هحفص 422] ]

دعب دراذگیم …  ربق  لادوگ  رد  ار  وت  اهنت  دنکیم و  جراخ  نآ  زا  ار  وت  دیامنیم ، هجوت  نآ  ناهاوگ  دوهـش و  هب  هن  و  نآ ؛ ياضما  هب  هن 
هب يا  هناخ  ندیرخ  هب  هک  متـشونیم …  تیارب  يا  هلابق  يدوب  هدمآ  نم  دزن  هناخ  يرادـیرخ  ماگنه  رگا  حیرـش ، يا  داد : همادا  ترـضح 

. دوب نیا  متشونیم  نم  هک  يا  هلابق  هخسن  اما  یتشادن  یتبغر  زین  رتشیب  ای  مهرد  کی 
رد رورغ و  يارـس  رد  تسا  يا  هناـخ  نیا  تسا ، هدرک  يرادـیرخ  تسا  چوـک  هداـمآ  هک  يا  هدرم  زا  لـیلذ  يا  هدـنب  هک  تسا  يزیچ  نیا 
هب شرگید  يوس  دراد و  لاصتا  اهالب  تافآ و  هب  وس  کـی  زا  کـلم  نیا  دراد  رارق  ناگدـنوش  كـاله  هچوک  رد  ناگدـش و  یناـف  هلحم 

لقع هلابق  نیا  دهاش  ددرگیم … و  یهتنم  ناطیـش  ياوغا  هب  نآ  یمراهچ  دح  یناسفن و  ياهـشوه  هب  شموس  دـح  دراد و  يور  بئاصم 
[. 657 . ] ددرگ دازآ  یتسرپ  ایند  دنب  زا  دیآ و  نوریب  اهسوه  هطلس  زا  هک  هاگنآ  تسا 

نایعیش يامیس 

لابند هب  ناناملسم  زا  یهورگ  درک ، تکرح  ارحص  تمس  هب  دمآ و  نوریب  هفوک  دجـسم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یباتهم  بش  کی  رد 
: دندرک ضرع  اهنآ  دیتسیک ؟ امش  متنا ؛ نم  دومرف : درک و  ور  اهنآ  هب  داتسیا و  ماما  دندرک . تکرح  ماما 

نینم ؤملاریما  يا  میتسه  وت  ناعیش  زا  ام  نینم ؛ ؤملاریما  ای  کتعیش  نحن 
؟ منیبیمن امش  هرهچ  رد  ار  هعیش  هناشن  امیس و  هک  تسا  هنوگچ  دومرف : هاگنآ  درک و  هاگن  اهنآ  هرهچ  هب  تقد  اب  ترضح 

: دومرف ترضح  تسا ؟ هنوگچ  امش  هعیش  هناشن  امیس و  دندیسرپ : اهنآ 
مهیلع ءاعدـلا ، نم  هافـشلا  لبذ  مایـصلا ، نم  نوطبلا  صمخ  مایقلا ، نم  روهظلا  بدـح  ءاکبلا ، نم  نویعلا  شمع  رهـسلا ، نم  هوجولا  رفص 

. نیعشاخلا ةربغ 
. هزور رثا  رب  لد  یهت  - 4 مایق . رثا  رب  تشپ  هدـیمخ  - 3 هیرگ . رثا  رب  دننامـشچ  بارخ  - 2 بش . يرادیب  رثا  رب  دـنناگ  هرهچ  درز  اهنآ 1 -

[. 658 . ] تسا هتسشن  اهنآ  رب  ینتورف  عضاوت و  درگ  دنتسه و  اعد  رثا  رب  بل  هدیکشخ  - 5
تسیئاورپ ساره و  یک  نایصع  زا  مرشح  زور 

[. 659  ] ینارمع یلع  اب  نامیپ  ما  هتسب  هک  ات 
هحفص 423] ]

مایق مایص و  ةالص و  درم 

تکرش ترضح  نآ  تعامج  زامن  رد  دندشیم و  عمج  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تموکح  هب  ضارتعا  ناونع  هب  جراوخ 
حبص زامن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور  دنتخاسیم . ینلع  ار  دوخ  تفلاخم  هدننز  دنت و  ياهراعـش  اب  مه  یهاگ  دندرکیمن و 

نیذلا یلا  کیلا و  یحوا  دقل  و  درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا )) هیلع   ) یلع ماما  تماما  رـصع  روهـشم  ناقفانم  زا  یکی   ) اوک نبا  دوب و 
يوش كرشم  رگا  هک  هدش  یحو  نیـشیپ  ناربمایپ  همه  وت و  هب  [ 660 [ ؛ نیرساخلا نم  ننوکتل  کلمع و  نطبحیل  تکرـشا  نئل  کلبق  نم 

. دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوشیم و  هابت  تلامعا  مامت 
. دنک ضارتعا  نیفص  گنج  رد  تیمکح  لوبق  دروم  رد  ترضح  نآ  هب  هیانک  هب  هک  دوب  نیا  هیآ  نیا  ندناوخ  زا  وا  فده 

دوخ زامن  تئارق  همادا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپس  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  هیآ  يو  ات  درک  توکس  نآرق ، هب  مارتحا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
توالت يا  هنوگ  هب  ار  هیآ  راب  نیموس  يارب  اوک ، نبا  و  درک ، توکـس  ماما  زاب  درک ، رارکت  هبترم  ود  ار  دوخ  راک  اوک ، نبا  یلو  تشگزاب 
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. دوشن دراو  يا  همطل  وا  زامن  هب  ات  درک 
یناسک زگره  تسا و  قح  ادخ  هدعو  هک  نک  هشیپ  ربص  تسا  نینچ  هک  نونکا  نونقوی ؛ نیذلا ال  کنفختـسی  قح و ال  هللادـعو  نا  ربصاف 

[. 661 . ] دنزاسن نیگمشخ  ار  وت  دنرادن  نامیا  هک 
دوخ زامن  هروس  ماما  ماجنارـس  دـشابیم . نامیا  یب  دارفا  ناقفانم و  نافلاخم و  راظتنا  رد  هک  تسا  یهلا  كاندرد  تازاجم  هب  هراشا  نیا  و 

[. 662 . ] تفر عوکر  هب  درک و  مامت  ار 
نینم ؤملاریما  ربیخ ، حتاف  لک ، رهظم 

[. 663  ] نم يابآ  نم و  رخف  شربنق  یگدنب 
هحفص 424] ]

؟ تسیچ ایند  تاذل 

. تسا زیچ  شش  ایند  تاذل  مامت  هک  روخم  مغ  ایند  رب  رامع  يا  دومرف : رسای  رامع  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
بکرم مومشم و  حوکنم و  سوبلم و  بورشم و  موعطم و 

نیرت سیفن  تسا و  وهآ  نوخ  زا  هک  تسا  کشم  تامومـشم  نیرتهب  دـشابیم و  روبنز  هدروآرف  هک  تسا  لسع  اهماعط  نیرتفیرـش  ماـما 
تاـحوکنم و  تسا . یمرگ  هتفاـب  نآ  تسا و  مشیربا  تاـسوبلم  نیرتوـکین  دـنماشآیم و  نآ  زا  تاـناویح  ماـمت  هک  تسا  بسا  اـهبوکرم 

ایند تابیصم  دومرف : دومن  رخافت  یگتسبلد و  نآ  هب  دوشیم  هنوگچ  دراد و  ییابیز  هچ  ایند  سپ  دنتسه  توهش  عفد  هلیـسو  اهنآ  دننانز و 
[. 664 . ] دنکن رادروخرب  دوخ  یتسود  اب  ار  یتسود  چیه  هریت و  شبراشم  تسا و  رایسب 

ناگچروم شرامش 

یعسو نابایب  هب  هکنیا  ات  میدرک  تکرح  يدصقم  هب  ترضح ، راک  ماجنا  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اب  نم  دیوگیم : يرافغ  رذوبا 
ردقچ ربکا  هللا  متفگ  مدرک و  بجعت  هچروم  لیس  نیا  هرظنم و  نیا  تمظع  زا  میدیسر  دندوب  ناور  لیس  دننام  دایز  ناگچروم  نآ  رد  هک 

. تسا علطم  اهنآ  ددع  زا  دراد و  ار  ناگچروم  نیا  شرامش  هک  ییادخ  نآ  تسا  گرزب 
ناگچروم نآ  هک  ییادخ  نآ  تسا  گرزب  ردقچ  هیراب ) لج   ) وگب هکلب  وگم . ار  نخس  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح 

منادیم و ار  اهنآ  شرامـش  نم  تسا  هدرک  يدنب  تروص  هدیرفآ و  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  داد : همادا  ماما  دعب  تسا . هدـیرفآ  ار 
. مسانشیم لج  زع و  يادخ  نذا  هب  اهنآ  هدام  زا  ار  اهنآ  رن 

هحفص 425] ]

تلالض رکشل  رادرس 

هطیوع نبا  دلاخ  تفگ : یصخش  دندوب . هتسشن  دوخ  باحصا  اب  هفوک  دجسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفالخ ، نارود  رد  يزور 
وا رادملع  ددرگ و  یهارمگ  تلالض و  رکشل  رادرس  هکنیا  ات  درم  دهاوخن  هدرمن و  وا  دومرف : ترضح  تسا ، هتفر  ایند  زا  يرقلا  يداو  رد 

. دش دهاوخ  رامع  نب  بیبح 
. امش یقیقح  یمیمص و  ناتسود  زا  متسه  رامع  نب  بیبح  نم  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  درک : ضرع  تیعمج  نایم  زا  یناوج 

یتسه وا  رادملع  وت  هدیدرگ و  یهارمگ  تلالض و  رکشل  رادرـس  دلاخ  منیبیم  یتسارب  تفگ  مهاوخن  ما و  هتفگن  غورد  دومرف : ترـضح 
. دش دهاوخ  هراپ  هتفرگ و  دجسم  ردب  امش  مشچ  هدرپ  دیوشیم و  دراو  لیفلا ) باب  هب  هراش   ) دجسم رد  نیا  زا  و 
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هب یناوارف  رکـشل  وا  دـش . هفوک  یلاو  دایز  نب  هللادـیبع  دـیزی ، تفالخ  هرود  رد  تشذـگ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ربخ  نیا  زا  اهلاس 
يرادملع دلاخ و  تلالض  ربخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  هک  يدارفا  نامه   ) داتسرفیم مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  گنج 

نآ رد  نوچ   ) تساخرب نایرکـشل  يوهایه  هلهله و  يادص  هگان  هب  هک  دندوب ) رـضاح  هفوک  دجـسم  رد  دـندوب  هدینـش  ار  رامع  نب  بیبح 
یهارمگ رکشل  رادرس  هطیوع  نب  دلاخ  دندید  دندمآیم ) دجسم  هب  تردق  شیامن  يارب  نایرکشل  اذل  دوب  دجاسم  تاعامتجا  لحم  نامز 

رامع نب  بیبح  هکیلاح  رد  دـش  دجـسم  دراو  لیفلا  باب  نامه  زا  دراد و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اب  گنج  البرک و  دـصق  هک  تسا 
[. 665 . ] دش هراپ  تفرگ و  دجسم  رد  هب  مچرپ  هدرپ  دجسم  هب  دورو  عقوم  دوب ، وا  رادملع 

تسد دننز  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف 
[. 666  ] یضترم موصعم  نماد  تسد و  میئام و 

هحفص 426] ]

هرصب رهش  رد  یلع 

هیلع  ) ربمایپ رب  تاولـص  لـج و  زع و  يادـخ  رب  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  دومرف و  داریا  هرـصب  رد  يا  هبطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
تسا هدنز  صخـش  يارب  دنپ  هدرم ؛ تسا و  ناگدنز  تربع  هتـشذگ ؛ تسا . هاتوک  زاب  دشاب  زارد  هچ  ره  تدم  دومرف : شلآ د  و  مالـسلا )

 … دیشاب ابیکش  نم  ناوریپ  يا  دومرف : سپس  تسین …  یسک  دامتعا  دروم  مه  ادرف  درادن و  تشگرب  تسا  هتشذگ  هک  يزورید 
دیراد دنچ  یـسفن  دنلب و  ییوزرآ  دودحم  يرمع  امـش  هک  دینادب  میباییم ، دـنوادخ  باذـع  رب  ربص  زا  رتناسآ  ار  ادـخ  تعاط  رب  ربص  ام 

. دسریم نایاپ  هب  اهسفن  دوش و  هداهن  مه  رب  وزرآ  رتفد  دوش و  مامت  رمع  ماجنارس 
امـش رب  یناـنابهگن  یتسارب  دومن . توـالت  ار  راـطفنا ) هروس   11  ) هیآ نیا  دـش و  يراج  ترـضح  نآ  كراـبم  ناگدـید  زا  کـشا  هاـگنآ 

[. 667 . ] دینکیم هچ  هک  دننادیم  یمارگ ، یناگدنسیون  هدش ، هدرامگ 

دنوادخ مظعا  مسا 

دای يزیچ  نم  هب  متـساوخ  وا  زا  مدید  باوخ  رد  ار  رـضخ  ترـضح  ردب  گنج  زا  لبق  بش  رد  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
وه الا  وه  نم ال  ای  وه  ای  تفگ : رضخ  موش . زوریپ  نانمشد  رب  نآ  کمک  هب  هک  دهد 

مسا یلع  يا  دومرف : ترضح  مدرک ، ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  ار  مباوخ  نایرج  دش  حبص  هک  یماگنه  سپ 
هیلع  ) ریما ترضح  هب  رسای  رامع  زین  نیفـص  گنج  رد  دوب … و  نم  نابز  دورو  ردب ، گنج  رد  هلمج  نیا  تسا و  هدش  میلعت  وت  هب  مظعا 

مظعا مسا  دومرف : ترـضح  سپ  تسیچ ؟ دیوگیم  نابز  ریز  هیانک  روط  هب  هک  یتالمج  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  مالـسلا )
دوخ بکرم  زا  ترضح  نآ  سپس د  رشحلا  هروس  رخآ  وه … و  الا  هلا  هنا ال  هللادهش  هیآ  دناوخ  سپس د  تسا ، دیحوت  نوتـس  دنوادخ و 

[. 668 . ] رهظ لاوز  زا  لبق  دناوخ  زامن  تعکر  راهچ  دمآ و  نییاپ 
هحفص 427] ]

هفوک هب  یلع  دورو 

مدرم فارشا  دش  هفوک  دراو  هرصب  زا  لاس 36  بجر  هام  مهدزاود  هبنشود  زور  رد  دش  زوریپ  لمج  باحصا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ 
دندرک و توعد  رهش  هب  ار  يو  دندرک و  لابقتسا  ار  ماما  دوخ  ناگرزب  فارـشا و  ءارق و  هارمه  هفوک  مدرم  دندوب  شهارمه  هرـصب  لها  و 
رد [ 669 ( ] هبحر  ) يارـسناوراک هب  دومرف : ترـضح  يوـشیم ؟ دراو  خاـک  هب  اـیآ  ییآیم ؟ دورف  اـجک  ناـنم  ؤـمریما  يا  دـندومن : ضرع 
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ساپس و ار  يادخ  تفر و  ربنم  هب  هاگنآ  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دعب  تفر ، دجسم  هب  هدایپ  اجنآ  زا  سپس  تفر ، اجنآ  هب  هاگنآ  میآیم .
: تفگ داتسرف و  تاولص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  رب  درک و  شیاتس 

مدناوخ و قح  هب  ار  امـش  نم  دوب . یتیزم  لضف و  مالـسا  رد  دیدوب  هتفاین  يرییغت  لیدبت و  هک  هاگنادـب  ات  ار  امـش  هفوک  مدرم  يا  دـعب ! اما 
( يارجا  ) رد درذگیم  دنوادخ  امش و  نایم  هچنآ  رد  امش  تیزم  یتسار  هب  اله ! دیدش . هنوگرگد  دیدرک و  زاغآ  اوران  هب  یلو )  ) دیتفریذپ
رب نم  هک  يزیچ  نیرتکانسرت  اله ! دیا . هنومن  دمآرد  ناتنید  هب  تفریذپ و  ار  ناتتوعد  هک  سک  نآ  يارب  امـش  سپ  تسا . ءاطعا  ماکحا و 

نادنزرف امش  سپ  دربیم …  دای  زا  ار  ترخآ  هک  وزرآ  يزارد  درادیم و  زاب  قح  زا  ار ) یمدآ   ) هک يوه  زا  يوریپ  مراد  میب  نآ  زا  امش 
[. 670  ] يرادرک تسا و  باسح  ادرف  و  هن ، یباسح  تسا و  رادرک  زورما  دیشاب . ترخآ 

 … تسین

لتق رد  فارسا 

رد هک  یفوک  نادرم  لتق  هزاجا  هک  وا  فرح  خـساپ  رد  ترـضح  دوب . ترـضح  یماظن  يورین  سیئر  هطرـش و  هدـنامرف  بیبح  نب  کـلام 
: دومرف دنتساخنرب  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  تیامح 

( مالسلا هیلع   ) نانم ؤمریما  ای  تفگ : يدش ، هقرغ  يوردنت  رد  يدرک و  زواجت  دح  زا  یتشذگ و  رد  هزادنا  زا  کلام ، يآ  ادخ ، تسا  هزنم 
زا ار  یمدآ  اهراک  زا  یخرب  رد  يریگ  تخس  يرادقم 

هحفص 428] ]
. دزاسیم زاین  یب  نانمشد  اب  شزاس 

ملظ و ياج  هچ  سپ  تسا  یسفن  ربارب  رد  یـسفن  لتق  هک  هداد  ار  دوخ  مکح  دنوادخ  تسین ، نینچ  کلام  يا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
رد میداد  ار  لتاق  رب  طلست  تموکح  وا  یلو  رب  ام  دوش  هتشک  مولظم  هک  یسک   … انلعج ؛ دقف  امولظم  لتق  نم  تسا  هدومرف  وا  يراکمتس !

[. 671  ] دوب دهاوخ  روصنم  دی و  ؤم  ام  بناج  زا  وا  هک  دننکن  فارسا  لتق  ماقتنا ) ماقم  )
ملظ نآ  هتشادزاب و  نآ  زا  ار ) ام   ) دنوادخ یـشکب و  تسا  هتـشکن  ار  وت  ناسک  زا  کی  چیه  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  لتق  رد  فارـسا  و 

[. 672 . ] تسا

ترفاسم بادآ 

رفاک نآ  دوب  هدـش  هارمه  هار  رد  [ 673  ] همذ لها  رافک  زا  یکی  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
اما دندیسر  یهار  ود  رس  رب  دندرک  يرپس  هک  هار  زا  يرادقم  موریم . هفوک  هب  دومرف : ترضح  يوریم ؟ اجک  هب  دیسرپ  ترضح  زا  یمذ 
رگم دیسرپ : رفاک  صخـش  داد . همادا  تفریم  وا  هک  یهار  هتفر و  رفاک  نآ  لابند  هب  درک و  اهر  ار  هفوک  هار  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

هار هک  ینادیم  رگا  تفگ : وا  منادیم . دومرف : ترـضح  دوب . فرط  نآ  زا  هفوـک  هار  تفگ : ارچ . دوـمرف : ترـضح  یتـفریمن ؟ هفوـک  هب 
یتسود قح  هک  هداد  روتسد  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : ترـضح  ییآیم ؟ نم  هارمه  ارچ  سپ  تسا  فرط  نآ  زا  هفوک 

رب ربمغیپ  اعقاو  ایآ  تفگ : رفاک  نآ  مینک ، هقردـب  ار  دوخ  هارمه  تسود  هار ، زا  يرادـقم  ات  ار  دوخ  رفـسمه  میروآ و  ياجب  ار  یهارمه  و 
همه نیا  هک  تسا  هناراوگرزب  وکین و  قالخا  نیمه  تهج  هب  سپ  تفگ : رفاـک  يرآ . دومرف : ترـضح  تسا ؟ هداد  يروتـسد  نینچ  اـمش 

ناملسم تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  وا  هک  تفایرد  نوچ  دمآ و  هفوک  هب  ترـضح  اب  و  تفگ : ار  نیا  رفاک  دنا . هدش  وا  وریپ  مدرم 
[. 674 . ] دش

هحفص 429] ]
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؟ تسیک شردام 

دوخ هداوناخ ي  نارسپ  رب  هک  دندیشوکیم  صرح  تیاهن  اب  ترـضح ، نآ  زا ، دعب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  بارعا 
هک دنتشاد  اعدا  کی  ره  دنداتفا و  اوعدب  دازون  رـس  دندربیم  رـسب  هناخ  کی  رد  اهنآ  ود  ره  هک  نز  ود  دوب و  هدمآ  ایندب  يرـسپ  دنیازفیب 
ود نآ  تشاد ، رارق  عرش  دنسم  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیاب . رب  ار  وا  دنزرف  دهاوخیم  هک  تسا  يرگید  نیا  تسا و  هدییاز  وا  ار  لفط  نیا 
غیج هب  ود  ره  دندیناباوخ و  دجسم  شرف  رب  باحصا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يولج  ار  كدوک  دنتفرگ و  تسدب  ار  هچب  قادنق  نز 
مه رـس  تشپ  دنهد ، نخـس  لاجم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هکنآ  یب  تسا و  نم  لام  كوک  نیا  یلع ع  ای  دنتفگیم  ود  ره  دنداتفا و  داد  و 
هب ماما  دندش  تکاس  اهنز  هک  یتدم  زا  دعب  دوب  شوماخ  نانچمه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دندروآیم . ناهرب  قطنم و  دوخ  يوعد  تابثا  يارب 

. هچ يارب  ریشمش  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تفگ : تریح  ساره و  اب  نز  ود  نآ  زا  یکی  روایب . ارم  ریشمش  زیخرب  دومرف : ربنق 
يارب ایآ  مهدـب . وت  يوعد  فرط  هب  ار  رگید  مین  وت و  هب  ار  یمین  منک  مین  ود  ار  كدوک  نیا  هبرـض  کـی  هب  هکنیا  يارب  دومرف : ترـضح 
دایرف رگید  ندز  یلو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  مراد  اضر  نم  تفگ : درک و  رکف  یمک  نز  تسین . رتهب  راک  نیا  امـش  فالتخا  لصف  لـح و 
نیمه شردام  متسین . شردام  نم  هک  دراذگن  ریشمش  لفط ، نیا  رب  متـشذگ و  دوخ  قح  زا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  هن  دیـشک ،

مشچ دوخ  يردام  قح  زا  هک  یتسه  هچب  نیا  ردام  وت ، نیمه  هن  تفگ : دومرف و  یمسبت  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیهدب . وا  هب  ار  هچب  تسا  نز 
[. 675 . ] تست هشوگ  رگج  كدوک  نیا  هک  زیخرب  راشفب . تا  هنیس  هب  ار  تدنزرف  زیخرب  يدیشوپ .

بلاطوبا یتمایق  هاگیاج 

هقلح شدرگ  هب  مدرم  دوب و  هتسشن  هفوک -  فورعم  نادیم  هبحر -  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع مردپ  دنکیم ، لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
دنوادخ هیحان  زا  يدنمجرا  ماقم  نینچ  رد  وت  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تساخرب و  يدرم  دـندوب  هدز 

؟ تسا خزود  شتآ  رد  تردپ  یلو  یتسه ،
هحفص 430] ]

ادـخ  … هللا ؛ هعفـشل  ضرالا  هجو  یلع  بنذـم  لک  کف  یبا  عفـش  ولایبن  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  و  كاف ، هللا  ضف  دومرف : نانم  ؤمریما 
همه زا  مردـپ  رگا  تخیگنارب  يربمایپ  هب  قح  هب  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  دنکـشب ؛ ار  تناهد 

. دریذپیم ار  وا  تعافش  دنوادخ  دنک  تعافش  نیمز  ناراکهنگ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنگوس  تسا ؟ نایخزود  نایتشهب و  هدننک  میـسقت  وا  رـسپ  تسا و  شتآ  رد  مردپ  ایآ  دومرف : سپس 

همطاف ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رون  زج  دـهدیم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  قئـالخ  همه  ياـهرون  تماـیق  زور  رد  بلاـطوبا  رون 
ود دنوادخ  هک  تسا  ام  رون  زا  بلاطوبا  رون  هک  دیشاب  هاگآ  شنادنزرف . زا  موصعم  ناماما  مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  مالـسلااهیلع و 

[. 676 . ] تسا هدیرفآ  ار  نآ  مالسلا ) هیلع   ) مدآ شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه 

نیما ریما ،

هیلع  ) یلع دندروآ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  رـضحم  هب  ار  لاملا  تیب  زا  لاوما  يرادقم  یبش  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  رـصع 
نآ میسقت  تسا ، یکیرات  هدش و  بش  دندرک : ضرع  دیناسرب ، قحتسم  هب  دینک و  میسقت  ار  لام  نیا  دومرف : رـضاح  نارومءام  هب  مالـسلا )
هیلع  ) یلع ماما  دیزادنیب . ریخءات  ادرف  ات  ار  نآ  میـسقت  تسا ، یکیرات  هدش و  بش  دندرک : ضرع  دیناسرب ، قحتـسم  هب  دـینک و  میـسقت  ار 

ریخءات نیاربانب  دومرف : هاگنآ  تسین . ام  تسد  رد  راک  نیا  دنتفگ : اهنآ  مشاب ؟ هدنز  ادرف  ات  نم  هک  دینکیم  لوبق  امش  ایآ  دومرف : مالسلا )
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[. 677 . ] دنتخادرپ لاوما  میسقت  هب  عمش  نآ  ینشور  وترپ  رد  بش  نامه  دندرک و  نشور  هدروآ و  یعمش  هاگنآ  دیزادنین .

یبلق تعیب 

تعیب مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اب  دندمآیم و  فارطا  زا  هتـسد  هتـسد  مدرم  نیفـص  گنج  ءانثا  رد  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  یثیدـح  رد 
دندمآ رفن  هن  دون و  دننکیم . تعیب  نم  اب  دنیآیم و  رفن  دص  زورما  هک  دومرف : ترضح  يزور  دنتسویپیم . ترضح  نآ  هاپـس  هب  هدرک و 

زور و 
هحفص 431] ]

سابع نبا  دندیـشکیم . راـظتنا  هتـسشن و  مرگ  باـتفآ  رد  ناـنچمه  اـما  دـنورب  تحارتسا  يارب  ترـضح  هک  دیـسر  نآ  تقو  دـش و  دـنلب 
رظتنم نانچمه  ترـضح  دوب ، هتفریذپن  فلخت  دندوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچ  ره  نونکات  اریز  دـمآ  دـیدپ  نم  يارب  يا  ههبـش  دـیوگیم :

نآ تمدخ  هب  یتقو  دـنداد  ناشن  وا  هب  ار  ترـضح  درک و  لا  ؤس  تخانـشن  ار  ترـضح  ادـتبا  ارهاظ  دیـسر  هار  زا  ینرق  سیوا  هک  دـندوب 
یتجهمب درک ، ضرع  ینک ؟ تعیب  هچ  هب  دومرف  منک . تعیب  امش  اب  هکنیا  يارب  درک : ضرع  يا ؟ هدامآ  هچ  يارب  دندومرف  دیسر  ترـضح 

مدرم یقاب  اریز  دوب  وا  دوخ  هب  صتخم  رـصحنم و  رما  نیا  درک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دوخ  تسود  اب  هاگنآ  دوخ ، بلق  يادیوس  اب  ینعی 
دیهـش ات  درک  داهج  پچ  تسد  رد  يرگید  تسار و  تسد  رد  یکی  ریـشمش  ود  اب  راوگرزب  نآ  سپـس  دـندرکیم و  تعیب  تسد  کی  اب 

رد دوخ  زا  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شمه  مامت  راوگرزب  نیا  اما  دـننک  ظفح  ار  دوخ  اـت  دـنتفرگیم  پچ  تسد  هب  ار  رپس  نارگید  دـش 
. تشادن يربخ  گنج 

اناد هدنامرف 

هیواعم امتح  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : دنلب  يادص  اب  هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  نیفـص  گنج  رد  دیوگیم : متاح  نب  يدع 
ضرع ترـضح  نآ  هب  مدوب  ترـضح  نآ  کیدزن  نم  هللاءاشنا ، دومرف : هتـسهآ  شراتفگ  رخآ  رد  یلو  مناسریم . لـتق  هب  ار  شباحـصا  و 

هیلع  ) یلع هللا . ءاش  نا  یتفگ  هتـسهآ  یلو  یـشکیم ، ار  شنارای  هیواعم و  هک  يدرک  دای  دنگوس  وت  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  مدرک 
رب ار  مناراـی  متـساوخ  میوگیمن  غورد  ناـنم  ؤـم  دزن  رد  نم  تسا ؛ هعدـخ  عوـن  کـی  گـنج  هتبلا  هعدـخ ) برحلا  نا  : ) دوـمرف مالـسلا )

. مهدب هیحور  مناروشب و  نانمشد 
یغاط نوعرف  دزن  نوراه  یسوم و  يا  دومرف : داتسرف ؛ نوعرف  يوس  هب  شردارب  اب  هارمه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم دنوادخ  یتقو  هک  نادب 

[. 678  ] دسرتب ادخ  زا  ای  دوش و  رکذتم  دیاش  دییوگب  نخس  وا  اب  شمرن  اب  دیورب 
يارب ار  یـسوم  هک  دوب  ور  نیا  زا  ادخ  نامرف  نیا  یلو  دـسرتیم  ادـخ  زا  هن  دوشیم و  رکذـتم  هن  نوعرف  هک  تسنادیم  دـنوادخ  هکنیا  اب 

[. 679 . ] دشاب هدرک  يرتشیب  عیجشت  و  هدامآ ؛ نوعرف  دزن  نتفر 
هحفص 432] ]

یلع نیرفن 

( مالـسلا هیلع   ) نسح ماـما  دوـب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  رمع  بش  نـیرخآ  ترجه ، لاـس 40  ناـضمر  هاـم  مهدزوـن  بش  هعمج و  بش 
تفرگ ارف  ارم  ترچ  يا  هظحل  بشما  مرسپ  دومرف : نم  هب  مردپ  میدش  راپسهر  دجسم  يوس  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع مردپ  هارمه  دیوگیم :
هیحان زا  هک  یبئاصم  نیا  تسیچ  ادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  دش . راکـشآ  نم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـنامه  رد 

. دنا هداتفا  فارحنا  توادع و  هار  هب  اهنآ  تسا ؟ هدیسر  نم  هب  وت ، تما 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ فرحنم )  ) تما نیا  دروم  رد  بش  نآ  نم  نک . نیرفن  ار  اـهنآ  مهیلع ؛ عدا  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
: مدرک نیرفن 

هب نادرگ و  نم  بیـصن  ار ، نابوخ  اب  نیـشنمه  رادید و  اهنآ ، ضوع  هب  ایادـخ  ینم ؛ رـش  وه  نم  یب  مهلدـیا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدـبا  هللا 
[. 680 . ] نک طلسم  اهنآ  رب  ار  نادب  نم ، ضوع د 

. دیسر تباجتسا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نیرفن  بش  نامه  هاگرحس 

دیهش رب  ندرک  هیرگ  زا  یهن 

دعب دندیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  زا  يرایسب  گنج  نیا  رد  دوب  یلع ع  ماما  تفالخ  هرود  گنج  نیرتگرزب  نیفـص  گنج 
هیرگ هک  دینش  ترـضح  تشذگیم  ابـش ، هلیبق  ياه  هناخ  رانک  زا  دمآیم  هفوک  يوس  هب  ههبج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  گنج  مامتا  زا 

( مالسلا هیلع   ) یلع روضح  هب  لیبحرش  نب  برح  مانب  هلیبق  نیا  نارس  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  تسا ، دنلب  ناشنادیهـش  يارب  هلیبق  نآ  ياهنز 
زاب دینکیمن و  یهن  هیرگ  نویـش و  نیا  زا  ار  اهنآ  ایآ  دنا  هدش  هریچ  امـش  رب  امـش  نانز  ما  هتفایرد  هکنانچ  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  دمآ 

[. 681 . ] دیرادیمن
هحفص 433] ]

ریش گنچ  رد  یهابور 

ماما دـمآ ، گنج  نادـیم  هب  دوب ) كاپان  يرگ  هلیح  هک  هیواعم  تمکح  زا  رفن  نیمود   ) صاع رمع و  نیفـص  گنج  رد  هک  تسا  فورعم 
لثم مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  درک  هدهاشم  یلو  تشاذگ  رارف  هب  اپ  اذل  دید  انگنت  رد  تخس  ار  دوخ  وا  درک  هلمح  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع دش ، فشک  شتروع د  درک و  دنلب  ار  دوخ  ياپ  کی  تخادنا و  نیمز  هب  ار  دوخ  دیآیم ، وا  يوس  هب  هدـنفوت  قرب 
دید ار  وا  ات  هیواعم  دـمآ  هیواعم  دزن  صاع  رمع و  يزور  تشذـگ ، نیفـص  گنج  زا  اهتدـم  درک . رارف  هلیح  نیا  اـب  وا  دـنادرگرب و  ور  وا 

؟ يدنخیم ارچ  تفگ : صاع  رمع و  دیدنخ ،
وا تسد  زا  ینانچنآ  هلیح  اب  وت  دوب ، هتفرگ  رارق  وت  رـس  يالاب  رد  هک  مداـتفا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطوبا رـسپ  ریـشمش  داـی  هب  تفگ : هیواـعم 

. یتخیرگ
هب ار  وت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  يزور  نیا  زا  رت  بیجع  هکلب  ینکیم ؟ هرخـسم  شنزرـس و  ارم  ایآ  هیواـعم  يا  تفگ : صاـع  رمع و 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نادیم  هب  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  درک ، داب  تا  هرجنح  يداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  یتخاب و  گنر  وت  دـیبلط  هزرابم 
: تفگ هیواعم  دناوخ . يراعشا  هاگنآ  دیشاپیم  ورف  تتنطلس  دندشیم و  میتی  تنادنزرف  تخوسیم و  درد  تدش  زا  تیاهـشوگ  یتفریم 

[. 682 . ] میوگب ار  بلاطم  نیا  نم  هک  يدش  ثعاب  تدوخ  تفگ : صاع  رمع و  هدن . همادا  شاب و  مارآ 

یمالسا کلامم  مکاح  ياذغ 

مرازآ نآ  یبآ  رپ  یـشرت و  هک  دوب  هداهن  یـشرت  غود  شیور  شیپ د  مدش ، دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  هک  هدرک  تیاور  همقلع  نب  هبقع 
زا هک  هک  مدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بوبخلابا  يا  دومرف : ماما  دینکیم . لیم  لیم  غود  نیا  زا  ایآ  مدرک : ضرع د  دادیم .

. موشن قحلم  وا  هب  مهدن  ماجنا  هدادیم  ماجنا  وا  هک  يراک  رگا  مراد  نآ  میب  نم  دیـشوپیم  رت  نشخ  نم  سابل د  زا  دروخیم و  رتدـب  نیا 
[. 683]

هحفص 434] ]

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا مک  اهنیا  هلصاف  ردقچ 

. تشاد رارق  هفوک  ناتسربق  هداج  رانک  هفوک  یکیدزن  دمآیم  هفوک  يوس  هب  نیفص  گنج  نادیم  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  يزو 
لحم لزانم و  اجنیا  تاومالا ؛ تافک  هذـه  دومرف  دومن و  ناتـسربق  هب  زین  يا  هراـشا  ینانخـس  نمـض  درک و  فقوت  اـجنآ  رد  ترـضح  نآ 

تنوکـس لحم  اههناخ و  اجنیا  هاـیحلا ؛ تاـفک  هذـه  دومرف : درک و  هراـشا  تسیرگن و  هفوک  ياـهکاخ  هب  سپـس  تسا  ناـگدرم  تنوکس 
. تسا ناگدنز 

دیاش هکلب  درادن  يا  هلـصاف  نادنچ  اههدـنز  اب  اههدرم  تنوکـس  لحم  مدرم و  یگدـنز و  نیب  هلـصاف  هک  هدوب  نیا  ترـضح  روظنم  دـیاش 
[. 684 . ] دنریگ تربع  مدرم 

مدان تسیرورت 

دوب مولعم  هک  دش  دراو  يدرم  مدـید  ناهگان  سپـس  مدـناوخ ، زامن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  هب  يدوز  حبـص  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
هیلع  ) یلع ماـش . زا  درک : ضرع  ییآیم ؟ اـجک  زا  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیـسر . مالـسلا ) هیلع   ) یلع روـضح  هب  تسا ، رفاـسم 

( مالـسلا هیلع   ) ناـنم ؤمریما  يا  درک : ضرع  وا  میوگب . نم  اـی  ییوگیم  تدوـخ  ار  نآ  يا  هدـمآ  اـجنیا  هب  يراـک  يارب  دوـمرف : مالـسلا )
. مهدیم هزیاج  وا  هب  رانید  رازه  هد  دشکب  ار  یلع  دورب و  یـسک  ره  درک  مالعا  هیواعم  ماش  رد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع امرفب . تدوخ 

ادخ لوسر  يومع  رسپ  نم  تفگ  دوخ  اب  دش و  نامیشپ  تفر  شا  هناخ  هب  یتقو  نکیل  دناسر  ماجنا  هب  ار  راک  نیا  ات  دش  رـضاح  یـصخش 
رب رانید  رازه  هد  هیواعم  رگید  زور  تشک . مهاوخن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ردپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
وا یلو  درک  لوبق  ار  راک  نیا  يرگید  درم  دراد  هزیاج  رانید  رازه  دشکب 20  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع سک  ره  درک  مالعا  دوزفا و  یلبق  مقر 

لوبق ار  راک  نیا  هزیاج  نیا  رطاخب  وت  داد و  رارق  هزیاج  رانید  رازه  یس  هیواعم  دعب  زور  دش . نامیـشپ  درک و  رکف  دوخ  راک  تبقاع  رد  زین 
. درک رارقا  بلطم  نیا  هب  تسیرورت  صخـش  یتسه . ریمح  لیماف  زا  وت  يا و  هدـمآ  اـجنیا  هب  نم  نتـشک  دـصق  هب  ار  دوخ  کـنیا  يدرک و 
هب ترـضح  مدرگرب . ماـش  هب  مهاوخیم  نوـنکا  مدـش و  نامیـشپ  تفگ : وا  يراد ؟ میمـصت  هچ  نوـنکا  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

يوس هب  یگدنمرش  لامک  اب  درم  نآ  دنک  ماش  هناور  ار  وا  دهدب و  وا  هب  اذغ  بآ و  دنک و  لیمکت  ار  وا  رفـس  لیاسو  دومرف : ربنق  شمالغ 
[. 685 . ] تشگرب ماش 

هحفص 435] ]

یناث ردیح  ای  هیفنح  دمحم 

بیرک مان  هب  هیواعم  هاپس  نانامرهق  زا  یکی  تشاد  نایرج  هیواعم  هاپس  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  نیب  دیدش  يریگرد  دوب  نیفـص  گنج 
ار هرظنم  نآ  هک  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دیناسر . تداهـش  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  زا  رفن  دنچ  تخات و  نادیم  هب  [ 686]

هاگنآ دناسر ، تکاله  هب  ار  وا  تخادنا و  نیمز  رب  بسا  زا  ار  بیرک  هبرض  کی  اب  تفر و  نادیم  يوس  هب  قرب  دننام  درواین و  تقاط  دید 
نادیم هب  بیرک  نوخ  ماقتنا  يارب  نمشد  هاپـس  زا  يرگید  ناعاجـش  تسنادیم  نوچ  تشگزاب و  دوخ  هاگیاپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

یناث ردیح  تعاجش  رد  هک  هیفنح  دمحم  تسیاب ، نم  ياجب  شاب و  نمشد  بقارم  نادیم  رد  ورب  دومرف : هیفنح  دمحم  شرـسپ  هب  دنیآیم 
هب ار  اهنآ  همه  دنتخات ، نادیم  هب  بیرک  نوخ  یهاوخ  نوخ  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  نمشد  ناعاجش  زا  رفن  تفه  تخات  نادیم  هب  دوب 

[. 687 . ] دنکفا تکاله  كاخ 
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درزریش يدرمناوت 

يرمق لاس 36  رد  درکیم . هدامآ  نیفـص  گنج  يارب  ار  دوخ  درکیم و  تموکح  ماش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نارود  رد  هیواعم 
رد هجفرع  نب  دوسا  مانب  نادرم  دازآ  زا  یکی  يزور  دـش . لدـب  در و  هیواعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیب  يددـعتم  ياه  همان  گنج  زا  لـبق 

تیاه همان  اـب  ار  مدرم  یهاـگ  یـسیونیم  هماـن  یهاـگ  ینکیم ؟ يزیر  هشقن  زور  ره  هک  تیچ  يا  هیواـعم  يا  دز : داـیرف  هیواـعم  سلجم 
هاگنآ درادـن  وت  لاح  هب  يدوس  اـهراک  نیا  هکنادـب  ینکیم . رومءاـم  مدرم  کـیرحت  يارب  ار  نارـس ) زا  یکی   ) لیبحرـش هاـگ  یبیرفیم ،

. دناوخ يرعش 
هحفص 436] ]

ردولا دسالا  ۀلوص  مویلا  رذحاف 
ءاجیهلا لاجر  یف  ءاج  اذا 

هیواعم مشخ  شتآ  رعش  نیا  ندینش  اب  دسر . ارف  رازراک  نادیم  نادرم  روالد  اب  هک  ماگنه  نآ  درز ، ریـش  يدرمناوت  زا  شاب  رذح  رب  زورما 
نب یلع  وا  یسانشیمن  ار  وا  رگم  تفگ : دوسا  تسیک ؟ یناسرتیم  نآ  زا  ار  ام  هک  درز  ریش  نیا  هجفرع ! رسپ  يا  دز  دایرف  دیـشک و  هنابز 

، وا دـنزرف  ود  ره  ردـپ  و  وا ، رتخد  رهوش  ومع و  رـسپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ردارب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا
ار هلظنح  وت  ردارب  هبیـش و  وت  ردام  يومع  دیلو و  وت  ییاد  هبتع و  وت ، يومع  ردب  گنج  رد  هک  سک  نامه  تسا ، وا  ملع  ثراو  یـصو و 

ردام  ) داتسرف خزود  هب  شریشمش  اب 
ار وا  داد  روتـسد  دوش و  ینابـصع  هیواعم  دـندوب ) دـنه  يومع  هبیـش  دـنه و  ردارب  دـیلو  دوب  شردـپ  هبتع  هک  دوب  راوخرگج  دـنه  هیواعم 

ینکن دازآ  ار  وا  رگا  تسا  یگرزب  لضاف و  درم  وا  هک  ارچ  دننک  دازآ  ار  هجفرع  هدب  روتسد  تفگ : هیواعم  هب  لیبحرش  یلو  دننک  ریگتسد 
[. 688 . ] درک دازآ  ار  وا  دوشیم  مامت  نارگ  هجفرع  يریگتسد  دید  هیواعم  منکیم ، عطق  وت  اب  ار  متعیب  نم 

ناریقف هرفسمه 

مدش بایفرش  مالسلا ) هیلع   ) ننم ؤملاریما  تمدخ  هب  يزور  هک  تسا ، هدش  تیاور  همقلع  دوسا و  مانب  نت  ود  زا  ماوعلا ، ةرـصبت  باتک  رد 
يوناز اب  ار  نآ  ماما  دـشیم و  هدـید  نآ  رد  راد  سوبـس  وج  نان  هدرگ  ود  یکی  هک  دوب  اـمرخ  فیل  زا  یفرظ  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد 
هتفرگن ار  درآ  نیا  سوبـس د  رگم  میتفگ  تشاد  مان  هضف  هک  یهایـس  راکتمدـخ  هب  دومرفیم : لوانت  يزیر ، کمن  اـب  تسکـشیم و  دوخ 

ماما مزاس !؟ راـتفرگ  لاـبو  زرو و  هب  ار  شیوخ  نم  ددرگ  اراوگ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  رب  ناـن  هکنآ  يارب  دـیراد  عقوت  تفگ : يا ؟
نیا تفگ : دیا ؟ هدومرف  نینچ  روظنم  هچ  هب  میتشاد  هضرع  دوشن ، هتفرگ  نان  نیا  سوبس  هک  ما  هداد  روتـسد  دوخ  نم  تفگ : درک و  مسبت 

رد مه  نم  دـننک و  یـسءات  نم  هب  نامیا  لها  هکنآ  يارب  زین  مهد و  يراوخ  تفخ و  ار  شیوخ  سفن  هکنآ  يارب  مدـید  رتراوازـس  ار  راک 
[. 689 . ] مشاب نارای  رگید  دننامه  كاروخ 

هحفص 437] ]

رشب یبرم  نیرتگرزب 

شنزرس دروم  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  یسک  دش ، رـضاح  مدرم  عمج  رد  راد  هلـصو  یـسابل  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يزور  دنیوگ :
لاح نیع  رد  دتفایم و  عوشخ  ینتورف و  هب  هماج  نیا  ندیشوپ  اب  بلق  ینعی : یب ؛ نموملا  يدتقی  هسبلب و  بلقلا  یـشخی  دومرف : ماما  درک .

[. 690 . ] درک دنهاوخ  یسءات  نم  هب  زین  نانم  ؤم 
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تسیلاع ماما  یلع  تسه  ات 
[. 691  ] تسیلاو نوکود  تکلمم  رد 

يا هلصو  نهاریپ 

لاس هس  تصـش و  یط  هک  دوب  یـسک  و  تفگ ، دوردـب  ار  ایند  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
: مییوجیم یمه  ار  وا  فده  مه  ام  مییوپیم  هار  يو  لابند  هب  مه  ام  دوب و  هتشاذگن  رگید  تشخ  رب  یتشخ  یگدنز 

اهعقار نم  تیحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللاو 
، روآ تسدب  ون  زا  يا  هبج  دنیوگیم  نم  هب  مراد ، مرش  شیراک  هلصو  زا  هک  ما ، هتخود  هلـصو  مراد  نت  هب  هک  سابل )  ) هبج نیا  رب  ردقنآ 

. ما هداد  خساپ  نینچ  ودب  نم  یلو  تسین  یندیشوپ  رگید  تسا  يا  هلصو  شرسارس  هبج  نیا  اریز 
[. 692 . ] دوش راکشآ  هریت  ياهلد  زا  نشور  ياه  بلق  زور ، ییانشور  رد  ات  دسر  نایاپ  هب  هریت  بش  نیا  راذگب 

هحفص 438] ]

یلع يارب  هوشر 

ياولح زا  رپ  یفرظ  هنابـش  دش و  هوشر  هب  لسوتم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لدع  همکحم  رد  دوخ  ياوعد  فرط  رب  يزوریپ  يارب  سیق  نب  عشا 
تیازع رب  ناراوگوس  دومرف : تفـشآ و  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تشاذـگ . هیدـه  ار  نآ  مان  دروآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناـخ  رد  هب  ذـیذل 

ریز رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  يرادزاب ؟ قح  نیئآ  زا  یهد و  بیرف  ارم  هک  يا  هدـمآ  ناونع  نیا  اب  ایآ  دـنزیرب  کشا 
گرب زا  امـش  ياـیند  درک ، مهاوخن  ار  راـک  نیا  زگره  مریگب  ملظ  هب  يا  هچروم  ناـهد  زا  يوج  تسوپ  هک  دـنهدب  نم  هب  تسا  اهنامـسآ 

[. 693 …  ] راک هچ  رذگدوز  ياهتذل  یناف و  ياهتمعن  اب  ار  یلع  تسا  رت  شزرا  مک  نم  يارب  خلم  ناهد  رد  يا  هدیوج 

يرادتموکح قالخا 

هک دندید  ار  یحیسم  درم  ریپ  دنتشذگیم ، يا  هچوک  زا  دوخ  باحـصا  هارمهب  يزور  دوخ  تفالخ  يدصت  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
درم نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندرک : ضرع  خساپ  رد  تسیچ ؟ دنـسپان  راوگان و  هعقاو  نیا  دندیـسرپ : ترـضح  تسا . ییادـگ  لوغـشم 

ار وا  یناوتان  ماگنه  رد  یلو  دیتفرگ  راک  هب  ار  وا  یناوج ؛ ماگنه  دومرف : ماما  ینارصن . مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  اولاق : تسا . ینارصن 
زجع ربک و  اذا  یتح  هوتلمعتسا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف [ 694 . ] دننک هرادا  نیملسم  لاملا  تیب  زا  ار  وا  هک  دنداد  روتـسد  سپـس  دیدومن . اهر 

لاملا تیب  نم  هیلع  اوقفنا  هومتعنم 
مالـسا رکـشل  هدـنامرف  هب  نیمزرـس  نآ  هب  مالـسا  نایرکـشل  دورو  تقو  رد  ندرا  نایحیـسم  هک  دوـب  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع شور  نـیا  اذـل 

رت و فوئر  رتافو و  اب  ام  هب  تبسن  امش  یلو  میبهذم  مه  نانآ  اب  ام  هچ  رگ  دیرت  بوبحم  اهیمور  زا  ام  دزن  رد  ناناملسم  امش  دنـسیونیم :
[. 695 . ] دنتفرگ هنابصاغ  ام  زا  ار  ام  ياه  هناخ  لاوما و  یلو  دندرک  تموکح  ام  رب  نایمور  دیرت ، لداع 

تفرعم ناوید  تورم و  هچابید ي 
[. 696  ] ایقتا رادرس  توتف و  شک  رکشل 

هحفص 439] ]

نئادم خاک  رانک  زا  یلع  ماما  روبع 
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لقن هب  انب  دشابیم  دادغب  رهش  یکیدزن  رد  میدق  ناریا  هوکش  رپ  ياهانب  زا  یکی 
يدالیم نرق 4  دودح  رد  یناساس  هاشداپ  نیمهن  مود  روپاش  طسوت  انب  نیا  نیخروم 

یلو دوب  رجآ  اب  نآ  یجراخ  يامن  دیشک  لوط  نآ  نتخاس  لاس  تدم 20  دش و  هتخاس 
اهنوتس

تشذگ ناویا  نیا  رانک  زا  هیواعم  راک  تیانج  ملظ و  ناهدنامرف  اب  هزرابم  يارب  نیفص  نیمزرس  دصق  هب  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يزور 
: دناوخ ار  رعش  نیا  تربع  يور  زا  ماما  ناهارمه  زا  یکی  درک  هدهاشم  ار  نایناساس  تموکح  میظع  يایاقب  و 

مهراید موسر  یلع  حایرلا  ترج 
داعیم یلع  اوناک  مهناکف 

. دنتشذگ دنتشاذگ و  دننیشنب و  رالات  نیا  رد  هک  دنتشاد  تبون  يزور  دنچ  طقف  اهنآ  ایوگ  دزویم  ناشیاه  هناخ  ياه  هناریو  رب  داب  ینعی :
[. 697 …  ] تانج نم  اوکرت  مک  يدناوخن  ار  تایآ  نیا  ارچ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع

مسر تسا  نینچ  نیا  دنتشاذگ  اجب  دندوب ، نامداش  نآ  رد  هک  یتمعن  دنمجرا و  یهاگیاج  اهرازتشک و  اهراس و  همشچ  اهغاب و  رایسب  هچ 
دندوبن ناگداد  تلهم  زا  تسیرگن و  اهنآ  رب  نیمز  نامسآ و  هاگنآ  میداد ، ثاریم  رگید  یموق  هب  ار  اهنآ  ام  هک  راگزور 

ار یهلا  ياـه  تمعن  دـندش ، اـهنآ  ثراو  نارگید  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دـندوب  ناینیـشیپ  کـلم  ثراو  اـهنیا  یتسارب  دومرف : ماـما  سپس 
. دیآ دورف  الب ) و   ) تمقن امـش  رب  ادابم  ات  دینکن  تمعن  نارفک  مدرم  يا  دـش ، هدوبر  نانآ  زا  ایند  تیـصعم ، لاح  رد  دـندرکن ، رازگـساپس 

[. 698]
هحفص 440] ]

یلع ماما  فاکتعا 

نابنا زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دمآ . ترضح  نآ  دزن  یبرع  راطفا  ماگنه  دوب . فکتعم  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فاکتعا  مایا  رد 
فرط هب  تسب و  شا  هماـمع  هشوگ  هب  هدروخن و  ار  نآ  برع  درم  نآ  داد . برع  هب  يرادـقم  دروآ و  رد  ار  دوخ  هدـش  هدـیبوک  وج  ناـن 
دجسم رد  ار  يدرم  درک : ضرع  دش و  اذغ  مه  اهنآ  اب  دش  دراو  هکنآ  زا  دعب  درک و  تکرح  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هناخ 

وا ات  مربب  وا  يارب  ار  امـش  ياذغ  نیا  زا  یمک  مهاوخیم  تخوس  وا  يارب  ملد  تشادـن . يزیچ  وج  نان  هدـیبوک  نیا  زج  هک  مدـید  بیرغ 
. دنک لیم  مه 

تدهاجم دوخ  سفن  اب  تضایر  نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ام  ردپ  وا  دنتفگ : دنداتفا و  هیرگ  هب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح 
[. 699 . ] دنکیم

رد تسـشنیم … و  نیمز  رب  دروخیم و  اذغ  ناگدنب  دننام  هک  دوب  نانچ  مدج  دنگوس  ادـخ  هب  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  اذـل 
اب وج  نان  دوخ  دیناروخیم و  تشوگ  مدنگ و  نان  مدرم  هب  تخودـنین ، يا  هرقن  الط و  تشاذـگن و  رجآ  يور  يرجآ  شتفالخ د  تدـم 

جـنرتسد و اب  ار  هدـنب  رازه  درکیم و  باختنا  ار  اهنآ  نیرت  تخـس  دـشیم ، ورردور  هنادنـسپ  ادـخ  راک  ود  اب  هاـگره  دروخیم و  هگرس 
: دیامرفیم ترضح  دوخ  دوب و  قرغ  شتروص  دولآ و  كاخ  شتسد  هکیلاح  رد  درک  دازآ  دوخ  راک  دزمتسد 

اریز دـشاب  ابیکـش  روبـص و  دوخ  هقاف  رقف و  ربارب  رد  دـناوتیم  دـنیبب  ارم  مدرم  نیرتریقف  رگا  هک  ما  هنوگنادـب  كاشوپ  كاروخ و  رد  نم 
. دوشیم یضار  دوخ  لاح  عضو  زا  دنیبب  نینچ  ار  دوخ  ماما  یتقو 

سفن عمط  يارب  هک  روالد  ریش  نآ 
[. 700  ] دوب یلع  دولاین  هجنپ  ناهج  ناوخ  رب 
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تلادع ریما 

دـناسر و وا  هب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  دـناوخیم . دوـخ  کـمک  هب  ار  مدرم  هک  دینـش  ار  يدرم  داـیرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور 
ما و هتخورف  درم  نیا  هب  یسابل  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی  دعب  درک ، ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ترضح  دنتـسه . عازن  لاح  رد  رفن  ود  درک  هدهاشم 

زا هک  ما  هدرک  طرش 
هحفص 441] ]

نیا رب  هوالع  دـنکیمن . تعاطا  وا  نک  ضوع د  ار  لوپ  میوگیم  وا  هب  نونکا  تسا ، هداد  يرگید  لوپ  وا  یلو  دـهدب  ارم  لوپ  مسق  نـالف 
هب ترضح  هاگنآ  هدب . دیا  هدرک  طرش  هچنآ  نک و  ضوع  ار  لوپ  دومرف : درم  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسا . هدز  نم  هب  مه  یلیـس  دنچ 

. يا هدروخ  یلیس  وت  دنهد  یهاوگ  هک  يراد  يدهاش  ایآ  دومرف : دوب  هدروخ  یلیس  هک  يدرم  نآ 
. دنداد یهاوگ  زین  ناهاوگ  هاگنآ  یلب ، درک : ضرع  وا 

وا نزب . وا  هب  نک و  صاصق  هدز  وت  هب  هک  یئاه  یلیـس  دومرف : درم  نآ  هب  دعب  تسـشن  مه  وا  نیـشنب  دومرف : هدـننز  یلیـس  هب  ترـضح  نآ 
قح مه  نیا  دوـمرف : دز و  درم  نآ  هب  یلیـس  هن  ترـضح  دوـخ  یلو  تفریذـپ  ار  وا  شـشخب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدیـشخب  ار  وا  نم  تفگ 

[. 701  ] مکاح
اراکشآ دیدرگ  هدرپ  زا  قح  تسد 

[. 702  ] دش نیتسآ  زا  نورب  شتسد  یلع  ات 

!!؟ یکات تلفغ 

زا هدرب و  دای  زا  ار  دوخ  ییوگ  هک  دنـشورف  دیرخ و  مرگرـس  نانچنآ  دید  ار  مدرم  دـمآ و  هرـصب  رازاب  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يزور 
ناگدنب يا  دومرف : سپـس  تسیرگ . تدشب  هک  دش  رثءاتم  نانچنآ  ترـضح  هرظنم  نیا  هدهاشم  اب  دـنا  هدـش  لفاغ  یلک  هب  یناسنا  فدـه 

زور و نیب  دیا و  هدیمرآ  باوخ  رد  يربخیب  اب  اهبش  دیدروخ و  دنگوس  هلماعم و  مرگرـس  اهزور  هک  امـش  ایند . لها  نارازگراک  يا  ایند و 
رب هشوت  نآ  يارب  دینکیم و  زهجم  دیراد  شیپ  رد  هک  يرفس  يارب  ار  دوخ  تقو  هچ  سپ  دیلفاغ ، نآ  باتک  باسح و  ترخآ و  زا  بش ،

[. 703 . ] دیتفایم داعم  رکف  هب  دیشیدنایم و  تمایق  زور  هب  نامز  هچ  رد  دیرادیم و 
مدرم هدافتسا  دروم  رازاب  رد  دش و  هدز  راب  نیلوا  يارب  یمالسا  ياه  هکس  ترضح  نآ  روتسد  هن  هرصب  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  نامز  رد  )

[. 704 (. ] تفرگیم رارق 
هحفص 442] ]

نامیتی ردپ  ماما 

يارب تسا  ریجنا  اـجنآ  ناـتخرد  رثکا  هک  ناولح ، نادـمه و  ماـنب  يا  هقطنم  زا  ریجنا  لـسع و  يرادـقم  هک  هدـش  لـقن  تباـث  نب  بیبح  زا 
دندمآ اهنآ  دننک . رضاح  ار  میتی  منادنزرف  هک  داد  روتسد  نارومءام  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دندروآ . مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

لسع فرظ  اب  نارگید  هب  اما  دنسیلب . ارنآ  دوخ  ناتشگنا  اب  دنروخب و  دنورب و  لسع  ياه  فرظ  رس  هب  اهنآ  دوخ  هک  داد  هزاجا  ترضح  و 
اهفرظ رـس  زا  دوخ  ناتـشگنا  اب  نامیتی  دـیهدیم  هزاـجا  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  ترـضح  هب  دومنیم . میـسقت  اـهنآ  نیب  يواـسم  روطب 

ساسحا د نانآ  ات  دهدب  ار  يراک  نینچ  هزاجا  دوخ  نادنزرف  هب  ردـپ  ناونع  هب  دـیاب  تسا و  نامیتی  ردـپ  ماما  دومرف : ترـضح  دـنروخب ؟
[. 705  ] دننکن یمیتی 
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مجلم نبا  یلع و 

باحصا . دادن ماجنا  يو  هیلع  یمادقا  هنوگ  چیه  اما  تشاد ، ربخ  مجلم  نبا  هنانئاخ  هشقن  زا  هک  یلاح  نیع  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
دیا هداد  ربخ  ام  هب  دیسانشیم و  ار  مجلم  نبا  هک  امش  دندرک : ضرع  ترـضح  هب  دنتـشاد  میب  مجلم  نبا  هئطوت  زا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یلع يزور  مشکب !؟ ار  وا  نم  هک  تسا  هدزن  يراک  هب  تسد  زونه  وا  دومرف : ترضح  دیشکیمن ؟ ار  وا  ارچ  دوب  دهاوخ  امـش  لتاق  وا  هک 

نانخس زا  سپ  دوب  رـضاح  سلجم د  رد  هک  مجلم  نبا  داد . ربخ  هام  نیا  رد  دوخ  تداهـش  زا  ربنم  زارف  رب  یناضمر ، هام  رد  مالـسلا ) هیلع  )
ندرگ ارم  ات  هدب  نامرف  ای  دننک و  عطق  ارم  ياهتـسد  ات  هدـب  روتـسد  تسا : نم  اب  نم  تسار  پچ و  تسد  تفگ : دـمآ و  ترـضح  دزن  اما 

، هفوک دجسم  رد  ماما  ندروخ  تبرـض  زا  دعب  اذل  يا ، هدشن  بکترم  یمرج  زونه  هکیلاح  رد  مشکب  ار  وت  هنوگچ  دومرف : ترـضح  دننزب .
یلو یتسه  نم  لتاق  وت  متـسنادیم  هک  لاح  رد  مدرک  یکین  وت  هب  همه  نآ  نم  دومرف : ترـضح  دـندروآ . ترـضح  تمدـخ  ار  مجلم  نبا 

[. 706 . ] دنشاب هتشاد  وکین  يراتفر  وا  اب  داد  روتسد  ترضح  مه  هظحل  نآ  رد  منک و  مامت  وت  رب  ار  ادخ  تجح  متساوخ 
هحفص 443] ]

نمشد توعد  ای  ماما  تعاطا 

رد دوب  هداتسیا  هعیبر  یبا  نب  سابع  مانب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ياهلیماف  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  زا  مشاه و  ینب  زا  یکی  نیفـص  زور  رد 
نبرارق مانب  دـمآ ، نمـشد  فرط  زا  ماش  رکـشل  زا  یماش  درم  کی  ناهگان  تسا ، زرعلادـبع  ارجام  لـقان  رکـشل ، زا  يا  هیواز  رد  نادـیم و 

هب راهتـشا  ود  ره  دـندمآ  نییاـپ  ود  ره  ییاـیب ، نییاـپ  دوخ  بسا  زا  هکنیا  طرـشب  میآیم  تفگ : ساـبع  درک ، گـنج  تساوخرد  مهدا و 
هب يا  هبرـض  دنتـسناوتن  مادک  چیه  نکیل  دـندرک  راکیپ  هب  عورـش  دـش  رفن  ود  نیا  هجوتم  رکـشل  ود  ياه  ساوح  همه  دنتـشاد و  تعاجش 
هرز تخادنا و  تسد  دش و  مهدا  نب  رارق  هرز  ریز  خاروس  هجوتم  تقو  کی  سابع  مدوب  سابع  تشپ  دیوگیم : زرعلادبع  دننزب  رگیدکی 

دش و دراو  رفک  رکشل  هب  یصاخ  بارطضا  کی  دش و  دنلب  قارع  مدرم  زا  ریبکت  هبترم  کی  دز و  وا  هب  يا  هبرـض  هزین  اب  درک و  هراپ  ار  وا 
ؤس نم  زا  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع مدید  دناوخیم  نآرق  هیآ  دراد  یکی  مرس  تشپ  مدید  دیوگیم : زرعلادبع  درک  ادج  ار  وا  رـس  سابع 

بضغ مالسلا ) هیلع   ) یلع مدید  اقآ : تمدخ  دمآ  متفگ  متفر  دیاب  وگب  دندومرف : دوب . سابع  متفگ  دیدیگنج ؟ هک  دوب  یسک  هچ  درک  لا 
هب مورن  دـشیمن  گنج  هب  دـناوخ  ارم  اقآ  تفگ : سابع  دـیورن . نادـیم  هب  متفگن  رگم  یتفر  گنج  هب  نم  هزاـجا  نودـب  وت  ارچ  هک  درک ،

. نادیم
دنلبرـس نامـسآ  هب  ماما  هاگنآ  درک  شکورف  اقآ  بضغ  دـعب  یماش ، درم  نآ  زا  تعاطا  ات  تسا  رت  بجاو  وت  ماما  تعاطا  دـندومرف : ماـما 

ره تفگ  دش و  تحاران  یلیخ  هدش  ماجنا  لتق  نیا  هک  دیمهف  یتقو  هیواعم  رذگب ، وا  زا  ین  وت  متـشذگ  سابع  زا  نم  ایادخ  تفگ : درک و 
رکـشل نالباق  زا  تخول  ینب  هلیبق  زا  درم  ود  مهدیم و … و …  هلوح  دـص  الط و  فرظ  دـص  دـشکب  ار  هعیبر  یبا  نب  ساـبع  دورب  سک 

اقآ فرط  زا  نم  تفگ : سابع  گنج . يارب  دندز  ادص  ار  سابع  نادیم و  دندمآ  تشک ، میهاوخ  ار  وا  ام  دنتفگ : رکشل ، ناعاجـش  ماش و 
ترـضح دـندرک  بلط  گنج  هب  ارم  تفگ : ماما و  تمدـخ  تفر  وا  میآیم ، دـهدب  هزاـجا  ماـما  رگا  مرادـن  گـنج  هزاـجا  نینم  ؤملاریما 

یلع دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع لثم  سابع  ندب  مجح  دق و  دنیوگیم  دشاب ، نیمز  يور  یـسک  مشاه  ینب  زا  دهاوخیمن  هیواعم  دندومرف :
هب دندرک  لا  ؤس  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  اهنآ ، نادیم  هب  تفر  تفرگ و  ار  وا  بسا  ریشمش و  دوخ  تفرگ و  ار  سابع  سابل د  مالسلا ) هیلع  )

هحفص 444] ]
ناذا دنتفرگ  رارق  ملظ  دروم  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  : ) دـناوخ هیآ  کی  اروف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داد ، ندـیگنج  هزاجا  تریما  هک  رخـسمت 

.) داد گنج 
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جل تفگ : هیواعم  دیـسر : هیواعم  هب  ربخ  درک ، ضوع  سابع  اـب  ار  اهـسابل  تشگرب و  تشک و  ار  اـهنآ  درک و  گـنج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نامز تفگ : هیواعم  دـندش ، هتـشک  هک  اـهنآ  رب  ياو  تفگ : صاـع  ورمع  نم ، رب  ياو  دـنوش  هتـشک  زین  رفن  ود  نیا  دـش  ثعاـب  نم  يزاـب 

[. 707 . ] میوگیم تسار  منکیمن  یخوش  تفگ : صاع  ورمع  تسین  یخوش 

.. دنوشیم و مکاح  نایناریا 

شوگ رد  هتسهآ  دیسر و  ترضح  دزن  يدرم  لاح  نآ  رد  دوب  مدرم  هظعوم  لوغشم  ربنم  زارف  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور 
. درک توکس  ترضح  هاگنآ  دش ، رادیدپ  ترضح  نآ  تروص  رد  مشخ  راثآ  هک  تفگ  ار  یبلطم  ماما 

نیا مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  دناسر و  ماما  ربنم  کیدزن  ار  دوخ  تعرس  اب  تفر و  الاب  مدرم  هلک  رس و  زا  سیق  نب  ثعـشا  هاگان 
. دینکیمن يریگولج  اهنآ  زا  امش  یلو  دندش  بلاغ  هریچ و  ام  رب  امش  يور  لباقم  رد  نایناریا )  ) اهرخرس

هیلا اـنا  اـنا هللا و  : ) تفگ دز و  ثعـشا  تشپ  هب  تسد  تناـها  نیا  ندینـش  اـب  دوـب  ماـما  ياـفواب  ناراـی  زا  یکی  هک  ناـحوص  نـب  ۀعـصعص 
(. نوعجار

: دومرف داد و  همادا  مدرم  هظعوم  هب  دوب  هدش  ینابصع  تخس  ثعشا  راتفگ  زا  هکیلاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما … 
دنیامنیم و تیلاعف  ادـخ  رطاخب  مرگ  ياه  يزور  نایناریا )  ) نانآ دـننکیم و  تحارتسا  مرن  رتسب  رد  اهزور  ناشدوخ  اههدـنک  مکـش  نیا 
هتفاکش و ار  هناد  هک  لاعتم  دزیا  هب  دنگوس  مشاب . ناراکمتس  زا  ات  منک ، رود  درط و  دوخ  زا  ار  نایناریا )  ) اهنآ هک  دنهاوخیم  نم  زا  اهبرع 

هیلع مه  ومتبرض  امک  ادوع  نیدلا  یلع  مکنبرضل  هللاو  دومرفیم : هک  مدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هدیرفآ  ار  یمدآ 
دندرگ و بلاغ  امـش و  رب  مکاح و  زین  نایناریا  هدنیآ  رد  دیوشیم . نایناریا  رب  مکاح  زوریپ و  امـش  زاغآ ، رد  هکنانچمه  دنگوس  ادخب  دب ؛

[. 708 . ] دومن دنهاوخ  بوکرس  ار  امش 
هحفص 445] ]

نامالغ قوقح  تیاعر 

درم هب  دمآ  اهزازب ، رازاب  هب  هلماعم  يارب  ربنق  دوخ  مالغ  اب  تفالخ  مایا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
نم دزن  يراد  جایتحا  هک  ار  یـسنج  نیملـسم  ياوشیپ  يا  یلب ! درک : ضرع  بساک  درم  یـشورفب ؟ نم  هب  يراد  ساـبل  ود  دومرف  یبساـک 

وا اب  تسا  هدرک  شباطخ  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ناونع  هب  هتخانـش و  ار  وا  بساک  درم  هک  دش  هجوتم  یتقو  ترـضح  تسا . دوجوم 
مهرد و هس  هب  ار  یکی  درخ  وا  زا  سابل  ود  درک و  فقوت  دوب  رتناوج  هک  يرگید  زازب  لباقم  رد  تشذـگ و  وا  ناکد  رد  زا  درکن و  هلماعم 

امـش هک  تسا  نآ  رت  هتـسیاش  نم ، يـالوم  درک : ضرع  ربنق  رادرب . وت  ار  یمهرد  هس  نهاریپ  دومرف : ربـنق  هب  سپ  مهرد . ود  هب  ار  يرگید 
دننام یناوج و  وت  دومرف : ترضح  دشاب . رتهب  امش  سابل  دیاب  ییوگیم و  نخس  مدرم  اب  يوریم و  ربنم  اریز  دیشوپب  ار  یمهرد  هس  سابل 
ربمایپ زا  اریز  دـشاب  رتهب  وت  زا  مسابل  هک  منکیم  ایح  دوخ  يادـخ  زا  نم  هوالع  هب  يراد  يرایـسب  تبغر  یئابیز  لمجت و  هب  ناناوج  ریاس 

هک دیناروخب  ار  اذغ  نامه  دیـشوپیم و  دوخ  هک  دـیناشوپب  ار  یـسابل  نامه  نانآ  هب  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ار رگید  نهاریپ  دادیم و  دوخ  مدختـسم  ربنق  هب  دوب  رتهب  هک  ار  یکی  دیرخیم  نهاریپ  ود  ترـضح  نآ  یتقو  اذل  [ 709 . ] دیروخیم دوخ 

[. 710 . ] درکیم دوخ  نت  رب  ار  هراپ  نیتسآ  نهاریپ  درکیم و  هراپ  ار  نآ  نیتسآ  يدایز  تشادیم و  رب  دوخ  يارب  دوب  دنلب  شنیتسآ  هک 
هحفص 446] ]

ربمایپ زا  تیعبت 
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هیلع  ) یلع روضح  اذغ  فرص  عقوم  رهظ  زا  دعب  يزور  دنکیم ، لقن  ۀلفغ  نبا  دیوس  مانب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  باحـصا  زا  یکی 
دوب راکشآ  نآ  رد  وج  ياهسوبس  هک  تسا  ترضح  نآ  تسد  رد  یکشخ  نان  هتسشن و  هرفس  رانک  ترضح  مدید  مدش  بایفرش  مالسلا )

؟ خیشلا اذه  یف  هللا  نیقتتالا  هضف  ای  متفگ : هتفر و  ترضح  نآ  راذگتمدخ  دزن 
هـضف دراد ؟ سوبـس  هزادـنا  نیا  هک  دـیهدیم  وا  هب  هدرکن  کـلا  درآ  زا  ناـن  ارچ  دـینکیمن ؟ ار  درمریپ  نیا  لاـح  تاـعارم  ارچ  هضف ! يا 

ار هضف  نخس  مدمآ و  ترضح  روضح  ددجم  دنکیم  لقن  وا  دشاب ، هدرکن  کلا  درآ  زا  شنان  هک  هداد  روتسد  ترـضح  نآ  دوخ  تفگ :
یما یباب و  : ) دومرف هتفرگ و  ارف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ار  شور  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دش  مولعم  مدناسر . ماما  ضرع  هب 

[. 711 . ] دوب هدرکن  کلا  درآ  زا  شنان  هک  داب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) وا يادف  مردام  ردپ و  ماعط ) لخنی  مل  نم 

یلع ماما  اب  تعیب  هکم و  مدرم 

نامز رد  اهنآ  مالسا  هقباس  دندیورگ و  مالسا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هبلغ  حتف و  یپ  رد  نآ  مدرم  هک  دوب  يرهـش  هکم 
، دوب یهلا  نما  مرح  هکنیا  ظاحل  هب  یلو  دوب ، كدنا  نآ  رد  یبالقنا  يورین  تهج  نیدب  دوب  مک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح 

هدمآ هفوک  رـصم و  زا  هک  ینویبالقنا  راصنا و  رجاهم و  هنیدم و  مدرم  هکنیا  زا  دعب  دـندیزگرب ، دوخ  تنوکـس  ناونع  هب  ار  هکم  يا  هدـع 
بوصنم فلتخم  قطانم  رد  نامثع  فرط  زا  هک  ینارادناتسا  یخرب  زا  ییاه  همان  یط  ترـضح  دندرک . تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  دندوب 

ریما ترـضح  دندومن . رارف  هدرک و  اهر  ار  دوخ  بصنم  نارادناتـسا  نیا  زا  يا  هدع  هتبلا  دـنریگب  تعیب  مدرم  زا  هک  تساوخ  دـندوب  هدـش 
اقبا هکم  تراما  هب  ار  وا  تشاد  مان  صاع  نب  دلاخ  دوب و  هدـش  بوصنم  نامثع  فرط  زا  هک  هکم  رادناتـسا  هب  يا  همان  یط  مالـسلا ) هیلع  )
هکم رد  ترـضح  ناـفلاخم  يا  هدـع  هکنیا  اـصوصخم  دـندنز  زابرـس  تعیب  زا  هکم  مدرم  دریگب . تعیب  مدرم  زا  هک  تساوـخ  وا  زا  درک و 

دندوب و هکم  رد  زونه  هتفر و  جح  هب  ترـضح  نافلاخم  زا  يا  هدع  دوب  هدش  تعیب  ترـضح  اب  هجحلا  يذ  هام  رد  نوچ  یفرط  زا  دندوب و 
نیقی هک  زین  نامثع  نارازگراک  زا  يا  هدع  دندوب  هتشگنزاب  دوخ  ياهرهش  هب 

هحفص 447] ]
لها هک  نیا  زا  دعب  دندوب  هتخیرگ  هکم  هب  درک  دهاوخ  رانک  رب  ار  اهنآ  ناشیاه  يراکفالخ  تهج  هب  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  دنتـشاد 

هتشون هکم  رادنامرف  هب  ترضح  هک  ار  يا  همان  دیز  نبدیلو  نب  [ 712  ] هللادبع مان  هب  شیرق  زا  یناوج  دندیزرو  عانتما  ماما  اب  تعیب  زا  هکم 
لاح ره  هب  تسین  يرثا  خیرات  رد  همان  نیا  زا  هتبلا  دننک  دگل  ار  ماما  همان  مدرم  ات  تخادـنا  مزمز  هاچ  رانک  رد  دـیوج و  ار  نآ  تفرگ  دوب 
يوس زا  هک  ار  صاع  نبدلاخ  ترـضح ، اهدعب  مدرم ، صاوخ د  زا  یکدـنا  ماش و  مدرم  هیواعم و  الا  دـندرک  تعیب  ترـضح  اب  مدرم  همه 

[. 713 . ] درک بوصنم  وا  ياج  هب  ار  يراصنا  هداتقوبا  درک و  لزع  ار  دوب  هدش  هکم  یلاو  نامثع 

!؟ هتسشن يا  هبیرغ  اب  یبیرغ 

دنتـشگیم زاب  هفوک  يوس  هب  ناشردپ  رهطم  ندـب  نفد  زا  ناهارمه ؛ مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یماگنه  هدـش  تیاور 
و یتسیک ؟ وت  دندیـسرپ ، وا  زا  درکیم  هیرگ  هداهن و  رـس  ریز  یتشخ  دوب و  ناشیرپ  هک  دـندید  ار  ییاـنیبان  اونیب و  درمریپ  يا  هناریو  راـنک 

رهـش نیا  رد  نم  هک  تسا  لاـسکی  میرادـن  يراوخمغ  سنوم و  اـجنیا  رد  تسه  اونیب  یبیرغ  نم  تفگ : وا  یتسه ؟ ناـشیرپ  نـالان و  ارچ 
دوب نم  ینابرهم  سنوم  دیناسریم و  نم  هب  اذغ  دیسرپیم و  ارم  لاوحا  دمآیم و  نم  دزن  زوسلد  يراوخمغ  نابرهم و  درم  زور  ره  متسه 

زا ایآ  دنتفگ : هن . تفگ : ینادیم ؟ ار  وا  مان  ایآ  دنتفگ : تسا . هدشن  ایوج  نم  لاح  زا  تسا و  هدماین  نم  دزن  وا  تسا  زور  هس  نونکا  یلو 
يا دـنتفگ : منکیم . یتسرپرـس  وت  زا  ادـخ  يارب  نم  راکچ ، نم  مان  اب  ار  وت  دومرف : یلو  مدیـسرپ  تفگ : تسیچ ؟ شمان  هک  يدیـسرپن  وا 

رادرک راتفگ و  زا  یناشن  چیه  ایآ  دنتفگ : دوب . هنوگچ  وا  لکش  گنر و  منادیمن  میانیبان  نم  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  وا  لکش  گنر و  اونیب !
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وا اـب  راوید  ود  رد  ناـمز و  نیمز و  تفگیم : لـیلهت  حـیبست و  وا  هک  یتـقو  دوـب  لوغـشم  ادـخ  رکذ  هب  ناـبز و  هتـسویپ  تفگ : يراد ؟ وا 
؛ ابیرغ سلاج  بیرغ  انیکسم : سلاج  نیکسم  دومرفیم : تسشنیم  نم  رانک  هک  یتقو  دندشیم  اونمه  ادصمه و 

هحفص 448] ]
؛ رفعج نب  هللادبع  هیفنح و  دمحم  مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  تسا ! هدش  یبیرغ  نیشنمه  یبیرغ  هتـسشن و  يا  هدنامرد  اب  يا  هدنامرد 

نانم ؤمریما  ام  ياباب  ياه  هناشن  يدرمش  رب  هک  اههناشن  نیا  اونیب ! يا  دنتفگ : دنتـسیرگن و  مه  يور  هب  دنتخانـش ؛ ار  هتخانـشان  نابرهم  نآ 
یتخبدـب صخـش  اون  یب  بیرغ  يا  دـنتفگ : هدـماین ؟ اـم  دزن  زور  هس  نیا  رد  هک  هدـش  هچ  وا  سپ  تفگ : اوـنیب  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) یلع

شورخ و دـش  هاگآ  نایرج  زا  هک  یتقو  اونیب  میئآیم  وا  ربق  رانک  زا  نونکا  مه  ام  تفاتـش و  یقاـب  راد  هب  وا  دز و  ترـضح  نآ  رب  تبرض 
نانم ؤمریما  هک  تقایل  هچ  ارم  تفگیم : دیـشاپیم و  دوخ  يور  هب  ار  نیمز  كاخ  دزیم و  نیمز  رب  ار  دوخ  دیدرگ ، دنلب  شزوسناج  هلان 

. تفرگیمن مارآ  دندادیم  يرادلد  ار  وا  هچ  ره  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ؟ دنتـشک ار  وا  ارچ  دنک ؟ یتسرپرـس  نم  زا  مالـسلا ) هیلع  )
ارم ناتردقیلاع ، ردپ  حور  هب  ار  امش  دنگوس  ناتدج  هب  ار  امـش  تفگ : دیبسچ و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نماد  هب  اون  یب  ریپ  نآ 

دقرم رانک  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  وا  پچ  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  وا و  تسار  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  دـیربب . وا  ربق  راـنک 
نیا قارف  تقاط  نم  ایادـخ  تفگیم : تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  دـنکفا و  ربق  يور  هب  ار  دوخ  وا  دـندروآ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع رهطم 
ماما نسح و  ماما  درپس  ناج  مدـنامه  دیـسر و  تباجتـسا  هب  وا  ياعد  ناتـسب  ار  مناج  ربق  نیا  بحاص  قح  هب  ار  وت  مرادـن  ار  نابرهم  ردـپ 

وا هزانج  رب  زامن  دـندرک . نفک  هداد و  لسغ  ار  درمریپ  نآ  هزاـنج  اصخـش  وخ  دنتـسیرگ و  زوسناـج  هثداـح  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 
[. 714 . ] دنا هدرپس  كاخ  هب  كاپ  هضور  نامه  یلاوح  رد  ار  وا  دندناوخ و 

یلع ماما  یمئاد  یهارمه  قداص و  يرای  لهس ؛

هب ترضح  دشیم  هدامآ  نیفـص  راکیپ  يارب  ترـضح  یتقو  دوب . هنیدم  رهـش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رازگراک  فینح  نب  لهس 
وا دوب  فینح  نب  لهس  اهنآ  هلمج  زا  دناوخ  ارف  هفوک  هب  یگلمج  ار  نانآ  تشون و  همان  دوخ  یمالـسا  نیمزرـس  مامت  رد  دوخ  نارازگراک 

هفوک هب  اهنآ  یتقو  دش . راپسهر  هفوک  بناج  هب  دوب  هتشگرب  رصم  زا  هک  دعس  نب  سیق  هارمه 
هحفص 449] ]

ار دوخ  رظن  هک  تساوخیم  نانآ  زا  دنک و  یهاوخ  رظن  اهنآ  زا  هیواعم  اب  گنج  هرابرد  ات  دوب  هدناوخ  ارف  ار  دوخ  نارای  ترضح  دندیسر 
راصنا زا  یهورگ  سپـس  دـندومن ، مالعا  ترـضح  هب  ار  دوخ  قفاوم  رظن  دعـس  نب  سیق  رـسای و  نب  رامع  هبتع و  نب  مشاه  دـنیامن . مـالع 

هب ار  دوخ  تبثم  خـساپ  فـینح  نب  لهـس  هک  دوـب  اـجنیا  رد  دـهدب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤـملاریما  باوـج  امـش  ناـیم  زا  يدرف  دـنتفگ :
تکرش نیفص  گنج  رد  لهس  دوب . هرصب  ياهورین  ناراوس  هدنامرف  لهس  نیفـص ، گنج  رد  درک  مالعا  ترـضح  هب  راصنا  زا  یگدنیامن 
راکادف هنیرید و  رای  نیا  هفوک  هب  تشگزاب  زا  دعب  تشگرب و  هفوک  هب  گنج  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هارمه  يو  تشاد  لاعف 

دومرف ترضح  اذل  تشادیم ، تسود  رتشیب  نارگید  زا  ار  لهس  ترضح ، ترـضح ، دیوگ : یـضردیس  تفر . ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  دزیر  ورف  هدش ) هکت  هکت   ) دشاب هتشاد  تسود  ارم  یهوک  رگا  تفاهتل ) لبج  ینبحا  ول  : ) تسا

هیلع  ) رقاب ماـما  زا  درک ، نفک  دوب  هربح  هب  بوسنم  هک  ینمی  رمحادرب  اـب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفر  اـیند  زا  لهـس  هک  یتقو 
ریبکت لهس 25  هزانج  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفگ و  ریبکت  هزمح 70  هزانج  رب  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )

هب ام  نانم  ؤمریما  يا  دنتفگیم  دندمآیم و  یهورگ  زامن  ره  زا  دـعب  اریز  دـناوخ ، وا  هزانج  رب  ات  جـنپ  ات  جـنپ  تروص  هب  ار  اهنیا  تفگ و 
. دنتشاذگ نیمز  رب  ار  هزانج  هبترم  جنپ  هکنیا  ات  دناوخیم  زامن  وا  رب  هتشاذگ  نیمز  هب  ار  هزانج  دادیم  روتسد  ترضح  میدیسرن و  زامن 

[. 715 . ] دوب یضار  وا  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  درک و  یگدنز  راختفا  اب  هک  داب  لهس  رب  ادخ  تمحر 
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ناطیش يادص 

دیماشآ و ار  نآ  زا  يردق  هدومن و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  دوب  تارف  طش  رانک  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  تمدخ  يرـصب  نسح  يزور 
بآ يور  رب  یتـخیر و  نیمز  رب  ار ، بآ  اریز  يدوـمن  فارـسا  راـک  نیا  رد  دوـمرف : مالـسلا ) هـیلع   ) یع تـخیر . نـیمز  يور  ار  نآ  هـیقب 

زا يرصب  نسح  یتخیرن ،
هحفص 450] ]

: دومرف ترضح  ؟ میدومن فارسا  بآ  رادقم  نیا  هب  نم  ینکیمن ، فارسا  يزیریم  نیمز  رب  ار  نیملـسم  نوخ  امـش  تفگ : ضارتعا  يور 
نم تفگ : نسح  يدومن ؟ گنج  نم  اب  نایشروش  ءزج  يدرکن و  کمک  اهنآ  هب  ارچ  مدرکیم  فارسا  نیملـسم  نوخ  نتخیر  رد  نم  رگا 

! دز ادص  نامـسآ  زا  یفتاه  مدمآ  نوریب  لزنم  زا  هک  نیمه  موش  هارمه  نایماش  اب  ات  میدیـشوپ  مه  حالـس  سابل و  مدوب  هدش  گنج  هدامآ 
. دوب ناطیش  تردارب  وا  یتفگ  تسار  دومرف : ترضح  مدش . فرصنم  دوخ  میمصت  زا  اذل  دنتسه  منهج  رد  لوتقم  تلاق و 

تموکح رد  تراظن 

ریز رد  سک  ره  دشیم و  تولخ  رهـش  ياه  هچوک  الومعم  هک  امرگ  تدش  ماگنه  هب  اهزور  زا  یکی  دیوگیم : ینادـمه  سیق  نب  دـیعس 
نآ تمدخب  تسا  هداتـسیا  يراوید  رانک  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  درکیم ، تحارتسا  دوخ  هناخ  رد  ای  ناب و  هیاس 

: دومرف مدش  ایوج  مرگ  ياوه  نیا  رد  ار  ناشیا  داتسیا  تلع  مالس  زا  سپ  مدیسر و  ترضح 
[. 716  ] افوهلم ثیغا  امولظم و  الا ال  تجرخ  ام 

رد دـیدحلا  یبا  نبا  اذـل  مشاب  هاگهانپ  ار  يراتفرگ  رواـی و  ار  یمولظم  هکنیا  يارب  رگم  مدـماین  نوریب  تحارتسا  لـحم  زا  تعاـس  نیا  رد 
تیب مان  هب  زین  يا  هناـخ  هدادیم و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنم  ؤمریما  دـیوگیم : دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  باـتک 

. دندربیم اجنآ  هب  ار  دوخ  ياهاضاقت  تیاکش و  مدرم  هک  تشاد  صصقملا 
تفرعم ناوید  تورم و  هچابید 

ءایقتا رادرس  توتف و  شک  رکشل 
تسد دنز  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف 

[. 717  ] یضترم موصعم  نماد  تسد و  میئام و 
هحفص 451] ]

تموکح رد  تراظن 

: دومرف دنوادخ  شیاتس  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  یمالسا  تموکح  نتفرگ  تسد  رد  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
دوخ نم  یتقو  ایآ  هک  دیشیدنیب  تسرد  مرادیمن  رب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  مشاب  هتشاد  هنیدم  رد  لخن  کی  هک  یماگنه  ات  ادخ ، هب  دنگوس 

؟ مهدب امش  هب  ار  نآ  مناوتیم  مهدیمن  یمهس  دوخ  هب  ناناملسم  لاملا  تیب  زا 
هنیدـم رد  هک  یتسوپ  هایـس  اب  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ : تساخرب و  اـج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  ردارب  لـیقع  عقوم  نیا  رد 

؟ یهنیم ربارب  تسا 
رد تیزم  هب  رگم  يرادن  يرترب  چیه  تسوپ  هایس  نآ  رب  وت  دنزب  فرح  هک  دوبن  اجنیا  رد  یسک  وت  زج  رگم  ردارب ، نیشنب  دومرف : ترضح 

[. 718 . ] يراکزیهرپ ای  نامیا و 
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یسیع یلع و  نایم  یتهابش 

شیاـطخ رطاـخ  هـب  هـک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندروآ و  مالـسلا ) هـیلع   ) حیـسم ترـضح  دزن  ار  وا  مدرم  هـک  يراـکانز  نز  ناتـساد  اـم  رتـشیب 
ار وا  هدزن  رس  وا  زا  یشزغل  چیه  نونکات  سک د  ره  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  یلو  میا  هدینـش  ار  دنک  شراسگنس د 

دزن زین  ینز  اما  دنامن . یـسک  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  زج  دنتفر و  هدنکفارـس  همه  باطخ  نیا  زا  سپ  دـنک و  راسگنس 
مدرم داد و  رد  ادن  يدانم  دنوش و  عمج  مدرم  هک  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  درک . انز  هب  رارقا  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
يراـج وا  رب  ار  یعرـش  دـح  دروآ و  مهاوخ  ار  نز  نیا  ادرف  نم  دومرف : ناحبـس  دـنوادخ  ياـنث  شیاتـس و  زا  سپ  ترـضح  ، دـندش عمج 

اب زین  مدرم  دروآ و  نادـیم  هب  ار  راـک  اـنز  نز  ترـضح  زور  نآ  يادرف  دـیوش . رـضاح  گنـس  یتـشم  هارمه  هب  زین  امـش  تخاـس  مهاوـخ 
مدرم يا  دومرف : دنلب  ییادـص  اب  دـهن و  شکرابم  شوگ  رب  تشگنا  دـش و  راوس  يرطاق  رب  زین  ترـضح  دـندمآ . مه  درگ  دوخ  ياهگنس 

هک یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  دومن و  نم  اب  ار  دـهع  نامه  زین  وا  درک و  يدـهع  دوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  گرزب  يادـخ 
نیا رب  درادن  قح  تسا  نز  نیا  دح  دننام  يدح  وا  رب  هک  سک  نآ  ره  سپ  دنکن …  تکرش  يدح  يارجا  رد  تسا  يدح  روخ  رد  دوخ 

دنتـشگرب مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شزیزع د  دنزرف  ود  ماما و  زج  مدرم  مامت  دـنکفا  وا  رب  یگنـس  دزاس و  يراج  دـح  نز 
[. 719 ! ] دندیشک يرانک  هب  ار  دوخ  هدز  تلجخ  همه  مدرم  شنویراوح  یسیع و  ترضح  زج  هکنانچ 

هحفص 452] ]

یلع ترضح  باسنا 

الا و  دیوگب ؟ ارم  بسن  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف : تفر و  ربنم  يالاب  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور  دیوگیم : يرصب  نسح 
: دومرف ترضح  تیعمج  توکس  زا  سپ  منک ، یفرعم  امش  هب  ار  دوخ  نم 

[720  ] اوک نبا  دـشابیم . بالک  دـنزرف  دـیز ، رـسپ  هریغم ، دـنزرف  ورمع ، دـنزرف  رماع ، رـسپ  فانمدـبع ، مردـپ  ماـن  تسا و  دـیز  نم  ماـن 
بسن مالسلا ) هیلع   ) یع يا  تفگ : تساخرب و 

ؤملاریما یتسه ، بالک  نب  یـصق  نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  رـسپ  بلاطوبا  دنزرف  یلع  وت  هکنیا  زج  میـسانشیمن  وت  يارب  ي 
هک تسا  فانمدبع  مردپ  مان  یـصق و  دوخ  دج  مانمه  هدیمان ، دـیز  ارم  مردـپ  شاب ! تکاس  هیام  ورف  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم

هدوب و ورمع  مشاه  مسا  هتفای و  هبلغ  شمان  رب  وا  بقل  هک  تسا  رماع  بلطملادبع  مان  هدرک و  ادیپ  هبلغ  شمسا  رب  تسوا و  هینک  بلاطوبا 
عمجم ار  وا  برع  هدوب و  دـیز  یـصق ، مسا  هدـش و  یلوتـسم  وا  مان  رب  بقل  هک  تسا  هریغم  فانم ، دـبع  مان  هدـش و  مدـقم  وا  مسا  رب  بقل 

مان هد  بلطملادبع  دومرف : هاگنآ  تفای . هبلغ  ناشمان  رب  ناشبقل  سپ د  تسا  هدروآ  درگ  هکم  رد  یصقالا  دلب  زا  ار  نانآ  اریز  تسا  هدیمان 
[. 721  ] تسا رماع  هبیش و  بلطملادبع و  نآ  هلمج  زا  تشاد 

نادرم هاش 

دایرف دش  هعیرش  هب  ترضح  نآ  نایرگشل  ندیسر  زا  عنام  تسب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  يور  رب  ار  بآ  هیواعم  نیفـص  گنج  رد  یتقو 
. اهنیا هب  دیهدیمن  بآ  ارچ  دومرف : ترضح  میا . هنشت  زین  نامدوخ  دنا ، هنشت  ام  تاناویح  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  هک  دش  دنلب  ماما  باحصا 

دندرک ضرع 
هحفص 453] ]

زا ار  نمشد  يدربن  اب  دنتفر و  نایرگشل  دیئاشگب  ار  هعیرش  دیورب و  دومرف : ترضح  دنا . هتسب  ام  يور  رب  ار  هعیرـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای 
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ای دندرک : ضرع  تفرگ  رژژبخ  اهنآ  زا  دنا  هدماین  نازابرـس  زا  يدادعت  هک  دش  هجوتم  هعیرـش  حتف  زا  دعب  ترـضح  دـندنار . بقع  هعیرش 
ام دنتـسب  ام  يور  رب  ار  بآ  شنازابرـس د  هیواعم و  هک  يروطنامه  ات  میداد  رارق  نابهگن  لکوم و  هعیرـش  رد  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

دنراذگب دوخ  لاح  هب  ار  هعیرـش  رتدوز  هچ  ره  دییوگب  اهنآ  هب  دیدرگرب و  دومرف : ترـضح  میدنبب . اهنآ  يور  رب  ار  هعیرـش  یفالت ، هب  مه 
فـص ار  دوخ  رکـشل  تشاد  ترـضح  یتقو  رگید  يا  هنحـص  درک . میهاوخن  دب  ام  نکیل  درک  لمع  دب  هیواعم  دحاو  عرـش  اهیف  سانلا  هک 
یـسک هچ  هب  دومرف : وا  هب  دـیامنیم  ییوگدـب  مانـشد و  هیواعم  رکـشل  هب  ترـضح  نآ  نایرگـشل  زا  یکی  هک  دـش  هجوتم  درکیم  ییارآ 

: درک ضرع  اهنآ . هب  یهدیم  شحف  ارچ  دومرف : ترـضح  شنازابرـس . هیواعم و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  درک : ضرع  یهدیم  شحف د 
[. 722 . ] تسا لطاب  مه  نداد  شحف د  دنلطاب  اهنیا  رگا  یلب  تسا !؟ قح  نداد  شحف  رگم  دومرف : ترضح  دنتسین . لطاب  اهنیا  رگم 

تفر قلطم  تلادع  بحاص 

ياهتیلاعف هرطاخ  هیواعم  دش  دراو  هیواعم  رب  دوب  نادمه  هلیبق  زا  هک  رامع  رتخد  هدوس  زورکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تداهـش  سپ 
يارب دیـسرپ  وا  زا  هاگنآ  درک …  شنزرـس  ار  وا  اذل  تشاد ، دای  هب  وا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپـس  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  ار  هدوس 

هتسویپ وت  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  مدرم )  ) ام بجاو  قوقح  بلس  هطـساو  هب  ار  وت  دنوادخ  هیواعم  يا  تفگ : هدوس  يا ؟ هدمآ  اجنیا  هچ 
ار ام  نادرم  هک  يا  هداتـسرف  ار  ةاطرا  نبرـسب  نیا  کنیا  دننکیم  ورد  هدیـسر  لوصحم  نوچمه  ار  ام  هک  یتسرفیم  ام  يارب  ینارادـنامرف 
هب ارم  تفگ : دش و  ینابصع  هیواعم  درک …  میهاوخ  مایق  دوخ  ام  هنرگ  رتهب و  هچ  ینک  لزع  ار  وا  رگا  دربیم …  ار  ام  لاوما  دشکیم و 

یکدنا هدوس  دهد . ماجنا  دنادیم  دهاوخیم و  هچ  ره  وت  اب  ات  متـسرفیم  رـسب  نامه  دزن  تلاح  نیرتدـب  اب  ار  وت  یناسرتیم  دوخ  هلیبق ي 
: تفگ هاگنآ  دش ، تکاس 

هحفص 454] ]
ار قح  دوب و  یتسار  قح و  نامیپ  مه  وا  دش  هدرپس  كاخ  هب  يرگداد  تلادـع و  وا  رگم  اب  تفخ و  روگ  رد  هک  ناور ، نآ  رب  ادـخ  دورد 

دوب هدمآ  مهارف  اجکی  وا  رد  نامیا  قح و  درکیمن  ضوع د  زیچ  چیه  اب 
يا مالـسلا ،) هیلع   ) نینم ؤملاریما  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  داد  خـساپ  هدوـس  ییوـگیم ؟ هک  تسا  یـسک  هچ  نیا  درک  لا  ؤـس  هیواـعم 
ارم هک  ات  اما  تساخیم  رب  زامن  هب  وا  مدیسر  یتقو  منک  تیاکـش  تاکز  يروآ  عمج  رومءام  زا  متـساوخیم  متفر و  وا  دزن  يزور  هیواعم 

راوگرزب نآ  مدرک ، ضرع  ار  دوخ  تیاکـش  يرآ و  متفگ : يراد ؟ یتجاح  ایآ  دومرف : ینابرهم  هداشگ و  ییور  اب  داتـسیان و  زامن  هب  دـید 
دوب هداتـسیا  زاـمن  هناتـسآ ي  رب  هکناـنچمه  راوگرزب  نآ  مدرک ، ضرع  هب  هاـگنآ  تسیرگ و  دوب  هداتـسیا  زاـمن  هناتـسآ ي  رب  هکناـنچمه 
متـس تناگدنب  هب  رومءام ) نآ   ) وا هک  مدادن  نامرف  زگره  نم  هک  شاب  دهاش  هاگآ و  وت  ایادخ ! درک : ضرع  دنوادخ  هب  هاگنآ  تسیرگ و 

: تشون نآرق  زا  يا  هیآ  ادخ و  مان  زا  دعب  دروآ و  رد  یتسوپ  هعطق  گنرد  یب  دنک و 
نم هب  ار  همان  هاگنآ  دریگب …  لیوحت  وت  زا  ار  اهنآ  متـسرفب  ار  یـسک  ات  نک ، عمج  ار  تلاب  تسد و  يدـناوخ ، ار  ما  هماـن  هک  هاـگنآ  … 

زا دـیدرگ و  لوزعم  وا  مداد و  راکمتـس  رومءام  نآ  هب  ار  همان  درک  رهم  هن  تسب و  ار  همان  نآ  هن  هک  دـنوادخ  هب  دـنگوس  هیواـعم  يا  داد ،
. دـنک نیمءات  ار  وا  رظن  دـسیونب و  وا  يارب  دـهاوخیم  هچ  ره  هدوس  داد  نامرف  ریزگان  ارجام  نیا  ندینـش  زا  سپ  هیواـعم  تفر …  اـم  دزن 

[. 723]

!!! تلادع لمحت 

رد يو  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نارای  زا  نیفص  گنج  رد  هک  تسا  هفوک  سانـشرس  نادرم  زا  نمی و  لها  زا  قارع و  یمان  رعاش  یـشاجن ،
رد هک  يروط  هب  دندش . مرگرس  بارش  ندیـشون  بابک و  ندروخ  هب  يدسا  لامـسوبا  شتـسود  کیرحت  هب  ناضمر  كرابم  هام  لوا  زور 
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زا یکی  هکنیا  ات  درک  تحاران  تخس  ار  ناگیاسمه  اهنآ  يادص  رس و  دندیشک و  هدبرع  یتسم  لاح 
هحفص 455] ]

ياه هناخ  نایم  رد  تخیرگ و  لامسوبا  دندرک . راضح  ار  اهنآ  ترضح  نآ  رما  هب  درک و  تیاکش  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  نایعیش 
ناناملسم و ربارب  رد  حبص  ادرف  دیدرگ و  ینادنز  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  هاگنابـش  دش و  ریگتـسد  یـشاجن  یلو  تشگ  ناهنپ  يدسا  هلیبق 
ار ناضمر  هام  تمرح  هکنیا  رطاخ  هب  رگید  هنایزات  تسیب  سپس  دنتخاون . شندب  رب  هنایزات  داتـشه  دندرک و  شا  هنهرب  مرج  تابثا  زا  سپ 
هب دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هچ ؟ يارب  رگید  هبرض  تسیب  دوب  يراسگیم  يارب  هنایزات  داتشه  تفگ : یشاجن  دندوزفا . نآ  رب  دوب  هتسکش 

یـشاجن هلیبق  لیماف و  یتشادـن . هاگن  ار  ادـخ  هام  مارتحا  يدـش و  بکترم  ناضمر  ناضمر  كرابم  هام  رد  ار  تشز  لمع  نیا  هکنیا  رطاخ 
راچد ترضح  نآ  زا  تیعبت  يوریپ و  رد  هتشگ و  تحاران  تخس  دمآ  شیپ  نیا  زا  دندوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناتسود  زا  ینمی و  همه  هک 

امش هقباس  اب  ناصلخم  ناتسود و  زا  نمی  مدرم  ام  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  هللادبع  نب  قراط  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  دندش . دیدرت  یتسس و 
يریگب و هدیدان  ار  ام  یتسود  هقباس  زورما  ینک و  هاگن  مشچ  کی  هب  دـننکیم  ینمـشد  امـش  اب  هک  اهنآ  اب  ار  ام  میتشادـن  راظتنا  میتسه و 

؟ میوش راوخ  نمشد  تسود و  دزن  ات  ینزب  قالش  ار  ام  یمان  درم  نیا  یشاجن ، نمشد  تسود و  نیب  ماع  ءالم  رد 
تسا نیا  زج  ایآ  مدرک ؟ هچ  نم  رگم  تسا . نیگنس  ناراکهانگ  يارب  یهلا  روتـسد  تلادع و  يارجا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

هیلع  ) یلع دزن  زا  هللادـبع  نب  قراط  مدرک ؟ يراج  دـح  وا  هراـبرد  دـنوادخ  روتـسد  هب  نم  هدرک و  تءارج  ادـخ  تیـصعم  رب  یـشاجن  هک 
يا تفگ : یتحاران  اب  دوب  هدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  ار  قراط  دروخ  رب  هک  کـلام  دـید  ار  رتشا  کـلام  هار  رد  تفر و  نوریب  مالـسلا )
اما تفگ : وا  باوج  رد  کلام  يرآ . تفگ : قراط  انروما ) تتش  انرودص و  تزع  وا  ( ؟ یتفگ نخس  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  وت  قراط 
هب ام  ياهـشوگ  هداشگ و  ام  ياه  هنیـس  هکلب  تشگ ) هدـنکارپ  ام  روما  كانهودـنا و  ام  ياهلد   ) یتفگ وت  هک  تسین  نانچنآ  مسق  ادـخ  هب 

. تفر دش و  تحاران  قراط  درادن . دوجو  هقرفت  چیه  عماج و  مه  ام  روما  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نامرف 
رد دندومن و  رارف  هنابـش  هفوک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تلادع  قح و  يارجا  رطاخ  هب  قراط  قافتا  هب  یـشاجن  دـیوگیم : دـیدحلا  یبا  نبا 

ازـسان مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  يزیمآ  نیهوت  تاملک  اب  درک و  قراط  هب  یهاگن  هیواعم  دندیـسر ، ماـش  هب  نوچ  دنتـسویپ و  هیواـعم  هب  ماـش 
نایم رد  و  تفگ ،
هحفص 456] ]

هیکت دوخ  ریـشمش  هب  هک  یلاح  رد  تساخاپب و  درکن و  لمحت  قراـط  داد . مانـشد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ماـش  مدرم  شناراـی و  زا  یعمج 
میدـمآ و وت  يوس  هب  ام  هک  شابم  داش  نکم و  رخف  هیواعم  يا  میدوب …  یلداع  راکزیهرپ و  ماما  ربهر و  تمدـخ  رد  اـم  تفگ : دوب  هداد 

[. 724 (. ] مینکب میتسناوتن  ار  وا  تلادع  لمحت  ام  هکلب   ) میدرک اهر  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع

بصاغ یضاق  حیرش 

ای یبن  زج  هک  يا  هتفرگ  رارق  یبصنم  ماقم و  رب  وت  دیامرفیم : هفوک  یـضاق  [ 725  ] حیرش هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح 
[. 726 . ] دریگیمن رارق  نآ  رب  یسک  یقش ، ای  یبن و  یصو 

هیلع  ) ریما ترضح  نامثع و  رمع ، دهع  رد  ار  تواضق  بصنم  لاس   60 دودح 50 -  هک  دوب  یسک  وا  دوب  هتسشن  تواضق  دنـسم  رب  حیرش 
دناوخ ارف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هیلع  میاق  هب  ار  مدرم  دش و  دایز  نبا  رادفرط  زا  اروشاع  هعقاو  رد  دوب . راد  هدـهع  هیواعم  و  مالـسلا )

تیلاـعف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  یمالـسا  تموکح  فـالخ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـمز  رد  هیواـعم  هاگتـسد  هب  برقت  هطـساوب  وا  هتبلا 
ناونع تحت  دنتشاذگن و  نالهاج  اههلاجر و  دنک  لزع  ار  وا  تسناوتن  مه  دوخ  تموکح  نارود  رد  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  درکیم .

ترضح اهتنم  دندرک  لیمحت  ترضح  نآ  لدع  تموکح  رب  ار  وا  دینکن  لمع  نانآ  فالخ  رب  امش  دنا و  هدرک  بصن  ار  وا  نیخیـش  هکنیا 
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. دنک یسرداد  یهلا  نوناق  فالخ  رب  دنتشاذگیمن 

تثارو نوناق  زا  یمالک 

( مالسلا هیلع   ) یلع دش ، عقاو  ریبز  هحلط و  هشیاع و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپس  نیب  هرـصب  رد  يرجه  لاس 36  رد  هک  لمج  گنج  رد 
ربارب رد  هرـصب  رکـشل  هک  اجنآ  زا  نک ؛ هلمح  رـسپ  يا  دومرف : دوب  رگـشل  رادـملع  هک  هیفنح  دـمحم  شدـنزرف  هب  ههبج  زا  هطقن  کـی  رد 

هیفنح دمحم 
هحفص 457] ]

دوخ مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگید  راب  دنک  هلمح  دعب  دوش  مامت  نمـشد  يزادناریت  ات  دنام  رظتنم  هیفنح  دمحم  دندرکیم  يزادناریت 
، دومن فقوت  نمشد  ياهریت  نیب  رب  یلو  درک  هلمح  وا  نک ، هلمح  سرتم و  نمشد  تابرـض  زا  ۀنـسالا  نیب  لمحا  دومرف : دناسر و  وا  هب  ار 

مئاقب هبرضف  دومرف : دیبوک و  يو  شود  هب  ریشمش  هضبق  اب  دمآ و  وا  کیدزن  دش و  هدرزآ  تخس  شدنزرف  فعض  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. کما نم  قرع  کک  ردا  لاق  هفیس و 

[. 727 . ] تسا هدمآ  وت  غارسب  تردام  زا  یثرا )  ) یگر دومرف : دز و  وا  هب  يریشمش  ياتسار  اب 

یلع هاپس  هب  نمشد  زابرس  نتسویپ 

گنج هیواـعم  هاپـس  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  نیب  دـش و  رو  هلعـش  نیفـص  گـنج  شتآ  یتـقو  دـیوگیم : یلیل  یبا  نب  نامحرلادـبع 
ایآ دز  دایرف  دـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  کیدزن  هک  یتقو  تخاـت  نادـیم  هب  بسا  رب  راوس  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  کـی  يزور  تفرگرد 

: دومرف هک  مدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  وا  زا  يرآ  میتفگ  تسا ؟ امـش  نایم  رد  ینرق  سیوا 
تـسویپ مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  هب  درک و  هناور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  يوس  هب  ار  شبـسا  هاـگنآ  تسا  نیعباـت  نیرتهب  ینرق  سیوا 

[. 728]

یفخم شردق  نوچ  شربق 

ترضح رهطم  ربق  شبن  ای  بیرخت  زا  يریگولج  روظنم  هب  دنتـشگرب  ناشراوگرزب  ردپ  رهطم  ندب  نفد  زا  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
دنهاوخیم هکنیا  ناونع  هب  ات  دـناوخ  زامن  اهتوبات  نآ  زا  یکی  رب  درک و  هیهت  توباـت  هس  اـهیناورم ، هیما و  ینب  طـسوت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

دنهاوخیم هکنیا  ناونع  هب  هریبه  نب  ةدعج  هناخ  رد  داتسرف  ار  توبات  کی  دنربب و  دننک  نفد  هناخ  رد  ارنآ 
هحفص 485] ]

رد دننک و  نفد  دجـسم  رد  ار  ماما  رهطم  ندـب  دـنهاوخیم  هکنیا  ناونع  هب  دنتـشاذگ  دجـسم  نالاد  رد  ار  یتوبات  کی  دـننک و  نفد  اجنآ 
دنا هدرب  ار  ماما  هزانج  دنیوگب  مدرم  هک  سدقملا  تیب  داتـسرف  ار  توبات  کی  درک و  كرادت  مه  رگید  توبات  هس  هک  دراد  رگید  یتیاور 

ار دوخ  ردپ  رهطم  ربق  یلصا  لحم  لکش  نیا  هب  هکم و  داتسرف  ار  رگید  توبات  کی  هنیدم و  داتسرف  ار  رگید  توبات  کی  سدقملا و  تیب 
ةزمحوبا لثم  صاوخ  زا  یـضعب  هب  دـمآ و  ترایز  هب  ناهنپ  هبترم  دـنچ  البرک  هعقاو  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح  دومن . یفخم 
باحصا هب  دمآ و  فجن  هب  هبترم  دنچ  هنیدم  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دعب  هزمحوبا ) روهشم  ياعد  بحاص   ) داد ناشن  ار  ماما  ربق  یلامث 

دنچ لوپ  نیا  اب  ات  داد  لوپ  مهرد  دـنچ  ناوفـص  هب  ماما  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نامز  ات  داد  ناشن  ار  ترـضح  ربق  زین  دوخ  صاـخ 
دیشرلا نوراه  يزور  هکنیا  ات  دروآ  الاب  لت  لثم  یمک  ار  ربق  رود  درک و  كرادت  ییاهگنس  مه  ناوفص  دراذگب  ترضح  ربق  يور  گنس 

هب ناوهآ  دید  نوراه  درک ، اهر  وهآ  يا  هدع  لابند  هب  ار  دوخ  يراکش  ياهگس  دیسر  ارحـص  نیا  هب  راکـش  يارب  دوب  هتفر  دادغب  زا  یتقو 
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هرابود نوراه  دـندش  رود  ربق  زا  هکنیا  زا  سپ  هرابود  ناوهآ  دنتـشگرب  وا  ياهگـس  دـندیئاس و  كاخ  هب  رـس  اجنآ  دندیـسر و  یکاخ  لت 
عوضوم نیا  ینس  هیعش و  دش  رارکت  راک  نیا  زین  راب  نیموس  يارب  یتح  داتفا و  قافتا  نامه  هرابود  یلو  درک  اهر  اهنآ  تمـس  هب  ار  اهگس 

رد دیسرپ  نوراه  تسا ، ربخ  هچ  اجنیا  هک  درک  بجعت  نوراه  تسا . هدرک  لقن  ارنآ  زین  ینـس  ناکلخ  نبا  روهـشم  خروم  دنکیم ، لقن  ار 
درمریپ دندرک و  ادیپ  ار  يدرمریپ  دنتشگ و  نوراه  نایرکـشل  دینک . رـضاح  ار  نآ  زا  يدرمریپ  دینک و  ادیپ  تسه  يدابآ  رگا  دودحم  نیا 

یلع نینم  ؤملاریما  ربق  اجنیا  مدمآیم  اجنیا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هارمه  نم  هک  تفگیم : مردپ  میدمآیم ، اجنیا  مردپ  اب  نم  تفگ :
لاس 300 ات  درک  انب  فیرش  ربق  نآ  يور  رب  یقاتا  درک و  هیهت  یقودنـص  مه  دعب  دناوخ  زامن  تفرگ و  وضو  نوراه  تسا . مالـسلا ) هیلع  )

[. 729 . ] درک انب  اجنآ  رد  ار  یللجم  نامتخاس  دناسر و  فجن  هب  ار  شدوخ  یملید  هلودلادضع  موحرم  هک  يرجه 
هحفص 459] ]

هبیتک رکش  یلع و 

جنپ تسیب و  هعومجم  نیا  بناوج  مامت  رد  دوخ  عون  رد  دـید و  كرادـت  ار  يرفن  رازه  جـنپ  تسیب و  يرکـشل  هیواعم  نیفـص  گـنج  رد 
ماما هاپس  اب  دربن  تهج  ار  اهنآ  تانیرمت ، نیرتلماک  دوخ و  هالک  هرز و  ثیح  زا  هحلـسا و  لئاسو و  كرادت  اب  دومن ، زهجم  ار  يرفن  رازه 
تهج یئاج  چیه  هک  یلکـش  هب  دوب ، نهآ  قرغ  اهنآ  مشچ  ود  زا  ریغ  اپ  ات  رـس  قرف  زا  رکـشل  نیا  یمامت  دومن  هدامآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

يادتبا رد  رگشل  نیا  تبیه  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع رکشل  هیحور  ات  درک  بسا  رب  راوس  ار  اهنآ  یمامت  دشابن و  نآ  رد  ریشمش  ای  ریت  ذوفن 
دندید ار  تیعـضو  نیا  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  نایرکـشل  درک . نادیم  یهار  دیمان و  هبیتک  ار  رگـشل  نیا  دـیامن  فیعـضت  دربن 

یلع ذوفن ، هار  هن  دوب  ندز  ریـشمش  ياج  هن  تسا  هنوگچ  دـندیدیم  ار  لـباقم  ههبج  عضو  نوچ  دـندیدن  دوخ  رد  ارنآ  اـب  هلباـقم  تءارج 
هب هاگنآ  دومن  عیجـشت  دربن  يارب  ار  اهنآ  داد و  رادشه  یتارکذـت  هب  ار  دوخ  رکـشل  دـمآ و  نوریب  دوخ  نایرکـشل  فص  زا  مالـسلا ) هیلع  )

ترضح هاگنآ  دروخ . ناکت  دوخ  ياج  زا  درادن  قح  یسک  دیبوک  مهاوخ  مه  رد  ار  هیواعم  هبیتک  رکـشل  نیا  میوگب  امـش  هب  دومرف : اهنآ 
بیقعت هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  رگـشل  یمامت  هک  دیگنج  نانچنآ  ترـضح  درک  هلمح  تفرگ و  تسد  رد  ار  راقفلاوذ 

ار مالـسلا ) هیلع   ) یلع رکـشل  همه  دورب و  رگـشل  نیا  دوب  رظتنم  هک  هیواعم  دـندناسر  هیواعم  همیخ  هب  ار  دوخ  اهنآ  نایرارف  تخادرپ  اـهنآ 
روطنیا ار  امـش  یک  امـش  رب  ياو  يا  تفگ : هیواعم  دنا . هتـشگرب  ناوارف  ياه  هتـشک  اب  هدروخ  تسکـش  همه  دید  دـیایب ؛ دـبوکب و  مهرد 

ره ام  یلو  میدیدن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رکـشل  هک  ام  هیواعم  دنتفگ : همه  دوب ؟ امـش  ربارب  دـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رکـشل  رگم  هدرک ؟
هب هدش  هتشک  هک  ره  هک  نادب  ردق  نیمه  دنکیم . هلمح  راقفلاوذ  اب  تسامرس و  تشپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدیدیم  میدرکیم  هاگن  تقو 

هیلع  ) یلع ریت  هب  هدروـخ ، ریت  هک  ره  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هزین  هـب  هدروـخ  هزین  هـک  ره  هدـش و  هتـشک  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ریـشمش 
یهاگ مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  میدیدیم  یلو  هدش  هچ  مینادیمن  ام  هللا  دنتفگ و  درادن  ریت  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : وا  تسا  مالسلا )

[. 730 . ] رس تشپ  زا  مه  یهاگ  ریشمش و  اب  یهاگ  هزین و  اب  یهاگ  درکیم  هلمح  ریت  اب 
هحفص 460] ]

لمج گنج  رد  هیجوت 

زا یضعب  دندیـشکیم و  عافد  زا  تسا  یـشک  ناملـسم  یـشک و  ردارب  عون  کی  گنج  نیا  هکنیا  هناهب  هب  یـضعب  لمج  گنج  نایرج  رد 
رارق داقتنا  دروم  دگنجیم  لمج  نارگبوشآ  اب  هکنیا  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  قح ، رب  ماما  احیرـص  هشتآ  دنچ  ياهامن  سدـقم 

ار اهنآ  نینم  ؤم  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  اهبآم  سدقم  زا  یکی  درک ، تنعل  ار  لمج  هاپس  اراکشآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دندادیم .
! نک ءانثتسا  دوخ  نعل  زا 
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. تسین نم  ؤم  اهنآ  نایم  رد  یسک  وت  رب  ياو  [ 731  ] نم ؤم  مهیف  ناک  ام  کلیو  دومرف : وا  هب  هناعطاق  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
. دندیشک تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع يرای  زا  تسین  زیاج  یشک  ناملسم  هبرح  هیجوت و  اب  یضعب  زین  نیفص  گنج  رد  و 

یلع ماما  خساپ  راکم و  رگ ؛ هیجوت 

یباحـص رـسای  رامع  دیـشک  لوط  هام  هدجه  تفرگ و  رد  هیواعم  هاپـس  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپـس  نیب  هک  نیفـص  گنج  نایرج  رد 
یلص ربمایپ  هک  دنتسنادیم  همه  ناناملسم  دوب . مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  هاپس  ءزج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرزب 

. دنشکیم ار  وت  زواجتم  رگمتس و  هورگ  ۀیغابلا ؛ ۀئفلا  کلتقت  دومرف : رامع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
رگمتـس و تیعمج  شناوریپ  هیواعم و  هک  دش  تباث  دندوب  دـیدرت  کش و  رد  هک  نانآ  يارب  دیـسر و  تداهـش  هب  نیفـص  گنج  رد  رامع 

هیلع  ) یلع هک  درک  مالعا  تخادرپ و  يرگ  هیجوت  يزادـنا و  طلغ  هب  هیواعم  دنتـشک ، ار  رـسای  رامع  اهنآ  اریز  دـنهدیم  لیکـشت  ار  یغای 
هیجوت نیا  اب  تسا و  هدش  وا  نتشک  ببـس  هداتـسرف و  گنج  نادیم  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اریز  تسا  هتـشک  ار  رـسای  رامع  مالـسلا )

رگا دومرف : يزادنا  طلغ  نیا  هب  خساپ  رد  دش  ربخ  اب  هئطوت  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یتقو  درک  لافغا  داد و  بیرف  ار  یهورگ  يرگ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  تسا  هتشک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  هزمح  ترـضح  سپ  دشاب  تسرد  هیواعم  نخس 

يردـق هب  هیواـعم  تفگ : هیواـعم  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع خـساپ  نیمه  صاـع  رمع و  رـسپ  هللادـبع  داتـسرف . نادـیم  هب  ار  وا  ملـس  هـلآ و 
[. 732 . ] نک نوریب  سلجم  نیا  زا  ار  دوخ  قمحا  دنزرف  تفگ : صاع  رمع و  هب  هک  دیدرگ  نیگمشخ 

هحفص 461] ]

یلع هب  هیواعم  همان 

رد هک  تشون  يا  همان  ترضح  نآ  يارب  نیفص  گنج  زورب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفالخ  رـصع  رد  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم 
: دوب هدرک  حرطم  ار  اریز  بلطم  راهچ  همان  نآ  نمض 

. مریگب هدهع  هب  مدوخ  ار  نآ  يربهر  ات  نک  راذگاو  نم  هب  ار  ماش  نیمزرس  هکنیا  - 1
. نک فقوتم  ار  نآ  دش ، دهاوخ  برع  يدوبان  بجوم  دایز و  يزیرنوخ  بجوم  نیفص )  ) گنج همادا  - 2

. دنراد دوجو  وس  ود  ره  رد  یمالسا  ياهتیصخش  دنناملسم و  فرط  ود  ره  میتسه و  ربارب  گنج  دروم  رد  فرط  ود  ره  ام  - 3
ياج زونه  نیاربانب  میرادن . يرترب  رگیدکی  رب  میتسه و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  موس  دج   ) فانم دبع  نادنزرف  زا  ود  ره  ام  - 4

دراوم کت  کت  هیواعم ، هب  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مییامن . حالـصا  ار  دوخ  هدـنیآ  میوش و  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  هک  تسه  نآ 
: دومرف هک  دوب  نیا  نآ  داد و  باوج  ار  وا  نخس 

دیـشخب مهاوخن  وت  هب  زورما  مدرک  عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  شاب  هاگآ  مراذـگاو ، وت  هب  ار  ماـش  نیمزرـس  يا  هتـساوخ  هکنیا  - 1
(. درادن زورید  زورما و  یهلا  تموکح  )

شهاگیاج تسا  قح  رادفرط  هدش  هتشک  گنج  رد  هک  سک  نآ  رگا  هک  نادب  دوشیم ، برع  يدوبان  بجوم  گنج  يا  هتشون  هکنیا  - 2
. دوب دهاوخ  شتآ  رد  تسا  لطاب  رادفرط  رگا  دشابیم و  تشهب 

نیقی رد  نم  هجرد  هب  کـش  رد  وت  اریز  تسین  نینچ  میراد ، يواـسم  یهاـگیاج  وت  نم و  نارواـگنج  گـنج و  رد  يدرک  اـعدا  هکنیا  - 3
. دنتسین ترخآ  هب  قارع  لها  زا  رتصیرح  ماش  لها  يا و  هدیسرن 

هحفص 462] ]
تسین و نم  دـج  مشاه  شردارب  دـننام  وت  دـج  هیما  یلو  تسا  نینچ  يرآ  میتسه ، فانم  دـبع  نادـنزرف  زا  همه  ام  يا  هتفگ  هکنیا  اما  - 4
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رافک  ) ناریـسا دننام  نارجاهم  زگره  تسین و  نم  ردپ  بلاطوبا  دننام  وت  ردپ  نایفـسوبا  تسین و  نم  دج  بلطملادبع  دننام  وت  دـج  برح 
دنتسین و ردپ  هب  بوسنم  دننامه  بسنلا  حیحـص  نادنزرف  و  دنتـسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدش  دازآ  هک  هکم ) حتف  رد 

نآ اب  هک  تسام  رایتخا  رد  توبن  ماقم  يرترب  راختفا و  یهگناو  دوب …  دهاوخن  دسفم  دـننامه  نم  ؤم  تسرپ و  لطاب  دـننامه  تسرپ  قح 
[. 733 …  ] میتخاس دنمجرا  ار  نالیلذ  لیلذ و  ار  نازیزع 

نامیتی یلع و 

رـضاح ار  نامیتی  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـندروآ  لاملا  تیب  هب  لسع  يرادـقم  يزور  دـیوگیم : تباـث  یبا  نب  بیبح 
نانم ؤمریما  يا  دنتفگ : یضعب  دراذگیم . لسع  نامیتی  ناهد  هب  اصخش  دوخ  دومرفیم : میـسقت  نادنمزاین  نیب  ار  لسع  هک  یعقوم  دندرک 

، اهنآ هتفر  تسد  زا  ناردـپ  ياج  هب  مراذـگیم و  میتی  ناهد  هب  لسع  تسا . ناـمیتی  ردـپ  ماـما  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ يارب  لـمع  نیا 
[. 734 . ] منکیم يردپ  تفوطع 

ترـسح هب  دـندرکیم  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  هنوگ ، ماما  فطاوع  هنوگ  نیا  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رـصع  نادرم  ریپ  هدـش  لـقن  )
(. تشاذگیم زین  ام  ناهد  رد  لسع  دوخ  كرابم  ناتسد  اب  ترضح  ات  میدوب  یمیتی  هچب  زین  ام  شاک  يا  دنتفگیم :

دیوگیم نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  زا  ربمایپ 

اب يدوز  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يا  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
نیثکان ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  درک . یهاوخ  گـنج  نید  زا  ناگدـش  جراـخ  ناـهارمگ و  نانکـش ، دـهع 

نیا هاگ  ره  دننکـشیم و  نامیپ  قارع  رد  دـننکیم و  تعیب  وت  اب  زاجح  رد  هک  هشیاع )  ) ریبز و هحلط و  دومرف : دـننایک ؟ نانکـش ) ناـمیپ  )
اه نآ  اب  دندرک  ار  راک 

هحفص 463] ]
نیطساق ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  تسا . نیمز  لها  يارب  یگزیکاپ  اهنآ  اب  داهج  لاتق و  رد  اریز  نک . گنج 

هیدثلا يذ  نارای  دومرف : دنیایک ؟ نیقرام )  ) دـنوریم نوریب  نید  زا  هک  اهنآ  مدرک : ضرع  شنارای ، هیواعم و  دومرف : دـننایک ؟ ناهارمگ ) )
راتشک رد  نوچ  شکب  ار  اهنآ  سپ  دوشیم  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  روطنامه  دنوریم  نوریب  نید  زا  هک  دنتسه  اهنآ  و  رادناتـسپ ) [ ) 735]

هیلع  ) یلع ای  تسادـخ …  دزن  رد  تمایق  رد  وت  يارب  یباوث )  ) يا هریخذ  اهنآ و  رب  يروف  یباذـع  نیمز و  لها  يارب  جرف  شیاشگ و  نانآ 
[. 736 . ] درک دنهاوخ  تفلاخم  وت  اب  نم  تما  ینکیم و  رازراک  نم  هقیرط  رب  هدرک و  تیاعر  ارم  نامیپ  وت  مالسلا )

مثیم تداهش  زا  ربخ 

ماما دوب . هدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع شیالوم  زا  ار  نآ  هدوب و  ربخاب  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع طسوت  هب  دوخ  تداهـش  زا  شیپ  رامت  مثیم 
يربت نم  زا  هک  دهاوخب  وت  زا  دایز -  هللادیبع  هیما -  ینب  كاپان  دنزرف  هک  يزور  نآ  درک  یهاوخ  هچ  تفگ : رامت  مثیم  هب  مالـسلا ) هیلع  )

ار وت  هتخیوآ و  تراد  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوـمرف : ماـما  درک ، مهاوـخن  نینچ  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : مثیم  ییوـجب ؟ يرازیب  و 
اب اهدعب  وت  مثیم  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسین . يزیچ  ادـخ  هار  رد  نیا  درک  مهاوخ  يرابدرب  ربص و  تفگ : مثیم  دنـشکیم .
هب نآ  مراهچ  تمـسق  زا  ار  وت  دـننکیم و  میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  ار  امرخ  تخرد  نیا  مثیم  يا  تشاد …  یهاوخ  اـهارجام  تخرد  نیا 

؛ لخن يا  داب  تکرابم  تفگیم : دناوخیم و  زامن  شرانک د  رد  دـمآیم و  تخرد  نآ  شیپ  اهتقو  یلیخ  مثیم  ور  نیا  زا  دـنزیوآیم ، راد 
دورو ماگنه  دش  هفوک  مکاح  دایز  نبا  هک  يزور  درکیم  هاگن  لخن  نآ  هب  هراومه  يا و  هدـییور  نم  يارب  وت  دـنا و  هدـیرفآ  وت  يارب  ارم 
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دندیرب ار  نآ  داد  روتـسد  دز و  دب  لاف  دمآ  شیپ  نیا  زا  دایز  نبا  دش  هراپ  درک و  ریگ  لخن  تخرد  نآ  زا  يا  هخاش  هب  شمچرپ  هفوک  هب 
نک کح  لخن  نآ  بوچ  رب  ار  مردپ  نم و  مان  تفگ : حلاص  شدـنزرف  هب  مثیم  دروآ ، رد  تمـسق  راهچ  هب  دـیرخ و  ار  نآ  يراجن  هاگنآ 

مدید ار  راد  هبوچ  زور  دنچ  زا  سپ  تخیوآ  راد  هب  ار  مردـپ  دایز  نبا  یتقو  متـشون  بوچ  نآ  رب  زور  نآ  ار  مردـپ  مان  دـیوگیم : حـلاص 
[. 737 . ] مدوب هتشون  نآ  رب  ار  مردپ  مان  هک  دوب  لخن  نآ  زا  یتمسق  نامه 

هحفص 464] ]

بهار یلع و 

هچ ره  دندنام و  هنـشت  همه  دـش و  مامت  اهنآ  بآ  هار  نیب  رد  درک  تکرح  نیفـص  يوس  هب  شرکـشل  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
بلط بهار  زا  دندید  یهاگتدابع )  ) رید نابایب  طسو  رد  دندش و  جراخ  هداج  زا  يرادقم  ترضح  روتسد  هب  دنتفاین ! یبآ  دندرک  وجتسج 
يارب ار  مبآ  نم  دـندروآیم و  بآ  نم  يارب  یهاگ  تسا و  هلـصاف  خـسرف  ود  بآ  هاچ  نیرتکیدزن  ات  اجنیا  زا  تفگ : بهار  دـندرک  بآ 

ایآ دـندرک : ضرع  دـیوگیم : هچ  بهار  هک  دیدینـش  دوـمرف : ترـضح  مریمیم . یگنـشت  تدـش  زا  هنرگ  مـنکیم و  يدـنب  هریج  مدوـخ 
رتش رـس  ترـضح  سپ  تسین . ینالوط  ریـسم  نیا  ندومیپ  هب  يزاین  دومرف : ترـضح  میورب ؟ دـیوگیم  بهار  هک  اجنآ  هب  هک  یئاـمرفیم 

ار اـهکاخ  دـندنک و  ار  نیمز  دـننک  رفح  ار  اـجنآ  دومرف  داد و  ناـشن  دوب  رید  یکیدزن  رد  هک  ار  یلحم  دـینادرگ و  هلبق  يوـس  هب  ار  دوـخ 
( گنلک لثم   ) ام لئاسو  هک  تسا  یگنس  اجنیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندرک : ضرع  دندیـسر ، یگرزب  رایـسب  گنـس  هب  ات  دنتخیر  يرانک 

ماما دندرک  شالت  دندش و  عمج  باحصا  دیرادرب  ار  نآ  ات  دینک  تیدج  تسا  بآ  گنـس  نیا  اریز  دومرف : ترـضح  دنکیمن  رثا  نآ  رد 
زا ار  شناتشگنا د  دمآ و  اهنآ  دزن  دید ، ار  دوخ  باحصا  یناوتان  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دنهدب  تکرح  ار  گنـس  نآ  دنتـسناوتن 

يرایسب بآ  هاگنآ  درک . باترپ  رود  رایسب  یلحم  هب  دنک و  رب  ياج  زا  داد و  ناکت  ار  نآ  تکرح  کی  اب  درب و  نآ  ریز  هب  گنـس  هشوگ 
دوخ يارب  بآ  يدایز  رادقم  ترـضح  روتـسد  هب  دندیـشون و  دوب  درـس  اراوگ و  رایـسب  هک  بآ  نآ  زا  دندمآ و  نایرکـشل  دـش ، رادـیدپ 

، دننک وحم  ار  نآ  رثا  هتخیر و  نآ  رب  ار  اهكاخ  داد  روتسد  تشاذگ و  دوخ  ياج  رس  تشادرب و  ار  گنس  نآ  ترضح  هاگنآ  دنتـشادرب 
دیسر و مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هاگنآ  دید ، ار  هرظنم  نیا  رید  يالاب  رد  بهار 

هحفص 465] ]
نیـشناج نم  دومرف : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  هن  دومرف : یتسه ؟ هکئالم  ایآ  دیـسرپ  هن . دومرف : ترـضح  یتسه ؟ ادخ  ربمایپ  وت  ایآ  درک  ضرع 

داد و ار  شتسد  ترضح  موش  ناملسم  منک و  تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  تفگ : بهار  متسه . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
مالسا وت  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  دش . ناملـسم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  توبن و  دیحوت و  هب  تداهـش  اب  زین  وا 

لبق دوش  هتخانش  درادیم  رب  دوخ  ياج  زا  ار  گنس  نیا  هک  یـسک  ات  دش  انب  اجنیا  رید  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع د  يروایب ؟
اریز دومن  تمحرم  نم  هب  ار  تمعن  نیا  ادخ  دـندشن و  قفوم  یلو  دنـسانشب  ار  وت  ات  دـندش  نکاس  اجنیا  رد  يدایز  ياهبهار  املع و  نم  زا 

ای ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زج  سک  چیه  گنس  نیا  لحم  زا  هک  میا  هدینـش  زین  دوخ  ءاملع  زا  میا و  هدناوخ  دوخ  باتک  رد  ام 
نامه زج  درادن  ار  نآ  ندنک  تردق  یسک  دوشیمن و  راکشآ  وا  لحم  دیاین  وا  ات  درادن و  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج 
شیر تروص و  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  دینش  ار  نخس  نیا  یتقو  ترضح  مدش . ناملسم  مدید  امـش  رد  ار  نیا  نم  نوچ  وا و  یـصو  ای  یبن 

باحصا همه  تفگ و  ار  نایرج  رگید  رابکی  بهار  دیوگیم ، هچ  امش  ناملسم  ردارب  نیا  دیونـشب  دومرف : دش و  رت  شمـشچ  کشا  زا  وا 
رد دـش و  هارمه  اهنآ  اب  مه  بهار  درک و  تکرح  رکـشل  سپـس  دنتـسه ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناراـی  زا  هک  دـندروآ  ياـجب  ار  ادـخ  رکش 

[. 738 . ] درک رافغتسا  وا  يارب  رایسب  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  دناوخ و  زامن  وا  رب  ترضح  دش و  هتشک  بهار  نآ  ماش  لها  اب  گنج 
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اوقت لها  يارب  ایند 

دوخ نافلاخم  اب  گنج  زا  ترضح  نآ  نوچ  میدوب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هارمه  هب  هرـصب  رد  ام  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نبرباج 
شهوگن رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  مدرک : ضرع  دینکیم ؟ وگتفگ  يزیچ  هچ  رد  دومرف : درک و  یشکرس  ام  هب  یبش  نایاپ  رد  دش  هدوسآ 

هچ دعب ؛ اما  دومرف : درک و  ار  دنوادخ  شیاتس د  یهلا و  دمح  هاگنآ  دینکیم ؟ شهوکن  هچ  يارب  ار  ایند  رباج  يا  دومرف : ترضح  ایند  زا 
یتسردنت و نکسم  تسا و  یتسار  هناخ  دمهفب  تسد  ارنآ  هک  یسک  يارب  ایند  دننکیم ..؟ شهوکن  ار  ایند  هک  تسا  مدرم  داهن  رد  يزیچ 

. تورث لحم 
هحفص 466] ]

. شیاه هتشرف  هاگزامن  تسا و  قح  ترضح  یحو  هاگدورف  تسادخ و  نارمغیپ  دجسم 
يدوبان هب  ار  دوخ  تسا و  ینتفر  هک  هدیشک  دایرف  هدرک و  مالعا  دوخ  نادنزرف  هب  هکنیا  اب  دنک ؟ شهوکن  ار  ایند  هک  تسیک  رباج   …يا 

رب ات  نتفر ، وا  اب  ایب  نم  اب  رباج ! يا  تسا  سب د  دنریگیم …  تمذم  داب  هب  ارنآ  ینامیـشپ  ماگنه  راک ، دب  یمدرم  تسا …  هدرک  فصو 
تمسق ار  اهثاریم  دنتخاس و  نکـسم  ار  امـش  اههناخ  ماما  ناگراوآ ، يا  نانیـشن ، كاخ  يا  روبق ) هب  هراشا  : ) دومرف میدیـسر و  ناتـسروگ 

تشادرب و رـس  زاـب  تسب و  مد  یتخل  سپـس  دـیراد ؟ ربخ  هچ  امـش  میراد ، اـم  هک  يربخ  تسنیا  دـنتفر ! رهوش  هب  ناتیاهرـسمه  دـندرک و 
دندادیم نخس  هزاجا  ناگدرم  نیا  هب  رگا  دش  روانهپ  ات  درتسگب  ار  نیمز  تفرگ و  يدنلب  ات  تشادرب  ار  نامـسآ  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف :

[. 739 . ] درگرب رباج  يا  دومرف : سپس  میتفای . اوقت  ار  گرم  زا  دعب  هشوت  نیرتهب  ام  دنتفگیم :

.. تسا ردقچ  لطاب  قح و  هلصاف 

لا ؤس  ترضح  نآ  زا  دوب و  هدیسرپ  وا  زا  مور  هاشداپ  هک  یتالاوس  ات  داتسرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تمدخ  ار  یسانشان  درم  هیواعم 
دنه هدازادخ  دومرف : هاگنآ  تسا . هیواعم  هداتـسرف  وا  هک  دیمهف  ترـضح  درک و  تبحـص  ترـضح  اب  دـمآ  هفوک  هب  نوچ  درم  نآ  دـنک ،

دمحم مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  دومرف : دعب  دشکب …  ار  وا  ادخ  دنهارمگ  شناهارمه  دوخ و  هزادنا  هچ  هک  دـشکب  ار  راوخرگج 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ود  نیا  یماش  ردارب  يا  تفگ : یماش  درم  هب  ترضح  هاگنآ  دندمآ  اهنآ  دیروایب  نم  دزن  ار 

لا ؤس  مالـسلا )) هیلع   ) نسح ینعی   ) نیا زا  تفگ : یماش  نآ  سرپب . ار  دوخ  لئاسم  یهاوخیم  مادک  ره  زا  تسا  نم  دنزرف  نیا  دنتـسه و 
: درک لا  ؤس  منکیم و 

؟ تسا هلصاف  ردقچ  لطاب  قح و  نایم  - 1
؟ تسا هلصاف  ردقچ  نیمز  نامسآ و  نایم  - 2

؟ تسیچ تسا  هام  رد  هک  يرون  یب  هکل  نیا  تسا ؟ هلصاف  ردقچ  برغم  قرشم و  نایم  - 3
هحفص 467] ]

؟ تسیچ حزق  سوق و  - 4
؟ تسیچ ناشکهک  - 5

؟ تسا مادک  دش  يراج  نیمز  يور  رب  هک  یبآ  نیتسخن  - 6
؟ تسیچ دمآ  رد  شبنج  هب  نیمز  يور  هک  يزیچ  نیتسخن  - 7

؟ تسا مادک  دنراد  يوءام  نادب  ناکرشم  نانم و  ؤم  حاورا  هک  همشچ  نآ  - 8
؟ تسیچ ثن  ؤم  - 9
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؟ تسیچ تسا  رت  تخس  يرگید  زا  مادک  ره  هک  يزیچ  هد  نآ  - 10
يدید دوخ  مشچ  هب  هچنآ  تسا  هلـصاف  تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نایم  یماش ، ردارب  يا  دومرف : يو  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
تسا هلصاف  رصب  دم  هدیدمتس و  هآ  اعد و  هزادنا  هب  نیمز  نامسآ و  نایم  اما  يونشیم و  رایسب  لطاب  هدوهیب و  دوخ  شوگ  اب  تسا و  قح 

…

نامه ناشکهک  نیا  اما  و  یباییم ، رد  نیبب  بورغ  عولط و  ماگنه  ار  دیـشروخ  تسا ، دیـشروخ  تکرح  زور  کی  برغم  قرـشم و  ناـیم 
حزق اریز  ییوگب  حزق  دـیابن  هکنآ  حزق  سوق و  اـما  دـنا و  هدوب  حوـن  ناـفوط  ياـسآ  لیـس  بآ  لوزن  لـحم  هک  تسا  نامـسآ  ياـهفاکش 

یلو آ تسناطیش 
وحم ارنآ  دنوادخ  یلو  هدوب  باتفآ  رون  دننام  هام  رون  هک  یتسردب  هام  يور  هایـس  هکل  اما  تسا و  ندـش  قرغ  زا  ناما  تسا و  هللا  سوق  ن 

هک يزیچ  نیتـسخن  اـما  میتخاـس و  نشور  ار  زور  تیآ  میدرک و  وـحم  ار  بش  تیآ  دوـمرف : [ 740  ] شنآرق رد  هچناـنچ  هدرک  کـیرات  و 
. دوب امرخ  تخرد  دیبنج  نیمز  يور  هک  يزیچ  لوا  و  تملظ ) يداو  ینعی   ) دوب سلد  يداو  دش  ناور  نیمز  يور 

دنا عمج  نآ  رد  رافک  حاورا  هکیا  همـشچ  نآ  اما  یملـس و  مانب  تسا  يا  همـشچ  دنتـسه  عمج  نآ  رد  نانم  ؤم  حاورا  هک  يا  همـشچ  اما  و 
رگا دنام  راظتنا  رد  وا ، غولب  ماگنه  ات  دیاب  اذل  درم ، ای  تسا ، نز  تسین  مولعم  هک  تسا  یمدآ  نآ  ثنوم  اما  توهرب و  مانب  تسیا  همـشچ 

رگیدکی زا  هکیزیچ  هد  نآ  اما  دروآ …  رد  شیر  دشاب  درم  رگا  دروآرب و  ناتسپ  تسا  نز 
هحفص 468] ]

و تسا ، شتآ  نهآ  زا  رت  تخـس  و  تسا ، نهآ  گنـس  زا  رت  تخـس  دـیرفآ و  رت  تخـس  ار  گنـس  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دـنرت ، تـخس 
زا رت  تخـس  تسا و  کلم  داـب  زا  رت  تخـس  تسا و  داـب  ربا  زا  رت  تخـس  و  تسا ، ربا  بآ  زا  رت  تخـس  و  تسا ، بآ  شتآ  زا  رت  تخس 

[. 741  ] تسا دنوادخ  نامرف  وا  زا  رت  تخس  تسا و  گرم  وا  زا  رت  تخس  و  تسا ، توملا  کلم  کلم ،

دومن یمومع  جیسب  دیاب 

يرگ لواپچ  تراـغ و  هب  درک و  هلمح  راـبنا  رهـش  هب  هیواـعم  زواـجتم  هاپـس  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفـالخ  تموکح و  رـصع 
يارب ات   ) دمآ دوب ) مزر  نادیم  هک  هفوک  کیدزن  یهاگلزنم   ) هیلخن هدایپ و  اصخش  دیسر ، مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هثداح  نیا  ربخ  دنتخادرپ ،

هیلع  ) ناـنم ؤمریما  يا  دـندرک : ضرع د  دـندناسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  ار  دوـخ  ناملـسم  دـنک ) مادـقا  نازواـجتم ، یبوـکرس 
ننوفکت ام  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دـیورب . دوخ  ياجب  امـش  دـش ، میهاوخ  نازواـجتم  یبوکرـس  راد  هدـهع  اـم  مالـسلا ،)

نم زا  ار  نارگید  لکشم  هنوگچ  نیاربانب  دییآرب ، ناتدوخ  تالکشم  هدهع  زا  هک  دیتسین  رداق  امش  مکریغ …  یننوفکت  تفیکف  مکـسفنا 
نم ییوگ  مراد ، تیاکش  مدوخ  تلم  متس  زا  زورما  نم  دنتشاد ، تیاکـش  دوخ ، نایاورنامرف  متـس  زا  لبق ، ياه  تلم  رگا  دییامنیم ؟ عفد 

 … دنشابیم اورنامرف  ربهر و  اهنآ  متسه و  ربنامرف  وریپ و 
روضح هب  شباحصا  زا  رفن  ود  تشاد ، مالعا  تلم ، يراگنا  لهس  یتسس و  هب  تبسن  ار  دوخ  یتحاران  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  نایم  نیا  رد 

، رادن ار  مردارب  دوخ و  رایتخا  زج  نم  درک : ضرع  اهنآ  زا  یکی  دندمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع
. مینک ارجا  ار  نآ  ات  هدب  نامرف 

)؟ دـیهد ماجنا  دـیناوتیم  يراک  هچ  مهاوخیم  نم  هچنآ  ربارب  رد  امـش  : ) دـیرا امم  ناعقت  نیا  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
[. 742]

تکرح نازواجتم  یبوکرـس  يارب  رایـسب  زهجم و  هاپـس  اب  دومن و  یمومع  جیـسب  دـیاب  تسین ، هتخاس  يراک  رفن ، ود  رفن و  کی  اـب  ینعی :
. درک
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هحفص 469] ]

تیب لها  نخس  لمح  لمحت ؛

هیلع  ) یلع ناراـی  زا  یکی  هتاـبن  نب  غبـصا  مدوـب ، رازاـب  رد  يزور  تفگ : مردـپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  راـمت  مثیم  نادـنزرف  زا  یکی  حـلاص 
متفگ مدینش . بیجع  راوشد و  ینخـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  مثیم  ياو  يا  تفگ  هدز  تفگـش  یتلاح  اب  دمآ و  نم  دزن  مالـسلا )
ربمایپ ای  برقم  يا  هتشرف  زج  ار  نآ  تسا و  راوشد  نیگنس و  رایسب  تیب  لها  نخـس  ثیدح و  دومرفیم : هک  مدینـش  تفگ : يدینـش ؟ هچ 

. دسریمن نآ  قمع  كرد  هب  درادن و  ار  شلمحت  ناوت  تسا ، هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینم  ؤم  هدنب  ای  تلاسر  بحاص 
متـساوخ حیـضوت  مدوب  هدینـش  غبـصا  زا  هک  یمالک  هب  تبـسن  وا  زا  متفر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ  هتـساخرب  يروف  دـیوگیم : مثیم 

!؟ دشکب ار  نآ  راب  نک و  لمح  ار  یملع  ره  دناوتیم  یشناد  بحاص  ره  ایآ  مثیم ! يا  نیشنب  دومرف : درک و  یمسبت  ترضح 
یهدیم رارق  نآ  رد  ار  یسک  ایآ  ایادخ  دنتفگ : ناگتشرف  مهد  رارق  ینیـشناج  نیمز  رد  مهاوخیم  هک  تفگ : ناگتـشرف  هب  یتقو  دنوادخ 

، درک هراشا  مالغ  نآ  نتشگ  یتشک و  ندرک  خاروس  رضخ و  یسوم و  ترضح  ناتـساد  هب  ترـضح  سپـس  دزیرب ؟ نوخ  دنک و  داسف  هک 
یلع مدوب  شیالوم  نم  ار  هک  ره  ایادخ  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  مخ  ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  دومرف : هاگنآ 

هب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  نیا  نارگید  ایآ  تشاد  ناشهاگن  دنوادخ  هک  یکدنا  زج  یلو  تسوا ، يالوم  مالسلا ) هیلع  )
هب دیدرک و  لمح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ  زا  هچنآ  هک  امش  رب  داب  تراشب  سپ  دندرک ؟ لمع  هدیمهف و  دندیـشک و  شود 
راک ام و  تلیضف  هانگ  سرت و  نودب  سپ  دادن . نالوسر  ناگتشرف و  هب  هک  مثیم ) يا   ) دیشخب يزایتما  امـش  هب  دنوادخ  دیدنام ، دهعتم  نآ 

[. 743 . ] دینک وگزاب  مدرم  يارب  ار  ام  يالاو  نءاش  گرزب و 
هب دایز  نبا  طسوت  راتخم  نارومءام  زا  رفن  هارمه 100  هب  فیرع و  مانب  یصخش  طسوت  هفوک  رد  ملسم  ترضح  تداهـش  زا  سپ  مثیم ؛ اما 

نیا نفدم  هفوک  فرـشا و  فجن  نایم  یلحم  رد  و  [ 744  ] دش هتخیوآ  راد  هب  مثیم  یلو  دش  دازآ  نادنز  زا  راتخم  اهدعب  دـنداتفا و  نادـنز 
. تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يافو  اب  رای 

هحفص 470] ]

سیمخلا ۀطرش  نامزاس 

رد تداهش  دح  رس  ات  یصاخ  ماظن  اب  دندومن و  رارقرب  ینتسسگان  دنویپ  طرـش و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  هک  دندوب  يدارفا  سیمخلا  ۀطرش 
هورگ جنپ  هب  هک  دنتفگیم  سیمخ  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  دـندربیم و  رـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سدـقم  میرح  زا  عافد  يارب  لماک  یگدامآ 

: دندوب هدش  میسقت 
. گنج زا  شیپ  هورگ  - 1

. رگشل بلق  بقارم  هورگ  - 2
. رگشل تسار  فرط  بقارم  هورگ  - 3

. رگشل پچ  فرط  بقارم  هورگ  - 4
. هریخذ هورگ  - 5

رذوبا ناملس و  دننام  يدارفا  نآ  يزکرم  ياضعا  دش و  يزیر  یپ  ترضح  نآ  رظن  تحت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  زا  لبق  نامزاس  نیا 
، دندیـسر رفن  رازه  شـش  ات  رازه  جنپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نامز  رد  دندوب و  يراصنا و …  هللادـبع  نبرباج  رامع و  دادـقم و  و 

: دینک هجوت  ریز  ناتساد  هب  هطبار  نیا  رد  کنیا 
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ار يریپ  نس  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع تفـالخ  رـصع  رد  تـشاد و  مالـسا  رد  یکین  رایـسب  هقباـس  دوـب  هتـسراو  ناـیاسراپ  زا  هتاـبن  نـب  غبـصا 
وا دیوگ !؟ سیمخلا  ۀطرش  ار  امش  ارچ  دندیسرپ  وا  زا  دمآیم . رامش  هب  سیمخلا  ۀطرش  نامزاس  سانشرس  يدج و  دارفا  زا  دنارذگیم و 

يزوریپ حتف و  ترـضح  نآ  مینک و  ادف  وا  هار  رد  ار  دوخ  ات  میدش  دهعتم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  روضح  رد  ام  تفگ : خساپ  رد 
. درک تنامض  ام  يارب  ار 

نیمه یلو  تسیچ ؟ روظنم  منادیمن  داد : خساپ  تسا ؟ هنوگچ  امـش  دزن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماقم  متفگ : غبـصا  هب  دـیوگ : درواجلاوبا 
میهاوخ ار  سکنآ  دیناسرب ، لتق  هب  هک  دنک  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  ار  یسک  ره  تسام ، هارمه  هراومه  ام  ياهریشمش  هک  نادب  ردق 

ندش هتشک  زج  امش  دهع  طرش و  منکیمن و  طرش  ار  هرقن  الط و  امش ) يزابناج  لباقم  رد   ) امش اب  نم  دومرف : ام  هب  ترضح  نآ  تشک و 
ار ناشدوخ  هیرق  اب  موق  يربمایپ  ماقم  دنوادخ  دندرک ، افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هنوگنیا  يدارفا  لیئارسا ، ینب  نایم  رد  تسین ، قح  هار  رد 

[. 745 . ] دیشابیمن ربمایپ  هکنیا  زج  دیتسه  شزرا  زا  هیاپ  نیا  رد  زین  امش  داد ، اهنآ  هب 
هحفص 471] ]

ماما رس  بحاص  رامت  مثیم 

یفراعم زا  دوب و  هتفرگ  ارف  مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  ار  نآرق  ریسفت  ملع  هک  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع رس  نابحاص  زا  دوب و  ییحی  دنزرف  مثیم 
يو یشورفامرخ  هزاغم  رد  مثیم  ياج  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  راب  کی  دوب ، هدرک  نیودت  مه  یباتک  دوب  هداد  دای  وا  هب  ترضح  نآ  هک 

هعجارم مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  امرخ  دیرخ  يراب  يرتشم  کی  دنام ، هراغم  رد  دوخ  وا  تشگزاب  ات  داتسرف و  يراک  لابند  هب  ار  وا  داتـسیا و 
 … رادرب ار  امرخ  راذگب و  ار  لوپ  دومرف : ترضح  درک 

هیلع  ) یلع تفگ . ار  هیـضق  ترـضح  هب  تسا و  یبلقت  صخـش د  نآ  ياـهلوپ  هک  دـید  دـش  ربخ  اـب  هلماـعم  نیا  زا  تشگرب و  مثیم  یتـقو 
: تفگ دروآ و  ار  امرخ  يرتشم  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  وگتفگ  نیمه  رد  مثیم  تفای ، دـهاوخ  خـلت  ار  امرخ  مه  وا  دومرف : مالـسلا )

[. 746 …  ] تسا خلت  اهامرخ  نیا 

یلع هنابش  زارمه  مثیم 

دیسر یفعج  دجسم  هب  هک  نیا  ات  درب  هفوک  نوریب  يارحص  هب  دوخ  اب  ارم  مالسلا ) هیلع   ) یلع میالوم  اهبـش  زا  یبش  دنکیم  لقن  رامت  مثیم 
: تفگ درک و  زاب  اعد  هب  ار  شیاهتسد  حیبست ، زامن و  مالس ، زا  سپ  دناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  درک و  هلبق  هب  ور  هگنآ 

رپ یتسد  تسوت  تبحم  هناخ  ملد  ما و  هتخانـش  ار  وت  هک  تمناوخن ؟ هنوگچ  ما و  هدرک  ینامرفان  هک  یلاـح  رد  تمناوخب ؟ هنوگچ  ایادـخ 
 … مدروآ تیوس  هب  دیما  رپ  یمشچ  هانگ و 

! وفعلا وفعلا ! تفگ : راب  دص  هداهن و  كاخ  رب  تروص  تفر و  هدجس  هب  سپس  و 
دومرف دیشک و  یطخ  نم  ياپ  شیپ  هاگنآ  میدیـسر  ارحـص  هب  ات  مدوب  ترـضح  نآ  یپ  رد  زین  نم  تفر  نوریب  هدجـس  نآ  زا  تساخرب و 

اهنت ارچ  ار  میالوم  متفگ : دوخ  شیپ  دوب  کیرات  یبش  تفر ، دوخ  تشاذگ و  اج  نامه  ارم  هاگنآ   … يرذگب ! طخ  نیا  زا  هک  ادابم 
هحفص 472] ]

؟ تشاد مهاوخ  يرذع  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  شیپ  دیآ  شیپ  يا  هلءاسم  رگا  دراد  يرایـسب  نانمـشد  وا  متـشاذگ ؟
رد رس  هک  متفای  یهاچ  رـس  رب  ار  وا  ات  متفر  متفر و  دوشیم  هچ  منیبب  ات  تفر  مهاوخ  وا  یپ  رد  یلو  تسوا  روتـسد  فالخ  رب  هک  دنچ  ره 

روتـسد وت  هب  رگم  دومرف : مثیم . مدرک  ضرع  یتسیک ؟ دیـسرپ  درک و  سح  ارم  روضح  دـیوگیم  نخـس  هاچ  اب  مدـید  هدرک و  هاچ  لخاد 
، درواین تقاط  ملد  مدیسرت و  ناتناج  امش و  هب  تبـسن  نانمـشد  زا  نکیل  نم ، يالوم  ارچ  مدرک : ضرع  ییاین ؟ رتارف  طخ  نآ  زا  هک  مدادن 
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: دناوخ نومضم  نیا  هب  نم  هب  باطخ  ار  يراعشا  ترضح  نم و  يالوم  هن  متفگ  يدینش ؟ مه  يزیچ  متفگ  هچنآ  زا  دیسرپ  هاگ  نآ 
میوگیم نیمز  اب  ار  شیوخ  زار  هدنک و  تسد  اب  ار  نیمز  دنکیم  یگنت  ساسحا  ما  هنیس  يانخارف  هاگ  ره  هک  تسا  يرارـسا  ما  هنیـس  رد 

[. 747…  ]
تانابل ردصلا  یف  و 

يردص اهل  قاض  اذا 
فکلاب ضرالا  تکن 
يرس اهل  تیدبا  و 

یلع يونعم  تردق 

هزادنا زا  شیب  يدایز  زا  هدمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يا  هدع  هک  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دزن  نم  تفگ : سراف  ناوکذ  نب  نسح 
ات دنتساوخ  ترضح  زا  تسا و  هدید  بیـسآ  بآ  يدایز  نیا  زا  اهنآ  عرازم  هک  دنتفگ  دندرک و  تیاکـش  وا  هب  نایغط  ببـس  هب  تارف  با 
رد ترـضح ، یتاظحل  زا  دـعب  هکنیا  ات  دـندوب  رظتنم  مدرم  همه  تفر و  شا  هناخ  لخاد  هب  تساخرب و  ترـضح  دوش  رتمک  بآ  دـنک  اعد 

تـسد رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياصع  نت و  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يابع  هماـمع و  ساـبل و  هک  یلاـح 
نآ مداتفا  هار  هب  اهنآ  اب  مه  نم  دندرکیم و  یهارمه  ار  وا  مه  مدرم  وا و  نادنزرف  درک  تکرح  هدـش و  بسا  رب  راوس  دـش  جراخ  تشاد 

نسح و اب  تفرگ و  تسد  هب  یبوچ  هاکنآ  دـناوخ  يرـصتخم  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  دـش  هداـیپ  بسا  زا  داتـسیا و  تارف  راـنک  ترـضح 
مدرم هیقبو  متفر  اهنآ  هارمه  هب  مه  نم  تفر و  لپ  يور  مالسلا  مهیلع  نیسح 

هحفص 473] ]
درک مدرم  هب  ور  ترضح  تفر . نییاپ  عارذ  کی  رادقم  هب  بآ  هلصافالب  دز و  بآ  هب  ار  بوچ  نآ  ترـضح  دندوب ، رگ  هراظن  هداتـسیا و 
عارذ کی  هزادنا  هب  درک و  بآ  هب  هراشا  پوچ  اب  رگید  اب  ترـضح  مالـسلا .) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  هن  دـنتفگ : تسا ؟ یفاک  ایا  دومرف : و 

، مدرم دـش  مک  عرذ  هس  رادـقم  هب  بآ  یتقو  درک و  رارکت  ار  راک  نیمه  مدرم  شهاوخ د  رثا  رب  رگید  رابکی  هکنیا  ات  دـش  مک  بآ  رگید 
[. 748 . ] تشگزاب دوخ  لزنم  هب  دش و  بکرم  راوس  ترضح  تسا ) ررض  یب  بآ  هزادنا  نیا  و   ) تسا سب  دنتفگ 

لیمک يزاب  ناج  راثیا و 

جاجح دش . ناهنپ  درک و  رارف  دش و  علطم  روتسد  نآ  زا  لیمک  درک . رداص  ار  دایز  نب  لیمک  يریگتسد  روتسد  فسوی  نب  جاجح  يزور 
تسا نایاپ  هب  ور  مرمع  هدش و  ریپ  نم  تفگ : دش  علطم  روتسد  نآ  زا  لیمک  یتقو  دندرک . عطق  ار  لیمک  هلیبق  هفیاط و  قوقح  داد  روتسد 
تفگ وا  هب  جاـجح  تفر . جاـجح  دزن  هب  دـش و  جراـخ  دوخ  هاـگ  یفخم  زا  سپ  دوش  عطق  نارگید  قوـقح  نم  رطاـخب  تسین  هتـسیاش  و 

نم هرابرد  یهاوخیم  هک  هنوگ  ره  هدنامن و  یقاب  يزیچ  نم  رمع  زا  تفگ : لیمک  مدرکیم . ریگتـسد  هدرک و  ادیپ  ار  وت  متـشاد : تسود 
. یتـسه نم  لـتاق  وت  هک  هداد  ربـخ  نم  هب  ـالبق  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  تسا و  دـنوادخ  دزن  رد  یـسرباسح  هک  نک ، مکح 

[. 749 . ] دندرک ادج  شندب  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع رس  بحاص  افو و  اب  رای  نیا  لیمک  رس  داد  روتسد  جاجح  سپس 

یطاخ اب  دروخرب 

ام درم  يا  دومرف : تاقالم  زا  سپ  ترضح  دروآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  ینیچ  نخـس  تسد  یـصخش ، يزور 
ارت دوب و  میهاوخ  نیبدـب  وت  هب  تبـسن  دـشاب ) تسار  يا  هتفگ  هچنآ  و   ) دـشاب تسار  رگا  مینکیم  قـیقحت  يا  هتفگ  وـت  هک  هچنآ  هراـبرد 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


میهاوخ دح   ) مینکیم هیبنت  ار  وت  تشادن  تقیقح  دوب و  غورد  يدوب  هتفگ  هچنآ  رگا  يدرک ) مدرم  بیع  رتس  هک  ارچ   ) میرادیم نمـشد 
ار موس  هار  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  درک : ضرع  راکهانگ  صخـش  میرذگب . ناهانگ  زا  منک و  وفع  ار  وت  یهاوخیم  رگا  و  دز … )

[. 750 . ] دیشخبب ارم  منکیم . باختنا 
هحفص 474] ]

میرک يرادنامهیم 

ار اهنآ  تساخرب  ترـضح  دندمآ ، ترـضح  نآ  دزن  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  يرـسپ  ردـپ و  يزور 
اذغ اهنآ  اب  هاگنآ  دندروآ ، ار  اذغ  داد  روتسد  یتدم  زا  دعب  تسشن  اهنآ  يولج  دوخ  دیناشن و  دوخ  قاتا  يالاب  ار  اهنآ  هاگنآ  درک  مارتحا 
دـش هدامآ  لیاسو  یتقو  دـنیوشب  ار  ناشتـسد  نانامهیم  ات  رواـیب  قاـتا  هب  لامتـسد  هباـتفآ و  تشط و  دومرف : ربنق  هب  سپـس  دومرف . لـیم  ار 

ضرع دادن و  ترضح  هب  ار  راک  نآ  هزاجا  داتفا و  كاخ  هب  صخش  نآ  دزیرب . درم  نآ  تسد  رب  ات  تفرگ  ار  هباتفآ  تساخرب و  ترـضح 
تتسد نیشنب و  دومرف : ترضح  يزیریم ؟ بآ  متـسد  رب  وت  هک  یلاح  رد  دنیبب  ارم  دنوادخ  هنوگچ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  درک :

ات دنک  يراذگتمدخ  ار  وت  دهاوخیم  درادن و  وت  رب  يرترب  تلیـضف و  مالـسلا )) هیلع   ) یلع ینعی   ) ردارب هک  دنیبیم  دنوادخ  هک  يوشب  ار 
مروخیم مسق  يا ) هتخانش  ار  نآ  هک  نم  گرزب  قح  هب   ) ار وت  دومرف : ترـضح  تسـشن و  درم  نآ  دریگب . يربارب  هد  شاداپ د  تشهب  رد 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  درک و  تعاطا  صخـش  نآ  دزیریم . تتـسد  رب  بآ  ربنق  هک  نک  نامگ  ییوشب و  ار  تتـسد  ـالماک  هک 
نیا دنزرف  رگا  مرسپ  دومرف : داد و  هیفنح  دمحم  شدنزرف  هب  ار  هباتفآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاگنآ  دیوشب ، ار  شیاهتسد  وا  ات  تخیر  ار  بآ 

سلجم کی  رد  هک  يرـسپ  ردـپ و  نیب  هک  هدادـن  هزاجا  دـنوادخ  اـما  متخیریم  شتـسد  رب  بآ  مدوخ  دوب  هدـمآ  نم  دزن  ییاـهنت  هب  درم 
ناوج نآ  تسد  رب  بآ  تساخرب و  دـمحم  وا ؛ رـسپ  تسد  رب  وت  متخیر و  بآ  وا  ردـپ  تسد  رب  نم  اذـل  دوش  دروخرب  يواست  هب  دنتـسه 
یعقاو هعیش  دنک  يوریپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع راتفر  زا  هک  یسک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دیوشب …  ار  شیاهتـسد  زین  وا  ات  تخیر 

[. 751 . ] تسوا
هحفص 475] ]

یلع یسرداد 

رد هک  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  دوـب  یناوـج  مدرم  نآ  نیب  رد  دـندش ، عـمج  وا  درگرب  مدرم  دـش  هفوـک  دراو  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع یتـقو 
یلع ترضح  دعب  زور  حبـص  درک . جاودزا  ینز  اب  ناوج  نآ  يزور  دیگنجیم ، وا  باکر  رد  هدرک و  تکرـش  زین  ترـضح  نآ  ياهگنج 

ینیبیم يدجسم  اجنآ  رد  يوریم  هلحم  نالف  هب  دومرف : باحصا  زا  یکی  هب  سپس  دروآ ، اج  هب  ار  حبص  زامن  دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع  )
نآ تفر و  صخـش  نآ  روایب . نم  دزن  ار  درم  نز و  نآ  يونـشیم  ار  يدرم  نز و  هرجاشم  يادص  هک  تسا  يا  هناخ  دجـسم  نآ  رانک  رد 

نانم ؤمریما  يا  تفگ : ناوج  دیتسه ؟ عازن  هرجاشم و  رد  لاح  ات  بشید  زا  ارچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دروآ . ترـضح  دزن  ار  رفن  ود 
وا کیدزن  مدرک و  ساسحا  وا  هب  تبسن  دوخ  رد  يرفنت  تلاح  متفر  وا  دزن  نوچ  اما  مدروآ  رد  دوخ  دقع  هب  ار  نز  نیا  نم  مالسلا ) هیلع  )

. دمآ ام  دزن  امش  هداتسرف  هکنیا  ات  میدوب ، لوغـشم  هرجاشم  عازن و  هب  اذل  مدرکیم . نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هنابـش  متـشاد  تردق  رگا  مدشن و 
همه دـیوش ) جراـخ  سلجم  زا  امـش  ینعی ،  ) دنونـشب سک  همه  دـیابن  ار  اـهفرح  زا  یـضعب  دوـمرف : سلجم  نآ  رد  نیرـضاح  هب  ترـضح 

ایآ دومرف : نز  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دندنام . یقاب  ترـضح  دزن  درم  نز و  نآ  طقف  دندرک و  كرت  ار  سلجم  دنتـساخرب و 
تقیقح راـکنا  یـسانشب  ار  وا  میوـگب و  تیارب  ار  وا  هتـشذگ  لاـح و  نم  رگا  دوـمرف : ترـضح  هن . تفگ : نز  یـسانشیم ؟ ار  ناوـج  نیا 
ییومع رـسپ  ایآ  دومرف : ترـضح  يرآ . تفگ : نز  یتسین ؟ صخـش  نالف  رتخد  ینالف  وت  اـیآ  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : نز  ینکیمن ؟
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رود دوخ  یگیاسمه  زا  ار  وا  درکن و  تعنامم  امـش  جاودزا  زا  تردپ  ایآ  دومرف : يرآ . تفگ : دیدوب . رگیدکی  قشاع  ود  ره  هک  یتشادـن 
تجاح ءاضق  يارب  بش  کی  هک  يراددای  هب  ایآ  دومرف : تسا . روط  نیمه  تفگ : نز  دیـشاب ؟ هتـشادن  یـسامت  رگیدـکی  اب  امـش  ات  درکن 

هب اهنت  يدرک و  ناهنپ  تردـپ  زا  ار  نایرج  يدـش و  هلماح  وت  درک و  یکیدزن  وت  اـب  درک و  ریگلفاـغ  ار  وت  تیومع  رـسپ  يدـش و  جراـخ 
هچراپ رد  ار  وا  يدروآ و  ایند  هب  ار  تا  هچب  درب و  هناخ  نوریب  هب  ار  وت  تردام  دیسر  ارف  وت  لمح  عضو  نامز  نوچ  و  يداد ؟ ربخ  تردام 

هب یتشادرب و  یگنس  دروخب ، ار  تا  هچب  هک  يدیسرت  وت  دمآ و  اجنآ  هب  یگس  دعب  یتاظحل  یتشاذگ و  راوید  تشپ  يدیچیپ و  يا 
هحفص 476] ]

تسب و يا  هچراپ  اب  ار  وا  رـس  تردام  دیدمآ و  وا  دزن  ردام  وت و  تسکـش و  شرـس  دروخ و  هچب  رـس  هب  گنـس  اما  یتخادنا  گس  يوس 
ار ماـما  شیاـمرف  نز  ییوگب  ار  قح  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : ترـضح  دـش . تکاـس  نز  دـیتفر …  دـیتشاذگ و  ار  هچب 
زا ارم  دنوادخ  دومرف : ترضح  تشادن . عالطا  نایرج  نیا  زا  سک  چیه  مردام  نم و  زا  ریغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ : درک و  دییکءات 
هب دوخ  اب  ار  وا  دندرک و  گرزب  ار  وا  دنتـشادرب و  ار  هچب  نآ  هدمآ و  يا  هدع  زور  نآ  حبـص  دومرف : دعب  ترـضح  درک . ربخ  اب  هعقاو  نآ 

. دوب وت  رسپ  وا  هک  یلاح  رد  دندروآ  رد  وا  دقع  هب  ار  وت  دندروآ و  هفوک 
ترضح دش . هدید  وا  رس  رد  یگتـسکش  رثا  درک  هنهرب  ار  دوخ  رـس  ناوج  نوچ  هدب  ناشن  ار  ترـس  دومرف : ناوج  نآ  هب  ترـضح  سپس 

دوجو امـش  نیب  جاودزا  هک  نک  یگدنز  تدنزرف  اب  ورب و  تشادزاب  مارح  لمع  زا  ار  وا  ادخ  دـشابیم و  وت  رـسپ  نامه  ناوج  نیا  دومرف :
[. 752 . ] درادن

تماما رهم  شقن 

هیلع  ) یلع ای  مدرک : ضرع  میدیسر و  ترضح  نآ  دزن  متفر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هاگرکـشل  رد  دیوگیم : هیبلاو  هبابح  مانب  ینز 
. دراد دوجو  امش  تماما  رب  یلیلد  هچ  مالسلا )

هتشادرب و ار  هزیر  گنس  زین  نم  هدب ، نم  هب  ار  گیر  نآ  دومرف : درک و  هراشا  یکچوک  گنس  هب  داد ) وا  مهف  دح  رد  یخـساپ   ) ترـضح
ياعدا سک  ره  دومرف : هاگنآ  تسب ! شقن  گنس  يور  دوب  رهم  رد  هچنآ  تشاذگ و  گنس  نآ  رب  ار  دوخ  رهم  وا  مداد و  ترـضح  نآ  هب 
تداهـش زا  دـعب  دـیوگیم : وا  ینک  تعاطا  وا  زا  دـیاب  تسا و  یعقاو  ماما  دـیوگیم و  تسار  دـنکب  يراک  نینچ  تسناوت  درک و  تماما 

دید ارم  ترـضح  نآ  ات  دننکیم  یتالا  ؤس  وا  زا  مدرم  مدید  مدیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  رـضحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
رهم داد و  ماجنا  دوب  هدرک  شردپ  هک  ار  راک  نامه  مداد و  وا  هب  ار  هزیر  گنـس  نآ  نم  هدـب ! نم  هب  يراد  هارمه  هچنآ  هبابح ، يا  دومرف :

ندش دیهش  زا  سپ  مدید . گنس  رد  ار  نآ  رثا  نم  دز و  گنس  نآ  رب  ار  دوخ 
هحفص 477] ]

زا لبق  وا  مدیسر  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رضحم  هب  ملس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
هب هدب  ار  گنس  گیر و  نآ  دومرف : ترضح  يرآ . مدرک : ضرع  یهاوخیم ؟ زین  نم  تماما  رب  لیلد  ایآ  دومرف : منکب  یتبحـص  نم  هکنآ 
هک یلاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهـش  زا  دعب  مدید  نم  دز و  گنـس  نآ  رب  ار  دوخ  رهم  شقن  مداد و  ترـضح  نآ  هب  ارنآ  نم ؛

يروجنر و يریپ و  زا  متفر و  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  دزن  مدوب  نازرل  هدوسرف و  تشذـگیم و  مرمع  زا  لاس  هدزیـس  دـصکی و 
: دومرف سپس  مدش … ! ناوج  نم  درک و  هراشا  دوخ  تسد  اب  ترضح  نآ  مدرک . تیاکش  دوخ  دوجس  عوکر و  تدابع و  رب  تردق  مدع 

دعب تسب و  شقن  گنـس  رد  نآ  رثا  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  رهم  وا  هاگنآ  مداد  وا  هب  ار  دوخ  گنـس  زین  نم  هدب ؛ نم  هب  يراد  هارمه  ار  هچنآ 
هیلع  ) اضر ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  و  مالـسلا ،) هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رـضحم  هب  ترـضح  نآ  زا 

. مدید گنس  نآ  رب  ار  همه  رهم  رثا  مدیسر و  مالسلا )
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زا درک و  یگدنز  هام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رـضحم  هب  هبابح  هگنآ  زا  دعب  دیوگیم : ماشه  نب  دمحم 
[. 753 . ] تفر ایند 

سابع نب  هللادیبع  تعاجش 

ات تخادرپ ، مدرم  تراغ  لتق و  هب  تفر و  اهاتسور  اهرهش و  هب  وا ، روتسد  هب  هک  دوب ، هیواعم  ماشآ  نوخ  نامیخژد  زا  یکی  ةاطرا  نب  رسب 
درک و نیرفن  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماجنارس  و   ) دزاس هجوتم  هیواعم  يوسب  دراد و  زاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  يوریپ  زا  ار  مدرم 

تموکح ورملق  رد  نمی  ماگنه  نآ  رد  تفر ، نمی  هب  دوخ  هاپـس  اب  رـسب ، تفر ) ایند  زا  دب ، رایـسب  لاح  اب  دـش و  هناوید  رمع ، رخاوا  رد  وا 
. دمآ نوریب  نمی  زا  تخاس و  ناهنپ  ار  دوخ  هللادیبع  دوب ، اجنآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع رادنامرف  سابع ، نب  هللادیبع  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نایرج زا  سپ  تسا . هدش  تبث  خیرات  رد  يراعشا  رد  وا  ردام  زوسناج  نانخس  هک  دیربرس  ار  وا  كدوک  ود  دش و  هللادیبع  لزنم  دراو  رسب 
هب درمش و  تمینغ  ار  تصرف  سابع  نب  هللادیبع  دندوب ، هیواعم  دزن  ةاطرا  نب  رسب  هللادیبع و  افداصت  يزور  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  حلص 

تسپ نیعل و  درم  نیا  وت  ایآ  تفگ : هیواعم 
هحفص 478] ]

يا تفگ : دیبوک و  نیمزب  ار  شریـشمش  هدش و  نیگمـشخ  رـسب  هن . تفگ : هیواعم  دشکب ؟ ارم  نادـنزرف  يداد  روتـسد  ار  رـسب ) هب  هراشا  )
: تفگ هیواعم  مداد . ماجنا  یتساوخیم  وت  ار  هچنآ  نم  مشکب ، ار  مدرم  يداد  روتسد  يداد و  نم  هب  ار  نآ  وت  ریگب ، ار  تریـشمش  هیواعم !

. يا هتشک  ار  شنادنزرف  زورید  هک  یتخادنا  یسک  ولج  ار  تریشمش  یتسه . یفیعض  درم  وت 
، تسا نیا  زا  رتریقح  رت و  تسپ  وا  تشک ، مهاوخ  نادـنزرف  زا  یکی  ياج  هب  ار  رـسب  نم  هک  ینکیم  لایخ  وت  هیواعم  يا  تفگ : هللادـیبع 

[. 754 . ] مناسر لتق  هب  ار  وت  نادنزرف  هللادیبع  دیزی و  تسیابیم ، مریگب  ار  منادنزرف  ياهبنوخ  مهاوخب  رگا  نم 

البرک رد  یلع 

رد تخادـنا و  پچ  تسار و  هب  یهاـگن  داتـسیا و  يا  هظحل  درکیم  روبع  ـالبرک  ناـبایب  زا  دوخ  نایرکـشل  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
نانم ؤمریما  يا  دندیـسرپ : يا  هدع  دشابیم . اهنآ  ندش  هتـشک  ندرک و  گنج  لحم  اجنیا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درکیم ، هیرگ  هکیلاح 
دراو باسح  نودـب  هک  دـنوشیم  هتـشک  اجنیا  رد  يدارفا  دـشابیم و  البرک  اجنیا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ ییاج  هچ  اجنیا  مالـسلا ) هیلع  )

[. 755 . ] دندیمهفن ار  ترضح  نآ  شیامرف  يانعم  مدرم  زور  نآ  درک و  تکرح  تفگب و  ار  نیا  دش  دنهاوخ  تشهب 

هیواعم سوساج  یلع و 

یـسوساج هتـسویپ  وا  اما  دوب  رازیع  وا  مان  دـندروآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دزن  دوب  هیواعم  يارب  یـسوساج  هب  مهتم  هک  ار  یـصخش 
يرآ و تفگ : يا ؟ هدرکن  یـسوساج  هک  يروخیم  مسق  اـیآ  دوـمرف : وا  هب  ترـضح  دوـمنیم . هئربـت  ار  دوـخ  درکیم و  راـکنا  ار  دوـخ 

سوساج نآ  نامشچ  دیسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  دنکیم و  روک  ار  وت  نامشچ  ادخ  یشاب  هتفگ  غورد  رگا  دومرف : ترضح  دروخ . دنگوس 
[. 756 . ] دوب هدش  انیبان 

هحفص 479] ]

یلع ییوگشیپ  هیواعم و 

ام دنتفگ  اهنآ  مینک ؟ ینیب  شیپ  ار  دوخ  هدنیآ  میناوتیم  هنوگچ  تفگ : دوخ  سلجم  لها  هب  يزور  دیـسر  تموکح  هب  هیواعم  هک  یتقو 
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تسا تسار  دیوگیم  هچ  ره  وا  اریز  مروآیم  تسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملع  زا  ار  نآ  نم  تفگ : هیواعم  میـسانشیمن  نآ  يارب  یهار 
ربخ دیوش و  رهـش  رهـش  دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  دـیورب و  هفوک  هب  هس  ره  تفگ : اهنآ  هب  درک و  راضحا  ار  رفن  هس  سپ  تسین . لطاب  و 

فـالتخا نم  ربـق  لـحم  گرم و  زور  تلع و  رد  دـییوگب و  نخـس  کـی  هس  ره  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو  دـیناسرب  مدرم  هب  ارم  گرم 
: تفگ ییآیم ؟ اجک  زا  دندیسرپ  مدرم  دش  هفوک  دراو  یلوا  دنتفر  اهنآ  دیوگیم . هچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دینک  هجوت  دیشاب و  هتشادن 

نیا هب  ییانتعا  ترـضح  نآ  یلو  دـندناسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  ربخ  نیا  مدرم  درم ! هیواـعم  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  دـنتفگ : ماـش . زا 
دندرک و علطم  اهربخ  نآ  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زین  مدرم  دنداد و  ار  ربخ  نامه  هدـش و  دراو  مه  یموس  یمود و  درکن . ربخ 
ار ربخ  نیا  دـنا  هدـش  هفوک  دراو  زور  هس  رد  هک  رفن  هس  ره  اریز  تسا  حیحـص  ربـخ  دـنتفگ : دـندمآ  ترـضح  نآ  دزن  هک  موس  هبترم  رد 
هدرمن و وا  دومرف : دینـش  ار  ربخ  تحـص  رب  مدرم  رارـصا  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـنا . هدرک  نایب  یفـالتخا  هنوگ  چـیه  نودـب 

هیواعم يارب  ار  ربخ  نیا  رفن  هس  نآ  سپـس  درک  دـهاوخ  يزاب  تموکح ، اب  هیواعم  دوش و  خرـس  مرـس  نوخ  اب  نم  نساحم  رگم  دریمیمن 
[. 757 . ] دندرب

مدرم ياههورگ 

نیمز رب  میدیسر  ارحص  هب  نوچ  درب  ارحص  هب  دوخ  اب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  دمآ و  نم  دزن  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیوگیم : دایز  نب  لیمک 
-1 دنا : هتسد  هس  مدرم  راپسب ، رطاخب  میوگیم  وت  هب  هچنآ  لیمک ! يا  دومرف : دش و  نم  هجوتم  هدرک و  دنلب  رس  متسشن  مه  نم  تسـشن و 

هشپ دننام  دنوریم و  يزاوآ  ره  لابندب  هک  تسپ  سکان و  دارفا  - 3 درادیم . رب  مدق  يراگتسر  هار  رد  هک  ییوجشناد  - 2 یهلا . دنمشناد 
 … دنوریم وس  نآ  هب  دزوب  داب  هک  فرط  ره  زا  زیر  ياه 

هحفص 480] ]
ینک جرخ  هچ  ره  ار  تورث  یـشاب . نابهگن  وت  دـیاب  ار  تورث  یلو  تسا  وت  نابهگن  شناد  هک  ارچ  تسا  رتهب  تورث  زا  شناد  لـیمک ! يا 

، هدنز تروصب  دنتـسه  یناگدرم  هدنز ، دندنمتورث و  هک  نانآ  لیمک ! يا  دوش . رت  هدوزفا  دوش  جرخ  رتشیب  هچ  ره  شند  یلو  ددرگ  رتمک 
نیا دنناوتب  هک  ینادرگاش  شاک د  تسا . شناد  زا  هدنکآ  هنیـس ) هب  هراشا   ) اجنیا هک  هآ  دـنا …  هدـنیاپ  راگزور  نایاپ  ات  نادنمـشناد  یلو 

[. 758 …  ] مدروآیم تسدب  دنشکب  ار  راب 

یلع ماما  زا  یتیصو 

يرود يربص  مک  یقلخ و  دب  ینیبدوخ و  زا  رـسپ ، يا  دومرف : هیفنح  دمحم  دوخ  دـنزرف  هب  یتیـصو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
تفرگ دنهاوخ  هرانک  وت  زا  مدرم  هراومه  درک و  دهاوخن  یتسود  ارادم و  وت  اب  یقیفر  چیه  یشاب  هتشاد  ار  تلـصخ  هس  نیا  رگا  هک  نک ،

سک ره  هرابرد  دوخ  يوربآ  نید و  نداد  تسد  زا  زاس … و  ابیکش  ار  نتـشیوخ  دوخ ، تامحز  رب  نک و  راداو  یتسود  راهظا  هب  ار  دوخ 
[. 759 . ] دوب دهاوخ  رت  ملاس  تیایند  نید و  هک  زروب  لخب  دشاب  هک 

یلع لتاق  يریگتسد 

ناتـسدمه اـب  هک  يا  هئطوت  قبط  دوب ، هدرک  رارف  هفوک  زا  هک  وا  دوب ، ناورهن  جراوـخ  ياـه  هدـنامیقاب  زا  هللا ، ۀـنعل  مجلم  نب  نمحرلادـبع 
تبرض ترجه  ملهچ  ناضمر  هام  مهدزون  بش  جبـص  ماجنارـس  و  دمآ ، هفوک  هب  هنایفخم  دوب  هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  حرط  هکم ، رد  دوخ ،

نبا دیسر ) تداهش  هب  لاس  نامه  بش 21  دش و  يرتسب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک   ) تخاس دراو  مالسلا ) هیلع   ) یلع سدقم  قرف  رب  ار  دوخ 
هب درک ، لابند  ار  وا  تشاد ، مان  رذوبا  دوب و  نادمه  هلیبق  زا  هک  ناناملسم  زا  یکی  تشاذگ ، رارف  هب  اپ  ندز  تبرـض  زا  سپ  هللا  ۀنعل  مجلم 
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دز و نیمز  هب  ار  وا  هاگنآ  و  تخادنا ، وا  رس  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  ار  مجلم  نبا  سابل  سپس  دیسر  وا 
هحفص 481] ]

ۀنعل مجلم  نبا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع مشچ  هک  یتقو  دروآ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  دزن  ار  وا  و  تفرگ ، شتـسد  زا  ار  شریـشمش 
سپـس دسرب .) لتق  هب  دیاب  لتاق  هک  تسا  لتق  صاصق  روظنم  هدمآ و  هدئام  هروس  هیآ 45  رد  هلمج  نیا   ) سفنلاب سفنلا  دومرف : داتفا ، هللا 

ار دوـخ  يءار  مدـنام ، ملاـس  تبرـض ، نیا  زا  رگا  و  دـیناسرب ، لـتق  هب  ار  وا  تشک ، ارم  وا  هک  هنوگناـمه  متفر ، اـیند  زا  نم  رگا  دـندومرف :
مهرد رازه  اب  ما و  هدیرخ  رانید  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : كاپان ) ثیبخ  نیا   ) هللا ۀـنعل  مجلم  نبا  داد . مهاوخ 

. داب نآ  رب  نیرفن  دوشن ) لتق  ثعاب  ینعی   ) دنک تنایخ  نم  هب  ریشمش  نیا  رگا  تروص  نیا  رد  ما ، هدومن  مومسم  ارنآ  رهز ،
هدـیرب ار  وا  ندـب  تشوگ  دوخ ، ياهنادـند  اب  وا  هب  تبـسن  یتحاران  تدـش  زا  دـندرک و  رود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رتسب  رانک  زا  ار  وا  مدرم 

ازع هب  ار  ملس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  وت  يدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  ادخ ، نمشد  يا  دنتفگیم : دندرکیم و  هدیرب 
. یتشک ار  اهناسنا  نیرتهب  وت  يدناشن 

روش رپ  تاساسحا  اب  هدمآ و  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  روضح  هب  مدرم  سپس  دندنکفا . نادنزب  ار  وا  تفگیمن : ینخـس  دوب ، شوماخ  وا 
ارچ مینکیم ، ارجا  مجلم ) نبا   ) ادخ نمشد  نیا  دروم  رد  ار  نامه  یهد ، نامرف  هنوگ  ره  میتسه ، امـش  نامرفب  شوگ  ام  دندرک : ضرع د 

. تسا هدش  نید  یهابت  تما و  تکاله  ثعاب  وا  هک 
، ربمایپ لتاق  اب  هک  دینک  راتفر  هنوگنامه  وا  اب  متفر  ایند  زا  رگا  و  تفگ ، مهاوخ  ار  دوخ  يءار  مدنام ، هدنز  رگا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع

هیلع  ) نسح ماما  رما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تداهـش  زا  سپ  دـینازوسب . شتآ  اـب  ار  شندـب  سپـس  دیـشکب ، ار  وا  تسخن  دوشیم . راـتفر 
[. 760 . ] دیشک شتآ  هب  ار  وا  كاپان  رکیپ  دوب  عخن  هفیاط  نامرهق  نانز  زا  هک  مثیه  ما  سپس د  دنتشک و  ار  وا  مالسلا )

هحفص 482] ]

نیسح ماما  تسد  هب  حتف  نیلوا 

هیلع  ) یلع هاپـس  نـیب  يرجه  ات 38  لاس 36  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفـالخ  ناـمز  رد  هک  تسا  یگرزب  ياـه  گـنج  زا  نیفـص  گـنج 
نامثع نوچ  تفگ : هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  هیواعم  هک  يراک  نیتسخن  دش . عقاو  ماش ) یحاون   ) نیفص نیمزرس  رد  هیواعم ، هاپس  اب  مالـسلا )

عوضوم نیا  دنتفرگ  ار  بآ  زکرم  هیواعم  هاپس  دش و  ماجنا  روتسد  نامه  دیدنبب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  يور  هب  ار  بآ  دنتشک ، هنشت  ار 
هراوس نادرگ  نیدنچ  دنسیونیم : تشگ . هریچ  نایهاپس  رب  یگنـشت  دش و  مامت  دیـسرن و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  هب  بآ  هک  دش  ثعاب 
نیـسح ماما  تقو  نیا  رد  دنتـشگزاب . دندشن و  قفوم  یلو  دنیاشگب  ار  بآ  ات  دنتفر  زکرم  نآ  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يوس  زا  ماظن ،

ماما دورب . نادیم  هب  یعمج  هارمه  دوخ  هک  تساوخ  هزاجا  تفر و  ردپ  دزن  تفای و  نیگهودـنا  ار  ردـپ  تشاد  لاس  هک 33  مالسلا ) هیلع  )
، دـندش هناور  دـندوب  نآ  نیظفاـحم  هک  بویا  وبا  هاـگرارق  يوس  هب  ناراوس  زا  یعمج  هارمه  راوـگرزب  نآ  داد  هزاـجا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تسدب  بآ  هعیرش  دنتخیرگ و  ریزگان  شناهارمه ، بویا و  وبا  هک  دندرک ، گنت  وا  رب  ار  هصرع  نانچنآ  هاگنآ 

ماجنا نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  یحتف  نیتسخن  نیا  دناسر و  ضرع  هب  ار  نایرج  دـمآ و  ردـپ  دزن  ترـضح  نآ  دـعب  داتفا و  شناهارمه  و 
[. 761 . ] تفرگ

.. متشادن راظتنا  مرسپ  زا 

ماما يزور  دوب . هلاس  هس  یس و  یناوج  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تفالخ  مود  لاس  ینعی  لاس 37  رد 
نان هعطق  دنچ  زج  ترضح  هرفس  رد  یلو  درک  توعد  یئاریذپ  هب  دوب  ناشیا  تبون  هک  ار ، دوخ  ناتسود  ناناوج و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
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کشم دنچ  نیا  زا  دومرف : ربنق  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تشادن . رارق  يزیچ 
نیسح ماما  يارب  لسع  فرظ  کی  درک و  تعاطا  ربنق  منک . رازگرب  ار  ینامهم  نیا  ات  روایب  ام  يارب  یفرظ  هدیـسر  لاملا  تیب  هب  هک  لسع 

ؤس ربنق  زا  اذل  تسا . هدروخ  تسد  اهلسع  کشم  هک  تفایرد  لاملا  تیب  زا  دوخ  یـشکرس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دروآ  مالـسلا ) هیلع  )
مارآ یکدـنا  شمـشخ  ات  داد ، مسق  رایط  رفعج  دوخ  يومع  قح  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ناـمرف  هب  درک : ضرع  ربنق  درک . لا 

: دومرف درک و  ییوجزاب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دوب  هداد  رارق  ییوجزاب  دروم  ار  ربنق  هک  یبیترت  نامه  هب  دعب  تفرگ و 
هحفص 483] ]

رگم ماما : نینموملاریما ، ای  هلب  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـنزب . تسد  ربنق  لسع  ياه  کشم  هب  هک  يا  هداد  روتـسد  وت  اـیآ 
دارفا زا  درف  کـی  دوـخ  نم  یلو  نینموـملاریما ؛ اـی  متـسنادیم  یلب  درک : ضرع  تسا ، نیملـسم  موـمع  يارب  اهلـسع  نیا  هک  یتـسنادیمن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هب  یهاگن  مالسلا ) هیلع   ) یلع متشادرب . لسع  زا  منانامهم  زا  ییاریذپ  يارب  مه  نآ  دوخ  مهس  ردقب  مناناملسم و 
مشخ ینحل  اب  دعب  درادرب و  ار  شیوخ  مهس  وا  دنـسرب  دوخ  مهـس  هب  ناناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  متـشادن  راظتنا  مرـسپ  زا  دومرف : تخادنا و 
ماما سپـس  دندنبب  پوچ  هب  ار  وت  ياهبل  دادیم  روتـسد  دزیم  هسوب  ادخ  لوسر  يراد  هک  اهبل  نیا  رب  مدوب  هدـیدن  رگا  درک ، هفاضا  دولآ 

. دننادرگرب لاملا  تیب  هب  دنرخب و  يرگید  لسع  داد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یتسیز هداس 

يرادـیرخ مهرد  هس  هب  ار  ینهاریپ  دـش و  رازاب  دراو  دوب  نیملـسم  مکاح  هک  یناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تفگ : یبارعا  نبا 
دنلب هک  يرادقم  طایخ  نک ، عطق  ار  نیتسآ  نیا  يدنلب  دومرف : طایخ  هب  تسا  دنلب  يرادقم  نآ  نیتسآ  نید  نکیل  دیـشوپ . اجنامه  درک و 

ار نیا  هن ؛ دومرف : ترـضح  مریگب ؟ تخود  ار  هدـش  عطق  لحم  مزودـب و  ار  نآ  دـیهد  هزاجا  درک : ضرع  ترـضح  هب  درک و  ادـج  ار  دوب 
دنا هدرک  لقن  تسا . یفاک  ارت  نیمه  تفگ : دوخ  اب  تفر و  درک و  تکرح  دوب  هشیر  هشیر  نهاریپ  یگدیرب  لحم  هک  یلاح  رد  و  دومرف ؛

ار ساـبل  ود  نیا  زا  یکی  ربنق ! يا  دومرف : ربـنق  دوخ  مـالغ  هب  درک و  يرادـیرخ  ربز  میخـض و  ساـبل  ود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگید  يزور 
دوب دنلب  هزادنا  زا  شیب  سابل  نآ  نیتسآ  نوچ  یلو  دیشوپ  ار  يرگید  ترـضح  نآ  دوخ  درک و  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  ربنق  نک  باختنا 

[. 762 . ] درک عطق  ار  نآ  هفاضا 

ریشمش شورف  یلع و 

سابل کی  لوپ  رگا  مسق  ادخ  هب  دومرف : داد و  رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  ریشمش  تفر و  رازاب  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يزور 
[. 763 . ] متخورفیمن تسا  هدودز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  ار  هودنا  مغ و  اهراب  هک  ار  ریشمش  نیا  متشاد  ار 

هحفص 484] ]

لاملا تیب  یلع و 

( مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  تمدخ  قنروخ  مانب  فجن  کیدزن  ياهاتسور  زا  یکی  رد  نم  هک  تفگ : میارب  مردپ  تفگ : هرتنع  نب  نوراه 
رارق وت  رایتخا  رد  ار  لاملا  تیب  دـنوادخ  نانم ! ؤمریما  يا  متفگ : وا  هب  دزرلیم  امرـس  زا  دراد و  رب  رد  يا  هنهک  سابل  هک  مدـید  مدیـسر و 

هک ار  یسابل  نیا  ما و  هدرکن  یصخش )  ) يا هدافتـسا  چیه  امـش  لاوما  زا  نم  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  ینکیم ؟ يا  هلماعم  هداد و 
[. 764 . ] مرادن يزیچ  مه  نیا  زا  ریغ  ما و  هدروآ  هنیدم  زا  مدوخ  اب  ینیبیم  نت  رب 

. تسین ریذـپراکنا  امرـس  نیا  تسا  درـس  مه  لیخ  تسا ، درـس  اوه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  متفگ : دـنلب  يادـص  اـب  نم  دـیوگیم : نوراـه 
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یلو منکیمن …  راکنا  ار  امرس  نم  منکیم ، ساسحا د  ار  اوه  امرس  نم  تسا  درس  اوه  ییوگیم  تسار  تفگ : درک و  یمسبت  ترـضح 
. مشاب ابیکش  رابدرب و  مه  يرتشیب  يامرس  رب  مناوتیم  نم  تسین  رتدایز  نم  ییابیکش  ربص و  زا  دشاب  درس  هچ  ره  اوه 

نارادنامرف هب  یتموکح  روتسد 

نینچ دارفا  هب  اهتیریدم  يراذـگاو  رد  ار  وا  تسا  هداد  رتشا  کلام  هب  هک  دوخ  يراک  روتـسد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نیقتم  ماما 
ره يارب  کـلام ، يا  [ 765  ] اهریثک هیلع  تتـشتی  اهریبک و ال  هرهقی  ـال  مهنم  اـسار  كروما  نم  رما  لـک  سارل  لـعجاو  دـنهدیم : روتـسد 

: دشاب یگژیو  ود  نیا  ياراد  هک  يریدم  نک  نییعت  ار  یسیئر  ریدم و  دوخ  يداصتقا  یسایس ، یعامتجا ، ياهراک  زا  يراک 
هحفص 485] ]

. دیامنن شروجنر  ناشیرپ و  ار  وا  راک ، مکارت  يدایز و  - 2 دزاسن . بولغم  ناوتان و  ار  وا  راک ، تمظع  یگرزب و  - 1
زا یعمج  نئمطم  تاـشرازگ  هلـسلس  کـی  قبط  دـیامرفیم : هکم  رادـنامرف  ساـبع  نب  مثق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  رگید  يا  هماـن  رد  و 

مازعا هکم  هب  جح  مایا  رد  ناناملسم  نیب  ام  يریگرد  فاکـش و  داجیا  ءوس و  تاغیلبت  يارب  هیواعم  تموکح  ناگدروخ  بیرف  نارودزم و 
: ینک لمع  تارکذت  نیا  هب  دیاب  وت  دنا  هدش 

: دیاب هنانئاخ  هئطوت ي  نیا  ربارب  رد  الـشف ؛ ءاسابلا  دنع  ارطب و ال  ءامعنلا  دـنع  نکت  بیلـصلا … و ال  مزاحلا  مایق  کیدـی  یف  ام  یلع  مقاف 
تیارد و اب  هارمه  موادم  یتمواقم  یـشاب ، رادـیاپ  ماقم و  تخـس  تسا ، هدـش  راذـگاو  وت  هب  هک  هکم  تموکح  تیریدـم و  دنـسم  رد  - 1

. تفاطل
دهاوخن ینیب  گرزب  دوخ  یشکرس و  یشومارف و  تلفغ و  زج  يا  هجیتن  هک  يوشن  ناوارف  ياهیـشوخ  تسد  ریـسا  یطیارـش  نینچ  رد  - 2

. تشاد
. دش یهاوخ  وربور  یماکان  تسکش و  اب  دوخ  تیریدم  رد  هک  شابم  ناساره  هتخابلد و  اهیراوگان  اهیتخس و  موجه  ماگنه  هب  - 3

قیفر عاونا 

هیلع  ) نینم ؤملاریما  اـی  تفگ : تساوخ و  اـپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  روضح  رد  هرـصب  رد  يدرم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
یکی دـنا  هنوگ  ود  ناردارب  دومرف : ترـضح  هاگنآ  دـییامرفب . ییامنهار )  ) یتالمج دنتـسه ؛ ردارب  هلزنم  هب  هک  یناـقیفر  هراـبرد  مالـسلا )

. زاس رهاظ  ناردارب  رگید  دامتعا و  دروم  ناردارب 
یلام و کمک  زا  وا  عفن  هب  يراد  دامتعا  تردارب  هب  رگا  دنتـسه  وت  تورث  هداوناـخ و  لاـب و  تسد و  هلزنم  هب  داـمتعا  دروم  ناردارب  ماـما 
زا شیب  ربم و  نانآ  زا  ار  هتـشر  نیا  امتح  دش و  یهاوخ  دنم  هرهب  نانآ  اب  ترـشاعم  تذل  زا  زاس  رهاظ  ناردارب  اما  رادم … و  غیرد  یندـب 

[. 766 . ] شاب نانچ  زین  وت  دنشاب  نابز  نیریش  ورشوخ و  وت  اب  نانآ  هک  رادقم  رهب  رادم و  عقوت  ناشن  رود  زا  مه  نیا 
هحفص 486] ]

!؟ دنک هچ  رخآ  دنربیمن  ار  شنامرف  هک  یسک 

نب ناسح  مانب  ار  اجنآ  رادنامرف  دنا و  هدرک  هلمح  رابنا  يزرم  رهش  رب  هیواعم  شترا  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  یتقو 
دوب تحاران  هتفشآ و  نانچنآ  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  نیگمشخ  يو  دنا  هدرب  امغی  هب  هدوب  رهـش  رد  هچنآ  دنا و  هدناسر  تداهـش  هب  ناسح 

ناباتش ترضح  دندش . ناور  راوگرزب  نآ  یپ  رد  زین  ناورم  دشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  شـسابل  هک  يا  هنوگ  هب  تشادن  هجوت  دوخ  هب  هک 
ینارنخس نیا  داتسیا و  نیمز  زا  یعفترم  ناکم  رب  اجنآ  رد  دیسر  دوب  هفوک  رکشل  ناس  لحم  حیـسب و  نادیم  هک  هلیخن  لحم  هب  ات  تفریم 
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. دومن داریا  ار  زادگ  زوسرپ و 
راکشآ رد  زور  بش و  رد  نم  دومرف …  هاگنآ  دوشگ و  بل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتس  اب  ادتبا 

رگید راب  نونکا  مه  مدناوخ …  ارف  نانآ  اب  ماما  یب  دربن  هب  ار  امـش  متخاون و  امـش  نیگنـس  ياهـشوگ  رد  ار  يراکادف  همغن  اهراب  ناهن  و 
تـسس هچ  هک  هو  دـتفا …  نایرج  هب  ناتیاهنایرـش  رد  هدـش  هتخل  درـس و  هدرم و  مین  نوخ  نم  مرگ  مد  نیا  اب  دـیاش  منکیم  رارکت  ار  نآ 

ره دیتسـشن و  مه  دیما  هب  دـیداهن و  رگیدـکی  شود  رب  ار  دوخ  هفیظو  راب  روآ ، مرـش  ياه  هناهب  هب  نم  توعد  خـساپ  رد  دـیدوب و  رـصنع 
( هیواعم رگـشل  هدنامرف  نمی  رد  رماع  ینب  هلیبق  زا  فوع  نب  نایفـس   ) دـماغ درم  نیا  دیدیـشک …  ار  يرگید  ندـش  ماگـشیپ  راظتنا  مادـک 
 … تسا هدرک  هلمح  تسا ) تارف  یبرغ  بناج  رد  هک  تیه  لباقم  تارف  یقرش  رانک  رد  يرهش   ) رابنا رهـش  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  هک  تسا 
زا نت  ود  رب  ناشیا  نایهاپـس  زا  یکی  هک  هدیـسر  نم  هب  يا  هدـنهد  ناکت  شرازگ  تسوا  رایتخا  هدارا و  هب  مناـج  هک  يراگدـیرفآ  هب  مسق 

تواسق لامک  اب  ار  نانآ  هنانز  ياهرویز  هدش و  رو  هلمح  هدوب  نیملسم  هب  هدنهانپ  هک  یناملسم  ریغ  نز  يرگید  ناملسم و  یکی  هک  نانز 
اب اهنآ  هاگنآ  هدیـسرن ، ناشدایرف  هب  یـسک  دـنتخیمآ  کـشا  تارطق  اـب  ار  لد  زوس  هچ  ره  دوخ  تاـجن  يارب  نز  ود  نآ  هدرب و  جاراـت  هب 

طرف زا  زوسلد  يارجام  نیا  ندینـش  زا  یناملـسم  درم  رگا  هک  هآ  دنا . هتـشادن  رب  یمخز  نیرتکچوک  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  ناوارف  مئانغ 
هک یتقو  تسا …  راوازس  ار  یگرم  نینچ  هکلب  تسین  شنزرس  وا  رب  اهنت  هن  نم  رظن  هب  درب  ورف  هریت  كاخ  هب  رـس  دریمب و  مد  رد  تلجخ 

رد
هحفص 487] ]

اب دربن  هب  متفگ ؛ ناتسبات  رد  هک  یماگنه  تسا ، امرس  ناروب  کنیا  دیتفگ : دوب  امـش  یتسـس  هدنیامن  هک  ینحل  اب  دیگنجب  اهنآ  اب  ناتـسمز 
هنارگـشاخرپ ینحل  اب  سپـس  دوش …  رتمک  امرگ  راشف  ات  هدب  تلهم  ام  هب  دنکیم  دادیب  ناتـسبات  يامرگ  دیداد : خـساپ  دـیزیخرب ؛ ناشیا 

ناسورع نانیشن و  هدرپ  نوچمه  هک  یئامش  متـسه  امـش  اب  تسین  ناتحور ) رکف و   ) امـش رد  یگنادرم  زا  يرثا  هک  ینایامن  درم  يا  دومرف :
. دیتخاس هابت  ار  ما  هشقن  رکف و  ناتیاهینامرفان  یچیپرس و  اب  مسق  ادخ  هب  دنتسه ، کمک  رظتنم  يزیچ  ره  يارب  هک  هتفر  هلجح  هب  هزات 

تساخرب و شردارب  هارمه  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  درک ، رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  دنکب ، دـناوتیم  هچ  دـنربیمن  ار  شنامرف  هک  یـسک 
؛ یخا یـسفن و  الا  کلما  ینا ال  بر  هدومن  وگزاب  یـسوم  لوق  زا  دنوادخ  هک  هچنانچ  مردارب  نیا  نم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  درک : ضرع 

[. 767  ] ار مردارب  دوخ و  سفن  رگم  متسین  کلام  نم  هنیآ  ره  اراگدرورپ 
يور رب  اضغ و  تخرد  بوچ  شتآ  نازوس  ياه  هلعـش  نایم  زا  میـشاب  روبجم  هچ  رگا  درک  میهاوخ  ارجا  یهد  نامرف  هچ  ره  مسق  ادخ  هب 

زا دیـسر  دیهاوخ  اجک  هب  دومرف : هاگنآ  درک و  ریخ  ياعد  اهنآ  يارب  ترـضح  میرذـگب ؛ تسا ) یغیت  رپ  تخرد   ) داتق يازگناج  ياهراخ 
[. 768 . ] دمآ نییاپ  دوخ  هاگیاج  زا  هاگنآ  ما و  هتساوخ  نم  هچنآ 

هرصب رادنامرف  هب  یتموکح  روتسد 

تشاد هدهع  رب  هرـصب  مکاح  ناونع  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  ینیـشناج  تمـس  هک  هیبا  نب  دایز  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
نم کسما  ادغ و  مویلا  یف  رکذا  وا  دصتقم  فارسالا  عدف  دیامرفیم : دنکیم و  دزشوگ  روشک  يداصتقا  لئاسم  رد  ار  ریدم  کی  هاگدید 
دوخ هشیپ  ار  يداصتقا  لئاسم  رد  يور  هنایم  لداعت و  راذگاو و  ار  يور  هدایز  [ 769  ] کتجاح مویل  لضفلا  مدق  کترورض و  ردقب  لاملا 

هب مظنم  يا  همانرب  اب  ار  هدوزفا  زادـنا  سپ  نک و  هدافتـسا  ترورـض  رادـقم  هب  دوخ  تاناکما  زا  شاب و  ادرف  رکف  هب  زورما  نیمه  زا  زاـس ،
. هدب صاصتخا  هدنیآ  هب  تترخآ  ایند و  يدنمزاین  زور  رطاخ 

هحفص 488] ]
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البرک رد  یلع 

: دومرف دومن و  البرک  نیمز  هب  یهاگن  دیسر  البرک  نیمز  هب  نوچ  يرفس  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
دوشیم یهاگ  باوخ  لحم  نیمزرس ، نیا  رد  ( ؛ مهدعب نم  مهقحلی  مهلبق و ال  نم  ناک  نم  مهقبسی  ءادهش ال  قاشع  عراصم  باکر  خانم 

هب مه  ناگدنیآ  دنرادن و  یـشیپ  نانآ  زا  ناگتـشذگ  هک  دنـشابیم  ینادیهـش  نیمز  نیا  رد  و  نیقـشاع ؛ زا  يراتـشک  لحم  و  یناراوس ؛ زا 
[. 770 . ] دنسریمن البرک  يادهش  نیا  ماقم 

گرم فیصوت 

میارب ار  گرم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هب  یـصخش  يزور  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
تراشب دیون و  ای  دوشیم ؛ دراو  یمدآ  رب  هک  تسا  يرما  هس  زا  یکی  گرم  دیا ، هدش  وربور  یهاگآ  درم  اب  دومرف : ترضح  نک . فصو 

می مهبم  رضتحم  صخـش  راک  تسا ، ندیناسرت  ندومن و  نیگهودنا  ای  یگـشیمه و  باذع  هب  تسا  يربخ  ای  تسا و  نادواج  ياهتمعن  هب 
هداد دیون  نادواج  ياهتمعن  هب  دشاب  ام  عیطم  رادتـسود و  هک  یناسنا  اما  دوب ؛ دهاوخ  هورگ  هس  نیا  زا  کیمادک  وزج  دنادیمن  اریز  دـشاب 

دنادیمن تسین و  مولعم  شعـضو  هک  سک  نآ  اما  تشاد و  دـنهاوخ  شیپ  رد  يدـبا  باذـع  دـنراد  زیتس  رـس  ام  اب  هک  ینانمـشد  هدـش و 
ربخ دیشک  دیهاوخ  اجک  هب  شماجنارس  تسین  صخـشم  هدومن و  يور  هدایز  دوخ  نایز  هب  هک  تسا  ینم  ؤم  دش ؛ دهاوخ  هچ  شماجنارس 

دروآیم نوریب  منهج  زا  ار  وا  ام ؛ تعافش  هب  درک و  دهاوخن  ربارب  ام  نانمشد  اب  ار  وا  زگره  دنوادخ  یلو  دسریم  وا  هب  یکانسرت  مهبم و 
لاح لماش  تعافش  اریز  دیرامشن  زیچان  ادخ  فرط  زا  ار  هانگ  يازس  دیـشابن و  نئمطم  دینک  تعاطا  ار  ادخ  دیهد و  ماجنا  کین  راک  سپ 

[. 771 . ] لاس رازه  دصیس  زا  دعب  رگم  دش  دهاوخن  نیفرسم 
هحفص 489] ]

ملاع نادرم  درم ،

. دیسر نایاپ  هب  گنج  هداد و  تسکش  ار  هشیاع  هارمگ  هایس  لمج  گنج  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نایرگشل  یتقو  دیوگیم : هناوع 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ای  داد : باوج  هشیاع  يدـید ؟ هنوگچ  دوخ  اب  ار  ادـخ  راک  اریمح ، يا  دومرف : هشیاـع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

[. 772 ! ] شخبب ارم  امن و  يدرمناوج و  ینعی : متسه ) وت  تراسا  رد   ) یتفای طلست  ام  رب  هک  نونکا 

تسا یمتح  ملاظ ، تکاله 

. دادـن تبثم  خـساپ  وا  یلو  درک ، توعد  دوخ  اب  گنج  هب  ار  مشاه  ینب  دارفا  زا  یکی  نمـشد ، ناعاجـش  زا  یکی  ياه ، گنج  زا  یکی  رد 
زا نمشد ) نامرهق  هب  هراشا   ) صخش نیا  داد : باوج  وا  ینکیم !؟ يراددوخ  وا  اب  راکیپ  زا  ارچ  دومرف : وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

هاپـس رد  هکنیا  باـسح  هب  وا  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  ددرگ . زوریپ  نم  رب  هک  مراد  نآ  زا  سرت  تـسا ، برع  ریلد  ناراوـس  هـکی 
ملظ دـنک ، ملظ  رگید  هوک  هب  یهوک  رگا  هکنادـب  دـش ، شهاوـخ  زوریپ  وا  رب  ینک ، دربـن  وا  اـب  رگا  تسا ، هدرک  ملظ  وـت  رب  تسا  نمـشد 

[. 773 . ] دسریم تکاله  هب  هدش و  بولغم  هدننک 

! هفیلخ سر  دایرف 

رد مدرم  طسوت  دوب ) ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  فالخ  رب  هک   ) يو رادرک  تلع  هب  نامثع  هک  یتقو  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 
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؛ دعب اما  تشون : نینچ  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  يارب  وا  تفرگ ، رارق  هرصاحم 
هحفص 490] ]

هب رتش  گنت  و  هدیسر ) ناوختسا  هب  دراک  تشذگرس و  زا  بآ  ینعی   ) هتشذگ دریگ ، ارف  ار  نآ  بآ  دیابن  هک  یهوک ، هلق  زا  بآ  نیقی ، هب 
و تسین ) حالصا  رییغت و  لباق  هتشذگ و  راک  زا  راک  ینعی ، دیسر  ناتـسپ  کیدزن  هب  مکـش  ریز  زا  رتش  گنت   ) هدیـسر شناتـسپ د  کیدزن 
و شاب ، هدنروخ  نیرتهب  يا ، هدنروخ  وت  رگا  سپ  تسین  نآ  عنام  يزیچ  هک  هدرک  عمط  یـسک  نم  رد  تسا و  هدش  نوریب  دح  زا  نم  راک 

[. 774 . ] مدرگیم هراپ  هراپ  هک  بایرد  ارم  هنرگ 

اونش شوگ 

نب بعک  هزانج  هب  هکنیا  ات  درکیم  تکرح  اههتشک  فوفـص  نایم  رد  دش و  دوخ  بسا  رب  راوس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمج  گنج  زا  دعب 
تواـضق هب  ناـمثع  رمع و  ناـمز  رد  هرـصب  لـها  ناـیم  رد  بعک  دوـب ، هداد  رمع  وا  هب  ار  ماـقم  نیا  دوـب و  هرـصب  یـضاق  وا  دیـسر  ةروـس 

مامت اب  دومن و  لیامح  دوخ  ندرگ  رب  ینآرق  دـش  اپ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هیلع  رب  هرـصب  رد  لمج  لـها  هنتف  نوچ  تخادرپیم .
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  نوچ  دندش . هتـشک  زین  اهنآ  یگمه  هک  دش  جراخ  ترـضح  نآ  اب  گنج  يارب  دوخ  هداوناخ  لها  نادنزرف و 
. دـندناشن درم  ود  نیب  ار  بعک  دـیناشنب ، ار  بعک  دومرف : درک و  گـنرد  اـجنآ  رد  دوب  هداـتفا  ناگتـشک  نیب  رد  هک  دـید  ار  بعک  هزاـنج 
هب ار  تراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  اقح )؟ کبر  دعو  ام  تدجو  لهف  اقح  یبر  یندعو  ام  تدج  دـق و   ) ةروس نب  بعک  يا  دومرف : ترـضح 

ناگتشک نایم  رد  مه  نآ  هک  هللادبع  نب  ۀحلط  هب  دیسر  ات  درک  تکرح  ترـضح  یمک  دیناباوخب و  ار  بعک  دومرف : سپـس  و  یتفای ؟ قح 
زا یکی  دـیناباوخب . ار  هحلط  دومرف : سپـس د  هحلط و  هب  انیع  ار  باطخ  نامه  هاگنآ  دـندناشن  دـیناشنب ؛ ار  وا  دومرف : ترـضح  دوب  هداـتفا 
هچ دنونـشیمن  یمالک  اهنآ  هدش  هتـشک  درم  ود  نیا  اب  امـش  راتفگ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  باحـصا 
ادخ لوسر  مالک  ردب ) هاچ   ) بیلق لها  هک  يروطنامه  دندینـش و  ارم  مالک  اهنآ  ادخ  هب  دنگوس  درم  يا  دومرف : ترـضح  هدوب ؟ يا  هدئاف 

[. 775 . ] دندینش ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هحفص 491] ]

یسوم یصو  یخزرب  تروص 

اب يدرم  ترـضح  نآ  دزن  رد  هک  مدـید  مدـش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  رب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  يدـسا  یعبر  نب  ۀـیابع  زا 
ؤملاریما ای  مدرک : ضرع  تفر ؛ تساخرب و  درم  نآ  نوچ  دندوب  وگتفگ  لوغـشم  وا  اب  ترـضح  هتـسشن و  هدـنژ  سابل  هتـسکش و  یتروص 

[. 776 (. ] مالسلا هیلع   ) یسوم ترضح  یصو  نون  نب  عشوی  دومرف : دوب  هک  درم  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نینم

.. یلو یتشاد  ملع 

روتسد هاگنآ  دیسر  هرصب  رهش  یضاق  ةروس  نب  بعک  هتشک  هب  هکنیا  ات  درکیم  روبع  ناگتشک  نایم  رد  لمج ؛ باحـصا  تسکـش  زا  دعب 
هارمگ ار  وت  ناطیش  تشادن و  يدوس  وت  يارب  یلو  یتشاد  شناد  ملع و  بعک  يا  وت ؛ رب  ياو  يا  دومرف : وا  هب  ترضح  دنناشنب ، ار  وا  داد 

[. 777 . ] داتسرف خزود  شتآ  هب  درک و 

لمج نانکش  تعیب 

رد مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  نایرکـشل  تراسا  هب  هلمج  گنج  رد  دوب  هدرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  ناورم 
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اب نامثع  لتق  زا  دعب  رگم  دومرف : ترضح  دنک  تعیب  دهاوخیم  امش  اب  وا  هک  دنتفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  دمآ .
ناورم زا  يرذالب  [ 778  - ] دوهج تسد  نوچ  یتسد  اب  رادـغ -  تسا و  نکـش  ناـمیپ  هک  تسین  يزاـین  وا  تعیب  هب  ارم  درکن ؟ تعیب  نم 

[. 779 . ] منکیمن تعیب  وت  اب  ینک  مروبجم  هکنآ  زج  نم  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  لمج  زا  دعب  هک  هدرک  لقن 
هک تفگ : هیواعم  دزن  زین  متاح  نب  يدع  اذل  درکن  روبجم  دوخ  اب  تعیب  رب  ار  یسک  دوخ  زا  دعب  لبق و  يافلخ  سکع  هب  ماما  عضو  نیا  اب 

[. 780 . ] درکن روبجم  دوخ  اب  تعیب  رب  ار  یسک  چیه  مالسلا ) هیلع   ) یلع
هحفص 492] ]

افو اب  تسود 

ار وا  تسد  درک و  يراج  يو  قح  رد  ار  یهلا  دح  اروف  مه  ترـضح  نآ  درک و  يدزد  یتلفغ  رثا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناوریپ  زا  یکی 
زا یکی   ) ءاوکلا نبا  هار  نیب  رد  درک  تکرح  تفرگ و  دوخ  پچ  تسدب  ار  دوخ  هدش  عطق  تسد  ینارگن ؛ ساسحا  نودـب  يو  دومن  عطق 
زا دنک ، يرادرب  هرهب  ترضح  نآ  دض  رب  نایرج  نیا  زا  تساوخ  هدرک ؛ عطق  مالسلا ) هیلع   ) یلع ار  وا  تسد  تسنادیم  هکنیا  اب  جراوخ )

هفایق اب  ءاوک  نبا  راظتنا  فالخ  رب  مه  وا  هدرک ؟ عطق  روطنیا  ار  وت  تسد  یک  هراچیب  تفگ : يا  هنازوسلد  نحل  کی  اب  هدـمآ  ولج  ور  نیا 
یلع نینم ؛ ؤم  راد  رایتخا  نایور ؛ دیفس  ياوشیپ  مالسلا ) هیلع   ) ربمغیپ ءایـصوا  نیرتهب  درک  عطق  ارم  تسد  تفگ : يدج  نایب  هداشگ و  يا 

زا هدنریگ  ماقتنا  متـس ؛ رفک و  ناعاجـش  اب  هدننک  مزر  تمعن  رپ  تشهب  هب  هدـنریگ  یـشیپ  تیادـه …  ياوشیپ  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب 
 … رادافو راوگرزب  یکم ؛ عاجش  وگتسار ؛ تداعس ؛ هب  يامنهار  هدنهد …  تاکز  نارسدوخ ؛

دیجمت فیرعت و  وا  زا  روط  نیا  ضوع  رد  وت  هدرک  عطق  ار  وت  تسد  وا  وت ، رب  ياو  تفگ : هدـش  تفگـش  رد  تخـس  وا  راتفگ  زا  اوک  نبا 
هدش و هتخیمآ  نم  تشوگ  نوخ و  اب  ترـضح  نآ  یتسود  هک  یتروص  رد  منکن  دیجمت  وا  زا  روطچ  تفگ : وا  باوج  رد  يو  ییامنیم ؟

[. 781 . ] دوب هداد  رارق  دنوادخ  هک  یقح  يارب  رگم  ار  متسد  دیربن  مالسلا ) هیلع   ) یلع درک  هفاضا 

ناریقف هارمه 

يارب يا  هسیک  مدید  مدوب  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  دزن  يزور  تفگیم : هک  دنکیم  لقن  عیفر  نبا  عیابط  زا  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
هک تسا  نان  کشخ  تاعطق  نآ  لخاد  مدـید  درک ، زاب  ار  هسیک  ترـضح  یتقو  دوب . هدـش  رهم  هتـسب و  هسیک  نآ  رد  دـندروآ ، ترـضح 

یکاروخ نینچ  هک  يا  هسیک  ندرک  رهم  لیلد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  هک  مدرک : لا  ؤس  ترـضح  زا  دومنیم  مرن  ار  اهنآ  بآ  اـب  ترـضح 
پرچ مرن و  ناـن ؛ عون  نیا  ياـج  دـننکیم  یعـس  میاـه  هچب  نوچ  منکیم  شرهم  دومرف : يدـنخبل  اـب  ترـضح  تسیچ ؟ دراد  يرـصتخم 

عیفر یبا  نبا  دنراذگب ،
هحفص 493] ]

یلو هن ؛ داد : باوج  ترـضح  دیئامن ؟ لیم  يرتهب  ياذغ  هک  تسا  هدش  عنام  ار  امـش  دنوادخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  مدیـسرپ : دـیوگیم :
ینامز نم  دننک ؛ مهارف  یگدنز  رد  رابکی  يزور  لقاال  دنناوتب  نم  ورملق  رد  تموکح  مدرم  نیرتریقف  هک  میشاب  هتشاد  ییاذغ  میهاوخیم 

. منک یگدنز  اهنآ  لثم  مهاوخیم  نم  مشاب  هدرک  رتهب  ار  اهنآ  یگدنز  رایعم  هک  مشخبیم  دوبهب  ار  دوخ  ياذغ  عضو 

یلع تیمولظم  قمحا و  نالهاج 

ضارتعا نیفـص  گنج  رد  تیمکح  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  تساـخرب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربنم  ياـپ  زا  يدرم  يزور 
دنسپان راوگان و  امش  رب  هک  رازراک ، همادا  هب  ار  امش  هک  یتقو  نآ  رد  نم  هک  يادخ  هب  دنگوس  داد : نینچ  نیا  ار  وا  باوج  ترضح  درک .
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زج مدربیم ؟ اجتلا  یناسک  هچ  هب  رازراک  نیا  رد  و  مدرکیم ؟ ار  گنج ) همادا   ) راک نیا  یهورگ  هچ  کمک  اـب  نکیلو  مدرک …  رما  دوب 
کمک هب  امش و  اب  مهاوخیم  نم  دیدراذگ ) میاهنت  دیدربیمن و  ارم  نامرف  مه  امش  هک  ( ؟ دیدوب امش  هک  مدوخ  باحـصا  مدوخ و  موق  اب 

راخ اب  دوخ  ندـب  زا  ار  يراخ  دـهاوخیم  هک  یـسک  دـننام  انیع  دـیتسه ، نم  درد  امـش  دوخ  هک  یلاـح  رد  میاـمن  هجلاـعم  ناـمرد و  اـمش 
، ناقذاح نابیبط و  اراگدرورپ ! راـب  منک …  هجلاـعم  ار  مدرد  دـیتسه  نم  درد  هک  امـش  اـب  مناوتیم  هنوگچ  نم  سپ  دروآ …  رد  يرگید 

[. 782 . ] دندش زجاع  هاکناج  درد  نیا  ياوادم  زا  ضارما  هجلاعم 

! مولظم مکاح  هفیلخ و 

يا تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  دزن  رد  دندوب  ربنم  رب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  یلاح  رد  سبع  ینب  هفیاط  زا  ینز  دیوگیم : نوعوبا 
؟ دنتسیچ اهنآ  دندومرف : ترضح  تسا ؛ هدرب  ورف  مغ  رد  ار  اهنآ  هتخادنا و  بارطضا  رد  ار  اهلد  هک  دنزیچ  هس  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما 
رد وت  ندروآ ؛ رب  عزج  داـیرف و  و  ار ، ینوبز  یتـسپ و  وت ؛ ندرک  راـیتخا  و  تیمکح ، رما  رد  وت  ندـش  میلـست  نداد و  تیاـضر  تفگ : نز 

. ثداوح تائالتبا و  عقاوم 
نز راک ) هچ  لئاسم  نیا  اب  ار  وت   ) شاب لوغـشم  دوخ  راـک  هب  نیـشنب و  دوخ  هناـخ  رد  ورب  یتسه و  نز  وت  وت ، رب  ياو  يا  دومرف : ترـضح 

[. 783 . ] اهریشمش هیاس  رد  رگم  تسین  یتسشن  چیه  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :
هحفص 494] ]

هفوک زا  جراخ  رد  تداهش  ربخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  دیسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما   ) مردپ زا  کلملادبع  نب  ماشه  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
نآ رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  هفوک  رهـش  زا  تسد  رود  مدرم  دش ؛ هتـشک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یبش  نآ  رد  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  ملس 
وا ندش  هتـشک  رد  یتمالع  ایآ  دوب ؟ هچ  مدرم  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندش  هتـشک  تمالع  و  دندیمهف ؟ ار  وا  ندـش  هتـشک  هنوگچ  دوب 

هکنآ رگم  دنتشادیمن  رب  ینیمز  يور  زا  ار  یگنس  چیه  دیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یبش  نآ  رد  دومرف : ماشه  هب  مردپ  دوب ؟
ردارب نوراه  هک  یبش  دوب  روط  نیمه  زین  دش و  رهاظ  قداص  حبـص  درک و  عولط  رجف  هک  یماگنه  ات  دـشیم  تفای  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد 

مه دـش و  هدرب  نامـسآ  هب  میرم  نب  یـسیع  نآ  رد  هک  یبش  زین  دـش و  هتـشک  نون  نب  عشوی  هک  یبش  نینچمه  دـش و  رثالا  دوقفم  یـسوم 
[. 784 . ] دش هتشک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح نآ  رد  هک  یبش  نینچ 

رامع گوس  رد  یلع  زوسناج  راعشا 

یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  نارای  زا  وا  دوب ، سیمخلا  ۀطرش  نامزاس  يزکرم  ياضعا  نارس و  زا  یکی  رسای  رامع 
تفرن و تسار  پچ و  يوس  هب  دنزغلن و  نآ ، زا  دعب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  ياهناروک  رد  زگره  دوب و  مالـسلا ) هیلع  )

رامع هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنام . مالسلا ) هیلع   ) یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طخ  رد  راوتـسا  یهوک  نوچ 
كداز رخآ  ۀیغابلا و  ۀئفلا  کلتقتس  : ) دومرف وا  هب  يزور  و  تسا . هدش  هتخیمآ  شندب  توشگ  اب  هتفرگ و  ار  رامع  ياپارـس  نامیا  دومرف :
.( تسا بآ  اب  طولخم  ریش  ایند ، رد  وت  ياذغ  نیرخآ  دنشکیم و  ارت  هیواعم ) هاپس   ) زواجتم هورگ  یلاس  دنچ  زا  سپ  نبل . نم  حایض 

هحفص 495] ]
گنج وا  دوب ، دمآیم  باسح  هب  نیفص  لمج و  گنج  رد  ترضح  خآ  هاپس  نارادرس  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع فالخ  نامز  رد  رسای  رامع 

زور ناـمه  رد  راـمع  دـیوگ : ینرع  هبح  دـیگنجیم . نمـشد  اـب  ناوج  ناـمرهق  نوـچ  لاـس  نس و  نیا  اـب  وا  اـما  تشاد ، لاـس  نیفص 94 
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هب طولخم  ریش  يرادقم  وا  يارب  هاگنآ  دیهدب  ارم  يویند  يزور  نیرخآ  تفگ : نارای  زا  یعمج  هب  تداهش ) زا  لبق  هظحل  دنچ   ) شتداهش
ول هللا  و   ) درک مهاوخ  تاقالم  شبزح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  متـسود  اب  زورما  تفگ : سپـس  دیـشون و  نآ  زا  دندروآ ، بآ 

ياه هخاش  نوچمه  هک  دننزب  هبرـض  نانچنآ  ار  ام  نانمـشد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  قحلا ؛ یلع  اننا  تملعل  رجه  تافعـس  انوغلب  یتح  ونابرض 
.( میتسه قح  رب  ام  هک  مراد  نیقی  لاح  نیع  رد  میوش  هدیرب  هدیرب  رجه  نیمزرس  يامرخ  لخن  کشخ 

تـشپ زا  نانمـشد  زا  یکی  هزین  هبرـض  رثارب  ماجنارـس  دیگنج ، نمـشد  اب  تفاتـش و  نادیم  هب  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  گرزب  درم  نیا 
هدیپط نوخ  هب  رگیپ  هب  شمشچ  تشگیم ، اههتشک  رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیسر ، ارف  بش  دیسر . تداهـش  هب  داتفا و  نیمز  هب  بسا 
یبلق اب  تفرگ و  نیلاب  هب  ار  رامع  رـس  تسـشن ، شرکیپ  راـنک  رد  تشگ  يراـج  شناگدـید  زا  کـشا  تارطق  دـش و  بلقنم  داـتفا  راـمع 

: دناوخ رامع  كوس  رد  ار  کشا  نیا  کشا ، زا  رپ  یمشچ  هودنا و  زا  هدنکآ 
ةونع قرفتلا و  اذه  مک  توم  ابا 

لیلخ لیلخ  یل  یقبت  تسلف 
یکرات تسل  يذلا  توملا  اهیا  الا 

لیلخ لک  تینفا  دقف  ینحرا 
مهبحا نیذلاب  اریصب  كارا 

لیلدب مهوحن  یضمت  کناک 
نیب زیت  مناتسود  نیا  هب  تبسن  ار  وت  یتفرگ ، متسد  زا  ار  مناتسود  همه  هک  نک  تحار  ارم  ییآیم  زین  نم  غارـس  اعطق  هک  گرم  يا  ینعی :
هرهب ددرگن  رثءاتم  دونشب و  ار  رامع  تداهش  ربخ  هک  یـسک  دومرف : یتیاور  هب  و  يدرگیم ، اهنآ  لابند  تسدب ، غارچ  ییوگ  هک  منیبیم ،

. درادن مالسا  زا  ياه 
دورد اهنآ  هب  هنامیمص  درکیم و  تبحم  راهظا  شیافو  اب  صلخم و  ناتسود  هب  تبسن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  منیبیم  بیترت  نیا  هب 

. داتسرفیم
هحفص 496] ]

دز فرح  يا  همجمج 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  هاگرکشل  هک  هلیخن  رد  هاپس  نیا  تخاس  هدامآ  يزهجم  هاپس  هیواعم  هاپس  یبوکرس  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
، دومن ینارنخـس  نانآ  يارب  دـش و  هلیخن  هاگرارق  راپـسهر  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دربیم  رـسب  شاـب د  هداـمآ  رد 
[785  ] نیادـم هب  هار  ریـسم  رد  دـندرک  تکرح  نیفـص  يوس  هب  ترـضح  نآ  دوـخ  یهدـنامرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زهجم  هاپـس  هاـگنآ 

يا هبارخ  رد  ار  يا  هدیـسوپ  همجمج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندرک  هدـهاشم  ار  اهرالات  اهخاک و  ياه  هناریو  نانآ  ماگنه ، نیا  رد  دندیـسر 
نآ رد  دمآ و  نیادـم  خاک  فورعم  ناویا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ایب ، نم  هارمه  هب  دراد و  رب  ار  نآ  دومرف : دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  دـید 

باطخ مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک ، ار  راک  نیا  وا  دراذگب . تشط  نایم  رد  ار  نآ  دومرف : همجمج  هدنروآ  هب  دیبلط و  یبآ  تشط  تسـشن و 
هیلع  ) نانم ؤمریما  وت  تفگ : اـسر  ناـبز  اـب  همجمج  یتسیک ؟ وت  متـسیک و  نم  وگب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  همجمج  يا  دومرف : همجمج  هب 

هب مالسلا ) هیلع   ) یلع متسه . ناوریشونا  يرسک  ادخ  زینک  دنزرف  ادخ و  هدنب  نم  یلو  یتسه  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ایصوا و  دیس  و  مالسلا )
: تسا نیا  نآ  هصالخ  هک  تفگ  يراتفگ  وا  تسا ؟ روطچ  تلاح  دومرف : وا 

هب اما  مشابیم  خزود  راتفرگ  متسه و  مورحم  تشهب  زا  کنیا  مدربیم .. رسب  سوجم  نییآ  رد  یلو  مدوب  نابرهم  ناتـسدریز  هب  تبـسن  نم 
نادناخ رورـس  يا  مدوب  وت  اب  مدروآیم ، نامیا  نم  رگا  ات  رـسحا  و  متـسه ، ناما  رد  خزود  شتآ  زا  مدرکیم  ارادم  تیعر  اب  هکنیا  رطاخ 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


(. مالسلا هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
[. 786 . ] دندرک دنلب  هیرگ  هب  ار  ادص  نارضاح  همه  هک  دوب  زوسناج  يردقب  وا  نانخس 

تاظحل نیرخآ  رد  یلع 

نآ كرابم  ياهاپ  يور  ار  دوخ  مدش و  فرشم  شتمدخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ندروخ  تبرض  زا  سپ  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 
مدرک ضرع  مراد  شیپ  رد  تشهب  هار  نم  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  زیخرب  غبصا  يا  دومرف : ترـضح  مدرکیم  هیرگ  متخادنا و  ترـضح 
[. 787 . ] ملانیم دوخ  رب  نم  منکیم  هیرگ  وت  ترجاهم  نادقف و  رب  نم  يراد  شیپ  رد  تشهب  هار  یتسه و  ادخ  ياقل  قشاع  وت  منادیم 

هحفص 497] ]

دیآیم گرم 

. تسا هدرمن  درم  نآ  هک  دیسر  يرگید  ربخ  نآ  زا  سپ  دیسر و  ترضح  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  باحـصا  زا  یکی  گرم  ربخ 
ربخ نآ ، زا  سپ  دش  وت  ناردارب  عزج  عزف و  شیوشت و  بجوم  هک  دـمآ  ام  يارب  وت  هیحان  زا  يربخ  تشون … : وا  يارب  يا  همان  ترـضح 

تسا و عاطقنالا  عیرس  حرف  رورس و  نیا  نکیل  دش ، ام  مشچ  ینشور  رورس و  بجوم  ربخ  نیا  دومن و  بیذکت  ار  لوا  ربخ  دمآ و  يرگید 
هک نادب  دشاب ؟ هدش  هدنز  سپس د  دشاب و  هدیشچ  ار  گرم  هک  یتسه  یسک  دننام  وت  سپ  دیسر ، دهاوخ  وت  هب  لوا  ربخ  قیدصت  يدوزب 

نیرخآ هدیرون و  رد  ار  اهلجا  دنیامنب و  بارخ  یناف و  ار  لاوما  و  دننک ، هاتوک  ار  اهرمع  هک  دنشوکیم  دج  یعس و  تیاهن  اب  زور  بش و 
[. 788 . ] دنناسرب ارنآ  هطقن 

! رایسب زا  دوب  یکدنا 

منهج و لپ  زا  روبع  ماگنه  رد  گرم و  ماگنه  رد  ارم  هک  ارت  مهدیم  تراشب  ثراـح  يا  دومرف : ثراـح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
يا تفگ : تفرگ و  دوخ  تسد  رد  ار  ثراـح  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سپـس  یـسانشب …  همـساقم  تقو  رد  رثوک  ضوح د  راـنک  رد 

مدرک تیاکـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نم ، رب  تما  نیا  ناقفانم  شیرق و  تداسح  رازآ و  زا  نم  يزور  ثراح ،
دوخ تسد  رد  ار  وـت  تسد  نم  هک  يروـط  نیمه  داد  رارق  دوـخ  تسد  رد  تفرگ و  ارم  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

هب تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع يا  وت  دز و  مهاوخ  راگدرورپ  تمصع  ناماد  هب  تسد  نم  ددرگ  اپ  رب  تمایق  نوچ  دومرف : هاگنآ  ما  هدراذگ 
ادخ لاح ؛ نآ  رد  منیبب  وگب  دننزیم  امش  ناماد  هب  تسد  امش  نایعیش  دننزیم و  وت  ناماد  هب  تسد  وت  دالوا  هیرذ و  ینزیم و  نم  ناماد 

هحفص 498] ]
دوخ لد  هب  و  ریگب ؛ متفگ  هک  ار  نیا  ثراح  يا  درک ؟ دهاوخ  هلماعم  هچ  دوخ  یصو  اب  شربمغیپ  و  درک ؟ دهاوخ  يا  هلماعم  هچ  ربمغیپ  اب 

ار هک  ره   ) يراد تسود  ار  وا  هک  یسک  ره  اب  یتسه  دحتم  هناگی و  وت  دومرف : هبترم  هس  ترـضح  تقو  نآ  رایـسب ؛ زا  دوب  یکدنا  راپـسب ،
زا دینـش  ار  نانخـس  نیا  ثراح  نوچ  يدرک ، باستکا  هک  یلامعا  یمامت  تسوت  يارب  و  يدرگیم ) روشحم  نآ  اب  یـشاب  هتـشاد  تسود 

تفریم و دشیم و  هدیـشک  نیمز  يور  هب  شیادر  هک  دوب  ترـضح  مالک  شوهدم  تسم و  نانچ  درک و  تکرح  تساخرب و  دوخ  ياج 
[. 789 . ] مورب گرم  يوس  هب  نم  ای  دیآ  نم  يوس  هب  گرم  هک  مرادن  كاب  رگید  نم  تاملک  نیا  عامتسا  زا  سپ  تفگیم : دوخ  اب 

یلع ماما  نیرفن 

ود  ) ریبز هحلط و  یبلط ، نوزفا  یلیمحت و  گنج  داد  خر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  نامز  رد  ناناملـسم  نیب  هک  ییاـه  گـنج  زا  یکی 
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یخیرات دهاوش  قبط  هکنیا  اب  دوب  نامثع  نوخ  هبلاطم  رهاظ  هب  اهنآ  هناهب  هک  دوب  هشیاع  و  مالسا ) نارس  زا  رفن 
تداهش هب  رجنم  هک  دش  عقاو  هرصب  رد  يرجه  لاس 36  رد  گنج  نیا  دنا ، هدوب  نامثع  لتق  رد  هدننک  کیرحت  رث  ؤم  لماوع  زا  دوخ  اهنآ 

[. 790 . ] دیدرگ هشیاع  هاپس  زا  رفن  رازه  هدزیس  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  زا  رفن   5000
مغ جنر و  رپ  یلد  رفن  ود  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع دندوب  نیثکان  ههبج  رادولج  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  دوخ  تعیب  نتسکش  اب  ریبز  هحلط و 

درک و نیرفن  ار  اهنآ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ود  نآ  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندش . نیملـسم  نیب  دـیدش  هنتف  لماع  هک  ارچ  تشاد 
لمج گنج  رد  نک ، هاتوک  نم  رـس  زا  یهاوخیم  هک  هنوگنآ  ار  ریبز  رـش  ریگب و  تباذـع  هب  هدـن و  تلهم  ار  هحلط  ایادـخ ! درک : ضرع 

زا ار  نامثع  نوخ  تسین  نکمم  رگید  زورما  زا  دعب  تفگ : دوب  لمج  هاپس  ناسانشرس  زا  هک  ناورم  دش  یـشالتم  لمج  هاپـس  هک  یماگنه 
دوخ مالغ  زا  هحلط  دـش  يراج  هراوف  لثم  نوخ  دروخ و  هحلط  ياپ  قاس  گر  هب  ریت  داد  رارق  ریت  دروم  ار  وا  مدـنامه  مینک  هبلاـطم  هحلط 

نیا تفگ : دوخ  مالغ  هب  درک و  يرطاق  راوس  ار  وا  شمالغ  تساوخ  کمک 
هحفص 499] ]

، درپس ناج  اجنامه  وا  دورب و  هرـصب  ياه  هناخ  يا  هناخ  هب  ار  وا  مالغ  ماجنارـس  نک . هدایپ  ارم  یتفای  یبسانم  ياج  دشکیم  ارم  يزیرنوخ 
رطاخ هب  دوب  شرکشل  نارس  زا  هک  ناورم  طسوت  دیگنجیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  اب  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  وا  دوخ  بیترت  نیا  هب 

ندروآدای اب  ریبز  هک  دش  ثعاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع حیاصن  گنج ، عورـش  زا  لبق  رد  ریبز  اما  دیـسر ، تکاله  هب  دش و  رورت  ناونع  نیمه 
اب دش  جراخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمشد  فص  زا  درک  لقن  وا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یثیدح 

يوس هب  دیـشک و  رانک  گنج  نادـیم  زا  الک  یلو  دـنک  تیامح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینعی  دوخ  تقو  ماـما  زا  هک  دوب  نیا  وا  هفیظو  هکنیا 
هلمح وا  رب  یناهگان  روطب  زومرج  نبورمع  مانب  یـصخش  هک  دوب  زامن  لوغـشم  اـجنآ  رد  تفر و  دوب  عابـسلا  يداو  هب  فورعم  هک  یناـبایب 

رتشگنا ریـشمش و  زومرج  نبا  دیـسر  تکاله  هب  هنوگ  نیا  یگلاس  رد 75  دوـب  لـمج  گـنج  زورفا  شتآ  هک  زین  وا  تشک و  ار  وا  درک و 
نع برکلا  یلج  ام  لاط  فیس  : ) دومرف داتفا  ریبز  ریـشمش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مشچ  یتقو  دروآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  ار  ریبز 

رب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرهچ  هک  ار  یهودنا  رایسب  هچ  ریـشمش  نیا  [ 791  ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجو 
.( تخاس فرط 

حاورا اب  ملکت  یلع و 

درک و فقوت  مالسلا  يداو  رد  ترضح  میدش  جراخ  نآ  زا  هفوک  تشپ  يوس  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اب  نم  دیوگیم : ینرع  هبح 
نآ زا  سپ  مدش و  لولم  هک  يردق  هب  متسشن  سپس د  مدش . هتسخ  ات  مداتسیا  وا  مایق  زا  تعباتم  هب  نم  تشاد  وگتفگ  یماوقا  اب  هکنیا  لثم 

مدرک و عمج  ار  دوخ  يادر  مداتسیا و  سپس  مدش . لولم  هک  يردق  هب  متـسشن  زاب  مدش و  هتـسخ  لوا  هبترم  دننامه  هک  يردق  هب  مداتـسیا 
ار ادر  سپس  دیئامن ، تحارتسا  يردق  کی  رخآ  مدروآ  تقفش  امـش  رب  مایق  نیا  لوط  زا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  مدرک : ضرع 
ؤم ای  ینم و  ؤم  اب  ملکت  رگم  دوبن  فوقو  مایق و  نیا  هبح  يا  دومرف : ترـضح  دنیـشنب ، نآ  يور  هب  ترـضح  نآ  ات  متخادنا  نیمز  يور  هب 

هتـشادرب وت  ناگدید  يولج  زا  هدرپ  رگا  یلب  دومرف : دـنراد ؟ تسنا  ؤم  ملکت و  مه  ناگدرم  ایآ  نانم  ؤمریما  يا  مدرک : ضرع  وا ، اب  تسنا 
هکلب دومرف : ترضح  یحاورا ؟ ای  دنتسه  یماسجا  اهنآ  ایآ  مدرک : ضرع  دننکیم ، وگتفگ  هتـسشن و  هقلح  هقلح  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  دوش 

دوش و قحلم  مالـسلا  يداو  هب  هک  دوشیم  هتفگ  وا  حور  هب  هکنآ  رگم  دریمیمن  ایند  ياه  نیمز  زا  نیمز  رد  ینم  ؤم  چیه  دنتـسه و  حاورا 
[. 792 . ] تسا ندع  تشهب  زا  يا  هعقب  مالسلا  يداو 

هحفص 500] ]
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.. هتفگ ادخ  لوسر 

نیفـص گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  باکر  رد  دوب و  ردـب  لها  زا  هلاضف  ردـپ  هلاضفوبا   ) تسا تیاور  هلاضف  یبا  نب  هلاـضف  زا 
ترضح نآ  هب  مردپ  میتفر  ترضح  نآ  تدایع  هب  مردپ  اب  نم  دش و  ضیرم  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يزور  هک  دش ) دیهش 

دسر ارف  امش  لجا  رگا  هک  دیورب  هنیدم  يوس  هب  تسیچ ؟ هنیهج  بارعا  نیب  رد  هفوک  رد  امـش  فقوت  تلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ :
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : ترضح  دنناوخب  زامن  وت  رب  دندرگ و  وت  لیسغت  نیفکت و  رشابم  يدصتم و  امـش  باحـصا 

[. 793 ( ] شرس نوخ  زا  شنساحم  ینعی  ) ددرگ باضخ  نوخ  زا  اجنیا  هکنیا  رگم  مورن  ایند  زا  هک  هتسب  قاثیم  دهع و  نم  اب 

نیملسم هفیلخ  یگدنز 

( مالـسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  هدهع  هب  دندمآیم  جراخ  زا  هک  یناسک  ییاریذپ  همانرب   ) دوب هدـمآ  هفوک  هب  مور  ریفـس  یتقو 
يارب مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  یتقو  دندوب ) مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نامهم  دندنامیم  ناشراک  يارب  هک  یتدم  ات  ینعی  دوب 
يارب دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  مروخیمن  يزیچ  نم  تفگ : هصغ  یتحاران و  فسءاـت و  اـب  مور  ریفـس  درک  نهپ  هرفـس  مور  ریفس 

نیا زا  امـش  هکنیا  رگم  مروخب . يزیچ  مناوتیمن  تخوـس  شیارب  ملد  مداـتفا  وا  داـی  نـالا  مدـید  ار  يریقف  اـقآ ، تفگ : يروـخیمن ؟ هچ 
زا دـعب  متفر  دجـسم  هب  بش  نم  تفگ : تسیک ؟ تساـجک و  ریقف  نآ  درک  لاوـس  مالـسلا ) هیلع   ) نسح اـما  دـیربب . زین  وا  يارب  كاروـخ 

يارب هک  يدح  هب  هدوب  یکی  مدرم  هیقب  اب  شعضو  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  میمهفیم  اجنیا  زا   ) مزامن
هحفص 501] ]

وج درآ  نان  درک  زاب  تشاد  يا  هرفس  دنک  راطفا  تساوخیم  یبرع  مدید  تسا ) مالسلا ) هیلع   ) یلع نیا  هک  هدوبن  صیخشت  لباق  نارگید 
ملد مروخب  ار  كاروخ  نیا  مناوتیمن  مدید  نم  روخب  مه  وت  تفگ  درک  فراعت  زین  نم  هب  دوب  شیولج  بآ  هزوک  تشاذگ ، ناهد  رد  ار 

مردپ وا  دومرف : دش و  دنلب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هیرگ  يادـص  دـیتسرفب . زین  وا  يارب  كاروخ  نیا  زا  دوشب  رگا  الاح  تخوس  شیارب 
[. 794 . ] شیاذغ كاروخ و  تسا  نیا  تسا و  نیملسم  هفیلخ  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

! ینیبیم گرم  عقوم  ارم 

دوخ دایز  تمحز  اب  دوب  هدش  ضیرم  هدیمخ و  ریپ و  دوخ  رمع  رخاوا  رد  وا  تسا  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  باحصا  زا  ینادمه  ثراح 
، تسا مورحم  هار  يرود  يریپ و  هطساوب  ترضح  لامج  رادید  زا  هک  درک  ترسح  هصغ و  راهظا  دناسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  ار 

خزود تشهب و  نم  ینیبیم ، طارص  رد  ارم  دنیبیم و  ارم  دریمیم  سک  ره  گرم ، تقو  رد  ینری ) تمی  نم   ) ثراح يا  دومرف : ترـضح 
شنوریب دـشاب  شتآ  رد  مناتـسود  زا  یتـسود  رگا  مـهدیم و  ياـج  مـنهج  رد  ار  ناـیخزود  تـشهب  رد  ار  ناـیتشهب  مـنکیم و  میـسقت  ار 

[. 795 . ] مروآیم

یلع اب  شا  هداوناخ  ثعشا و  توادع 

ینب هلیبق  سیئر  و  هفوک ، نارادرس  زا  یکی  نیرفآ و  رش  رورش و  تسا  يدرم  وا  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمـشد  زا  یکی  سیق  نب  ثعـشا 
ياه هدافتـسا  ءوس  تسناوت  رکبوبا  اب  يداماد  تبـسانم  هب  دروآ و  رد  دوخ  جاودزا  هب  ار  دوب  اـنیبان  هک  ار  هورف  ما  رکبوبا ، رهاوخ  وا  هدـنک 

؛ دومنیم فسءات  راهظا  اـهنآ  ماـجنا  مدـع  رب  گرم  ماـگنه  رد  رکبوبا  هک  زیچ  هس  نآ  زا  یکی  هک  تسا  بهذـلا  جروم  رد  دـنک  يداـیز 
ینب سیئر  نیفـص  گنج  رد  ار  وا  هفوک  رد  يو  ذوفن  ساسا  رب  راـچان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دوب . سیق  نب  ثعـشا  ندزن  ندرگ 
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هک ار  یبآ  رتشا  کلام  اب  گنج  يادتبا  رد  داد  رارق  نیفص  رکشل  ياسور  هلمج  زا  يدنک  رکشل  رازه  هد  اب  دومن و  هدنک 
هحفص 502] ]

دزن هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  تفر  هزین  رب  گنج  نایاپ  رد  اهنآرق  یتقو  اما  تفرگ  سپ  دوب  هتـسب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  يور  رب  هیواعم 
یلع هب  هدیشک  ياهریـشمش  اب  دوخ  نایرکـشل  زا  رفن  رازه  هد  هارمه  هب  وا  يرادرب  گنج  زا  تسد  دیاب  تفگ : دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. مینکیم هعطق  هعطق  ار  وت  اهریشمش  نیا  اب  هنرگ  يرادرب و  گنج  زا  تسد  دیاب  نالا  نیمه  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ : مالسلا ) هیلع  )
اروف دـیاب  تسین  نکمم  ادـبا  دـنتفگ  هدیـسر . هیواعم  همیخ  کیدزن  ام  رکـشل  کنیا  دـیهدب ، تلهم  نم  هب  تعاـس  کـی  دومرف : ترـضح 

دیدرگرب اروف  هک  داد  روتسد  سیق د و  کلام و  دزن  داتسرف  ار  یسک  ترـضح  یناوخب …  دوخ  دزن  هب  ار  دعـس  نب  سیق د  رتشا و  کلام 
دیهاوخیم ایا  هک  داد  مایپ  ترـضح  میا  هدیـسر  هیواعم  همیخ  هب  ام  هک  هد  تلهم  ام  هب  تعاس  کی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دنداد  مایپ  اهنآ 

ماما البرک  رد  ات  دش  رومءام  راوس  نت  رازه  اب 4000  دوب  انیبان  هورف  ما  نامه  زا  هک  دمحم  مانب  ثعشا ، نوعلم  رـسپ  هن ؟ ای  دنامب  هدنز  یلع 
[. 796 . ] دومن مومسم  رهز  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  زین  هدعج  شرتخد  دناسرب و  تداهش  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

دنتسنادن ار  یلع  ردق 

ینیب زا  تفوک و  ربنق  ینیب  رب  یتشم  وا  دادـن ، نذا  ار  وا  ربـنق  دوش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لزنم  دراو  اـت  تساوخ  نذا  سیق  نب  ثعـشا  يزور 
؟ ینکیم نینچ  هک  ما  هدرک  هچ  وت  اب  نم  ثعشا  يا  ثعـشا ؟ ای  کل  یلام و  دومرف : دمآ و  نوریب  لزنم  زا  ترـضح  دش ، يراج  نوخ  ربنق 
رد هزرل  هب  وت  ندـب  ياضعا  لفاسا  ياـهوم  ینک  روبع  فیقث  مـالغ  يولهپ  زا  رگا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  ثعـشا ، يا  ینکیم  روط  نیا  ارچ 

تـسد هب  ار  اهنآ  تموکح  هک  تسا  یمالغ  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ فیقث  مـالغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  درک : ضرع  ثعـشا  دـیآیم ،
فیقث مالغ  زا  ترـضح  روظنم   ) دزاـسیم دراو  نآ  رد  ار  يراوخ  تلذ و  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یقاـب  برع  رد  يا  هناـخ  چـیه  دریگیم و 

(. تفر اـیند  زا  لاس 95  رد  درک و  تیاـنج  لاـس  تسیب  دیـسر و  هفوک  تیـالو  هب  لاـس 75  رد  هک  تسا  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  ناـمه 
[. 797]

هحفص 503] ]

یسیع یصو  یخزرب  تروص 

هب دیسر  ارف  برغم  زامن  ماگنه  نوچ  نیفـص  رد  دوب  هوک  کیدزن  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دیوگیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالغ  سیق 
شیپ نوچ  دشیم  کیدزن  هوک  هب  دمآ و  وا  دزن  هب  يدرم  دش  غراف  ناذا  زا  نوچ  داد و  رد  ناذا  يادـن  اجنآ  رد  هتفر و  تسد  رود  یناکم 

هیلع  ) نینم ؤملاریما  يا  داب ! وت  رب  ادـخ  مالـس  تفگ : دراد  نشور  یتروص  دـیپس و  شتروص  رـس و  ياهوم  هک  تسا  يدرم  میدـید  دـمآ 
و ور ، دیفس  نازاتشیپ  ياوشیپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  یصو  رب  نیرفآ  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب  ادخ و  تمحر  و  مالسلا )

راظتنا رد  نم  تسا و  بوخ  ملاـح  تفگ : درم  نآ  تسا ؟ روطچ  امـش  لاـح  مالـسلا  کـیلع  و  تفگ : نینم ع  ؤملاریما  .. تشهب راد  هناـشن 
ردارب يا  دشاب …  رتوکین  وت  زا  شباوث  رت و  گرزب  وت  زا  شناحتما  دنوادخ  ياضر  هار  رد  یـسک  مرادن  رطاخ  هب  متـسه و  سدـقلا  حور 
 … ییامن تاقالم  ار  بیبح  هکنآ  ات  دشاب  هتشاد  تماقتسا  يرادیاپ و  یتسه ؛ نابیرگ  هب  تسد  هک  ییاه  جنر  تالکشم و  نیا  رب  نم 

يارب يدب  شاداپ  تخـس و  باذـع  هچ  دنتـسنادیم  نیکـسم  ياه  تروص  نیا  رگا  تفگ : درک و  ماش  لها  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  سپس 
رگا تفگ : هدومن و  قارع  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  سپس  دنتشادیم ، رب  گنج  زا  تسد  هتبلا  تسا ، هدیدرگ  نیعم  وت  اب  دربن  تهج  هب  اهنآ 

تـسود تسا ، هدـیدرگ  ایهم  اـهنآ  يارب  وت  ناـمرف  زا  تعاـطا  تهج  هب  یگرزب  رجا  یـشاداپ و  هچ  هک  دنتـسنادیم  نشور  ياـهرهچ  نیا 
تمحر و مالس و  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلاو  تفگ : سپـس  دننک …  هراپ  هراپ  ینهآ  ياه  یچیق  اب  ار  اهنآ  ندب  هک  دنتـشادیم 
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نب ةدابع  يراصنا و  بویاوبا  مثیهلاوبا و  رـسای و  رامع  لاح  نیا  رد  دش  ناهن  اهرظن  زا  هاگنآ  دومن  ار  دوخ  مالـس  داب ، وت  رب  ادـخ  تاکرب 
هدینـش ار  درم  نآ  راتفگ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  صاخ د  ناوریپ  زا  رگید  یتعامج  لاقرم و  مشاه  تباـث و  نب  همیزخ  تماـص و 
یـصو افـص ، نب  نوعمـش  درم  نیا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هک  درم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  دـندرک : ضرع  دنتـساخرب و  دـندوب 
دیامن تیوقت  دـییءات و  شدوخ د  نانمـشد  اب  دربن  گنج و  رد  ارم  ات  دوب  هداتـسرف  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح 

رد هک  دومن  میهاوخ  وت  باکر  رد  یگنج  نانچ  ادخ  هب  دنگوس  داب ؛ وت  يادـف  ام  ناردام  ام و  ناردـپ  دـندرک : ضرع  نارای  یمامت  هاگنآ 
[. 798 …  ] دومن ریخ  ياعد  اهنآ  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاگنآ  میدومنیم …  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باکر 

هحفص 504] ]

ناجیابرذآ رادنامرف  هب  یتموکح  تاروتسد 

: دسیونیم نینچ  سیق  نب  ثعشا  مانب  ناجیابرذآ  رد  دوخ  رادنامرف  هدنیامن و  هب  هک  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایقتم  يالوم 
ۀقیثوب و الا  رطاخت  و ال  ۀیعر ، یف  تاتفت  نا  کل  سیل  کقوف . نمل  یعرتسم  تنا  ۀناما و  کقنع  یف  هنکل  هعطب و  کل  سیل  کلمع  نا  و 

[. 799  ] مالسلا کل و  کت  رش و ال  نوکا  نا ال  یلعل  یلا و  هملست  یتح  هنازخ  نم  تنا  لجوزع و  هللا  لام  نم  لام  کلدی  یف 
هتـساوخ وت  زا  تسا  رتالاب  وت  زا  هک  یـسک  تسا و  تناما  وت  ندرگ  رد  تیلوئـسم  نآ  هکلب  تسین  همعط  وت  يارب  ییاورمکح  تیریدـم و 

نامرف ربتعم و  كالم  نودـب  ای  ینک و  لمع  دوخ  یـصخش  هتـساوخ  لیم و  هب  مدرم  راـک  رد  هک  يرادـن  هفیظو  و  یـشاب . نآ  ناـبهگن  هک 
يراپسب و نم  هب  ارنآ  ات  یتسه  راد  هنازخ  وت  دشابیم و  دنوادخ  نآ  زا  تسا  وت  تسد  رد  هک  یلاوما  و  ینزب . تسد  یگرزب  راکب  ینوناق ،

. مالسلاو مشابن  اهاورنامرف  نیرتدب  وت  يارب  هک  مراودیما 

یلع یسایس  تیصو  زا  يا  هنومن 

منادنزرف هب  تبسن  وا  اریز  نک  جوادزا  هماما  ما  هدازرهاوخ  اب  نم  زا  دعب  هک  دومن  تیصو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  همطاف  ترـضح 
ارهز ترـضح  هداز  رهاوخ  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  دعب  ترـضح  اذـل  دـنراد ، نز  هب  زاین  نادرم  یفرط  زا  تسا و  تبحم  اب  نم  لثم 

( مالسلا هیلع   ) نانم ؤمریما  هک  یماگنه  دوب  ترضح  نآ  رسمه  لاس ) یس  دودح   ) ماما رمع  رخآ  ات  هماما  درک ، جاودزا  هماما  مالـسلااهیلع 
هب هراشا   ) توغاط نیا  نم  زا  دـعب  هک  مراد  نآ  سرت  درک : تیـصو  نینچ  وا  هب  دـیبلط و  روضح  هب  ار  هماما  تفرگ  رارق  تداهـش  رتسب  رد 
نک جاودزا  بلطملادبع ) هون   ) لفون نب  ةریغم  اب  هک  منکیم  داهنشیپ  يراد  جاودزا  هب  زاین  نم ) زا  دعب   ) رگا دنک  راگتساوخ  وت  زا  هیواعم )

. ینک جاودزا  هیواعم  اب  ادابم 
هحفص 505] ]

هب رانید  رازه  دص  نک و  يراگتساوخ  نم  يارب  ار  هماما  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  ناورم  يارب  يا  همان  هیواعم  ماما ، تداهـش  زا  سپ 
يراگتساوخ نم  زا  هیواعم  هک  داد  مایپ  لفون  نب  ةریغم  يارب  ماما  درک  يراگتساوخ  هیواعم  يارب  هماما  زا  روتـسد  قباطم  ناورم  شخبب . وا 

هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  روضح  هب  دومن و  مادـقا  گـنرد  یب  ماـیپ ، تفاـیرد  زا  سپ  هریغم  نک  مادـقا  یتسه  قاتـشم  نم  هب  وت  رگا  درک .
وا رسمه  ار  هماما  تفریذپ و  ار  وا  يراگتساوخ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  درک  يراگتساوخ  ترـضح  نآ  طسوت  ار  هماما  تفر و  مالـسلا )

. دومن

لیقع تساوخرد  يارجام 

رد راو و  لایع  يدرم  هوالع  هب  دوب و  هدـش  يو  یتسد  یهت  ثعاب  لماع  نیمه  دـش  روک  یکدوک  رد  هک  دوب  بلاطوبا  رـسپ  نیموس  لیقع 
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اریز دـش  دونـشوخ  وا  دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  تموکح  تبون  یتقو  دوب  مه  يزاون  نامهم  تسد و  هداشگ  درم  لاـح  نیع 
نامثع و تموکح  نارود  كرد  هطـساوب  لیقع  هشیدـنا  نیا  دـش  دـهاوخ  رگناوت  ایند  لاـم  زا  دوخ  ردارب  تموکح  رد  هک  دیـشیدنا  نینچ 

. دوب دوخ  ماوقا  ناتسود و  هب  اهنآ  دایز  رایسب  ششخب  اطعا  رکبوبا و  رمع و  یتح 
کی تساوخرد  ترضح  زا  دش و  بایفرش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  دوخ  ناکدوک  اب  نارگید  زا  رتشیب  یمهـس  تفایرد  عمط  هب  اذل 

رد لیقع  راظتنا  فالخ  رب  هدرک و  خرس  شتآ  هب  ار  يا  هراپ  نهآ  اجنآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دهدب . وا  هب  نارگید  زا  رتنوزفا  مدنگ  عاص 
ياطع ات  درک  زارد  ار  شتـسد د  لیقع  وت ، ياطع  تسنیا  لـیقع  يا  دومرف : درب و  ولج  ار  هتخادـگ  نهآ  لـیقع  تساوخرد  اـنمت و  لـباقم 

( مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  دنک . یهت  بلاق  تفریم  نآ  میب  هک  دیـشک  دایرف  نانچ  هدیتفت  نهآ  شزوس  زا  دریگب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
: میروآیم هتفرگرب و  هغالبلا  جهن  زا  نآ ؛ زا  يرصتخم  همجرت  هک  هدومرف  داریا  يا  هباطخ  ارجام  نیا  هرابرد 

راخ و هب  ارم  دـنچیپب و  ریجنز  مخ  چـیپ و  رد  ار  میاپ  تسد و  رگا  دوش  هتـشاذگ  نابایب  يازگناج  ياهراخ  رب  نم  شیاسآ  رتسب  رگا  ادـخب 
رتشیب دنناشکب  هتسب  ارحص  سخ 

هحفص 506] ]
 … مریگ رارق  ناراکمتس  فص  رد  یهلا  تلادع  هاگشیپ  رد  زیخاتسر  زور  ات  مرادیم  تسود 

 … میریگ شیپ  هب  متس  هشیپ ي  هک  تسا  راوازس  اجک  تبقاع  نینچ  اب  دیطلغ …  میهاوخ  ورف  روگ  لادوگ  هب  ماجنارس 
هب شتآ  لد  رد  ار  يا  هراـپ  نهآ  ماـگنه  نیا  رد  تفرگ و  دـهاوخ  تشم  هب  ارم  ماـمز  دوبر و  دـهاوخ  ارم  نید  هک  دوـب  هتـشادنپ  نینچ  وا 
اما دش ، دهاوخ  رو  هلعش  اپارس  نونکا  مه  متشادنپ  هک  دیـشک  دایرف  نانچ  متـشاذگ  شتـشم  هب  ار  هدیتفت  زلف  نآ  مدروآ و  رد  شتآ  گنر 

هدـش غاد  هچیزابب  يا  هدازیمدآ  تسد  اب  هک  نهآ  هراپ ي  نیا  زا  وت  لـیقع ، دـنلانب  وت  يازع  رد  متفگ : كاـندرد  داـیرف  نیا  خـساپ  رد  نم 
[. 800 …  ] منامب رابدرب  هدروآ  رد  شبیهل  هب  یهلا  بصغ  هک  یشتآ  رب  نم  یشورخیم و 

نیفص گنج  رد  سابع  لضفلاوبا 

نس لاس  هدراهچ  دودح  هداد  خر  هیواعم  هاپس  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  نیب  هک  نیفـص  گنج  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع ترـضح 
ردـپ زا  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  دراد . لاس  تسیب  اـی  هدـجیه  هک  درکیم  روصت  نینچ  دـیدیم  سک  ره  ار  وا  دیـشر  دـق  یلو  تشاد ،

هب سانـشان  هدـنمزر  کی  ناونع  هب  وا  دـنکفا و  وا  يور  رب  یباقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دورب ، نمـشد  گنج  نادـیم  هب  ات  تفرگ  هزاجا 
نیرواشم تسا ، هدـمآ  نادـیم  هب  لد  يوق  تءارجرپ و  عاجـش ، یناوج  هک  تفایرد  وا  تبالـص  رپ  ياهتکرح  زا  ماش  هاپـس  تخاـت  نادـیم 

، دوب هدش  هریچ  اهنآ  رب  هک  یبیجع  تشحو  بعر و  یلو  دنتـسرفب ، نادـیم  هب  ار  يدیـشر  دروآمه  ات  دـنتخادرپ  تروشم  هب  هیواعم  یماظن 
رازه هد  اب  هک  دراد  ار  نآ  تءارج  دنتفرگیم  هک  ار  ءاثعش  نبا  مانب  شرگشل  ناعاجش  زا  یکی  هیواعم  ماجنارس  دنریگب ، میمصت  دنتـسناوتن 

، ریما يا  تفگ : ءاثعش  نبا  نک . گنج  وا  اب  ورب و  سانشان  ناوج  نیا  نادیم  هب  تفگ : وا  هب  دیبلط و  روضح  هب  دنگنجب ، هراوس  يوجگنج 
؟ يزاس هناور  كدوک  نیا  اـب  گـنج  هب  ارم  هک  تسا  هتـسیاش  هنوگچ  دنـسانشیم ، وجنگنج  رازه  هد  ربارب  رد  ناـمرهق  ناونع  هب  ارم  مدرم 

ءاثعش نبا  منک ؟ هچ  سپ  تفگ : هیواعم 
هحفص 507] ]

زا یکی  ءاثعـشا  نبا  نک . نینچ  تـفگ : هیواـعم  دـشکب ، ار  وا  اـت  متـسرفیم  وا  گـنج  هـب  ار  اـهنآ  زا  یکی  مراد ، رـسپ  تـفه  نـم  تـفگ :
هتشک وا  تسدب  زاب  داتسرف ، ار  شمود  دنزرف  وا  دش  هتشک  سانشان  ناوج  نآ  تسدب  هک  دیشکن  یلوط  داتسرف ، وا  نادیم  هب  ار  شنادنزرف 
ءاثعش نبا  دوخ  ماگنه  نیا  رد  دندیسر . تکاله  هب  سانشان  ناوج  نآ  تسدب  اهنآ  همه  داتسرف  ار  شمتفه  ات  مراهچ  موس و  دنزرف  وا  دش 

هب دـنگوس  یتشک ، ار  منارـسپ  همه  وت  ناوج  يا  کما  كابا و  نلکت  هللاو ال  يدالوا  عیمج  تلتق  باشلا  اهیا  دز : دایرف  تخات و  نادـیم  هب 
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. مناشنیم تیازع  هب  ار  تردام  ردپ و  اعطق  ادخ 
ار وا  هک  دز  ءاثعش  ناب  رب  هبرض  نانچ  ناوج  نآ  ماگنه  نیا  رد  دش ، لدب  در و  هبرـض  دنچ  ود  نآ  نیب  و  درک ، هلمح  سانـشان  ناوج  هب  وا 

مدـنزرف يا  دز  دایرف  نانم  ؤمریما  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک ، بجعت  وا  تعاجـش  زا  نارـضاح  تخاـس ، قحلم  شنارـسپ  هب  درک و  فصن  ود 
هرهچ زا  ار  باقن  تفر و  وا  لابقتسا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  تشگزاب ، وا  دننزب . مخز  مشچ  ار  وت  نانمـشد  مراد  سرت  هک  درگرب 

. تسا مالسلا ) هیلع   ) سابع ترضح  مشاه  ینب  رمق  دندید  دندرک  هاگن  نارضاح  دیسوب ، ار  شمشچ  ود  نیب  درک و  در  شا 
[. 801  ] نینم ؤملاریما  نب  سابعلا  مشاه  ینب  رمق  وه  هیلا  اورظنف 

یگدنز تسرد  هویش 

هب مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  دیدرگ  رامیب  ءالع  يزور  تشاد  تنوکس  هرـصب  رد  دایز  نبءالع  مانب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناتـسود  زا  یکی 
هچ يارب  اـیند  نـیا  رد  ار  تعـسو  هـمه  نـیا  اـب  هناـخ  نـیا  دوـمرف : دـید  ار  ءـالع  عیـسو  گرزب و  هناـخ  یتـقو  ترـضح  تـفر  وا  تداـیع 
هب نآ  هلیـسو  هب  یهاوخب  هناخ  نیا  نتـشاد  اب  هکنیا  رگم  يرآ  داد : همادا  هاگنآ  یتسه ؟ رتدـنمزاین  نآ  هب  ترخآ  رد  هکنیا  اب  یهاوخیم ؟

نیا زا  ار  تاکز ) دننام   ) دوخ بجاو  قوقح  هکنیا  ای  ییامن  محر  هلص  ای  ینک  ییاریذپ  نامهم  زا  هناخ  نیا  رد  هکنآ  دننام  یـسرب  ترخآ 
. یناسرب شلها  هب  هدرک و  جراخ  هناخ 

هحفص 508] ]
. يا هدش  لئان  ترخآ  هب  مه  هناخ  نیمه  نتشاد  اب  تروص  نیا  رد  هک  هرخالا ؛ اهب  تغل  دق  تنا  اذاف 

هچ وا  رگم  هچ  يارب  دومرف : ماما  منکیم . تیاکـش  وت  شیپ  دایز  نب  مصاـع  مردارب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنم ؤمریما  يا  درک : ضرع  ءـالع 
هب مصاع  رواـیب . نم  دزن  ار  وا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا . هتفرگ  هراـنک  اـیند  زا  هدیـشوپ و  زیچاـن  یئاـبع  درک : ضرع  ءـالع  هدرک .
هب ایآ  تسا  هدرک  دیص  ار  وت  هتفای و  هار  وت  رب  ناطیش  يدش  دوخ  ناج  نمـشد  وت  دومرف : وا  هب  ترـضح  دمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح 
دنم هرهب  نآ  زا  درادـن  تسود  هدرک  لـالح  وت  رب  ار  بوخ  بیط و  یگدـنز  هک  دـنوادخ  ینکیم  لاـیخ  وـت  ینکیمن  محر  تا  هداوناـخ 

. دنک نینچ  وت  اب  دنوادخ  هک  ینآ  زا  رتشزرا  یب  وت  يوش ؟
يوریپ وت  زا  نم  يربیم و  رس  هب  راوگان  تخـس و  ياذغ  نشخ و  سابل  نیا  اب  وت  یلو  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  درک : ضرع  مصاع 

هویش دنریگ و  تخس  دوخ  رب  هک  تسا  هدرک  بجاو  قح  لدع و  نایاوشیپ  رب  لاعتم  دنوادخ  هکلب  متـسین  وت  لثم  نم  دومرف : ماما  منکیم .
ددرگن جراخ  میقتسم  طارـص  زا  دربن و  ردب  اج  زا  ار  ریقف  رقف ، ات  دنهد  رارق  مدرم  فیعـض  هقبط  یگدنز  عضو  اب  گنهامه  ار  ناشیگدنز 
لوصا رد  درذـگب . تخـس  ناریقف  هب  هک  دوشن  نآ  بجوم  یگدـنز  راشف  یتسدـگنت و  دوشن  ادـخ  زا  وا  ینامرفان  بجوم  ریقف  يراداـن  اـت 

رانک ار  دوخ  ینیـشن  تلزع  نشخ و  يابع  تفریذـپ و  ار  نآ  گـنرد  یب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـس  ندینـش  زا  سپ  مصاـع  هدـمآ  یفاـک 
[. 802 . ] تشاذگ

ردپ نامرف  عیطم 

هیلع  ) یلع ماـما  يزور  تشاد  همادا  رتدـیدش  زورب  زور  ناـنچمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  هیواـعم و  هاپـس  نـیب  نیفـص  گـنج  يریگرد 
هب ریش  نوچ  دمحم  نک ، هلمح  هیواعم  هاپس  رب  زورما  مدنزرف  دومرف : دیبلط و  ار  هیفنح  دمحم  شدنزرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنزرف  مالـسلا )

درک و هلمح  هیواعم  هاپس  تسار  تمس 
هحفص 509] ]

هک یلاح  رد  تشگزاب  ردپ  روضح  هب  سپـس  تخاس . حورجم  تشک و  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  تسکـش  مهرد  ار  نمـشد  هدرـشف  ياه  فص 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ما ). هنشت  تخس  نینم  ؤملاریما  يا  شطعلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  : ) درک ضرع  ردپ  هب  دوب  هدش  حورجم 
تخیر و دـمحم  هرز  يور  هب  دوب  هدـنام  یقاب  فرظ  هت  رد  هک  ار  بآ  هیقب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیماشآ و  ار  بآ  وا  داد  وا  هب  یبآ  فرظ 

تخاس دراو  اهنآ  رکیپ  رب  یتخس  تابرض  درک و  هلمح  نمشد  هاپس  پچ  بناج  هب  دمحم  نک . هلمح  پچ  بناج  هب  راب  نیا  مرسپ  دومرف :
داد وا  هب  یبآ  فرظ  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  بآ ) بآ  ءاملا  ءاملا  : ) دز دایرف  ردـپ  دزن  دوب  هدـش  هنـشت  تخـس  هک  دـمحم  تشگرب  و 

. تخیر دمحم  هرز  يور  رب  ار  بآ  هدنام  هت  رگید  راب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیماشآ . ار  نآ  دمحم 
وا هرز  ياه  هقلح  نایم  زا  نوخ  دوب  هدش  دراو  دـمحم  رکیپ  رب  هک  يرایـسب  تاحارج  رثا  رب  مدـید  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگیم : سابع  نبا 

دمحم نک . هلمح  نمـشد  رکـشل  بلق  رب  راب  نیا  مدـنزرف  دومرف  سپـس  داد . تلهم  وا  هب  یتعاـس  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنم ؤمریما  دیـشوجیم 
. دش ادج  نمشد  زا  یناوارف  ياهرس  اهتسد و  دیبوکیم  ار  نمشد  هاپس  وس  ره  زا  دز و  نمشد  بلق  رب  دتفیب  رازین  رد  هک  یشتآ  نوچمه 
زا کشا  اهمخز  شزوس  رثا  رب  هک  دوب  هدیـسر  شندب  رب  مخز  ردـقنآ  دـمآ . ردـپ  دزن  درک و  وسمه  ردـپ  يوس  هب  ار  شبـسا  نانع  هاگنآ 
داش ارم  زورما  دوش  تیادف  تردپ  دومرف : دیسوب و  ار  دمحم  مش  ود  نیب  تساخرب و  ياج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب . ریزارـس  شنامـشچ 

ياسرف تقاط  دیدش و  رایـسب  درد  شزوس و  زا  دـمحم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  منادـب  وگب  نونکا  يدروآ  اجب  دوب  داهج  قح  هچنآ  يدرک و 
نادـیم هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  مردارب  ود  متفر  رگم  ماک  هب  راـب  دـنچ  نم  تفگ : لاـح  نآ  رد  دروآ و  ناـیم  هب  نخـس  اـهمخز 

هللا یلص  ربمغیپ  رسپ  اهنآ  یلو  یتسه  نم  رسپ  وت  مرسپ  دومرف : دیسوب و  ار  دمحم  نامشچ  نیب  هرابود  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  دندماین ؟
ضرع ردپ  هب  عضاوت  لامک  اب  درب و  یپ  عوضوم  زار  هب  دمحم  ماگنه  نیا  رد  منکن ؟ ظفح  ندـش  هتـشک  زا  ار  اهنآ  ایآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

[. 803 . ] دنک ظفح  يدنزگ  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  دنادرگ و  مردارب  ود  يادف  امش و  يادف  ارم  دنوادخ  مراوگرزب  ردپ  يا  درک :
هحفص 510] ]

رارض دجسم 

یهن ار  دوخ  باحصا  تسا  هفوک  رد  هک  دجـسم  جنپ  رد  ندناوخ  زامن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
و [ 804  ] یعبر نب  ثبـش  دجـسم  ۀمرخم و  نب  كامـس  دجـسم  یلجب و  هللادبع  نبریرج  دجـسم  يدنک و  سیق  نب  ثعـشا  دجـسم  دومرف .

تسا میت  راوید  راهچ  نیا  دومرفیم  داتفایم  دجسم  نآ  هب  شهاگن  نینم  ؤملارما  تقو  ره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  میت . دجـسم 
زاـمن ترـضح  نآ  اـب  دنتـشاد  هک  يا  هنیک  زا  دـندوب و  هدیـشک  تسد  ترـضح  نآ  يراـی  زا  مـیت  هلیبـق  هـک  دوـب  نـیا  ترـضح  ضرغ  و 

[. 805 . ] دنک ناش  تنعل  يادخ  هک ) دندوب  هتخاس  دجسم  ناونعب  ار  يراوید  راهچ  نیا  اذل   ) دندناوخیمن

دیریگ ارف  نم  زا  یتاملک 

یبایتسد ییامیپ و  هار  رد  دـیوش و  راوس  نایاپراهچ  رب  رگا  هک  دـیریگارف  نم  زا  یتاملک  دومرف : دوخ  نارای  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
. تفای دیهاوخن  ار  تاملک  نآ  دننام  دیروآ  رد  ياپ  زا  ار  دوخ  نایاپراهچ  اه ، نآ  هب 

دشکن تلاجخ  نآ  يریگدای  زا  دنادن  يزیچ  نوچ  دسارهن و  شیوخ د  هانگ  زا  زجب  ددنبن و  دیما  شراگدرورپ  هب  زج  سک  چیه  هک  ناه !
نامیا هرکیپ  يارب  ربص  ییابیکـش و  هک  دینادب  دنادیم و  رتهب  ادخ  دیوگب  دشکن و  تلاجخ  دـنادیمن  هک  دـش  لا  ؤس  وا  زا  يزیچ  نوچ  و 

[. 806 . ] تسین وا  رد  يریخ  درادن  رس  هک  یندب  ندب و  يارب  تسا  رس  نوچمه 
هحفص 511] ]

یبلط تسایر  رورغ و 
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زا شیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هک  دنتـشاد  عـقوت  اـهنآ  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دارفا  نیرتـکیدزن  زا  ناـمثع  زا  سپ  ریبز  هـحلط و 
دزن اهنآ  يزور  درادب . مدـقم  نارگید  رب  ار  اهنآ  لاملا ، تیب  تسایر  رد  دـنک و  تروشم  روما  رد  اهنآ  اب  دـهدب و  زایتما  اهنآ  هب  نارگید 

باوج اب  یتقو  دنک  بوصنم  اهرهش  زا  یضعب  يرادنامرف  هب  ار  اهنآ  ات  دندرک  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  امـسر  دندمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
وت فـالخ  يارب  اـم  دـندناسر ، ترــضح  نآ  هـب  ار  نـشخ  ماـیپ  نـیا  هـحلط  نـب  دـمحم  طـسوت  دـندش  وربور  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع یفنم 

يور ار  رتشا  کلام  دننام  يدارفا  يا و  هتفرگ  شیپ  هب  ار  دادبتـسا  هار  هدمآ  وت  تسد  هب  روما  مامز  هک  نونکا  میدرک  رایـسب  ياهیراکادـف 
امـش ات  منک  هچ  هک : داد  خـساپ  اـهنآ  هب  هحلط  نب  دـمحم  ناـمه  طـسوت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  يا . هدز  بقع  ار  اـم  يا و  هدروآ  راـک 
هیلع  ) یلع ماما  هفوک . رادنامرف  ار  يرگید  نک و  هرصب  رادنامرف  ار  ام  زا  یکی  دنداد  باوج  ماما  مایپ  تفایرد  زا  سپ  اهنآ  دیوش ؟ دونشخ 

هاگ نآ  میامن  هرصب  هفوک و  رد  مدرم  رب  نیما  ار  اهنآ  هنوگچ  منادیمن  نیما  ار  اهنآ  هنیدم )  ) اجنیا رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا )
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ادـخ و  زا  خیـش  ود  يا  وگب  اهنآ  هب  نم  لوق  زا  ورب و  ریبز  هحلط و  دزن  دومرف : هحلط  نب  دـمحم  هب  ماـما 
هب ترـضح  هیلع  رب  دوخ  ینید  فارحنا  یتاذ و  رورغ  نامه  رطاخب  اهنآ  نکیل  دینکن …  ملظ  ناناملـسم  رب  دسرتب و  شتما  هب  تبـسن  ملس 

[. 807 . ] دندرک مایق  هشیاع  یهارمه 

عامط نادزد 

( مالـسلا هیلع   ) یلع فلاخم  زین  هشیاع  دنتـسنادیم  دـندرک و  تفلاخم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  اـب  ریبز  هحلط و  دوب  هکم  رد  هشیاـع 
دندمآ و مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  رهاظ  اذل  رد  دنزاس  مهارف  ار  دوخ  هئطوت  تامدـقم  هتفر و  وا  درن  زد  هکم  هب  دـنتفرگ  میمـصت  اذـل  تسا 

دنگوس ررکم  اهنآ  دیرادن ، هرمع  دصق  امـش  دومرف : اهنآ  هب  ماما  دنورب . هکم  هب  یبحتـسم ) جـح   ) هرمع ماجنا  دـصق  هب  ات  دنتـساوخ  هزاجا 
. دنتسه راوتسا  ماما  اب  دوخ  تعیب  رب  دنرادن و  یفالخ  دصق  هک  دندروخ 

هحفص 512] ]
هیلع  ) یلع تموکح  دـض  رب  هکم  رد  اهنآ  دـندرک ، دـیدجت  ار  دوخ  تعیب  اهنآ  دـینک  دـیدجت  نم  اـب  ار  دوخ  تعیب  سپ  دومرف : ترـضح 
یلعی هب  هار  نیب  رد  دننک  عورـش  ار  شروش  اجنآ  رد  ات  دندرک  تکرح  هرـصب  يوس  هب  هشیاع  هارمه  هب  دندرک و  عمج  ار  يدارفا  مالـسلا )

نآ دنتفرگ و  روز  هب  وا  زا  ار  اهولپ  اهنآ  دندرک  دروخرب  دربیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  نمی  زا  رانید  رازه  دص  راهچ  دودح  هک  هبنم  نب 
رازه جنپ  دوخ و  هاپس  زا  رفن  رازه  ندش 13  هتشک  ثعاب  دنتخادنا  هار  هب  هک  یگنج  اب  نانآ  دندومن …  دوخ  هاپس  جراخم  فرص  ار  اهلوپ 

[. 808 . ] دندش مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپس  زا  رفن 

؟ تسیک میظع  ءابن 

ياج هب  دوب و  هدرک  دوخ  لیامح  ار  نآرق  دمآ و  نوریب  حالس  اب  ماش  رکشل  زا  يدرم  نیفص  گنج  زور  تفگ : هک  هدش  تیاور  همقلع  زا 
نوفلتخم هیف  مه  يذلا  میظعلا  ابنلا  نع  نولئاستی  مع  دناوخ : ار  ءابن  هروس  دشابیم  اهگنج  رد  بارعا  موسرم  هکنانچ  ندناوخ  زجر 

هب تفر و  شیپ  ترضح  نآ  دوخ  شاب  دوخ  ياج  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  مزادرپب . گنج  هب  وا  اب  مور و  شیپ  متساوخ  نم 
: دومرف ترضح  هن  تفگ : یـسانشیم ؟ دندرک  فالتخا  وا  رد  هک  ار  گرزب  ربخ  نآ  ایآ  نوفلتخم ؟ هیف  مه  میظعلا  ءابنلا  فرعتا  تفگ : وا 

تیالو رد  دیدرک و  فالتخا  نم  رد  هک  گرزب  ربخ  میظع و  ءابن  نا  منم   … متعزانت ؛ یتیالو  یلع  متفلتخا و  یف  میظعلا  ءابنلا  انا  ینا  هللاو 
كاله دیتشگرب و  نآ  زا  متس  ملظ و  هب  دیدوب و  هتفریذپ  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  دیدش  فرحنم  هتـشگرب و  نم  تیالو  زا  دیدومن و  عازن  نم 

: دناوخیم ار  رعش  نیا  تشگرب و  هاگنآ  تخادنا  ار  شتسد  کی  رس و  ریشمش  اب  ترضح  نآ  زا  سپ  دیدش … 
انراد نیفص  نا  الا  هللا  ییا 
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بکوک قفالا  یف  حال  ام  مکراد  و 
انلام تومن و  وا  اوتومت  یتح  و 
برهم برحلا  ۀموح  نع  مکالو 

هاگیاج زا  ار  ام  ام و  ای  دیریمب  امش  هک  یتقو  ات  دشخردیم  قفا  رب  هراتـس  هک  یمادام  دشابن  امـش  ام و  لزنم  نیفـص  هک  تساوخن  دنوادخ 
[. 809 . ] تسین رارف  دیما  گنج 

هحفص 513] ]

یلع اب  نایعیش  يونعم  لاصتا 

نینم ؤملاریما  زامن  رد  متـسناوتن  مدش و  زرل  بت و  راچد  يزور  دنچ  هفوک  رد  دیوگیم : تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  زا  یکی  هلیمر 
زورما مورب  منکب و  يا  هعمج  لـسغ  رتـهب  هچ  متفگ  مدـید  ار  درد  یکبـس  مدوخ  رد  دوب  يا  هعمج  زور  موش . رـضاح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

بت هاگان  دناوخیم  هبطخ  ربنم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یع هک  مدوب  هتسشن  مدمآ  هفوک  دجسم  رد  مناوخب . مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  يا  هعمج  زامن 
زامن زا  دعب  دناوخ و  ار  هعمج  زامن  مه  دعب  غراف و  هبطخ  زا  ترـضح  مدرک . لرتنک  متفرگ و  ار  مدوخ  یلو  دـش  عورـش  ددـجم  نم  زرل  و 

هچ مدوب  ربنم  يور  نم  یتقو  دوب  هچ  هلیمر  دومرف : ترـضح  مدش . مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  لزنم  دراو  یتقو  ملابند  داتـسرف  ار  یـسک 
؛ دش مک  مبت  زورما  متـشاد  زرل  بت و  یتدم  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  مدرک  ضرع  يدیچیپیم ؟ دوخ  هب  هک  مدـید  دـش  تضراع  يزیچ 

وت زا  زرل  بت و  نیا  دومرف : ترضح  ترضح … ) هدومرف  لصاح   ) مغارس دمآ  زرل  بت و  دیدناوخیم  هبطخ  امش  هک  یتقو  دجـسم  مدمآ 
جراخ دارفا  لماش  ای  تسا  روطنیا  دندجـسم  رد  هک  ییاهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  مدرک : ضرع  دـیوگیم : هلیمر  درک . تیارـس  مه  نمب 

رد م دوشیم  مه 
[. 810  ] دنکیم رثا  مه  ام  هب  دنوشب  هب  التبم  ام  نایعیش  زا  کی  ره  ملاع  برغ و  قرش و  رد  دومرف : ترضح  تسا ؟ روطنیمه  مه  اهنآ  درو 

هدنیآ زا  ربخ 

نآ دـش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  هرـصب ) یکیدزن  رد  یلحم   ) راق يذ  رد  هک  دـنکیم : لقن  یثیدـح  رد  سابع  نبا  زا  سیق  نب  میلس 
هتکید نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هک  تسیا  همان  نیا  سابع  رـسپ  يا  دومرف : دروآ و  نوریب  يا  همان  شیارب د  ترـضح 

همان نآ  رد  دناوخ و  ار  همان  نآ  ترـضح  ناوخب  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  مدرک  ضرع  ما ، هتـشون  دوخ  تسد  هب  نم  درک و 
دنکیم و شیرای د  هکنآ  دشکیم و  ار  وا  هک  یسک  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  تداهـش  ات  هتفر  ایند  زا  ربمغیپ  هک  یتقو  زا  زیچ  همه 

مالـسلااهیلع همطاف  درک  دنهاوخ  هچ  شدوخ  اب  هک  دوب  نیا  دـناوخ  میارب  هک  هچنآ  هلمج  زا  دوب  دـنوشیم  دیهـش  وا  هارمه  هک  یـصاخشا 
دیهش هنوگچ 

هحفص 514] ]
ار همان  سپـس  دننکیم  ینکـش  نامیپ  تنایخ و  يو  اب  مدرم  هنوگچ  دوشیم و  هتـشک  ادـخ  هار  رد  روطچ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح دوشیم و 
نآ رد  دـنام  یقاـب  دـناوخن و  ار  دوشیم  عقاو  تماـیق  زور  اـت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  ناـمز  زا  هک  یبلاـطم  نآ  دـیچیپ و 

هیواعم و تفالخ  تیمکح و  رما  دـنوشیم و  هتـشک  اهنآ  زا  کی  ره  هکنیا  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  دـناوخ  همان  زا  هک  يرادـقم 
[. 811 . ] دوب مالسلا ) هیلع   ) نیسح تداهش  هب  ات  دیزی ، تموکح  دنوشیم و  هتشک  هک  ینایعیش 

هزره ياه  فینصت 
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هیلع  ) ماـما تسا  شوخ  لد  مرگرـس و  هدولآ  هزره و  ياـه  فینـصت  ندـناوخ  هب  هک  دـید  ار  یناوـج  هفوـک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يور 
؟ ینکیم رپ  ار  تدوجو  رتفد  ییاهزیچ  هچ  اب  تفگ : وا  هب  مالسلا )

نهذ لطاب  ياه  هناسفا  اهفرح و  دناوخن ، لطاب  ياه  هصق  نامر و  هک  دوب  نیا  دوخ  اب  شدهع  هلاسر  رد  انیـس  یلعوب  ياهدهع  زا  یکی  اذل 
[. 812 . ] دنادرگیم فرحنم  دهدیم و  لودع  یبای  تسرد  یشیدنا و  تسرد  زا  ار  سفن  دنکیم و  جوعم  جک و  ار 

نامدرم زا  ندـیرب  هب  ناـج  ندرپس  هک  ارچ  تسا  ناـج  ندرپس  زا  رتراوشد  تقیقح  باحـصا  دزن  تقو  توف  تفگ : ناـگرزب  زا  یکی  اذـل 
شنتسناد هچنآ  ره  هک  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  رمع  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) ریما رضح  هچنانچ  [ 813  ] قح زا  ندیرب  هب  تقو  توف  تسا و 

. تسا رتشیب  شتیمها  شزرا و  هک  ار  هچنآ  ره  زومایب  سپ د  يریگارف  تسوکین 

ما هدنز  نم  دش و  هتشک  یلع 

رد دروآ  مالسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رمع  رخاوا  رد  درم  نیا  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هباحـص  زا  یکی  متاح  نب  يدع 
وا دندش . هتشک  نیفص  گنج  رد  فراط  هفرط و  فیرط  مانب  شرسپ  هس  دوب و  ترضح  نآ  تمدخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نامز 

تفالخ رارقتسا  و  مالسلا ) هیلع   ) یع تداهش  زا  دعب 
هحفص 515] ]

( مالـسلا هیلع   ) یلع هرابرد  هک  دـنک  راداو  ار  وا  يدـع  نادـنزرف  غاد  يروآدای  اب  دـناوتب  هکنیا  يارب  هیواعم  دـش . دراو  هیواـعم  رب  هیواـعم 
يدی نیب  نیفـصب  ولتق  تفگ : يدرـسنوخ  لامک  اب  يدع  دندش ؟ هچ  تنارـسپ  تافرطلا ؟ نیا  تفگ : وا  هب  دـنزب  یفرح  هیواعم  لیم  قباطم 
مدقذا بلاطیبا  نبا  کفـصنا  ام  تفگ : هیواعم  دندش . دیهـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شیپاشیپ  نیفـص  رد  مالـسلا ؛) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 

رد ار  دوخ  نارـسپ  دـندش و  هتـشک  ات  داتـسرف  ههبج  شیپاشیپ  ارت  نارـسپ  هک  هدرکن  تیاعر  ار  فاصنا  وت  هراـبرد  یلع  هینبرخا ؛ کـینب و 
ار فاصنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  نم  هکلب  تیقب  لتق و  ذا  ایلع  تفـصنا  ام  انا  لب  تفگ : يدع  دندنام  هدنز  ات  تشاد  هگن  ههبج  تشپ 

مروذـعم تفگ : يدـع  وگب . نم  يارب  ار  یلع  فاصوا  ایلع  یل  فص  تفگ : هیواعم  مدـنام  هدـنز  نم  دـش و  هتـشک  وا  هک  مدرکن  تیاعر 
عورش دش و  ریزارس  شمشچ  کشا  هیواعم  هک  درک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  یفیـصوت  نانچ  يدع  تسین . نکمم  تفگ : هیواعم  رادب ،
یتفگ هک  دوب  روط  نیمه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنک  تمحر  دنوادخ  تفگ : هیواعم  هاگنآ  دنک  كاپ  ار  دوخ  کشا  دوخ  نیتسآ  اب  درک 

ایآ تفگ : هیواعم  دنشاب . هدیربرس  شنماد د  رد  ار  شدنزرف  هک  ینز  دننام  تفگ : يدع  تسا ؟ هنوگچ  یلع  قارف  رد  وت  لاح  وگب  نونکا 
[. 814 . ] منک ششومارف  دراذگیم  راگزور  رگم  تفگ : يدع  ینکیم ؟ شومارف  چیه 

! نیملسم هفیلخ  یگدنز 

تشگیم و زاب  لزنم  هب  دشیم  غراف  نآ  زا  یتقو  درکیم  ماعطا  ار  مدرم  هفوک  هبحر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـیوگیم : سیق  نبدوسا 
یماعط زا  يرتذیذل  ياذغ  دوخ  لزنم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع متفگ : دوخ  شیپ  نم  تفگ : شباحصا  زا  یکی  دروخیم  اذغ  دوخ  هناخ  رد 

اذـغ ایا  دومرف : نم  هب  ترـضح  مداتفا  هار  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لابند  هب  مدرک و  اـهر  ار  دوخ  ندروخ  اذـغ  دروخیم . هداد  مدرم  هب  هک 
هیلع یلع  دش . دراو  يزینک  مدید  هضف ، ای  دز : ادـص  لزنم  رد  وا  متفر  شا  هناخ  هب  وا  اب  زین  نم  ایب ، نم  اب  سپ  تفگ : هن . متفگ : يدروخ ؟

زین وا  روایب  اذغ  ام  يارب  تفگ : وا  هب  مالسلا 
هحفص 516] ]

نینم ؤملا  ریما  هب  تشاد . دوجو  سوبـس د  نان  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  درک  دـیرت  نآ  رد  ار  ناـن  دروآ و  یغود  فرظ  اـب  هارمه  یناـن  هدرگ 
هک میدن  زگره  ادخ  هب  دومرف : درک و  هیرگ  هب  عورـش  ماما  دوب  رتهب  دنروایب  سوبـس  یب  درآ  دـیدومرفیم  رگا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع 
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[. 815 . ] دشاب سوبس د  نودب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد 

گرزب مغ  راهچ 

ناملس هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفاتش  شلابقتسا  هب  دید و  ار  وا  ناملس  دمآیم  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤم  ریما  يزور 
راهچ نآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مراد . مغ  راهچ  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  تفگ : ناملـس  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  ناملـس  دومرف :

دهاوخیم و نم  زا  تعاطا  هک  قلاخ  مغ  دـنهاوخیم و  یناسفن  ياه  هتـساوخ  نان و  نم  زا  هک  هناخ  لها  مغ  تفگ : ناملـس  تسیچ ؟ مغ 
. دهاوخیم نم  زا  ار  حور  هک  لیئارزع  مغ  دهاوخیم و  نم  زا  هانگ  هک  ناطیش  مغ 

ادخ لوسر  روضح  هب  يزور  يربیم  یـشاداپ  اهمغ  نیا  زا  کی  ره  يارب  هک  داب  تراشب  وت  رب  دومرف : ناملـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
زج متسه و  تسد  یهت  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  مدرک : ضرع  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  دومرف : نم  هب  متفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مغ مالـسلا ) هیلع   ) یلع يا  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  منیگمغ . مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  یگنـسرگ  دروم  رد  مرادـن و  يزیچ  بآ 

تدابع زا  رتهب  تسا و  داهج  ادـخ  تعاطا  هار  رد  تماقتـسا  تسا و  باذـع  زا  ناما  هیام  قلاـخ  تعاـطا  و  شتآ ؛ زا  تسا  یـششوپ  لاـیع 
هب لایع  يارب  وت  مغ  تسادخرب و  ناگدنب  ياهقزر  مالسلا ) هیلع   ) یلع يا  نادب  تسا و  ناهانگ  هرافک  گرم  مغ  و  دشابیم ، لاس  تصش 

[. 816 . ] تسا لایع  مغ  اهمغ  نیرتدیدش  انامه  یباییم و  شاداپ  مغ  نیا  رطاخ  هب  هکنیا  زج  دناسریمن  نایز  دوس و  وت 
هحفص 517] ]

نیغورد قحلا ، لاجر 

دیسرپ ترضح  دنا . هتسشن  يا  هشوگ  رد  دنا و  هتفرگ  لغب  هب  وناز  يا  هدع  دید  دش  دراو  هفوک  دجـسم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يزور 
ور نیا  زا  دش  هتفگ  دنتسه ؟ قح  نادرم  اهنآ  لیلد  هچ  هب  دومرف : ترضح  دنتسه . قح ) نادرم   ) قحلا لاجر  اهنیا  دش : هتفگ  دنتسیک ؟ اهنیا 

اـضاقت اذغ  يارب  هاگ  چیه  دننکیم و  ربص  هنرگ  دننکیم و  رکـش  داد  اذـغ  اهنآ  هب  یـسک  رگا  دنتـسه  سفن د  تزع  تباجن و  ياراد  هک 
هاگنآ دنراد  يراتفر  نینچ  مره  هفوک  ياهگس  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دنیامنیمن . زارد  یسک  يوس  هب  ییادگ  تسد  دننکیمن و 

[. 817 . ] دینک راک  دیورب  دومرف  اهنآ  هب  درک و  نوریب  دجسم  زا  ار  اهنآ  قالش  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما

هدنیآ زا  ربخ 

لوسر ءالما  دوخ و  طخب  دروآ  نوریب  يا  هفیحص  مدیسر ، مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح  تمدخ  راق  يذ  رد  هک  دیوگ : سابع  نبا 
هتشک هنوگچ  هکنآ  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  لتقم  دوب  هفیحـص  نآ  رد  و  نآ ، زا  نم  يارب  دناوخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

. دروآ رد  هیرگ  هب  ارم  یتخس و  هیرگ  سپ  دوشیم . دیهش  وا  اب  هک  ار و  وا  دنکیم  يرای  هک  ار و  وا  دشکیم  هک  دوشیم و 

دنوادخ يراوجمه 

دنتسشن شنوماریپ  درم  درک و  راوید  هب  تشپ  سپس  دناوخ ، زامن  دجسم  رد  دمآ و  هفوک  هب  لمج  گنج  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ 
: دـیزگ يراوجمه  هب  شیادـخ  مالـسلا !) هیلع   ) یلع ای  تفگ : یکی  دـش  اـیوج  دوب  هفوک  نکاـس  هک  دوخ  ناراـی  زا  یکی  لاـح  زا  هاـگنآ 

مث مکتیمی  مث  مکایحاف  اتاوما  متنمک  و   ) دناوخ ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دریگن  يراوج  هب  ار  شناگدیرفآ  زا  کی  چیه  دـنوادخ  دومرف  ترـضح 
زاب دناریمب و  راب  رگد  درک و  هدنز  ار  امش  دیدوب ، هدرم  امش  و  مکییحی ؛

هحفص 518] ]
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رد ارم  دومرف : ینکیم ؟ لزنم  خاک  مادک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندرک : ضرع  دش ، فرطرب  ترضح  نآ  یگتسخ  نوچ  تفگ : يوار 
دوب مالسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  رهاوخ  یناه  ما  . ) دش دراو  یموزخم  هریبه  نب  ةدعج  يارـس  هب  سپ  داسف ) خاک   ) دیهدن لزنم  لابخ  خاک 

[. 818 (. ] دوب یموزخم  بهو  یبا  نب  ةریبه  وا  رسمه  هک 

دش دازآ  هدننک ، هبوت 

وا دوب  هدش  نامیشپ  تخس  هریبک  تشز و  لمع  نیا  زا  دعب  یلو  دوب  هدرک  طاول  يرسپ  اب  يدرم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  رصع  رد 
هیلع  ) یلع ای  درک : ضرع  یگدنمرش  لامک  اب  دوب  ناشیرپ  تخس  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  روضح  هب 
يا دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مرادـن . ار  خزود  شتآ  تقاط  نم  اریز  نک . كاپ  یهلا  دـح  يارجا  اب  ارم  ما  هدرک  طاول  نم  مالـسلا )
زاـب تشگزاـب و  زور  نآ  يادرف  تفر و  وا  ینکیم ) هابتـشا  و  ( ؟ هدـمآ رد  تکرح  هب  وت ، بآ  درز  یخلت  دـیاش  دوـخ ، هناـخ  هب  ورب  درم !

رد تکرح  هب  وت ، بآ  درز  یخلت  دـیاش  تا  هناخ  هب  ورب  دومرف  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نک . كاـپ  ارم  ما  هدرک  طاول  يرـسپ  اـب  تفگ :
اما داد . وا  هب  ار  مود  لوا و  راب  خساپ  نامه  زین  ترـضح  درک ، رارکت  ار  تبحـص  نامه  دمآ و  ماما  دزن  موس  زور  تفر و  وا  تسا ؟ هدـمآ 

هدننک طاول  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  درک . طاول  هب  رارقا  دمآ و  مراهچ  زور 
( مالـسلا هیلع   ) یلع تسیچ ؟ مکح  هس  نآ  درک  ضرع  وا  نک  باـختنا  تدوخ  یهاوخیم  ار  مادـک  ره  هدوـمرف  مکح  رما  هس  زا  یکی  هب 

هیلع  ) یلع هب  وا  شتآ  رد  ندـنازوس  ای  نیمز و  هب  هوک  يالاب  زا  هتـسب  ياهاپ  تسد و  اب  وت  ندرک  باترپ  ریـشمش ، اب  تندرگ  ندز  دومرف :
تعکر ود  راکهانگ  دـندرک  مهارف  ار  شتآ  لیاسو  مدـیزگرب ، دوخ  يارب  ار  رت  تخـس  مکح  هس  نیا  زا  کیمادـک  درک : ضرع  مالـسلا )

رسپ یصو و  دزن  مدیسرت  ترخآ  رد  شتازاجم  زا  سپس  مدش  طاول  هانگ  بکترم  هک  ینادیم  ایادخ ! درک : اعد  نینچ  سپـس  دناوخ  زامن 
نم دومن و  ریخم  تازاجم  هس  زا  یکی  نیب  ارم  وا  دزاس ، كاپ  ارم  مدرک  اضاقت  وا  زا  مدمآ و  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع 

نایم رد 
هحفص 519] ]

رد ارم  ترخآ  رد  یهد و  رارق  مهانگ  هرافک  ار  تازاجم  نیمه  هک  مهاوخیم  تهاـگرد  زا  ایادـخ ! مدـیزگرب ، ار  نآ  نیرت  تخـس  اـهنآ 
شتآ د ياه  هلعش  تسشن و  شتآ  لادوگ  نایم  رد  درکیم  هیرگ  شهانگ  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  تساخرب  سپـس  ینازوسن  خزود  شتآ 

ؤمریما هاگنآ  درک …  هیرگ  دش و  بلقنم  نآ  نید  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  دوب  راب  تقر  يردق  هب  هرظنم  نیا  تفرگ  ارف  ار  وا  ندـب 
وت هبوت  دنوادخ  یتخادنا  هیرگ  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف  هک  زیخرب  شتآ  نایم  زا  صخش  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم 

[. 819 . ] یهدن ماجنا  ار  هانگ  نآ  رگید  هک  شاب  دوخ  بقارم  تفریذپ و  ار 

.. راذگب ادخ  باسح  هب 

ام مشچ  مدید  ار  هفوک  ياه  هناخ  متشگرب و  نیفص  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اب  هارمه  هک  ینامز  دیوگیم : بدنج  نب  نمحرلادبع 
ار تتروص  دومرف : وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دشیم ، هدید  شا  هفایق  در  ضرم  راثآ  و  دوب ، هتسشن  شا  هناخ  هیاس  رد  هک  داتفا  يدرم  ریپ  هب 

نیا زا  ایآ  دومرف : ترـضح  هاـگنآ  مالـسلا .) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اـی  يرآ  درک : ضرع  تسا ؟ يراـمیب  رطاـخب  اـیا  منیبیم ، هدـیرپ  گـنر 
وت هب  هک  ار  هچنآ  دومرف : ماـما  دوـش ، راـچد  یـسک  یـضیرم  نینچ  هب  مرادـن  تسود  زگره  یلع  اـی  درک : ضرع  يراد ؟ تهارک  يراـمیب 
نیا رطاخب  هک  نادـب  داب و  تراشب  تراـگدرورپ  تمحر  هب  ارت  دومرف : ترـضح  ارچ ! درک : ضرع  يراذـگیمن  ادـخ  باـسح  هب  هدیـسر 

[. 820 …  ] هدش هدیزرمآ  تهانگ  يرامیب 
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شبئاصم اهجنر و  یلع و 

یمامت ترـضح  درک . لا  ؤس  دوب  هدـمآ  نوریب  زارفارـس  اهنآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یهلا  تاشیامزآ  تاناحتما و  زا  يدوهی  رفن  کـی 
نآ تیمولظم  ماما ؛ راتفگ  يـالبال  رد  اـقیقد  دزادرپیم و  ناـمز  نآ  یعاـمتجا  لـئاسم  ناـیب  هب  اـقیقد  درمـش و  رب  ار  دوخ  یهلا  تاـناحتما 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  رادومن  ترضح 
هحفص 520] ]

نم اـب  اـهراک  همه  جورخ  دورو و  رد  دـش  تموـکح  رادـمامز  رکبوـبا  زا  سپ  هک  یـسک  يدوـهی  ردارب  يا  دوـمرف : مالـسلا ) هـیلع   ) یلع
هن درکیم ؛ راتفر  نم  رظن  قبط  تساوخیم و  رظن  نم  زا  تخـس  اهراک  رد  دادیم و  ماـجنا  ار  اـهراک  نم  روتـسد  قبط  درکیم و  تروشم 

نودب دیسر و  ارف  وا  یناهگان  گرم  نوچ  دشاب …  هدرک  تروشم  وا  اب  اهراک  رد  نم  زج  هب  هک  مباحـصا ؛ هن  مراد و  غارـس  ار  یـسک  نم 
 … تفر ایند  زا  دریگب ؛ تحص  لاح  رد  یمیمصت  دناوتب  هک  یبلق  يرامیب 

مدوب و اهنآ  نیمشش  نم  هک  درک  تفالخ  دزمان  دیدناک و  ار  يا  هدع  هک  دش  هتـسب  یعقوم  شیناگدنز  هدنورپ  دش ، نیا  یمود  راک  هجیتن 
بسن و يدـنواشیوخ و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثراو  زا  ارم  تـالاح  همه  تسنادـن و  ربارب  اـهنآ  مادـک  چـیه  اـب  ارم 

 … درپس یشومارف  تسدب  يداماد 
میدرکن لمع  وا  روتـسد  قبط  رگا  هک  داد  روتـسد  درک و  مکاح  ام  همه  رب  ار  دوخ  دنزرف  دومن و  راذگاو  يروش  هب  ام  نایم  رد  ار  تفالخ 

هچ راوگاـن  دـمآ  شیپ  نیمه  يارب  هک  ینادیم  يدوهی ! ردارب  يا  دـنزب . ار  اـم  رفن  شـش  ره  ندرگ  میدادـن  لیکـشت  يروـش  سلجم د  و 
یلو دندومن  ینارنخـس  تیلاعف و  هب  عورـش  شیوخ  عفن  هب  مادک  ره  دندوب  هک  يزور  دنچ  نآ  رد  نانآ  تسا ؟ مزال  لمحت  ربص و  هزادـنا 
دنت يرفن ، شش د  تءایه  نآ  ياه  تخـسرس  اهيءار و  دوخ  زا  یکی  اروش ) نآ  رد   …  ) مدوب تکاس  متـشاذگ و  تسد  يور  تسد  نم 

یـسک نامثع  و  درپس ، نامثع  تسدـب  ار  تموکح  تفـالخ ، زا  يرادرب  هرهب  رد  تکرـش  عمط  هب  تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  راـک  يدرک و 
هک دیشکن  یلوط  سپس  نانآ …  زا  رتمک  هب  دسر  هچ  دوبن  يواسم  یقالخا  رظن  زا  اروش  رد  نیرضاح  زا  کی  چیه  اب  هن  وا و  اب  هن  هک  دوب 

دوخ یمیمص  ناتـسود  دزن  هب  نامثع  دنتـسج . يرازیب  وا  زا  دندرمـش و  رفاک  ار  وا  دندوب ، رث  ؤم  نامثع  باختنا  رد  هک  اهیتخـسرس  نامه 
یبوشآ زا  دومن و  ار  دوخ  تعیب  زا  افعتسا  تساوخ  رد  درک و  هعجارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  رگید  هب  تفر و 

نیا زا  دوب …  رت  شارخلد  رت و  تخـس  یلبق  دـمآ  شیپ  زا  دـمآ  شیپ  نیا  يدوهی ! ردارب  يا  دومنیم  ینامیـشپ  راهظا  دوب  هدرک  اپ  هب  هک 
هب مراذگب …  مراذگب و  هک  متـشادن  ربص  زج  يا  هراچ  یلو  درادـن  يا  هزادـنا  تسین و  فیـصوت  لباق  هک  مدـش  تحاران  نانچنآ  نایرج 

دوب هدرک  يریگولج  یلبق  تموکح  هیلع  مایق  زا  هک  درک  يریگولج  يزیچ  ناـمه  ناـمثع  هیلع  شروش  زا  ارم  يدوهی  ردارب  يا  مسق  ادـخ 
…

هحفص 521] ]
زا هک  تشاد  او  ارم  هچنآ  مدـنام و  تکاس  ناـمثع  ربارب  رد  تهج  نیا  هب  ما و  هدادـن  هار  دوخ  میمـصت  رد  يرییغت  چـیه  يدوهی ! ردارب  يا 

دهاوخن اهر  ار  وا  دراد  وا  هک  یقالخا  متـسنادیم  مدوب  هدرک  وا  زا  هک  یـشیامزآ  هجیتن  رد  نم  هک  دوب  نیا  مرادهگن  تسد  وا  هیلع  مادـقا 
[. 821 …  ] دناشکب شعلخ د  نتشک و  هب  ار  مدرم  ات  درک 

يراد تموکح  ياهجنر  یلع و 

یهلا تاناحتما  زا  ییاهزارف  ترـضح  درک : لا  ؤس  ترـضح  نآ  یهلا  تاـناحتما  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  يدوهی  یـصخش  يزور 
هک دیامنیم  نایب  ار  دوخ  نارای  باحصا و  راتفر  یعامتجا و  لئاسم  اقیقد  ترضح  عیاقو  نیا  نایب  رد  هتبلا  داد ، حیضوت  يو  يارب  ار  دوخ 
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: هک دوب  نیا  اهنآ  هلمج  زا 
نز نآ  هلیسوب  دوشیمن  ماجنا  نم  تسد  هب  نانآ  یـصخش  دصاقم  دندید  نوچ  دندوب  هدرک  تعیب  نم  اب  هک  یناسک  يدوهی  ردارب   …يا 
وا رب  یصو  نم  دوب و  هدش  هدرپس  نم  تسدب  نز  نآ  راک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فرط  زا  هکنیا  اب  دندیروش ، نم  رب  هشیاع ) )

دـنتخآ و ریـشمش  راو  هناوید  هتـسنادن و  دیـشک ، نوریب  رهـش  زا  ار  ناـنآ  رهـش ) نآ  مدرم   ) نز نیا  دـندرک …  راوس  يرتـش  رب  ار  وا  مدوب 
متـشادیم هگن  تسد  رگا  متـشادن ؛ تسود  ار  کی  چیه  هک  متـشاد  رارق  لکـشم  ود  نایم  نانآ  راک  رد  نم  دندرک . باترپ  اهریت  هدیمهفن 

رب ار  تجح  زیچ  ره  زا  شیپ  اذل  متساوخیمن . هک  دیـشکیم  ییاجب  راک  مدرکیم  یگداتـسیا  رگا  دنتـشگیمن … و  زاب  شروش  زا  نانآ 
اب هک  ار  تعیب  ات  مدومن  توعد  ار  دـندوب  شفارطا  رد  هک  یمدرم  ددرگ و  زاب  شا  هناخ  هب  مدرک  داهنـشیپ  نز  نآ  هب  مدرک …  مامت  ناـنآ 

ناشرایتخا رد  نانآ  عفن  هب  ار  دوخ  تردق  مامت  دننکـشن و  ار  تسا  نانآ  ندرگ  رد  دنوادخ  زا  هک  ار  ینامیپ  دنناسرب و  نایاپ  هب  دنراد  نم 
گنج بکرم  رب  دنریذپیمن  ار  يداهنشیپ  چیه  گنج  زج  مدید  نوچ  دوزفاین  اهنآ  یهارمگ  یشکرس و  ینادان و  رب  زج  یلو  متشاذگ … 

رفس نانآ  يوس  هب  مداتسرف و  اههطساو  مدشیم …  نآ  راچد  رمالا  تبقاع  مدوبن  لیام  ادتبا  رد  هک  یگنج  هب  مدش … و  راوس 
هحفص 522] ]

مدوخ دنتـساوخیمن  هک  مهار  هچ  ره  و  مدش ، دهعتم  دنتـساوخیم  نم  زا  هک  ار  هچ  ره  مدومن ، ناشدیدهت  متفریذپ ، ار  ناشرذع  مدومن و 
[. 822 …  ] مدرک گنج  راچانب  دنتشادن  رس  رد  يرگید  ياوه  گنج  زج  هب  نوچ  یلو  مدومن  داهنشیپ 

زا هک  دیامرفیم ، هراشا  هدوب  یهلا  ضحم  تعاطا  ریسم  رد  هک  دوخ  یگدنز  دنور  هب  يدوهی  خساپ  شسرپ و  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
رون رپ  هطقن  ترـضح  نآ  راتفگ  يالبال  رد  دومن و  یقلت  فیرحت  هبئاش  نودـب  دوخ  عون  رد  ار  نآ  ناوتیم  یخیرات ؛ لـقن  تیفیک  ظاـحل 

. دزادگیم ار  شنایعیش  ناج  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  تیمولظم  انامه  نآ ،

یلع ترضح  عضاوت 

فرط هب  دوب  یبکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  زور  کـی  تسا : لوقنم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا 
دورب ییاجب  تساوخیم  ترـضح  یتقو  دـندش و  عمج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درگ  زین  نانآ  تسویپ . اهنآ  هب  ات  درک  تکرح  دوخ  باحـصا 

ترضح دننکیم . تکرح  وا  رس  بقع  زا  باحصا  دید  دش و  دوخ  رس  بقع  هجوتم  ترضح  هاگان  دندرک ، تکرح  وا  رـس  بقع  زا  نانآ 
دنـشاب ترـضح  نآ  باکر  رد  دنراد  تسود  اما  دنرادن  یتجاح  دنداد : خساپ  دـیراد ؟ يراک  ایآ  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ 

تلذ و بکار و  داـسف  بجوم  ار  یتافیرـشت  نینچ  داد و  تشگزاـب  روتـسد  ناـنآ  هب  دیدنـسپن و  ار  مارتحا  تافیرـشت و  عون  نیا  ترـضح 
زاب دومرف : دش و  دوخ  رس  بقع  هجوتم  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  هقیقد  دنچ  داد  تکرح  روتـسد  نآ  زا  سپ  تسناد و  ور  هدایپ  دارفا  ینوبز 

[. 823 . ] دنکیم هدولآ  ار  اهنآ  راکعمط  ياهلد  دارفا ، رس  بقع  ياه  شفک  يادص  اریز  دیدرگ 

دوب یلماک  رگ  قافنا  دوبن  ریقف  ماما 

یلع هب  ربخ  نیا  تسا . ریقف  درادن و  تورث  لام و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنا : هتفگ  ریبز  هحلط و  هک : دیـسر  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب 
ياهغاب لوصحم  همه  دومرف : دوخ  ناگدنیامن  هب  دمآ  نارگ  مالسلا ) هیلع  )

هحفص 523] ]
اهنآ لوپ  دنتخورف و  ار  اهنآ  ماما  روتـسد  هب  دندرک و  عمج  ار  تالوصحم  همه  لوصحم ، ماگنه  ناگدـنیامن  دـینک . عمج  اج  رد  ار  مدوخ 

ار اهنآ  داتسرف و  ریبز  هحلط و  رب  مایپ  تخیر و  نیمز  رب  دوخ  يوربور  رد  ار  اهلوپ  نآ  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  دیدرگ . مهرد  رازه  دص 
زا هک  تسا  نم  یـصخش  لام  ادخ  هب  دنگوس  اهلوپ  نیا  ییـش ؛ هیف  دـح  سیل ال  یل  هللا  لاملا و  اذـه  : ) دومرف هاگنآ  درک  رـضاح  اجنآ  رد 
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.( دنرادن قح  نآ  رد  سک  چیه  نیملسم و  لاملا  تیب  زا  هن  مدروآ  تسدب  دوخ  جنرتسد 
زا هک  تسا  رایـسب  لاوما  بحاص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنتفایرد  دـیوگیمن : غورد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  دنتـسنادیم  اهنآ 

[. 824 . ] دشابیم تورث  بحاص  هکلب  تسین  ریقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنتفگ : رگیدکی  هب  دندمآ و  نوریب  مالسلا ) هیلع   ) یلع روضح 

ترضح رضحم  رد  سانش  هراتس  ییوگ  بیغ 

هلجع اب  فیفع  نب  رفاسم  مان  هب  یسانش  هراتس  دوب . ناورهن  فورعم  گنج  هناور  شیوخ  هاپـس  هارمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یلاح  رد 
نمـشد زا  دنک  تکرح  تعاس  نیا  رد  یـسک  رگا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  بکاوک  عاضوا  درک : ضرع  دیناسر و  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ 

هاگآ نیمز  اهنامسآ  ناهن  بیغ و  رب  یـسک  ادخ  زا  ریغ  : ) دیامرفیم هک  نآرق  اب  اعدا ، نیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دروخیم . تسکش 
! يا هدرک  زاین  یب  دنوادخ  زا  ار  دوخ  يا  هدیقع  نینچ  اب  وت  تسین و  راگزاس  [ 825 (. ] تسین

يراددوخ تسا  مزال  ایرد ، نابایب و  ياههار  نتخانـش  يارب  هک  يرادقم  نآ  زج  یـسانش  هراتـس  زا  دومرف : درک و  دوخ  نارای  هب  ور  سپس 
فیدر رد  زین  رگوداـج  تسا و  يرگوداـج  فیدر  رد  مه  ییوگ  بیغ  دـناشکیم . ییوگ  بیغ  هب  ار  ناـسنا  ییاـهاعدا  نینچ  اریز  دـینک 

. دوب دهاوخ  خزود  شتآ  مه ، رفاک  هاگیاج  دراد و  رارق  رفاک 
گنج رد  دـنداد و  همادا  دوخ  هار  هب  ادـخ  مانب  نانآ  داد  روتـسد  ادـخ  رب  لکوت  نمـض  داد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  نارای  ترـضح  هاگنآ 

[. 826 . ] دندیدرگ مه  زارفارس  زوریپ و 
هحفص 524] ]

ناناوج جاودزا 

. دندروآ مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ترـضح  هب  ار  وا  هتفرگ و  دوب  هدرک  ءانمتـسا  دوخ  تسد  اب  ار  يدرم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
نیا ساـسا  رب  تخاـس ، مهارف  ار  وا  جاودزا  لـئاسو  لاـملا  تیب  زا  سپـس  دـش . خرـس  وا  تسد  هک  دز  وا  تسد  رب  ردـق  نآ  ترـضح  نآ 
هویـش زا  مه  و  درم ) نآ  بیدءاـت  ندز و   ) درک هدافتـسا  ییاـنبور  هویـش  زا  مه  داـسف  زا  يریگوـلج  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  تیاور 

. دومن مهارف  ار  وا  جاودزا  لئاسو  هک  ییانبریز 

لاملا تیب  میسقت 

لحم هعمج  زور  ره  رد  و  درکیم ، میسقت  ضیعبت  نودب  يواسم  روط  هب  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  همه  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  ترـضح 
نم هک  دهد  یهاوگ  تمایق  زور  رد  نیمز  نیا  ات  تفگیم : دناوخیم و  لحم  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دومنیم و  وراج  ار  دوخ  لاملا  تیب 

[. 827 . ] مدومن میسقت  ار  نآ  يواسم  روط  هب  مدرکن و  هریخذ  دوخ  يارب  ار  لاملا  تیب 

لاملا تیب  زا  هرقن  الط و  ماج  میسقت 

داد ربخ  دندوب  هدروآ  لاملا  تیب  ناونع  هب  هک  هرقن  الط و  ياهفرظ  زا  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مالغ  ربنق ، يزور 
دوخ يارب  ار  يزیچ  هدـمآ  لاـملا  تیب  هب  هچ  ره  وت  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنم ؤمریما  يا  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ربنق  هار  ریـسم  رد 

. ینک هریخذ  دوخ  يارب  ار  يرادقم  اهماج  نیا  زا  منکیم  داهنشیپ  ییامنیم  میسقت  ار  نآ  همه  ینکیمن و  هریخذ 
شتآ هک  يراد  تسود  نامه  ربنق ! يا  وت  رب  ياو  ۀـمیظع ؛ اراـن  یتیب  تببحا  دـقل  ربنق ! اـی  کـحیو  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاـما 

. ینک ما  هناخ  دراو  ار  یمیظع 
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هب ار  مدرم  سپـس  درک ، هعطق  هعطق  ار  يا  هرقن  ییالط و  فورظ  نآ  هبرـض  نیدـنچ  اـب  دیـشک و  نوریب  فـالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  هاـگنآ 
ار هدنام  یقاب  زیچان  ياه  هزیر  هدروخ  یتح  دینک ، میسقت  يدنب  هیمهس  ساسا  رب  هرقن  الط و  ياه  هزیر  نیا  دومرف : اهنآ  هب  دیبلط و  روضح 

[. 828 . ] دنیامن میسقت  ات  داد  روتسد 
هحفص 525] ]

نامسآ هعلاطم  نیفراعلا و  ماما 

میدوب هدیباوخ  هفوک  هرامالاراد  طایح  نحص  رد  فون  نم و  یبش  دیوگیم : ینرع  ۀبح  مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  باحـصا  زا  یکی 
نیا هداهن و  راوید  هب  ار  اهتـسد  ناریح  هلاو و  دارفا  دـننام  هراـمالاراد  نحـص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع میدـید  هاـگان  هک  دوب  بش  رخاوا  رد 

. دنکیم توالت  ار  تایآ 
بابلالا یلوال  تایال  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخ  یف  نا 

نادنمدرخ يارب  قح ) تمکح  ییاناوت و  رب   ) ییاه هناشن  زور  بش و  مظنم  تفر  دـمآ و  رد  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  رد  ملـسم  روط  هب 
. دراد دوجو 

باذع انقف  کناحبس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا ، تاوامسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا 
رانلا

رد دننکیم و  دای  ار  ادخ  هدیباوخ  ولهپ  هب  هتـسشن و  هداتـسیا و  دنتـسه و  ادـخ  دای  هب  تاقوا  مامت  لاح و  همه  رد  هک  دـنا  نانآ  نادـنمرخ 
زا  ) تسدقم تحاس  يدیرفاین  هدوهیب  ار  تمظع  اب  هاگتـسد  نیا  اراگدرورپ  دنیوگیم : دـنیامنیم و  هشیدـنا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ د 

. راد هگن  دوخ  رفیک  شتآ  زا  ار  ام  سپ  تسا  هزنم  كاپ  هدوهیب ) وغل و  راک  ماجنا 
راصنا نم  نیملاظلل  ام  هتیزخا و  دقف  رانلا  لخدت  نم  کنا  انبر 

. دنرادن ینارای  نارگمتس  يا و  هدرک  شیوربآ  یب  هدنکفارس و  يرب  خزود  هب  هک  ار  یسک  ره  اراگدرورپ 
راربالا عم  انفوت  انتائیس و  انع  رفک  انبونذ و  انلرفغاف  انبر  انماف  مکبرب  ونمآ  نا  نامیللل  يدانی  ایدانم  انعمس  انبر 

ام دیروآ و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  میدینش  ار  نامیا  يدانم  يدان  ام ، اراگدرورپ 
هحفص 526] ]

. ربب ناهج  نیا  زا  ناکین  رامش  رد  ار  ام  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ  میدروآ  نامیا 
[. 829  ] داعیملا فلخت  کنا ال  همایقلا  موی  انزخت  کلسر و ال  یلع  انتدعو  ام  انتا  انبر و 

روط هب  هک  نکم  راسمرـش  هدنکفارـس و  ار  ام  تمایق  زور  رد  امرف و  تیانع  ام  هب  يدرک  هدـعو  ام  هب  ناربماـیپ  هلیـسو  هب  هچنآ  اراـگدرورپ 
. ینکیمن هدعو  فالخ  وت  عطق 

قلاخ هتخابلد  نامـسآ و  هعلاطم  بوذجم  نانچ  نآ  درکیم و  توالت  ررکم  ار  تایآ  نیا  بش  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگیم : هبح 
نم و دوب  هدیرپ  شرـس  زا  شوه  ییوگ  هک  دوب  دوخ  یب  دوخ  زا  نانچ  هدش و  یتفگـش  تمظع و  همه  نیا  هدندروآ  دـیدپ  اهییابیز و  نیا 
هب باطخ  هاگ  نآ  دیـسر . نم  هاگباوخ  هب  مک  مک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  میدوب ، هدزتریح  هرظنم  نیا  رظان  هدـیمرآ  رتسب  رد  ود  ره  فون 
هب ناوارف  ياهتمدخ  ناشخرد و  قباوس  همه  نآ  اب  ششوک  داهج و  نیا  اب  امش  اقآ ، مرادیب  متفگ : رادیب ؟ ای  یتسه  باوخ  هبح  دومرف : نم 
ام سپ  يراد  یلاـح  نینچ  ادـخ  تیـشخ  تـبیه و  زا  يزیریم و  کـشا  نـینچ  يریظن  یب  تداـبع  اوـقت و  دـهز و  رد  هـکنیا  اـی  مالـسا و 

: دومرف نم  هب  هاگ  نآ  درک و  هیرگ  هب  عورش  تخادنا و  نییاپ  هب  ار  اهمشچ  یلع  مینک ؟ هچ  ناگراچیب 
گر زا  دنوادخ  عطق  روط  هب  هبح : يا  تسین . هدیـشوپ  وا  رب  ام  لامعا  زا  کی  چـیه  میراد و  یهاگتـسیا  ادـخ  ربارب  رد  ام  یگمه  هبح : يا 
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دروم ار  فون  مقیفر  ترـضح  هاگ  نآ  دراد . ناهنپ  دنوادخ  زا  ار  وت  نم و  دناوتیمن  زیچ  چـیه  هبح  يا  تسا . رتکیدزن  وت  نم و  هب  ندرگ 
؟ یباوخ فون ! يا  دومرف : داد و  رارق  باطخ 

. متسیرگ ناوارف  بشما  هک  دش  بجوم  امش  روآ  تفگش  زیگنا و  تریح  تلاح  متسین  باوخ  نینم  ؤملاریما  ای  هن  - 
زا هرطق  چیه  فون  يا  دش . دهاوخ  نشور  تنامـشچ  ادـخ  ربارب  رد  ادرف  يدرک  هیرگ  ناوارف  ادـخ  فوخ  زا  بشما  رگا  فون : يا  دومرف :

هک يا  هلمج  نیرخآ  دنکیم و  شوماخ  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  هکنآ  رگم  دوشیمن  يراج  ادخ  تیشخ  زا  یسک  ناگدید  زا  یکشا 
هحفص 527] ]

: تفگیم درکیم و  همزمز  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  تشذگ  ام  ربارب  زا  هاگنآ  دسرتب ! اهتیلوئسم  ماجنا  كرت  رد  ادخ  زا 
نیا اب  هک  متـسنادیم  شاک  يا  و  يراد . هجوت  نم  هب  ای  يا  هدرک  ضارعا  نم  زا  وت  ایآ  ملفاغ ، هک  یماگنه  متـسنادیم  شاـک  يا  ایادـخ !

. تسا هنوگچ  وت  دزن  رد  ملاح  تیاهتمعن  يرازگساپس  رد  یهاتوک  و  ینالوط ؛ باوخ 
[. 830 . ] دوب لاح  نیمه  رد  حبص  ات  مالسلا ) هیلع   ) یلع مسق  ادخ  هب  دیوگ : فون 

قطان نآرق  تماص ، نآرق 

ناتـسود زا  هک  داـیز  نب  لـیمک  هک  یلاـح  رد  درک ، تکرح  شیوخ د  هناـخ  يوس  هب  هفوک  دجـسم  زا  یبش  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
نما هیآ  دوب و  دنلب  شنآرق  توالت  يادـص  هک  دنتـشذگ  يدرم  هناخ  رانک  زا  هار  ءانثا  رد  درکیم ، یهارمه  ار  وا  دوب  ترـضح  نا  صاخ 

تیناحور زا  درب و  تذل  رایسب  درم  نیا  لاح  زا  دوخ  لد  رد  لیمک  دناوخیم ، نیزح  نیشنلد و  يادص  اب  ار  [ 831 …  ] لیللا ءانا  تناق  وه 
باجح هیام  درم  نیا  يادص  رـس و  دومرف : درک و  وا  يوس  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنارب . نابز  رب  يزیچ  هکنآ  نودب  دش ، لاحـشوخ  وا 

ماما هکنیا  تسخن  تفر . ورف  بجعت  رد  هلءاسم  نیا  زا  لیمک  داد ! مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  ربخ  يدوز  هب  تسا و  خزود  لـها  وا  اریز  دوشن  وت 
یتدـم داد …  حالـصلا  رهاـظ  درم  نیا  ندوـب  یخزود  هب  تداهـش  هکنیا  رگید  تـشگ و  هاـگآ  وا  تـین  رکف و  زا  يدوزب  مالـسلا ) هـیلع  )

یلاح رد  درک ، راکیپ  اهنآ  اب  ترضح  دنداتسیا و  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  لباقم  رد  هک  دیسر  اجنآ  هب  جراوخ  راک  ماجنارس  ات  تشذگ 
رد ریـشمش  هک  یلاح  رد  درک و  لیمک  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  دنتـشاد ، هدرک  ظـفح  دوب  هدـش  لزاـن  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  هک 
يا دومرف : درک و  هراشا  اهرـس  نآ  زا  یکی  هب  ریـشمش  كون  اـب  دوب  هداـتفا  نیمز  رب  رگناـیغط  نارفاـک  نآ  ياهرـس  دوب و  ترـضح  تسد 

ترـضح تسد  لیمک  دوب . هتخیگنارب  ار  وت  بجعت  وا  هک  یلاح  رد  دومن  نآرق  توالت  بش  نآ  رد  هک  تسا  یـصخش  نامه  نیا  لـیمک !
[. 832 . ] درک رافغتسا  دیسوب و  ار 

هحفص 528] ]

گنج رد  ماما  دارفا  رارف 

رتشا کلام  اب  هیواعم  هاپـس  هب  ناشدـنویپ  هیواعم و  يوس  هب  دوخ  هاپـس  دارفا  رارف  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  نیفـص  گـنج  يارجاـم  رد 
یهارمه هب  لمج  گنج  رد  ام  درک : ضرع د  رتشا  کلام  درک . لد  درد  تیاکـش و  مالـسلا )) هیلع   ) یلع ماـما  هاپـس  تبالـص  رپ  رادرـس  )
اههدارا هاگنآ  دمآ  دیدپ  رظن  فالتخا  نآ  زا  دعب  یلو  میتشاد  رظن  تدحو  گنج  نآ  رد  میدیگنجیم و  لمج  هاپس  اب  هفوک  هرصب و  لها 

تلادع یهاوخیم  ینکیم و  راتفر  تلادع  ساسا  رب  مدرم  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  وت  و  دیدرگ . مگ  تلادع  راثآ  دـش و  تسس 
يدارفا رارف  بجوم  یلو ) تسا  قح  هچ  رگ   ) شور نیا  دنتـسه ، يواسم  وت  رظن  زا  هعماج  نییاپ  الاب و  هقبط  ددرگ  مکاح  اـهنآ  نیب  قح  و 

مدقم نارگید  هب  ار  دنمتورث  یفارـشا و  هقبط  دوخ  هناراکبیرف  ياه  هویـش  اب  هیواعم  یلو  تسین  راگزاس  ناشجازم  هب  لدع  قح و  هک  هدـش 
اهندرگ دـنیآیم و  وت  يوس  هب  یهد  رارق  اهنآ  راـیتخا  رد  روفو  روط  هب  ار  اـیند  رگا  نیا  زا  دنتـسه  اـیند  لـها  هتفیرف  مدرم  رثکا  درادیم و 
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هیلع  ) یلع ماما  دـندرک . ضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  لـیلحت  نیمه  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  باحـصا  زا  یعمج  دـمآ . دـهاوخ  وت  يوس 
تموکح اهنآ  رب  هک  یناسک  قح  رد  متـس  روج و  زا  دوخ  يزوریپ  يارب  هک  دیهدیم  روتـسد  نم  هب  ایآ  دومرف : کلام  خـساپ  رد  مالـسلا )

. منکیمن يراک  نینچ  دـنزیم  کمـشچ  نامـسآ  رد  يا  هراتـس  دـنکیم و  عولط  دیـشروخ  اـت  ادـخ  هب  دـنگوس  میوج . دادمتـسا  منکیم 
[. 833]

ربمایپ شرافس  ای  دوب  ادخ  روتسد  نیا 

نادـیم زا  ناـیوجگنج  نوچ  دوب  هداد  ار  هتـشک  نیرتشیب  هبـض  ینب  هلیبق  مدوب و  رادـمچرپ  لـمج  گـنج  رد  نم  دـیوگیم : هیفنح  دـمحم 
یجدوه هب  ات  دندمآ  شیپ  دندوب  هارمه  ترضح  نآ  اب  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  رسای و  رامع  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنتخیرگ . گنج 

هحفص 529] ]
تشاد تسدب  هک  ییاصع  اب  ترضح  دومنیم ، یتشپ  راخ  نوچ  دوب  هدروخ  نآ  هب  هک  ریت  يرایسب  زا  دندیـسر و  دوب ) نآ  رد  هشیاع  هک  )

نتـشکب مه  ارم  یتساوخیم  يداد  نتـشک  هب  ار  نافع  نبا  نامثع  هک  روط  نامه  منیبب  وگب  هشیاع )  ) اریمح يا  يدومرف  دز و  جدوه  نآ  رب 
ای دوب  ادخ  روتسد  نیا  یهد ؟

رکب یبا  نب  دمحم  وا  ردارب  هب  ترضح  نک . تشذگ  يدش  زوریپ  هک  لاح  داد : خساپ  هشیاع  ملس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافس 
يرادقم يریت  طقف  هدنام  ملاس  حالس  هبرـض  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تفگ : درک و  هاگن  وا  هتـشادرب ؟ یمخز  نیبب  رگنب  دومرف :

هب سپـس  هدـب . لاـقتنا  ناـمثع ) هللادـبع و   ) یعازخ فـلخ  نادـنزرف  هناـخ  هب  رادرب و  ار  وا  دوـمرف : ترـضح  تسا . هدـیرد  ار  شنهاریپ  زا 
يوربرد درب و  هانپ  دوخ  هناخ  هب  سک  ره  دننکن و  لابند  ار  نایرارف  دنـشکن و  ار  نانآ  دننک و  اهر  ار  اهیمخز  دنز  ادـص  دومرف : یچراج 

[. 834 . ] دوب دهاوخ  ناما  رد  تسب  دوخ 

حیحص یشور 

دراو مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  رب  مدوب  اهنآ  نایم  رد  مه  نم  هک  نایعیـش  زا  یهورگ  اب  ینادمه  ثراح  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا 
نیدب ار  وا  هک  ترـضح  تفوکیم . نیمز  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یئاصع  اب  درکیم و  تکرح  نازیخ  ناتفا و  دوب  رامیب  هک  ثراح  میدش 

هتـشگ و هریچ  نم  رب  راگزور  مالـسلا ،) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  درک : ضرع  تسا ؟ روطچ  تلاح  ثراح  دومرف : درک و  وا  هب  ور  دـید  لاح 
رد یشتآ  هتخاس و  تحاران  رتشیب  ارم  دنراد  رگیدکی  اب  تا  هناخ  رد  وت  باحصا  هک  یعازن  نیا  رب  هوالع  تسا و  هدوبر  نم  زا  ار  یتمالس 

هرابرد وت و  هرابرد  درک : ضرع  تسیچ ؟ رد  اهنآ  عازن  دومرف : ترـضح  تسا . هدرک  لمحت  بات و  یب  دـح  زا  شیب  ارم  هتخورفا و  منورد 
هنایم یخرب  دننکیم و  يور  هدایز  ولغ و  رایـسب  وت  هرابرد  نانآ  زا  یـضعب  نامثع ) رمع و  رکبوبا و   ) دـنا هدوب  وت  زا  لبق  هک  يرفن  هس  نآ 
سب دومرف : ترـضح  دنا …  هداتفا  رد  یلد  ود  کش و  هب  هدنام و  یقاب  دیدرت  تریح و  لاح  رد  يا  هراپ  دنتـسه و  امـش  هارمه  هدوب و  ور 

 … دـنا هدرک  رایتخا  ار  يور  هنایم  لادـتعا و  هار  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هتـسد و  نآ  نم  نایعیـش  نیرتهب  هک  نادـب  ینادـمه ؛ ردارب  يا  تسا 
تیادف مردام  مردپ و  تفگ : ثراح 

هحفص 530] ]
ترضح ینک . ییامنهار  رادروخرب و  مزال  شنیب  زا  دروم  نیا  رد  ار  ام  ییادزب و  هتسشن  ام  ياهلد  رب  هک  ار  یترودک  نیا  تسا  بوخ  هچ 

ار وت  ناشرازاب  یمرگ  دـندمآ  نم  زا  لبق  هک  يدارفا  ریگمـشچ  ياـهراک  و  . ) دـش هبتـشم  وت  رب  قح  هک  یتسه  يدرم  وت  نک ، سب  دومرف :
ددرگیم هتخانش  قح  هناشن  تمالع و  هب  هکلب  دوشیمن . هتخانش  دارفا  تیعقوم  تیصخش و  هب  ادخ  نید  هتخاس ) ناسون  بارطضا و  راچد 

[. 835 …  ] تخانش یهاوخ  ار  شلها  یسانشب  ار  قح  و 
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گنج ناجیه 

اریمح یهورگ ، هک  منیبیم  ایوگ  تفگیم : هک  مدینش  نامیلا  نب  ۀفیذح  زا  دوش  هتـشک  نامثع  هکنآ  زا  شیپ  لاس  کی  دیوگ : ینرع  هبح 
ادـخ هک  دزا -  هلیبق  دـیا و  هتفرگ  ار  رتش  نآ  بناوج  فارطا و  مه  امـش  دـنناریم و  شیپ  هدومن و  راوس  يرتش  رب  ار  امـش  ردام  هشیاـع ) )

رازراک هب  مدرم  دیسر و  ارف  لمج  گنج  زور  نوچ  دنیوا . نارای  دنکشب  ار  ناشیاهمدق  ادخ  هک  هبـضوبن  دنتـسه و  وا  اب  درب -  ناشخزودب 
هب نم  ات  دنکن  گنج  هب  عورش  امش  زا  کی  چیه  دیامرفیم ): مالسلا ) هیلع   ) ماما  ) دز ادص  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  یچراج  دنتخادرپ 

: دومرف دـنا  هتخاس  ریت  فدـه  ار  ام  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  میتفگ : درک  يزادـناریت  ام  فرط  هب  نمـشد  دـیوگ : مهد ؛ نامرف  اـمش 
دنتشک ار  ام  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  میدرک : ضرع  دنتشک  ار  ام  زا  رفن  دنچ  یتقو  دندرک  يزادناریت  ام  هب  هرابود  دیراد  هگن  تسد 

رگیدکی ندب  رد  هک  دوب  ییاه  هزین  میدز  هلمح  هب  تسد  ام  دیرب  هلمح  ادـخ  تکرب  ینابیتشپ و  اب  هللا  ۀـکرب  یلع  اولمحا  دومرف : ترـضح 
ریشمش اب  فویـسلاب  مکیلع  دز  ادص  ماما  یچراج  سپـس د  تشاذگیم . اپ  هزین  يور  رب  تفریم  هار  یـسک  رگا  هک  ییاج  ات  میربیم  ورف 

. دیربب هلمح 
ار ناشیاهاپ  مادقالاب  مکیلع  دز : ادص  ماما  یچراج  سپس  تشگیم  دنک  نامریشمش  يزیت  هک  میتفوکیم  اهنآ  هالک  رب  ریشمش  اب  نانچ  ام 

. دینکشب ار  ناشیاه  مدق  دینزب و 
دنا هبض  ینب  وا  نارای  تفگ : هک  مداتفا  هفیذح  نخس  دای  نم  دشاب و  هدش  عطق  اپ  ياهقاس  هک  مدیدن  زور  نآ  زا  رتشیب  يزور  چیه  دیوگ :

. دنکشب ار  ناشیاه  مدق  ادخ  تفگ : و 
هحفص 531] ]

یناطیش نآ  هک  دینک  مامت  ار  رتش  راک  ناطیش  هناف  ریعبلاب  مکیلع  دز  ادص  ماما  یچراچ  سپس  تسا . هدش  باجتسم  شیاعد  هک  متسناد  و 
. دیشک يا  هرعن  تسشن و  نیمز  هب  رتش  تخادنا و  ار  شیاهتسد  زا  یکی  يرگید  دز و  رتش  نآ  هب  هزین  اب  يدرم  هاگنآ  تسا 

لابند ار  نایرارف  دیـشکن و  ار  اهیمخز  دز : ادـص  ماما  یچراچ  دـنتخیرگ ، شفارطا  زا  مدرم  همه  دروآ و  رب  يدـنلب  داـیرف  هشیاـع  هاـگنآ 
. تسا ناما  رد  دراذـگ  نیمز  ار  دوخ  هحلـسا  سک د  ره  تسا و  ناـما  رد  تسب  دوخ  يور  رب  رد  تفر و  دوخ  هناـخ  هب  سک  ره  دـننکن و 

[. 836]

ماما نییعت 

درک و تیصو  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدنزرف  يارب  ار  تماما  يربهر و  ماقم  ترضح  نآ  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ندروخ  تبرض  زا  سپ 
. دیشاب هاوگ  تیصو  نیا  رب  دومرف : شا  هداوناخ  نایعیش و  ياسور  نادنزرف و  همه  هفینح و  نب  دمحم  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب 

تیصو وت  هب  هک  دومرف ، رما  نم  هب  ادخ  لوسر  مناج  رسپ  دومرف : داد و  لیوحت  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هب  ار  دوخ  هحلسا  باتک و  هاگنآ 
هب ار  شحالس  باتک و  درک و  تیـصو  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  مراپـسب ، وت  هب  ار  محالـس  اهباتک و  منک و 
. يراپسب مالسلا ) هیلع   ) نیسح تردارب  هب  ار  تماما  ماقم  دیسر  ارف  تتافو  هک  یماگنه  منک  رما  وت  هب  هک  دومرف : رما  نم  هب  و  درپس ، نم 

دودح ماگنه  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  هک  یلاح  رد  درک ، هجوت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شرـسپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  سپس 
ترسپ نیا  هب  ار  تماما  ماقم  هک  درک  رما  ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : دوب ، دوخ  ردپ  رانک  رد  تشاد و  لاس  هس 

. يراپسب نیسحلا ) نب  یلع  هب  هراشا  )
زین وت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مزیزع ! رسپ  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  سپس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  وا  هب  يراپسب و  مالسلا )) هیلع   ) رقاب ماما   ) یلع نب  دمحم  ترسپ  هب  ار  تماما  ماقم  هک  درک ، رما 
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. یناسرب مالس  نم  ملس و  و 
و تماما )  ) رما بحاص  وت  مناج ! رـسپ  دومرف : دش و  هجوتم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شرـسپ  هب  رگید  راب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگنآ 

یتـشک ار  وا  رگا  یـشکب  اـی  یـشخبب  ار  مجلم  نبا  يراد  قـح  وـت  يریگب ) میمـصت  مجلم  نبا  دروـم  رد  هک   ) یتـسه نم  نوـخ  رادراـیتخا 
[. 837 . ] نکن اوران  راک  نزب و  وا  رس  رب  تبرض  کی  زین  وت  دز ، مرس  قرف  رب  تبرض  کی  وا  هک  هنوگنامه 

هحفص 532] ]

دش ریخ  هب  تبقاع  هک  یناسر  مایپ 

، دنداتسرف ترضح  نآ  دزن  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ناشمایپ  غالبا  يارب  شادخ  مانب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ریبز  هحلط و  لمج  گنج  زا  لبق 
 … میسانشیم ییوگ  بیغ  يرگوداج و  هب  لبق ، اهلاس  زا  ار  شنادناخ  دوخ و  هک  میتسرفیم  يدرم  دزن  ار  وت  ام  شادخ ، يا  دنتفگ : اهنآ 

هیلع  ) یلع ياعدا  ادابم  يزاس …  راکـشآ  وا  رب  ار  قح  ات  ینکیم  زیتس  وا  اـب  هکلب  دـبیرفن  ار  وت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نخـس  شاـب  بظاوم 
نیا مالسلا ) هیلع   ) یلع نداد  بیرف  ياههار  زا  یکی  هک  نادب  دزاس ، بولغم  دهد و  رارق  دوخ  ریثءات  تحت  ار  وت  وا ، ياه  هتفگ  و  مالسلا )

وت يروخب و  وا  ياذغ  زا  ادابم  دهدیم  بیرف  ار  اهنآ  مدرم ، اب  ندرک  تولخ  نغور و  لسع و  یندیـشون و  یندروخ و  ندروآ  اب  هک  تسا 
وا و گنرین  زا  ناوخب و  ار  [ 838  ] هرخـس هیآ  يدید  ار  وا  هک  یماگنه  ورب ، وا  يوس  هب  ادخ  يرای  هب  نک و  يرود  روما  نیا  همه  زا  دـیاب 

: وگب وا  هب  ام  بناج  زا  ار  بلاط  نیا  هاگنآ  نک …  هاگن  وا  هب  هجوت  مامت  اب  يدیسر  وا  روضح  هب  یتقو  ربب ! هانپ  ادخ  هب  ناطیش  گنرین 
هللا یلص  ربمایپ  هک  يزور  زا  ام  هک  ینادیمن  ایآ  ینکن ؛ محر  عطق  هک  دنهدیم  دنگوس  ار  وت  یبسن ، يومع  رسپ  ود  وت و  ینید ، ردارب  ود 
مامز وت  هک  نونکا  میدـیرب ، اهنآ  زا  میدرک و  تفلاـخم  دوخ  ماوقا  مدرم و  اـب  وت  يربهر  وت و  رطاـخ  هب  تفر  ادـخ  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و 

رسای و رامع  دننام   ) هک یسک  نآ  نادب  ار  نیا  يدرک …  عطق  ار  نامدیما  يدرک و  عیاض  ار  ام  مارتحا  يا  هتفرگ  تسد  هب  ار  يربهر  روما 
رت تسـس  ام ، عافد  هب  تبـسن  وت ، زا  شعاـفد  تسا و  رتمک  اـم  زا  وت  يارب  شدوس  دـنکیم ، فرـصنم  اـم  اـب  یئوسمه  اـم و  زا  ار  …وت   ( 

. دشابیم
زا ار  وت  اـم  هکنیا  اـب  تشاد  اور  راـک  نیا  رب  ار  وـت  زیچ  هچ  يا ، هدوـمن  نیرفن  ار  اـم  يا و  هدرک  یمارتـحا  یب  اـم  هب  هک  دیـسر  ربـخ  اـم  هب 

راک نیرفن   ) میتسنادیم برع  نانامرهق  نیرتعاجش 
هحفص 533] ]

. دهدیم تسکش  ار  ام  وت ، نیرفن  يرادنپیم  يا و  هداد  رارق  دوخ  یلومعم  راک  ار  ام  رب  نیرفن  وت  تسین ) عاجش  مدآ 
دبع ردارب  يا  دومرف : دیدنخ و  دید  ار  وا  ات  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دـناوخ ، ار  هرخـس  هیآ  اهنآ  روتـسد  قبط  دیـسر  ام  هب  یتقو  شادـخ ،

يزیچ دیئامرفب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مناسرب . امـش  هب  ار  یمایپ  مدمآ  نم  یلو  تسا  عیـسو  اج  تفگ : شادخ  کیدزن ، ایب  سیق 
رگا ات  منیـشنب  تولخ  ياج  رد  وت  اب  یهاوخیم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مرادن . یتفگ  هچنآ  هب  يزاین  تفگ : شادخ  دـیروخب … 

. تسا راکشآ  نم  يارب  يزار  ره  مرادن  يزار  تفگ : شادخ  ییوگب . نم  هب  يراد  زار 
؟ ینک يرود  مدرک  داهنـشیپ  وت  هب  نم  هک  يروما  نیا  زا  هک  درکن  شرافـس  وت  هب  ریبز  اـیآ  هک  داد : مسق  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگنآ 

ایآ دومرف : درک و  وا  طسوت  هرخـس  هیآ  ندناوخ  هب  هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگنآ  ییامرفیم ؛ هک  تسا  روط  نیمه  تفگ : شادـخ 
ار هیآ  نآ  شادـخ د  ناوخب . هراـبود  ار  هیآ  نآ  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  يرآ ، تفگ : شادـخ د  ینک ، نینچ  تفگن  وـت  هب  ریبز 
ار وا  ياـهطلغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـناوخیم ، ار  هیآ  وا  ناوـخب ، ار  هیآ  نآ  دوـمرف : شادـخ  هـب  ررکم  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ماـما  دـناوخ .

. دناوخ ار  هیآ  نآ  راب  داتفه  ات  وا  درکیم ، حیحصت 
ایآ دومرف : شادـخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگنآ  دـهدیم ؛ ار  هیآ  رارکت  روتـسد  ناـنم  ؤمریما  ارچ  اـبجع ! تفگ : دوخ  شیپ  شادـخ 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هتفای  شمارآ  تلد  هک  ینکیمن  ساسحا د 
. تفای شمارآ  ملد  دنگوس  ادخب  يرآ  تفگ : شادخ 

، وت طسوت  ار  یمایپ  هچ  رفن ، ود  نآ  وگب  نونکا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
. دناسر مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  ار  اهنآ  مایپ  شادخ  دنا ؟ هداتسرف  نم  يارب 

: وگب اهنآ  هب  تسا .) نینچ  ماما  خـساپ  هصالخ  . ) ناسرب اهنآ  هب  ارم  مایپ  دومرف : شادـخ  هب  داد و  ار  اهنآ  بلاطم  ماـمت  خـساپ  ماـما  هاـگنآ 
ردارب دیرادنپیم  امش  دنکیمن . تیاده  ار  نارگمتس  هورگ  دنوادخ  دنکیم ، تیافک  امش  تیموکحم  رب  لالدتسا  يارب  امش ، دوخ  راتفگ 

عطق تیلهاج  دنویپ  مالـسا  ندـمآ  اب  یلو  منکیمن  راکنا  ار  نآ  یبسن  يدـنواشیوخ  دروم  رد  هتبلا  دـیتسه ، نم  یبسن  يومع  رـسپ  ینید و 
ردارب دروم  رد  اما  دش ،

هحفص 534] ]
تحت زا  دیدرب و  نیب  زا  ار  ینید  ردارب  هویش  دیدومن و  تفلاخم  ادخ  نآرق  اب  دوخ  ياهراک  اب  امـش  دییوگیمن ؛ تسار  امـش ؛ ندوب  ینید 

يور زا  امش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  زا  نم ، رطاخ  هب  مدرم  اب  امـش  تفلاخم  دروم  رد  دیدش …  جراخ  نم  نامرف 
زا رگا  دـیدومن و  لطاب  هدرک و  نوگرگد  ار  قح  نآ  نم ، اب  تفلاخم  اب  ادـعب  یلو  دـیدرک ) تعیب  نم  اب  و   ) دـیدومن تفلاخم  اهنآ  اب  قح 

هزیگنا هوالع ، هب  تسا ، امـش  دوخ  ندرگرب  نم  اـب  تفلاـخم  دـیدج  هاـنگ  لـطاب و  نآ  هاـنگ  سپ  دـیدرک  تفلاـخم  مدرم  اـب  لـطاب  يور 
. دوب ایند  هب  عمط  رطاخ  هب  هکلب ) دوبن ، نم  يارب   ) مدرم اب  امش  تفلاخم 

دیما ندرک  عطق  اریز   ) دنتفرگن نم  رب  ینید  بیع  هک  رکـش  ار  ادخ  دیدقتعم ؛ نینچ  مدرک و  عطق  ار  امـش  دـیما  دـیئوگیم : هکنیا  دروم  رد 
تعیب قح و  زا  امش  یچیپرس  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نآ  امش ، زا  نم  يرود  هزیگنا  اما  و  تسین ) ینید  مرج  ناراک ، تیصعم  ناگدولآ و 

 … دیدروآ نوریب  ناتندرگ  زا  دیدرک و  هراپ  دنکیم  هراپ  ار  شراسفا  هک  ییاپراچ  دننام  ار  تعیب  راسفا  دش و  امش  ینکش 
یماقم و ره  رد  هک  دـینادب  دـیتسنادن ، نم  تعاجـش  بسانم  ارم  نیرفن  ور  نیا  زا  دـیدناوخ و  برع  نانامرهق  نیرتعاجـش  زا  ارم  هکنیا  اما 
دیهدب و نم  هب  دنمناوت  لد  دنوادخ  مریگ و  رارق  نمشد  يانگنت  رد  تخس  هک  تساجنآ  رد  نم  تعاجش  تسا ، بسانم  يراک  يا  هلحرم 

رگوداج نادناخ  زا  رگوداج و  امش ، رادنپ  هب  هک  یـسک  نیرفن  هک  ارچ  دینک ، یبات  یب  دیابن  نم  نیرفن  دروم  رد  امـش  اما  مزیخرب  عافد  هب 
. درادن یسرت  تسا 

: درک نیرفن  نینچ  ار  اهنآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاگنآ 
ار هچنآ  دنداد و  نم  هب  ار   … نامثع و )  لتق  رد  نتشاد  تسد  يرگوداج و   ) اوران تبسن  دنا و  هدرک  متس  نم  رب  ریبز  هحلط و  رگا  ایادخ !
؛ دندرک تفلاخم  تربمایپ  وت و  اب  دندومن و  نامتک  یلو  دندینـش ، دـندید و  نم  نءاش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک 

نیرت تخـس  اـب  ار  اـهنآ  ترخآ  رد  نادرگ و  راوـخ  ار  هـحلط  زیرب و  شیهارمگ  رد  ار  شنوـخ  شکب و  یعـضو  نیرتدـب  اـب  ار  ریبز  سپ 
. امرف رفیک  تازاجم 

رفن ود  نآ  زا  هک  تفرگ  میمصت  شادخ  نک ؛ باجتسم  ایادخ ! نیمآ ، تفگ : شادخ 
هحفص 535] ]

. دیوج يرازیب  ریبز ) هحلط و  )
رگم موریمن  ادخ  هب  هن  تفگ : شادخ  نک . غالبا  اهنآ  هب  ارم  راتفگ  ورب و  رفن  ود  نآ  دزن  شادخ  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اما 
. دنک قفوم  وت  دروم  رد  شدوخ  يدونشخ  ریسم  رد  ارم  دنادرگزاب و  وت  يوس  هب  گنرد  یب  ارم  هک  ینک  اعد  یهاوخب و  ادخ  زا  هکنیا 
غالبا اهنآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مایپ  تفر و  ریبز  هحلط و  دزن  شادـخ  درک ، ار  اعد  نیمه  شادـخ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

تداهش هب  ترضح  نآ  باکر  رد  دش و  ماما  نارای  ءزج  لمج  گنج  رد  تشگزاب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  باتـش  اب  سپـس  درک 
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[. 839 . ] دیسر

یلع ماما  يزاون  میتی 

يرادقم دادغب ) کیدزن  يرهش   ) ناولح نادمه و  زا  یناریا  يدرم  دوب ، هفوک  رد  ترضح  نآ  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  رـصع 
. دروآ مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  ریجنا  لسع و 

. دنیامن رضاح  ار  میتی  ناکدوک  دومرف : اهنآ  هب  دیبلط و  ار  شباحصا  ياسور  مدنامه  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
نآ سپس  دنروخب ، اهلسع  نآ  زا  ات  داد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  لسع  ياهکـشم  رـس  ترـضح  نآ  دندومن ، رـضاح  ار  میتی  ناکدوک  اهنآ 
هن دنـسیلب  ار  اهکـشم  رـس  نامیتی  دـیاب  ارچ  نانم ! ؤمریما  يا  دیـسرپ : یـصخش  دومن . میـسقت  مدرم  نیب  تخیر و  اهفرظ  ناـیم  رد  ار  لـسع 

؟ نارگید
. ءابالا ۀیاعرب  اذه  مهتقعلا  امنا  یماتیلاوبا و  مامالا  نا  دومرف : خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

میتی ناکدوک  هب  ار  اهنآ  ندیسیل  مشاب ) هدرک  يردپ  اهنآ  هب  تبسن  هکنآ  رطاخ  هب  و   ) اهردپ باسح  هب  نم  تسا و  نامیتی  ردپ  ماما ، انامه 
[. 840  ] مدرک راذگاو 

هحفص 536] ]

يراد تناما  ییوگتسار و 

وا رب  وت و  رب  دومرف : ماما  دیناسر ؛ مالـس  امـش  هب  روفعی  یبا  نب  هللادـبع  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  دـیوگیم : سمهکوبا 
: دیوگیم مالسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  وا  هب  یتفر  هللادبع  دزن  هک  یتقو  داب ، مالس 

، دیسر یلعا  ماقم  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلماع  هچ  رطاخ  هب  هک  شیدنیب  تسرد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  رد  يراد  تناما  ییوگتسار و  تلصخ  ود  رطاخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع انامه  زاس ، دوخ  هشیپ  ار  لماع  نامه 

[. 841 . ] دمآ لئان  یلاع  ماقم  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و 

دنوادخ یبیغ  ياهدادما  هب  نانیمطا 

هدیـشوپ یگنج  سابل  هرز و  هکنآ  یب   ) دوب هدیـشوپ  هماج  ود  اهنت  هک  مدید  ار  يدرم  گنج  نادـیم  رد  يزور  دـیوگیم : سیق  نب  دـیعس 
نیا اب  يا  هقطنم  نینچ  رد  نانم ! ؤمریما  يا  مدیـسرپ : تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنم  ؤمریما  مدـید  متفر ، شیوس  هب  بسا  رب  راوس  دـشاب )

!؟ سابل
طوقـس یهوک  زا  ات  دننکیم  ینابهگن  وا  زا  هتـشرف  ود  ادـخ  بناج  زا  کنیا  رگم  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دیعـس ! يا  يرآ  دومرف : ترـضح 

[. 842 . ] دنراذگ او  زیچ  همه  هب  تبسن  ار  وا  دسر  ارف  لجا )  ) یهلا ياضق  هک  یتقو  یلو  دتفین ، یهاچ  هب  ای  دنکن و 

دنمتریغ افو و  اب  یمالغ 

ربنق تفریم ، نوریب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاگ  ره  تشادیم ، تسود  رایسب  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالغ  ربنق  هدمآ : تیاور  رد 
تکرح ترضح  رس  تشپ  رد  زین  ربنق  تفر ، نوریب  مالسلا ) هیلع   ) یلع یبش  درکیم ، تکرح  مالسلا ) هیلع   ) یلع لابند  هب  ریـشمش ، اب  زین 

؟ یئآیم نم  لابند  هب  بش  تقو  نیا  رد  هک  هدش  هچ  ار  وت  ربنق ! يا  دومرف : دیآیم  ربنق  دید  ترضح  یتقو  درکیم ،
( مشاب هتشاد  ار  وت  ياوه  و   ) مشاب ترس  تشپ  ات  ما  هدمآ  درک : ضرع  ربنق 
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؟ نیمز لها  زا  ای  ینکیم  ظفح  نامسآ  لها  زا  ارم  وت  ایآ  وت  رب  ياو  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع
هب دنناوتیمن  نامسآ  زا  ادخ  نذا  هب  زج  نیمز  لها  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع منکیم ؛ ظفح  ار  وت  نیمز  لها  زا  هکلب  هن  درک : ضرع  ربنق 

[. 843  ] تشگزاب ربنق  هاگنآ  درگرب ، دننک ، يراک  نم 
هحفص 537] ]

تمایق رد  اهناسنا  نیرتهب 

درک و مدرم  هب  ور  هاگنآ  دوب ، رتسا  رب  راوس  مدید  لمج ) گنج  نایرج  رد   ) هرصب رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 
؟ دنتسیک تمایق  رد  اهناسنا  نیرتهب  هک  مهدن  ربخ  امش  هب  ایآ  دومرف :

ماگنه ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد   ) وت اریز  هدب  ربخ  ام  هب  نانم ؟ ؤمریما  يا  ارچ  تفگ : تساخرب و  يراصنا  بویا  وبا 
. میدوب بیاغ  ام  يدوب و  رضاح  یحو ) تفایرد 

يرترب تلیـضف و  سک  چیه  هک  دنتـسه ، بلطملادـبع  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  تمایق  رد  تاقولخم  نیرتهب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
. رفاک رگم  دنکیمن  راکنا  ار  اهنآ 

. میسانشب ار  اهنآ  ات  نک  رکذ  ار  اهنآ  مان  نانم  ؤمریما  يا  درک : ضرع  رسای  رامع 
نیرتهب تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اهنآ  نیرتهب  دـنناربمایپ و  تمایق  رد  تاقولخم  نیرتهب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

دمحم یصو  ءایصوا ؛ نیرتهب  انامه  دیآ و  وا  زا  دعب  يربمایپ  هکنآ  ات  دوب  دهاوخ  ربمایپ  نآ  یصو  ناشربمایپ ، زا  دعب  یتما ، ره  رد  صخش 
هزمح نادیهش  نیرتهب  دنتسه و  نادیهش  ءایصوا ، زا  دعب  تاقولخم  نیرتهب  و  تسا . مالسلا )) هیلع   ) یلع ینعی   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دنشابیم رفعج  و 
 … تسا هدشن  اطع  لاب  ود  نیا  وا  زج  تما  نیا  زا  سک د  چیه  هب  دنکیم و  زاورپ  تشهب  رد  نآ  اب  هک  دراد  هزات  رت و  لاب  ود  رفعج 

[. 844 …  ] تسا جع )  ) يدهم رگید  مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هون  ود  رگید  و 
هحفص 538] ]

هدنیآ زا  ربخ 

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا 
نال یضم و  ییش  نع  ینولئست  هللاوف  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  تفگیم : دوب و  ینارنخـس  لوغـشم  مدرم  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
زا هتـشذگ و  بلاطم  زا  ارم  دیـسرپ  دـیهاوخن  دـنگوس ! ادـخ  هب  سپ  ارم ، دـیباین  هک  نآ  زا  شیپ  نم ، زا  دیـسرپب  هب ؛ مکتئبن  ـالا  نوکی  نع 

: تفگ تساخرب و  صاقو د  یبا  نب  دعس  نآ ، هب  ار  امش  منک  هاگآ  هک  نآ  رگم  دمآ ، دهاوخ  شیپ د  هک  یبلاطم 
نم زا  يدیـسرپ  هنیآ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  نادـب ، دومرف : سپ د  تسا ؟ نم  شیر  رـس و  رد  يوم  هزادـنا  هچ  وگب  نم  هب  نینم ! ؤملاریما  اـی 

شیر رس و  رد  تسین  و  ار ؛ نآ  نم  زا  دیسرپ  یهاوخ  وت  هک  دوب  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  نم  تسود  هک  یـشسرپ 
رمع ارم ، رسپ  نیسح  تشک  دهاوخ  هک  تسا  يا  هلاغزب  وت  هناخ  رد  هک  یتسرد  هب  هتسشن و  ناطیش  وا  خیب  نب و  رد  هک  نآ  رگم  یئوم ، وت 

[. 845 (. ] هدوب کچوک  یلاسدرخ  زور  نآ  رد  صاقو  یبا  دعس  سپ  دعس 

رفاک نمؤم و 

اب نانم ! ؤمریما  يا  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  يدرم  هرـصب  رد  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
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اهنیا مان  سپ  تسا ، یکی  مه  نام  جـح  و  یکی ، مه  نامزامن  و  یکی ، زین  نامربمایپ  تسا و  یکی  ناـمتوعد  میگنجیم  اـم  هک  یمدرم  نیا 
یضعب دیامرفیم : هک  يا  هدینـشن  رگم  تسا ، هدیمان  ار  اهنآ  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  یمان  نامه  هب  دومرف : ترـضح  میراذگب ؟ هچ  ار 

میرم نب  یـسیع  هب  و  هدرب ، الاب  ار  يا  هراپ  تاجرد  و  دنتفگ ، نخـس  ادـخ  اب  نانآ  زا  یـضعب  میداد ، يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا 
هلباـقم دـمآ  ناـشیارب  نشور  لـئالد  هکنآ  زا  سپ  تساوخیم  ادـخ  رگا  و  میدومن ، دـییءات  سدـقلا  حور  هب  ار  وا  میداد و  نشور  لـیالد 

نامیا نانآ  زا  يا  هراپ  سپ  دندرک ، فالتخا  نکل  دندرکیمن و 
هحفص 539] ]

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  وا و  نید  ادخ و  هب  ام  داتفا  ام  نایم  فالتخا  نوچ  سپ  داد : همادا  ماما  سپس  [ 846  ] دندیزرو رفک  يا  هراپ  دندروآ و 
هب مه  ام  و  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ار  نانآ  اب  گنج  ادـخ  نارفاک ، نانآ  منانم و  ؤم  ءزج  ام  سپ  میرتراوازـس ، قح  باـتک و  ملـس و  هلآ و  و 

[. 847 . ] میتساخرب گنج  هب  ناشیا  اب  ادخ  هدارا  نامرف و  تساوخ و 

قیفر تسود و  عاونا 

ناملـسم ناردارب  اقفر و  قوقح  هب  عجار  تساخ و  اـپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یع روضح  رد  هرـصب  رد  يدرم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
: تسا عون  ود  قیفر  دومرف : ترضح  درک ، لا  ؤس  دوخ ،

يرهاظ يروص  یعقاو ، صلاخ 
یقیفر هب  رگا  تسا ، لاـم  لاـیع و  لـها و  لاـب و  رپ و  مکح  هبوـت  يارب  تسا ، مکحم  هجنپ ي  ثداوـح ) ربارب  رد   ) صـالخا اـب  قـیفر  اـما 

ار شبیع  زار و  زرو ، توادـع  شنمـشد  اب  شاب ، افـص  اـب  دوب  افـص  اـب  هک  ره  اـب  نکم ، غیرد  شهار  رد  ناـج  لاـم و  زا  يدرک  ناـنیمطا 
. دنتسه بایمک  خرس  توقای  لثم  ناتسود  زا  هقبط  نیا  هک  نادب  یلو  نک ، راهظا  ار  شلامک  نسح و  ناشوپب ،

شوخ وا  نوچ  مه  وت  رادـم ، مشچ  وا  زا  ار  دوخ  نطاـب  صولخ  یلو  وشن  ادـج  وا  زا  يوش  رو  هرهب  شیتـسود  زا  نوچ  يرهاـظ : قیفر  اـما 
[. 848 . ] شاب ور  هداشگ  نابز و 

يدبا نیرفن 

نآ زا  رارصا  اب  دش و  رضاح  ماما  نیلاب  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع رمع  ینایاپ  تاظحل  رد  وا  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  زا  هتابن  نب  غبـصا 
: دومرف تفریذپ و  ار  وا  شهاوخ  ترضح  درک  ثیدح  ياضاقت  ترضح 

، متفر ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدایع  هب  نم  مه  زور  کی  يدمآ  متدایع  هب  وت  هک  يروط  نامه  غبصا !
هحفص 540] ]

ارف دجـسم  هب  وا  بناج  زا  یمایپ  ندینـش  يارب  ار  ناـنآ  مور و  مدرم  ناـیم  هب  اـت  تساوخ  نم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا رت  نیئاـپ  هلپ  کـی  ورب و  ربنم  زارف  رب  یتفر  هک  دجـسم  هب  تفگ : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : ماـما  مناوخب ؛

: وگب نینچ  مدرم  هب  تسیاب و  منیشنیم  نم  هک  ییاج 
. دریگ رارق  نیدلاو  قاع  مشخ و  دروم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  … 

. دزیرگب شیوخ  يالوم  زا  هکنآ  رب  ادخ  تنعل 
. دزاس مورحم  شقح  زا  ار  وا  دزرو و  تنایخ  ریجا  دزم  رد  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل 

ار تیعمج  هک  یلاـح  رد  دجـسم  ياـهتنا  زا  يدرم  نیب  نیا  رد  مدـمآ  ریز  هب  ربـنم  زا  متفگ و  ترـضح  نآ  رما  هب  هک  دوـب  یتـالمج  اـهنیا 
: تفگ دمآ و  شیپ  دناسرب  نم  هب  ار  دوخ  تشاد  یعس  تفاکشیم و 
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هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  متفگن و  يزیچ  وا  خـساپ  رد  نم  نک ، حیرـشت  ام  يارب  ار  اهنآ  یتفگ ، راصتخا  هب  هلمج  هس  نسحلاابا  يا 
دوخ تسد  نایم  رد  ارم  ناتشگنا  زا  یکی  ترـضح  هظحل  نیا  رد  دیوگیم : غبـصا   ) مدرک لقن  ار  درم  نآ  نخـس  متـشگزاب و  ملـس  هلآ و 

: دومرف و  تفرگ )
تاملک نآ  حرش  رد  لاح  نیمه  اب  دوب و  هتفرگ  دوخ  تسد  رد  نینچ  نیا  ارم  ناتشگنا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  غبـصا !

: دومرف
ام زا  هک  ره  میتسه  مدرم  نیا  يـالوم  وت  نم  داـب . وا  رب  ادـخ  تنعل  دروآ ، مشخ  هب  ار  اـم  سک  ره  میتسه  تما  نیا  ناردـپ  وت  نم و  یلع !

ادـخ لوسر  ترتع  تیب و  لـها  یتسود  هک   ) اـم ترجا  رد  سک  ره  میتـسه  تما  نیا  ریجا  وت  نم و  ددرگ . ـالتبم  يدـبا  نیرفن  هب  دزیرگب 
زین نم  تفگ و  نیمآ  ترـضح  سپ  ددرگ . راـتفرگ  وا  فـطل  زا  يرود  ادـخ و  تنعل  هب  دزرو  تناـیخ  تسا ) ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[. 849 …  ] متفگ نیمآ 
هحفص 541] ]

یلع ترضح  ياه  يزاس  دجسم 

دجـسم بونج  رد  دحا و  هقطنم  رد  تشاد  یلماک  هجوت  يزاس  دجـسم  هلءاسم  هب  دوخ  یگدـنز  نارود  مامت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
. تخادرپیم يزاس  دجسم  رما  هب  درکیم  تماقا  هک  اج  ره  هعبس و  دجاسم  هلحم  رد  هنیدم و  رهش  رد  یبنلا و 

. دربن دای  زا  ار  سدقم  رما  نیا  زین  هار  لوط  رد  دادیم  تکرح  نیفص  نادیم  يوسب  ار  دوخ  رکشل  هک  یماگنه  یتح 
، تیه فارطا  رد  خارف  نادیم  کی  رد  دز و  رود  ار  رهش  نآ  دشن ، رهش  دراو  دیسر  تیه  يزرم  رهش  هب  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اذل 
رد مدرم  ینالوط  نایلاس  ات  هک  تخاس  اـجنآ  رد  يدجـسم  تشاد و  یهاـتوک  فقوت  راـطقا  ماـن  هب  يا  هقطنم  رد  دومن و  فقوت  ار  یتدـم 

[. 850 . ] دندناوخیم زامن  اجنآ 
رد قدنخ  گنج  رد  دودبع  نبورمع  رب  يزوریپ  دای  هب  يدجسم  نینچمه  هفوک و  هرصب و  هنیدم و  دجسم  نتخاس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

[. 851 . ] دناوخیم زامن  اجنآ  رد  اهبش  درک و  انب  حتف  دجسم  مانب  بازحا ، هلحم 

مدرم يداصتقا  عضو  هب  هجوت 

يداصتقا لکشم  راچد  وا  یتموکح  هقطنم  مدرم  هکنیا  رطاخب  يراصنا  بعک  نب  ۀظرق  مانب  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع
: دسیونیم دندوب  هدش 

تالکـشم رد  سپ  تسا ، هدش  کشخ  رپ و  هک  دنا  هتـشاد  يرهن  ناشیاهنیمز  رد  هک  دنا  هتفگ  وت  نارادنامرف  هزوح  زا  همذ  لها  زا  ینادرم 
! نک حالصا  ار  رهن  نآ  و  نک . هعلاطم  اهنآ  يداصتقا 

ماجنا زا  و  دـندرگ ، ناوتان  دـننک و  چوک  اـجنآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـندرگ  نیمءاـت  مدرم  دوش و  یناداـبآ  رگا  دـنگوس ! مدوخ  ناـجب 
[. 852  ] دننام زاب  تسا  تکلمم  حالص  هب  هک  ییاهراک 

هب همان  رد  هشیمه  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اریخ ؛ نیحالفب  یـصوی  بتکی  نینم  ؤملاریما  ناک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  اذـل 
. درکیم ار  نازرواشک  شرافس  دوخ  یتموکح  نارازگراک 

جارختسا ار  نیمز  لد  رد  هتفهن  ياهتمعن  دزیم و  لیب  هراومه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رگید ، یثیدح  رد  و 
[. 853 . ] درکیم
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تسوا راختفا  ندرک  راک 

. دومنیم هجوت  دیلوت  راک و  هب  ینوگانوگ  ياههار  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع
. تفرگیم ترجا  نآ  تباب  زا  دادیم و  بآ  ار  مدرم  ياهناتسغاب  نآ  اب  هک  تشاد  يرتش  یناوج  رد  - 

. تفرگ می  ترجا  دروآیم و  رهش  هب  یندیماشآ  بآ  رود  ياههار  زا  رتش  اب  و  - 
. دروآ دوجو  هب  هنیدم  فارطا  رد  ار  يدایز  تاغاب  تشادیم و  تسود  ار  يرادغاب  يراکتخرد و  يزرواشک و  - 

. درکیم مارحلا  تیب  جاجح  نارفاسم و  فقو  ار  نآ  دزیم  هراوف  بآ  اههاچ  زا  یتقو  دنکیم ، هاچ  - 
نآ نکیل  دننک  کمک  شراک  رد  ار  وا  دـنریگب و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسد  زا  ار  لیب  هک  دـندرکیم  رارـصا  ترـضح  ناتـسود  یهاگ  - 

[. 854  ] دادیم همادا  دوخ  راک  هب  دشیم و  عنام  ترضح 
مهارف یـسیر  مشپ  زا  ار  دوخ  جاـیتحا  دروم  ياـه  ساـبل  زین  ناـنآ  دومنیم ، قـیوشت  دـیلوت  راـک و  هب  زین  ار  دوـخ  نارـسمه  نادـنزرف و  - 

[. 855  ] دنتفابیم ارنآ  دوخ  دندومنیم و 
[. 856 . ] دنشابن نارگید  جاتحم  ات  درکیم  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  فقو  ار  اهناتسلخن  زا  یخرب  - 

هحفص 543] ]

تسیز فلکت  یب 

: دنکیم لقن  ییحی  نب  طول  فنخموبا 
: دومرف اهنآ  زا  یکی  رد  هک  درکیم  یئاه  ینارنخس  مدرم  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  لمج  گنج  زا  سپ 

.؟ دیریگیم داریا  نم  هب  ارچ  هرصب  مدرم  يا  ةرصبلا  لها  ای  یلع  نومقن  ام 
: داد همادا  درکیم  دوخ  نهاریپ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  هاگنآ 

دشابیم ما  هناخ  لها  ياه  هتفاب  زا  دینیبیم  هک  ارم  سابل  ود  نیا  ادخ ! هب  دنگوس  یلها ؛ لزغ  نمل  امهنا  هللاو 
: دومرف دوب  کشخ  نان  يرصتخم  نآ  رد  تشاد و  دوخ  هارمه  هک  يا  هسیک  هب  درک ، هراشا  سپس 

. تسا هنیدم  رد  نم  دوخ  هلغ  زا  مراد  هارمه  هب  هک  يرصتخم  كاروخ  نیا  ادخ  هب  دنگوس  هنیدملاب ؛ یتلغ  نم  الا  یله  ام  هللاو 
زا ادـخ  دزن  رد  مشاـب  هتـشادرب  دـیدید  هچنآ  زا  هداـیز  موـش و  جراـخ  هرـصب  مدرم  امـش  دزن  زا  نـم  رگا  دوـمرف : مدرم  هـب  باـطخ  هاـگنآ 

[. 858 . ] درک داریا  هفوک  مدرم  يارب  زین  ار  ینارنخس  نیمه  هباشم  ترضح  هک  تسا  تایاور  رد  و  [ 857  ] مشابیم ناراکتنایخ 

یلع هناخ  رانک  سانشان  يدرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  روآدای  هک  يروط  هب  دش ، ازع  هچراپکی  هفوک  رسارس  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تداهـش  زور 
انا هللا تفگیم : هک  یلاح  رد  ناباتش  نایرگ و  يدرم  دندید  مدرم  ناهگان  تفرگ ، ارف  ار  مدرم  بارطـضا  تشهد و  دوب ، هنیدم  رد  ملـس  و 

هدیرب توبن  تفالخ  هتشر  زورما  دزیم : دایرف  وا  دوب ) رضخ  ترـضح  ایوگ   ) دنتخانـشیمن ار  وا  مدرم  دمآیم ، شیپ  هب  نوعجار  هیلا  انا  و 
: تفگ نینچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  باطخ  يرادگ  زوس و  اب  هاگنآ  دمآ ، مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هناخ  رد  هب  هکنیا  ات  دش ،

نیقی رد  و  رتورشیپ ، همه  زا  نامیا  هب  شیارگ  رد  يدوب و  رتماگـشیپ  همه  زا  مالـسا  هب  شیارگ  رد  وت  نسحلاوبا ! يا  دنک  تمحر  تیادخ 
شیب ادخ ، هب  همه  زا  رتکانسرت  رتراوتسا و 
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 … يدومن يرادساپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رتشیب  همه  زا  يدیشک و  جنر  همه  زا 
يراوخ و گنج ، ههبج  رد  اهنآ  هک  ماگنه  نآ  يدوب ، اناوت  وت  دـندوب  ناوتان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  هک  ماـگنه  نآ 

 … یتساخ اپ  رب  وت  دندرک  یتسس  اهنآ  هک  تقو  نآ  يدوب و  گنج  نایم  درم  وت  دندادیم ، ناشن  دوخ  زا  ینوبز 
 … دنزغلن نافوط  ربارب  رد  هک  راوتسا  ربتس و  یهوک  اما  يدوب  هوک  نوچمه  وت 

اب مالسا  دش  شوماخ  اه ) هنتف   ) شتآ ياه  هلعش  دیدرگ و  ناسآ  لکشم  لئاسم  دوش و  نشور  تسار  هار  تدوجو  وترپ  رد  هک  یـسک  يا 
هک یتسه  نآ  زا  رتگرزب  وت  يدرب ، ورف  هاکناج  یمغ  جـنر و  رد  ار  تنانیـشناج  تنتفر  اب  دـیدرگ ، راکـشآ  ادـخ  نامرف  و  تفرگ ، ورین  وت 
انا هللا و  انا  دومن  دروخ  ار  اهناسنا  نیمز  رد  و  درک ، هولج  گرزب  رایسب  نامـسآ  رد  وت  قارف  تبیـصم  ددرگ ، ناربج  هیرگ  اب  تقارف  گوس 

 … میتسه یهلا  ياضق  میلست  ام  نوعجار  هیلا 
. يدوب مشخ  هرارش  نارفاک  يارب  و  ریذپان ، للخ  دنلبرس و  یهوک  رگنس و  هانپ و  نانم ، ؤم  يارب  وت 

ار وا  نخـس  دـندوب و  شوـگ  اپارـس  رـضاح ، مدرم  همه  وا ، راـتفگ  لوـط  رد  تفگیم و  نخـس  لد  زوـس  اـب  ناـنچمه  سانـشان  مدرم  نآ 
یلو دنتخادرپ  شیوجتسج  هب  دندیدن ، ار  وا  سپس  دنتسیرگ ، همه  نارـضاح  تسیرگ ، تخـس  دش و  مامت  وا  نخـس  هکنیا  ات  دندینـشیم ،

[. 859 . ] دندرکن شیادیپ د 

؟ هدرک نینم  ؤملاریما  یسک  هچ  ار  وت 

ریما نینم  ؤم  رب  ار  وت  سک  هچ  دـنیوگیم ، نینم  ؤملاریما  امـش  هب  یلع  اـی  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ  يدرم  يزور 
ای درک : ضرع  تفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  درم  نآ  هدرک ، نینم  ؤم  ریما  ارم  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ترضح  هدرک ؟

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هدرک ؟ شقلخ د  رب  ریما  ار  وا  ادخ  هک  دیوگیم  تسار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ایا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
هدـش قلخ  رب  ریما  لجوزع ، يادـخ  زا  تیـالو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتسار  هب  دومرف : دـش و  نیگمـشخ  درم  نآ  نخـس  زا  ملـس  هلآ و  و 

، تسا
هحفص 545] ]

هللا و تجح  هللا و  هفیلخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  هتفرگ  نآ  رب  هاوگ  ار  هکئالم  هدومن و  دقعنم  ار  نآ  دوخ  شرع  يالاب  رد  دـنوادخ 
ار وا  هک  ره  هتخانـشن و  ارم  دسانـشن ، ار  وا  هک  ره  تسادـخ ، زا  ینامرفان  وا و  ینامرفان  تسادـخ و  تعاطا  شتعاط  تسا ، ناناملـسم  ماما 

دسانشب
اب هک  ره  هدرک …  راکنا  ارم  تلاسر  دنک  راکنا  ار  وا  يریما  هک  ره  تسا و  هدـش  نم  توبن  رکنم  دـش  وا  تماما  رکنم  هک  ره  هتخانـش  ارم 

همطاف رهوش  وا  و  هدـش ، قلخ  نم  لگ  زا  تسا و  نم  زا  وا  اریز  هداد ، مانـشد  ارم  دـهد  مانـشد  ار  وا  هک  ره  هدـیگنج و  نم  اب  دـنک  دربن  وا 
: دومرف سپس  تسا ، مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  ردپ  تسا و  نم  رتخد  مالسلااهیلع 

میتسه ادخ  ياه  تجح  مالسلا ) هیلع   ) نیسح دنزرف  هن  مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  مالـسلااهیلع و  همطاف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم و 
[. 860  ] دنتسه ادخ  ناتسود  ام  ناتسود  تسادخ و  نمشد  ام  نانمشد  وا ، قلخ  رب 

ریبز لتاق 

دوخ تشگزاب  هار  رد  وا  تشگرب ، تفرگ و  هلصاف  نادیم  زا  لمج  گنج  رد  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همع  رـسپ  ریبز 
هیلع  ) یلع دزن  ار  شریشمش  وا  نتشک  زا  سپ د  لتاق  دناسر . لتق  هب  ار  وا  سپـس  دش  توعد  ندروخ  اذغ  هب  زومرج  نبا  مانب  يدرف  طسوت 

: دومرف تسیرگنیم  ار  ریبز  ریشمش  هک  روط  نامه  ترضح  دروآ ، مالسلا )
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. تسا هدودز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرچ  زا  ار  هودنا  مغ و  رابغ  هراومه  ریشمش  نیا 
. درک هزیاج  ياضاقت  ترضح  زا  زومرج  نبا  هاگنآ 

نبا دـیهد ، تراشب  خزود  هب  ار  ریبز  هیفـص  دـنزرف  تلاق  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : ترـضح 
، نانآ هارمه  هب  تسویپ و  نیقرام  هارمگ  هورگ  هب  ناورهن  گنج  رد  اهدعب  دـش و  رود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  زا  یگدنکفارـس  اب  زومرج 

[. 861 . ] دیشک خزود  هب  تخر  جراوخ  یمنهج  هورگ  اب  دیشک و  مالسلا ) هیلع   ) یع رب  غیت 
هحفص 546] ]

نایاوشیپ هب  تحیصن 

هدرک فص  هب  یمومع  هلمح  کی  روظنم  هب  ار  دوخ  ياهورین  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  ياهور  زا  یکی  رد 
ره تسا و  نیگنـس  اهبنارگ و  يا  هملک  قح  هک : دومرف  داریا  يا  هبطخ  دوخ  رکـشل  لباقم  رد  دوب  هدـید  ناس  ار  نآ  ياهدـحاو  تقد  اـب  و 

نامشچ یلو  تسا  رتعیسو  نیمز  نامـسآ و  ياضف  زا  نادرمدار  رظن  رد  قح  دزرایم  نآ  ریذپلد  نیریـش و  هجیتن  هب  دشاب  هدننز  خلت و  ردق 
لهـس فاص و  لالز و  بآ  دننام  لایخ  هشیدنا و  ملاع  رد  قح  دنیبیم ، کیراب  گنت و  نزوس  خاروس  نوچمه  ارنآ  نیب ، هاتوک  كاپان و 

دیاب ربهر  مکاـح و  هک  ار  یقوقح  دوشیم …  اـفیا  راوشد  تخـس و  ردـقچ  دراذـگ  مدـق  لـمع  هلحرم  هب  هک  زور  نآ  رب  ياو  یلو  تسا 
هب یگدنز  نوئـش  مامت  رد  هک  تسا  نویدم  وا  زین  تسا و  ملاظ  زا  ماقتنا  مولظم و  لاوحا  زا  وجتـسج  يرتسگداد و  دـنک  افیا  تلم  هرابرد 
زین نآ  رازه  زا  کی  هدهع  زا  دننک  تیدج  هغلابم و  دنوادخ  رکش  يادا  رد  هچ  ره  ناگدنب  دشاب …  لداعم  يواسم و  تیعر  تاقبط  مامت 

، دنک هدافتـسا  شیاوشیپ  یتسپ  یتسردان و  زا  مه  تیعر  دـنک و  زارد  متـس  تسد  تیعر  رب  مکاح  هک  یتروص  رد  اما  دـمآ …  رب  دـناوتن 
دننکـشیم و مه  رد  ار  ناگراچیب  دـنمورین ، يوق و  تاقبط  هاگنآ  دـنک  هدافتـسا  شیاوشیپ  یتسپ  یتسرداـن و  زا  دـنمورین  يوق و  تاـقبط 

يدـعت ياراـی  هدوب  نادرگرـس  لدـع  راـصح  تشپ  رد  زور  نآ  اـت  هک  تسدربز  نانمـشد  دوشیم و  ناریو  روـشک  هک  درذـگیمن  يزیچ 
ترضح نانخس  یتقو  دنهدیم …  همتاخ  يروشک  تیلم  لالقتـسا و  تایح  هب  هرابکی  هدروآ و  موجه  هدوت  نآ  رب  تقو  نیا  رد  دنتـشادن 

هب نابز  دوب  وا  تیمیمص  ترارح و  روش و  زا  یکاح  يدایرف  اب  تشاد  یهدنامرف  هاپس  بلق  رد  هک  دشرا  نارادرس  زا  یکی  دیسر  اجنیا  هب 
زیمآ بجعت  یمسبت  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  سپس  درک ، يرازگساپس  ترضح  نآ  زا  دوشگ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع حدم 

اب ار  ناهج  تسا  فرتعم  دـنوادخ  تمظع  یگرزب و  هب  هک  یـسک  درک : لیمکت  نینچ  ار  دوخ  تانایب  دوب  هتـسب  شقن  شیوگقح  ناـبل  رب 
ینابز و نیریـش  زا  هک  تسا  نآ  مکاح  رد  تافـص  نیرت  تسپ  نم  هدـیقع  هب  دـنیبیم  زیچان  کـچوک و  رایـسب  نآ  هوکـش  لـالج و  همه 

ترابع
هحفص 547] ]

دـشخب لاب  رپ و  شیایربک  رورغ و  حور  رب  هدومن و  رثا  وا  رطاخ  رد  قلمتم  یتشم  راتفگ  ددرگ و  دنـسرخ  فوعـشم و  دوخ  ناوریپ  ییارآ 
دوخ ياوشیپ  لباقم  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  امـش  نیـشیپ ، راگزور  تیبرت  میوگب  متـساوخیم  متفریذـپ  ار  امـش  يرازگـساپس  هکنیا  اب  نم 

شدـیجمت رد  دـنروآ و  نابز  رب  دـشاب  بوخ  مه  ردـق  ره  ارم  رادرک  هک  مرادیمن  تسود  هللادـمحب  نم  اما  دـینک  زاب  ار  اـنث  حدـم و  رتفد 
رد یهابتشا  رگا  هکلب  تسین …  هدیدنسپ  شیاتس  هیاریپ  يداع ، لمع  نیا  رب  تسا و  ناسنا  یعیبط  فیلکت  هفیظو ، ماجنا  اریز  دننک  هغلابم 
نآ يافیا  لمع و  زا  امتح  مشاب  رازیب  تلادـع  هب  عجار  تحیـصن  ندینـش  زا  نم  دـیئوگ  زاب  نم  هب  ار  نآ  گنرد  یب  دـیتسج  زاب  میاـهراک 

[. 862 . ] دزاسیم راکشآ  یبوخب  ار  ارما  ماکح و  راکفا  هیحور  هک  تسا  یشیامزآ  نیرتهب  نیا  دوب و  مهاوخ  رترازیب 

نآرق یلع و 
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لزان یس  هچ  هرابرد  اجک و  رد  هیآ  نآ  منادیم  هکنیا  الا  هدشن  لزان  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  نم  دومرف : یتعامج  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
. هوک رد  ای  هدش  لزان  تشد  رد  هدش ،

انامه متفگیمن ، امش  هب  دیدیسرپیمن  نم  زا  رگا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هدش  لزان  نآرق  رد  يا  هیآ  هچ  امش  دوخ  هرابرد  دندرک : لا  ؤس 
تسا و رذنم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  يربهر ) یموق  ره  يارب  يرذنم و  وت  انامه  [ ) 863  ] هدش لزان  هیآ  نیا  نم  هرابرد 

هللا یلـص  ربمایپ  هب  یحو  زور  رد  یتقو  اذل  [ 864 . ] تسا هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  هب  متـسه  امـش  ربهر  نم 
بش رگا  دناسریم ، مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  یهلا  یحو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب  هدشن  بش  ات  دسریم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یلع هب  ار  یهلا  یحو  هکنآ  ات  درکیمن  حبص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشیم  یحو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ماگنه 

[. 865 . ] دادیم ربخ  مالسلا ) هیلع  )
هحفص 548] ]

يدنمتداعس يدنمتدارا ،

نیا رگا  تفگ !: وا  وجب ! يرازیب  یلع  زا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هب  درک  ریگتسد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناتـسود  زا  نت  ود  فسوی  نب  جاجح 
یهاوخیم ار  مادـک  ره  تیاپ  ود  ای  تسد  ود  ندـیرب  اب  اـی  مشکیم  ار  وت  دـنوادخ  هب  تفگ : جاـجح  درک ؟ یهاوخ  هچ  وت  منکن  ار  راـک 

. نک باختنا  دوخ 
. نک رایتخا  یهاوخیم  ار  مادک  ره  دوخ  وت  دسریم  تمایق )  ) صاصق زور  جاجح  يا  تفگ : وا 

ياپ تسد و  ود  ره  داد  روتـسد  جاجح  راکمتـس ، ره  نیمک  رد  تفگ : وا  تساجک ؟ تراگدرورپ  يراد ، يزیت  نابز  ادخب  تفگ : جاجح 
قیفر هدیقع  مه  زین  نم  تفگ : تین  وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  دیـسرپ : وا  زا  هاگنآ  تفر  وا  قیفر  غارـس  جاجح  دـندز : شرادـب  دـندیرب و  ار  وا 

[. 866 . ] دنتخیوآ راد  هب  سپس  دندز و  وا  ندرگ  ات  داد  روتسد  جاجح  متسه ، دوخ 

هعمج زامن 

ماما زا  شیپ  شمارآ ، عضاوت و  اب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  لوا  هتـسد  دـنا ، هتـسد  هس  هعمج  زامن  رد  نارـضاح  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
هک ره  دیامرفیم  دنوادخ  نوچ  رتشیب ، مه  زور  هس  هفاضا  هب  رگید و  هعمج  ات  تسا  ناشناهانگ  هرافک  اهنیا  هعمج  زامن  دنوشیم و  رضاح 

[. 867 . ] دراد ار  نآ  ربارب  هد  دهد  ماجنا  يا  هنسح 
. دوشیم هتخیر  ناشناهانگ  مه  مدرم  نیا  دنوش ، رضاح  یگنتلد  قلمت و  لاجنج و  اب  هک  یمدرم  مود 

دنک یتساوخرد  دـنوادخ  زا  نوچ  هک  تسا  هتـسد  نآ  زا  وا  تسا و  تنـس  فالخ  نیا  هک  دـنیآیم  ماما  هبطخ  لاـح  رد  هک  یمدرم  موس ،
[. 868  ] درک دهاوخ  شمورحم  دهاوخن  رگا  دنکیم و  اطع  وا  هب  دهاوخب  رگا  دنوادخ 

هحفص 549] ]

یلع تیالو  ماج  تسم 

وا تروص  رد  يریپ  ياه  هناشن  هکنیا  اب  درک ، رادید  دوب  هدیدن  ار  وا  يدیدم  ياهتدم  هک  ار  شنایعیش  زا  یکی  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
. تفریم هار  يوق  کباچ و  زونه  نکیل  دوب و  هدش  مولعم 

(. مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  يا  مدش ، ریپ  هدش و  يرپس  رمع  وت  زا  تعاطا  رد  درک : ضرع  وا  درم . يا  يدش  ریپ  دومرف : وا  هب  ترضح 
هیلع  ) نینم ؤـملاریما  يا  موریم  هنوـگنیا  نانمـشد ) يدوباـن   ) تنانمـشد دـصقب  درک ، ضرع  يوریم ، هار  مـه  کـباچ  دوـمرف : ترـضح 
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؟ تسا هدنام  یقاب  یئورین  ناوت و  وت  رد  زونه  دومرف : ترضح  مالسلا )
[. 869 (. ] مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تناتسآ  یمدقت  مدرک : ضرع 

ندب تحص  يارب  روتسد  راهچ 

ياهنامرد بیبط و  زا  ینک  تیاعر  ار  روتـسد  راهچ  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يزور 
، هیهتـشت تنا  الا و  ماعطلا  نع  مقت  و ال  عئاج ، تنا  الا و  ماعطلا  یلع  سلجت  ال  : ) تسا نیا  روتـسد  راهچ  نآ  و  دش ، یهاوخ  زاین  یب  بیط 
رد نیشنن 2 - نآ  ندروخ  يارب  اذغ  رانک  رد  یگنـسرگ  یماگنه  زج  - 1 ینعی : ءالخلا ؛ یلع  کسفن  ضرعاـف  تمنا  اذا  و  غضملا ، دوجو 
زا لبق  ددرگ 9 - درخ  بوخ  ات  شاب  بقارم  اذغ  ندـیوج  رد  شکب 3 - تسد  اذغ  زا  يراد  اذغ  زا  ياراد  اذـغ  هب  اهتـشا  لیم و  هک  یلاح 

[. 870 (. ] نک تجاح  ءاضق  ورب و  ییوشتسد  هب  باوخ 
نامه اهندـب  رد  اریز  دـیورب  شلابقتـسا  هب  راهب ) کیدزن   ) شرخآ رد  زیهرپب و  زیئاپ )  ) شزاـغآ رد  امرـس  زا  دومرف : يرگید  روتـسد  رد  و 

[. 871 . ] دروآیم گرب  رخآ  رد  کشخ و  زاغآ  رد  دنکیم ، ناتخرد  اب  هک  دنکیم 
هحفص 550] ]

نانمشد هدنبوک  مهرد 

دربن نآ  اب  ترضح  نآ  هکنیا  الا  دماین ، مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يولج  نمـشد  زا  یمچرپ  چیه  دیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
. دنتشگیم رب  يراوخ  ای  دندشیم و  بولغم  شنارای  درک و  شنوگنرس  درک و 

درکیم دربن  نوچ  دنامیمن و  یقاب  شیارب  یتاجن  دنامیمن و  هدنز  دزیم  هک  یسک  ره  هب  دوخ  راقفلاوذ  ریشمش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و 
[. 872 . ] دندوبیم نادیم  رد  ترضح  نآ  ربارب  رد  توملا  کلم  شپچ و  تمس  لیئاکیم  دوب و  وا  تسار  تمس  لیئربج 

رهاظ یگتسارآ 

درکیم تیاعر  ار  تفاظن  تشادـهب و  یگداس  نیع  رد  دوبن و  لفاغ  دوخ  يرهاظ  عضو  زا  تشاد  هک  یگداس  همه  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ینیچ نهآ  زا  يرتشگنا  خرس و  توقای  هزوریف و  قیقع و  رتشگنا  زا  هدافتـسا  اهیئابیز  نیا  زا  یکی  دادیم ، تیمها  زین  يرهاظ  اهیئابیز  هب  و 

. دندرکیم هدافتسا  هک  دوب  [ 873]
قیقع یگرزب و  تفارـش و  يارب  ار  توقای  رتشگنا  دوب و  کلملا ) هللا  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  رتشگنا  شقن  دـیامرفیم : قداص  ماما 

. دندرکیم تشگنارب  یباداش  يزوریپ و  يارب  ار  هزوریف  رتشگنا  ندنام و  ظوفحم  يارب  ار  خرس 
دوب و هتـشون  نآ  رب  کلملا ) هللا   ) هلمج هک  تشاد  تسد  رد  يرتشگنا  مدـش  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) متفه ماما  رب  دـیوگیم : رایزهم  نب  یلع 

یلص ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  تسا  یگنس  نیا  ینکیم ، هاگن  ردقنیا  ارچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) متفه ماما  مدرکیم ، هاگن  نآ  هب  دایز  نم 
ام هب  مهنآ  هک  الاح  دیـشخب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدروآ و  هیده  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
نآ یبرع  مان  دومرف : ترضح  دنیوگیم ، هزوریف  یسراف  هب  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ گنس  نیا  مان  ینادیم  ایآ  دومرف : ماما  سپـس  دیـسر ،

[. 874 . ] تسا رفظ 
هحفص 551] ]

عوکر يانعم 
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؟ دشابیم هچ  عوکر  رد  رس  ندرگ و  ندیشک  يانعم  ادخ  قلخ  نیرتهب  مع  رسپ  يا  دیسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  زا  يوار 
: ییوگیم هک  تسا  نیا  شلیوات  دیامرفیم : ماما 

تنا تلکوت و  کیلع  تنمآ و  کی  تملسا و  کل  تعشخ و  کل  تعکر و  کل  مهللا  لقف : تعکر  اذاف  یقنع . تبرـض  ولو  هللااب  تنمآ  )
بر ینم هللا  ضرالا  تلقا  ام  یماظع و  یبصع و  یخم و  یمد و  یمحل و  يرشب و  يرعـش و  يرـصب و  یعمـس و  یهجو و  کل  عشخ  یبر 

؛ نیملاعلا
! وگب عوکر  ماگنه  دوش  هدز  مندرک  هچ  رگا  دنوادخ  هب  مدروآ  نامیا  ینعی :

لکوـت وـت  رب  مراد و  ناـمیا  وـت  هب  نم  مالـسا  تسا  وـت  يارب  و  نم ، عوـشخ  تسا  وـت  يارب  و  مـنکیم ، عوـکر  وـت  يارب  اراـگدرورپ ! زاـب 
مباـصعا و زغم و  نوخ و  تشوگ و  متـسوپ ، و  وم ، و  ممـشچ ، شوگ و  متروص و  وت  يارب  تسا  عشاـخ  ینم ، راـگدرورپ  وت  و  میاـمنیم ،

[. 875 (. ] تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا ، دنوادخ  زا  الک  نیمز  يور  رد  تسا  نم  زا  هچنآ  مناوختسا و 

ناسنا دوجو  تقیقح 

: دیامرفیم ماما  نآ  رد  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  بوسنم  يرعش 
رعشت ام  کیف و  کئاود 
رظنت ام  کنم و  کئادو 

ریغص مرج  کنا  بسحت  و 
ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  و 
يذلا نیبملا  باتکلا  تناو 

رمضملا رهظی  هفرح  اب 
جراخ یف  کل  هجاح  الف 

رطس امب  کنع  ربخی 
هحفص 552] ]

وت ینکیمن ، تقد  دریگیم  همـشچرس  وت  دوخ  زا  مه  زین  وت  درد  ینکیمن ، كرد  یلو  تسا  هتفهن  وت  دوـخ  دوـجو  رد  وـت  يوراد  ینعی :
فرح اب  هک  یتسه  یناشخرد  باتک  نآ  وت  تسا ، هدیچیپ  وت  دوجو  رد  گرزب  ناهج  هکیتروص  رد  یتسه  یفیعـض  دوجوم  ینکیم  رکف 

. تسا هدش  هتشون  یفورح  هچ  اب  تدوجو  دنیوگب  وت  هب  هک  يرادن  يزاین  نیاربانب  دوشیم  راکشآ  اهناهنپ  نآ 

ریظن یب  يدرم  فاصوا 

ناگدـنب نوچ  هک  دوب  هنوگنیا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نبا  یلع  نینم  ؤـملاریما  هویـش  دـنگوس ، ادـخ  هب  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
دوخ تشادیم و  رب  ار  رتهب  هماج  دوخ  رایتخا  اب  وا  راکتمدخ  دیرخیم و  ینالبنس  نهاریپ  ود  تسـشنیم و  نیمز  رب  دروخیم و  كاروخ 

ار نآ  تشذگیم  شیاپ  يور  زا  شنماد  رگا  و  درکیم ، عطق  ار  نآ  دوب  رتدنلب  شناتشگنا  زا  شـسابل  نیتسآ  رگا  دیـشوپیم ، ار  يرگید 
ای هرقن  لوپ  هن  دـش و  کـلام  ار  یهد  هن  و  یتشخ ، رب  یتشخ  هن  تشاذـگ و  يرجآ  رب  يرجآ  هن  دوب  نیملـسم  هفیلخ  لاـس  جـنپ  دـیچیم ،
هاگ ره  دروخیم ، هکرس  اب  وج  نان  تشگیم  رب  لزنم  هب  دوخ  یتقو  یلو  دنناروخیم ، تشوگ  مدنگ و  نان  مدرم  هب  تشاذگ  اجب  یئالط 

تمحز رثا  رب  هک  درک  دازآ  دوخ  جنرتسد  اب  ار  هدنب  رازه  درکیم ، باختنا  ار  دوب  رت  تخـس  هک  نآ  دشیم  هجاوم  دنـسپ  ادـخ  راک  ود  اب 
رد مدرم  نیرت  کیدزن  دناوخیم و  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  وا  دشیم  هتخیر  قرع  شا  هرهچ  زا  دولآ و  كاخ  شتسد  اهراک  نآ 
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[. 876  ] تشادن ار  وا  راک  ناوت  یسک  وا  زا  دعب  یسک  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) نیدجاسلادیس نیسحلا  نب  یلع  انامه  وا  هب  تدابع 
هحفص 553] ]

بیاجعلا رهظم 

هب بش  تاـعاس  رد  هک  یـسک  [ ) 877  ] هدـش لزان  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دینـش : کـلام  نب  سنا  زا  يدرم 
: دیوگیم درم  نآ  تسا ) راودیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  دسرتیم و  ترخآ  باذـع  زا  مایق ، هدجـس و  لاح  رد  تسا و  لوغـشم  تدابع 
دـناوخیم و برغم  زامن  شنارای  اب  مدـید  مدوب  وا  دزن  برغم  ماگنه  تسا  هاوگ  ادـخ  مرگنب  ار  وا  تدابع  ات  متفر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن 

بش مامت  رد  مدش و  لزنم  دراو  وا  اب  نم  تفر  شلزنم  هب  دناوخ و  ار  ءاشع  زامن  تساوخرب  ات  دوب  لوغـشم  زامن  بیقعت  هب  دش  غراف  نوچ 
ات دش ، زامن  بیقعت  لوغـشم  دناوخ و  زامن  مدرم  اب  دمآ و  دجـسم  هب  درک و  ءوضو  دیدجت  هاگنآ  دـیمد  هدـیپس  ات  نآرق  دـناوخیم و  زامن 

اهنآ ياج  رگید  درم  دش  غراف  نوچ  دنتـسشن  همکاحم  تواضق و  تهج  وا  دزن  درم  ود  هاگنآ  دندرک  هعجارم  وا  هب  مدرم  دـمآ و  رب  باتفآ 
ار رصع  زامن  ات  دوب ، بیقعت  لوغشم  دناوخ و  ار  رهظ  زامن  شباحـصا  اب  درک و  هزات  ءوضو  سپـس  تساخاپب  رهظ  زامن  يارب  ات  دنتفرگ ، ار 
ار اـهنآ  ياـج  رگید  درم  ود  دنتـساخرب  یتقو  دنتـسشن  ترـضح  دزن  درم  ود  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  مدرم  هعجارم  عقوم  دـناوخ و  اـهنآ  اـب 
. هدـش لزان  وا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  متفگ : نم  درک و  بورغ  باتفآ  اـت  درکیم ، تواـضق  اـهنآ  ناـیم  وا  دـنتفرگ و 

[. 878]

نارای هب  مارتحا 

درک ییوجلد  وا  زا  تفر و  وا  تدایع  هب  ترضح  دش ، ضیرم  وا  يزور  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  یکی  ناحوص  نب  ۀعـصعص 
: هک داد  رادشه  وا  هب  دوشن  رورغ  راچد  وا  هکنآ  يارب  و 

، يرامیب تخـس  هک  رگنب  دوخ  لاح  هب  یـشورفب ، رخف  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  ما  هدمآ  وت  رادید  هب  نم  هکنیا  زا  ادابم  ۀعـصعص ! يا 
تـساوخرد ترـضح  زا  دیـسر و  ماما  تمدـخ  ینادـمه  ثراح  زین  اهبش  زا  یکی  رد  [ 879  ] دـبیرفب ار  وت  اـهوزرآ  ینک و  تلفغ  اداـبم 

هک مدرک  شوماخ  نیا  يارب  ار  غارچ  دومرف : وا  هب  هاگنآ  درگنن  ار  وا  هرهچ  ات  درک  شوماخ  ار  غارچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  درک  کمک 
[. 880  ] دوشن یگتسکش  مرش و  راچد  تا  هرهچ 

هحفص 554] ]

لاح همه  رد  ادخ  دای 

طوقس یلدنص  يور  زا  وا  یلو  تسـشن  یلدنـص  يور  رب  هزاجا  اب  دش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  روضح  هب  ییحی  نب  هللادبع  يزور 
ناـهد بآ  سپـس  دنتـسش  ار  وا  مخز  فارطا  ياـهنوخ  دـندروآ و  بآ  داد  روتـسد  ماـما  دـش ، يراـج  نوخ  تفاکـش و  شرـس د  درک و 

: دومرف هللادبع  هب  سپس  تسا  هتشادن  دوجو  یگتسکش  مخز و  ایوگ  هکنانچ  نآ  تفای ، مایتلا  ات  دز  نآ  رب  ار  شکرابم 
( داد رارق  ایند  رد  ام  ناوریپ  ناهانگ  هرافک  ار  اهيراتفرگ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  )

ایند رفاکلا ) ۀنج  نم و  ؤملا  نجس  ایندلا   ) هک يا  هدینـشن  رگم  يرآ ! دومرف : ماما  تسایند ؟ رد  طقف  ام  ناهانگ  تسا  زاجم  دیـسرپ : هللادبع 
. تسا رفاک  تشهب  نم و  ؤم  نادنز 

زا هـچنآ  ینعی : [ 881  ] مکیدـیا تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  : ) دومرف هک  دـنکیم  كاپ  ناهانگ  زا  اـیند  رد  ار  اـم  ناوریپ  دـنوادخ 
دنوشیم رـشحم  دراو  یتقو  اذـل  دـهدیم  شاداـپ د  اـیند  رد  ار  اـم  نانمـشد  یلو  تسامـش .) دوخ  رادرک  زا  دـسریم  امـش  هب  اهتبیـصم 
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. دنوشیم شتآ  دراو  تسا  نانآ  شود  رب  هانگ  ینیگنس 
مسب نتسشن  ماگنه  هب  دومرف : ترـضح  مدش ؟ التبم  هک  دوب  هچ  نم  هانگ  زورما  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  مدیـسرپ  دیوگیم : هللادبع 

نآ رد  هک  يراک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یناد  ین  رگم  دش ، وت  هانگ  هرافک  تبیـصم  نیا  هاگنآ  یتفگن  هللا 
[. 882 . ] منکیمن كرت  ار  هللا  مسب  رگید  امش ، يادف  مردام  ردپ و  تفگ : هللادبع  دنام . دهاوخ  مامتان  راک  نآ  دوشن  هتفگ  هللا  مسب 

هحفص 555] ]

یلع تیالو  هرابرد  ناطیش  رظن 

نآ لباقم  رد  وا  دـندرکیم  تراسج  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هک  دیـسر  رفن  دـنچ  هب  ناطیـش  يزور  دـیوگیم : یـسراف  ناملس 
: تفگ ناطیـش  يدینـش ؟ ار  ام  نخـس  ایآ  دنتفگ : [ 883  ] ما هرموبا  نم  تفگ : ناطیـش  درم ؟ يا  یتسیک  وت  دـنتفگ  اـهنآ  داتـسیا ، تعاـمج 

. دنیبن یشوخ 
؟ دینکیم تراسج  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دوخ  يالوم  رورس و  هب  ایآ 

؟ تسام يالوم  رورس و  یلع  هک  يدیمهف  اجک  زا  وت  دنتفگ  اهنآ 
لذخاو هرـصن  نم  رـصناو  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) دومرف هک  ناتربمغیپ  راتفگ  زا  تفگ : ناطیش 

ره درادب  نمـشد  دراد و  شتـسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ایادخ ! تسوا ، يالوم  زین  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  هلذخ ؛ نم 
 …  ( دنکیم شیرای  هک  ره  نک  يرای  دنکیم و  يرای  ار  وا  هک  ره  نک  يرای  ایادخ ! درادیم ، نمشد  ار  یلع  هک  ار  هک 

؟ یتسه مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  وت  هرموبا  يا  دنتفگ : اهنآ 
. مکیرش وا  دنزرف  لام و  رد  نم  دشاب  نمشد  وا  اب  هک  ره  مراد و  تسود  ار  وا  یلو  هن  تفگ : ناطیش 

؟ وگب نامیارب  يزیچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  هرموبا : يا  دنتفگ :
لجوزع يادخ  میدوب و  تدابع  لوغشم  اهنآ  اب  مدوب و  ناگتشرف  نایم  رد  نم  ناقرام …  ناطساق و  ناسکان و  تعامج  يا  تفگ : ناطیش 

رب ار  تروص  رون  نآ  ربارب  رد  ناگتشرف  همه  رون  نآ  هطساوب  هک  تشذگ  ام  لباقم  زا  وترپ  رپ  رون  کی  میدرکیم ، حیبست  سیدقت د و  ار 
لجوزع يادخ  فرط  زا  ءادن  لاحنیا  رد  لسرم ، ربمغیپ  رون  ای  تسا  برقم  هتـشرف  رون  ای  رون ، نیا  سودق ؛ حوبـس  دنتفگ : دنداهن و  نیمز 

[. 884  ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  تنیط  رون  نیا  هکلب  لسرم ، ربمغیپ  زا  هن  تسا و  برقم  هتشرف  زا  هن  رون ، نیا  هک  دیسر 
هحفص 556] ]

دباع دهاز و 

تفگ سابع  نبا  دندرک . ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دای  سابع  نبا  شیپ  يزور  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تداهش  زا  سپ 
قح هن  درک و  لاـم  عـمج  هن  داد ، لاـح  رییغت  هن  درک و  ضوـع د  هن  داد و  رییغت  هن  تشذـگ ، اـیند  زا  مسق ! ادـخب  نسحلا ، یبا  رب  سوـسفا !

. دوب رتمک  دنب  زا  شربارب  رد  ایند  دنگوس  ادخب  تشادن ، يروظنم  ادخ  زج  و  درک ، عنم  ار  یسک 
. دیـسر يدـنلب  تاجردـب  وا  هک  تاـهیه ! ناـمیکح ، زا  دوب  یمیکح  وچمه  ملع  سلجم  رد  دوب و  يریـش  وچمه  گـنج  نادـیم  دربن و  رد 

[. 885]

یضاق راتفر  بقارم 

درب همکحم  هب  تیاکـش  دید ، يدوهی  رفن  کی  تسد  رد  ار  دوب  هدشمگ  لمج  گنج  رد  هک  ار  دوخ  هرز  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يزور 
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. دینکب لیلد  هماقا  دیاب  امش  تسا  نم  تسد  رد  هرز  تفگ : يدوهی 
ار تلادع  تیاعر  دش و  تحاران  ماما  تشادن ، یبسانم  دروخرب  يدوهی  اب  درک و  مارتحا  ماما  هب  [ 886  ] یضاق حیرش  نوچ  سلجم  نآ  رد 

. داد رکذت  وا  هب  یضاق  هب 
تـسا مالـسلا ) هیلع   ) ماما لام  هرز  هک  دنداد  تداهـش  هاگداد  رد  ربنق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  یتقو  هک  دوب  نیا  حیرـش  رگید  هابتـشا 

. دروایب رگید  دهاش  دیاب  تسامش و  رسپ  اریز  تسین  هتفریذپ  نسح  تداهش  تفگ : حیرش 
یتدم زا  دعب  هرابود  نآ  زا  سپ  داتـسرف و  شدوخ  ياتـسور  هب  درک و  لزع  تواضق  زا  زور  تدم 20  هب  ار  حیرـش  ارجام  نآ  زا  سپ  ماما 

[. 887  ] داد تواضق  هزاجا  وا  هب  ترضح 
هحفص 557] ]

يرادتموکح هویش  یلع و  ترضح 

قطانم ینادابآ  يارب  دـیکا  تاروتـسد  تشاد و  راـفک  یتح  لـلم  هیقب  اـب  یناـسنا  يدروخرب  دوخ  تموکح  ناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ماجنا ناملـسم و  ریغ  ناملـسم و  هچ  نامیتی  نادنمتـسم و  افعـض و  هب  هجوت  تسا . هدرک  رداص  ار  هدش  بیرخت  ياهرابیوج  یتح  فلتخم 

. تسا هدوب  ترضح  یلصا  ياه  هویش  زج  یتشادمشچ  عقوت و  هنوگ  چیه  نودب  مدرم  ياهراک 
ماما دزن  مهرد  لهچ  ینادردق  ناونع  هب  نانآ  درک ، فرط  رب  ار  یناریا  ناگرزب  ناناقهد و  زا  یخرب  لکشم  ترـضح  هک  یتقو  دنا ، هتـشون 

: دومرف تفریذپن و  اهنآ  زا  ار  غلبم  نآ  ماما  دندرب ،
انمث فورعم  ذخات  موق ال  انا 

[. 888 . ] مینکیمن تفایرد  یلوپ  اهب و  میهدیم  ماجنا  هک  یکین  راک  رطاخ  هب  نادناخ  ام 

یلع ماما  هب  رتشا  کلام  هقالع 

سپاولد رتشا  کلام  دش ، جراخ  رتشا  کلام  دید  زا  یتدم  نمشد  قمع  رد  ذوفن  هطـساو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهگنج  زا  یکی  رد  يزور 
زا يربخ  رگا  تفگ : دوخ  مالغ  هب  اذل  دروایب  میارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  يربخ  یسک  تفگ  تشگیم و  ترضح  لابندب  تحاران  و 

. منکیم دازآ  ار  وت  يروایب  ماما 
نآ رد  ترضح  روضح  ربخ  دمآ و  وا  تسا  گنج  لوغشم  گنج  نادیم  زا  يا  هطقن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دید  تفر و  رتشا  کلام  مالغ 

. دناسر مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  ار  دوخ  اروف  درک و  دازآ  ار  وا  کلام  داد ، رتشا  کلام  هب  ار  نادیم  زا  هطقن 
هیلع  ) یلع ماما  تسا ، نوزحم  تحاران و  هدیرپ و  شخر  زا  گنر  رتشا  کلام  درک  هدهاشم  دید ، ار  کلام  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

؟ یتحاران هنوگنیا  هک  هدش  دیهش  میهاربا  ایآ  کلام ! يا  دیسرپ : مالسلا )
. مدوب ناشیرپ  تحاران و  مدوب  هدرک  مگ  ار  وت  نوچ  هکلب  مدوبن  میهاربا  مدنزرف  تحاران  نم  هن : درک  ضرع  کلام 

هحفص 558] ]

دادقم قیثو  عیسو و  تبحم 

بلق هک  هدـمآ  تیاور  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  نیرت  مکحم  نیرت و  لماک  نیرت و  صلاخ  زا  دوسا  نب  دادـقم 
. دوب یمکحم  نهآ  هراپ  دننامه  وا  فیرش 

یلـص مالـسا  ربمایپ  اذل  درکن . دیدرت  کش و  يا  هظحل  یتح  هجو  چیه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  شیامرف  قبط  تیب  لها  هب  تدارا  رد  وا 
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. رذوبا ناملس و  دادقم ، بلاطیبا ، نب  یلع  درک ، رما  رفن  راهچ  تبحم  هب  ارم  دنوادخ  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
رخآ دیشک و  ریشمش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يور  رب  دش و  گنج  دراو  لمج  گنج  رد  هشیاع  رکـشل  هارمهب  دبع  مانب  دادقم  دنزرف  ماما 

دومرف دیسر  هک  دبعم  هزانج  هب  درکیم  روبع  گنج  ناگتشک  نیب  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  دش . هتشک  زین  رمالا 
. دوب دبعم )  ) نیا يءار  زا  رتلماک  رتهب و  شیءار  دوب  هدنز  وا  رگا  هک  ار  رسپ  نیا  ردپ  دنک  تمحر  ادخ 

ؤملاریما ای  مسق  ادخ  هب  تخادـنا ، تکاله  كاخ  هب  ار  وا  داد و  رفیک  ار  دـبعم  ادـخ  هللادـمحلا  هک  درک ، ضرع  دوب  ماما  شیپ  رـسای  رامع 
. رسپ هچ  دشاب ، ردپ  هچ  درادن  یسرت  دنک  لودع  قح  زا  هک  یسک  نتشک  رد  نم  نینم !

[. 889 . ] دهد وت  هب  ریخ  يازج  ارت و  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترضح 

گنج زا  نیفلختم  شنزرس 

نآ دش و  ماما  سلجم  دراو  يزور  اذل  تشادن  روضح  گنج  نادیم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع گنج  رد  هک  دوب  یناسک  زج  سیق  نب  دیعس 
: دومرف وا  هب  باطخ  ترضح 

. ینادب ارم  راک  تبقاع  ات  یتشادن  تکرش  گنج  رد  هک  یتسه  یهورگ  نآ  زا  هچ  رگ  مهدیم  ار  وت  مالس  باوج 
هحفص 559] ]

. متسه امش  نارادفرط  امش و  ناتسود  زا  نم  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تشاد ، راهظا  یناوارف  ياه  یهاوخ  رذع  اب  دیعس 
فنخم شردـپ  هارمه  هب  فنخم  نب  دـمحم  یمیمت و  عیبر  نب  ۀـلظنح  یـسیع و  متعم  نب  هللادـبع  هفوک ، نارـس  زا  یعمج  يرگید  زور  رد 

: دندومرف دندومن و  شنزرس  ار  اهنآ  همه  دید  ار  اهنآ  یتقو  اما  دندیسر  ماما  تمدخ 
؟ مکموق فارشا  متنا  ینع و  مکئاطب  ام 

. دیشابیم دوخ  موق  ناگرزب  زا  امش  هکیلاح  رد  تشاد ؟ زاب  نم  ندرک  يرای  گنج و  رد  تکرش  زا  ار  امش  يزیچ  هچ  ینعی :
[. 890 . ] دنزاس دونشخ  ار  ماما  ات  دندرک  شالت  يا  هنوگ  هب  کی  ره  زین  اهنآ 

یتوکلم درم  جورع 

رـس مخز  دوب  هداتفا  رتسب  رد  ترـضح  مدیـسر ، ماما  تمدـخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندروخ  تبرـض  زا  دـعب  نم  دـیوگیم : ورمع  نب  ییبح 
( ار امـش  دـهد  افـش  دـنوادخ   ) تسین امـش  رب  یکاب  تسین و  يزیچ  امـش  مخز  نیا  یلع ! ای  متفگ : ترـضح  هب  دـندرک ، زاـب  ار  شکراـبم 
وا هب  ترضح  تسیرگ  دوب  ماما  دزن  هک  مه  موثلک  ما  متسیرگ و  نم  منکیم ، تقرافم  امـش  زا  نونکا  مه  نم  بیبح ! يا  دومرف : ترـضح 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  مرتخد  دومرف :
هیرگ دیدیم  تردپ  هک  ار  هچنآ  رگا  ادخ  هب  نکم  هیرگ  مرتخد  دومرف : ماما  تسا ، هدش  نم  هیرگ  ثعاب  امش  زا  ییادج  تفگ : موثلک  ما 

. يدرکیمن
؟ دینیبیم هچ  یلع ! ای  مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگیم : بیبح 

ادخ لوسر  دمحم  مردارب  مه  نیا  نم و  تاقالم  يارب  دنا  هدیشک  فص  ناربمغیپ  نامسآ و  ناگتشرف  همه  تبیبح ، يا  دندومرف : ترـضح 
. تسه تیارب  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  يراد  شیپ  رد  هچنآ  هک  ایب  دیامرفیم : تسا و  هتسشن  نم  دزن  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[. 891 . ] دیسر تداهش  هب  ترضح  هک  مدوب  هتفرن  نوریب  اما  دزن  زا  زونه  دیوگیم : بیبح 
هحفص 560] ]
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تسا رفک  وت  نودب  یگدنز 

دزن شمرج  رطاخ  هب  ار  وا  ات  داتسرف  يراطع  دیبل  لابند  هب  ار  دوخ  یماظتنا  ياهورین  دوخ ، يرادتموکح  نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
میعن نیح  نیا  رد  هک  دندربیم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هب  هتفرگ و  ار  وا  دنتفای و  كامـس  دجـسم  رد  ار  دیبل  ماما  ياهورین  دـندروآ ، ماما 

. درک جراخ  ماما  یماظتنا  ياهورین ، تسد  زا  ار  دیبل ، دنربب و  ار  وا  ات  دش  عنام  تساخرب و  وا  زا  تیامح  هب  يدسا  هجاجد  نب 
دزن ار  میعن  یتـقو  دـنروایب . دـننک و  ریگتـسد  مرجم  ياـج  هب  ار  میعن  دوخ  اـت  داد  روتـسد  دـش ، عـلطم  بلطم  زا  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

وت اب  یگدنز  ندوب و  وت  اب  دنگوس  ادخ  هب  یلع ! ای  تفگ : میعن  دنزب ، قالـش  ار  وا  تساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندرک ، رـضاح  ترـضح 
يارب یقرف  هک  تسا  هنوگ  نیا  ندرک  یگدنز  وت  اب  هکنیا  ینعی   ) رفک نیع  ندوب  وت ، نودب  ای  وت و  اب  تفلاخم  تسا و  يراوخ  نیع  ندرک 
رفاـک ناملـسم  وت ، ندرک  كرت  اـب  ندرک و  یگدـنز  مه  وت  نودـب  اـما  و  يزاـسیم ، يراـج  همه  رب  ار  تلادـع  يوشیمن و  لـئاق  یـسک 

( دوشیم
هدـیقع نیا  رطاخ  هب   ) دـینک اهر  ار  وا  دومرف : يرآ ، درک  ضرع  يراد ؟ داقتعا  تقیقح  نیا  هب  وت  دومرف : وا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

[. 892 (. ] دینک شدازآ  شا 

نمشد ءازهتسا 

اضعب تخاسیم و  بجعتم  ار  ترضح  نآ  نانمشد  نافلاخم و  هک  دوب  يدح  هب  سابل  كاروخ و  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یشوپ  هداس 
. تفرگیم رارق  نانآ  ضارتعا  دروم 

مان هب  جراوخ  هارمگ  هورگ  ناگدرک  رس  زا  یمدرم  اهنآ  نایم  رد  هک  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  لمج  گنج  زا  سپ  دیوگیم : بهو  نبدیز 
. دندیسر ماما  تمدخ  دوب  ۀجعن  نب  ةدعج 

بوخ سابل  ندیـشوپ  زا  هک  هدـش  ثعاب  يزیچ  هچ  تفگ : بجعت  دـنخزوپ و  اب  هدـعج )  ) دـندید ار  ماما  هداـس  ساـبل  اـهنآ  هک  یتقو  اذـل 
؟ ینک يراددوخ 

. یشوپ هداس  رد  تسا  یشور  نیرتهب  دنکیم و  رود  یگدزرورغ  زا  ارم  هداس  سابل  نیا  دومرف : وا  هب  خساپ  رد  ماما 
هحفص 561] ]

. درم یهاوخ  يزور  وت  سرتب  ادخ  زا  تفگ : ماما  هب  هدعج 
اما دوشیم  عقاو  هک  تسا  یهلا  يدهع  نیا  و  دیسر ، مهاوخ  تداهـش  هب  دیآیم  دورف  مرـس  رب  هک  یتبرـض  اب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما 

[. 893 . ] دنزیم ارتفا  تمهت و  مدرم  هب  هک  تسا  یسک  يور  هایس 

هفوک دجسم  تلیضف 

! هفوک لـها  يا  دومرف : هک  میدوـب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  رود  باحـصا  اـب  هفوـک  دجـسم  رد  يزور  دـیوگیم : هتاـبن  نب  غبـصا 
هناخ زامن  سیردا و  هناخ  حون و  هناخ  نآ  داد . تلیضف  ار  امش  دجسم  هکنیا  نآ  تسا و  هدادن  یسک  هب  هک  هداد  یششخب  امش  هب  دنوادخ 

. تسا نم 
دراد رب  رد  يا  هماج  تمایق  زور  رد  هک  منیبیم  نآ  لها  ارب  هدیزگرب و  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  يدجـسم  راهچ  زا  یکی  امـش ، دجـسم  نیا 

يراگزور دوشیمن ، در  ادخ  دزن  شتعافـش  دنکیم و  تعافـش  دشاب ) هدـناوخ  زامن  نآ  رد  هک  سک  ره  ، ) دوخ لها  يارب  و  مرحم ، هیبش 
اجنیا دـناوخب و  زاـمن  نآ  رد  منادـنزرف  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم هک  دـیآیم  یناـمز  دـننک و  بصن  نآ  رد  ار  دوسـالارجح  هـک  دراذـگن 
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. دشاب شلد  رد  نآ  رد  ندمآ  يوزرآ  ای  دیآ و  نآ  رد  هکنآ  ای  دشابن ، نیمز  يور  رد  ینم  ؤم  تسا ، ینم  ؤم  درف  ره  هناخزامن 
رب هچ  رگا  دندمآیم ، نآ  هب  نیمز  فارطا  زا  تسا  نآ  رد  یتکرب  هچ  دنتسنادیم  مدرم  رگا  دییوج و  برقت  ادخ  هب  دجسم  نیا  رد  زامن  اب 

[. 894 . ] دشاب فرب  يور 

ینولس ربنم  رب 

هک یلاح  رد  دمآ ، دجـسم  هب  ترـضح  دندرک ، تعیب  وا  اب  مدرم  دیـسر و  تفالخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
اپ رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیلعن  درک و  نت  رد  ار  وا  درب  تشاد و  رس  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همامع 

اب تفر و  ربنم  يالاب  رب  تسب و  رمک  رب  ار  وا  ریشمش  و 
هحفص 562] ]

: دومرف سپس  داهن  مکش  ریز  دومن و  مهرد  ار  دوخ  ناتشگنا  تسشن و  نآ  رب  کنحلا  تحت 
لها اـب  منیـشنب  رگا  تسا ، نم  دزن  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هـک  دیـسرپب  نـم  زا  دـیباین …  ارم  هـکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نـم  زا  مدرم ! هورگ  يا 

ار امش  یلع  هک  یتسارب  تفگن  غورد  وا  یلع و  تفگ  تسرد   ) دیوگ دیآ و  نخس  هب  تاروت  هک  ییاج  ات  مهد ، يوتف  ناشباتک  زا  تاروت 
تـسرد یلع  : ) دیوگ دیآ و  نخـس  هب  زین  لیجنا  هک  ییاج  ات  مهد  اوتف  ناشدوخ  لیجنا  لها  اب  و  هدـش ) لزان  نم  رد  هک  داد  ربخ  نامه  هب 

نخس هب  نآرق  ات  مهد  يوتف  نآرق  اب  ار  نآرق  لها  و  هدش ) لزان  نم  رد  هک  داد  اوتف  نامه  هب  هر  امـش  یلع  یتسارب  تفگن ، غورد  تفگ و 
بش و هک  امش  مدرم ! يا  تسا ) هدش  لزان  نم  رد  هک  داد . ییاوتف  ار  امش  یلع  هنیآ  ره  هتفگن  غورد  و  تفگ : تسار  یلع  : ) دیوگ دیآ و 

دعر  ) دوبن نآرق  رد  هیآ  نیا  رگا  هدش ؟ لزان  نآ  رد  هچ  دنادب  هک  تسا  یسک  امش  نایم  رد  دیناوخیم  نآرق  زور 
. تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  مدادیم  ربخ  ار  امش  ( 39 - 

 … دیباین ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  دومرف : ددجم  ماما  هاگنآ 
نم يداهن  مدق  يدنلب  رایـسب  ياج  هب  بلاطوبا  رـسپ  تفگ : دش و  دنلب  دوب  لد  رپ  رونخـس و  نابز و  زیت  يدرم  هک  بلعذ  مانب  يدرم  ادـتبا 

یناتساد یط  البق  لا  ؤس  نیا  باوج  ( ؟ يا هدید  ار  دوخ  راگدرورپ  ایآ  یلع ! ای  تفگ : هاگنآ  منکیم  راسمرش  ملاوس  هطـساوب  ار  وا  زورما 
. دیباین ارم  هکنآ  زا  لبق  نم  زا  دیسرپب  دومرف : ترضح  ددجم  سپس  داد ، عماج  لماک و  ار  وا  باوج  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسا ) هدش  لقن 
زا ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  دومرف : ترـضح  زاب  داد  زین  ار  وا  باوج  ترـضح  هک  دومن  یلاوس  يدنک  سیق  نب  ثعـشا  وا  زا  دـعب 
نآ کـیدزن  هکنیا  اـت  تشادیم ، رب  ماـگ  دوب و  هدرک  هیکت  دوـخ  ياـصع  رب  هک  دجـسم  هطقن  نیرترود  زا  يدرم  هاـگ  نآ  دـیهدب ، تسد 
وا باوج  ترـضح  مبای  ییاهر  خزود  زا  نآ  ماجنا  اب  ات  نک  ییامنهر  يراک  هب  ارم  نینم ! ؤملاریما  ای  درک : ضرع  هاگنآ  دیـسر ، ترـضح 
زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنتفاین  ار  وا  اما  دندیدرگ  شلابند  هب  مدرم  میدیدن  ار  وا  ام  دش و  بئاغ  اهرظن  زا  درم  نآ  سپـس  دـنداد  الـصفم  ار 

ارم هکنآ  زا  لبق  دیسرپب  دومرف : سپس د  دوب ، رضخ  مردارب  وا  دیهاوخیم  هچ  دومرف : دز و  يدنخبل  ربنم  يالاب 
هحفص 563] ]

سپ شیرق  ادابم  وگب ، ینخس  يآ و  ربنم  رب  نسح !! يا  دومرف : داتسرف و  ربمغیپ  رب  تاولـص  درک و  دمح  ار  ادخ  تساخرب و  هاگنآ  دیباین ،
ربنم يالاب  امش  روضح  اب  هنوگچ  مردپ  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دناوخب ، دناوتیمن  هبطخ  نسح  دنیوگ  دنسانشن و  ارت  نم  زا 

ار دوخ  نم  تنابرق  هب  مردام  ردپ و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يونشب ، ار  منخس  ینیبب و  ارم  مدرم  نایم  رد  وت  میوگب و  نخس  هتفر و 
شیاتس ار  ادخ  تفر و  ربنم  رب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ینیبیمن ، ارم  وت  یلو  منیبیم  ار  وت  مونشیم و  ار  وت  نخس  منکیم و  ناهنپ  وت  زا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  مدرم ! يا  دومرف : سپس  داتسرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  درک و 
ماما هاگنآ  دمآ  نییاپ  ربنم  زا  سپـس  نآ ؟ رد  زا  زج  دش  رهـش  دراو  ناوتیم  ایآ  تسا  نآ  رد  یلع  مملع و  رهـش  نم  دومرفیم : هک  مدینش 
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هب شیرق  ات  ورب  ربنم  هب  زیخرب و  مناج ! رسپ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب  ماما  سپـس  دینابـسچ ، دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ار یهلا  شیاتـس  درک و  ادخ  دمح  تفر و  ربنم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  وگب ، ار  نسح  تردارب  نخـس  لابند  وت  دنامن  نادان  وت  لاح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرم ! يا  دومرف : سپس  داتسرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  يرصتخم  تاولـص  دومن و 
زا هاگنآ  دوش ، كاله  دنک  فلخت  وا  زا  هک  ره  دبای و  تاجن  دیآ  رد  نآ  رد  هک  ره  تسا و  ملع  رهـش  نم  زا  سپ  یلع  دومرف : هک  مدینش 

نادنزرف ود ، نیا  هک  دیشاب  هاوگ  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : دیسوب و  دیشک و  شوغآ  رد  زین  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دمآ و  نییاپ  ربنم 
امش و زا  ادخ  لوسر  مراپسیم و  امش  هب  ار  اهنآ  نم  هدش و  هدرپس  نم  هب  هک  یتناما  ود  دنتسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

[. 895 . ] درک دهاوخ  لا  ؤس  یسرپزاب و  اهنآ  هب  تبسن  امش  راتفر 

ترخآ ایند و  ریخ 

ؤملاریما تمدـخ  هفوک  دجـسم  یکیدزن  رد  دـیوگیم : تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  صاخ  باحـصا  زا  یکی  هک  یلاکب  فون 
فون و ای  مالـسلا  کیلع  و  دومرف : ترـضح  هتاکرب ، هللا و  ۀـمحر  نینم و  ؤملاریما  ای  کیلع  مالـسلا  متفگ  مدیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) نینم

. هتاکرب هللا و  ۀمحر 
هحفص 564] ]

نینم ؤملاریما  ای  متفگ : دـننک ، یبوخ  وت  اب  ات  نک  یبوخ  فون ! يا  دومرف : ترـضح  دـیهد ، نم  هب  يدـنپ  نینم ! ؤملاریما  اـی  مدرک : ضرع 
یبوخب هب  ات  وگب  بوخ  دومرف : ازفیب ، مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اـی  متفگ : دـننک ، محر  وت  هب  اـت  نک  محر  دومرف : ازفیب ، مالـسلا ) هیلع  )

هکنآ هتفگ  غورد  فون ! يا  دومرف : سپـس  تسا ، خزود  ناگـس  ياذغ  هک  نک  بانتجا  تبیغ  زا  دومرف : ازفیب  مدرک : ضرع  دـننک ، تدای 
نمشد تسا و  هداز  لالح  دراد  نامگ  هک  یسک  هتفگ  غورد  دروخیم ، ار  مدرم  تشوگ  ندرک ، تبیغ  هب  تسا و  هداز  لالح  دراد  نامگ 

زور بش و  ادخ  ینامرفان  ای  درادیم  تسود  ار  انز  تسا و  هداز  لالح  دراد  نامگ  هک  یـسک  هتفگ  غورد  تسا ، نم  دالوا  ناماما و  نم و 
. تسا لوغشم 

گبـس ار  تیازج  زور  باسح  ات  شاب  قلخ  شوخ  دیازفیب و  ار  ترمع  ادخ  ات  نک  محر  هلـص  فون ! يا  ریذپب …  ارم  شرافـس  فون ! يا 
اب تمایق  زور  دراد  تسود  ار  ام  هک  ره  فون ! يا  نکم ، ناراکمتـس  هب  کمک  یـشاب  نم  اب  تماـیق  زور  رد  یهاوخ  رگا  فون ! يا  دریگ ،

. دوشیم روشحم  گنس  نامه  اب  درادب  تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  تسا و  ام 
متفگ وت  هب  هچنآ  فون ! يا  دنک . تیاوسر  دنوادخ  ازج  زور  ات  يزادرپب  ادخ  ینامرفان  هب  یهد و  هولج  مدرم  يارب  ار  دوخ  ادابم  فون ! يا 

[. 896 . ] یسرب ترخآ  ایند و  ریخ  هب  ات  رادهگن 

زامن تاقوا  رد  تقد  تبظاوم و 

الصلا تقو  بقترا  تشون : دوب  هدرامگ  رصم  تیالو  هب  ار  وا  هک  ینامز  رکب  یبا  نب  دمحم  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يا  همان  رد 
ص… )  ) هللا لوسر  لاس  الجر  ناف  لغشل  هنع  اهرخ  وت  غارفل و ال  هلبق  امب  لجعت  و ال  اهتقول .

مه نکن و  نآ  هماقا  هب  مادـقا  زامن  تقو  زا  لـبق  تغارف ، رطاـخ  هب  روآ ، اـج  هب  دوخ  ررقم  تقو  رد  ار  نآ  شاـب و  تزاـمن  تاـقوا  بقارم 
نک و زاب  نآ  يارب  ییادـج  باسح  شاب و  لیاق  یـصاخ  تیمها  تزاـمن  يارب   ) زادـنین ریخاـت  هب  ار  نآ  يراد  هک  يراـک  رطاـخ  هب  نینچ 

دوخ زامن  وریپ  عبات و  ار  زیچ  همه  نک  یعس  هکلب  هدن  رارق  رگید  ياهزیچ  عبات  ار  تزامن  زگره 
هحفص 565] ]

سمش لاوز  ماگنه  رد  لیئربج  دومرف : نینچ  ترضح  دیسرپ ؟ زامن  تاقوا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدرم  اریز  ینک )

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


ردق هب  يزیچ  ره  هیاس  ماگنه  نآ  رد  هک  دمآ ، رصع  زامن  تقو  لیئربج  سپـس  دش . لزان  دوب  وا  تسار  يوربا  بجاح و  لباقم  باتفآ  هک 
اج هب  درک  بورغ  دیـشروخ  هک  یتقو  ار  برغم  زاـمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس د  دوب . هدـیدرگ  زیچ  نآ  دوخ  هزادـنا  و 

یکیرات هک  یماگنه  ار  حبـص  زامن  سپـس  دروآ و  اج  هب  دـناوخ و  دوب  هدـش  لیاز  هیبرغم  هرمح  هک  یماگنه  ار  ءاشع  زاـمن  هاـگنآ  دروآ .
. دروآ اج  هب  دندوب  کبشم  ناگراتس  دوب و  بش  رخآ 

راک هکنیا  هب  شاب  مزلم  روآ و  اج  هب  تاقوا  نیا  رد  ار  تزامن  رکب ! یبا  نب  دـمحم  يا  دومرف : هفاـضا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هاـگنآ 
. ینک باختنا  ار  تسار  شور و  هار  يروآ و  اج  هب  هنسح  تنس  یهد و  ماجنا  وکین 

وربآ یب  یقفانم  تقامح 

یلع همکحم  رد  وا  دوب  رارق  زور  نآ  يادرف  تشاد و  اوـعد  يدرم  اـب  [ 897  ] سیق نب  ثعـشا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  نارود  رد 
همکاحم يارب  يزایتما  هار  نیا  زا  ات  درب  ماما  يارب  ار  نآ  هدرک  هدامآ  ییاولح  بش  ثعـشا  ددرگ . همکاحم  هدش و  رـضاح  مالـسلا ) هیلع  )

. دروآ تسد  هب  ادرف 
ای یششخب ، ایآ  تیبلا ؛ لها  انیلع  مرحم  کلذف  ۀقدص  ما  هاکز  ما  هلـصا  دومرف : درک و  اولح  هب  یهاگن  دوشگ و  ار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

. تسا مارح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ام  رب  همه  اهنیا  تسا ؟ يا  هقدص  ای  یتاکز و 
. تسا هیده  درک : ضرع 

نیمز نامسآ و  تفه  رگا  ادخ  هب  دنگوس  یبیرفب ؟ ارم  هک  يا  هدش  دراو  هار  نیا  زا  ایآ  دننیشنب  وت  گوس  رد  ناگدننک  هیرگ  دومرف : ماما 
[. 898 . ] منکیمن ار  ادخ  ینامرفان  مروآ  رد  متس  هب  يا  هچروم  ناهد  زا  ار  يوج  تسوپ  هک  دنهدب  نم  هب  ار 

هحفص 566] ]

يدرمان مایپ 

زا دعب  هام  هس  هک  نیا  ات  درک  ربص  هیواعم  داتـسرف ، هیواعم  يارب  همرخم  نبروسم  طسوت  يا  همان  تموکح  يادـتبا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هک ار  اههدـش  رهم  راموط  رـس  هاگنآ  تساوخ و  هحاور  ینب  هلیبق  زا  ار  يرگید  درم  سبع و  ینب  هلیبق  زا  يدرم  رفـص  هام  رد  نامثع  گرم 

. دینادرگیم هنیدم  ياه  هچوک  رد  هتفرگ و  ار  راموط  نیا  تفگ : داد و  اهنآ  هب  یلع  هب  هیواعم  زا  دوب  هدش  هتشون  نآ  يور 
رد هیواعم  روتـسد  قبط  هتفرگ  ار  راموط  یـسبع  درم  دورو  زا  سپ  دـندیدرگ . هنیدـم  دراو  لوالا  عیبر  هام  رد  دـندش و  جراخ  ماش  زا  اهنآ 

هیلع  ) یلع هب  هیواـعم  هک  دنتـسنادیم  مدرم  هتبلا  دـندرکیم  هاـگن  وا  هـب  هدـش و  جراـخ  دوـخ  لزاـنم  زا  مدرم  دادیم  شدرگ د  اـههچوک 
. داد ترضح  هب  ار  راموط  دناسر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  ار  دوخ  هک  نیا  ات  تشذگ  درم  نیا  تسا  ضرتعم  مالسلا )

؟ ربخ هچ  دومرف : لوسر  هب  سپ  تفاین  يا  هتشون  نآ  رد  اما  تسکش  ار  راموط  رهم  ترضح 
. دنوشیمن یضار  يرگید  زیچ  هب  صاصق  هب  زج  هک  مدرک  كرت  ار  یهورگ  نم  تفگ : وا 

؟ یسک هچ  زا  دومرف : ترضح 
هیرگ هدـش ، نازیوآ  قـشمد  ربـنم  رب  هک  نهاریپ  ریز  رفن  رازه  هک 60  مدرک  كرت  یلاـح  رد  ار  ماـش  نم  دوزفا : سپـس  تدوـخ ، زا  تفگ :

[. 899 . ] دندرکیم

متشامگ راک  رب  ار  حلصا 

نآ زورید  هچ  يارب  سپ  تفگ : رتشا  کلام  درامگ  قارع  نمی و  زاجح  رب  ار  سابع  نادنزرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هکنیا  زا  سپ  دنا : هتشون 
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( دروآیم راک  رس  ار  دوخ  ماوقا  تهج  نودب  وا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نامثع  نتشک  ینعی  ( ؟ میتشک ار  درمریپ 
هحفص 567] ]

: دومرف داد و  شرارق  تفطالم  دروم  درک و  راضحا  ار  وا  دش  علطم  کلام  نخس  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  یماگنه 
؟ ار وا  نادنزرف  یتح  ای  لیقع و  ای  رفعج  مردارب ، نادنزرف  زا  یکی  ای  مداد  تراما  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  نم  ایآ  کلام ! يا 
درکیم تراما  بلط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ررکم  سابع  هکنیا  رطاخ  هب  مدرامگ  تراما  هب  ار  سابع  نادنزرف  کلام ؛

: دومرف وا  هب  زین  ناشیا  و 
، یهاوخب ار  نآ  وت  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تموکح  نم ! يومع  يا  اهیلع ؛ تنعا  کتبلط  نا  اهیلا و  تلک  اهتبلط و  نا  هرامالا  نا  مع  ای 

یـسک ینعی  . ) دش یهاوخ  يرای  شظفح  رب  دـنک  بلط  ار  وت  نآ  رگا  و  ینک ) ظفح  ار  ماقم  نآ  تدوخ  دـیاب  و   ) دـش یهاوخ  نآ  لکوم 
رازبا لیاسو و  دـیایب  یـسک  غارـس  هب  ماقم  رگا  اما  دوشن  هتفرگ  وا  تسد  زا  ماـقم  هک  تسا  نیا  وا  مغ  مه و  ماـمت  تسا ، ماـقم  بلاـط  هک 

(. دوشیم مهارف  زین  نآ  ظفح 
نادنزرف زا  یناسک  تیالو  دهاش  سابع  نادـنزرف  هک  مدـیدیم  نامثع  رمع و  نارود  رد  نم  هک : داد  همادا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگنآ 

وا زا  یتموکح  بصاـنم  يارب  اـت  رواـیب  نم  دزن  ار  وا  یـسانشیم  دـشاب  رتهب  اـهنآ  زا  هک  ار  يدرف  رگا  ـالاح  یلو  دـندوب ، ناگدـش ) اـهر  )
. منک هدافتسا 

[. 900  ] دش جراخ  دوب  هدش  لیاز  وا  ههبش  کش و  هک  یلاح  رد  ناشیا  دزن  زا  ترضح  نانخس  ندینش  زا  دعب  رتشا  کلام 

نامثع نارازگراک و  لزع 

نب ةریغم  دوب  نامثع  نارازگراک  لزع  داد  ماجنا  دوخ  تموکح  يدصت  يادتبا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  مهم  ياهراک  زا  یکی 
: تفگ هتخادرپ و  قلمت  هب  ینابز  برچ  اب  تفر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دزن  يزور  هبعش 

تـسد زا  ثعاـب  دورب  تسد  زا  زورما  مه  هچنآ  دـهدیم  تسد  هب  ار  ادرف  روما  زورما ، رظن  يرترب ، همه  زا  وت  دـشابیم و  نازرا  اهتحیـصن 
. تسادرف رد  ییاهزیچ  نتفر 

هحفص 568] ]
. تسا هدرک  رثا  ترضح  رد  شراتفگ  ینازیم  هچ  هب  دنیبب  ات  درک  توکس  يا  هظحل  هریغم  تالمج  نیا  نتفگ  زا  دعب 

هیواعم و…  ینک  اقبا  دوخ  ياج  رد  ار  نامثع  نارازگراک  هک  منکیم  تحیـصن  وت  هب  نم  داد : همادا  وا  تفگن  يزیچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دـنزاسیم و مارآ  ار  روشک  دـننکیم ، تعیب  وت  اب  نانآ  راذـگ  یقاب  ناشدوخ  ياج  رد  مه  ار  نارازگراک  رگید  رامگب و  دوخ  راـک  رد  ار 

. دننادرگیم تکاس  ار  مدرم 
هن مهدیم و  جرخ  هب  شالت  مرظن  يارجا  رد  دشاب  زور  زا  یتعاس  رگا  مسق  ادخ  هب  دومرف : ماما  هریغم ، یناث ، ناطیش  تبحص  مامتا  زا  سپ 

. مرامگیم تیالو  هب  ار  نانآ  لاثما  هن  منکیم و  یلاو  یتفگ  هک  ار  نانآ 
ای دیـسر  وت  هب  نایهاپـس  تعاطا  نانآ و  تعیب  هک  نیمه  نک  تیبثت  ناشدوخ  ماـقم  رد  ار  ناـنآ  سیونب و  هماـن  اـهنآ  رب  سپ  تفگ : هریغم 

. راذگب یقاب  ای  نک و  ضوع  ار  نانآ 
[. 901 . ] رادم اور  یتسپ  مراک  رد  نکم و  دراو  گنرین  منید  رد  دومرف : ترضح 

گنج رد  یتاعالطا  یمزر و  ياه  هویش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دندربیم  شروی  اهناوراک  هب  دندوب و  هدرک  نماان  ار  اههار  هتفرگ و  ار  اههلق  [ 902  ] لسالس نایشروش 
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اب دش و  ور  هب  ور  نمشد  نیمک  اب  یماظن  دروخرب  زا  لبق  دشن و  قفوم  وا  اما  درک  مازعا  نمـشد  يوس  هب  ورین  اب 700  ار  رکبابا  ءادتبا  ملس 
زین وا  هک  داتـسرف  اهنآ  نادیم  هب  ار  رمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید  راب  درک ، رارف  نادیم  زا  حورجم  هتـشک و  يدادعت  نداد 
هللا یلص  ربمایپ  تسرفب  ارم  تسا  مءاوت  گنرین  هلیح و  اب  گنج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ : صاع  رمع و  تشگزاب ،

. درک رارف  دروخ و  تسکش  رفن  ود  نآ  دننام  زین  وا  درک و  مازعا  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و 
. دنکیمن رارف  نمشد  ربارب  زا  هک  تسا  یلع  اهنت  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ياهکیتکات هویش و  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع داتسرف  اهنآ  اب  نادیم  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اذل 
هحفص 569] ]

رارق نمـشد  ناناب  هدید  رظن  ریز  هک  یلـصا  هداج  زا  ترـضح  ءادتبا  درک  تکرح  لسالـس  نایـشروش  اب  گنج  هب  يا  هدش  باسح  یماظن 
. تفرگیم نیمک  دشیم و  ناهنپ  اهزور  تفریم و  هار  اهبش  سپس  داد ، تکرح  ههاریب  زا  ار  دوخ  ياهورین  دومیپن و  هار  تشاد 

؟ تسا يا  هویش  هچ  نیا  هک  دندرک  ضارتعا  ترضح  هب  اهراب  اهراب و  دیلو ، نبدلاخ  باطخ و  نب  رمع 
زین رکبابا  صاع و  رمع و  هار  لوط  رد  دـهدیم و  نتـشک  هب  نابایب  ناگدـنرد  برقع و  رام و  نایم  رد  ار  ام  ناوج ! نیا  دـنتفگ : اهراب  اهنآ 

. دندرک ضارتعا د 
ندرگ زا  ار  اههلوگنز  دنداد  روتسد  ماما  هاگنآ  دیسر ، نمشد  هقطنم  کیدزن  ماگنه  بش  هکنآ  ات  درکن  یهجوت  نانآ  ضارتعا  هب  ماما  اما 

. دنکن مالسا  رکشل  روضح  هجوتم  ار  نمشد  نابسا  ههیش  اههلوگنز و  يادص  ات  دندنبب  زین  ار  نابسا  ناهد  دننک و  زاب  نارتش 
هرـصاحم رد  ار  نمـشد  دـننک و  فرـصت  ار  نایـشروش  هعلق  فارطا  بش  یکیراـت  زا  هدافتـسا  اـب  هک  داد  ناـمرف  دوخ  ياـهورین  هب  هاـگنآ 

. دنریگب
دندیمهف اهنآ  درک  رادیب  هدز  تشحو  ار  نمشد  نابسا  ههیش  ریبکت و  يادص  دندرک و  زاب  ار  اهبسا  دنبزوپ  حبـص  زامن  زا  دعب  ماگنه  حبص 

دندش و میلست  سپس  دندش و  هتشک  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  نمشد  ناعاجش  زا  يریثک  دادعت  درک و  زاغآ  ار  مجاهت  مالسا  هاپـس  هک 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : هملس  ما  تشگزاب ، هنیدم  هب  هنادنمزوریپ  مالـسا  هاپـس  دندش و  ناملـسم  زین  اهنآ  زا  يرایـسب  دادعت 
: دومرف دوشیم ؟ هچ  ار  امش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  متفگ : مدش ، رادیب  ناهگان  هک  دوب  هدیباوخ  نم  لزنم  رد  ملـس  هلآ و 

[. 903 . ] دش لزان  نایداع  عورش  دروآ و  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزوریپ  ربخ  دش و  لزان  لیئربج 
هحفص 570] ]

گنج نادیم  رد  یگنادرم 

هیواعم دنریگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  تارف  هناخدور  دنتـساوت  دندناسر و  نیفـص  نیمزرـس  هب  ماما  رکـشل  زا  رتدوز  ار  دوخ  هیواعم  نایرکـشل 
. دنوش بآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایرکشل  هدافتسا  عنام  دننک و  تظافح  تارف  زا  ات  درک  مازعا  روعالاوبا  یهدنامرف  هب  ار  يرکشل 

نب دـیلو  ياهمان  هب  هیواعم  نارای  زا  نت  ود  دوشن ، بآ  عنام  وا  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  ار  ناحوص  نب  هعـصعص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اما 
. دنریمب یگنشت  زا  نانآ  ات  میدنبیم  یلع  رکشل  يور  رب  ار  بآ  هک  دنداد  رظن  دیعس  نب  هللادبع  و  [ 904 . ] هبقع

تفگ هک  دوب  یسک  نامه  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنامب  هنشت  هک  تسین  یسک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا  هابتـشا  راک  نیا  تفگ : صاع  رمع و 
. متفرگیم ار  دوخ  قح  رکبوبا ) اب  مدرم  تعیب  هفیقس و  زور   ) تسخن زور  رد  متشاد  نت  لهچ  رگا 

. دروآ فرصت  هب  ار  بآ  درک و  هلمح  نمشد  هب  ماما  هاپس  تفریذپن  ار  صاع  رمع و  رظن  هیواعم  ماما 
. دنکیم هچ  ام  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع وت  رظن  هب  تفگ : صاع  رمع و  هب  هیواعم 

دازآ ار  بآ  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ماـما  تیاـهن  رد  دراد  بآ  زا  ریغ  یفدـه  وا  تـسین  وـت  لـثم  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع تـفگ : صاـع  رمع و 
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دنتـسویپ ماما  رکـشل  هب  دندش و  تیاده  ماما  تورم  یگنادرم و  نیا  اب  نانمـشد  زا  يرایـسب  دـنرادرب و  ار  بآ  رکـشل  ود  ره  ات  تشاذـگ 
[. 905]

یلع یعقاو  ناردارب 

زاـمن رد  وا  بلق  روضح  وا و  زاـمن  یگنوـگچ  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  ناراـی  زا  یکی  سیق 
: دیامرفیم

دمآ و یهایس  رام  ناهگان  دناوخ  ار  زامن  زا  یتعکر  یتقو  داتـسیا  زامن  هب  دنتفگیم  سیق  وا  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  زا  يدرم 
ندرگ هب  راـم  تشادرب  هدجـس  عضوم  زا  یناـشیپ  یتـقو  تفر  دوجـس  عوکر و  هب  هجوت  نودـب  سیق  تفرگ ، رارق  سیق  هدجـس  عضوم  رد 
یبیسآ داد و  همادا  شزامن  هب  دوب  هتفایرد  ار  زامن  تقیقح  هک  ادخ  حلاص  هدنب  نیا  یلو  دش . وا  نهاریپ  دراو  وا  هقی  زا  سپس  دیچیپ . سیق 

. دیدن رام  زا  مه 
تسا هداد  خر  مه  ترـضح  دوخ  يارب  هیـضق  نیا  هیبش  هک  درک  هفاضا  دومرف : لقن  ار  سیق  ناتـساد  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  سپس 

[. 906]
هحفص 571] ]

یلع يارب  لباب  نیمزرس  رد  باتفآ  تشگرب 

ناورهن جراوخ  اب  لاـتق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  اـب  دـیوگیم : تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناراـی  زا  هک  رهـسم  نب  هیریوج 
بسا زا  دندوب  ترـضح  اب  هک  مدرم  مامت  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیـسر . رـصع  زامن  ماگنه  [ 907  ] لباب نیمزرس  هب  میدیـسر  ات  میدمآیم 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع دندش ، هدایپ 
دندش بذعم  نآ  لها  هبترم  ود  یتیاور  هب  ای  راب و  هس  هتشذگ  راگزور  رد  تسا و  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  نوعلم و  نیمزرس  نیا  مدرم  يا 

. تسا طول  موق  ياهرهش  زا  یکی  نیمزرس  نیا  هدرک و  لزان  باذع  نانآ  رب  دنوادخ  و 
زامن نیمز  نیا  يور  رد  هک  تسین  زیاج  لالح و  يربمایپ  یصو  ای  ربمایپ و  چیه  يارب  دش . هدیتسرپ  تب  وا  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  نیلوا  و 

. دناوخب
زامن دنداتسیا و  زامن  هب  هداج  هیشاح  رد  مدرم  سپ  تسین  یعنام  دیراذگب  زامن  نیمزرس  نیا  رد  دیتساوخ  امـش  زا  مادک  ره  نم ، نارای  يا 

فیرشت ناماس  نآ  زا  دش و  راوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتسا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤمریما  دندروآ و  اج  هب  ار  شیوخ 
نآ رس  تشپ  اذل  دومن  مهاوخ  دیلقت  ار  مزامن  شترضح  زا  درک و  مهاوخ  تیعبت  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هللاو  تفگ : هیریوج  درب ،
هک مدرک  کش  نم  سپ  درک . بورغ  باتفآ  هک  میدوب  هتشذگن  لباب  ضرا  رد  اروس  رسج  زا  ادخ  هب  دنگوس  سپ  مداتفا ، هار  هب  ترـضح 

دـش و نم  هجوتم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناهگان  سپ  دـناوخب ؟ زامن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـیابن  ایآ  و  دوش ؟ توف  دـیاب  ام  زامن  اـیآ 
تساخرب تخاس و  وضو  هاگنآ  دش  هدایپ  يا  هیحان  رد  ترضح  نینم ! ؤملاریما  ای  یلب  مدرک . ضرع د  يدومن  کش  ایآ  هیریوج  ای  دومرف :

هچ مدیمهفن  نم  هک  یئاعد  هالک و  هب  و 
هحفص 572] ]

ود نیب  زا  هک  مدید  ادخ  هب  دنگوس  باتفآ ، يوس  هب  مدرک  رظن  [ 908  ] هالصلا داد  رد  ادن  سپس  تفگ . نخس  دوب  یناربع  ایوگ  دیوگیم ،
. مدرازگ ترضح  نآ  اب  ار  زامن  زین  نم  داتسیا و  رصع  زامن  هب  ترضح  هاگنآ  دوب ، يدیدش  يادص  توص و  وا  يارب  زا  دش و  جراخ  هوک 

. دوب هک  نانچمه  دش  بش  هعفد  کی  میدش  غراف  زامن  زا  هک  یتقو 
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: دومرف درک و  نم  هب  ور  ترضح  ماگنه  نآ  سپ 
هیریوج يا  يوگ ، حـیبست  دوخ  راگدرورپ  میظع  مان  هب  ربمایپ ! يا  دـیامرفیم : شبیبح  هب  لج  زع و  دـنوادخ  انامه  رهـسم ! نب  هیریوج  يا 

هب تفگ : دـید  ترـضح  نآ  زا  ار  هزجعم  نیا  هک  یتقو  هیریوج  دـنادرگرب . نم  يارب  ار  باتفآ  مدـناوخ ، شمظعا  مسا  هب  ار  دـنوادخ  نم 
[. 909 . ] یتسه یبن  یصو  وت  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ 

زامن هرابرد  لیمک  هب  یلع  هیصوت 

: دیامرفیم زامن  هماقا  تیفیک  تایصوصخ و  هرابرد  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
، … قدصتت موصت و  یلصت و  نا  ناشلا  سیل  لیمک ! ای 

ناش و هکلب  یهدـب  هقدـص  يردـب و  هزور  يرازگب و  زامن  هک  تسین  نیا  هب  ادـخ  تعاطا  تدابع و  رد  تلزنم  ردـق و  ناـش و  لـیمک ! يا 
ار تدوجو  ياپارـس  هک  عوـشخ  اـب  هنادنـسپ و  ادـخ  یلمع  یـشاب و  سفنلا  میلـس  يرازگب و  كاـپ  بلق  اـب  ار  زاـمن  هک  تسا  نیا  تلزنم 
هک يزیچ  نآ  رد  رگنب  دهاوخیم ) كاپ  تین  لمع ، هکلب  تسین ، یفاک  لاوما  قدصت  هزور و  زامن و  فرص  ینعی  . ) یهد ماجنا  دریگارف ،

[. 910 . ] درادن يا  هدیاف  تسین و  لوبق  وا  زامن  دشاب  مارح  یبصغ و  رگا  هک  يا  هداتسیا  زامن  هب  نآ  رب  نآ و  رد 
هحفص 573] ]

نآرق هیآ  نیرت  هدننک  راودیما 

مالک تایآ  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  باحصا  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور  هک  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
؟ دشابیم تایآ  نیرت  هدننک  راودیما  امش  دزن  دیجم  هللا 

[. 911 . ] ءاشی نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  كرشی و  نا  رفغی  هللا ال  نا  تسا  هیآ  نیا  دنتفگ : یضعب 
. دشابیمن شزرمآ  نارفغ و  يارب  تایآ  نیرت  هدننک  راودیما  اما  تسا  يا  هیآ  وکین  دومرف : ترضح 

رظن روظنم  هیآ  اـما  تسا  يا  هیآ  وکین  دومرف : ترـضح  [ 912 …  ] هسفن ملظی  وا  ءوـس  لـمعی  نم  تسا و  هیآ  نیا  دـنتفگ : رگید  يا  هدـع 
. دشابیمن

[913 . ] اعیمج بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  وطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ای  لق  تسا  هیآ  نیا  دـنتفگ  رگید  یـضعب 
. تسین رظن  دروم  هیآ  اما  تسا  يا  هیآ  وکین  دومرف : ترضح 

تسا يا  هیآ  کین  دومرف : ترـضح  [ 914 . ] مهبونذ اورفغتـساف  هللا  اورکذ  مهـسفنا  اوملظ  وا  ۀشحاف  ولعف  اذا  نیذلاو  تسا : هیآ  نیا  دنتفگ 
ای هن  دـندرک : ضرع  باحـصا  دـشاب ؟ نآرق  تایآ  نیرت  هدـننک  راودـیما  امـش  رظن  هب  هک  دـینادیمن ؟ يرگید  هیآ  ایآ  تسین ، هیآ  نآ  اـما 

. میناوخب هک  تسین  ام  دزن  رد  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  نینم  ؤملاریما 
. هللا باتک  یف  ۀیآ  یجرا  لوقی  هللا  لوسر  یبیبح  تعمس  دومرف : ماما 

[. 915 …  ] لیللا نم  افلز  راهنلا و  یفرط  هالصلا  مقا  و 
دیراد اپ  هب  و  تسا : هفیرش  هیآ  نیا  نآرق  رد  هیآ  نیرت  هدننک  راودیما  دومرف : هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  زا 

نم هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دوش  هدروآ  اـج  هب  هتـشذگ  بش  زا  يا  هراـپ  هک  يزاـمن  زور و  زا  فرط  ود  رد  ار  زاـمن 
ناهانگ و دـیامن  مایق  وضو  هب  امـش  زا  یکی  رگا  دـینادرگ  تلاسر  هب  ثوعبم  داد و  رارق  ریذـن  ریـشب و  ارم  هک  ییادـخ  هب  یلع ! اـی  دومرف :

زا وا  یصاعم 
هحفص 574] ]
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دزیرب وا  ناهانگ  عیمج  هکنآ  رگم  ددرگن  رب  شزامن  هلبق و  زا  ددرگ ، هلبق  هجوتم  دوخ  بلق  تروص و  اب  یتقو  اـت  دزیریم  ورف  وا  ياـضعا 
رداص وا  زا  یهانگ  زامن  ود  نیب  ام  هاگ  ره  و  دشاب ، هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دـنامن  یقاب  وا  لمع  هفیحـص  رب  هانگ  چـیه  و 

هک ار  هناگ  جنپ  ياهزامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ات  ددرگ  كاپ  هانگ  زا  و  دوش . هدـیزرمآ  زامن  ندـناوخ  اب  دـشاب  هدـش 
. دومن شرامش  دنتسه  شزرمآ  بجوم 

هناخ رد  رب  هک  تسا  يرهن  دننام  نم  تما  يارب  هناگ  جنپ  زامن  تلزنم  هک  نادـب  یلع ! ای  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
دهاوخ یقاب  وا  ندب  رد  كرچ  ایآ  دنک ، وشتـسش  رهن  نآ  رد  راب  جنپ  زور  ره  دشاب و  كرچ  وا  ندب  رد  یـصخش  رگا  دشاب  امـش  زا  یکی 

. دربیم ار  اهنآ  بلق  یگریت  دـنکیم و  كاپ  ار  وا  ناـهانگ  ماـمت  هک  تسا  نینچ  متما  يارب  هناـگ  جـنپ  ياـهزامن  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنام .
[. 916]

یلع ماما  یتعنص  ریبادت 

، روشک یلم  دـمآرد  زا  ات  داد  روتـسد  یناریا  نیـسدنهم  هب  ییاـیرد  ییاهرفـس  رد  ناناملـسم  ياـهزاین  عفر  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
دریگ ماجنا  تلوهس  هب  ییایرد  ياهدمآ  تفر و  هلیسو  نیا  اب  ات  دنزاسب  تسا  ناتسبرع  يردنب  ياهرهش  ءزج  هک  هدج  رهش  رد  يا  هلکسا 

جراخم یمومع ، دـمآرد  زا  هک  تروص  نیا  هب  دومرف  رداص  ار  يزاـس  یتشک  هناـخراک  نتخاـس  روتـسد  ییاـیرد  ياهرفـس  قنور  يارب  و 
نآ اصخش  دوخ  يزاس  یتشک  هناخراک  مامتا  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفرگ  رارق  دیلوت  طخ  رد  راک  نیا  درک و  نیمءات  ار  نآ  تخاس 

[. 917 . ] درک حاتتفا  ار 

نامیتی راد  هصغ 

هب دیـشک و  شود  هب  دوخ  درک و  مهارف  نغور  امرخ و  جنرب و  میتفر و  هناخ  هب  دش ، هاگآ  ینامیتی  راز  لاح  زا  ماما  يزور  دـیوگیم : ربنق 
. دادن ار  اهنآ  هلمح  هزاجا  نم 

دیناروخ نانآ  هب  درک و  تسرد  یمعط  شوخ  ياهاذغ  میتفر  نامیتی  هناخ  هب  هک  یتقو 
هحفص 575] ]

يادص زین  اههچب  دنادنخیم  ار  اههچب  یصوصخم  ياهادص  اب  تفریم و  هار  دوخ  تسد  ود  اهوناز و  يور  رب  سپس  درک ، ریس  ار  اهنآ  و 
. دندیدنخیم دندرکیم و  دیلقت  ار  ماما 

؛ دوب زیگنا  تفگش  نم  يارب  زیچ  ود  زورما  نم  يالوم  متفگ : ماما  هب  میدش  جراخ  لزنم  زا  سپس 
. دیدرک لمح  شود  رب  دوخ  ار  اهنآ  ياذغ  هکنآ  مود  دینادنخیم و  ار  اههچب  یصوصخم  يادص  اب  هکنآ  لوا 

یتقو متساوخ  دندرکیم  هیرگ  اهنآ  مدش  نامیتی  هناخ  یتقو  هک  دوب  نآ  يارب  یمود  دوب و  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  یلوا  دومرف : ترـضح 
[. 918 . ] نادنخ مه  دنشاب و  ریس  مه  اهنآ  میوشیم  جراخ 

کبس يدرم  بیدات 

طسوتم و ماما  مادنا  نوچ  تسا ، زامن  لوغـشم  هک  دید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دش و  دجـسم  دراو  هنیدـم  رد  یخوش  دـنلب  دـق  درم  يزور 
شهاوخ وا  زا  هجیتن  رد  درادرب  ار  دوخ  یلعن  دناوتن  ماما  ات  تشاذگ  دجـسم  نوتـس  قاط  يالاب  رب  تشادرب و  ار  ماما  نیلعن  وا  دوب  لدـتعم 

. دهد سپ  ار  نیلعن  ات  دیامن 
اب ار  دجسم  نوتس  درک و  عمج  ار  وا  نهاریپ  نماد  تسـشن  نیمز  هب  دهـشت  يارب  زامن  رد  درم  نآ  یتقو  درک  ربص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
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. تشاذگ نآ  ریز  ار  وا  نهاریپ  درک و  دنلب  يرادقم  دوخ  زیگنا  تفگش  تردق 
هاگن وا  مه  ماما  دوشن  دوبان  وا  یتمیق  ياهـسابل  ات  داتفا  سامتلا  هب  اذل  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  چیه  هک  دید  دش  مامت  درم  نآ  زامن  یتقو 

. دیدنخیم درکیم و 
نیا مدرم  هب  تبـسن  رگید  یهدـب  لوق  هک  منکیم  دازآ  ار  وت  نهاریپ  یطرـش  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  درک ، سامتلا  دایز  یتقو 

. ینکن ار  اهیلوضف 
[. 919  ] درک دازآ  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  دنکن  رارکت  ار  تشز  ياهراتفر  هنوگنیا  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  درم  نآ 

هحفص 576] ]

كدوک تیبرت  شور 

دنک میـسقت  ار  نآ  تساوخ  ماما  یتقو  زور  دـنچ  زا  سپ  دـندروآ  لاملا  تیب  ناونع  هب  لسع  کـشم  دـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  يارب 
. تسا هدروخ  تسد  اهکشم  زا  یکی  لسع  هک  دش  هجوتم 
؟ تسا هتشادرب  یسک  هچ  ار  لسع  دیسرپ : دناوخ  ارف  ار  ربنق 

. تشادرب ار  امش  لسع  هیمهس  زا  يرادقم  اههچب  زا  یکی  تفگ : ربنق 
يرادـقم هکنآ  مود  درک  شنزرـس  ار  كدوک  هکنیا  لوا  تسا  هجوت  لباق  رایـسب  یتیبرت  رظن  زا  هک  داد  ماجنا  مهم  راک  ود  اـجنیا  رد  ماـما 

[. 920 . ] دنروخب اههچب  ات  روایب  نک و  يرادیرخ  لسع  رازاب  رد  ورب  دومرف : داد و  ربنق  هب  لوپ 

گنج نادیم  رد  يریش 

هرز درک  زاغآ  ار  گنج  نمشد  یتقو  دربن  زاغآ  رد  يرابدرب  هرصب و  نایـشروش  اب  تجح  مامتا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
شلباـقم زا  هاـبور  نوچ  نمـشد  هک  يا  هنوـگ  هب  درک  يدـیدش  تـالمح  دز و  نمـشد  بلق  هب  دوـخ  هاپـس  شیپاـشیپ  هدیـشوپ و  ار  دوـخ 

. تخیرگیم
هب رتشا  کلام  نادنزرف و  باحـصا و  دنک  حالـصا  ار  نآ  ات  تشگرب  همیخ  هب  راچان  هب  هک  دـش  مخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ریـشمش  راب  دـنچ 

فص و  درکیم ، هلمح  هرابود  دادیمن و  خساپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  راذگاو ، ام  هب  ار  نمـشد  هب  تالمح  یلع ! ای  دندرک : ضرع  ماما 
. تسکشیم مهرد  ار  نیثکان  ياه 

. دتفایم رطخ  رد  نید  نیا  دسرب  یبیسآ  امش  هب  رگا  هک : دندرک  رارصا  باحصا 
ادـخ و رطاخ  هب  دـنیبیم  ار  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ةرخالا ؛ رادـلا  هللا و  هجوالا  نورت  امب  دـیرا  ام  هللاو  دومرف : اهنآ  هب  خـساپ  رد  ترـضح 

[. 921  ] تسا ترخآ 
هحفص 577] ]

یماظن کیتکات 

هب نوگانوگ  لیابق  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نارادافو  ات  دز  ودرا  اجنآ  رد  دیسر  هرصب  رهش  فارطا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپس  هک  یتقو 
. دندرک تاقالم  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  اب  هرصب  هفوک و  ناگرزب  لیابق و  نارس  زا  يرایسب  دندنویپب  ماما  رکشل 

: تفگ ماما  هب  ناوارف  ياهوگتفگ  زا  سپ  دیسر و  ماما  تمدخ  دوخ  نادنواشیوخ  اب  سیق  نب  فنخا  يزور 
دنهاوخ وت  يوسب  راوس  تسیود  مروایب  گنج  نیا  رد  کمک  يارب  ار  اهنآ  مهاوخب  رگا  دسانـشیمن ، ار  تقیقح  یتسردب  نم  هلیبق  موق و 
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میراد هگن  رود  وت  زا  ار  نز  رازه  شش  میناوتیم  میشابن  امش  اب  گنج  رد  میدرگزاب و  نامیاه  هناخ  هب  امش  نارادفرط  نم و  رگا  اما  دمآ .
رتوکین يرادزاب  نم  زا  ار  ریـشمش  دومرف : ماما  مزاس ؟ رود  وت  زا  ار  ریـشمش  رازه  شـش  ای  مروایب ؟ کمک  هب  درم  تسیود  منک ؟ هچ  لاح 

[. 922 . ] ددرگزاب تا  هناخ  هب  تسا 

ماما هداس  سابل  اذغ و 

نم هب  ترـضح  متفر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تمدخ  راطفا  ماگنه  بش  کی  دـنکیم ، لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  یکی 
هتسب رد  فرظ  دیسر . نایاپ  هب  ماما  زامن  یتقو  داتسیا ، زامن  هب  ماما  هاگنآ  شاب ، رفسمه  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  اب  زیخ و  رب  دومرف :

وج نان  درک و  زاب  اذغ  فرظ  رد  ماما  دنک ، زاب  ار  نآ  دناوتن  يرگید  هک  دوب  هدش  هتسب  اذغ  برد  يا  هنوگب  دنتـشاذگ ، ماما  يولج  ار  يا 
ناهنپ و هنوگنیا  ار  دوخ  ياذـغ  ارچ  دـیتشادن  لخب  هقباس  امـش  یلع ! اـی  مدرک : ضرع  ماـما  هب  دـیوگیم : وا  دومرف : لواـنت  دروآ و  رد  ار 

؟ دینکیم یفخم 
هفاـضا اذـغ  نیا  هب  غود ) اـی  نغور  دـننام   ) يزیچ يزوسلد  يور  زا  منادـنزرف  مهاوخیمن  هکلب  تسین  لـخب  يور  زا  راـکنیا  دومرف : ماـما 

؟ تسا مارح  رگم  مدرک  ضرع  دننک ،
هحفص 578] ]

نانآ دشاب و  نایاونیب  يوگلا  ات  دـنک  یگدـنز  دوخ  هعماج  دارفا  نیرتریقف  دـننام  سابل ، كاروخ و  رد  دـیاب  هتـسیاش  يربهر  اما  هن  دومرف :
[. 923 . ] دننک لمحت  دنناوتب  ار  دوخ  يرادن  تالکشم و 

رب یسابل  اهنت  هک  مدید  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  درـس  رایـسب  اوه  [ 924  ] قنروح رهـش  رد  دـیوگیم : هرتنع  نب  نوراه  رگید  ییاج  رد  و 
رب امش  لام  زا  يزیچ  دومرف : ترضح  نک  هیهت  بسانم  یـسابل  دوخ  يارب  رادرب و  یمهـس  لاملا  تیب  زا  یلع ! ای  متفگ : وا  هب  هدیچیپ  دوخ 

[. 925 . ] ما هدروآ  دوخ  هارمه  هنیدم  زا  زین  ار  سابل  نیا  مرادیمن و 
اب دـید  راد  هلـصو  هداـس و  تمیق و  مک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  ياهـسابل  یتقو  ترـضح  تفـالخ  زکرم  هفوک  رد  یـصخش  نینچمه 

: تفگ تسیرگن و  ماما  هب  بجعت 
؟ تسا راد  هلصو  امش  سابل  ارچ 

نونم ؤملا  هب  يدتقی  سفنلا و  هب  لذت  بلقلا و  هل  عشخی  دومرف : وا  هب  ماما 
[. 926 . ] دوشیم نانم  ؤم  يوگلا  دنکیم و  راوخ  ار  هراما  سفن  عشاخ و  ار  لد  راد  هلصو  سابل 

یگدنز لزنم و  یگداس 

نیملسم هفیلخ  ماما و  وا  دندوب و  هدرک  تعیب  ماما  اب  مدرم  همه  هک  یمایا  مدیسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تمدخ  يزور  دیوگیم : دیوس 
. تشادن دوجو  هناخ  نآ  رد  يرگید  زیچ  هتسشن و  یکچوک  ریصح  يور  رب  هک  مدید  ار  ترضح  نآ  دوب 

هک منیبیم  دییامن  هیهت  دوخ  ياهقاتا  يارب  یشرف  تسامش  رایتخا  رد  نیملـسم  لاملا  تیب  نینم ! ؤملاریما  ای  مدرک : ضرع  دیوگیم : دیوس 
. درادن دوجو  ریصح  زج  یشرف  امش  هناخ  رد 

يارب یناوارف  لیاسو  رازبا و  ایند ،)  ) دوشیم لقتنم  اجنآ  زا  دوز  هک  يا  هناخ  رفاـسم  رد  تسا و  هار  رد  هک  یـسک  دـیوس ! يا  دومرف : ماـما 
ایند نیا  زا  يدوز  هب  ام  دنکیمن  هیهت  اجنآ 

هحفص 579] ]
[. 927  ] مینک هیهت  یتمیق  ياهشرف  ارچ  میدرگیم  راپسهر  ترخآ  هناخ  هب  میوریم و 
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مک رایـسب  تشوگ  دـندرکیم و  لیم  هک  دوب  رتش  ریـش  ماما  ياذـغ  نیرتهب  دوب  زراب  ترـضح  یگدـنز  داعبا  یمامت  رد  یگداـس  نیا  هتبلا 
هفوک رد  ترضح  یتقو  لمج  گنج  زا  سپ  دنروخب ، دنتسناوتیمن  ترضح  ناتسود  نارسمه و  ای  نادنزرف و  ار  ماما  ياذغ  دندروخیم ،

زا ما  هناخ  راوید  متسین  رضاح  نم  دومرف : اهنآ  راک  نیا  هب  خساپ  رد  ترضح  دندرک  انب  ماما  يارب  ار  يدیفـس  رـصق  نایفوک  دش و  رقتـسم 
[. 928  ] دشاب رتهب  نادنمتسم  هناخ  زا  ما  هناخ  رتالاب و  ناگراچیب  لزانم  راوید 

دید شردـپ  هرفـس  رد  ار  کشخ  ییوج  نان  موثلک  ما  شرتخد  هک  ییاجنآ  رد  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیقتم  ماما  یگدـنز  عضو  نیا 
رتش هب  نداد  هفولع  يارب  تسوپ  نامه  زا  زور  رد  هک  دیباوخیم  یتسوپ  يور  رب  اهبـش  ماما  دوخ ، یگدـنز  لیاوا  رد  دـش  يراج  شکـشا 

درآ و يرادقم  اب  دوخ  اما  دوب  وا  رایتخا  رد  یمالسا  روشک  نیملسم  لاملا  تیب  هیامرس  یمامت  هک  یـسک  یتسار  هب  درکیم  هدافتـسا  دوخ 
تیب زا  هن  درکیم  قازترا  دوخ  جـنرتسد  زا  هشیمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  هب  اـنب  درکیم ، راـطفا  بآ 

[. 929 . ] لاملا

متسه یهلا  ناگتشرف  راظتنا  رد 

دـشکیم ار  يزیچ  راظتنا  ایوگ  دـنکیمن و  عورـش  ار  گنج  هک  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمج  گـنج  رد  دـیوگیم : يونع  هللادـبع 
روتسد ارچ  هدناسر  تداهـش  هب  هدز و  ریت  اب  ار  ام  نازابرـس  زا  يدادعت  نمـشد  نینم ! ؤملاریما  ای  دنتفگ : دندمآ و  ماما  تمدخ  ناهدنامرف 

؟ دینکیمن رداص  ار  هلمح 
بلطم نیا  هب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  مشاـبیم ، نامـسآ  ناگتـشرف  لوزن  راـظتنا  رد  نم  مدرم ! يا  دومرف : ماـما 

. داد مهاوخن  ار  گنج  روتسد  دنوشن ، لزان  یهلا  ناگتشرف  ات  اذل  تسا  هداد  تراشب 
یکنخ متشاد  رـس  رب  دوخ  هالک  نت و  رب  هرز  هکنیا  اب  دیزو ، ربنع  رطع  زا  وبـشوخ  یمیـسن  هاگان ، هک  میدوب  راظتنا  رد  ام  تشذگ و  یتدم 

. میدرکیم ساسحا د  ار  نآ 
. مدوب هدـیدن  کیدزن  يزوریپ  حـتف و  رب  نانچنآ  ار  یگنج  نم  دـش  گـنج  هداـمآ  دیـشوپ و  ار  دوخ  هرز  تساـخرب و  ماـما  هک  دوب  اـجنیا 

[. 930]
هحفص 580] ]

دندماین گنج  هب  هک  یناسک  شنزرس 

هیلع  ) یلع ماما  رهاوخ  یناه  ما  رـسپ   ) ةریبه نب  هدـعج  لزنم  رد  دـش و  هفوک  دراو  لمج  گنج  ناـیاپ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنم ؤمریما 
. دندمآیم ماما  رادید  هب  کی  هب  کی  هفوک  ناگرزب  تفای  رارقتسا  مالسلا ))

: دومرف درک و  شنزرس  ار  وا  راوگرزب  نآ  دش  ماما  رضحم  دراو  یتقو  تشادن  تکرش  گنج  رد  یعازخ  درص  نب  نامیلس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ندرک  يراـی  زا  ارچ  يدز ؟ زابرـس  اـم  يراـی  زا  يدـش و  ههبـش  کـش و  راـچد  نامیلـس ! يا 

هطساو هب  ات  تفر  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تمدخ  عماج  دجسم  هب  ینارگن  اب  هاگنآ  دروآ  ناوارف  ياهرذع  نامیلـس  يدومن ؟ يراددوخ 
[. 931 . ] دنادرگ دونشخ  دوخ  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع راوگرزب  نآ 

مدرم اب  یضاق  هطبار 

بارعا ار  نآرق  درک و  نیودت  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ییامنهار  اب  ار  وحن  ملع  هک  دوب  بیدا  رادمتـسایس و  رعاش  يدرم  یلئود  دوسالاوبا 
نس رد  زیزعلادبع  نب  رمع  تموکح  رصع  رد  درک و  ترجه  هرـصب  هب  باطخ  نب  رمع  تموکح  نارود  رد  دومن و  نینچ  هطقن  يراذگ و 
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. تشذگ رد  یگلاس   85
لوا ياهزور  نامه  رد  هک  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  یضاق  اهنت  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  یعطق  نادنمتدارا  زا  هکنیا  اب  وا 

هب تفگ : دمآ و  ماما  تمدـخ  درک ، تفایرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فرط  زا  ار  دوخ  لزع  نامرف  نوچ  دـش ، لزع  ماما  طسوت  دوخ  تواضق 
؟ يدرک لزع  ارم  ارچ  مدش  مهتم  تنایخ  هب  هن  ما و  هدرک  تنایخ  هن  مسق  ادخ 

هب يوعد  نیفرط  نوچ  هک  دـنا  هداد  عالطا  نم  ناسرزاب  اما  یتسه ، ینامیا  اب  نیما و  يدرم  وت  ییوگیم و  تسرد  دومرف : خـساپ  رد  ماـما 
[. 932  ] يراد راتفگ  رد  یتشرد  ییوگیم و  نخس  ناشیا  زا  رتدنلب  وت  دنیآیم  وت  شیپ  همکحم 

هحفص 581] ]

یهلا لدع  رهظم 

( مالـسلا هیلع   ) ماما فرط  زا  يزور  دـنچ  دـش  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  رب  ناـمهم  ناونع  هب  يدرم  هک : دـنکیم  لـقن  یـسوط  خـیش 
دیاب نوچ  دش ، هاگآ  ارجام  نیا  زا  ماما  یتقو  دنوش . همکاحم  دیاب  زور  نالف  رد  هدرک و  اوعد  یـصخش  اب  هک  تفگن  وا  اما  دش . ییاریذـپ 

تموصخ همکاحم و  يارب  ایآ  تنا ؟ مصخا  دومرف : دوخ  نامهم  هب  دومنیم  تیاعر  اوعد  نیفرط  هب  تبـسن  ار  تلادـع  درکیم و  تواضق 
؟ يدمآ

، وش جراخ  ام  ینامهم  زا  نونکا  همـصخ ، هعم  الا و  مصخ  فاضی  نا  یهن  ص )  ) هللا لوسر  نا  انع ، لوحت  دومرف : ماما  يرآ ، داد  خـساپ  وا 
[. 933  ] تسا هدومرف  یهن  يوعد  نیفرط  زا  ندرک  ییاریذپ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اریز 

الوم دبع و  ياوعد 

ره تسوا . هدرب  انامه  هدش ، ریـسا  هکنآ  تسا و  بابرا  وا  هک  دش  یعدم  تفرگ و  ار  وا  دیروش و  دوخ  يالوم  بابرا و  رب  يا  هدرب  يزور 
دوخ ياعدا  رد  نانچمه  وا  دنتـسناوتن ، دنراد  زاب  شراتفر  نیا  زا  ار  مالغ  دیدهت  یتح  دـنگوس ، تحیـصن و  اب  دـندرک  یعـس  نایفارطا  هچ 

. دنشابیمن هدرب  دنتسه و  الوم  هک  دنتشاد  اعدا  اهنآ  ود  ره  دوب و  خسار  مکحم و 
لح ار  لکـشم  نیا  یـسانشناور  ملع  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندناسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  فالتخا  لح  يارب  ار  ارجاـم  نیا 

. درک
ربنق هب  هاـگنآ  تشاد ، هگن  ار  اـهنآ  تلاـح  نآ  رد  دـنراذگب و  راوید  هب  رـس  دنتـسیاب و  راوید  هب  ور  اـت  دومرف : ار  اـهنآ  ود  ره  هب  ترـضح 

. نزب ار  مالغ  ندرگ  دومرف : ترضح  هاگنآ  یلع ! ای  ما  هدامآ  تفگ : ربنق  شکرب . فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  يزاس ) هنحص  کی  اب  : ) دومرف
[. 934 . ] تفای همتاخ  دبع  يالوم و  اوعد  دیشک و  رانک  سرت  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب  دوب  مالغ  هک  سک  نآ  ماگنه  نیا  رد 

هحفص 582] ]

نآرق رطاخب  ششخب  وفع و 

عطق دزد  دح  دومرف : وا  هب  ماما  درک ، يدزد  هب  فارتعا  دمآ و  ماما  تمدخ  یصخش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تموکح  ياهزور  زا  يزور 
؟ ینکیم فارتعا  مه  زاب  ایآ  تسا . تسد 

؟ ینک تئارق  ات  يراد  ظفح  رد  ار  نآرق  ایآ  زا  يزیچ  ایآ  دیسرپ : ماما  درک . فارتعا  دوخ  مرج  هب  رگید  راب  وا 
. منکیم تئارق  نآ  مادم  ظفح و  ار  هرقب  هروس  يرآ ، تفگ :

هیلع  ) یلع ماـما  راـگزور  نادـیلپ  زا  قفاـنم و  يدرم  هک  سیق د  نب  ثعـشا  مدیـشخب . هرقب  هروـس  تکرب  هب  ار  وـت  تسد  ورب  دوـمرف : ماـما 
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؟ ینکیم لیطعت  ار  یهلا  دودح  ایآ  تفگ : درک و  ضارتعا  ترضح  نآ  هب  تسا  مالسلا )
رگا اما  دنک ، ارجا  ار  یهلا  دح  دـیاب  ماما  دـش ، هماقا  لیلد  دـهاش و  یمرج  يارب  هاگ  ره  ار ؟ هلءاسم  نیا  مکح  ینادیم  هچ  وت  دومرف : ماما 

[. 935 . ] دزاس يراج  ار  یهلا  دح  دناوتیم  دنک و  وفع  دناوتیم  تسا ؛ ماما  اب  وا  راک  نیا  درک  فارتعا  دوخ  یمرجم 

رگشل هیحور  ظفح 

وا گنج  هب  زین  ماما  هاپـس  ناروالد  زا  یکی  دـمآ ، نادـیم  هب  يریمح  حابـص  نبا  مان  هب  يروسج  روالد  هیواعم  رکـشل  زا  نیفـص  گنج  رد 
هیحور دوخ  تاکرح  اب  دش و  رورغم  دایز  یماش  رواگنج  ماگنه  نیا  رد  دندش ، هتـشک  وا  تسدـب  زین  موس  مود و  رفن  دـش . هتـشک  تفر و 

. دوب هدمآ  دوجو  هب  ناش  هیحور  رد  لزلزت  اههنحص  نیا  ندید  اب  زین  ماما  نازابرس  درکیم . فیعضت  ار  ماما  نازابرس 
هحفص 583] ]

نادـیم هب  اصخـش  درک و  نت  هب  ار  دوخ  نازابرـس  زا  یکی  سابل د  شنازابرـس  هیور  فیعـضت  زا  يریگـشیپ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
غیت طسوت  مه  وا  دمآ  گنج  هب  زین  موس  رفن  دش ، هتـشک  مهنآ  دـمآ ، نادـیم  هب  ماش  هاپـس  زا  يرگید  زابرـس  تشک ، ار  حبـص  نبا  تفر و 

: دومرف دنلب  يادص  اب  رکشل  ود  نایم  رد  ماما  هاگنآ  داتفا ، كاخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع شک  رفاک 
[. 936 . ] میدیشکیمن ریشمش  امش  يور  هب  ام  دیدرکیمن  یتسدشیپ  يزیرنوخ  لتق و  رد  امش  رگا 

گنج نادیم  رد  اهراعش 

گنج رد  دـش ، يراج  یمالـسا  هعماج  رد  گـنج  رد  نداد  راعـش  گـنهرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  طـسوت  مالـسا  ردـص  رد 
. رارحالا ریصی  امناف  دزیم : دایرف  دوخ  هاپس  نایم  رد  هشیاع  لمج ؛ یمنهج  فرحنم و  هاپس  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

: دندزیم دایرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما نایهاپس  تما و  روصنم  ای  دییوگب : وا  خساپ  رد  دومرف : شنایهاپس  هب  دنلب  يادص  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع
. نورصبی مح ال  ای  دمحم ؛ ای 

!!! نامثع تاراثل  ای  دزیم : دایرف  هشیاع  رکشل 
[. 937  ] نیثکانلا موقلا  یلع  انرصنا  مهللا  دندادیم . خساپ  دنلب  يادص  اب  ماما  نایرکشل 

یلع تموکح  رد  ناراکدب  ینادنز 

نیا رد  دشاب  اشگراک  يدراوم  رد  تسناوتیم  هک  دوب  ییاهرفیک  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  رـصع  رد  نامرجم  ندش  ینادـنز 
: دوشیم هراشا  شور  نیا  زا  ییاه  هشوگ  هب  هتشون 

رازاب لو  ؤسم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  يرادا  ياهتنایخ  دروم  رد  سبح  دراوم  یضعب 
هحفص 584] ]

ار هقره  نبا  هک  دنتـشون  زاوها ) یلاو  یـضاق و   ) یلجب دادش  نب  ۀعافر  هب  يا  همان  رد  ماما  دوب . هدش  یتنایخ  بکترم  هقره  نبا  مان  هب  زاوها 
ار وا  اهرازاب  رد  درآ و  دورف  وا  هب  هناـیزات  هدروآ و  نوریب  نادـنز  از  ار  وا  هعمج  زور  ره  دزادـنا و  سبح  هب  ار  وا  دـنک و  راـنکرب  راـک  زا 
رد وا  اب  سک  چیه  دنک و  زاب  ار  وا  زامن  يادا  ماگنه  هب  طقف  دشاب و  هتـسب  وا  ياهاپ  و  دنک ، یگدـنز  لیلذ  راوخ و  نادـنز  رد  دـنادرگب و 
زا ناینادنز  هاگنابـش ، دوش و  ریزعت  هنایزات  اب  هدنریگ  سامت  داد  دـیما  دومن و  نیقلت  وا  هب  درک و  نینچ  یـسک  رگا  دریگن و  سامت  نادـنز 

[938 …  ] دشاب وا  ندش  فلت  سرت  رگم  دربن  هرهب  یناکما  نینچ  زا  وا  اما  دنوش  هدروآ  دازآ  هطوحم  هب  دنوش و  هدرب  نوریب  نادنز  لخاد 
نادنز هب  ار  نانآ  هک  دنداد  روتسد  زین  یمیتلا  هیجح  نب  دیزی  دوراج ؛ نبرذنم  دوخ  نایلاو  یلام  ياهتنایخ  لثم  يرگید  يدراوم  رد  ماما  و 
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[. 939 . ] دنزادنا

فیعض يا  هدنامرف  خیبوت 

ود دنک  تکرح  ةدعـس  نب  هللادبع  یبوکرـس  يارب  نادمه  هلیبق  زا  رفن  رازه  ود  اب  ات  دـش ، لو  ؤسم  ماما  يوس  زا  يرازفلا  ۀـیجن  نب  بیـسم 
لحم درگ  بیـسم  نایرکـشل  دومن و  نصحت  ءامیت  هقطنم  رد  درک و  ینیـشن  بقع  ةدعـس  نب  هللادبع  دندرک و  دروخرب  رگیدـکی  اب  رکـشل 

ماما تشگزاب ، زا  سپ  دنزیرگب ، ماش  هب  دنور و  نوریب  هعلق  زا  دنتسناوت  نانصحتم  هاگنابش  دندرک ، هرصاحم  ار  ةدعـس  نب  هللادبع  رارقتـسا 
هفوک رد  تاقدص  ذخا  تیلو  ؤسم  درک و  دازآ  ار  وا  سپـس  داد . ياج  نادنز  رد  ار  وا  يزور  دنچ  داد و  رارق  باتع  دروم  ار  دوخ  هدنامرف 

[. 940 . ] درک راذگاو  وا  هب  ار 
هحفص 585] ]

ناسوساج اب  ماما  دروخرب 

هیواعم يوس  هب  رارف  زا  سپ  هریبه  نب  ۀلقعم  هنومن  ناونع  هب  درکیمن ، تلفغ  نمشد  ناسوساج  هلءاسم  زا  ماما  دوخ ، هلاس  تموکح 5  رد 
وا يارب  ار  تراـما و …  هنیمز  تسا و  هتفگ  نخـس  هیواـعم ، اـب  هک  داد  عـالطا  وا  هب  تشون و  يا  هماـن  هریبـه ) نب  میعن   ) دوـخ ردارب  يارب 
هب ار  وا  دـش و  ریگتـسد  ینارـصن  نیا  داتـسرف ، شردارب  يارب  بلغت  ینب  ناینارـصن  زا  یکی  طسوت  ار  همان  نیا  هلقعم ، تسا . هتخاـس  مهارف 

[. 941 . ] تشذگ رد  نآ  رثا  رد  مه  وا  دننک و  عطق  ار  ینارصن  تسد  هک  دنداد  روتسد  ترضح  دندروآ ، ماما  روضح 

ماما طسوت  نافلختم  دیعبت 

: هلمج زا  دندرک  هدافتسا  نآ  زا  اهراب  ماما  هک  دوب  يدراوم  زا  تنوکس  لحم  يرابجا  رییغت 
دندادیم ناشن  يراگزاسان  ترـضح  تموکح  ماما و  اب  دـندرکیم و  یگدـنز  هفوک  رد  هلیبق  ود  نیا  تسا ، هلهاب  هلیبق  یثغ و  هلیبق  دـیعبت 

دوخ نمـشد  ارم  امـش  هک  تسا  هاوگ  ادخ  هلهاب ! هفئاط  يا  ینوضغبت ؛ مکنا  هللا  دهـشا  هلهاب  رـشعم  ای  دـندومرف  نآ  هب  يا  هملاکم  رد  ماما 
دیرادیم

تیب هیمهـس  ماما  ور  نیا  زا  دـندش  لوغـشم  يزیگنا  هنتف  هب  هفوک  رد  دـندرک و  يراددوخ  زین  نیفـص  گنج  رد  تکرـش  زا  هفیاط  ود  نیا 
[. 942 . ] دننیزگ تنوکس  ملید  هقطنم  رد  دنوش و  جراخ  هفوک  زا  ات  داد  تلهم  زور  هس  نانآ  هب  سپس  درک ، تخادرپ  ار  نانآ  لاملا 

طابترا رد  نینچمه  درک . دیعبت  نئادم  هب  دوب  هدشن  داهج  يراکمه و  هب  رـضاح  دنتفرگ و  هلـصاف  تموکح  زا  هک  ار  یناسک  زا  یکی  ماما 
وا دنامن  هفوک  رد  هک  دنتفرگ  دهعت  وا  زا  ماما  دش  اهر  سبح  زا  هک  نآ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  لقن  ابس  نب  هللادبع  زیگنا  ثحب  تیـصخش  اب 

[. 943 . ] دندرک نییعت  وا  يارب  ار  نئادم  ماما  مورب ؟ اجک  تفگ :
هحفص 586] ]

نادترم اب  دروخرب 

هک تسا  هدش  هتفگ  دندرک . دروخرب  ییاه  هویش  هب  نانآ  رفیک  رد  ترضح  داد  خر  ییاهدادترا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  هرود  رد 
زا يدرم  هک  میناوخیم  يرگید  لقن  رد  و  [ 944 . ] دنازوسب ار  اهنآ  داد  روتسد  سپـس  تشک و  ار  نانآ  ماما  دندش . دترم  هفوک  رد  یعمج 

ار وا  هک  دـنتفگ  مدرم  هب  سپـس  تفرگ . ار  وا  يوم  ترـضح  تفریذـپن  وا  دـنک و  هبوت  هک  تساوخ  وا  زا  ماـما  دـش و  ینارـصن  ناناملـسم 
هب ینارصن  درم  اب  جاودزا  رد  ددجم  دوب  هدش  ناملسم  هک  ینارصن  نز  نینچمه  دش ، كاله  وا  ات  دندرک  نانچ  زین  مدرم  و  دننک ، لامدگل 
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: دندومرف ماما  دوب . هتشگزاب  دوخ  قباس  شیک 
. تشک مهاوخ  ار  وا  سپـس  دـنک  لمح  عضو  ات  منکیم  سوبحم  ار  نز  اهتلتق ؛ تدـلو  اذاف  اهنطب  یف  يذـلا  اهدـلو  عضت  یتح  اهـسبحا  انا 

[. 945]

نامرجم اب  دروخرب  هوحن 

اـسیقرق رد  تفرگ و  هلـصاف  ماما  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  دوب  هیواعم  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ریفـس  نیلوا  یلجب  هللادـبع  نبریرج 
زا وا  تفر ، رماع  نبریوث  هناخ  هب  سپـس  دز . شتآ  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  وا  هناخ  تفر و  وا  تنوکـس  لحم  هب  ترـضح  دیزگ ، تنوکس 

نامرجم هناخ  بیرخت  [ 946  ] دومن بارخ  دنازوس و  زین  ار  وا  هناخ  ماما  دوب ، هدـش  قحلم  یلجب  هللادـبع  نبریرج  هب  هک  دوب  هفوک  فارـشا 
دومن و یلام  فلخت  هریبه  نب  ۀلقعم  مان  هب  ماما  نارازگراک  زا  یکی  دوبن  دودحم  دراوم  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تموکح  هرود  رد 

فورعم عیبر  نب  هلظنح  نینچمه  و  [ 947 . ] دنیامن بارخ  ار  وا  هناخ  هک  دنداد  روتـسد  ماما  درب ، هانپ  هیواعم  هب  نآ  تازاجم  زا  زیرگ  يارب 
[. 948 . ] دننک بارخ  ار  وا  هناخ  ات  داد  نامرف  ماما  دماین ، ماما  يرای  هب  نیفص  گنج  رد  تفرگ و  هلصاف  ماما  زا  یتقو  بتاک  هلظنح  هب 

هحفص 587] ]

رکب یبا  نب  دمحم  هب  یلع  لمعلا  روتسد 

رای هب  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  مدرم  لاوحا  تیاعر  یگنوگچ  ندـش و  تما  ماما  مدرم و  اب  تعامج  زامن  يرازگرب  تیفیک  دروم  رد 
: دومرف نینچ  تشادیم  لیسگ  رصم  يرادنامرف  هب  ار  وا  هک  ینامز  رکب ، یبا  نب  دمحم  دوخ  رادافو 

 … مهراز وا  هیلع  ناک  الا  ریصقت  مهتالص  یف  نوکیف  موقب  یلصی  ماما  نم  سیل  ماما و  کناف  یه ؟ فیک  کتالص  رظنا 
نیملـسم تعامج  ماما  وت  یتسارب  سپ ، يرادیم ) اپ  هب  ار  نآ  یتیفیک  هچ  اب  و   ) تسا هنوگچ  هک  رگنب  تزاـمن  هب  رکب ! یبا  نب  دـمحم  يا 
ندرگرب نانآ  لابو  رزو و  دـشاب  یهاتوک  ای  ریـصقت و  ناشزامن  رد  موق  نآ  دـشاب و  نانآ  ماما  درازگب و  زاـمن  یموق  اـب  هک  یـسک  یتسه .

تیعمج نامه  شداپ  دننام  تعامج  ماما  دشاب ، لماک  ناشزامن  هاگره  دش و  دهاوخن  هتـساک  مدرم  نآ  زامن  زا  يزیچ  دشابیم و  ناشماما 
[. 949 . ] دش دهاوخن  هتساک  نارازگزامن  نآ  شاداپ  رجا و  زا  يزیچ  دوب و  دهاوخ  اراد  ار 

نتسناد یناوج  ردق 

: دومرف هک  میناوخیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  بوسنم  يراعشا  رد 
امهیلع ءامدلا  تکب  ول  نائیش 

باهذب انذوت  یتح  يانیع 
امهیقح نم  راشعملا  غلبی  مل 

بابحالا ۀقرف  بابشلا و  دقف 
ود نآ  ما  هدرکن  ءادا  ار  ود  نآ  قح  مهد  کی  دنـسرب  يدوبان  هب  کیدزن  ات  هک  دـنزیرب  کشا  اـجنآ  اـت  زیچ  ود  يارب  نم  ياـه  مشچ  رگا 

[. 950  ] ناتسود بابحا و  زا  ییادج  قارف و  یناوج و  نداد  تسد  زا  زا : دنترابع 
: دیوگیم شراعشا  رد  يدعس 

ریگ زورما  تعاط  هر  اناوج 
ریپز دیاین  یناوج  ادرف  هک 
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كاپ بآ  تسد  مدادب ز  تلفغ  هب 
كاخ هب  ممیت  زج  نونک  هراچ  هچ 

هحفص 588] ]
فیح سوسفا و  هب  عیاض  رمع  نکم 

فیض تقولا  تسا و  زیزع  تصرف  هک 
: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) یلع رگید  يرعش  رد  و 

هچ ره  نآ  هدنـشورف  هب  دیـسریم  شورف  هب  یناوـج  رگا  و  تشگیم ، زاـب  میناوـج  شاـک ، يا  مناـیرگ ، هتفر  تـسد  زا  هـک  ما  یناوـج  رب 
[. 951 . ] تسین رسیم  نآ  ندنادرگرب  ای  نتسج و  تفرگ ، رارق  نتفر  ریسم  رد  یتقو  یناوج  متخادرپیم ، تساوخیم 

زامن رد  یلع  تلاح 

مئاق ال دومع  وا  تباث  ءانب  هناک  ناک  ةالصلا  لخد  اذا  ناک  هنا  دشیم ، زامن  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن 
اـسب و  تشادـن . یکرحت  هنوگ  چـیه  هک  دوب  هداتـسیا  دومع  نوچ  ای  و  دوب . كرحت  نودـب  راوتـسا و  تباـث و  ییاـنب  نوچمه  كرحتی … 

تسـشنیم و شترـضح  كرابم  تشپ  رب  یغرم  یهاگ  هک  دوب  تکرح  یب  سب  زا  شکرابم  ندـب  دـشیم و  ینالوط  شدوجـس  عوکر و 
ادخ لوسر  دننام  تشادن  تقاط  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح نب  یلع  ترـضح  مراهچ  ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  زج  هب  سک  چیه 

[. 952 . ] دناوخب زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دیروخن ار  یسک  هدجس  عوکر و  بیرف 

: دمآ دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  هنامیکح  يایاصو  رد 
 … نوقفوم مهنا  نوبسحیق  نوقدصتی  ام و  نوم  ادیف و  نومرصی  و  نولیطیف ، نولصی  ماوقاب  رتغت  ال  لیمک ! ای 

یقفوم ياهمدآ  هک  دـنربیم  نامگ  دنتـسه و  هقدـص  لها  دـنریگیم و  هزور  مادـم  دـنراذگیم و  ینالوط  زامن  هک  یماوقا  هب  لـیمک ! يا 
. شابم نانآ  هتفیش  روخن و  بیرف  دنتسه ،

.( دنهد بیرف  ار  مدرم  ادمع  دنهاوخب  ای  دنشاب  هدرک  تداع  فاصوا  نیا  هب  هک  تسا  نکمم  اریز  )
برـش انزلا و  لثم  شحاوفلا  یلع  اموق  لمح  اذا  ناطیـشلا  نا  لوقی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـسل  هللااب  مسقا  لیمک ! اـی 

 … ایرلا رمخلا و 
هحفص 589] ]

شحاوف و هب  توعد  ار  یموق  یتقو  ناطیـش  دومرفیم : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ادـخ  هب  دـنگوس  لیمک ! يا 
عوکر و لوط  اب  ار  يدایز  دـیدش و  تادابع  دـیامنیم ، تسا  ناهانگ  نیا  هیبش  هچنآ  هعمـس و  ایر و  يراوخ و  بارـش  اـنز و  لـثم  عیاـجف 
تیـالو و هب  توعد  ار  ناـنآ  هاـگنآ  تخادـنا  ماد  هب  ار  اـهنآ  بوخ  یتـقو  دـنادرگیم . بوبحم  ناـنآ  شیپ د  عوشخ  عوضخ و  دوجس و 
هب یـسک  دـش و  دـهاوخن  يرای  تمایق  رد  دـننکیم و  توعد  شتآ  هب  ار  اهناسنا  هک  ینایاوشیپ  دـیامنیم  متـس  روج و  ناـیاوشیپ  یتسود 

[. 953 . ] دیسر دهاوخن  ناشداد 

درک شوماخ  ار  هنتف  شتآ 

ياهرهش زا  یکی  هک  هرصب  هب  یهورگ  اب  ار  یمرضح  رماع  نب  هللادبع  بوشآ  باجیا  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  رـصع  رد  هیواعم 
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رد ماما  ناراـی  باحـصا و  طـسوت  یلو  دـنک  تسرد  هقطنم  رد  یبوشآ  تسناوت  هللادـبع  داتـسرف ، دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  تحت 
دنتخوس شتآ  رد  نآ  نانکاس  هناخ و  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  دـنتفرگ و  ار  هللادـبع  رقم  درگ  ماما  ياهورین  دـش ، هرـصاحم  يا  هناـخ 

زا یمازعا  رکـشل  هدنامرف  ۀمادق ، نب  ۀـیراج  طسوت  هللادـبع  بوشآ  یبوکرـس  زا  سپ  هرـصب ) رد  سابع  نب  هللادـبع  نیـشناج   ) هیبا نب  دایز 
. تشاگن نینچ  ار  عیاقو  شرازگ  ماما ، هب  يا  همان  رد  ماما ، فرط 

زا يا  هناخ  رد  هک  تخاس  راچان  ار  وا  نارای  دش و  ریگرد  یمرـضح  نبا  هورگ  اب  دمآ و  وت  هاگـشیپ  زا  ادخ  حـلاص  هدـنب  همادـق  نب  هیراج 
دورف نانآ  رب  راوید  یهورگ  دندرم و  شتآ  اب  یخرب  دندش و  هتشک  ناشنارای  یمرضح و  نبا  سپس  دندرگ …  روصحم  هرـصب  ياه  هناخ 

[. 954 . ] دندش هدوشخب  دندرک و  هبوت  نانآ  زا  یضعب  دنتفر و  نیب  زا  ریشمش  اب  يا  هفئاط  دش و  بارخ  ناشرس  رب  هناخ  یعمج  دمآ و 
. دش علطم  گنج  تیعضو  زا  قوف  همان  ندناوخ  هثداح و  عامتسا  زا  سپ  ماما 

هحفص 590] ]

یلع دزن  يراق  تلزنم 

لهف کتئیهب  سابال  اباش  كارا  ینا  دومرف : وا  هب  ماما  درک  تقرس  هب  رارقا  تفای و  روضح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تمدخ  یناوج  يزور 
؟ یهاگآ نآرق  تئارق  زا  ایا  يراد ، هتسارآ  بیع و  یب  يرهاظ  هک  منیبیم  یناوج  ار  وت  نم  نآرقلا ، نم  ائیش  ارقت 

مدوشخب هرقب  هروس  لباقم  رد  ار  تتـسد  هرقبلا ؛ ةروسل  كدی  کتبهو  دـقف  دومرف : ماما  هاگنآ  مناوخیم  ار  هرقب  هروس  درک : راهظا  مرجم 
[. 955]

تالغ اب  دروخرب  رد  ماما 

نآ زا  یتقو  اهنآ  دندرب ، الاب  یلاعت  قح  تیهولا  هلحرم  هب  ات  ار  شترـضح  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نامز  رد  هک  دـندوب  یهارمگ  هدـع  تالغ 
رد ار  هفوک  ناناملـسم  زا  درم  ود  هک  دمآ  ماما  تمدخ  يدرم  يزور  نینچمه ، و  [ 956 . ] دنازوس شتآ  رد  ار  اهنآ  ماما  دنتـشگنزاب  داقتعا 

یسررب ار  رفن  ود  نآ  یتسرپ  تب  بلطم  ات  داتسرف  ار  یـسک  اذل  درکن  افتکا  وا  یهاوگ  هب  ماما  دوب . هدید  ار  دنا  هدیتسرپیم  تب  هک  یلاح 
نانآ اما  دندرگزاب ، یتسرپ  تب  زا  ات  تساوخ  نانآ  زا  دیبلط و  ار  نانآ  ماما  هاگنآ  درک ، دییءات  ار  درم  ود  نآ  یتسرپ  تب  اما  هدنیامن  دـنک 

رد ماـما  نینچمه  [ 957  ] دـننکفیب شتآ  نآ  رد  ار  نانآ  دـنزرفارب و  یـشتآ  هک  دـنداد  روتـسد  ماما  سپـس  درکن . يراددوخ  لـمع  نیا  زا 
[. 958 . ] دنازوس شتآ د  رد  ار  دنتشاد  رگیدکی  اب  عورشم  ریغ  طباور  هک  زین  ار  نز  ود  دوخ  تموکح  نارود 

تسرپ مکش  زاب  سوه  هیبنت 

هیلع  ) یلع ماما  دزن  ار  وا  هاگنآ  دـندرک  ریگتـسد  هدـش  نایرب  كوخ  تشوگ  اب  ار  وا  دوب ، هدـش  ناملـسم  هزاـت  هک  ینارـصن  يدرم  يزور 
؟ تسا هدرک  نانچ  ارچ  هک : دیسرپ  ماما  دندروآ . مالسلا )

. منک هدافتسا  متساوخیم  نآ  زا  اوادم  يارب  مدوب و  ضیرم  نم  تفگ : خساپ  رد  وا 
رگید هک  دـیآ  دورف  وت  رب  یتابرـض  نانچ  نونکا  ماما  مدزیم ، دـح  وت  رب  يدرکیم  هدافتـسا  كوخ  رگا  هک  تشاد  راهظا  تیاهن  رد  ماما 

[. 959 . ] ییامنن ار  لمع  نیا  دای 
هحفص 591] ]

همه يارب  تلادع 
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هب وا  تشگ  راضحا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تمدـخ  هب  ترـضح  یتموکح  نارومءام  طسوت  یمیمت  دراـطع  نبدـیبل  ماـن  هب  يدرف  يزور 
عمج نآ  نایم  رد  دـندوب ، هدـمآ  مه  درگ  عمج  نآ  رد  دـسا  ینب  هفئاط  زا  یـضعب  هک  دروخرب  یعمج  هب  هار  نیب  رد  ماما  نیرومءام  هارمه 

. داد يرارف  ار  دراطع  نب  دیبل  تساخرب و  وا  دوب ، هتسشن  هجاجد  نب  میعن 
دوجوب ار  يا  هثداح  نینچ  وا  دش ، دیبل  ندرک  رارف  ثعاب  هجاجد  نب  میعن  هک  دنتـشاد  راهظا  دندمآ و  ماما  تمدخ  يریگتـسد ، نالو  ؤسم 

[. 960  ] داد رارق  ریزعت  دروم  شدنسپان  لمع  رطاخب  ار  وا  تدش  هب  داد و  ار  میعن  راضحا  نامرف  ماما  تسا . هدروآ 

یهلا يارجا  رد  ریخات 

هدش لقن  ماما  زا  تخادنایم ، ریخءات  هب  نافلختم  يارب  ار  یهلادح  يارجا  یطئارش  رد  ترضح  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تموکح  رود  رد 
، زا یـسک  هب  نمـشد  نیمزرـس  رد  ودـعلاب ؛ قحلیف  هیمحلا  هیمحت  ۀـفاخم  اهنم  جرخی  یتح  ودـعلا و  ضر  اب  ادـح  لجر  یلع  میقا  ـال  تسا :
[961 . ] دربب هانپ  نمشد  هب  هک  دراد  او  نآ  هب  ار  وا  راکنیا )  ) ادابم ات  نمـشد ) هقطنم  زا  جورخ  نامز  ات   ) درک مهاوخن  ارجا  ار  دح  منایهاپس 

ماـما اذـل  تشاد  تحارج  رپ  یندـب  دوب و  ضیرم  درم  نآ  اـما  دوب ، دـح  قحتـسم  هک  دـندروآ  ماـما  تمدـخ  ار  يدرم  يرگید  دروم  رد  و 
ندـش زابرـس  زا  ادابم  ات  دـیزادنا  ریخءاـت  هب  ار  دـح  يارجا  هانددـح ؛ ءارب  اذا  نکل  تومیف و  هیلع  هحو  رقاـکنت  ـال  اربی  یتح  هورخا  دومرف :

[. 962 . ] دز میهاوخ  دح  ار  وا  يدوبهب  زا  سپ  نکل  دسرب ، ارف  شگرم  دح ) رثا  رد   ) تاحارج
هحفص 592] ]

یعقاو نینمؤملاریما 

هنیدـم هب  هرـصب  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  هشیاع  دزن  ار  سابع  نبا  ماـما  يزور  دـش ، زوریپ  لـمج  هارمگ  نایـشروش  رب  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. دنیزگن تماقا  هرصب  رد  وا  ات  دهد  تکرح 

هزاجا نودـب  سابع  نبا  یلو  دادـن ، هزاجا  هشیاع  اما  تساوخ  هزاجا  دورو  ماگنه  سابع  نبا  دوب ، فلخ  ینب  هناخ  رد  ماگنه  نآ  رد  هشیاع 
. تسشن تخادنا و  يزادناریز  دوخ  يارب  دش و  وا  لزنم  دراو 

. یتسشن نم  شرف  يور  يدش و  نم  هناخ  لخاد  هزاجا  نذا و  نودب  يدرک و  لمع  تنس  فالخ  سابع  نبا  تفگ : وا  هب  هشیاع 
تنس بادآ و  هک  میدوب  ام  نیا  نآ ، هب  متسه  یلوا  مینادیم و  وت  زا  رتهب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ام  تفگ : سابع  نبا 

. میداد دای  وت  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
يدـمآ نوریب  اجنآ  زا  وت  دوب و  هدرک  نکاس  نآ  رد  ارت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نامه  وت  لزنم  تسین ، وت  لزنم  اجنیا 

وت شرف  يور  رب  میوـشیمن و  لـخاد  اـجنآ  رد  ناذا  نودـب  اـم  یتـفر  تلزنم  هب  وـت  هاـگ  ره  سپ  لوـسر ، ادـخ و  نایـصع  ملظ و  يور  زا 
ادـخ تفگ : هشیاع  يریگرارق ، دوخ  هناخ  رد  يور و  هنیدـم  هب  وت  هک  دومرف : رما  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  تفگ : هاـگنآ  منیـشنیمن ،

. تسا مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ : ساـبع  نبا  دوب ، نینم  ؤـملاریما  وا  هک  ار  باـطخ  نبرمع  دـنک  تمحر 
[. 963]

هحفص 593] ]

تسیلع ءایلوا  ءایبنا و  مدمه 

اهنآ يارب  نامسآ  زا  امرخ  یقبط  هگان  هک  هتـسشن  [ 964  ] هلیخن رد  رضخ  ترضح  اب  هک  دید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  ثراح  يور 
. دندروخ نآ  زا  اهنآ  دش و  لزان 
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تسد رد  ار  اهامرخ  هتسه  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  لو  تخادنایم  رود  ار  نآ  ياه  هتـسه  دروخیم  ار  اهامرخ  یتقو  رـضخ  ترـضح 
. درکیم عمج  دوخ 

رد ار  اههتـسه  نآ  زین  نم  داد و  نم  هب  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  شخبب ، نم  هب  ار  اـمرخ  ياـه  هناد  نیا  هک  متفگ : ماـما  هب  دـیوگیم : ثراـح 
[. 965 . ] مدوب هدیدن  نم  ار  نآ  لثم  هک  دوب  هزیکاپ  نانچنآ  ناشیامرخ  دش و  امرخ  لخن  اهنآ  متشاک و  نیمز 

قشاع هچب  رتخد 

تسا و مالسا  يارعش  زا  وا  دوب ، هدیگنج  زین  نیفص  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  یلئد  دوسالاوبا 
. تسا هدرک  يراذگ  هطقن  بارعا و  هیبا  نب  دایز  نامز  رد  ار  نآرق 

رد یتقو  دوسالاوبا  يزور  اذل  دوب ، اهنآ  هب  هیده  نداد  دوخ ، هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  بذج  رد  هیواعم  ياه  هویش  زا  یکی 
ار نآ  دوسا  رتخد  هک  دنداد  یئاولح  زین  دوسا  هناخ  رد  هب  هلمج  زا  دـندادیم ، لسع  اولح و  مدرم  هناخ  رد  هب  هیواعم  نارای  دوبن  دوخ  لزنم 

. تفرگ
ات دتسرفیم  ام  لاثما  ام و  يارب  ار  اولح  نیا  هیواعم  مرتخد ! تفگ : تسا ، ولح  ندروخ  لوغشم  شرتخد  دید  تشگرب  لزنم  هب  یتقو  دوسا 

، درک نعل  ار  هیواعم  هکنیا  نمـض  اروف  دوسالاوبا  هلاس  رتخد 5  دـنادرگرب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  یتسود  زا  ار  ام  قیرط  نیا  اب 
[. 966 . ] دنادرگرب ار  تسا  هدروخ  اولح  هچ  ره  ات  درک  دوخ  قلح  رد  تسد  تفر و 

لماک عماج و  یتواضق 

هب رفن  هس  ره  هک  دندروآ ، ماما  رضحم  هب  ار  رفن  هس  ترضح  تفالخ  نارود  رد  يزور 
هحفص 594] ]

تی و ؤر  رد  موس  صخـش  دوب و  هتـشک  ار  وا  يرگید  دوب و  هتـشاد  هگن  ار  لوتقم  نانآ  زا  یکی  دـنا  هتـشاد  تکرـش  يدرف  لتق  رد  يوحن 
نادنز هب  ار  دوب  هتفرگ  ار  لوتقم  هک  یسک  نآ  دننک و  انیبان  ار  ریخا  درف  هک  دنداد  روتـسد  ماما  دوب . هدرک  يرای  ار  نانآ  لوتقم ، ییاسانش 

[. 967 . ] دنداد سفن د  صاصق  روتسد  رد  ار  لتاق  و  دشاب ) سوبحم  ناکم  نآ  رد  توف  نامز  ات   ) دنزادنیب

مسجم تلادع 

ياپ تسار و  تسد  عطق  يراتفرگ و  هبترم  ود  زا  سپ  هک  دندوب  هدمآ  دـیدپ  يا  هفرح  نادزد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تموکح  دـهع  رد 
: تشاد راهظا  دنکفا و  نادنز  هب  ار  هورگ  نیا  ماما  دندوب ، هدیدرگ  راتفرگ  هدروآ و  يور  تقرس  هب  راب  نیموس  يارب  پچ ،

مهد رارق  اپ  تسد و  نودب  ار  یسک  هک  مراد  مرش  نم  هتجاح ؛ یلااهب  یشمی  لجرال  واهب  فظنتسی  دیالب  هعدا  نا  یبر  نم  یحتـس  ینا ال 
[. 968 . ] دشاب هتشادن  ار  دوخ  تاجاح  ندروآ  رب  نتفر و  ناکما  زجاع و  دوخ  تفاظن  زا  ات 

زا یـشخب  هک  دـنداد  روتـسد  ماـما  دوب . هدـیدرگ  تقرـس  بکترم  ناوج  نیا  دوب ؛ هدیـسرن  غولب  دـح  هب  هک  دوب  یناوجون  يرگید : هنوـمن 
. درک دـنهاوخ  عطق  ار  وا  تسد  دروآ  ور  تقرـس  هب  اددـجم  رگا  هک  دـندومن  دـیدهت  سپـس  دـننک ، عـطق  ار  وا  ناتـشگنا  فارطا  تشوـگ 

[. 969]

یلع ماما  اب  مجلم  نبا  تاقالم  هنحص  نیلوا 

رب ار  دوب  نامثع  بناج  زا  نمی  فارطا  یلاو  رادنامرف و  هک  ار  بختنم  نب  بیبح  دیسر ، تموکح  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هکنیا  زا  دعب 
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رهم ار  دوخ  همان  ترضح  دریگب ، تعیب  اجنآ  ناناملـسم  زا  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  اوقت  شرافـس  وا  هب  يا  همان  یط  و  درک ، اقبا  شتـسایر 
تعاـطا زین  راـید  نآ  مدرم  دـناوخ ، ارف  ماـما  تعیب  هب  ار  مدرم  تفرگ  ار  ماـما  هماـن  یتقو  بیبـح  داتـسرف ، وا  دزن  برع  درم  کـی  اـب  دز و 

دص ادتبا  رد  وا  دنتفریذپ . اهنآ  منک ، هناور  ترضح  نآ  بناج  هب  ار  امش  ناعاجش  نارـس و  زا  نت  هد  مهاوخیم  نم  تفگ : هاگنآ  دندرک .
بناج هب  درک و  باختنا  ار  رفن  هد  یس  زا  رفن و  یس  نت  داتفه  زا  نت و  داتفه  اهنآ  عمج  زا  درک و  باختنا  ار  رفن 

هحفص 595] ]
عمج نآ  رد  تفگ ، دمآ  شوخ د  اهنآ  هب  ماما  دنتفگ ، کیربت  ماما  هب  دندیسر و  ماما  روضح  هب  رفن  هد  نآ  هک  هکنآ  زا  دعب  داتـسرف ، ماما 

، راوگرزب ریش  لماک ، ردب  لداع و  ماما  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : داتـسیا و  ماما  لباقم  رد  درک و  تکرح  هیلع -  هللا  ۀنعل  مجلم -  نبا  رفن  هد 
تداهـش تنادـناخ ، وت و  رب  ادـخ  دورد  تاولـص و  داد  تلیـضف  مدرم  هیقب  رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  و  هدنـشخب ، راوس  روالد ، نامرهق 

وا ملع  ثراو  وا  هفیلخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یـصو  وت  و  یتـسه ، نینم  ؤـملاریما  تقیقح  قـح و  هب  وـت  هک  مهدیم 
! … دوش رکنم  ار  وت  ماقم  قح و  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ  یشابیم ،

 … تشاد برقم  ار  اـهنآ  هاـگنآ  هدرک  رظن  یمازعا  هورگ  هب  نآ  زا  سپ  دـش و  هریخ  مجلم  نـبا  بناـج  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) ریما ترـضح 
. دنریگب رارق  مارتحا  دروم  اهنآ  هک  داد  نامرف  ماما  دندیشخب . یندع  ییابع  ینمی  يا  هلح  اهنآ  زا  رفن  ره  هب  هک  داد  روتسد  ترضح 

بحاص كاپ ، هاوگ  وت  درک : ءاشنا  ار  يراعـشا  داتـسیا و  ترـضح  لباقم  رد  ددـجم  مجلم  نبا  دـندرک  تکرح  هک  یماگنه  تعامج  نآ 
[. 970 …  ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یصو  يا  یشابیم  لوا  زارط  ناریش  دنزرف  یکین و  ریخ و 

مجلم نبا  اب  یلع  ماما  يوگتفگ 

: تفگ تمـسا ؟ دومرف : درک و  نیـسحت  ار  وا  راتفگ  ماما  دـش ) رکذ  یلبق  ناتـساد  رد   ) درک ماـما  هب  تدارا  ضرع  مجلم  نبا  هکنیا  زا  دـعب 
. يدارم مجلم  دنزرف  تفگ . یتسه ؟ یسک  هچ  دنزرف  دومرف : ترضح  نمحرلادبع .

هللااب الا  هوق  لوح و ال  نوعجار و ال  هیلا  انا  اـنا هللا  دومرف : ترـضح  نینم ! ؤملاریما  يا  يرآ  تفگ : یتسه ؟ يدارم  وت  اـیآ  دومرف : ترـضح 
میضعلا یلعلا 

ياو دومرف : دـعب  دومنیم . يراج  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هملک  دزیم و  يرگید  هب  ار  دوخ  تسد  کی  درکیم و  هاگن  وا  هب  ررکم  ترـضح 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  ترضح  اجنیا  رد  يرآ  تفگ : يدارم ؟ ینب  هلیبق  زا  وت  ایآ  وت ! رب 

دادولاب ینم  کحصنا  انا 
يداعالا نم  تنا  هفشاکم و 

هحفص 596] ]
یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 
وا مراد و  ار  وا  ندنام  هدـنز  دـصق  نم  یـشابیم  نم  نانمـشد  زا  وت  منادیم  هکنآ  لاح  اراکـشآ و  منکیم  تحیـصن  یتسود  هب  ار  وت  نم 

[. 971 . ] تسا دارم  هلیبق  زا  تتسود  وت  هاوخ  رذع  ارم  لتق ؛ دصق 

تفرگ تعیب  راب  هس 

دوب هورگ  نآ  زج  هک  مه  مجلم  نبا  دندرک . تعیب  ترـضح  نآ  اب  دندش و  دراو  ماما  دزن  نمی  زا  یتعامج  یتقو  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
وا دلـسگن ، ار  دوـخ  تعیب  هک  تفرگ  ناـهنپ  دـهع و  وا  زا  دز و  ادـص  ار  وا  ترـضح  دورب  هک  درک  تـکرح  تـعیب  زا  دـعب  درک و  تـعیب 
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نیا زا  هک  مجلم  نبا  دومن ، ار  نآ  ماکحتـسا  تعیب و  تساوخرد  راب  نیموس  يارب  ترـضح  اددـجم  اما  درک  تکرح  اـت  سپـس  تفریذـپ ،
تعیب هچنآ  رب  وت  هک  منیبیمن  نم  اـما  دورب  دومرف : وا  هب  ماـما  ینک ، لـمع  هنوـگ  نیا  نارگید  اـب  مدـیدن  تفگ : دوـب  هدـش  بجعتم  هعقاو 

داهج وت و  اب  ندـنام  نم  مسق  ادـخ  هب  هک  یلاح  رد  يدـش  تحاران  مروضح  زا  يدینـش  ارم  مسا  هک  ینامز  زا  مجلم  نبا  ینک . افو  يدرک 
. مشابیم نمشد  وت  نانمشد  اب  مراد و  تسود  زین  ار  وت  نارادتسود  نم  اققحم  تسوت و  رادتسود  نم  بلق  مراد و  تسود  ار  وت  يارب 

؟ یهدیم باوج  هناقداص  منک  لا  ؤس  يزیچ  زا  رگا  يدارم  ردارب  يا  دومرف : درک و  یمسبت  ماما 
! نینم ؤملاریما  يا  یلب  تفگ :

تخاونیم و یلیـس  تتوـص  هب  دزیم و  کـتک  ار  وـت  يدرکیم  هیرگ  هاـگ  ره  هک  يا  هتـشاد  يدوـهی  يا  هیاد  وـت  اـیآ  دوـمرف : ترـضح 
هک دـش  یهاوـخ  بکترم  ار  یمیظع  تیاـنج  يدوزب  يرت و  یقـش  درک  یپ  ار  حـلاص  هقاـن  هک  یـسک  زا  وـت  اریز  وـش ! تکاـس  تفگیم :

؟ دشاب منهج  شتآ  وت  تشونرس  دنک و  بضغ  وت  رب  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ 
[. 972 . ] يرتبوبحم یسک  ره  زا  نم  دزن  رد  وت  مسق  ادخ  هب  نکیل  هدوب و  نیا  تفگ : مجلم  نبا 

هحفص 597] ]

یلع دزن  مجلم  نبا  ندنام 

نمی هب  هتفگ و  كرت  ار  وا  شناتـسود  دـش و  ضیرم  وا  نمی  هب  شناتـسود  تعجارم  ماـگنه  هب  ماـما  دـنام  میمت  ینب  رد  یتدـم  مجلم  نبا 
هدروآ رب  ار  شیاه  هتـساوخ  ترـضح  دشیمن . ادج  ترـضح  زا  زور  هنابـش  دـمآ و  نینم  ؤملاریما  دزن  دـش  بوخ  نوچ  مجلم  نبا  دـنتفر .

رعش نیا  یتسه و  نم  هدنـشک  لتاق و  وت  دومرفیم : لاح  نامه  رد  درکیم و  توعد  دوخ  لزنم  هب  تشادیم و  یمارگ  ار  وا  تخاسیم و 
: دناوخیم ررکم  ار 
یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

دارم نم  کلیلح  نم  كریذع 
تـسین لالح  زیاـج و  نم  يارب  دومرفیم : ترـضح  شکب . ارم  متـسه  امـش  لـتاق  نم  ینادیم  رگا  نینم  ؤملاریما  يا  تفگیم : مجلم  نبا 

ارم یـسک  هچ  مشکب  ار  وت  نم  هاگ  ره  دومرفیم : رگید  لقن  قبط  ای  مشکب و  دـهد ، ماـجنا  يراـک  نم  هب  تبـسن  هک  نیا  زا  لـبق  ار  يدرم 
؟ تشک دهاوخ 

مجلم نبا  لابق  رد  ماما  نارای  لمعلا  سکع 

دندرک و تکرح  نارگید  ینادمه و  روعا  نب  ثراح  رتشا و  کلام  دندش ، علطم  هعقاو  زا  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ناوریپ  نایعیش و 
وت هک  یلاح  رد  تسیک ؟ یتخاس  بطاخم  هنوگ  نیا  ار  وا  اهراب  هک  یگس  نیا  نینم ! ؤملاریما  يا  دنتفگ : هدومن  هنهرب  ار  دوخ  ياهریشمش 

: دومرف اهنآ  هب  ترـضح  هدـب . اـم  هب  ار  وا  نتـشک  روتـسد  یتسه . اـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  رـسپ  اـم و  یلو  اـم ، ماـما 
یسک هک  دیسانشیم  هنوگنیا  ارم  ایآ  دینکشن  ار  تما  تدحو  ياصع  دنادرگ ، كرابم  ار  امش  دنوادخ  دینک ! فالغ  ار  دوخ  ياهریـشمش 

؟ تسا هدادن  ماجنا  يراک  نم  هب  تبسن  هک  مشکب  ار 
: دنتفگیم اهنآ  دـنتفگیم : مه  هب  دـندوب  هدینـش  هچنآ  دـندش و  عمج  نایعیـش  اما  تشگزاب . دوخ  لزنم  هب  ترـضح  تبحـص  نیا  زا  دـعب 
دیوگیمن و يزیچ  قح  زج  وا  دیدینش و  مجلم  نبا  هب  ار  ماما  باطخ  امش  دوریم ، دجـسم  هب  بش  رخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

رکف هب  اذل  دنک . رورت  ار  ماما  يدارم  درم  نیا  هک  میسرتیم  ام  دیا ! هدید  ار  وا  تقفش  لدع و  امش 
هحفص 598] ]
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لوا و بش  رد  هعرق  دننک  نییعت  ماما  تظافح  يارب  ار  يا  هلیبق  بش  ره  نآ ، قبط  دننزب و  هعرق  دـنتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دـنداتفا ؛ هراچ 
یلع هک  نیمه  دـنتفر ، عماج  دجـسم  ناتـسبش  هب  دـندرک و  لمح  دوخ  اب  بش  ار  دوخ  ياهریـشمش  اهنآ  داتفا ، سانک  لـها  هب  موس  مود و 

ترضح دندناسر  ترـضح  عالطا  هب  ار  ارجام  اهنآ  دینکیم ؟ هچ  دومرف : دید  ار  اهنآ  تلاح  نیا  اب  دش و  جراخ  دجـسم  زا  مالـسلا ) هیلع  )
[. 973 . ] درک یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  سپس  دیدنخ  درک و  اعد  اهنآ  قح  رد 

هفوک رد  مجلم  نبا 

یماسا دوب  هداد  روتـسد  دوب  هدـش  رقتـسم  هفوک  رد  ناورهن  گـنج  زا  دـعب  شفیرـش و  رمع  رخاوا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یتقو 
دید و ار  مجلم  نبا  دناوخیم . ار  یماسا  تروص  ترضح  يزور  دنهدب . ترضح  نآ  هب  دنـسیونب و  ار  دنوشیم  هفوک  دراو  هک  ار  یناسک 

ترـضح نارای  دشکب ! ار  وت  دنوادخ  دشکب ! ار  وت  دـنوادخ  هللا ! کلتاق  هللا  کلتاق  دومرف : دـعب  تشاذـگ و  وا  مسا  يور  دوخ  تشگنا  اب 
وا هکنیا  ات  دـنکیمن  باذـع  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  تسوت ؟ لـتاق  وا  ینادیم  هک  وت  یـشکیمن  ار  وا  ارچ  سپ  دـندومرف :

[. 974 . ] دوش هانگ  بکترم 
نآ یتقو  دش . شوهیب  ماما  دیوگیم : وا  دش ، رضاح  ماما  دزن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  فیرـش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  هتابن  نب  غبـصا 
وت يراب  یهاوخیم  غبصا ! يا  دومرف : ماما  هاگنآ  نم . يالوم  يا  یلب ، متفگ : يا . هتسشن  زونه  غبـصا ! يا  دومرف : دمآ . شوه  هب  ترـضح 

(. مالسلا هیلع   ) یلع ای  یلب  مدرک : ضرع  میوگب  يرگید  ثیدح 
. مدوب نیگمغ  رایسب  هک  یلاح  رد  دید  ارم  هنیدم  ياههار  زا  یکی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  غبصا ! يا  دومرف : ترـضح 

ضرع يوشن . تحاراـن  زگره  رگید  اـت  میوگب  تیارب  یثیدـح  یهاوخیم  اـیآ  منیبیم  نیگمغ  ارت  نسحلاوبا  يا  دوـمرف : نم  هب  ترـضح 
. هللا لوسر  ای  یلب  درک :

نادیهش ناربمغیپ و  ربنم  زا  هک  ار  يربنم  يدنوادخ  دوش  تمایق  هاگ  ره  دومرف : ترضح 
هحفص 599] ]

: دیامرفیم رما  سپـس  یتسیاب ، نم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  يورب و  ربنم  رب  ات  دنکیم  رما  ارت  دنوادخ  سپـس  دیامنیم . بصن  ار  تسا  رتدـنلب 
. دنوش رضاح  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  میوریم  ربنم  رب  ام  یتقو  سپ  وت ، زا  رت  نییاپ  دننیشنب  اهنآ  هک  کلم  ود  هب 

دنادب دسانشیمن ، ارم  هک  ره  اما  دسانشیم ، هک  دسانشیم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا  دهدیم . رـس  ادن  هتـسشن ، وت  زا  رت  نییاپ  هک  یکلم  هاگنآ 
یلص دمحم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  ار  تشهب  ياهدیلک  مهدب  هک  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  انامه  متـشهب ، نابهگن  نم  هک 
نیا رد  مریگیم  دهاش  ار  امـش  مدرم  يا  سپ  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  مهدـب  ار  اهنآ  هک  هدومرف  رما  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

( مالـسلا هیلع   ) یلع دـنک . لمع  دـیوگ و  نامه  تشهب ، کلم  دـننامه  تسا ، تشهب  کـلم  زا  رت  نییاـپ  هک  منهج  ناـبهگن  سپـس  دروم ،
نم لسوتم  وت  یلع ! ای  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس د  ار ، خزود  تشهب و  ياهدیلک  میریگیم  نم  سپ  دومرف :

. دنوشیم وت  تیبلها  لسوت  وت  نایعیش  دش و  دنهاوخ  وت  لسوتم  وت  تیبلها  يوشیم و 
. میوریم تشهب  يوـس  هب  اـم  سپ  هللا  لوـسر  اـی  متفگ  مدز و  مه  رب  ار  دوـخ  ياهتـسد  نم  غبـصا ! دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤـملاریما 

. میوریم تشهب  هب  هلب  دنگوس  هبعک  يادخ  هب  دومرف : ترضح 
[. 975 . ] دیسر تداهش  هب  وا  هاگنآ  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوخ  يالوم  زا  هک  دوب  یثیدح  نیرخآ  نیا  تفگ : غبصا 

یلع نارای  هنیس  رب  مغ  شتآ 

كرابم ياهمدـق  هب  هیلع -  هللا  هنعل  مجلم -  نبا  ریـشمش  رهز  رثا  دـش  ناضمر  كرابم  هام  متـسیب  بش  نوچ  دـیوگیم : هیفنح  نب  دـمحم 
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هب ات  داد  هزاجا  مدرم  هب  سپ  دـش  حبـص  هکنیا  ات  درک  اهتیـصو  ام  هب  دـناوخ و  هتـسشن  ار  دوخ  زاـمن  مردـپ  بش  نآ  رد  اذـل  دیـسر  مردـپ 
. داد ار  اهنآ  باوج  ترضح  هاگنآ  دندرک  مالس  دندمآ و  مدرم  دنسرب  شتمدخ 

هکنیا زا  لبق  دیسرپب  مدرم  يا  ینودقفت ؛ نا  لبق  ینولس  سانلا  اهیا  دومرف : مردپ  سپس 
هحفص 600] ]

. تسین بوخ  امش  ماما  لاح  هک  دینک  کبس  هاتوک و  ار  دوخ  تالا  ؤس  یلو  مشابن . امش  نایم  رد  نم  دیهدب و  تسد  زا  ارم 
. دندیلان یتخس  هب  ماما  هلمج  نیا  ندینش  اب  مدرم 

يا دومرف : وا  هب  ماما  دش . تکاس  نوچ  درک  ءاشنا  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  تبیـصم  رد  دنچ  يرعـش  تساخرب و  يدع  نبرجح  هاگنآ 
. ییوج يرازیب  نم  زا  هک  دنهد  روتسد  وت  هب  دنهاوخب و  وت  زا  هک  وت ، لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  رجح !

: دومرف ترضح  میوجیمن . يرازیب  وت  زا  نم  دنیامن  باذع  شتآ د  هب  دننک و  هراپ  هراپ  ریشمش  اب  ارم  رگا  مسق  ادخ  هب  درک : ضرع  رجح 
. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  زا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  دنوادخ  قف ، ؤم  یشاب و  ریخ  هب  وت 

. تسایند زا  نم  يزور  قزر و  رخآ  نیا  دومرف : سپس  درک . لیم  نآ  زا  یکدنا  دیبلط و  ریش  يرادقم  مردپ : هاگنآ 
[. 976 …  ] دنتسیرگ ياه  ياه  دندمآ و  شورخ  هب  یگلمج  مدرم  دنتخیر و  کشا  تدش  هب  نیرضاح 

داب شتآ  زا  رپ  شناهد 

: تفگ هیلع -  هللا  هنعل  مجلم -  نبا  هب  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نامولظم  يالوم  ندروخ  تبرض  كانلوه  هعقاو  زا  سپ  يدرم 
. دش دهاوخ  بوخ  شلاح د  يدوزب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  شابم  لدشوخ  ادخ  نمشد  يا 

يراوگوس یلع  شردپ  رب  ای  دیرگیم  نم  رب  دیرگیم ، دـنکیم و  هلان  هنوگ  نیا  سک  هچ  رب  نوثلک  ما  سپ  تفگ : خـساپ  رد  نوعلم  نآ 
. متخاس شباریس  رهز  هب  ارنآ  مهرد  رازه  اب  مدیرخ و  مهرد  رازه  ار  ریشمش  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دنکیم .

[. 977 . ] دنریمب اهنآ  یگمه  دننک  میسقت  برغم  قرشم و  مدرم  نیب  ار  هبرض  نآ  رگا  هک  ما  هدز  یلع  رب  یتبرض  نینچ  و 
هحفص 601] ]

رخآ ياهشرافس 

دروآ و امـش  هب  ور  فرط  ره  زا  اههنتف  هک  دشاب  دوز  دومرف : دوخ  نادـنزرف  هب  دوخ  فیرـش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
سپس تسا . وکین  ربص  تبقاع  هک  ربص ، داب  امش  رب  سپ  دنریگب  لاقتنا  دنیامن و  بلط  امـش  زا  ار  دوخ  هنیرید  ياه  هنیک  تما  نیا  ناقفانم 

ادخ ات  دینک  ربص  سپ  دوب ، دـهاوخ  رایـسب  امـش  ياه  هنتف  صوصخ  هب  نم  زا  دـعب  هک  دومرف : دومن و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح بناج  هب  ور 
. الب رد  اوقت  ربص و  داب  وت  رب  سپ  دننکیم  دیهش  تما  نیا  ارت  هللادبع ! ابا  يا  دومرف : سپس  دنک . مکح 

رفعج مردارب  هزمح و  میومع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  کنیا  دومرف : دمآ  شوه  هب  نوچ  دش ، شوهیب  یتخل  ماما  هاگنآ 
درک يرظن  دوخ  تیبلها  هب  دینادرگ و  ار  دوخ  كرابم  ياه  هدید  سپ  میاوت  رظتنم  قاتـشم و  ام  هک  ایب  دوز  دنتفگ : دـندمآ و  نم  کیدزن 

 … ادخ ناگتشرف  يا  مالس  امش  رب  دومرف : هاگنآ  مراپسیم …  ادخ  هب  ار  امش  همه  دومرف : و 
: تفگ دیـشک و  هلبق  بناج  هب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تشاذـگ و  مه  رب  ار  كراـبم  ياهمـشچ  تسـشن و  قرع  رد  شکراـبم  نیبج  هاـگنآ 

نیا درک و  زاورپ  دنوادخ  تنج  يوس  هب  تداهـش  مدق  اب  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 
[. 978 . ] دوب لاس 40  ناضمر  هعمج 21  بش  رد  تسا  یمئاد  دیواج و  يراج و  نایعیش  ياهناج  رد  زونه  ششتآ  هک  هعلق 
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ماما لتاق  صاصق 

ار یقش  نآ  دندوب  هدرک  ناشراوگرزب  ردپ  تیصو  بسح  رب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  يا  هبرض  طسوت  ناضمر  زور 21  رد  مجلم  نبا 
فیثک دسج  تخورفا و  رب  یشتآ  هاگنآ  دنهدب . وا  هب  ات  تساوخ  ار  مجلم  نبا  دسج  یعخن ، هدوسا  رتخد  مثیهلا  ما  سپس  داتسرف  منهج  هب 

رد ار  هیلع -  هللا  هنعل  مجلم -  نبا  دیلپ  ياهناوختسا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  تخادنا ، شتآ د  رد  ار  وا  یمنهج  و 
. دندینشیم دایرف  هلان و  يادص  هلاچ  نآ  زا  هفوک  مدرم  هتسویپ  دندوب و  هتخادنا  یلادوگ 

هحفص 602] ]
نم هب  ار  وا  تفگ : رفعج  نب  هللادـبع  دنـشکب ، ار  هیلع -  هللا  هنعل  مجلم -  نبا  دنتـساوخ  یتـقو  دـسیونیم : روهـشم  خروم  يدوعـسم  نکیل 

سپـس درک …  نوعلم  نآ  نامـشچ  رد  درک و  خرـس  شتآ  رد  ار  یخیم  دـیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  هاگنآ  دوش ، تحار  ما  هنیـس  اـت  دـیهد 
[. 979 . ] دندیشک شتآ  هب  دندیچیپ و  ایروب  رد  هتفرگ و  ار  مجلم  نبا  مدرم 

اهناج رد  دیواج  يراج و  وت  قشع 

يزیچ هچ  ثراح  زا  ترضح  نآ  تفر ، مالسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  هب  همیسارس  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  باحصا  زا  هک  ثراح 
؟ ییآ نم  دزن  بش  عقوم  نیا  رد  هک  هتشاد  نآ  رب  ارت 

. دروآ وت  شیپ  ارم  تسا  نم  ناج  رد  هک  یقشع  یتسود و  هللاو  تفگ : ثراح 
دنیبیم و ارم  نداد  ناج  تقو  رد  هکنیا  الا  درادیم  تسود  ارم  هک  یسک  نآ  دریمیمن  هک  ثراح ! يا  نادب  دومرف : وا  هب  ترـضح  هاگنآ 
تلاجخ و قرع  اما  ندرم ، تقو  رد  دـنیبیم  ارم  درادیم  نمـشد  ارم  هک  یـسک  روط  نیمه  دوشیم و  یهلا  تمحر  راودـیما  نم  ندـید  اب 

[. 980 . ] دنیشنیم تروص  رد  يدیماان 

یلع ماما  لسغ  یگنوگچ 

( مالـسلا هیلع   ) نسح ماما  تخیریم و  بآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دندش . ردپ  لسغ  لوغـشم  مناردارب  نوچ  دیوگیم : هیفنح  دمحم 
وـس نیا  زا  دوخ  لسغ ، ماگنه  مردپ  ندب  هکلب  دنک ، اج  هب  اج  ار  مردپ  رطعم  رهطم و  ندب  یـسک  هک  دوبن  نیا  هب  یجایتحا  دادیم و  لسغ 
هیلع  ) نسح ماـما  دـش . ماـمت  لـسغ  راـک  نوچ  دیـسریم ، ماـشم  هب  شرهطم  ندـب  زا  ربنع  کـشم و  زا  رتشوخ  ییوب  دـشیم و  وس  نآ  هب 
يا هدنام  یقاب  طونح  مالسلااهیلع  بنیز  هاگنآ  روایب . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  طونح  مرهاوخ ! يا  دومرف : مالسلا )

هک دوب  يروفاک  نامه  نآ  دروآ و  ار  دوب  ماما  مهس  هک 
. دوب هدروآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مالسلااهیلع و  همطاف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تشهب  زا  ار  نآ  لیئربج 

هحفص 603] ]
دنداهن توبات  رد  دندرک و  نفک  هماج  جنپ  رد  ار  مردپ  هاگنآ  دش ، رطعم  نآ  شوخ  يوب  زا  هفوک  رهـش  دندرک ، زاب  ار  مردپ  طونح  یتقو 

( گنج نیدایم  رد  ماما  نامزرمه  لیئاکیم  لیئربج و   ) ار توبات  يولج  دنتـشادرب و  ار  توبات  بقع  نینـسح : مردـپ  تیـصو  ساسا د  رب  و 
تعجارم هب  ار  اهنآ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  دنیآ  توبات  لابند  هب  دنتساوخیم  مدرم  زا  یـضعب  دنتفاتـش . فجن  بناج  هب  دنتـشادرب و 

تـشپ راوگرزب ، ردپ  يا  میظعلا ؛ یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  تفگیم : تسیرگیم و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مردارب  و  داد ، نامرف 
[. 981 . ] ما هتخومآ  وت  تهج  زا  ار  هیرگ  نم  یتسکش ؛ ار  ام 

الوم مغ  رحب  رد  همه 
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ترضح نآ  هزانج  هک  مدیدیم  نم  دنگوس  ادخ  هب  میدادیم ، تکرح  فجن  هب  هفوک  زا  ار  مردپ  توبات  هک  یبش  دیوگیم  هیفنح  دمحم 
دورف دیـسر ، ربق  عضوم  هب  توبات  یتقو  دندرکیم  عوشخ  دندشیم و  مخ  اهنآ  تشذـگیم  هک  یتخرد  ره  ای  يا و  هناخ  ای  راوید و  ره  رب 

دنتشادرب و ار  هزانج  زامن  زا  دعب  و  تفگ ، ریبکت  تفه  دندناوخ و  زامن  ترضح  نآ  رب  هارمه  تعامج  اب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دمآ و 
ار یفتاه  يادص  [ 982  ] دنیامن ربق  لخاد  ار  مردپ  دنتساوخ  نوچ  دش و  نایامن  يا  هتخاس  شیپ  زا  ربق  هاگان  هک  دندرک  رفح  ار  عضوم  نآ 
دز ادص  يدانم  زین  و  تسا ، هدیدرگ  قاتـشم  دوخ  بیبح  يوس  هب  بیبح  هک  رهاط  تبرت  يوس  هب  ار  وا  دینک  لخاد  تفگیم : هک  مدـینش 

[. 983 . ] شیوخ قلخ  رب  ادخ  تجح  امش و  دیس  تبیصم  رد  دیامرف  تمارک  وکین  ربص  ار  امش  یلاعت  قح  هک :
هحفص 604] ]

دیوگیم یلع  زا  یمیتی  رتخد 

هک مدید  ار  يرتخد  مدوب  فاوط  لوغشم  هبعک  هناخ  رد  نم  هک  دیوگیم : هک  دیز  نب  دحاولادبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
لداعلا هیوسلاب  مکاحلا  هیصول  اب  بجتنملا  قح  ال و  لکـش ؛ نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  مان  هب  درک  دای  دنگوس  دوخ  رهاوخ  يارب 

 … هیضرملا همطاف  جوز  هنیبلا  لاعلا  هیضقلا  یف 
انث و حدم و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ابیز  روط  نیا  هنوگچ  شا د  یکدوک  همه  اب  رتخد  نیا  هک  مدش  بجعت  رد  نم  دیوگیم : دـحاولادبع 

!!؟ ینکیم شیاتس  ار  وا  هنوگ  نیا  هک  یسانشیم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع وت  ایآ  رتخد ! يا  مدیسرپ : وا  زا  دنکیم ، شیاتس 
يرای ار  ام  میدوب  میتی  ام  دوب و  هدـش  دیهـش  وا  يرای  رد  نیفـص  گـنج  رد  مردـپ  یتقو  هک  ار  یـسک  مسانـشن  ار  وا  هنوگچ  تفگ : رتخد 

. دوب ام  لاوحا  هجوتم  درکیم و 
؟ نامیتی ردام  يا  تسا  روطچ  وت  لاح  دومرف : مردام  هب  دمآ ! ام  هناخ  هب  ماما  يزور  داد : همادا  سپس 

هدش انیبان  هلبآ  ضرم  رثا  رب  نم  درک ؛ رضاح  ترـضح  نآ  دزن  ار  مرهاوخ  نم و  مردام  هاگنآ  تسا ، ریخب  درک : ضرع  ترـضح  هب  مردام 
. درک تئارق  ار  رعش  ود  نیا  دیشک و  یهآ  داتفا ، نم  هب  ماما  هاگن  یتقو  مدوب 

هب تئزر  یش ء  نم  تهوات  نا  ام 
رغصلا یف  لافطالل  بهوات  امک 
مهلفکی ناک  نم  مهدلاو  تامدق 

رضحلا رافسالا و  یف  بابئانلا و  یف 
، دش انیب  نم  مشچ  دیشک و  نم  تروص  رب  ار  شکرابم  تسد  ترضح  نآ  هاگنآ 

[. 984 . ] منیبیم رود  رایسب  تفاسم  زا  ار  هدیمر  رتش  رات  بش  رد  هکنانچ  نآ 

یلع دزن  یناجیابرذآ  درم 

چیه هب  هک  تسا  شومچ  شکرـس و  يرتش  ارم  یلع ! اـی  هک  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ  یناـجیابرذآ  يدرم  يزور 
 … کیلا هجوتا  ینا  مهللا  ناوخب  ار  اعد  نیا  دوخ  رتش  رب  يدیـسر  دوخ  رهـش  هب  نوچ  دومرف : ترـضح  درک . مار  ار  نآ  ناوتیمن  یلکش 

لاس و  درک ، مار  ار  دوخ  رتش  اعد  نآ  اب  درک و  تعجارم  دوخ  رهش  هب  درم  نآ  دش . دهاوخ  مار  وت  رتش 
هحفص 605] ]

هب ار  وا  رتش  ندـش  مار  یگنوگچ  ماما  دـنک  یتبحـص  هکنآ  زا  لبق  دـید  ار  ماما  یتقو  وا  دیـسر . ماـما  تمدـخ  تسـشن و  رتش  نآ  رب  رگید 
يدوب و رـضاح  نم  دزن  وت  هک  تسا  نانچ  یلع ! اـی  درک : ضرع  درم  نآ  درک ، فیرعت  درم  نآ  يارب  ار  دوب ، هدـش  عقاو  هک  يوحن  ناـمه 
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يدوب و رـضاح  نم  دزن  وت  هک  تسا  نانچ  یلع ! اـی  درک : ضرع  درم  نآ  درک ، فیرعت  درم  نآ  يارب  ار  دوب ، هدـش  عقاو  هک  يوحن  ناـمه 
[. 985 . ] يدرک هدهاشم  ار  زیچ  همه 

نارجه مغ  زا  يدوهی  يدرم  هیرگ 

نیا لوط  رد  طقف  مدرک و  یگدـنز  لاس  دـص  تفگیم : تسیرگیم و  ادـیدش  هک  مدـید  هفوک  رد  ار  يدرم  ریپ  دـیوگیم : روعا  ثراـح 
. مدید تلادع  تعاس  کی  لاس  دص 

؟ هنوگچ روطچ و  متفگ  وا  هب  دیوگیم  ثراح 
کلام دزن  نم  دش . دوقفم  ملاوما  مدیسر  [ 986  ] هبق هب  نوچ  مدـمآ  هفوک  هب  اذـغ  هیهت  رهب  زا  مدوب  يدوهی  میریمح و  رجح  نم  تفگ : وا 

: دومرف دـید  ارم  ات  ترـضح  نآ  درب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  دزن  هب  ارم  کلام  متفگ . وا  هب  ار  دوخ  يارجام  متفر و  یعخن  رتشا 
امش متفگ : ییوگیم ؟ دوخ  وت  ای  يدمآ  نم  دزن  هچ  يارب  میوگب  نم  تسا ، ام  دزن  نوکی ) ام  ناک و  ام  ایانم و  ایالب و  ملع  دوهیلا ! اخا  ای  )

. دنا هدوبر  هبق  رد  ار  وت  لام  نج  تعامج  دومرف : ترضح  دییوگب .
. موشیم ناملـسم  ینادرگرب  نم  هب  ار  ملام  ییامرف و  لضفت  رگا  یلع ! ای  مدرک : ضرع  وا  هب  يدوهی ، ردارب  يا  یهاوخیم  هچ  ام  زا  نـالا 
ران و نم  ظاوش  امکیلع  لسری  دومن  تئارق  سپ  دومن . ییاعد  دراذگ و  زامن  تعکر  ود  درب و  هبق  لحم  نامه  هب  دوخ  اب  ارم  ترضح  سپ 

مدید هاگان  نم  دیدش ، بکترم  هک  تسا  یتشز  راک  هچ  نیا  دیدرک  تعیب  نم  اب  امش  نج ! تعامج  يا  دومرف : هاگنآ  نارصتنت  الف  ساحن 
نامیا ور ، كاپ  يوخ ، كاپ  تشرـس ، كاـپ  درم  نآ  هب  مدـش و  ناملـسم  متفگ و  ار  دوخ  تداهـش  مه  نم  دـش و  رـضاح  ملاوما  یماـمت 

زا رطاـخ  هب  ما  هیرگ  تسا و  هدـش  دیهـش  تنیط  شوخ  يور  شوخ  يوخ  شوخ  نآ  دینـش  مدـش  هفوک  دراو  یتـقو  سوسفا  یلو  مدروآ ،
[. 987 . ] تسا یهلا  درم  نآ  نداد  تسد 

هحفص 606] ]

نیفص هماندهع 

گنج دض  رب  ار  ماما  نارای  يدرم و  يدنک  سیق  نب  ثعشا  دیگنجیم ، ههبج  مدقم  فص  رد  رتشا  کلام  دش  الاب  اهنآرق  نیفص  رد  یتقو 
! میتسه حلص  راتساوخ  ام  دندزیم ، دایرف  دندرک و  فالغ  رد  ار  اهریشمش  شناراداوه  هک  اجنآ  ات  درک  کیرحت 

نحل اب  دید  یعضو  نینچ  رد  ار  کلام  نوچ  ثعشا  دناسر ، هیواعم  هدرپارـس  کیدزن  هب  ار  دوخ  ثداوح ، هب  ییانتعا  یب  اب  رتشا  کلام  اما 
رتشا کلام  دزن  ار  یناه  نبدـیزی  راچان  هب  ترـضح  دراد . زاب  گنج  همادا  زا  ار  کـلام  اـت  تساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  يزیمآدـیدهت 

. دنک هرسکی  ار  راک  ات  تساوخ  تصرف  هزاجا و  ماما  زا  کلام  اما  داتسرف ،
. دنیبیمن هدنز  ار  وت  الا  ددرگ و  رب  ات  نک  راضحا  ار  کلام  یلع ! ای  دز : گناب  دینش  ار  ربخ  یتقو  ثعشا 

هب دیشک و  گنج  زا  تسد  دوب ، هتفرگارف  ار  شمادنا  بضغ  مشخ و  هک  یلاح  رد  کلام  داتسرف . کلام  شیپ  ار  دیزی  اددجم  ماما  هاگنآ 
. دیدرک نایصع  دوخ  ماما  رب  هبترم  کی  ارچ  هک  دز  ناقفانم  رب  کناب  دمآ و  ماما  یسوم 

نآرق هب  ار  اهنآ  ام  تسا  لاس  کی  قمحا ! يا  تفگ : کلام  میگنجب . میناوتیمن  دـنراد  تسد  رد  نآرق  هک  یناـسک  اـب  اـم  تفگ : ثعـشا 
. تسین يرگید  زیچ  بیرف  زج  نانآ  زورما  لمع  مینکیم  توعد 

. دنتفریذپن ناقفانم  درک  تحیصن  کلام  هچ  ره 
هیلع  ) یلع ماما  درک . نینچ  زین  کلام  دـندرب و  ریـشمش  هب  تسد  ثعـشا  ناراـی  دز . هناـیزات  ار  وا  کـلام  تفگ ، ازـسان  کـلام  هب  ثعـشا 

. تفر نوریب  ام  تسد  زا  رک  هراچ  کلام ! يا  دومرف : فسءات  تدش  زا  دید  ار  هثداح  نیا  یتقو  مالسلا )
ای تفگ : ثعشا  تفر …  تسد  زا  ییاناوت  دش و  لزلزتم  مالـسا  يورین  هک  دیدرک  يراک  امـش  دومرف : درک  دوخ  رکـشل  هب  ور  ماما  هاگنآ 
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زا راک  دومرف : ماما  موش . ایوج  ار  وا  رظن  مورب و  هیواعم  دزن  دـیهد  هزاجا  دـیتسه . یـضار  نآرق  تیمکح  هب  فرط  ود  ره  هک  نونکا  یلع !
هب ار  وا  هیواعم  تفر و  هیواعم  دزن  ثعشا  مرادن . یتلاخد  نم  تروص  نیا  رد  دینکیم . لمع  دوخ  لیم  هب  هک  امش  دش و  جراخ  نم  تسد 

، هیواعم درک . راداو  فرط  ود  زا  نیمکح  باختنا 
هحفص 607] ]

نیا هللا ، ناحبس  دومرف : دیسر  ماما  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک  باختنا  ار  يرعـشا  یـسوموبا  شنارای  ثعـشا و  درک و  مکح  ار  صاع  رمع و 
تمواقم تلع  هب  رتشا  کلام  سابع و  نبا  باختنا  رب  ینبم  ماـما  رارـصا  دـنهدیمن …  نم  هب  زین  ار  مکح  نییعت  راـیتخا  لـقاال  قفاـنم  موق 

. دیشخبن يدوس  ثعشا 
نیفرط دوهـش  هیواعم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياضما  هب  هداـم  رد 19  يا  هماـن  حلـص  يرمق  يرجه  رفص 38  خیرات 17  رد  بیترت  نیدـب 

دننک مالعا  نآرق  ساسا  رب  ار  دوخ  يءار  هداد و  تقباطم  نآرق  تایآ  اب  ار  نیفرط  فالتخا  عوضوم  رگید  هام  ات 6  دش  رارق  هدش و  میظنت 
. دیسر نایاپ  هب  تیالو  قح  رد  ددعتم  ياه  ملظ  هتشک و  رازه  اب 95  گنج  نیا  و 

نیفص گنج  رد  تیمکح  دادرارق  نتم 

ناونع هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  هک  تفریذـپن  هیواعم  یلو  دـش ، هتـشون  هیواـعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  نیب  تیمکح  دادرارق 
: تسا هنوگ  نیا  دادرارق  نتم  دوش  دای  نینم  ؤملاریما 

ادـخ و باتک  ات  تسا  هدـش  هیهت  ناشناراداوه  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  تساوخرد  ساسا  رب  هک  تسا  يا  هتـشون  نیا 
هب هک  تسا  یلع  رضاح  بیاغ و  نایعیش  قارع و  مدرم  رب  دنک . يرواد  فرط  ود  فالتخا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنس 

مکح هب  ام  دنهد ، رد  نت  مکح  نیا  يارجا  هب  هک  تسا  هیواعم  رضاح  بیاغ و  ناراداوه  ماش و  مدرم  رب  نینچمه  دنشاب . دهعتم  مکح  نیا 
، ماجنا ات  زاغآ  زا  ار  نآرق  مامت  ام  تسام و  تافالتخا  لح  هب  رداق  هک  تسا  نآرق  اـهنت  میتسه ، مزلم  نآ  رما  وا  يارجا  هب  دنـسرخ و  نآرق 
رب میناریمیم ، هدناریم  هک  ار  زیچ  ره  میرادیم و  هاگن  هدنز  تسا ، هتـشاد  هاگن  هدنز  هک  ار  هچنآ  ره  میا . هداد  رارق  دوخ  تافالتخا  رواد 

رارق رواد  رظان و  ناونع  هب  ار  سیق  نب  هللادبع  شنایعیـش ، یلع و  دنا و  هدرک  تیمکح  تساوخرد  مصاختم  فرط  ود  ره  مکح  نیا  يانبم 
نیا رد  ار  نآرق  هک  دنتفرگ  مکحم  ینامیپ  مکح  ود  ره  زا  دـنا  هتخاس  دوخ  رواد  رظان و  ار  صاع  رمع و  زین  شنارای  هیواعم و  دـنا و  هداد 

. دنرواین ور  رگید  زیچ  هب  نآ  زا  دنهد و  رارق  دوخ  يور  ارف  مهم 
فالخ و هب  دـیابن  دـنیوج و  تناعتـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  زا  دـیاب  دـنتفاین  نآرق  زا  يدومنهر  تیمکح  هیـضق  رگا 

. دننک هیکت  تاهبش  یناسفن و  ياهاوه 
هحفص 608] ]

دنسرخ تسا  ربمایپ  تنـس  نآرق و  يانبم  رب  هک  مکح  ود  يرواد  هب  هک  دنا  هتفرگ  نامیپ  هیواعم  یلع و  زا  صاع  رمع و  سیق و  نب  هللادبع 
رد يدنزگ  هنوگ  ره  زا  ناش  هداوناخ  لام و  ناج و  دنشاب  هدرکن  زواجت  قح  زا  هک  یتقو  ات  مکح  ود  دننکن ، ضقن  ار  نآ  دنشاب و  عیطم  و 

. تسا ناما 
[. 988 . ] تشون يرجه  متفه  یس و  لاس  رفص  مهدفه  هبنشراهچ  زور  رد  هریمع  ار  هماندهع  نیا 

هابور لاگنچ  رد  یقمحا 

ترضح هعقاو  نیا  زا  دعب  تسا . هدوب  صاع  رمع و  سوه  تسد  هبعلم  هک  دش  هجوتم  هزات  تیمکح  يءار  مالعا  زا  دعب  يرعشا  یـسوموبا 
: درکیم نعل  ار  اـهنآ  هنوگ  نیا  زاـمن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درکیم . نعل  ار  يرعـشا  یـسوموبا  دوخ  زاـمن  تونق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما
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[. 989 . ] امن نعل  ار  يرعشا  یملس  روعا  وبا  اثلاث  رمع و  ایناث  هیواعم  الوا  اهلاراب !
زامن رد  وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  تشون : ماما  هب  يا  همان  یط  دیدرگ ، مالسلا ) هیلع   ) یلع نعل  هجوتم  هکم  رد  يرعشا  یسوموبا  هک  یتقو 
رطاخ هب  اراگدرورپ ! میوگیم : ار  ادخ  ربمغیپ  یسوم  نخس  نامه  نم  دنیوگیم و  نیمآ  زین  وت  رـس  تشپ  لهاج  مدرم  ینکیم و  نعل  ارم 

[. 990 . ] دوب مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ  زگره  سپ  منکیم  رکش  يداد  نم  هب  هچنآ 

یلع اب  هفوک  مدرم  تعیب 

متسار و تسد  تفگ : درک و  تعیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هبتع  نب  مشاه  دیـسر ، هفوک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  مدرم  تعیب  ربخ  هک  یتقو 
: دوزفا تسا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  مپچ 

ایلع متتکم  ریغ  عیابا 
ایرعش الا  يریما  یشخا  و ال 

. مسرتیم یسوموبا  يرعشا ، ریما  زا  منکیم و  تعیب  یلع  اب  يراکناهنپ  همهاو و  نودب 
هحفص 609] ]

یتقو درک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  مه  يرعـشا  یـسوموبا  دروآ و  هفوک  هب  مصاع  نب  دـیزی  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  مدرم  تعیب  ربخ 
( مالسلا هیلع   ) یلع ياهششوک  تسکش و  دهاوخ  ار  شتعیب  دهع و  وا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دیسر  رسای  رامع  هب  یسوموبا  ندرک  تعیب  ربخ 

[. 991 . ] درک دهاوخ  میلست  ار  وا  رکشل  دومن و  دهاوخ  هدیاف  یب  ار 

لوا قرام 

ار هللا  الا  مکح  ینعی ال  جراوخ  راعش  درک و  ضارتعا  تیمکح  هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  هیدا  نب  هورع  نیفص  يارجام  نتفای  نایاپ  زا  دعب 
. درک مالعا  ار  جراوخ  نید  ساسا  داد و  رس 

وا دندیسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دزن  جراوخ  یگدنیامن  هب  يدعـس  رهز  نب  صوقرح  ییاط و  جرب  نب  هعرز  ياهمان  هب  رفن  ود  هاگنآ 
هللا الا  مکح  ال  دومرف : نانآ  خساپ  رد  زین  ترضح  دندناوخ ، ارف  هللا  الا  مکح  هب ال  ار 

هب ار  اهنآ  ماما  باتـشب ، هیواعم  گنج  هب  ام  اب  در و  رب  راک  نیا  زا  نک و  هبوت  دوخ  هانگ  زا  یلع ! ای  تفگ : یمرـش  یب  لاـمک  اـب  صوقرح 
يدهعت ام  دومرف : درک و  هراشا  يرعشا  یسوموبا  دوخ  قمحا  هدنیامن  لیمحت  تیمکح و  هب  راداو  ار  ترضح  دنداد و  ماجنا  هک  ییاهاطخ 

. میتسه نآ  هب  دنب  ياپ  میدرک و  ءاضما  ار 
دندرکیم رگید  ياهاج  هفوک و  هرـصب و  اب  هک  یتابتاکم  اـب  جراوخ  دـش ، جراوخ  عمجت  لـحم  هک  هفوک  نوریب  رد  دوب  يا  هقطنم  ارورح 

دوب دهاز  ارهاظ  بصعتم و  رایـسب  يدرم  يو  هک  دندرک  تعیب  یبسار  بهو  نب  هللادبع  اب  دـندرک و  عمج  لحم  نآ  رد  ار  دوخ  نارکف  مه 
. دیسر رفن  رازه  هب 12  جراوخ  عمج  هکنیا  ات 

یط رد  دندرک و  تکرح  ناورهن  دصق  هب  ءارورح  زا  دندرکن و  هجوت  دشیم  هداتـسرف  اهنآ  يارب  هک  ماما  حیاصن  اههمان و  هب  تعامج  نیا 
اما درب  مان  ناوتیم  ار  شرادراب  رـسمه  بابخ و  نب  هللادبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـندناسریم  لتق  هب  دـندیدیم  هک  ار  یناملـسم  ره  دوخ  هار 
وا رس  رب  جراوخ  اما  دنک  تبحص  اهنآ  اب  ات  داتسرف  جراوخ  دزن  هررم  نب  ثراح  مانب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  یـصخش  هللادبع  لتق  زا  دعب 

. دندناسر تداهش  هب  هنامحر  یب  زین  ار  وا  هتخیر و 
هحفص 610] ]
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ناورهن گنج  زا  لبق  ياهوگتفگ 

رکـشل یتقو  دور  هارمگ  هورگ  نیا  غارـس  هب  هیواعم  يوس  هب  نتفاتـش  زا  لبق  دید  حالـص  ماما  هک  درک  دشر  يدح  هب  مک  مک  جراوخ  هنتف 
ماما و نوخ  ام  هک  دـنداد  خـساپ  جراوخ  اما  دـنهد ، لـیوحت  ار  ریخا  تاـیانج  نـالتاق  اـت  تساوخ  جراوخ  زا  ماـما  دیـسر . ناورهن  هب  ماـما 

مینادیم حابم  ار  شنارای 
يراصنا و بویا  وبا  رگید  راب  ار و  دعـس  نب  سیق  راب  کی  لوا  هلحرم  رد  اذـل  درکیم ، يراددوخ  يزیرنوخ  زا  هراومه  ماـما  هک  اـجنآ  زا 

. دننک وگتفگ  جراوخ  اب  ات  درک  رومءام  ار  ناحوص  نب  هعصعص  رگید  هعفد 
سابع نبا  زا  اهنآ  درکن و  رثا  اهنآ  رد  يدـنپ  چـیه  یلو  دـنک  تحیـصن  ار  نانآ  ات  داتـسرف  اـهنآ  يوس  هب  زین  ار  ساـبع  نبا  ماـما  ماـجنارس 

. دیایب نانآ  اب  هثحابم  هب  ماما  دوخ  ات  دنتساوخ 
. دندرک باختنا  ماما  اب  ثحب  يارب  ار  ءاوکلا  نب  هللادبع  جراوخ  تفرگ . رارق  جراوخ  ربارب  رد  دوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  بیترت  نیدب 

؟ دیتفرگن داریا  لمج  رد  هک  یلاح  رد  دیتسناد  دراو  نم  رب  يداریا  هچ  دومرف : هللادبع  هب  ماما 
. دوبن حرطم  تیمکح  عوضوم  لمج  هعقاو  رد  تفگ : هللادبع 

يرگنایب تسین و  شیب  یطوطخ  نآرق  نیا  میتسناد و  مکاح  ار  نآرق  هکلب  میدادـن ، رارق  مکاح  ار  صاخـشا  تیمکح  رد  اـم  دومرف : ماـما 
. دهاوخیم

اب دـیاب  هکلب  دـینکن  هثحابم  اهنآ  اب  دـندز  دایرف  نیاربانب  دتـسیاب . ماما  نایب  ربارب  رد  دـناوتب  هک  تسین  يدرم  ءاوکلا  نبا  هک  دـندید  جراوخ 
. دیگنج نانآ 

دنهاوخن لپ  زا  اهنآ  زگره  دومرف : ماما  دـندرک و  تکرح  لـپ  يوس  هب  جراوخ  ماـگنه  نآ  رد  دـسیونیم : دوخ  لـماک  باـتک  رد  ریثا  نبا 
. درک تحیصن  ار  اهنآ  تفر و  اهنآ  تمس  هب  ماما  زاب  دوب  دهاوخ  دور  فرط  نیا  رد  اهنآ  هاگلتق  تشذگ 

هحفص 611] ]
. دـش ادـج  اهنآ  زا  جراوخ  هورگ  زا  نت  اب 500  یعجـشا  لفون  نب  ةورف  دـندرک و  هبوت  دندینـش  ار  ماـما  يوق  لالدتـسا  یتقو  جراوخ  رثکا 
زا دـننک  تظفاـحم  ار  هقطنم  نآ  رفن  رازه  دـنک و 10  بصن  صوصخم  ياج  رد  يراـصنا  بویا  وبا  ار  ناـما  مچرپ  داد  روتـسد  ترـضح 

. دندنام یقاب  دوخ  دانع  لهج و  رد  رفن  طقف 4000  هارمگ  يرفن  تعامج 12000 

ناورهن ناگدننک  هلمح 

امـش زا  یـسک  ایآ  دندیـشک  دایرف  رهز  نب  صوقرح  بهار و  نب  هللادبع  دید  ماما  دندماین . هار  هب  هرکاذم  هار  زا  جراوخ  هارمگ  هورگ  یتق 
؟ تسین تشهب  هب  نتفر  قاتشم 

: دومرف نآ  هدهاشم  اب  ماما  دندرک  دیهش  ار  ماما  نارای  زا  یکی  دندرک و  هلمح  ماما  هاپس  يوس  هب  و 
. داد گنج  نامرف  اذل  تسا  لالح  اهنآ  اب  لاتق  رگید  ربکا ! هللا 

هشیاع زا  دندش  دیهـش  رفن  طقف 2  ماما  نارای  زا  دـندش  هتـشک  دـندرک  رارف  هک  اـهنآ  زا  رفن  زج  جراوخ  یماـمت  تعاـس  کـی  زا  رتمک  رد 
ربمایپ زا  تفگ : تسا  هتـشک  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دش  هجوتم  دینـش و  ار  جراوخ  ندـش  هتـشک  ربخ  یتقو  هک  دـننکیم  تیاور 

! داب یلع  رب  ادخ  تمحر  تفگ : سپـس د  دنا . ناگدش  جراخ  نید  زا  مدرم و  نیرتدب  اهنیا  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
! تسوا اب  هشیمه  قح  هک 

. دیشخب ار  اهنآ  نیباوت  همه  دننک و  اوادم  هدرک و  ادج  اههتشک  نایم  زا  ار  جراوخ  ناحورجم  داد  روتسد  گنج  همتاخ  زا  سپ  ماما 
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مود جراوخ  روهظ 

: دنتفگ اهنآ  دندش  رقتـسم  هفوک  رد  دندوب  هدش  ادج  اهنآ  زا  دندوب و  هدرک  هبوت  هک  تعامج  نآ  زا  يا  هدع  ناورهن ، گنج  نایاپ  یـضعب 
زا يرگید  عمج  اـب  هارمگ  تعاـمج  نیا  مینکیمن  ماـیق  میگنجیمن و  مه  زین  وا  دـض  رب  میگنجیمن و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باـکر  رد  اـم 

همه ندش  هتشک  ناورهن و  هعقاو  زا  سپ  اما  دندرک ، تماقا  هفوک  رد  دنتشاد  ار  هشیدنا  نیا  هک  جراوخ 
هحفص 612] ]

. میدرک لیلذ  ار  شیوخ  نارای  ام  دنتفگیم : هدرمش و  رصقم  ار  دوخ  دوخ ؛ نارای  ناتسود و 
زا درک و  کیرحت  اددجم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلع  رب  گنج  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  ةانم  دـیز  نب  دعـس  ینب  هلیبق  زا  دروتـسم  هورگ  نیا  سیئر 

. درک جورخ  هلیخن 
زا لمج  گنج  رد  ارچ  دوب  قح  رب  ترـضح  رگا  دـنتفگ : اهنآ  داتـسرف  اهنآ  دزن  تجح  مامتا  يارب  ار  سابع  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 

؟ دوش وا  مهس  هشیاع  ریسا  ناونع  هب  دیدوب  رضاح  کیمادک  داد : خساپ  سابع  نبا  تفرگن ؟ يریسا  اهنآ 
تشک درک و  مایق  هبعش  نب  ةریغم  تموکح  نامز  رد  رگید  راب  هکنآ  ات  دنام  هدنز  دروتسم  اما  دیبوک ، مه  رد  ار  نانآ  ماما  هاپس 

. دش ه 

دیروخن مسق 

ام زا  دنک  داب  دنفسوگ  رد  امش  زا  سک  ره  اهشورف ! تشوگ  تعامج  يا  دومرف : دش و  رازاب  دراو  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  يزور 
. تسین

. زگره تسا ، هدیشوپ  باجح  تفه  سپ د  رد  هک  یسک  هب  مسق  تفگ : دوب ، هدرک  تشپ  ترضح  نآ  هب  هک  يدرم 
!؟ تسا هدش  هدیشوپ  هدرپ  تفه  سپ  رد  یسک  هچ  شورف ! تشوگ  يا  دومرف : دز و  وا  تشپ  رب  ماما 

. ملاع راگدرورپ  تفگ : وا 
. تسین یباجح  وا  قلخ  ادخ و  نیب  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  یتفر ، اطخ  دومرف : ماما 

[. 992 . ] يا هدروخن  مسق  دوخ  راگدرورپ  هب  وت  دومرف : ماما  درک ، لا  ؤس  ماما  زا  دوب  هدرک  دای  هک  یمسق  رافک  هرابرد  درم  نآ 

تلادع یلع و 

: دومرف لاملا  تیب  هنالداع  میسقت  صوصخ  رد  يا  هبطخ  داریا  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
هحفص 613] ]

دیریگب ار  دوخ  مهس  دییایب و  ءانثتسا  نودب  یگمه  ادرف  مینک  میسقت  امـش  نایم  رد  ار  نآ  میهاوخیم  تسه  لاملا  تیب  زا  يرادقم  ام  دزن 
. دوشن بیاغ  هن ، ای  هتفرگیم  قوقح  نونکات  هکنیا  زا  معا  مجع و  برع و  زا  معا  سک  چیه  و 

، صاع نب  دیعـس  رمع ، نب  هللادبع  ریبز ، هحلط و  هتبلا  دـندش  رـضاح  لاملا  تیب  زا  دوخ  مهـس  نتفرگ  يارب  اهناملـسم  همه  زور  نآ  يادرف 
. دندرکن تکرش  ترضح  هویش  هب  ضارتعا  تهج  هب  میسقت  نیا  رد  شیرق  ریغ  شیرق و  لاجر  ناگرزب و  زا  يرگید  هدعو  ناورم 

هدش رضاح  هک  اهنآ  زا  کی  ره  هب  ناوخب و  ار  نیرجاهم  یماسا  ءادتبا  دومرف : عفار  یبا  نب  هللادیبع  دوخ  راد  هنازخ  یـشنم و  هب  ماما  هاگنآ 
ءانثتسا نودب  دیفس  هایس و  زا  معا  دنراد  روضح  هک  يدارفا  زا  کی  ره  هب  زادرپب و  وحن  نیمه  هب  ار  راصنا  مهـس  سپـس  هدب ، رانید  هس  دنا 

 … هدب رانید  هس 
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دازآ ار  وا  زورید  هک  هدوب  نم  هدرب  مالغ و  صخش  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  درک : ضرع  یـصخش  هب  هراشا  اب  فینح  نب  لهس 
[. 993 . ] داد رانید  هس  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  میهدیم و  وت  هزادنا  هب  مه  وا  هب  دومرف : ترضح  مدرک .

وا تلادع  هیواعم و  اما 

نایعیـش و زا  کی  چـیه  تداهـش  هک  تشون  روشک  رـسارس  رد  دوخ  نارادـنامرف  هب  هیواعم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
یلع نارادتـسود  زا  یـسک  هک  دـنداد  تداهـش  رفن  ود  رگا  هک  درک  هفاضا  دـنریذپن و  ییاضق  مکاحم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادـناخ 

یتسود هب  مهتم  سک  ره  دییامن و  عطق  ار  وا  يررقم  قوقح و  دینک و  فذح  تلود  رتفد  زا  ار  شمـسا  تسا  وا  نادـناخ  و  مالـسلا ) هیلع  )
! دیزاس ناریو  ار  شا  هناخ  دیهدب و  هجنکش  ار  وا  دوب  موق  نیا 

هیما ینب  دندیـسریم ، لتق  هب  دـندوب  هک  اجک  ره  رد  ام  نایعیـش  دـیامرفیم : نایب  هنوگنیا  یتیاور  رد  ار  هعجاف  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
هداد رادشه  مدرم  هب  يددعتم  ياه  همانشخب  رد  هیما  ینب  [ 994 …  ] دندیرب دنتسه  ام  نایعیش  زا  نامگ  هب  هک  ار  یصاخشا  ياهاپ  اهتسد و 

[. 995 . ] دنراذگن یلع  ار  دوخ  ناکدوک  مسا  هک  دندوب 
هحفص 614] ]

قراس درم  یلع و 

ندیشک لاح  رد  هک  یـشبح  درم  هب  درکیم  روبع  هنیدم  رد  يزور  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هریـضح  نب  ثراح  زا  یفاک  رد  ینیلک  موحرم 
؟ تسا هدرک  عطق  ار  تتسد  ناتشگنا  یسک  هچ  مدیسرپ  وا  زا  دوب  هدش  عطق  شتسد  هک  مدرک  دروخرب  دوب  هاچ  زا  بآ 

هک میدوب  تقرـس  لوغـشم  یعمج  اـب  اـم  تسا . هدرک  عطق  مالـسلا )) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع   ) مدرم نیرتـهب  ار  متـسد  تفگ : یـشبح  درم 
؟ تسا مارح  تقرس  هک  دینادیم  دومرف : ام  هب  ماما  میدرک  تقرس  هب  رارقا  سپ  دندرب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع دزن  ار  ام  هاگنآ  میدش ، ریگتسد 

یقاب ار  تسد  فک  دندرک و  عطق  ار  نامناتـشگنا  دننک و  يراج  ام  رب  ار  ادـخ  دـح  داد  روتـسد  ترـضح  تقو  نآ  مینادیم . یلب ، میتفگ :
يدوبهب نامتسد  ياه  تحارج  ات  دندرک  ییاریذپ  ار  ام  لسع  نغور و  اب  دندومن و  تشادزاب  يا  هناخ  رد  ار  ام  داد  روتسد  دعب  دنتـشاذگ .

دیوش حالـصا  دینک و  هبوت  رگا  دومرف : ام  هب  دعب  دندناشوپ  ام  هب  ار  سابل  نیرتهب  دندروآ و  نوریب  سبح  زا  ار  ام  داد  روتـسد  دـعب  تفای .
هب منهج  شتآ  رد  دیوشن  حالصا  دیدرکن و  هبوت  رگا  دنکیم و  قحلم  امش  هب  تشهب  رد  ار  امش  ياهتسد  دنوادخ  تسا و  رتهب  امـش  يارب 

[. 996 . ] درک دهاوخ  قحلم  امش 

دنتسنادن ار  قح  رتسگ  تلادع  ردق 

امش ربهر  زورید  نم  دومرف : هک  اجنآ  تسا  زیمآ  تربع  لاح  نیع  رد  بیجع و  رایسب  تداهش  رتسب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانخس  نیرخآ 
. دش مهاوخ  ادج  امش  زا  ادرف  میامش و  تربع  هیام  زورما  مدوب 

مینورد یتحاران  رطاـخ و  تاـنوتکم  تسناد و  دـیهاوخ  یبوخ  هب  ار  نم  اـب  یگدـنز  ماـیا  شزرا  ادرف  یماـیا …  نورت  ادـغ  دومرف : سپس 
[. 997 !! ] تخانش دیهاوخ  ارم  الماک  تسشن  نم  ياج  هب  يرگید  دیدید و  ارم  یلاخ  ياج  هکنآ  زا  سپ  دش و  دهاوخ  راکشآ  ناتیارب 

هحفص 617] ]

یلع ماما  یگدنز  زا  هقرفتم  ياهناتساد 

شاب هجوتم  ار  مارتحا 
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اهنآ زا  یکی  تخادنا  یکـشت  اهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  ترـضح  نآ  دـندمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  روضح  هب  درم  رفن  ود  يزور 
هناف ال نیشنب ؛ نآ  رب  دومرف : درم  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  درک  يراددوخ  کشت  يور  رب  نتـسشن  زا  يرگید  یلو  تسـشن  نآ  يور 

غالا زج  رگم  دنکیمن  مارتحا  زا  يراددوخ  رامحالا : ۀمارکلا  یبای 
[. 998 . ] دینک مارتحا  ار  وا  دمآ  امش  دزن  مارتحا  دروم  تیصخش  هاگ  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : سپس 

ياهناسنا عاونا 

هک نک  شرافس  نم  هب  ار  یکین  ياههار  زا  یهار  نانم  ؤمریما  يا  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  روضح  هب  يدرم 
؟ مبای تاجن  نآ  هب  لمع  اب 

هک نادب  نک ، لمع  ار  نآ  سپس  نک و  رواب  نیقی و  سپس  مهفب ، سپس  نک ، شوگ  هدننک ! لا  ؤس  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما 
: دنا هتسد  هس  رب  اهناسنا 

. ایند هتفیرف  بغار و  مواقم 3 - رباص و  اسراپ 2 - دهاز  - 1
زا هچنآ  زا  هن  تسا و  داش  هدش  هداد  هب  هک  ایند  روما  زا  يزیچ  هب  هن  هدـش  جراخ  شلد  زا  اهيداش  اههودـنا و  هک  تسا  یـسک  دـهاز ، اما 

. تسا رطاخ  هدوسآ  یسک  نینچ  سپ  دروخیم  سوسفا  هتفر  شتسد  زا  ایند 
دیسر نآ  هب  هک  یتقو  یلو  دنکیم  ایند  روما  يوزرآ  ابلق  هک  تسا  یسک  رباص ، اما 

هحفص 618] ]
شلد رب  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  ددرگن  شریگنماد  نآ  دـب  راثآ  شوخان و  ماجنارـس  اـت  دـیامنیم  لرتنک  ار  دوخ  یناـسفن  ياهـسوه 

. ینک بجعت  وا  یشیدنا  رود  عضاوت و  يراد و  نتشیوخ  زا  يوش  هاگآ 
روما هک  درادن  یکاب  و  مارح ، ای  لالح  هار  زا  ایآ  دسریم  وا  هب  ایند  روما  اجک  زا  هک  درادن  یکاب  چیه  هک : تسا  یـسک  ایند ؛ بغار  اما  و 

ناـشیرپ و اـیند  بادـنگ  رد  يدرف  دربـب  نیب  زا  ار  دوـخ  يدرمناوـج  دـنک و  كـاله  ار  دوـخ  ددرگ  شوربآ  ندـش  نیکرچ  بجوـم  اـیند 
[. 999 . ] تسا نادرگرس 

مئاق ترضح  یلع و  ماما 

يور رد  تسا و  هشیدنا  رکف و  رد  قرغ  ترـضح  نآ  مدـید  مدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  روضح  هب  دـیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
: مدیسرپ دشکیم ، طخ  نیمز 

نیمز رد  يربهر  هب  ایآ  یـشکیم ؟ طـخ  ار  نآ  يرگنیم و  نیمز  هب  هک  مرگنیم  هشیدـنا  رکف و  رد  هنوگ  نیا  ار  وت  ارچ  ناـنم ! ؤمریما  يا 
؟ يا هتفای  قایتشا 

هرابرد هکلب  مدرگ  ایند  هتفیـش  ای  تفالخ  هتفیـش  نم  هک  هدوبن  زور  کی  یتح  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
( مالسلا هیلع   ) يدهم نامه  هرابرد  مدرکیم ، رکف  مالـسلا )) هیلع   ) يدهم ترـضح  هرابرد  ینعی   ) تسا نم  دنزرف  نیمهدزای  هک  يدولوم 

نیا رد  یضعب  دراد  دوجو  ینادرگرس  تبیغ و  وا  يارب  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  ار  نیمز  رسارس  هک 
. دنیامیپیم هتخانش و  ار  تیاده  هار  یضعب  دندرگ و  هارمگ  اتسار ،

هحفص 619] ]
؟ تسا هزادنا  هچ  ات  وا  ینادرگرس  و  ترضح ، نآ  ندوب  بیاغ  نانم  ؤمریما  يا  درک : ضرع  هتابن  نب  غبصا 
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دنوادخ و  تسا ، هلحرم  شش  هرود ، ره  دحاو   ) تسا لاس  شش  ای  هام  شش  ای  زور  شش  تبیغ  لوط  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
( دنکیم راکشآ  ار  ترضح  نآ  هلحرم ، شش  نآ  زا  سپ 

؟ تسا یندش  عقاو  ینادرگرس ) تبیغ و   ) نیا ایآ  درک : ضرع  هتابن  نب  غبصا 
هک  ) اهنآ اجک ؟ رما  نیا  اجک و  وت  غبـصا ! يا  یلو  تسا  یندـش  ماـجنا  تسا و  ملـسم  عوضوم  نیا  يرآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 

( دنراوتسا هار  نیا  رد  هدرک و  كرد  ار  تبیغ 
! دنتسه ترتع  نیا  ناکین  هارمه  تما  نیا  ناکین 

[. 1000 . ] تسا اهنایاپ  اههجیتن و  اههدراو و  تاردقم  ادخ  يارب  اریز  دوشیم  ماجنا  دهاوخب  ادخ  هچ  ره  نآ  زا  دعب  دیسرپ : هتابن  نب  غبصا 

یهلا ءایبنا  زا  ملعا 

دننکیم اهر  ار  گرزب  رهن  یلو  دنکمیم  ار  تبوطر  مدرم  دومرف : تفگیم و  نخـس  دوخ  نادرگاش  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  يزور 
؟ تسیچ گرزب  رهن  دیسرپ : یصخش 

، تسا هدومرف  تیانع  وا  هب  ادخ  هک  تسا  یملع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرزب  رهن  نآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ات  مدآ  ترـضح  زا  ناربمایپ  همه  ياهتنـس  دنوادخ  انامه 

. تسا هدرک  عمج  ملس  هلآ و 
هک ملـس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ملع  ناربمایپ و  ملع  همه  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدوب ؟ هچ  اهتنـس  نآ  دیـسرپ : يدرگاش 

. داد لیوحت  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  ملع  نآ  همه 
!؟ ناربمایپ زا  یضعب  ای  تسا  رتهاگآ  ملعا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  ربمایپ ! رسپ  يا  دیسرپ : نادرگاش  زا  یکی 

ار هک  ره  ياهـشوگ  دـنوادخ  دـنکیم  یلا  ؤـس  هچ  هک  صخـش  نیا  هب  دـیرگنب  دوـمرف : نارـضاح ) هب  باـطخ  ( ) مالـسلا هـیلع   ) رقاـب ماـما 
نآ دروآ و  درگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوجو  رد  ار  ناربمایپ  مامت  ملع  دـنوادخ  میوگیم  وا  هب  نم  دـیاشگیم ، دـهاوخیم 

[. 1001 [ ؟ ناربمایپ ای  تسا  ملعا  یلع  دسرپیم ، نم  زا  لاح  نیع  رد  داد ، لیوحت  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  اهملع  نآ  همه  ترضح 
هحفص 620] ]

یلع اب  هتشرف  سامت 

هک مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  يزور  دـیوگیم : تسا  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  نادرگاـش  زا  یکی  نیعا  نب  نارمح 
: دومرف

[. 1002  ] دوب ثدحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع انامه  اثدحم ؛ ایلع  نا 
اما زا  تفگ : نارمح  تسیچ ؟ ربخ  نآ  دنتفگ  اهنآ  ما ، هدروآ  امش  يارب  یبیجع  ربخ  متفگ  اهنآ  هب  مدمآ و  مناتـسود  دزن  نم  دیوگیم : وا 

( مالسلا هیلع   ) یلع هب  ار  ینامسآ  رابخا  یسک  هچ  هک  یسرپن  ترضح  نآ  زا  ات  دنتفگ  وا  ناتسود  مدینش  ار  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب
. يا هدرکن  يراک  دهدیم  شرازگ د 

اهنآ مدرک  لـقن  دوخ  ناتـسود  يارب  ار  امـش  نخـس  مدرک : ضرع د  متـشگ و  زاـب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  روضح  هب  دـیوگیم : نارمح 
ار نیا  امـش  زا  ما  هدـمآ  نونکا  يا ، هدرکن  يراک  دـیوگیم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  ینامـسآ  رابخا  یـسک  هچ  هک  یـسرپن  رگا  دـنتفگ :

. مسرپب
ربمغیپ مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  نیا  ناتروظنم  ایا  درک : ضرع  نارمح  دـیوگیم  ثیدـح  وا  اب  يا  هتـشرف  کلم ؛ هثدـحی  دومرف : ماما 
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فصآ  ) نامیلـس مدمه  دننام  دروم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دومرف : سپـس  دوبن ) ربمایپ  وا  هن  ینعی   ) دومن الاب  ار  دوخ  تسد  ماما  دوب ؟
هدیسرن امـش  هب  ربخ  نیا  ایا  تفگیم ) ثیدح  زین  اهنآ  هب  هتـشرف  هک   ) دوب [ 1003  ] نینرقلاوذ دننام  ای  رضخ )  ) یـسوم مدمه  و  ایخرب ) نب 

[. 1004 . ] تسه نینرقلاوذ  دننام  امش  نایم  رد  یلع )  ) وا هلثم ؛ مکیفو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

ربمایپ ناگدنب  زا  يا  هدنب  یلع 

هدوب تقو  هچ  زا  تراـگدرورپ  ناـنم ! ؤمریما  يا  دیـسرپ : دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنم  ؤمریما  روضح  هب  يدوهی  نادنمـشناد  زا  یکی 
؟ تسا

هحفص 621] ]
، هدوب هشیمه  هک  يدوجو  یلو  دشاب  هدوبن  ینامز  هک  دـنیوگیم ، يزیچ  دروم  رد  ار  هدوب ؟ تقو  زا  دـننام  یلا  ؤس  وت ، رب  ياو  دومرف : ماما 

نایاپ دشاب  هتشاد  یتیاهن  هکنآ  یب  وا  تسا  يزیچ  ره  زا  شیپ  دشاب  هتـشاد  یلبق  هکنآ  نودب  ادخ  سپ  تسا  طلغ  وا  هرابرد  یلا  ؤس  نینچ 
. تسا اهنایاپ 

؟ یتسه ربمایپ  وت  ایآ  تفگ : يدوهی  دنمشناد 
. متـسه ادـخ  لوسر  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم  انامه  هللا : لوسر  دـیبع  نم  دـبعانا  امنا  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماـما 

[. 1005]

لهاج لباقم  رد  لفاغت 

ۀمث تیضمف  ینبسی  مئیلا  یلع  رما  دقل  تشذگ و  وا  زا  دز و  لفاغت  هب  ار  دوخ  ترضح  داد  مانـشد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  یـصخش  يزور 
یلع هب  دـبال  متفگ : دوخ  اب  مدرواـین و  دوخ  يور  هب  نم  دادیم  مانـشد  نم  هب  هک  ار  یـسک  مدینـش  مدوخ  شوگ  هب  دـیامرفیم : ینینی  ـال 

. تسا هدمآ  امالس  اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  هیآ و  رد  هک  تسا  ینآرق  یقالخا  شور  هب  دروخرب  هوحن  نیا  تسا و  هتفگیم  دب  يرگید 
[. 1006]

اه یضیرم  تلع  نایب 

هب ترضح  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تمدخ  لاح  نآ  رد  دوب و  هتسب  ار  دوخرـس  دوب و  هدرک  ماکز  یـسراف  ناملـس  يزور 
( هلوقنم تیاور  لـصاح  نینم  ؤملاریما  دـنکیم  درد  مرـس  نسحلاـبا  اـی  درک : ضرع  ناملـس  تسا ؟ روطچ  تلاـح  ناملـس  دومرف : ناـملس 

نونج یسک  رد  رگا  دریگیم ، ار  اهنآ  كرحت  ولج  زیچ  شش  اب  دنوادخ  دننک  ادیپ  یکرحت  هاگ  ره  هک  تسا  ندب  رد  گر  شـش  دومرف :
كرچ و ات   ) دوشیم التبم  درد  مشچ  هب  دوش  ادـیپ  يروک  هنیمز  یـسک  يارب  رگا  دـهدیم ، وا  هب  ار  یگدروخ  امرـس  مه  ادـخ  دوش  ادـیپ 

لس ضرم  هب  یسک  هاگ  ره  دوشیم  كروک )  ) لمد هب  التبم  دوش  ادیپ  صرب د  هنیمز  هاگ  ره  دوش ) جراخ  مشچ  زا  هلیسونیدب  اهیگدولآ 
[. 1007 …  ] دوش كاپ  شا  هنیس  ياهطلخ  ات  دوشیم  وا  ضراع  هفرس  دوش  التبم  دهاوخیم 

هحفص 622] ]

تسا یصاصتخا  نانمؤمریما  مسا 

؟ درک لاس  نانم  ؤمریما  يا  وت  رب  مالس  ناونع  هب  جع )  ) مئاق ماما  هب  هک  تساور  ایآ  دیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یصخ 
. دیمان مسا  نیا  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهنت  دنوادخ  تسین  اور  هن  دومرف : قداص  ماما 
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[. 1008 . ] ددنبن دوخ  رب  ار  مان  نآ  یسک  رفاک  زج  مه  وا  زا  دعب  هدشن و  هدیمان  مان  نیا  رب  یسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  لبق 

شخب افش  هالک 

التبم نآ  هب  هک  یبیجع  ياهدرد  رـس  يارب  ینامرد  هار  ترـضح  نآ  زا  تشون و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تمدخ  يا  همان  مور  ناطل 
. دوب هدیسرن  ییاج  هب  فلتخم  ابطا  ششوک  عقوم  نآ  ات  هک  ارچ  تساوخ  ار  دوب 

ار نآ  تفرگ  دردرس  تقو  ره  مور  ناطلـس  هب  وگب  دومرف : داد و  همان  دصاق  هب  ار  یهالک  وا ، همان  باوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح 
. دراذگب دوخ  رس  رب 

هیلع  ) یلع دنیبب  داتفا  رکف  هب  يزور  تفرگیم  مارآ  درد  تشاذگیم و  دوخ  رـس  رب  ار  هالک  دشیم  شـضراع  دردرـس  هک  راب  ره  ناطلس 
. دنکیم رثا  نینچ  هالک  نیا  هک  تسا  هدرک  هچ  مالسلا )

[. 1009 . ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هدش  هتشون  هالک  نآ  نایم  رد  دید  دنتفاکش  ار  هالک  نآ  داد  روتسد 
هحفص 623] ]

تیالو اب  تعیب  دیدجت  تاولص  ینعم 

یلص مرکا  ربمغیپ  رب  تاولـص  هک  یـسک  دومرف : نم  هب  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نسح  نب  دیزی  زا  هیوباب  نب 
دمحم مکبرب و  تسلا  دومرف : راگدرورپ  رد  ملاع  رد  هک  یقاثیم  دـهع و  هب  يافو  هک  تسا  نآ  شیاـنعم  دتـسرفیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

[. 1010 . ] دروآیم لمعب  قاثیم  دهع و  دیدجت  دیامنیم و  مالعا  ار  نآ  یلوبق  هدروآ و  نابزب  مکماما  یلع  مکیبن و 

يدش هدنز  يدوب  هدرم 

تساوخ رد  رضخ  زا  ترـضح  نآ  دید  دوخ  باوخ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رـضخ ترـضح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  یب 
فک رد  يزبس  طخ  هب  دـید  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  داد  ناـشن  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  فک  رـضخ  ترـضح  درک  یتحیـصن 

: هدش هتشون  رضخ  تسد 
ایح ترضع  اتیم  تنک  دق 

اتیم دوع  لیلق  نع  و 
اتیب ءاقبلا  رادل  نباف 

اتیب ءانفلا  رادل  عدو  و 
انف و هناخ  يارب  نکانب و  يا  هناخ  دوخ ، ءاقب  هناخ  يارب  دش ؛ یهاوخ  هدرم  زاب  هک  دیـشک  دهاوخن  یلوط  يدش و  هدـنز  يدوب  هدرم  ینعی ؛

[. 1011 . ] راذگاو يا  هناخ  یتسین 

ناطیش نیرق 

رد هدننک  کش  دومرف : ترـضح  نآ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  زا  سابع  نبا  زا  هدرک  تیاور  قودـص  خـیش 
دـشاب و شتآ  زا  ياهقلح  وا  ندرگ  رد  هک  دوشیم  هتخیگنارب  دوخ  ربق  زا  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  لضف 

[. 1012 . ] دنکفایم نهد  بآ  وا  يور  رد  هک  دراد  دوجو  یناطیش  نآ  زا  يا  هبعش  ره  رب  هک  دراد  دوجو  هبعش  دصیس  هقلح  نآ  رد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یتیاور  رد  تسا و  هدش  حیرـصت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیلـضفا  داقتعا  رب  ددعتم  تایاور  رد  اذل 
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رفک دقف  ابا  نم  رشبلا و  ریخ  یلع  دیامرفیم :
هحفص 624] ]

یلع يوزاب  روز 

دنچ هب  اجنیا  رد  اـم  هک  تسا  ترـضح  نآ  يونعم  هینب  زا  هتفرگرب  هدـش  ناـیب  ددـعتم  ياهناتـساد  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يوزاـب  روز 
هیلع  ) یلع نینم  ؤملاریما  هک  ار  یـسک  ره  تسد  دـسیونیم : بلاط  یبا  لآ  بقانم  باتک  فلوم  بوشآ  رهـش  نبا  مینکیم  هراشا  ناتـساد 

نب دلاخ  اب  ترضح  نآ  هیضق  تشکیم و  ار  وا  دومنیم  دراو  راشف  دح  زا  شیب  رگا  دمآیم و  دنب  وا  سفن  تفرگیم  تردق  هب  مالـسلا )
ار وا  تسناوتن  سک د  چیه  تخیوآ و  وا  ندرگ  رب  درک و  دلاخ  ندرگ  قوط  ار  ایـسآ  گنـس  هلیم  ترـضح  هک  یحر  بطق  باب  رد  دیلو 

هعلق رد  یگنس  رد  هیداب و  لابج  زا  یهوک  رد  ترضح  نآ  هزین  تارثا  هکم و  رد  روث  لبج  هرخـص  رب  ترـضح  نآ  دوخ  زج  دنک  صالخ 
هرز ياه  هقلح  ترـضح  نآ  مدید  دیوگیم : دلاخ  هک  تسا  ترـضح  نآ  تسد  هب  هرز ، نهآ  ندـش  مرن  رگید  دـشابیم و  فورعم  ربیخ 
یبن دواد  تسد  رد  ار  نهآ  ام  دوجو  تکرب  هب  ام و  ببـس  هب  دـنوادخ  دـلاخ ، يا  دومرف : نم  هب  دـنکیم و  حالـصا  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ 

[. 1013 . ] تخاس مرن  مالسلا ) هیلع  )

تشاد هگن  شیادخ 

زا یتلیـضف  کی  هک  یـسک  ره  تفگ : مدرم  هب  باطخ  داتـسیا و  هفوک  رانک  رد  بسا  رب  راوس  يزور  تیب  لها  گرزب  رعاش  يریمح  دیس 
. مهدیم شاداپ  وا  هب  تسا  نم  اب  هچنآ  هب  ار  بسا  نیا  مشاب  هتفگن  يرعش  تلیضف  نآ  هرابرد  نم  هک  دنک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نآ نمضتم  هک  ار  دوخ  راعشا  زین  يریمح  دیـس  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  لیاضف  لقن  هب  دندرک  عورـش  نیرـضاح  زا  کی  ره  سپس 
. درکیم ءاشنا  دوب  تلیضف 

دـش وضو  ریهطت و  لوغـشم  وا  هک  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  رد  نم  تفگ : درک و  لقن  يدارم  لعولاوبا  زا  يدرم  هگان  هب  هکنیا  ات 
هاگان دروآ  نوریب  ياپ  زا  ار  دوخ  شفک  اذل  زامن ، يارب 

هحفص 625] ]
دمآ و دورف  اوه  زا  تعرـس  هب  یغالک  دـشوپب  ار  دوخ  شفک  تساوخیم  ترـضح  هک  ینامز  سپ  دـش  ترـضح  نآ  شفک  لخاد  يرام 

. دش جراخ  شفک  زا  رام  نآ  ات  تخادنا  الاب  زا  ار  نآ  هاگنآ  درب ؛ الاب  دوبر و  ار  ترضح  نآ  شفک 
دروآ و مظن  هب  ار  يرعـش  تلیـضف  نآ  هرابرد  هاگنآ  درک ، اطع  يو  هب  دوب  هدرک  هدعو  هک  ار  هچنآ  دینـش  ار  تلیـضف  نیا  ات  يریمح  دیس 

: تفگ
باجعلا بجعلل  موق  ای  الا 

باجحلل نیسحلا و  یبا  فخل 
دبع نجلا  ةادع  نم  ودع 

باوص نم  ةرارملا  یف  دیعب 
صیصبوذ دوسا  نوللا  هیرک 

[. 1014  ] باعلوذ قرزا  بانلا  دیدح 

هئیس هنسح و  ینعم 
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ریخ هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  هفیرش  هیآ  نوماریپ  عمج  نآ  ثحب  دیسر ؛ مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  روضح  هب  یلدج  هللادبع  وبا  يزور 
[. 1015 . ] نونمآ ذئموی  عزف  نم  مه  اهنم و 

نمؤم ره  هیرگ  ءاشنم 

ای لاقف : دومرف : درک و  هاگن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  يزور  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـم 
ترـضح ردپ ! يا  یئامرفیم  ارم  هاتبا ؟ ای  انا  لاقف : درک : ضرع  ردپ  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  نم ؛ ؤم  ره  کشا  هیام  يا  نم  ؤم  لک  ةربع 

رتخد هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  یتاـیاور  رد  اذـل  ینب  اـی  معن ، لاـقف  مدـنزرف  يا  يرآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ریما
تبیـصم رب  هک  يا  هدید  زج  تسا  نایرگ  تمایق  زور  يا  هدید  ره  همطاف ! يا  دـیامرفیم : مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دوخ  یمارگ 

[. 1016 . ] داب تراشب  ار  وا  یتشهب  ياهتمعن  هب  تسا و  رورسم  نادنخ و  هدید  نآ  هک  دنک  هیرگ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح
هحفص 626] ]

اعد تباجتسا  لماع 

وا فاصوا  لاعفا و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  دنگوس  ار  لاعتم  دنوادخ  شیاین  لاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح 
. دنهدیم ياج  دوخ  ياعد  ياهزارف  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  مسا  راب  هک 55  لکش  نیاب  دادیم 

یلع و ملح  هتفـالخ و  یلع و  ةوـق  و  هتماـما ، یلع و  مـلع  و  هتمالـس ، یلع و  ملـس  و  هتقاـفر ، یلع و  قـفر  و  هتقادـص ، یلع و  قدـصب  یهلا 
یلع و ۀمـصع  هتدابع و  یلع و  دـهز  هتلادـع و  یلع و  مکح  هتعاط و  یلع و  ربص  هتعاجـش و  یلع و  زع  و  هتمارک ، یلع و  مرک  هتبـالص و 

 … هتیالو یلع و  بح  ۀتیاده و  یلع و  يده  هتدایس و  یلع و  برق  هتراهط و 
ازیزع درخال  ایندلا و  نیدلا و  یف  ینلعجت  نا  هتافص ، یلع و  تاذ  و 

ۀفآ ۀیلب و  لک  نم  ینجن  ۀکله و  لک  ینمـصعا و  تانم و  ؤملا  نینم و  ؤملا  عیمج  جئاوح  یجئاوح و  یـضقت  نا  قئالخلا و  نیعا  یف  ابیهم 
[. 1017 (. ] رخآ یلا   ) ۀلق ۀلع و  ۀلذ و  قیض و  ۀبرک و  ۀناها و  ۀهاع و  و 

نادنزرف تیبرت  هوحن 

اب ات  دومن  تیاکش  ترضح  نآ  دزن  شدنزرف  زا  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  دوب  يرسپ  ياراد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  زا  یکی  يزو 
. دریگب ترضح  زا  شرسپ  تیبرت  تهج  یئامنهار  راک ، نیا 

اما ینک ؛ رهق  وا  اب  تسا ) هتسیاش  وا  بیدءات  يارب  هکلب  ( ؛ نکن یندب  هیبنت  نزن و  ار  وا  لطت ؛ هرجها و ال  هبرضت و  ال  دومرف : وا  هب  ترضح 
[. 1018 . ] دشکن ازارد  هب  رهق  نیا  شاب  بظاوم 

هحفص 627] ]

ناطیش اب  هزرابم  هار 

وت يوسب  شفیطل  رکم  دـیکاب و  ناطیـش  لیمک ! يا  دومرف : درک ؛ تیـصو  شرافـس و  نینچ  دایز  نب  لـیمک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
هتشرف وا  هک  يربیم  نامگ  وت  سپ  يراذگیمن  ورف  ار  نآ  يراد و  سنا  تفلا و  نآ  اب  دنادیم  هک  دنکیم  رما  یتعاط  هب  ار  وت  دیآیم و 

. تسا هدش  هدنار  ناطیش  وا  دیدرت  نودب  هکیلاح  رد  تسا ، هدنشخب  يا 
. درادیم او  تسین  نآ  رد  تاجن  هک  هدننک  كاله  یتامیمصت  ذاختا  هب  ار  وت  یتفای ، نانیمطا  یتفرگ و  سنا  وا  هب  یتقو  سپس 
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ردق و امرـش  نم  یـضرلا  دحمب  ذوعا  يوغلا و  ناطیـشلا  نم  يوقلا  هللااب  ذوعا  وگب : درک  هسوسو  تا  هنیـس  رد  ناطیـش  هک  یتقو  لیمک ! يا 
ملس ملس و  هلآ و  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیعمجا و  سانلا  ۀنجلا و  رش  نم  سانلا  هللااب  ذوعا  یضق و 

[. 1019 . ] درک تیافک  دنشاب ، سیلبا  وا  لثم  امامت  هچ  رگا  وا ، هارمه  نیطایش  سیلبا و  تیذا  تمحز و  زا  ار  وت  قح  هب  نتسج  هانپ  نیا 

یلع یعقاو  هعیش 

لاوس [ 1020  ] میهاربال هتعیـش  نم  نا  هفیرـش و  هیآ  ریـسفت  ینعم و  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگیم : یفعج  دـیزی  نب  رباج 
ار شرع  نوماریپ  میهاربا  تشادرب و  وا  نامشچ  ربارب  زا  هدرپ  درک  قلخ  ار  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا دنوادخ  نوچ  دومرف  ترـضح  نآ  مدرک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم ، بیبح  رون  نیا  دیـسر : باطخ  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دید  ار  ياهرون  درک و  رظن 
هیلع  ) یلع رون  نیا  دومرف : دـنوادخ  دوب ؟ روـن  نآ  راـنک  رد  يرگید  روـن  ایادـخ  درک  لا  ؤـس  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا هاـگنآ  تسا  ملـس  و 

شنادنزرف مالسلااهیلع و  همطاف  رون  رگید  رون  هس  نیا  تسا و  نم  نید  هدننک  يرای  مالسلا )
هحفص 628] ]

و دنتـسه . مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح بلـص  زا  مالـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  نادـنزرف  راونا  رگید  رون  هن  نآ  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و 
. دومرف نایب  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  يارب  کی  هب  کی  دنوادخ  ار  كاپ  رون  هدراهچ  مامت  یماسا 

، تسین مولعم  اـهنآ  دادـعت  هک  منکیم  هدـهاشم  راوـنا  نیا  فارطا  رد  يرامـش  یب  ياـهرون  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح 
( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیـش  ادنوادخ ! درک  لا  ؤس  میهاربا  تسا ؛ مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  راونا  اهرون ، نیا  میهاربا ! يا  دیـسر ، باطخ 

؟ دنوشیم هتخانش  هنوگچ 
نمحرلا هللا  مسب  دـنناوخیم  بحتـسم  بجاو و  زاـمن  تعکر  کـی  هاـجنپ و  زور  هنابـش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  دوـمرف : دـنوادخ 

. دنناوخیم تونق  عوکر  زا  شیپ  دوخ  ياهزامن  رد  دننکیم و  تسار  تسد  رد  ار  دوخ  رتشگنا  دنیوگیم و  دنلب  ار  میحرلا 
هیآ نیا  رد  دنوادخ  هک  دهد  رارق  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  زین  ار  وا  هک  درک  اضاقت  دنوادخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  هاگنآ 

[. 1021 . ] میهاربال هتعیش  نم  نا  دیامرفیم و 

ادخ رب  هانپ 

: تسا نیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ياهاعد  زا  یکی  دیوگیم : لضف  نب  قاحس 
دونشخ دراد  لد  هب  مشخ  وت  زا  هک  ار  یسک  ای  منک ، یتسود  تنمشد  اب  ای  مرادب ، نمـشد  ار  تتـسود  هکنیا  زا  وت  هب  مربیم  هانپ  ادنوادخ !

ره ادـنوادخ ! داب . وا  رب  زین  ام  تنعل  ینک  تنعل  سک د  ره  رب  و  داب ، وا  رب  زین  اـم  دورد  یتسرف  دورد  وت  هک  سک  ره  رب  ادـنوادخ ! مزاـس ،
هک راد  ینازرا  ام  هب  ار  یـسک  وا  ياجب  و  زاس ، هدوسآ  وا  رـش  زا  ار  ام  تسا  ناناملـسم  مامت  يداش  ام و  يداش  بجوم  وا  گرم  هک  سک 

نابرهم يا  میشاب  انـشآ  نادب  دوخ  يایند  نید و  رد  ام  هک  يزاس  نایامن  ام  رب  يروط  ار  تباجا  هناشن  هک  اجنآ  ات  دشاب ، وا  زا  رتهب  ام  يارب 
[. 1022 . ] ینابرهم ره  زا  رت 

هحفص 629] ]

یلع اب  رضخ  ترضح 

هک دروخرب  يدرم  هب  درکیم  فاوط  هبعک  هناخ  رود  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هک  یلاح  رد  يزور  دیوگیم : هیفنح  نب  دمحم 
هب ار  وت  وت ، نادـنمتجاح  هکنآ  يا  و  درادـن ، زاـب  رگید  توص  زا  ار  وت  یتوص  چـیه  هکنآ  يا  تفگیم : دوـب و  هدز  هبعک  هدرپ  هب  گـنچ 
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نم ای   ) ناشچب نم  هب  ار  دوخ  تمحر  ینیریش  وفع و  ایادخ  دزاسن ، تلولم  وت  زا  لا  ؤس  رد  نادنمزاین  رارـصا  هکنآ  يا  و  دنزادنین ، هابتـشا 
هیلع  ) یلع کتمحر ) ةوالح  و  كوفع ، درب  ینقذا  نیحلملا ، حاحلا  همربیال  نم  ای  نولئاـسلا ، هطلغی  ـال  نم  اـی  عمـس ، نع  عمـس  هلغـشی  ـال 

؟ تسوت ياعد  نیا  دومرف : وا  هب  مالسلا )
نیا ینم  ؤم  چیه  دنگوس  ادخب  ناوخب ، ار  اعد  نیا  يزامن  ره  نایاپ  رد  دومرف : سپس  يرآ ، دومرف : ترضح  يدینش ؟ رگم  درک : ضرع  وا 

دادعت هب  ناراب و  تارطق  نامـسآ و  ناگراتـس  رامـش  هب  دنچ  ره  دزرمایب . ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  هکنیا  زج  دناوخن  شزامن  نایاپ  رد  ار  اعد 
. دشاب نیمز  كاخ  ياه  هرذ  اهرازگیر و  گیر و 

رـضخ ترـضح  هک  درم  نآ  تسا . میرک  هدنهد و  تعـسو  دنوادخ  و  تسا ، نم  دزن  نآ  ملع  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگنآ 
ياناد یـشناد  بحاص  ره  هبترم  زارف  رب  نانم و  ؤمریما  يا  یتفگ  تسار  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوب  مالـسلا ) هیلع  )

[. 1023 . ] تسه يرگید 

رهد میرک  سفن ؛ ریما 

رب ار  یئاولح  يزور  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  شردپ  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یکم  نومیم  نب  هللادبع 
نآ ایا  دش : ضرع  ترـضح  تمدخ  دومرفن ، لیم  ار  نآ  درک و  عانتما  نآ  ندروخ  زا  ترـضح  دندروآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 

؟ دینادیم مارح  ار 
امش دومن : توالت  ار  هفیرش  [ 1024  ] هیآ نیا  ترضح  هاگنآ  مورب . شلابند  هب  دوش و  نآ  راتـساوخ  ملد  مسرتیم  اما  هن ، دومرف : ترـضح 

[. 1025 . ] دیتشگ رو  هرهب  اهنآ  یمامت  زا  دیدرب و  دوخ  يایند  یناگدنز  رد  ار  دوخ  هزیکاپ  ياه  هرهب 
هحفص 630] ]

!؟ دوشیمن باجتسم  ام  ياعد  ارچ 

: دومرف هبطخ  نآ  نایاپ  رد  دومرف و  داریا  یغیلب  هبطخ  يا  هعمج  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  يزور 
! مدرم يا  لتعا ؛ رقحت  لذ و  زیزع  لقا و  ینغ  لغ و  نمتوم  و  لخ ، نم  ؤم  و  لم ، دـباع  لز و  ملاـع  هللااـب ؛ ذوعن  بئاـصم  عبـس  ساـنلا  اـهیا 

ریقف هک  ینم  ؤم  ددرگ ، هتـسخ  لولم و  تدابع ) زا   ) هک يدباع  دزغلب ، هک  یملاع  میربیم : هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  ام  هک  تسا  تبیـصم  تفه 
. دوش رامیب  هک  ییاونیب  ددرگ ، راوخ  هک  يزیزع  دتفا ، رد  رقف  هب  هک  يرگناوت  دنک ، تنایخ  هک  ینیما  دوش ،

ینوعدا دـیامرفیم : هک  مراد  یلاـعت  يادـخ  راـتفگ  هراـبرد  یلا  ؤس  تفگ : ترـضح  نآ  دـیجمت  زا  سپ  تساـخرب و  يدرم  تقو  نیا  رد 
؟ دوشیمن تباجا  یلو  مینکیم  اعد  ام  هک  تسا  هنوگچ  سپ  [ 1026 . ] منک تباجا  ار  ناتیاعد  ات  دیناوخب  ارم  مکل ؛ بجتسا 

: درک ییافو ) یب   ) تنایخ دروم  تشه  رد  امش  ياهلد  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
. دماین امش  راک  هب  تفرعم  نآ  ور  نیا  زا  دیدرکن و  ادا  دوب  بجاو  امش  رب  هک  هنوگ  نآ  ار  شقح  یلو  دیتخانش  ار  ادخ  هکنیا  - 1

. دیدرب نیب  زا  ار  وا  تعیرـش  دیدرک و  تفلاخم  وا  شور  تنـس و  اب  هاگنآ  دیدروآ ؛ نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  - 2
.؟ دش هچ  امش  نامیا  هرمث  سپ 

تفلاخم هب  نآ  اب  یلو  میریذپیم ، لد  شوگ و  هب  دیتفگ : دیدرکن . لمع  نآ  هب  یلو  دـیدناوخ  هدـمآ  دورف  اشم  رب  هک  ار  ادـخ  باتک  - 3
. دیتساخرب

امـش قوش  تبغر و  سپ  دزاسیم . رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  دیهدیم  ماجنا  ییاهراک  تالاح  مامت  رد  یلو  میتشهب  بغار  ام  دیتفگ : - 4
؟ تساجک تشهب  هب  تبسن 
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هحفص 631] ]
امش سرت  سپ  دیوریم . خزود  يوس  هب  دوخ  یصاعم  ناهانگ و  هطساو  هب  تالاح  همه  رد  یلو  میسرتیم ، خزود  شتآ  زا  ام  دیتفگ : - 5

؟ تفر اجک 
. دیدرکن يرازگساپس  یلو  دیدروخ ، ار  دوخ  يادخ  تمعن  - 6

وا زین  امش  تسا  امش  نمشد  ناطیش  اودع ؛ هوذختاف  ودع  مکل  ناطیشلا  نا  دومرف : داد و  روتسد  ناطیش  اب  ینمـشد  هب  ار  امـش  دنوادخ  - 7
. دیتساخرب وا  اب  یتسود  هب  لمع  رد  دیدرک و  ینمشد  وا  اب  نابز  هب  یلو  [ 1027  ] دیریگ نمشد  ار 

ار یـسک  هجیتن  رد  و  دیتفرگ ) هدیدان  ار  نآ  و   ) دیتخادنا تشپ  سپ د  ار  دوخ  ياهبیع  دـیداد و  رارق  ناتناگدـید  ربارب  ار  مدرم  ياهبیع  - 8
. دییوا زا  رتراوازس  تمالم  هب  دوخ  هک  دینکیم  تمالم 

دیسرتب و ادخ  زا  سپ  دیا ؟ هتسب  ار  نآ  ياههار  اعد و  ياهرد  امش  هک  یتروص  رد  ددرگ  باجتـسم  امـش  زا  ییاعدا  هچ  عضو  نیا  اب  سپ 
[. 1028 . ] دنک باجتسم  ار  ناتیاعد  ادخ  ات  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دینک و  حالصا  ار  ناتیاهراک 

طارص زا  روبع  زاوج 

، دننکیم بصن  منهج  يور  ار  طارـص  لپ  هک  تمایق  زور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یلاما  رد 
دیعـس یبا  زا  دشاب و  هتـشاد  دوخ  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تیالو  زاوج  هکنیا  رگم  دـنکیمن  روبع  طارـص  زا  یـسک  چـیه 

رب هک  هتـشرف  ود  هب  دـنکیم  رما  راگدرورپ  تمایق  زور  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يردـخ 
یبا دینکفا ، شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  دشاب  هتـشادن  زاوج  هک  یـسک  ره  و  دنـشاب ، هتـشاد  روبع  نآ  زا  یـسک  دنراذگن  دنتـسیاب و  طارص 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تارب  يانعم  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـیوگیم : دـیعس 
: تسا هدش  هتشون  نآ  رد  هک  تسا  يا  همان  دومرف : ترضح  تسیچ ؟

محم هللاالا  هلا  ال 
[. 1029 . ] نولئاستی ضعب  یلع  مهضعب  لبقاو  هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  هللا و  لوسر  یصو  بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هللا و  لوسر  د 

هحفص 632] ]

دراد قرف  هعیش  اب  تسود 

یلع نینم  ؤملاریما  تردـپ  نایعیـش  زا  ام  هللا  لوسر  نب  اـی  دـندرک : ضرع  دندیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  روضح  هب  یعمج  يزور 
هک دنتـسه  یناسک  مردـپ  نایعیـش  اریز  وا . نایعیـش  زا  هن  دـیتسه  مردـپ  ناتـسود  زا  امـش  دومرف : اـهنآ  هب  ترـضح  میتسه ؛ مالـسلا ) هیلع  )

نودلاخ اهیف  مه  ۀنجلا  باحصا  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلاو  دیامرفیم : اهنآ  هرابرد  دنوادخ 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  هک  ار  هچنآ  مامت  دنتسه و  فصتم  مردپ  تافص  هب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مردپ  نایعیش 

زا دعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هک  دندقتعم  دنـشابیم و  رود  تیـصعم  هوگ  ره  زا  دننکیم و  قیدـصت  هدـش  لزان  ملـس  هلآ و  و 
هک يروطنامه  دراد  حـیجرت  مدرم  ماـمت  رب  تسین و  ربارب  وا  اـب  یـسک  هدوب و  لـصفالب  هفیلخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 

لابقتسا هب  گرم  هک  دنکیمن  یقرف  اهنآ  يارب  دنـسرتیمن و  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  نتـشک و  زا  زگره  دراد و  يرترب  نیمز  رب  نامـسآ 
رگا دنرادیم . دوخ  رب  مدقم  ار  دوخ  ینید  ناردارب  هراومه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  دنورب . گرم  لابقتـسا  هب  اهنآ  هکنیا  ای  دورب  اهنآ 

دننادیم و دوخ  يادتقم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنا و  هدرکن  تابجاو  كرت  دندرگیمن و  تایهنم  درگ  زگره  دنشاب و  یتخس  رد  دوخ  هچ 
[. 1030 . ] دنا هدومرف  نایب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  تافص  نیا 
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نتفرگ وضو  ماگنه  هب  اعد 

زامن يارب  ات  دنک  هدامآ  یبآ  فرظ  يارب  ات  دومرف  شدنزرف  هب  ترضح  دوب  هتسشن  هیفنح  نب  دمحم  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يزور 
. دندرک وضو  نتخاس  هب  عورش  مالسلا ) هیلع   ) یلع دروآ و  بآ  دمحم  دزاسب  وضو 

دـنکیم و ییاـعد  ادـخ  هاگـشیپ  هب  تسـشیم  هک  ار  يوضع  ره  ینید ، هفیظو  نداد  ماـجنا  نتفرگ و  وـضو  عـقوم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. دیامنیم تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  تمایق  هصرع  رد  ار  وضع  نآ  تداعس 

هحفص 633] ]
موی یهجو  دوست  ـال  دوجولا و  هیف  دوست  موی  یهجو  ضیب  مهللا  درک  ضرع د  تسـشیم ، ار  تروص  یتـقو  لاـقف ؛ ههجو  لـسغ و   …مث 

هک يزور  رد  نادرگم  هایـس  ار  میور  دوشیم و  هایـس  نآ  رد  ییاـهتروص  هک  يزور  رد  نادرگ  دیفـس  ار  میور  اـهلاراب  هوجولا  هیف  ضیبـت 
یف دـلخلا  ینیمیب و  یباـتک  ینطعا  مهللا  درکیم : ضرع  تسـشیم و  ار  دوـخ  تسار  تسد  سپـس  ددرگیم ؛ دیفـس  نآ  رد  ییاـهتروص 

[. 1031 …  ] هدب و متسار  تسد  هب  ار  ملامعا  همان  اهلاراب  اریسی ؛ اباسح  ینبساح  يراسیب و  نانجلا 
كرابت و دـنوادخ  متفگ  نم  هار  هچنآ  دـیوگب  متخاس و  نم  هک  ییوضو  دـننامه  دزاسب  وضو  سک  ره  دـمحم  يا  دومرف : ماـما  ناـیاپ  رد 

باوث دنوادخ  دنتـسه و  دنوادخ  يارب  ریبکت  حیبست و  سیدـقت و  لوغـشم  هک  دـنیرفآیم  وا  يارب  یکلم  شیوضو  بآ  هرطق  ره  زا  یلاعت 
. درک دهاوخ  طبض  تبث و  وا  يارب  تمایق  زور  ات  ار  راکذا  نیا 

نامیالا بوسعی 

ترضح دندمآ ، مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ربق  رانک  فرشا  فجن  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  شراوگرزب  ردپ  اب  مولعلارقاب  ترـضح 
میدقت شراوگرزب  دج  روضح  هب  ار  مالس  نیا  ددعتم  ياه  مالس  نمض  تسیرگ و  داتسیا و  ربق  رانک  مردپ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

. تشاد
لاجلا يذ  فیس  و  لامعالا ، نازیم  و  نامیالا ، بوسعی  یلع  مالسلا 

نازیم مود : نامیالا  بوسعی  لوا ، تسا : هدومن  فیـصوت  تفـص  هس  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترابع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما 
[. 1032 . ] لالجلاوذ دنوادخ  ریشمش  موس : لامعا .

دینک هظعوم  ارم 

. دـینک هظعوم  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک  ضرع  تفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نماد  یـصخش  مرگ  زور  مین  کـی  رد 
يا و هدنارذگ  ار  یناوارف  سلاجم  ام  اب  وت  دومرف : ترضح 

هحفص 634] ]
. يونشب نم  زا  يا  هظعوم  هک  تجاح  هچ  مرگ  رهظ  نیا  رد  نالا  يدینش  ام  زا  يدایز  ياه  ینارنخس 

. دییامرفب ینخس  هکنیا  رگم  منکیمن ، اهر  ار  امش  نماد  درک : ضرع 
[. 1033 …  ] درک اهر  ار  ترضح  نماد  وا  هاگنآ  يوشیم  روشحم  تبوبحم  اب  وت  تببحا  نم  عم  تنا  دندومرف : ار  هلمج  نیا  ترضح 

نکن کبس  ار  دوخ 

تسا و راد  هدنخ  هک  ییاهناتساد  مرـسپ  دومرف : موقرم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شرـسپ  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
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يا هدع  شنتفگ د 
 … اکحضم نوکت  وا  ارذق  مالکلا  نم  رکذت  نا  كایا  و  نکن ، لقن  دنادنخیم  ار 

يا هتـسشن  هک  یعمج  کی  رد  هکلب  ددـنخب ، یـسک  هک  نکن  يراک  اهنت  هن  ( ؛ دراد میظع  سب  یماقم  ناسنا  نکن ، کبـس  ار  دوخ  مرـسپ ؛
[. 1034 (. ] دنهدن رارق  نارگید  هدنخ  هلیسو  ار  وت  ات  شاب  نیگنس 

رانلا ۀنجلا و  میسق 

؟ دـنیوگیم مساقلاابا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارچ  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدـخ  یـصخش 
تهج نیا  زا  دوب  مساق  ردپ  نوچ  مساق و  مانب  دنتشاد  يدنزرف  کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  يارب  دومرف : ترـضح 

ارچ هک  دینک  نایب  رت  نشور  یمک  منادیم  نم  ار  انعم  نیا  درک : ضرع  دـنتفگیم ، مساقلاابا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
، تسا رانلا  ۀنجلا و  میسق  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نوچ  دومرف : ترضح  دنیوگیم ؟ مساقلاابا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
منهج و هب  ار  اهیمنهج  ادخ  نذا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تمایق  رد  تسا . منهج  تشهب و  هدـننک  تمـسق  ینعی  تسا ، مساق 

نارود نامه  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  و  تسا ، مساـق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سپ  دـناوخیم . ارف  تشهب  هب  ار  اـهیتشهب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناماد  هب  یکدوک 

هحفص 635] ]
یلـص ربمایپ  درگاش  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ملعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیلوفط  نامه  زا  درک و  لقتنم 
داتسا تسا و  داتسا  دنزرف  يدرگاش  ره  تخومآ و  ار  یناوارف  مولع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هلزنم هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درگاش  نوچ  تسا و  ران  ۀـنج و  مساق  هک  بلاطیبا ، نب  یلع  سپ  دراد  وا  رب  يردـپ  قح 

نیا دنمان  مساقلاابا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  تسا  وا  ردپ  هلزنم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  وا  دـنزرف 
[. 1035 . ] تسا هینک  نیا  رارسا  ءزج  مساقلاابا  يارب  ریسفت  انعم و 

رت لماک  باوج 

، اه هام  نیرتهب  تسا ، هعمج  اهزور  نیرتهب  تفگ : تسا ؟ مادک  اهلمع  نیرتهب  و  اه ، هام  يرتهب  و  اهزور ، نیرتهب  دندیسرپ : سابع  نبا  زا 
لقن مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  يارب  ار  نخـس  نیا  تسا . تقو  لوا  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  لاـمعا  نیرتـهب  و  تسا ، ناـضمر  هاـم 

نیرتهب میوگیم : نم  اما  دـنهدن . باوج  نیا  زا  ریغ  دنـسرپب ، ار  لا  ؤس  نیا  ملاـع  برغم  اـت  قرـشم  ياـملع  ماـمت  زا  رگا  دومرف : دـندرک ،
هک تسا  يزور  اهزور  نیرتهب  و  ینک ، هبوت  هانگ  زا  نآ  رد  هک  تسا  یهام  اههام  نیرتهب  دوش و  دنوادخ  هاگرد  لوبق  هک  تسا  نآ  اهلمع 

[. 1036 . ] يور ادخ  يوس  هب  نامیا  اب 

لماک ماما 

[. 1037 [ ؟ ییوگیم هچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  دنتفگ : تنس ) لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر   ) یعفاش هب 
. دوشن عمج  داز  یمدآ  چیه  رد  هک  دوب  هدش  عمج  رگید  تفص  هس  اب  شدوجو  رد  تفص  هس  هک  یسک  قح  رد  میوگ  هچ  داد : باوج 

[. 1038 . ] لمع ملع و  لقع ، تعاجش و  تواخس ؛ رقف و 
هحفص 636] ]
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لهاج موق  ياه  هناشن 

دازام هک  يدـنمتورث  دـنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  هک  يراد  نابز  ملاع  تسا : سک  راـهچ  هب  نید  ماوق  دومرف : یعمج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
سپ دزرون ، ربکت  ملع  لیـصحت  زا  هک  یلهاج  و  دـشورفن ، ایند  هب  ار  ترخآ  هک  يریقف  دـنک ، شخپ  دوخ  ناـشیوخ  مه  هب  ار  دوخ  تورث 

هب ایند  دنک ، ربکت  ملع  نتخومآ  زا  لهاج  و  دشورفب ، ایند  هب  ار  ترخآ  ریقف  دزروب و  لخب  رگناوت  دهدن و  رشن  ار  دوخ  ملع  ملاع ، هاگ  ره 
( دریگ رس  زا  ار  تیلهاج  و   ) ددرگیم رب  بقع 

. دیروخن بیرف  تسادج  مه  زا  ناشیاهلد  هک  یمدرم  تاعامتجا  دایز و  ياهدجسم  دادعت  هب  زور  نآ  رد 
؟ درک یگدنز  دیاب  هنوگچ  نامز  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندرک : ضرع 

هتشاد تسود  هک  ار  سک  ره  و  تسوا ، لمع  ناسنا  نیرق  هک  دییامن  تفلاخم  نطاب  رد  و  دینک ، شزیمآ  مدرم  اب  رهاظ  رد  دومرف : ترضح 
[. 1039 . ] دیشاب مه  جرف  رظتنم  لاح  نیع  رد  و  دوشیم ، روشحم  وا  اب  دشاب 

تاروت ینایاپ  تالمج 

: منک هعلاطم  ار  نآ  دادماب  ره  مراد  تسود  نم  هک  تسا  هلمج  جنپ  تاروت  همتاخ ي  رد  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع
اب دـنک  عوضخ  نارگناوت  ربارب  رد  هک  يراکعمط  ریقف  تسا ، ناسکی  نوعرف  اب  تلادـع  یب  ناطلـس  تسا ، ربارب  ناطیـش  اب  لـمع  یب  ملاـع 

زینکاب دور  نوریب  هناخ  زا  جایتحا  ترورـض و  نودب  هک  ینزو  تسا ، يواسم  رجآ  اب  دـنربن  يدوس  نآ  زا  هک  یتورث  تسا ، دـننامه  گس 
[. 1040 . ] تسا فیدر  مه 

لماک هملک  هن 

ندیسر زا  نامدرم  همه ي  هک  تسا ، نانچنآ  تغالب  رد  تاملک  نیا  هک  دومرف ، ههادبلاب  ار  هملک  هن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگیم : یبعش 
: دنناوتان زجاع و  اهنآ  هملک  کی  هب 

هحفص 637] ]
. تسا بادآ  رد  رگید  يات  هس  و  تمکح ، رد  نآ  يات  هس  تسا ، يدنوادخ  تاجانم  رد  ات  هس  نانخس  نیا 

ییادـخ وت  نوچ  هک  سب  ارم  راختفا  نیا  و  مشاب ، وت  هاگرد  هدـنب ي  هک  سب  ارم  يدنلبرـس  نیا  دـنوادخ ! دـیامنیم ؛ ضرع  تاجانم : اـما 
. يراد متسود  وت  هک  نک  نانچ  مه  ارم  مراد ، تتسود  نم  هک  ینانچنآ ، وت  ادنوادخ ! مراد .

دوخ نابز  ریز  یمدآ  دـشن و  كـاله  تخانـش  ار  دوخ  ردـق  هک  ره  تسا ، وا  شناد  تفرعم و  رادـقم  هب  سک  ره  شزرا  تمکح : رد  اـما 
. تسا هتفهن 

ره زا  و  دـش ، یهاوخ  شریـسا  يدرک  زارد  تجاح  تسد  سک د  ره  هب  دوب ، یهاوخ  يو  ریما  يزاونب  ناسحا  اـب  ار  هک  ره  بادآ : رد  اـما 
[. 1041 . ] دوب یهاوخ  زارت  مه  ربارب و  يو  اب  يدیزگ  يزاین  یب  هک 

یلع تاراختفا 

هچنآ زا  ار  مادکره  هک  تسا  هدش  نم  بیـصن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  زا  راختفا  هد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
. مراد تسود  رتشیب  دباتیم  نآ  رب  دیشروخ 

و يرت ، کیدزن  نم  هب  همه  زا  رشحم  رد  و  ینم ، ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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تـسود وت  تسود  تسا  وت  تسد  هب  نم  مچرپ  ترخآ  ایند و  رد  و  یتسه ، نم  نیـشناج  لایع ، لام و  رد  وت  و  یتسه ، نم  یـصو  ریزو  وت 
[. 1042 . ] تسا ادخ  نمشد  نم و  نمشد  تنمشد  تسا و  نم 

یلع نینمؤملاریما  ياه  تلیضف 

( مالسلا هیلع   ) یلع دوجو  رد  دومرفیم : هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  زا  يزور  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نبرباج 
، دنک ناشتیافک  دشاب  مدرم  ریاس  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  یلیاضف 

هحفص 638] ]
؛ تسا وا  ياورنامرف  یلع  میوا  ياورنامرف  نم  هک  ره  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هاگنآ 
نم و تعاطا  شتعاطا  تسا ؛ نم  دوخ  ياج  هب  یلع ؛ زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  یـسوم ؛ هب  تبـسن  تسا  نوراه  اهلثم  نم  هب  تبـسن  یلع 
وا نمـشد  تسادـخ و  تسود  یلع  تسود  ادـخ ؛ اب  حلـص  وا  اب  حلـص  تسادـخ و  اب  گنج  یلع  اب  گنج  تسا ؛ نم  ینامرفان  شینامرفان 

تسا نامیا  یلع  تسود  تسا ؛ هدش  ادج  ادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  ره  هدش و  ادج  نم  زا  دوش  ادج  یلع  زا  هکره  تسادخ …  نمـشد 
[. 1043 …  ] ناطیش بزح  شنانمشد  بزح  تسادخ و  بزح  یلع  بزح  رفک ؛ وا  ینمشد  و 

.. هک ینامز  دوشیم  دراو  اهنآ  رب  باذع 

هدولآ هانگ  هدزناپ  هب  نم  تما  هاگ  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 
: دومرف یناهانگ  هچ  دندیسرپ : دوش . لزان  اهنآ  رب  باذع  دنوش 

؛ دننک هیهت  هدنناوخ  نازینک  دنـشوپب ، مشیربا  سابل  دننک ؛ ادص  رـس و  دجاسم  رد  دنیامن ؛ يراتفر  شوخ  قیفر  دننک و  افج  ردام  ردـپ و  هب 
[. 1044 . ] دننزب زاس 

قزر يدایز  لیاسو 

هاگنآ نینم ! ؤملاریما  ای  يرآ  دندرک : ضرع  باحصا  منک ؟ نایب  ار  قزر  يدایز  بابـسا  دیهاوخیم  ایآ  دومرف : دوخ  نارای  هب  یلع  يزور 
حبـص و زامن  زا  دـعب  ندـناوخ  بیقیعت  نینچمه  دـنکیم ؛ دایز  ار  يزور  رـصع ) رهظ و  ءاـشع ، برغم و   ) زاـمن ود  نیب  عمج  دومرف : ماـما 

نذ ؤـم  هک  ار  هچ  ره   ) وـگ ناذا  نداد  باوـج  ییوـگقح ، يراد ، تناـما  شزرمآ ، بلط  هناـخ ، يوـلج  ندرک  وراـج  مـحر ، هلـص  رـصع ،
( دشاب تقو  لوا  زامن  دارم  تسا  نکمم  دییوگب و  دیوگیم :

زا هک  اذغ  ياه  هزیر  ندروخ  اذغ ، زا  لبق  نتسش  تسد  غورد ، مسق  زا  زیهرپ  ءالخلا  تیب  رد  توکس  تمعن ، بحاص  رکش  ندزن ، صرح 
[. 1045 ( …  ] اهنان هدروخ   ) دزیریم هرفس 

هحفص 639] ]

دراد یلع  هب  صاصتخا  هک  ییاه  تلیضف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  ناگرزب  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  ناـنم  ؤملاریما  هک  تسا  هدرک  تیاور  لوحکم 
و مراد ، يرترب  وا  رب  مکیرـش و  وا  اب  نآ  رد  نم  هکنآ  زج  دشاب ، هتـشاد  یتلیـضف  هک  تسین  يدرم  ناشنایم  رد  هک  دـننادیم  یگلمج  ملس 

. دنتسین نم  کیرش  نآ  رد  نانآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  یمان  کین  داتفه  نم  يارب 
. دییامرف هاگآ  اهنآ  زا  ارم  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  مدرک : ضرع 
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. ما هدرکن  ار  يزع  تال و  شتسرپ  هدیزرون و  كرش  ادخ  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  هب  هک  تسا  نم  تلیضف  نیلوا  دومرف :
. مدیماشاین بارش  زگره  نم  هکنآ  مود :

وا نابز  مه  مد و  مه  هساک و  مه  هرفـسمه و  نم  تفرگ و  مردپ  زا  یکدوک  رد  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  موس :
. مدوب

. مداهن شهاگمارآ  رد  ار  وا  نم  مدش و  ادج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  متسه  مدرم  زا  رفن  نیرخآ  نم  هکنآ  مراهچ :
سک چیه  هب  ار  نآ  دوشیم و  هدوشگ  باب  رازه  باب ، ره  زا  هک  تخومآ  ملع  زا  باب  رازه  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسادج ربز  توقای و  رد و  زا  هک  هدش  نییزت  لاب  ود  هب  دنکیم و  زاورپ  ناگتشرف  اب  تشهب  رد  رفعج  مردارب  تخوماین  نم  زج 
. تسا تشهب  رد  نادیهش  رورس  هزمح  میومع 

اب نم  هکنآ ، مدرک و  يرایبآ  شنوخ  زا  ار  نیمز  هکنآ  زج  دماین  نم  هزرابم  هب  سک  چیه  متخیرگن و  نمـشد  اب  گنج  زا  زگره  نم  هکنآ 
تسد رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  مدوب و  هارمه  اهگنج  اههنحص و  همه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

 … متشک درکیم  يربارب  رفن  رازه  اب  هک  ار  دودبع  نبورمع  نم  دوب  نم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  زا  سک  چیه  يارب  نم  زج  دنادرگرب و  نم  يارب  ار  باتفآ  رابود  لاعتم  يادـخ  هکنآ  مشـش : تصش و 

. تسا هدنادرگنرب  ار  نآ  ملس 
هدـناوخ نینم  ؤملاریما  ناونع  هب  ارم  وا ، گرم  تایح و  رد  هک  داد ، نامرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  متفه : تصش و 

[. 1046 …  ] دومرفن قالطا  نم  زج  سک  چیه  هب  ار  ناونع  نیا  موش و 
هحفص 640] ]

هاتوک شخبدوس و  یمالک 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
: راد هگن  راپسب و  دوخ  رطاخ  هب  نم  زا  ار  زیچ  راهچ  زیچ و  راهچ 

؟ تسیچ اهنآ  درک : ضرع 
، اه بسن  اهبسح و  نیرتهب  يدنـسپ و  دوخ  تشحو  نیرتدـیدش  تقامح ، رقف  نیرتگرزب  تسا . لـقع  تورث ، نیرتـالاب  دومرف : ترـضح 

. تسا یقالخا  شوخ د 
؟ تسیچ رگید  ياتراهچ  ناج ! ردپ  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما 

رود هک  شاب  رذح  رب  مه  وگغورد  یتسود  زا  دنک ، دراو  نایز  دناسر ، دوس  نوچ  هک  نک  زیهرپ  قمحا  مدآ  اب  تقافر  زا  دومرف : ترـضح 
اب یتسود  زا  و  دنک ، اهر  ار  وت  تجاح  عقاوم ، نیرت  تخـس  رد  هک  نک  يرود  ین  لیخب  اب  تقافر  زا  دـیامن ، رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار 

[. 1047 . ] دشورفب قافن  رثا  رد  ارت  هک  نک  بانتجا  نید  یب 

لاؤس دنچ  رد  يراکتسرد  يراگتسر و 

هیلع  ) نسح ماما  شدـنزرف  زا  تقافر  یتسود و  هرابرد  ییاهـشسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دـیوگیم : هیلح  باتک  رد  میعنوبا  ظفاح 
: داد باوج  هنوگنیدب  ترضح  هک  درک  مالسلا )

. ندرب نیب  زا  یبوخ  اب  ار  يدب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تسیچ ؟ یتسار  تماقتسا و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع
هداتفا یسک  ندرگ  هب  هک  ییاهبنوخ  لمحت  و  هلیبق ، موق و  اب  يراتفرشوخ  تسیچ ؟ فرش 
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لام حالصا  ینمادکاپ و  تسیچ ؟ يدرمناوج 
. رادقم یب  ياهلام  زا  لخب  و  شزرا ، یب  ياهزیچ  رد  يریگ  هدرخ  تسیچ ؟ اجیب  ینیب  کیراب 

هحفص 641] ]
. ندرک شومارف  ار  رسمه  نتفایرد  ار  دوخ  تسیچ ؟ یمیئل  یتسپ و 

فلت هدرک  قافنا  هچنآ  تسا و  فرش  دراد  هچنآ  هک  نیا  روصت  تسیچ  لخب 
هافر لاح  رد  یتسدگنت و  رد  ششخب  تسیچ ؟ مرک 

. یتسد هداشگ  یتخس و  رد  يربارب  تسیچ ؟ يردارب 
. يراد نتشیوخ  مشخ و  ندرب  درف  تسیچ ؟ ملح 

. زیچ ره  رد  يدنمزآ  صرح و  تسیچ ؟ رقف 
. ندروآ گنچ  هب  ار  مدرم  تزع  گنج و  رد  يروالد  تسیچ ؟ يدنمورین 

. الب عقوم  رد  یبات  یب  تسیچ ؟ تلذ 
. ییوگ هدوهیب  تسیچ ؟ فلکت 

[. 1048 …  ] دسفم مدرم  تعاطا  دجسم و  كرت  تسیچ ؟ تلفغ 

ناطیش تمالع 

ناـیم رد  زاـمن و  تقو  زا  تبقارم  دوش : شیاـمزآ  اـهنآ  هب  هک  تسا  زیچ  ود  نم  هعیـش  تمـالع  هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
[. 1049 ! ] زیرگب وا  زا  مه  زاب  زیرگب ! وا  زا  دوبن  یسک  رد  تفص  ود  نیا  رگا  دوخ . ینامیا  ناردارب  اب  لام  نداهن 

دیشاب لسع  روبنز  نوچمه 

چیه هک  دیـشاب ، ناگدـنرپ  ریاس  نایم  رد  لسع  روبنز  دـننامه  مدرم  نایم  رد  دومرف : دوخ  نایعیـش  زا  یعمج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
يراتفر نینچ  زگره  تسا  هتفهن  وا  نوردـنا  رد  یتکرب  هچ  هک  دـننادب  رگا  درمـشیم و  ناوتان  ار  لـسع  روبنز  هکنیا  زج  تسین  يا  هدـنرپ 

. دندرکیمن شا  هرابرد 
لد و اب  و  يرهاظ ) يروص و  يراتفر  افرص   ) دینک شزیمآ  مدرم  اب  ناترکیپ  نابز و  اب 

هحفص 642] ]
شتـسود هک  دوش  روشحم  یـسک  اب  تماـیق  زور  هدروآ و  تسد  هب  هک  تسا  یناـمه  يدرف  ره  يارب  دـیریگ ، هراـنک  ناـنآ  زا  دوخ  لـمع 

[. 1050 . ] تسا هتشادیم 
سپ یبوـخ  زجب  دـنروخیمن و  كاـپ  زج  هک  دـنا  لـسع  روـبنز  دـننام  نم  نایعیـش  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  تـیاور  رد  اذـل 

، دنهدیمن
هللا یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  اذل  [ 1051  ] دنرادن ربخ  وا  نطاب  زا  اما  دنرامشیم  زیچان  ار  لسع ) روبنز   ) ناویح نآ  تارـشح  ریاس 

. تسا لسع  يودنک  هکلم  يانعم  هب  بوسعی  دیمان و  نینم  ؤم  بوسعی  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ملس  هلآ و  هیلع و 

تسا یلع  مدرم  لضفا 

؟ یتسه همیلح  رتخد  وت  هرح  دیسرپ : هرح  زا  یفقث  فسوی  نب  جاجح 
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لضفا و ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دننکیم  لقن  وت  لوق  زا  هرح  تفگ : جاجح  مباییم  نم  ؤم  ریغ  زا  ار  یکریز  تسارف و  داد : خساپ  هرح 
؟ تسا هدیسر  وت  هب  یبلطم  نینچ  ادخ  زا  ایآ  ینادیم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  زا  رترب 

. تسا هتفگ  غورد  منادیم  لضفا  اهنیا  رب  اهنت  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم  تسا  هتفگ  هک  سک  نآ  تفگ : هرح 
؟ تسا لضفا  یناسک  هچ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهنیا  زا  ریغ  جاجح :

. مالسلا مهیلع  یسیع  یسوم و  نامیلس ، دواد و  هللا و  لیلخ  میهاربا  طول و  هللا و  یبن  حون  یفص هللا و  مدآ  زا  هرح :
رترب مزعلاولوا  ناربماـیپ  ءاـیبنا و  زا  رفن  رب 7  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  باحـصا  رب  ار  وا  وـت . رب  ياو  يا  تـفگ : جاـجح 

. منزیم ار  تندرگ  يدرواین  تراتفگ  قدص  رب  یناهرب  لیلد و  رگا  ینادیم ،
. تسا هداد  يرترب  تلیضف و  نانآ  رب  ار  وا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکلب  منادیمن  ءایبنا  نیا  زا  رترب  ار  وا  نم  تفگ : هرح 

هحفص 643] ]
درک ینامرفان  ار  شراگدرورپ  مدآ  ینعی : يوغف ؛ هبر  مدآ  یـصعف  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  مالـسلا ) هیلع   ) رـشبلاوبا مدآ  هرابرد  اـما 

لوبق و دروم  ترخآ  نید و  رد  وا  شـشوک  یعـس و  ینعی : اروکـشم ؛ هیعـس  ناـک  و  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نکیل  دـش  هرهب  یب  سپ 
يارب دـنوادخ  دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  تسا  لضفا  مالـسلا ) هیلع   ) طول و  مالـسلا ) هیلع   ) حون رب  اـما  تفرگ و  رارق  راـگدرورپ  نیـسحت 
تنایخ نوچ  دندوب  ام  راکوکین  هتـسیاش و  هدنب  ود  نارـسمه  هکنآ  اب  اهنآ  هک  دروآیم  لاثم  ار  طول  حون و  نانز  دـندش  رفاک  هک  یناسک 

هیلع  ) یلع هاگیاج  اما  دـیوش  شتآ  دراو  راـفک  اـب  هک  دـش  هتفگ  ناـنآ  هب  دـیناسرن و  يدوس  ناـنآ  رب  ناربماـیپ  يرـسمه  تبارق و  دـندرک 
هک تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شرـسمه  تسا و  یهتنملا  ةردس  تخرد  ریز  مالـسلا )

. كانبضغ وا  بضغ  هب  تسا و  دونشخ  وا  يدونشخ  هب  ادخ 
هدب ناشن  نم  هب  اراگدرورپ ! درک ، ضرع  دنوادخ  هب  میهاربا  : ) دیامرفیم نآرق  هک  اریز  تسا : رترب  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  زا  اما 

( ینکیم هدنز  ار  هدرم  هنوگچ 
هک دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  منیبب . مهاوخیم  مبلق  نانیمطا  يارب  یلو  ارچ  درک  ضرع  میهاربا  يرادـن ؟ نامیا  ایآ  هک  دومرف : ادـخ 

نینچ یسک  نونکات  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زج  دش و  دهاوخن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  يزیچ  دوش  فوشکم  قیاقح  دوش و  هتـشادرب  اهباجح  رگا 
جراخ نوعرف  تکلمم  زا  سرت  فوخ و  اب  یسوم   ) نارق هتفگ  قبط  رب  اریز  تسا . رترب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم رب  اما  تسا . هتفگن  ار  بلطم 

رد مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا  رترب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اما  دوشن ) ریگتـسد  ات  دوب  بقارم  تسیرگنیم و  شرـس  تشپ  هکیلاح  رد  دـش 
مدرم زا  درک ؛ لزان  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دنوادخ  هکنیا  ات  دادن  هار  لد  هب  یفوخ  سرت و  دـیباوخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب 

، میرک نآرق  هتفگ  هب  انب  تسا ، رترب  مالـسلا ) هیلع   ) دوواد ترـضح  زا  دـنکیم  راـثن  ادـخ  يدونـشخ  يارب  ار  دوخ  ناـج  هک  تسا  یـسک 
ادـخ هار  زا  هک  اـمنم  يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  تواـضق  مکح و  قح  هب  مدرم  نیب  میداد ، رارق  نیمز  رد  دوخ  نیـشناج  ار  وت  اـم  دوواد 
هکنآ زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  نییاپ  الاب و  زا  اهناشکهک و  اهنامـسآ و  زا  هک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يدـش  رود 
رتاناد لضفا و  امش  همه  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دومرف : ربیخ  حتف  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیباین و  دوخ  عمج  رد  ارم 

. تسا رترب  تواضق  رما  رد  و 
هحفص 644] ]

هب هک  امرف  اطع  نم  هب  یهاشداپ  نانچ  ایادخ  دنکیم  ضرع  یبن  نامیلـس  هک  دـیامرفیم : نآرق  نوچ  تسا  لضفا  زین  نامیلـس  ترـضح  رب 
نم يارب  یعوجر  رگید  هک  مدرک  هقالط  هس  ار  وت  ایند  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نکیل  دوشن  هداد  یتنطلـس  نینچ  نم  زا  دـعب  یـسک 
ارم هک  يا  هتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  میرم . نب  یسیع  ای  هک  دیامرفیم : دنوادخ  دراد . يرترب  زین  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  رب  دشابن … و 

هتسیاش هک  ار  یبلطم  دیاشن  ارم  هللا ؛ ناحبس  هک  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ار ؟ ناهج  يادخ  رگم  دنریذپن ، ییادخ  هب  ار  مردام  و 
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تسا وت  ریمض  رد  هک  هچنآ  زا  نم  یهاگآ و  مریمض  زا  وت  اریز  يا ، هتـسناد  قیقحت  هب  مشاب  هتفگ  نینچ  رگا  میوگب ، تسین  نم  راوازـس  و 
یمدرم نایب ، نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع يدومرف ؟ رما  وت  هک  ار  هچنآ  رگم  ار  يزیچ  ما  هتفگن  نم  رارسا ، رب  ياناد  ییوت  هک  متـسین  هاگآ 

هیلع  ) یلع نکل  دیـشوپ . مشچ  نیلاغ  تازاـجم  همکاـحم و  زا  درک و  لوحم  تماـیق  هب  ار  دـندوب  دـقتعم  شرداـم  يو و  تیهولا  هب  هک  ار 
شتآ هب  ار  نانآ  هکلب  تخادناین  ریخءات  هب  ار  نانآ  تازاجم  همکاحم و  دش  علطم  دوخ  هرابرد  هیئابـس )  ) هیریـصن ياعدا  زا  یتقو  مالـسلا )
ارجا ار  مروتـسد  يدادیمن  يا  هدـننک  عناـق  باوـج  نینچ  نیا  رگا  يدـمآ  رب  هدـهع  زا  بوـخ  رایـسب  تنـسحا . تفگ : جاـجح  دـینازوس .

. مدرکیم

یسراف ناذاز 

مـسا وا  شوگ  رد  ترـضح  هکنانچ  تسا . ناـشیا  صاوخ  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  باحـصا  زا  تسا  هرمعوبا  وا  هینک  هک  ناذاز 
هک یتخومآ ؟ هک  زا  ار  نآرق  تئارق  دندیـسرپ  ناذاز  زا  هک  دـنکیم ، لقن  يدـنوار  بطق  دـش . نآرق  ظفاح  نآ  تکرب  هب  دـناوخ و  مظعا 

متشاد ینیشنلد  يادص  نم  نوچ  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نم  داتـسا  تفگ : ود  درک  یمـسبت  هرمعوبا  یناوخیم . یبوخ  نیدب 
ایب کیدزن  دومرف : ترضح  هاگنآ  ما  هدناوخن  نآرق  هک  متفگ : ینکیمن . نآرق  تئارق  ارچ  هک  دندومرف : ترضح  مدناوخیم  رعـش  يزور 
رقاب ترـضح  هک  دنکیم  لقن  تخیر . مناهد  هب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  دعب  مدیمهفن و  چیه  هک  دـناوخ  يزیچ  نم  شوگ  رد  هاگ  نآ 

مظعا مسا  هرمعوبا  شوگ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  دوـمرف : ناذاز  هتفگ  قیدـصت  عوـضوم  نیا  ندینـش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  )
. دوب هدناوخ 

هحفص 645] ]

نارگید رظنم  رد  یلع 

هنومن دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دنا  هدوشگ  شیاتس  هب  نابز  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملع و …  دهز و  تدابع و  تعاجـش  هرابرد  نمـشد  تسود و 
. دوشیم هراشا  نآ 

تروص رون  زا  ادخ  هک  انامه  دومرف : هک  دینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  وا  رکبوبا و  زا  وا  ورمع  زا  دیوگیم : نافع  نب  نامثع 
هیلع  ) یلع ناتـسود  يارب  ار  نآ  باوـث  دـنیوگ و  سیدـقت  حـیبست و  ار  دـنوادخ  هک  دـیرفآ  یناگتـشرف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نبا  یلع 

: تفگ دینش  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع تداهش  ربخ  یتقو  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  و  [ 1052  ] دننک طبض  تبث و  شنادنزرف  ناتسود  و  مالـسلا )
یلع ریـشمش  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : باطخ  نب  رمع  تفر و  نایم  زا  ملع  هقف و  ینعی : بلاط ؛ یبا  نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ 

بحاص مالـسا و  رد  ماگـشیپ  یـضاق و  نیرترب  نیرتالاب و  یتیعقوم  نینچ  زا  دـعب  وا  دـشیمن و  اـجرباپ  مالـسا  زگره  دوبن  مالـسلا ) هیلع  )
. تسا فرش 

مدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  انامه  سپ  بلاطیبا  نب  یلع  زا  يوریپ  یتسود و  داب  امش  رب  مدرم  يا  دیوگیم : رکبوبا  و 
. تسا هدرک  بورغ  هدیبات و  وا  رب  دیشروخ  هک  دشاب  یسک  نیرتهب  نم  زا  دعب  یلع  دومرف : هک 

دوب تشحو  رد  نآ  قرب  قرز و  ایند و  زا  دوب ، تمه  دنلب  دنمورین و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مسق  ادخ  هب  دیوگیم : ییایـض  هرمـض  نب  رارض 
 … دوب ینالوط  شا  هشیدنا  دایز و  شا  هیرگ  سونام ، نآ  ياه  یکیرات  بش و  اب  اما 

لوسر زا  دـیوگیم : باطخ  نبرمع  تسامـش و  نیب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکیلاح  رد  دـینک  اـهر  ارم  تفگ : ربنم  يور  رب  يزور  رکبوبا 
ییاج رد  تسا و  خزود  شتآ  زا  ییاهر  هیام  یلع  یتسود  راـنلا ؛ نم  ةارب  یلع  بح  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هللا یلـص  دمحم  رب  ادـخ  هچنآ  هب  تسا  مدرم  نیرت  هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـمحم ؛ یلع  هللا  لزنا  امب  سانلا  ملعا  یلع  دـیوگیم : رگید 
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[. 1053 . ] تسا هدرک  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و 
هحفص 646] ]

تدابع بارحم  رد  یلع 

رد ار  شنـساحم  هک  مدید  شتدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهبـش  زا  یکی  رد  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : ییایـض  هرمـض  نب  رارض 
ایآ وش ، رود  نم  زا  ایند  يا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  هدز  تبیـصم  دارفا  دننام  دیچیپیم و  دوخ  هب  هدیزگ  رام  دـننام  دوب و  هتفرگ  تسد 
قح هک  مدرک  هقالط  هس  ارت  نم  هک  هد  بیرف  ار  نارگید  ورب  متسین ، وت  ماد  دیص  نم  تاهیه  يا ؟ هتـسب  لد  نم  هب  يوشیم و  نم  ضرعتم 

. تسا كدنا  تا  هدیافو  هاتوک  ترمع  هک  مروخیمن  ارت  لوگ  تسین . نم  يارب  عوجر 

دحاو رون 

نامیا هفک  دـشاب  نآ  رگید  يا  هفک  رد  نامیا  و  وزارت )  ) يا هفک  رد  نیمز  نامـسآ و  رگا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
[. 1054 . ] دوب دهاوخ  رت  نیگنس  نیمز  نامسآ و  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مدآ سپس  مدآ ، تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  میدش و 14  هدیرفآ  دحاو  يرون  زا  یلع  نم و  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
ادج مه  زا  بلطملادبع  بلص  رد  هکنیا  ات  تشگیم  بلـص  هب  بلـص  نیا  داد و  رارق  وا  بلـص  رد  ار  ام  رون  راگدرورپ  هاگنآ  دش  هدیرفآ 

[. 1055 (. ] مالسلا هیلع   ) یلع رد  تفالخ  دش و  رقتسم  نم  رد  توبن  دش 

دناوخ زامن  هلبق  ود  رب 

هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  تفگ : وا  خـساپ  رد  سابع  نبا  درک ، شـسرپ د  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هرابرد  سابع  نبا  زا  يدرم  يزور 
تعیب ترجه و  زا  لبق  تعیب   ) تعیب ود  ره  رد  دناوخ و  زامن  دشابیم ) هبعک  سدقملا و  تیب  نیملسم  لوا  هلبق  روظنم   ) هلبق ود  رب  مالسلا )

مه یندز  مهب  مشچ  هزادـنا  هب  دـمآ  اـیند  هب  دـیحوت  كاـپ  نیئآ  رب  وا  تخاـبن ، يراـمق  دـیتسرپن و  تب  زگره  تسج و  تکرـش  ناوـضر )
. درواین تکرش 

شود رب  ریشمش  وا  هک  تسا  نیا  زا  نم  لاوس  دوبن ، اهنیا  زا  نم  لاوس  تفگ : درم  نآ 
هحفص 647] ]

اب دروخرب  رد  و  تفر ، ماش  يوسب  هاـگنآ  [ 1056  ] تشک اجنآ  رد  ار  رفن  رازه  لهچ  دـش و  دراو  هرـصب  هب  ربکت  رتخبت و  تلاح  اب  هداهن و 
همه دـندوب  ناملـسم  نانآ  هکنیا  اب  تفر و  ناورهن  يوس  هب  سپـس  تشک ، ار  همه  ات  تفوک  مهرد  ار  نانآ  ناـنچ  برع  ناـگرزب  نارس و 

. دناسر لتق  هب  رفن  نیرخآ  ات  ار  اهنآ 
! مدرکیمن شسرپ  وت  زا  متسنادیم  رتاناد  وت  زا  ار  یلع  رگا  تفگ : وا  نم ؟ ای  تسا  رتاناد  وت  دزن  یلع  تفگ : سابع  نبا 

، تسا هتخومآ  ملع  نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ : تدش و  شمـشخ  هک  يدح  ات  دمآ  مشخ  هب  سابع  نبا 
نیاربانب تسا ، هداد  شزومآ  دوخ  شرع  يالاب  زا  دنوادخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسادخ و  لوسر  بناج  زا  وا  ملع 

زا نم  ملع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بناج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملع  ادخ و  بناج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع 
تسا يا  هرطق  نوچمه  مالسلا ) هیلع   ) یلع ربارب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نارای  مامت  ملع  و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) یلع بناج 

[. 1057 . ] ایرد تفه  ربارب  رد 
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بان مالک 

ناـتدوخ هب  دـییارگیم و  رفک  هب  هک  دـینکن  کـش  دـیتفا و  کـش  هب  هک  دـینکن  مهارف  ار  کـش  تامدـقم  دومرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یـسک شدوخ  يارب  زا  امـش  نیرت  هاوخ  ریخ  دیوشن . رورغم  هک  تسا  نآ  ییاناد  ياه  هناشن  زا  دیوشیم … و  تسـس  هک  دیهدن  تصخر 

. دشاب ادخ  عیطم  رتشیب  همه  زا  هک  تسا 
فیعـض و شیئوج  هراچ  یبای و  هار  ردـق  ره  هدـنب  هک  دـینادب  و  دـیریگ ، ناسآ  دوخ  رب  ار  لکـشم  روما  و  کـیدزن ، دوخ  رب  ار  رود  روما 
زا شیب  دشاب  نوزفا  يوق و  شیئوج  هراچ  یبای و  هار  یگنرز و  رگا  دناتـسن و  رتمک  دومرف . ردـقم  شیارب  ادـخ  هک  هچنآ  زا  دـشاب  تسس 

[. 1058 . ] درواین تسدب  هدومرف  شردقم  ادخ  هچنآ 
هحفص 648] ]

نک روهشم  ار  دوخ 

یگرزب و تمـشح و  كرت  دوـمرفیم : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  يزور  دـیوگیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نـینم  ؤـملاریما  ناراـی  زا  يدرم 
رایتخا توکس  و  راد ، ناهنپ  ار  دوخ  زار  و  يوشن ، هتخانش  دننکن و  وت  دای  ات  نک  ناهنپ  ار  دوخ  زاسن و  روهشم  ار  دوخ  نکن و  ییامندوخ 
هراشا مومع  هب  دوخ  تسد  اب  دـعب  و  دراد ، تسود  ار  ناکین  دومرف : درک و  هراشا  شا  هنیـس  هب  دوخ  تسد  اب  هاـگنآ  یناـمب . ملاـس  اـت  نک 

[. 1059 . ] درادیم نمشد  ار  نارجاف  و  دومرف : درک و 

نید ياه  هیاپ  تداعس ، هار 

ب مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  تمدخ  يزور  دیوگیم : لیقعوبا 
مامت تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  دـش ، دـنهاوخ  هدـنکارپ  هقرف  هس  داتفه و  رب  تما  نیا  هنیآ  ره  دومرف : ترـضح  میدو 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  تیاور  رد  اذل  دشاب  نم  نایعیـش  زا  دـنک و  يوریپ  نم  زا  هک  سک  نآ  زج  دـنهارمگ  اههقرف 
نید اههیاپ  نیسح  دالوا  زا  رفن  هن  و  نیسح ، نسح و  تدنزرف  ود  و  وت ، نم  یلع  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ملـس  هلآ و 

دهاوخ شتآ  يوس  هب  ار  شهار  دچیپرـس  ام  نامرف  زا  سک  ره  دـبای و  تاجن  دـنک  يوریپ  ام  زا  سک  ره  میتسه ، مالـسا  ياـه  هناوتـسا  و 
[. 1060 . ] درب

تسا یلع  زا  نآرق  رد  هیآ  دصیس 

هرابرد دنتـسم  كرادـم  ذـخءام و  بسح  رب  دـیجم  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  زا  هیآ  هدـمآ 300  تسد  هب  ثیداـحا  راـبخا و  زا  هک  يروـط  هـب 
همالع یفنح ، نامیلس  خیش  یجنلبش ، لیبق  زا  تنس  لها  ناگرزب  هعیش ، ياملع  زا  رظن  فرص  تسا  هدش  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

یلاو نءاـش  رد  میرک  نآرق  زا  هـیآ  هک 300  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  نابـصلا ؛ یلع  نب  دـمحم  خیـش  رکاسع و  نبا  يذـمرت ، یجنگ ،
: میروآیم ار  نآ  زا  يا  هنومن  ام  هک  تسا  هدش  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

هحفص 649] ]
[1061  ] تسا يربهر  ار  یموق  ره  يا و  هدنهد  رادـشه  وت  داه ؛ موق  کل  رذـنم و  تنا  انا  هیآ  هرابرد  دوخ  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما 

هنیـس هب  ادتبا  ار  دوخ  كرابم  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  روبزم  هیآ  نوچ  دنکیم : لقن  نینچ  سابع  نبا  زا 
. يداهلا تنا  دومرف : تشاذگ و  تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع شود  رب  سپس  رذنم ، یبن  منم  دومرف : تشاذگ و  دوخ  فیرش 
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ادخ هاگشیپ  رد 

: درک ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
یتبغر لیم و  رطاخ  هب  هن  و  يراد ، نآ  هب  وت  هک  تسا  يزاین  رطاخ  هب  هن  مدروآ . ياج  هب  وت  هاگشیپ  رد  هک  تسا ، نم  زامن  نیا  ایادخ ! راب 

. يا هداد  نامرف  نآ  ماجنا  هب  ارم  وت  هک  تسا  وت  نامرف  شریذپ  تشادگرزب و  يارب  هکلب  يراد ، نآ  رد  وت  هک  تسا 
[. 1062 . ] نکم تساوخ  زاب  ارم  سپ  تسا ، دوجوم  نآ  دوجس  عوکر و  رد  یصقن  ای  تسا و  یبیع  نم  زامن  رد  رگا  نم ! يادخ  يا 

راک درم 

رهش هب  دوخ  اب  دومنیم و  بآ  زا  رپ  ار  اهکشم  رهش  نوریب  زا  درکیم ، یـشک  بآ  نآ  اب  هک  تشاد  يرتش  یناوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دندرک لا  ؤس  وا  زا  دربیم  رهش  زا  جراخ  هب  امرخ  هتـسه  زا  يرتش  راب  ترـضح  يزور  تسا  لقن  دادیم . رارق  مدرم  رایتخا  رد  دروآیم و 

هک هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  اذل  امرخ ، تخرد  رازه  دـص  دومرف : يراد ؟ دوخ  رتش  راب  رب  هچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای 
هنیدـم رد  ترـضح  دـناوخیم ، زامن  تعکر  ود  اهنآ  زا  مادـک  ره  راـنک  رد  هک  تشاد  تخرد   500 مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دومرف :

هار رد  ناوارف  ياههاچ  ترضح  دوب . هدز  هنیپ  شکرابم  ياهتسد  هاچ  زا  بآ  ندیـشک  رثا  رد  درکیم و  يرایبآ  ار  دوهی  موق  ياهناتـسلخن 
عرازم و داجیا  تاونق و  رفح  هب  رـصحنم  ترـضح  نآ  تامدخ  دـنیامن . هدافتـسا  نآ  زا  جاجح  ات  درک  رفح  ياهلحم  رگید  هفوک و  هکم و 

زین مالسلا ) هیلع   ) هزمح ترضح  ربق  لباقم  رد  يدجـسم  حتف و  دجـسم  زین  هرـصب و  هفوک ، رد  دجاسم  نتخاس  رد  هکلب  دوبن  اههاچ  ندنک 
ار اههاچ  تاونق و  یمامت  هک  دـنا  هدوب  ترـضح  نآ  مالـسا  رد  فقو  ینغ  گنهرف  راذـگناینب  هکنیا ، راثآ  نیا  هلمج  زا  دومنیم و  شالت 

. دندومنیم فقو 
هحفص 650] ]

! یلع هعیش  ادنوادخ 

نیمزرـس رد  هنهرب  اپ  نایرع و  ار  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  زا  مدرم  مامت  دـنوادخ  دوش  تماـیق  زور  نوچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
 … دنتفا سفن  سفن  هب  دنزیرب و  یناوارف  قرع  هک  ییاج  ات  دنوشیم  تشادزاب  رشحم  رد  اهنآ  همه  سپ  دروآ  درگ  يدحاو 

مدرم ولج  هتـساخرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تساجک … ؟ یما  ربمایپ  دهد : ادن  شرع  يوس  زا  يا  هدـنهد  زاوآ  سپس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  [ 1063  ] دـسریم تسا  اعنـص  هلیا و  نایم  هلـصاف  هب  نآ  لوط  هک  یـضوح  هب  ات  دتـسیایم 

: دیوگیم دیرگیم و  دندرگیم ، هتشاد  زاب  هک  دنکیم  هدهاشم  ار  تیب  لها  ام  ناتسود  زا  یناسک 
. یلع هعیش  ادنوادخ ! یلع ، هعیش  ادنوادخ !

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ییرگیم ؟ ارچ  دـمحم  يا  دـیوگیم : دتـسرفیم و  ترـضح  نآ  يوـسب  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ 
زا هدـش و  هدرب  ناـیخزود  يوـس  هب  مـنیبیم  دنتـسه و  بلاـطیبا  نـب  یلع  مردارب  نایعیـش  زا  هـک  یمدرم  يارب  مـیرگن  هنوـگچ  دـیوگیم :

!؟ دندرگیم عونمم  نم  ضوح  رانک  هب  ندمآرد 
زا هدع  نآ  هب  وت و  هب  ار  نانآ  و  متشذگ ، رد  ناشناهانگ  زا  وت  رطاخ  هب  و  مدیـشخب ، وت  هب  ار  نانآ  نم  دمحم ، يا  دیامرفیم : دنوادخ  سپ 

ار وت  تعافـش  متخاس و  ناشدراو  وت  ضوح  رد  و  مداد ، ناشرارق  وت  هورگ  هتـسد و  رد  مدومن و  قحلم  دنتـشادیم  تسود  هک  تنادـنزرف 
. متشاد یمارگ  تمارک  نیدب  ار  وت  و  متفریذپ ، نانآ  هرابرد 

داـیرف دـننیبیم ، ار  هنحـص  نیا  نوچ  هک  یناـیرگ  ناـنز ، نادرم و  دنرایـسب  هچ  زور  نآ  رد  سپ  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  هاـگنآ 
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زور نآ  رد  سپ  سر  دایرفب  دمحم  يا  ادمحم ، او  دننکیم :
هحفص 651] ]

نیا هب  دوشیم ؛ دراو  ام  ضوح  رد  تسام و  اب  ام و  بزح  رد  هکنیا  زج  هدیزرویم  رهم  ام  هب  هتـشاد و  تسود  ار  ام  هک  تسین  سک  چـیه 
، وا تشوگ  هک  اریز  دیرادب  تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع مدرم  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتیاور  رد  هک  تسا  تهج 

. تسا نم  نوخ  وا  نوخ  نم و  تشوگ 
نانآ هک  دندرپس  یـشومارف  هب  شا  هرابرد  ارم  شرافـس  دـنتخاس و  هابت  وا  هرابرد  ارم  نامیپ  هک  ارم  تما  زا  يا  هتـسد  دـنک  تنعل  دـنوادخ 

[. 1064 . ] دنرادن دنوادخ  دزن  يا  هرهب  هنوگ  چیه 

یتسود ياه  هناشن 

ضرع يدـمآ ، اجنیا  هچ  يارب  روعا ! دومرف : ترـضح  مدیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  تمدـخ  يزور  دـیوگیم : روعا  ثراـح 
ادـخ هب  مدرک : ضرع  ییوگیم ؟ تسار  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : ترـضح  تسا . هدـناشک  اجنیا  هب  ارم  امـش  یتسود  نینم  ؤملاریما  ای  مدرک :
هتفرگ مشخ  وا  رب  دنوادخ  هک  تسین  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  هک  شاب  هاگآ  دومرف : سپس  داد  دنگوس  ارم  راب  هس  ترضح  يرآ . دنگوس 
زاغآ هک  ار  يزور  ره  ام  تسود  نیاربانب  درادیم . نمـشد  ار  ام  دـنکیم و  ساـسحا  دوخ  لد  رد  ار  اـم  ینمـشد  ضغب و  هکنیا  زج  دـشاب 

هک یلاح  رد  دـنکیم  زاغآ  ار  زور  ام  نمـشد  و  تسا ، هدوشگ  وا  يور  هب  زین  تمحر  ياهرد  و  دربیم ، رـسب  تمحر  راـظتنا  رد  دـنکیم 
هاگیاج داب و  ناشیاراوگ  ار  تمحر  لها  تمحر ، سپ  دزادـنا . رد  خزود  شتآ  هب  ار  وا  هک  هداد  رارق  یهاگترپ  بل  رب  ار  دوخ  راک  ياـنب 

[. 1065 . ] داب ناشتکاله  نامه  زین  خزود  لها 

نآ ياه  هیاپ  نامیا و 

داریا هب  زین  ترضح  دومن ، شسرپ  ترـضح  نآ  زا  نامیا  هب  عجار  تساخرب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  روضح  در  يدرم  يزور 
ناسآ نآ  نیدراو  يارب  ار  نآ  ياهروخـشبآ  هب  دورو  هار  داهن و  ناـینب  ار  مالـسا  نوناـق  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دومرف : تساـخرب و  هبطخ 

 … دیشخب ماکحتسا  نآ ، هب  زواجتم  ربارب  رد  ار  شیاه  هیاپ  تخاس و 
هحفص 652] ]

. راظتنا دهز و  ساره و  قوش و  دراد : هبعش  راهچ  ربص  داهج و  لدع و  نیقی ، ربص ، تسا : راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نامیا  سپ 
ایند رد  سک  ره  دنادرگ و  يور  اوران  ياهراک  زا  دسارهب  شتآ د  زا  هک  ره  دهدن و  تاوهـش  هب  لد  دـشاب  قاتـشم  تشهب  هب  هک  ره  اله !

. دباتشب ریخ  ياهراک  هب  دشاب  گرم  رظتنم  بقارم و  سک  ره  دیامن و  ناسآ  وا  رب  اهتبیصم  دنک  هشیپ  دهز 
دوش اـنیب  قیقد  روـما  رد  هک  ره  سپ  ناینیـشیپ . شور  اـهتربع و  زا  نتفرگ  زردـنا  قیاـقح ، كرد  نیب ، کـیراب  دراد : هبعـش  راـهچ  نیقی  و 

ار تنـس  هک  ره  دوش و  انـشآ  تنـس  اب  دشاب  سانـش  تربع  هک  ره  دوش و  سانـش  تربع  دـسر  قیاقح  هب  هک  ره  و  ددرگ ، سانـش  تقیقح 
. تسا هدوب  ناینیشیپ  اب  ایوگ  دسانشب 

يرابدرب ملح و  ناتسوب  و  يرواد )  ) مکح هفوکش  رایسب و  شناد  یمهف و  زیت  دراد : هبعش  راهچ  لدع  و 
ار مکح  نیناوق  اههار و  هک  ره  و  دسانـشب ، ار  مکح  نیناوق  اههار و  دوش  ملاع  هک  ره  و  دنک ، ریـسفت  ار  مولع  تالمج  دمهفب  هک  ره  سپ 

. دنک یگدنز  هدوتس  مانشوخ و  مدرم  نایم  رد  دزرون و  يور  هدایز  شیاهراک  رد  دنک  يرابدرب  هک  ره  و  ددرگن ، هارمگ  دسانشب 
. ناقساف اب  يزوت  هنیک  اهههبج و  رد  يرادیاپ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دراد : هبعش  راهچ  داهج  و 

رد هک  ره  و  هدـیلام ، كاخ  هب  ار  رفاک  ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  هک  ره  و  هتخاـس ، مکحم  ار  نم  ؤم  تشپ  دـنک  فورعم  هب  رما  هک  ره  سپ 
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مشخ ادخ  يارب  هک  ره  هتفرگ و  مشخ  دوخ  يارب  دزرو  هنیک  ناقساف  اب  هک  ره  هدومن و  لمع  دوخ  هفیظو  دهع و  هب  دنک  يرادیاپ  اهههبج 
. نآ ياه  هیاپ  نامیا و  تسا  نیا  سپ  تسا  نم  ؤم  اتقیقح  دریگب 

هب نآ  رطاخ  هب  نید و  بناج  زا  دـنوادخ  يدومن ، داشرا  تیادـه و  هک  تسار  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنم ؤمریما  يا  درک : ضرع  هدـننک  لا  ؤس 
[. 1066 . ] دهد ریخ  يازج  امش 

یهاوخیم هک  روط  ره  سپ  تسوت  نید  وت  یعقاو )  ) ردارب لیمک ! يا  دـیامرفیم : دایز  نب  لیمک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگید  یتیاور  رد 
. روآ لمع  هب  تظفاحم  طایتحا و  دوخ  نید  زا 

هحفص 653] ]

هنهرب ياپ 

تـسد هب  ار  شیاهـشفک  تفریم و  هار  هدایپ  ياـپ  تقو  جـنپ  رد  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تایـصوصخ  زا 
رد - 5 ضیرم ؛ تدایع  هب  نتفر  تقو  رد  - 4 هعمج ؛ زامن  هب  نتفر  تقو  رد  - 3 یحضا ؛ دیع  زور  رد  - 2 رطف ؛ دیع  زور  رد  - 1 تفرگیم .

. مشاب هنهرب  اپ  اجنآ  رد  مراد  تسود  تسادخ . عضاوم  ای  تسادخ و  هجوت  دروم  اهلحم  نیا  دومرفیم : هزانج و  عییشت  زور 

اهدرد نامرد 

سک ره  و  ددرگ ، یفاص  وا  جازم  دشاب  لدـتعم  وا  عابط  سک د  ره  تفگ : دوهی  نادنمـشناد  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ماما 
و دور ، الاب  دـهد  شیاقترا  هک  هچنآ  يوس  هب  ددرگ  يوق  وا  رد  سفن  رثا  سک  ره  و  ددرگ ، يوق  يو  رد  سفن  رثا  دـشاب  یفاـص  شجازم 

يدوجوم ددرگ  قلختم  یناـسفن  قـالخا  هب  سک  ره  و  ددرگ ، قلختم  یناـسفن  قـالخا  هب  دور  ـالاب  دـهد  شیاـقترا  هچنآ  يوس  هب  هک  ره 
. دنادرگنرب تلاح  نیا  زا  ار  وا  يزیچ  دیآ و  رد  یکلم  باب  هب  و  یناویح ، هن  دوش  یناسنا 

[. 1067 . ] يا هدرکن  راذگ  ورف  ار  هفسلف  زا  يزیچ  يا ، هتفگ  ار  هفسلف  همه  بلاطوبا ، رسپ  يا  ربکا ! هللا  تفگ : يدوهی  سپ 

نارسپ خساپ  ردپ و  لاؤس 

رب دوخ  ردپ  خساپ  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  هک  دیسرپ  یتالا  ؤس  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
يا دیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شرسپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ءادتبا  دندمآ .

هحفص 654] ]
( یـشیدنا رود  يرایـشوه و   ) مزح دیـسرپ  يا . هداهن  هعیدو  نآ  رد  هک  دـشاب  يزیچ  هدـنرادهگن  وت  لد  هکنآ  تفگ : تسیچ ؟ درخ  مرـسپ 

يراوـگرزب دیـسرپ  ترـضح  يزرو . باتـش  تسا  نکمم  تیارب  هک  يریخ  روـما  رد  یـشاب و  تـصرف  رظتنم  هـکنآ  داد : خـساپ  تـسیچ ؟
رد يرظن  دنلب  یگدنـشخب و  دیـسرپ : هدـنزرا . ياهیوخ  هدولاش  رب  یگدـنز  ندومن  راوتـسا  نارگید ، شزغل  لمحت  وفع و  تفگ : تسیچ ؟

دایز ار  كدنا  هکنیا  داد : خساپ  تسیچ ؟ تساسخ  دومرف : دوخ . جنرتسد  ششخب  هدننک و  تساوخرد  زاین  ندروآ  رب  داد : خساپ  تسیچ ؟
ندومن تساوخرد  ینیب و  هتوک  تفگ : تسیچ ؟ یگدرب ) یتسپ و   ) هقر دومرف : يرادنپ . هدش  فلت  يا  هداد  ادخ  هار  رد  ار  هچنآ  ینادـب و 

نمیا ار  وت  هک  یسک  هب  کسمت  داد : خساپ  تسیچ ؟ نتخادنا  تبیـصم  جنر و  هب  ار  دوخ  دیـسرپ : كدنا . زیچ  زا  نتـشاد  غیرد  مک و  زیچ 
نتفای تراهم  زا  شیپ  بکرم  يور  رب  ندـیرپ  تفگ : تسیچ ؟ لهج  دومرف : درادـن . يدوس  تیارب  هک  يزیچ  رد  يواکجنک  دزاـسیمن و 
هتـشاد ییایوگ  نابز  هچ  رگا  رایـسب  ياـههاگیاج  رد  یـشوماخ  تسا  يراـک  کـمک  بوخ  هچ  ییوگ و  خـساپ  زا  ندز  زابرـس  نآ و  رد 

. یشاب
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ییوکین تفگ : تسیچ ؟ ییاقآ  مرسپ  دومرف : وا  هب  دومن و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شدنزرف  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هاگنآ 
ندوب كدـنا  داد : خـساپ  تسیچ ؟ رد  يزاـین ) یب   ) اـنغ دومرف : ناـنآ  تاـیانج  مئارج و  هید  تخادرپ  نتفرگ و  ندرگ  رب  هلیبق و  هب  ندومن 
دیماان تخـس  زیچ و  ره  هب  نتـشاد  عمط  تفگ : تسیچ ؟ رد  ییاونیب  دیـسرپ  دـیامنیم . تیاـفک  ار  وت  هچنآ  هب  يدونـشوخ  تیاـهزورآ و 

. دـنک نآ  میلـست  ار  دوخ  لاـیع  دراد و  ظوفحم  رطخ  زا  ار  دوخ  درم  هک  داد : خـساپ  تسیچ ؟ شنزرـس ) شهوکن و   ) موـل دیـسرپ  ندـش .
دوس و وت  هب  دناوتیم  هک  یـصخش  دوخ و  هدـنامرف  اب  ندرک  ینمـشد  نداتفا و  رد  تفگ : تسیچ ؟ ندوب ) هدـیرد  یتشرد ،  ) قرخ دیـسرپ 

دیزومایب ناتنادنزرف  هب  ار  اهتمکح  نیا  ثراح  يا  دومرف : يو  هب  دومن و  هجوت  روعا  ثراح  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاگنآ  دناسرب . ینایز 
[. 1068 . ] دیازفایم يءار  مزح و  درخ و  رب  اهنآ  اریز 

هحفص 655] ]

وگتسار يدحوم 

هیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندوب . هتـسشن  ردـپ  رانک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ساـبع ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  يزور 
ینعی تسا  يدـیحوت  هفیطل  کـی  هب  هراـشا  دوخ  نیا  و  ناـنثا ، لـق  ود  وگب  تفگ : ردـپ  کـی . تفگ : ساـبع  کـی . وگب  دومرف : مالـسلا )

. دنیارگیمن یتسرپ  ود  كرش و  هب  زگره  نیدحوم 
تـسود ار  ام  ناج  اباب  دیـسرپ : مالـسلااهیلع  بنیز  درک . شزاون د  زین  ار  بنیز  سپـس  دیـسوب  ار  دوخ  رـسپ  نامـشچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

تبحم یکی  تبحم ، عوـن  ود  ردـپ  تفگ : بنیز  دـیتسه . نم  ياـه  هشوـگ  رگج  امـش  نـم ، نادـنزرف  مرتـخد ، يرآ  تـفگ : ردـپ  يراد ؟
هب تبـسن  و  تسا . ینابرهم  تقفـش و  ام  هب  تبـسن  امـش  ساسحا  دوشیمن . عمج  اج  کی  نم  ؤم  بلق  رد  دنزرف  یتسود  رگید  دـنوادخ و 

بحلا هللا انل و  ۀقفـشلاف  دبال  ناک  نا  دالوالا و  بح  هللا و  بح  نم ، ؤملا  بلق  یف  ناعمتجی  نابح ال  هاتبا ، ای  تسا  صلاخ  تبحم  دـنوادخ 
[. 1069 . ] اصلاخ

مالس باوج 

: دنتفگ وا  خساپ  رد  اهنآ  درک و  مالـس  اهنآ  هب  درکیم  روبع  يا  هدع  رانک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
رد هکئالم  هک  هچنآ  زا  شیب  ام  مالـس  باوج  رد  امـش  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح  هناوضر  هترفغم و  هتاکرب و  هللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  کیلع 

[. 1070 . ] تیبلا لها  مکیلع  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  دنتفگ : هکئالم  دیئوگن . دنتفگ ، مالسلا ) هیلع   ) میهاربا نامردپ  باوج 

بلاطیبا نب  یلع  ایند و 

ار ینز  هاگان  مدوب . لوغشم  راک  هب  نآ  عرازم  یـضعب  رد  دوب  هدیـسر  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  هک  كدف  غاب  رد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هب نز  نآ  تسا ) هدوب  برع  لثملا  برـض  لامج  رد  هک  دوب  ینز  وا   ) دومن هنیثب  هب  هیبشت  ار  وا  یئابرلد و  تیاغ  لامج و  تیاهن  رد  مدـید 

رسپ يا  تفگ : نم 
هحفص 656] ]

کلم دـنم و  هرهب  زین  تنادـنزرف  تدوخ  زا  سپ د  يوش و  کلم  ياراد  ات  میامنب  وت  هب  ار  نیمز  اههنیزخ  ات  نک  دوخ  رـسمه  ارم  بلاطوبا 
رگید رهوش  درگ و  زاب  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ایند . منم  تفگ : منک . يراگتـساوخ  تا  هداوناخ  زا  ات  یتسیک  وت  متفگ  وا  هب  دنوش  راد 

. يوجب
: دومرف نومضم  نیا  هب  يراعشا  تشگ ، دوخ  راک  لوغشم  ترضح  هاگنآ 
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هنیثب و زیزع  يزرب  ار  ام  دمآ  ایند  تسین ، هدنهد  دوس  اهنرق  دبیرف  رگا  ایند  و  تفیرف ، ار  وا  هیامورف  يایند  هک  ره  هدـش  هرهب  یب  تقیقح  هب 
اریز هتـسویپ  ایند  رد  نم  متـسین  و  متـسین ، نادان  مریـس و  اـیند  زا  نم  اریز  بیرفب  ارم  ریغ  ار  وا  متفگ  دوب ، اههویـش  نآ  لـثم  رد  وا  شیارآ 
نم یگتسبلد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ندرم  زا  سپ  ینعی   ) اهگنـس نآ  نایم  كاخ  رد  داتفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

تـشگزاب هک  تسین  روط  نیا  ایآ  ار ، اههلیبق  یهاشداپ  نوراق و  ياهلام  اهرز و  اهجنگ و  نم  يارب  دروایب  اـیند  مریگ  تساـج ) یب  اـیند  هب 
هچنآ هب  متسین  بغار  نم  اریز  بیرفب  ارم  ریغ  ایند  يا  اهینمـشد ، هب  اهنآ  ناگدنراد  هاگن  زا  دش  دهاوخ  هبلاطم  تسا و  یتسین  هب  اهنآ  همه 
اهیدب لها  اب  ایند  يا  وت  راک  هدش ، ما  يزور  هچنآ  هب  تسا  یـضار  نم  سفن  تقیقح  هب  و  اطع ، کلم و  يدنمجرا و  تزع و  زا  تست  رد 

[. 1071 . ] یگشیمه باذع  زا  مناسرت و  تمایق  زور  زا  نم  تسا ، هارمه  اهیتخس  و 
هیند ایند  هتزع  نم  باخ  دقل 
لئاطب ان  . ورق ترغ  نا  یهام  و 

هنیثب زیزعلا  يز  یلع  انتتا 
لئامشلا کلت  لثم  یف  اهتنیز  و 
ینناف ياوس  يزع  اهل  تلقف 

لهاجب تسل  ایندلا و  نع  فوزع 
ادمحم نافاین  دلاو  انا  ام  و 

لدانحلا کلت  نیب  اعیرص  لحا 
اهرد زونکلاب و  ینتتا  اهبهو 
لئابقلا کلم  نوراق و  لاوما  و 

اهریصم ءانفلل  اعیمج  سیلا 
لئاوطلاب اهنآزخ  نم  بلطی  و 

بغار ریغ  یننا  ياوس  يزعف 
لئان زع و  کلم و  نم  کیف  امب 
هتقز ردق  امب  یسفن  تعنف  دقف 

لئاوغلا لها  ایند و  ای  کناشف 
هئاقل موی  هللا  فاخا  یناف 

لئاز ریغ  امئاد  ابادغ  یشخا  و 
هحفص 657] ]

يراد مدرم  هوحن 

 … لجرلا ةاداعم  مکایا و  ینب  ای  دندومرف  دوخ  نارسپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  هدش  تیاور  قودص  لاصخ  رد 
رکم ددص  رد  هک  دنلقاع ، ای  دنشابیمن  هورگ  ود  زا  یلاخ  ناشیا  هک  اریز  دیزیخرب  ینمشد  تموصخ و  رس  زا  مدرم  اب  ادابم  نم  نارسپ  يا 
نداد خساپ  دراد و  ار  يرن  درم  مکح  راتفگ ، دننکیم ؛ مایق  دوخ  زا  عافد  هب  امش  هیلع  رب  يدوزب  هک  دنلهاج ، ای  دنیآ و  رب  امش  اب  هعدخ  و 

نیا دوخ  زا  دندرک  عورش  ترضح  سپس د  تسین و  هچب  دلوت  زا  يزیرگ  دنیآ  عمج  مه  اب  نز  درم و  نوچ  تسا و  يا  هدام  نز  مکح  رد 
. دندومن ءاشنا  ار  رعش 
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اباوجلا رذح  نم  ضرعلا  میلس 
اباصا دقف  لاجرلا  يراد  نم  و 

هوبیهت لاجرلا  باه  نم  و 
اباهی نلف  لاجرلا  رقح  نم  و 

دیامن راتفر  تمیالم  ارادم و  هب  نامدرم  اب  هک  یسک  و  دیامنیم ، يراددوخ  نداد  باوج  زا  دشاب  ظوفحم  شیوربآ  دهاوخیم  هک  یسک 
ار وا  زین  ناـمدرم  دـناسرتب  ار  ناـمدرم  هک  یـسک  تسا و  هدرک  یط  ار  تسرد  باوـص و  هار  دـسریم و  دوـخ  دوـصقم  دـصقم و  هـب  يو 

. دنوشیمن لئاق  یشزرا  وا  يارب  درادنپ  ریقح  تسپ و  ار  نامدرم  هک  یسک  دنناسرتیم و 

میرک نآرق  هیآ  نیرتهب 

: دیامرفیم يروش  هکرابم  هروس  هیآ 30  رد  دنوادخ 
ریثک نع  اوفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  مکباصا  ام  و 

. دنکیم وفع  زین  ار  يرایسب  دیا و  هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  دسر  امش  هب  هک  يراتفرگ  ره  و  ینعی :
. تسا هیآ  نیمه  نآرق  رد  هیآ  نیرتهب  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع

هیالا هذه  هللا  باتک  یف  ۀیآ  ریخ 
مدـق ۀـبکن  دومع و ال  شدـخ  نم  ام  یلع  ای  دومرف : همادا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاـگنآ 
[. 1072 . ] تسا هدز  رس  وا  زا  هک  تسا  یهانگ  رثا  رب  یمدق ، شزغل  ره  دسریم و  ناسنا  هب  یبوچ  زا  هک  یشارخ  ره  یلع  يا  بنذبالا ؛

هحفص 658] ]

سدقملا تیب  يدازآ 

دوخ يارب  زا  دـمآ و  دـنهاوخ  نیطـسلف  روشک  هب  یگلمج  ناهج  فارطا  زا  نایدوهی  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترـضح  يزور 
رمالارخآ ددرگیمن . دوهی  بیـصن  تسکـش  یلو  دـننکیم  گنج  ناـنآ  اـب  اـهروشک  نارادـمامز  زا  يا  هدـع  دـنهدیم و  لیکـشت  تلود 
ددرگیم نانآ  بیصن  يزوریپ  ماجنارس  دننکیم  هک  يدربن  اب  ددرگ و  داجیا  نانآ  همه  رد  مزال  تدحو  دنوش و  دحتم  بارعا  اب  نیملسم 

[. 1073 . ] دوشیمن نیزگیاج  اجنآ  رد  يدوهی  کی  دیآیم و  اهنآ  رایتخا  رد  نیطسلف  روشک  و 

یسانشادخ سرد 

دید ار  ینز  ریپ  ترضح  درکیم . روبع  يا  هچوک  زا  دوخ  باحصا  زا  دوخ  باحصا  زا  یعمج  اب  يزور  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
هب نز  ریپ  یتخانش ؟ يزیچ  هچ  هب  ار  دوخ  يادخ  نز  ریپ  يا  دندرک : لا  ؤس  ترضح  تسا . هبنپ  نتسر  لوغشم  دوخ  یسیر  خن  خرچ  اب  هک 

یلع ای  تفگ : نز  ریپ  داتـسیا ، تکرح  زا  خرچ  ندز ، ود  هبترم  دـنچ  زا  سپ  دیـشکن  یلوط  تشادرب  خرچ  هتـسد  زا  تسد  باوج ، ياـج 
یگرزب نیا  اب  تارک  تمظع و  نیا  اب  كالفا  تسا  نکمم  ایآ  دراد  نم  نوچ  یصخش  هب  جایتحا  شدرگ د  يارب  یکچوک  نیا  هب  یخرچ 

هب يور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنتـسیان . زاب  دوخ  شدرگ  زا  دـنتفا و  شدرگ  هب  ینیعم  مظن  اب  اناوت و  یعناص  میکح و  اـناد و  يربدـم  نودـب 
[. 1074 . ] دیسانشب ار  ادخ  نز  ریپ  نیا  دننام  دندومرف : دندرک و  دوخ  باحصا 

هحفص 659] ]

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 416 

http://www.ghaemiyeh.com


مغ هودنا و  أشنم 

دایب هک  تسـشن ؟ نم  لد  رب  اجک  زا  هودـنا  نیا  دومرف : هاگنآ  دـش  كانهودـنا  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
اب هن  ما و  هدیشوپ  هداتسیا  ار  منهاریپ  هن  ما و  هدرک  زاب  روبع  هار  نادنفسوگ  هلگ  نایم  زا  هن  ما ، هتـسشن  هناخ  رد  هناتـسآ  رب  هن  هک  نم  مرادن 

[. 1075 . ] ما هدرک  کشخ  ار  میور  تسد و  دوخ  راولش )  ) نماد

نیقی نامیا و  نیب  قرف 

نیقی نامیا و  نایم  قرف  دیسرپ : مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدنمجرا  دنزرف  ود  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  يزور 
رتگرزب دنزرف  هب  باطخ  ماما  دهد . خـساپ  داد  رارق  باطخ  دروم  ردـپ  هک  کی  ره  ات  دـندرک  توکـس  بدا  تیاعر  يارب  ود  ره  تسیچ ؟

نامیا و هلصاف  ینعی  ربش  امهنیب  داد  خساپ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هد . خساپ  تسا ) مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هینک   ) دمحم ابا  ای  دومرف :
: دندومرف حیضوت  رد  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تساوخ و  حیضوت  وا  زا  ردپ  تسا . بجو  کی  نیقی 

هب هک  تسا  يزیچ  نامیا  ینعی : انع ؛ بباغ  ام  یلع  هب  انللدتسا  اننیع و  اب  هانرصبا  ام  نیقیلا  انبوطب و  هانقدص  انناذاب و  هانعمس  ام  نامیالا  نال 
تسا ناهنپ  ام  زا  هک  يزیچ  رب  نآ  هب  مینیبیم و  ار  نآ  مشچ  اب  هک  تسا  يزیچ  نیقی  مینکیم و  قیدصت  ار  نآ  لد  اب  میونـشیم و  شوگ 

[. 1076 . ] مینکیم لالدتسا 

یعامتجا بادآ  تیاعر  شرافس 

: تسا هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  یشرافس  رد 
ةدلب یف  تنک  اذا  نیسح 

اهبادآب رشاعف  ابیرغ 
یهنلاب مهیف  نرخفت  و ال 

اهبابلاب لیبق  لکف 
رخف و نانآ  نایم  رد  و  ریگ ، راکب  ار  دوخ  لقع  نک ، یگدـنز  لحم  نآ  موسر  بادآ و  اب  يدوب ، بیرغ  يرهـش  رد  هاـگ  ره  ناـج  نیـسح 

. هدم هار  دوخ  هب  ناهابم 
هحفص 660] ]

: دیامرفیم شترضح  نالهاج  اب  دروخرب  رد  و  [ 1077 . ] درامشیم مرتحم  ار  دوخ  موسر  دراد و  ینادنمدرخ  ءالقع و  یتیعمج  ره  اریز 
ینبسی میئللا  یلع  رما  دقل  و 

ینینغی تلق ال  هنع و  تیضمف 
. متسین نم  وا  دوصقم  هک  میوگیم  دوخ  هب  مرذگیم و  وا  زا  سپ  دیوگیم : ازسان  نم  هب  هک  یتسپ  صخش  رب  مرذگیم  هاگ  قیقحت  هب 

لالح يزور  يارب  ربص 

درک زاب  ار  ترضح  نآ  رتسا  دنب  هنهد  تخبدب  درم  نآ  رادهاگن . ارم  رتسا  تفگ : يدرم  هب  دش و  دجسم  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
نآ هب  دزم  ناونع  هب  ار  نآ  تشاد  دـصق  دوب و  شکرابم  تسد  رد  مهرد  ود  هک  یلاح  رد  زامن  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درب ، دوخ  اب  و 

ناراکتمدخ زا  یکی  هب  ار  مهرد  ود  هدرک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  رتسا  هدیدزد و  ار  دنب  نهد  درم  نآ  دید  دش ، جراخ  دجـسم  زا  دهدب  درم 
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ود هب  هزاغم  بحاص  هک  درک ، هدـهاشم  يا  هزاغم  رد  رازاب  رد  ار  هدـش  هدـیدزد  دـنب  نهد  راکتمدـخ  درخب . رتسا  يارب  يدـنب  نهد  ات  داد 
( مالـسلا هیلع   ) یلع هاگنآ  دنادرگرب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دیرخ و  بحاص  نآ  زا  مهرد  ود  هب  ار  هنهد  زین  راکتمدخ  دوب ، هدیرخ  مهرد 

كرت هلجع و  رد  نداتفا  اب  يا  هدـنب  هک  تقیقح  هب  هل ؛ ردـق  ام  یلع  دادزی  ربصلا و ال  كرتب  لـالحلا  قزرلا  هسفن  مرحیل  دـبعلا  نا  : ) دومرف
هفاـضا دوخ  هب  قح  ترـضح  هلیـسوب  هدـش  ردـقم  رادـقم  زا  مه  يزیچ  دـنکیم و  مارح  دوخ  رب  ار  یهلا  لـالح  يزور  تماقتـسا  ربـص و 

[. 1078 (!! ] دنکیمن

نابعش هام  تلیضف 

رب دندش و  دراو  دندوب  یمالک  هرجاشم  لوغشم  هتسشن و  دجسم  رد  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترـضح  يزور 
هورگ يا  دومرف : نانآ  شنزرـس  زا  سپ  ترـضح  دـندرک  توعد  دوخ  عمج  هب  ار  ترـضح  نآ  هتفگ و  خـساپ  اهنآ  دـندومن ، مالـس  اـهنآ 

هخاش نآ  رد  اهکین  هک  دیمان  نابعش  تهج  نآ  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسا  نابعش  هام  لوا  زورما  رازگ  تعدب 
هحفص 661] ]

اما هدرک ، هضرع  امـش  رب  هار  نیرتناسآ  تمیق و  نیرتنازرا  اـب  ار  یتشهب  ياـه  تمعن  دوشگ و  نآ  رد  ار  تشهب  ياـهرد  دوشیم و  هخاـش 
ردپ و هب  یکین  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  هزور و  زامن و  هام ، نیا  رد  یکین  ياه  هخاش  دومرف : هاگنآ  دیراد ، ابا  نآ  زا  امش 

نآ زا  هک  دیا  هتخادرپ  يراک  هب  امش  اما  تسا  نیکاسم  ارقف و  هب  ناسحا  مدرم و  نیب  افـص  حلـص و  داجیا  ناگیاسمه و  ناشیوخ و  ردام و 
[. 1079 . ] دیا هدش  یهن 

ناهانگ زا  شزرمآ 

یبان يالط  نوچمه  دشاب و  كاپ  ناهانگ  زا  ندرم  تقو  هک  دراد  تسود  یسک  ره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
هللا ۀبـسن  زور  بش و  هناگجنپ  ياهزامن  سپ د  رد  دنکن ، تساوخرد  وا  زا  یقح  يدحا  ددرگ و  درادـن  دوجو  نآ  رد  یـصلاخان  چـیه  هک 

: دناوخب ار  ياعد  نیا  دیاشگب و  ار  اهتسد  دعب  دناوخب  راب  ار 12  هللا  وه  لق  ینعی  دیحوت ) هروس  )
ای ایاطعلا  بهاو  ای  میدقلا  کناطلـس  میظعلا و  کمـساب  کلاسا  كرابملا و  رهطلا  رهاطلا  نوزخملا  نونکملا  کمـساب  کلاسا  ینا  مهللا 

یئاعد لعجاو  املاس  ینلخدا  ایندلا و  نم  رانلا  نم  یتبقر  کف  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  رانلا  نم  باقرلا  كاکف  ای  يراسالا  قلطم 
بویغلا مالع  تنا  کنا  احالص  هرخآ  احاجن و  هطسوا  احالف و  هل  وا 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ییاهاعد  زا  دوشیم و  هدناوخ  يزمر  یناهنپ و  روط  هب  هک  تسا  ییاهاعد  رارـسا  زا  نیا  دومرف : هاگنآ 
[. 1080 . ] مزومایب زین  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  هب  ار  نآ  نم  هک  داد  روتسد  تخومآ و  نم  هب  ملس  هلآ و  و 

یلع هاگدید  زا  گرم 

دسریم ناسنا  یگدنز  زور  نیرخآ  هک  یماگنه  دومرف : هک  مدینـش  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  زا  دیوگیم : ۀلفغ  نب  ةدیوس 
مسجم وا  ربارب  رد  صخش  لمع  دنزرف و  لام و 

هحفص 662] ]
هچ هظحل  نیا  رد  مدـیزرو  لخب  وت  فرـصم  رد  مدوب و  صیرح  تیروآ  عمج  رد  نم  دـیوگیم : دوخ  تورث  هب  لاـح  ناـبز  اـب  دوشیم و 
هب يور  سپـس  مرادن . وت  اب  رگید  يراک  منکیم و  نیمءات  ار  وت  نفک  نم  دـیوگیم  وا  هب  نابز  نامه  اب  لام  درک ؟ یهاوخ  نم  هب  یکمک 
وت نم  دهدیم  خساپ  ینکیم ؟ هچ  نم  اب  هظحل  نیا  رد  مدرکیم  تیامح  وت  زا  متشاد  تسود  ار  وت  تخـس  نم  دیوگیم : هدومن و  دنزرف 
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نم اب  زورما  یتشاد  ینیگنـس  نم  رب  مدوب و  لیم  یب  وت  هب  نم  دیوگیم : دوخ  لمع  هب  نآ  زا  سپ  منکیم ، تناهنپ  مراذـگیم و  ربق  رد  ار 
[. 1081 . ] یهلا لدع  نازیم  ياپ  رد  روضح  ات  رشح  رد  ربق  رد  متسه  وت  اب  هشیمه  نم  دهدیم : خساپ  شلمع  درک ؟ یهاوخ  هچ 

رادیاپان يایند  رفاسم 

ضرع مدیدن ، يزیچ  ترـضح  نآ  لزنم  رد  یلو  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هناخ  هب  مدـش  دراو  دـیوگیم : [ 1082  ] هلفغ نب  دـیوس 
هچنآ ام  میهاوخب ، تیبلا  ثاثا  ایند  رد  هک  میتسین  یتیب  لها  ام  دـیوس  ای  دومرف : تساجک ؟ امـش  لزنم  ثاثا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  مدرک :

هارب زاب  دـنک و  تحارتسا  یمک  یتخرد  هیاس  رد  دـسرب و  هار  زا  هک  میتسه  يراوس  دـننام  ایند  رد  اـم  میتسرفیم  دوخ  ترخآ  يارب  میراد 
[. 1083 . ] دشاب هتشادن  تخرد  هیاس  هب  یهجوت  دورب و  دتفا و 

فقو هناراکوکین  لمع  راذگناینب 

ار شرـصع  رهظ و  زامن  دـمآ ، نوریب  تاـنق  زا  رهظ  دـنکیم  تاـنق  هک  یناتـسلخن  رد  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ  دـیوگیم : يوار 
يارب هتخپ  يودک  يرادقم  کی  دیوگیم  روایب . دومرف : میراد . هتخپ  يودک  متفگ ، تسه ؟ ندروخ  يارب  ییاذـغ  دـندومرف  دـعب  دـناوخ 

اما دندروخیم  اذغ  دنتشاد  دنتسش و  دمآیم  نوریب  نش  زا  هک  یبآ  اب  ار  شکرابم  تسد  مدروآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع
هحفص 663] ]

هب دعب  دروخ و  ار  راهان  دیوگیم : يوار  دوریم ، منهج  هب  مکش  هطـساوب  هک  یـسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  دنتفگیم  یهاگ  دنتـشاد و  همزمز 
( مالـسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  شیر  ات  دولآ  لگ  بآ  هک  يدـح  هب  درک  ناروف  بآ  هک  دروخ  يرتسب  اـقافتا  دـندز  یگنلک  دـنتفر و  تاـنق 

بآ نآ  دندوب  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندـید  يارب  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  دـمآ ، الاب  تانق  زا  دـنک  راک  تسناوتن  الـصا  دوب  هدـمآ 
ياپ تانق و  فرط  نیا  شیاپ د  کی  دوب و  هدماین  الاب  تانق  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندش  لاحـشوخ  یلیخ  دندید  ار  لصفم 
راـهچ تسیب و  هک  دوب  نیا  لاـس  نآ 25  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راـک  هکناـنچ  درواـیب  میارب  تاود  ملق و  دـندومرف : دوب ، فرط  نآ  رگید 

اههچب و دنتفگ  دنتـشون و  ار  شا  همان  فقو  تانق  رد  دـنیامرفیم  اجنامه  درک  اههراچیب  افعـض و  ارقف و  فقو  ناتـسغاب  تانق و  همـشچ و 
. تساه هراچیب  ارقف و  لام  اهنیا  دیشاب  هتشادن  تانق  نیا  هب  تشاد  مشچ  نم ، ناشیوخ 

تهج هب  اـهنت  هک  یـسک  شزرا  ینعی : هنطب ؛ نع  جرخی  اـم  هتمیقف  هنطب  هـمه  ناـک  نـم  دـیامرفیم : یثیدـح  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع اذـل 
[. 1084 . ] دوشیم جراخ  وا  مکش  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  يواسم  دنکیم  ششوک  شمکش د 

رقف يابع  تبحم ، سابل 

نم مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  یصخش  هک  دوشیم  لقن  یثیدح  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  يدرم 
روطنیا دومرف : يو  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  امن . هدامآ  یتسدیهت  يارب  داشگ  هماج  دومرف : وا  هب  ترـضح  مراد و  تسود  ار  وت 

یلع روظنم  يا و  هدومن  هیهت  يا  هماـج  دوخ  یتسدـگنت  يارب  دوـمرف  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  اـنامه  ییوـگیم  هک  تسین 
[. 1085 . ] تسا هدوب  تمایق  زور  مالسلا ) هیلع  )

اهوگ بیغ  اب  هزرابم 

ناویح هب  هراشا  اب  درک و  دروخرب  ییوگشیپ  درف  نیب و  علاط  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يزور 
هحفص 664] ]
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درک ییاعدا  نینچ  سک  ره  دومرف : ترضح  دوخ  هاگنآ  رن ؟ ای  تسا  هدام  نایوح ، نیا  مکش  رد  ینادیم  ایآ  دیـسرپ : درم  نآ  زا  ینتـسبآ 
دتسرفیم و ورف  ار  ناراب  وا  تسا  هاگآ  زیخاتـسر  زور  زا  دنوادخ  اهنت   ) تسا هدومرف  دنوادخ  هک  ارچ  تسا  هدرک  بیذکت  ار  نآرق  تایآ 

دریمیم نیمزرـس  مادک  رد  دنادیمن  سک  چیه  دروآ و  دهاوخ  تسدب  هچ  ادرف  دنادیمن  سک  چـیه  دراد و  ربخ  تساهمحر  رد  هچنآ  زا 
رگوداج رگوداج و  نوچمه  وگـشیپ  رانلا ؛ یف  رفاکلا  رحاسلا و  رحاسلاک و  نهاکلا  دیامرفیم : ماما  اذل  تسا ) هاگآ  اناد و  دنوادخ  انامه 

[. 1086 . ] تسا خزود  رد  رفاک  رفاک و  نوچمه 

یلع ترضح  قافنا 

مهرد رازه  راهچ  هب  ثیرح  نبورمع  مانب  يدرف  ار  نهاریپ  نیا  داتـسرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يارب  ار  تفبرز  ینهاریپ  ناناقهد  زا  یکی 
نآ رد  مدش  هفوک  گرزب  نادـیم  دراو  دـیوگیم : یبعـشلا  نب  نمحرلادـبع  درک . میـسقت  مدرم  نیب  ار  لوپ  نآ  ترـضح  دـیرخ و  ماما  زا 

میـسقت مدرم  نیب  دوب و  هداتـسیا  هرقن  ـالط و  فرظ  ود  يـالاب  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدوب . نارگید  نوچمه  یناوـج  ماـگنه 
مدرم نیرتهب  منادیمن  هک  مدید  ار  يدرم  زورما  متفگ : مردپ  هب  متفر و  مدرک  بجعت  دنامن ، یقاب  وا  دوخ  يارب  زیچ  چیه  هکنیا  ات  درکیم 

تسیرگ وا  مدرک  فیرعت  ار  نایرج  مدید و  ار  یلع ع  نینم  ؤملاریما  متفگ : دوب ؟ یسک  هچ  نآ  دیـسرپ : مردپ  مدرم . نیرت  لهاج  ای  تسا 
. يا هدید  ار  مدرم  نیرتهب  زورما  وت  مدنزرف  هن  تفگ : و 

ینارنخس شزومآ  هب  هجوت 

نآ نایحیسم  هک  تشاد  ياج  هنیدم  رهـش  رد  هک  يا  هفـص  رد  ار  دوخ  زور  تاعاس  زا  یـشخب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤم  ریما  ترـضح 
ریغ یـسانش و  نخـس  ینارنخـس و  باب  رد  دندرکیم و  ادیپ  روضح  اصخـش  دنا  هدرک  يراذـگ  مان  یمالـسا  هاگـشناد  نیلوا  مانب  ار  زکرم 

[. 1087 . ] دندومرفیم هرکاذم 
هحفص 665] ]

هب دومن و  ور  دوخ  نادرگاش  هب  ترضح  هلمجنم  دنتشادیم ، لوذبم  دوخ  باحصا  مالک  هوحن  هب  یصاخ  هجوت  ترضح  تهج  نیا  زا  اذل 
ماقم مامت  اب  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  هدومرف ، حدـم  ار  هعـصعص  هاتوک  هلمج  نیا  اب  و  حیحـشلا ) بیطخلا  اذـه   ) دومرف ناحوص  نب  ۀعـصعص 
هیلع  ) یلع ترضح  دننام  یسانش  نخـس  داتـسا  هک  سب  يزارفارـس  رخف و  نیمه  ار  دسیونیم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دراد  هک  یملع 

. تسا هدرک  یفرعم  سانش  نخس  بیطخ و  ار  وا  مالسلا )

اج یب  یلمع 

دندوب نایرگ  یضعب  نوزحم  نارگید  هک  یلاح  رد  ریـسم  رد  دنتـشاد و  تکرـش  يا  هزانج  عیـشت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور 
: دندومرف هدش و  تحاران  اجبان  تکرح  تلفغ و  نآ  زا  ترضح  دوب  ندیدنخ  لاح  رد  ناهارمه  زا  یکی 

 … بجو انریغ  یلع  اهیف  قحلا  ناک  بتک و  انریغ  یلع  اهیف  توملا  ناک 
هدهاشم هک  ار  ناگدرم  ایوگ  تسا و  هدـیدرگ  بجاو  نارگید  يارب  زین  قح  هدـش و  نیعم  نارگید  يارب  ناهج  نیا  رد  گرم  ایوگ  ینعی :

[. 1088 . ] دننکیم تشگزاب  ام  دزن  يدوزب  میراذگیم و  ربق  رد  ار  نانآ  هک  دنتسه  ینارفاسم  مینکیم 

يدب یکین و 

. يدب هن  ما  هدرک  یکین  هن  یسک  قح  رد  دوخ  رمع  همه  رد  نم  دومرف : دوخ  باحصا  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  يزور 
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ترضح هاگنآ  دیهد . حیضوت  ار  ینعم  نیا  امـش  منادیمن  ار  نخـس  نیا  ینعم  ام  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  دندرک : ضرع  باحـصا 
تسا هدرک  یکین  دوخ  قح  رد  تقیقح  رد  سپ  ددرگیم . زاب  وا  دوخ  هب  یکین  نآ  يازج  دنک  یکین  یسک  قح  رد  هک  یـسک  ره  دومرف :

. تسا هدرک  يدب  دوخ  قح  رد  تقیقح  رد  سپ  ددرگ ، یمرب  وا  هب  زین  يدب  نآ  يازس  دیامن  يدب ، یسک  قح  رد  یسک  ره  و 
هحفص 666] ]

فطل هاگن 

نآ دـش  يراج  شکـشا  هاگان  هک  دوب  شترـضح  مزالم  ناشیا  هارمه  یهار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  ناگتفیـش  زا  یکی 
نکلو تسا  جراخ  فیصوت  زا  هک  تسا  نیزگیاج  نم  رد  امش  هقالع  تبحم و  نانچ  درک : ضرع  دندومن ، شسرپ  وا  زا  ار  تلع  ترضح 

. دشابیم نم  فسءات  نزح و  هیام  تهج  نیا  هب  هک  دـشابیم  امـش  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  دریگیم و  هرانک  امـش  زا  نم  ناوج  رـسپ  نیا 
نم يوزرآ  یهتنم  درک  ضرع  ددرگ ، ام  ناتـسود  هلمج  زا  هک  منک  نوگرگد  ار  شلاح  رییغت و  ناـنچ  ار  وا  بلق  یلیاـم  دومرف : ترـضح 

دوبن رضاح  هک  دیدرگ  ترـضح  نآ  راثن  ناج  هتفیـش و  نانچ  مدرک  هدهاشم  تفگ : درم  نآ  دومن . وا  هب  هجوت  فطع  ترـضح  نآ  تسا ،
. ددرگادج شترضح  زا  ینآ 

یلع بح  ام  لد  زا  نورب  درب  ناوت 
[. 1089  ] کفنم ددرگن  باتناهج  رهم  زا  رون 

ءارعش هسلج 

تفگ خساپ  رد  یلئود  دوسالا  یبا  تسیک  نانآ  نیرت  لماک  هک  دندومرف  شسرپ  ءارعـش  زا  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یـضترم یلع  ترـضح 
( رخآ یلا   ) ینکر عفادی  يدتغا  دقل  راعشا و و  نیا  هدنیارس 

نآ راتفگ  قیدـصت  ءارعـش  همه  هک  دـندروآ  یلئالد  سپـس  تسا و  رت  هدـنزرا  شراعـشا  سیقلا  ءرما  دومرف : یبلاطم  زا  سپ  ترـضح  نآ 
[. 1090 . ] دندومن ار  ترضح 

: دومرف ماما  رگید  ییاج  رد  و 
اهناف رومالا  تالضف  كایا  و 
اهباکترا یقتلا  سفنلا  یلع  مارح 

. تسین اور  اسراپ  صخش  رب  یلامعا  نینچ  هک  نک  رذح  هدوهیب  روما  یگدنز و  دیاوز  زا 

يزرو رابکتسا 

زا تعاـطا  هب  ار  اـهنآ  یهلا  دـیحوت  هب  مدرم  توـعد  نمـض  دـناوخ و  مدرم  رب  يا  هبطخ  اـهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
رابکتسا دینادیم  ایآ  تفگ : دش و  روآ  دای  ار  نم ) ؤم  هروس   48  ) يا هیآ  داد و  هجوت  تسا  هدرک  اهنآ  تعاطا  هب  رما  دنوادخ  هک  یناسک 

 … اهنآ هب  تبسن  ینیب  رترب  دوخ  دیتسه و  اهنآ  تعاطا  هب  رومءام  هک  یناسک  زا  تعاطا  كرت  تسیچ ؟
هحفص 667] ]

منکیم شرافس  ار  امش 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
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یپ رد  ناوت  مامت  اب  هتشگ و  راوس  راوهار  ياهرتش  رب  تسا  راوازس  اهنآ  هب  یبای  تسد  يارب  هک  منکیم  شرافـس  تلـصخ  جنپ  هب  ار  امش 
. دییآ رب  اهنآ 

. دیدنبن دیما  ادخ  هب  زج  - 1
. دیهدن هار  لد  هب  همهاو  دوخ ، ياههانگ  زج  زیچ  چیه  زا  - 2

هب مرـش  دینادیمن ، هچنآ  يریگارف  زا  دـینکن …  ایح  منادیمن  نتفگ  زا  دـیدش  وربور  دـینادیمن  هک  یبلطم  زا  شـسرپ  اب  هک  یماگنه  - 3
[. 1091 …  ] تمواقم ربص و  هب  داب  امش  رب  دیهدن  هار  دوخ 

اهنامسآ سنج 

[. 1092 . ] ءام ناخد و  نم  ءامسلا  قلخ  يذلا  و  فلحی : موی  تاذ  مالسلا  هیلع  ایلع  تعمس  لاق : ینرعلا  ۀبح  نع 
رد و  دیرفآ ! بآ  زاگ و  زا  ار  نامـسآ  هک  ییادـخ  هب  دروخیم : مسق  هنوگنیدـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور  مدینـش  دـیوگیم : ینرع  هبح 

دنتشاد هلصاف  مه  اب  هک  نآ ، تاعطق  ات  داد  نامرف  دوب  راخب  دود و  شا  هدام  هک  ییاهنامسآ  هب  دیامرفیم : ترضح  هغالبلا  جهن  هبطخ 90 
. دندمآ درگ  هتسویپ و  مهب 

نآرق رد  یلع 

. هیآ مادک  تفگ : رامع  تسا ؟ هتخادنا  کش  رد  ارم  هتخاس و  ناشیرپ  ارم  رکف  هک  تسا  نآرق  رد  يا  هیآ  تفگ : رسای  رامع  هب  يدرم 
هحفص 668] ]

ییاذغ منیـشنیمن  نیمز  يور  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رامع  [ 1093 …  ] ضرالا نم  ۀـباد  مهلانجرخا  مهیلع  لوقلا  عقو  اذاو  تفگ : وا 
نآ هک  یلاح  رد  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  درم  نآ  هارمه  سپس  مهد ، ناشن  وت  هب  ار  ضرالا  ۀباد  ات  مشونیمن  یبآ  مروخیمن و 

تسشن دمآ  رامع  ایب ، دومرف : داتفا  رامع  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما مشچ  هک  یماگنه  دندیسر  شرضحم  هب  دوب  اذغ  ندروخ  لوغشم  ترضح 
مـسق دوب و  هداد  لوق  وا  هب  رامع  اریز  تسیرگنیم  هنحـص  نیا  هب  يروابان  اب  تفر و  ورف  بجعت  رد  تخـس  درم  نآ  دروخ  اذـغ  ماما  اـب  و 

اب تساخرب و  رامع  هک  یماگنه  دوب ، هدرک  شومارف  ار  دوخ  لوق  مسق و  ییوگ  دروخن . اذـغ  دـنکن  اـفو  شا  هدـعو  هب  اـت  هک  دوب  هدروخ 
هکنیا ات  يدروخن و …  اذـغ  هک  يدرکدای  دـنگوس  وت  تسا  بیجع  تفگ  درک و  وا  هب  ور  درم  نآ  درک  یظفاحادـخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

(. تسا مالـسلا ) هیلع   ) یلع روظنم  ینعی  . ) يدـیمهفیم رگا  مداد  ناـشن  وت  هب  ار  وا  نم  تفگ : راـمع  یهد ؟ ناـشن  نم  هب  ار  ضرـالا  ۀـباد 
[. 1094]

یهلا باذع  ریخأت  بابسا 

دنوادخ دنوش  هدولآ  راگدرورپ  ینامرفان  يراکهبت و  هب  نوچ  نیمز  لها  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يزور  دیوگیم : هتابن  غبصا 
زامن يوس  هب  يریپ  فعـض  نیع  رد  هک  ناگدروخلاس  هب  دـنک  رظن  نوچ  یلو  دـیامرف  تبوقع  ناشقاقحتـسا  يور  ار  اـهنآ  هک  دوش  نآ  رب 

. دزادنا ریخءات  هب  ار  ناشباذع  هداد  رارق  وفع  دروم  ار  نانآ  دننآرق  يریگدای  لوغشم  هک  ناکدوک  دنرادیم و  رب  ماگ 
بضغ یشوماخ  بجوم  هک  دینک  تیاعر  تاکز  رما  رد  ار  ادخ  دومرف : شرمع  رخآ  تاظحل  تیصو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اذل 

مکبر بضغ  یفطت  اهناف  ةاکزلا  یف  هللا  هللا  تسا . راگدرورپ 
هحفص 669] ]
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مشش ماما  طسوت  یلع  ماما  فیصوت 

. دمآ نایم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  سدقم  دوجو  زا  نخس  مدوب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  دیوگیم : موثلک  نب  دیعس 
تقایل هک  یتروص  نیرتهب  هب  ار  شترضح  درک و  دیجمت  بانج  نآ  زا  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قح  هک  نانچنآ  مالـسلا ) هیلع   ) مشـش ماما 

: دومرف سپس د  دوتس . تشاد 
لمع يارب  ار  شنیرت  تخـس  دوب  نآ  رد  دنوادخ  ياضر  هک  يا  همانرب  ود  زا  تفرگ و  نایاپ  شرمع  ات  دروخن  یمارح  زگره  مسق  ادخ  هب 
يارب هاگ  هیکت  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  رگم  دماین  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  يا  هثداح  درکیم  باختنا 

زا تشاد و  دیما  ار  قح  باوث  تشادن …  تدابع  تقاط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننامه  یسک  وا  زج  تساوخ  هثداح  عفر 
دیرخ و ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  شا  هنازور  راک  دزمتسد  درک و  راک  زا  ادرف  باذع  زا  يرود  دنوادخ و  ياضر  هار  رد  دوب  فئاخ  شباذع 

[. 1095  ] تشادن سابرک  سابل  زج  یسابل  دوب  هتشابنا  مهب  يامرخ  هرس و  نغور و  شلها  ياذغ  درک  دازآ 

تسیک هیقف 

هک یسک  زا  ار  امش  مزاسن  هاگآ  ایآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  هدومن  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا 
زا ار  مدرم  هک  تسا  یـصخش  دوـمرف : مالـسلا .) هیلع   ) نینم ؤـملاریما  يا  ارچ  دـندرک : ضرع  تسا ؟ نید ) لـئاسم  هب  هاـگآ   ) هیقف اـتقیقح 

ینامرفان هزاجا  نانآ  هب  دوشن و  لاق  لیهست  ناشیارب  ادخ  زا  ینامرفان  رد  دزاسن و  نمیا  وا  باذع  زا  ار  نانآ  دنادرگن و  دیمون  ادخ  تمحر 
و تسین ، يریخ  دنکن ، ادیپ  لاقتنا  نارگید  هب  هک  یـشناد  رد  دیـشاب  هاگآ  دیوگن . كرت  رگید  ياهزیچ  هب  هقالع  لیلد  هب  ار  نآرق  دهدن و 

يریخ دـشابن  نآ  رد  نید  لئاسم  نتـسناد  مهف و  یهاگآ و  هک  یتداـبع  رد  دـشابن و  نآ  رد  یـشیدنا  هراـچ  ربدـت و  هک  یتئارق  رد  دـینادب 
[. 1096 . ] تسین

ةولصلا تماق  دق  ینعم 

ةاجانملا ةرایزلا و  تقو  ناح  يا  ةولصلا  تماق  دق  تسا  هدمآ  ةولصلا  تماقدق  هلمج  ریسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  یتیاور  رد 
اب تاجانم  ادخ و  ترایز  تقو  دش  کیدزن  هک  تسا  نیا  زامن  دـش . اپب  يانعم  لجوزع . هللا  یلا  لوصولا  ینملا و  كرد  جـئاوحلا  ءاضق  و 

[. 1097 . ] لجوزع دنوادخ  هب  ندش  لصاو  اهوزرآ و  هب  ندیسر  تاجاح و  ندش  هدروآرب  وا و 
هحفص 670] ]

شلوسر ادخ و  هب  نامیا  زا  دعب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدرک  دازآ  مالغ  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  مدید  باوخ  ملاع  رد  ار  یـسراف  ناملـس  دیوگ : سابع  نب  هللادبع 
هرظنم نیا  ناملـس  يا  متفگ : هدیـشوپ  نت  رب  یتـشهب  یلاـع  ياهـسابل  دراد و  رـس  رب  یتوقاـی  جاـت  مدـید  مدوـب  يرآ  تفگ : يدوـبن ؟ ملس 
لوسر هب  نامیا  ادخ و  هب  نامیا  زا  دـعب  تشهب  رد  وت  متفگ : يرآ  تفگ : هدرک  اطع  وت  هب  دـنوادخ  هک  دـنکیم  وت  یلاع  ماقم  زا  تیاکح 

هللا یلص  شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  زا  دعب  تشهب  رد  تفگ : خساپ  رد  يدید . زیچ  همه  زا  رتهب  ار  زیچ  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
[. 1098 . ] تسین مالسلا ) هیلع   ) یلع یتسود  زا  رتهب  يزیچ  ملس  هلآ و  هیلع و 

تسا رتالاب  نیا  زا  یلع  هجرد 
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دنوادخ دوش  تمایق  زور  نوچ  تفگ : نم  هب  ترضح  مدیسر  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  يزور  نم  تفگ : دیعـس  یبا  نب  فسوی 
لا ؤس  وا  زا  سپ  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) حون ترضح  دنناوخب  ارف  ار  وا  هک  یـسک  نیلوا  دروآ ، درگ  زور  نآ  رد  ار  قئالخ  یلاعت  كرابت و 
نب دـمحم  دـیوگیم : مالـسلا ) هیلع   ) حون تسیک ؟ تراتفگ  رب  دـهاش  دوشیم  هتفگ  وا  هب  يرآ . دـیوگیم : حون  يدومن ؟ غیلبت  اـیآ  دوش 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دزن  هب  دزیخیم و  رب  دوخ  ناـکم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) حوـن سپ د  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) حوـن دراد ، رارق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  هب  کـشم  زا  یلت  يور  رب  وا  دـیآیم و 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  متفگ : تسیک ؟ وت  هاوگ  تفگ : يرآ . متفگ : يدومن ؟ ایآ  هک  هدومن  لا  ؤس  نم  زا  دنوادخ  دمحم  يا  دـیوگیم :
دوخ غیلبت  وا  هک  دیهد  تداهش  دیورب و  هزمح  يا  رفعج و  يا  دیوگیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  سپ د  ملـس . هلآ و 

ترـضح سپ  تسا . هدرک  ار  دوخ  غیلبت  وا  هک  دیهد  تداهـش  دـیورب و  هزمح  يا  رفعج و  دومرف : قداص ع  ترـضح  سپ  تسا . هدرک  ار 
نم دـیوگیم : فسوی  دـنهدیم ، یهاوگ  ناربماـیپ  غیلبت  يارب  زا  هک  دنتـسه  یهاوگ  رفن  ود  هزمح  رفعج و  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص

. تسا رتـالاب  نیا  زا  یلع  تلزنم  هجرد و  دومرف : ترـضح  تساـجک ؟ عـقوم  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سپ  موـش . تیادـف  مدرک  ضرع 
[. 1099]

هحفص 671] ]

یشورف رخف 

ناکاین دروم  رد   ) یشورف رخف  راختفا و  رگیدمه  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  دزن  رد  درم  رفن  ود  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
!؟ دینکیم راختفا  شتآ ، نایم  رد  ياهور  هدیسوپ و  ياهرکیپ  هب  امش  ایآ  دومرف : اهنآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دندرکیم  دوخ )

یـشاب يراکزیهرپ  اوقت و  ياراد  رگا  دوب و  یهاوخ  یناسنا  قلخ  يوخ و  ياراد  یـشاب ، لقع  ياراد  رگا  دومرف : هدـننک ) راختفا  هب   ) سپس
يزاـیتما سک  چـیه  رب  وت  تسا و  وت  زا  رتهب  غـالا  هکنادـب  یـشاب ، هتـشاد  اوقت  هن  لـقع و  هن  رگا  یتـسه و  يراوگرزب  تمارک و  بحاـص 

[. 1100 . ] يرادن

تورم ناسحا و  در 

خساپ مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تسیچ ؟ تورم  مرسپ  دیسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدنزرف  زا  نینم  ؤملاریما  دیوگیم : روعا  ثراح 
هیلع  ) نینم ؤملاریما  هک  دومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دـیوگیم : مهج  نب  نسح  رگید  یتیاور  رد  لام و  حالـصا  ییاسراپ و  داد :

. دنکیمن یکین  ناسحا و  در  يرگید  دوجوم  شوگ  زارد  زج  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  دومن  تیاور  مالسلا )
(. دـنک عاـنتما  وا  و   ) دوش هضرع  وا  هب  یـشوخ  هب  دـننک و  زاـب  اـج  وا  نتـسشن  يارب  ینعی : دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دوصقم  مدرک  ضرع 

[. 1101]
هحفص 672] ]

سدقملا تیب  حتاف 

: دیامرفیم هک  مدینش  مدوب  هداتسیا  ترضح  رـس  يالاب  رد  نم  دوب و  هدیـشک  زارد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یلاح  رد  دیوگیم : دسا  هیابع 
نایدوهی امتح  دیبوک و  دهاوخ  مهرد  گنس ، کی  گنس ، کی  ار  قشمد  رهش  اققحم  دمآ و  دهاوخ  يا  هدننک  كاله  رصم  رد  قیقحت  هب 

ضرع ترـضح  نآ  هب  دـیوگ : دـنار ، مهاوخ  میاصع  نیا  اب  ار  برع  انیقی  دروآ و  دـنهاوخ  رب  رـس  اهبرع  هیحان  رهـش و  ره  زا  نایحیـسم  و 
رود هچ  دومرف : دـش ؟ یهاوخ  هدـنز  ددـجم  یتفر  اـیند  زا  هکنآ  زا  سپ  یهدیم  ربخ  اـم  هب  اـیوگ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  يا  مدرک :
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[. 1102 . ] دنک رواب  نم  زا  ار  نآ  يدرم  هک  يا  هدیقع  ریغ  هب  يدش  دقتعم  هیابع ، يا  نیا ؛ تسا 

دیریگ دای  نآرق  زا 

ترـضح هک  دـندوب  وگتفگ  رد  مه  اـب  يدرمناوج ) یگنادرم و   ) تورم عوضوم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤـملاریما  ناراـی  زا  یعمج  يزور 
ضرع دیا ؟ هتفرگن  ارف  نآرق  زا  ار  نآ  ارچ  دومرف : دـش  علطم  اهنآ  يوگتفگ  زا  یتقو  ترـضح  دـش ، اهنآ  عمج  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

؛ ناـسحالا لدـعلاب و  رماـی  هللا  نا  هیآ  رد  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ نآرق  ياـجک  رد  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نـینم ؤـملاریما  اـی  دـندرک :
[. 1103 . ] دیزاس ادخ  هویش  ار  ناسحا  لدع و  دهدیم  روتسد  امش  هب  دنوادخ 

[. 1104 . ] دشابیم شیوخ  قح  زا  لضفت  ششخب و  ناسحا  قح و  تیاعر  فاصنا و  نامه  لدع  سپ 

یلع يرابدرب 

. دادن باوج  وا  اما  درک ، ادص  ار  وا  مه  موس  مود و  راب  دادن  یباوج  وا  یلو  دز ، ادـص  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
: دومرف ترضح  مدینـش . درک : ضرع  يدینـشن ؟ ار  میادص  ایآ  دومرف : وا  هب  هدرک ، تحارتسا  هک  دید  تفر و  وا  دزن  تساخرب و  ترـضح 

نئمطم مدیدیم و  ناما  رد  ار  دوخ  وت ، هیبنت  خیبوت و  تبوقع و  زا  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  يدادـن ؟ ارم  باوج  ارچ  سپ 
[. 1105 . ] مدرک دازآ  ادخ  رطاخ  هب  ار  وت  دومرف : ترضح  مدرک  يراگنا  لهس  اذل  ینکیمن ، خیبوت  ارم  هک  مدوب 

هحفص 673] ]

رقف يانعم 

دومن مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دوخ  دنزرف  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هک  ییاهـشسرپ  هلمج  زا  دیوگیم : ینادمه  روعا  ثراح 
( یناداـن  ) تهافـس هک  دوـب  نیا  ترـضح  نآ  شـسرپ  رگید  و  يزیچ ، هب  لـیامت  تدـش  زآ و  داد : خـساپ  وا  و  تسیچ ؟ رقف  هـک  دوـب  نـیا 
شـشخب و يراوگرزب و   ) ۀحامـس هکنیا  ناهارمگ و  اب  ینیـشنمه  هیامورف و  مدرم  زا  يوریپ  داد  خساپ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تسیچ ؟

[. 1106 . ] دشاب هدنشخب  یتخس  لاح  رد  هچ  هافر و  لاح  رد  هچ  صخش  هکنیا  داد  خساپ  تسیچ ؟ يدرمناوج )

یلع نارتشگنا 

يراوگرزب و رطاخب  هک  دوب  توقای  اهنآ  زا  یکی  درکیم  تسدب  ار  اهنآ  هک  تشاد  رتشگنا  راهچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگیم : ریخدـبع 
توق يارب  هک  دوـب  ینیچ  دـیدج  نآ  يرگید  درکیم و  تسد  رد  يزوریپ  روـظنم  هب  هک  دوـب  هزوریف  يرگید  درکیم . تسد  رد  تباـجن 

، زا دوب  تراـبع  اـهنآ  زا  کـی  ره  شقن  درکیم و  تسد  رد  ندـنام  ظوفحم  تهج  هب  هک  دوب  قیقع  نآ  يرخآ  درکیم و  تسد  هب  دوـخ 
رطـس هس  رد  قیقع  شقن  اعیمج و  هللا  ةزعلا  ینیچ  دـیدح  شقن  قحلا و  کلملا  هللا  هزوریف ، شقن  نیبملا و  قحلا  کلملا  هللاالا  هلاال  توقای 

[. 1107 . ] دوب هللا  رفغتسا  هللااب ، الا  ةوقال  هللا ، ءاشام 
هحفص 674] ]

نتشاد تسود  تدارا و  ینعم 

ادـخب مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هب  روعا  ثراح  يزور  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما 
نم اب  نکم و  ینمشد  نم  اب  سپ  يرادیم  تسود  ارم  هک  لاح  ثراح  يا  دومرف : وا  هب  ترضح  مرادیم . تسود  ار  امـش  نم  هک  دنگوس 
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[. 1108 . ] ربم رتالاب  مدوخ  ماقم  زا  ارم  نکن و  کچوک  تسپ و  ارم  یخوش و  نم  اب  نکم و  شیامزآ د  ارم  نکم و  يزاب 

شخبافش ییامنهار 

هب التبم  یلو  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  دنمتدارا  ناملـسم و  برع و  درم  درکیم  یگدنز  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  نامز  رد  يدرف 
ءابطا دزن  درک و  شالت  رایـسب  دوخ  يرامیب  نامرد  يارب  دوب  روجنر  رطاخ و  هدـیجنر  رایـسب  دیـشک ، لوط  وا  يراـمیب  دوب . هدـش  يراـمیب 

هب ماجنارس  تخوسیم ، تخاسیم و  جنر  یتخس و  اب  نانچمه  وا  تشاد و  همادا  شیرامیب  نانچمه  تفرگن و  هجیتن  یلو  تفر  نوگانوگ 
. دهد هئارا  وا  هب  ینامرد  هار  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  درک و  تیاکش  دوخ  ینالوط  يرامیب  زا  تفاتش و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رضحم 

رب دـیما  ان  وا  هناخ  رد  زا  یـسک  چـیه  اذـل  تسا  تمحر  تکرب و  هیاـم  ناگدـنامرد ، نیفعـضتسم و  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوجو  يرآ 
زا يرادقم  وگب  ترسمه  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع يرآ . تفگ : رامیب  يراد ؟ رسمه  ایآ  دومرف : وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تشگیمن .
نک طولخم  ناراب  بآ  تردق  اب  ار  لسع  نآ  نک و  يرادیرخ  لسع  يرادقم  ترسمه  هدیشخب  نآ  زا  سپس  دشخبب . وت  هب  ار  دوخ  هیرهم 

. یباییم افش  ادخ  تساوخب  هک  روخب  ار  لسع  نآ  سپس  و 
( مالسلا هیلع   ) یلع رضحم  هب  دوب  لاحـشوخ  رایـسب  هک  یلاح  رد  تفای و  افـش  دروخ و  دومن و  هیهت  ار  نوجعم  ياذغ  نیمه  تفر و  رامیب 

بیبط هب  مدرک و  جرخ  رایـسب  لاوما  دوخ  نامرد  يارب  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  درک : ضرع  دوخ  يافـش  مـالعا  زا  سپ  دـمآ و 
دیدرک نامرد  ارم  يرامیب  هداس  روتسد  کی  اب  امش  اما  متفرگن  هجیتن  یلو  مدومن  هعجارم  رایسب  ياه 

هحفص 675] ]
هیلع  ) ناـنم ؤمریما  سا ؟ هدوب  یـساسا  هچ  رب  روتـسد  نیا  اـب  ناـمرد  هک  مسرپـب  ما  هدـمآ  هکنیا  مدوبن  راـمیب  الـصا  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب 

. دیزادرپب لماک  روطب  ار  نانز  هیرهم  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  هیرهم  دروم  رد  دومرف : مالسلا )
لالح و ار  نآ  دنشخبب  امش  هب  ار  دوخ  هیرهم  زا  يزیچ  رطاخ  تیاضر  اب  اهنز  رگا  و  ابئرم ؛ اینه  هولکف  اسفن  هنم  ییـش ء  نع  مکل  نبط  ناف 

[. 1109 . ] دینک فرصم  اراوگ 
[. 1110 . ] میداتسرف تکرب  رپ  بآ  نامسآ  زا  و  اکرابم ؛ ءام  ءامّسلا  نم  انلزن  و  دیامرفیم : ناراب  بآ  دروم  رد  و 

[. 1111 . ] تسا مدرم  يافش  لسع  رد  و  سانلل ؛ ءافش  هیف  دیامرفیم : لسع  دروم  رد  و 
هتبلا تسا  هدـش  عمج  افـش  تکرب و  اراوگ ، لالح و  نوجعم  نآ  رد  دـنوش ، عمج  مه  اب  لسع  نز و  هیرهم  زا  يردـق  ناراب و  بآ  هاگ  ره 

[. 1112 . ] دزاسیم فرطرب  ار  يرامیب  تسا و  شخبافش  ینوجعم  نینچ 

ددرگن زور  تانایرج  هچیزاب 

ارف ار  نآرق  هک  يدرم  دیـسرتب  ناـتدوخ  نید  رب  سک  هس  زا  دومرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤـملاریما  مدینـش ، یلـاله  سیق  نب  میلس 
( دروآ تسدب  یعامتجا  تیعقوم  هکنیا  زا  هیانک   ) تسشن شا  هرهچ  هب  یمرخ  طاشن و  هک  نیمه  تسا ) هدش  انشآ  نآرق  مولعب  و   ) هتفرگ

( مالـسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  مدرک : ضرع  دهد . رارق  تکرـش  تمهت و  ریت  فده  ار  وا  هدیـشک و  دوخ  هیاسمه  يور  هب  ار  شریـشمش 
هک نیغورد  هناسفا  ره  ددرگ و  زور  تانایرج  هچیزاب  هک  يدرم  تسا و  هدز  تمهت  ریت  هکنآ  دومرف : دنرت ؟ راوازـس  كرـش  هب  کیمادـک 

يرادرب نامرف  هک  دنک  نامگ  وا  دشاب و  هداد  وا  تسدب  یتردق  لجوزع  شیادخ  هک  يدرم  دـشکب و  رتزارد  ار  شا  هلابند  وا  دوش  هتخاس 
چیه زا  ادخ  تیصعم  هار  در  اریز  تسین  نینچ  هک  یتروص  رد  ادخ  نامرف  زا  یچیپرس  شنامرف  زا  یچیپرـس  تسا و  ادخ  زا  يرب  نامرف  وا 

دیابن یقولخم 
هحفص 676] ]
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صخـش ناـمرف  هب  هن  درب و  ناـمرف  یـسک  زا  دـیاب  یهلا  تیـصعم  هار  رد  هن  سپ  ددرگ ، هاـنگ  دـنبلد  هک  دـبیزن  ار  قولخم  درک و  تعاـطا 
طقف تسا  هدومرف  روتسد  دنوادخ  هکنیا  درب و  نامرف  وا  نانیـشناج  شربمغیپ و  دنوادخ و  زا  تسیابیم  طقف  و  دمآ ، رد  یتسیاب  راکهانگ 
كاپ تسا و  موصعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  يارب  دوش  تعاطا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تاروتـسد  زا 

نیا يارب  تسا  هدومرف  رما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانیـشناج  تعاطا  هب  طقف  هکنیا  دهدیمن و  روتـسد  دنوادخ  ینامرفان  هب  و 
[. 1113 . ] دننکیمن هانگ  هب  رما  و  كاپ ، دنموصعم و  زین  نانآ  هک  تسا 

دنا هنوگ  ود  مدرم 

امـش اب  هک  تسا ، يدنمدرخ  ای  دنتـسین ، مسق  ود  زا  شیب  هک  دـینک  هزیتس  مدرم  اب  ادابم  نم  نادـنزرف  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
مه اب  نوچ  هک  دنا  هدام  رن و  دـننام  دونـش  و  تفگ :  … دـناسریم ، امـش  رب  بیـسآ  رتدوز  هچ  ره  هک  نادان  ای  دربیم و  راکب  هلیح  رکم و 

: دومرف ءاشنا  رعش  تیب  ود  سپس  تشاد ، دنهاوخ  يا  هجیتن  راچان  دنوش  تفج 
اباوجلا رذح  نم  ضرعلا  میلس 

اباصا دقف  لاجرلا  يراد  نم  و 
هوبیهت لاجرلا  باه  نم  و 

اباهی نلف  لاجرلا  رقح  نم  و 
هکنآ تسا و  هتفر  باوص  هار  هب  دـنک  ارادـم  نادرم  اب  سک  ره  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  دـسارهب ، شیوخ  راتفگ  باوج  زا  سک  ره 
نانآ ياـهلد  زا  ار  شیوخ  یگرزب  درمـش  کـچوک  ار  ناـنآ  هکنآ  دـنرادیم و  هگن  ار  شمارتحا  زین  ناـنآ  دراد ، هگن  مارتحا  نادرم  يارب 

[. 1114 . ] تسا هدرب 

نازیزع گرم  رد  ربص 

رد ینک  یبات  یب  رگا  ثعشا : يا  دومرف : وا  هب  نامحرلادبع  شردارب  گرم  رد  ثعشا  هب  نداد  تیلست  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
اـضق ینک  ربـص  رگا  و  يدرک ، ادا  هک  تسا  ادـخ  قح  ینک  ربـص  رگا  ییاـمنیم و  ادا  هنوگنیا  هک  تسا  نمحرلادـبع  قح  تردارب  گرم 

اور وت  رب  یهلا 
هحفص 677] ]

ثعـشا يا . هدـیهوکن  ار  نآ  وت  یلو  هدـش  اور  وت  رب  قح و  اضق  ینک  یباـت  یب  رگا  يا و  هدوتـس  دوخ  ربص  اـب  ار  نآ  مه  وت  تسا و  هدـش 
: تفگ ثعـشا  تسیچ ؟ یتفگ  هک  ار  نآ  لیوءات  ینعم و  ینادیم  ایآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  نوعجار  هیل  انا  اـنا هللا و  تفگ :
رد تا  هتفگ  اما  تسادـخ و  کلم  هب  فارتعا  ینعم  هب  انا هللا  رد  تسا  هتفگ  اما  دومرف : ترـضح  هاگنآ  نآ . تیاهن  یـشناد و  ره  ناـیاپ  وت 

[. 1115 . ] تسا دوخ  لاوز  تکاله و  هب  فارتعا  نوعجار  هیلاانا 

؟ يدرک حبص  هنوگچ 

رد میدرک  حبـص  دومرف : وا  خـساپ  رد  ترـضح  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  رباـج  يزور 
هداد ام  هب  هک  ییاهیبوخ ، رکـش  زا  میناوتن  هارمه ، دوخ  ناوارف  ناهانگ  اب  میداد و  رارق  دنوادخ  رامـش  دـح و  یب  ياه  تمعن  رد  هک  یلاح 

[. 1116 ! ] درک یشوپ  هدرپ  ام  زا  هک  ییاه  یتشز  ای  میروآ  اجب  تسا ،
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امنب يزردنا 

شرافـس وتب  دومرف : شترـضح  هد . يدـنپ  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ  یـصخش  يزور 
هب يرگید  صخـش  نکن . باسح  مک  دنـشاب  مک  هک  دنچ  ره  ار  دوخ  ناهانگ  رادـنپم و  دایز  زگره  ار  دوخ  بوخ  ریخ و  راک  هک  منکیم 

[. 1117 . ] نکم رمع  لوط  یتسدگنت و  رقف و  هب  نیقلت  ار  دوخ  نتشیوخ  دومرف : ترضح  امرف . يزردنا  ارم  درک : ضرع  وا  ترضح  نآ 

!! درذگیم اهنآ  زا  يرایسب  زا 

نآ یناملسم  ره  تسا  راوازس  هک  میوگیم  یثیدح  امش  هب  نم  دومرف : هک  مدینش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  يزور  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
: دومرف درک و  ام  هب  ور  سپس  دنک  ظفح  ار 

هحفص 678] ]
ینم ؤم  هدنب  چیه  ادخ  ددرگزاب و  وا  رفیک  هب  تمایق  رد  نآ  زا  رتدنموربآ  رتهب و  هکنیا  الا  دنکن  رفیک  ایند  نیا  رد  ار  ینم  ؤم  هدنب  دنوادخ 

: دومرف سپـس  درذگ  رد  وا  زا  تمایق  زور  هکنیا  زا  تسا  رتدنموربآ  رتهب و  هکنیا  زج  درذـگن  وا  زا  دـنکن و  ار  وا  یـشوپ  هدرپ  ایند  نیا  رد 
ره ( 30  / يروش  ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دنکیم . شا  هداوناخ  ای  دنزرف  ای  لام  ای  ندـب  رد  یئالب  راچد  ار  ینم  ؤم  هدـنب  دـنوادخ  یهاگ 

ار دوخ  تسد  شترضح د  راب  هس  ات  درذگیم و  مه  يرایسب  زا  دیدرک و  دوخ  تسدب  هک  تسا  هچنآ  ببس  هب  دسر  امـش  هب  هک  تبیـصم 
[. 1118 . ] درذگیم مه  يرایسب  زا  و  دومرفیم : دز و  مهب 

یسانشادخ داعم و 

یگدنز یضعب  داقتعا  هب  هک  ار  یلامتحا  رطخ  عفد  بوجو  یلقع  نوناق  ترـضح  نآ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  بوسنم  تسا  يرعش 
. تسا هدیشک  مظن  هب  ییابیز  تروص  هب  ار  دنرادنپم  چیه  لطاب و  ار  گرم  زا  سپ 

امهالک بیبطلا  مجنملا و  معز 
امکیلا كاذ  تلقف  داعم  نا ال 
رساخب تسلف  امکلوق  حص  نا 

[. 1119  ] امکیلع لاب  ولاف  یلوق  حص  نا 
( داعم دوجو  مدع   ) امـش هدیقع  رگا  یلو  دیدازآ  هدـیقع  باختنا  رد  امـش  متفگ : تسین . يداعم  هک  دنتـشادنپ  نینچ  ود  ره  بیبط  مجنم و 

. دیراکنایز امش  دشاب  تسرد  یهلا ) نازیم  هبساحم  تمایق و  زور  داعم   ) نم هدیقع  رگا  اما  مدرکن ، ررض  نم  دشاب  تسرد 

؟ تسیچ مالسا 

نایب نینچ  نیا  یـسک  نم  زا  لـبق  هک  منکیم  فیرعت  یلکـش  هب  ار  مالـسا  متـسه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. ما هدومن  نایب  نم  هک  يزرط  نامه  هب  رگم  نم ، زا  دعب  یتح  یصخش  هن  تسا و  هدرکن 

هحفص 679] ]
میلستلاو تسا ، ندوب  میلست  مالسا  میلستلا ، وه  مالسالا  نا  کلذ ، لثمب  الا  يدعب  دحا  هبنی  یلبق و ال  دحا  هبـسنیال  ۀبـسن  مالـسالا  نبـسنال 

رارقا نآ  قیدصت  و  رارقالا ، وه  قیدـصتلاو  قیدـصت  نامه  ینعی  نیقی  و  قیدـصتلا ، وه  نیقیلاو  نیقی ، زا  تسا  ترابع  میلـست  و  نیقیلا ، وه 
مل نم  نم  ؤملا  نا  تسا ، نداد  ماجنا  نامه  لمع  و  ءادالا ، وه  لمعلا  و  تسا ، ندروآ  اجب  لمع و  نامه  رارقا  لـمعلا و  وه  رارقـالاو  تسا 
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راـگدرورپ زا  ار  دوخ  نید  هکلب  دریگیمن  دوخ  هدـیقع  يءار و  زا  ار  دوـخ  نید  نم  ؤـم  ذـخاف و  هبر  نم  هاـتا  نکلو  هیار  نع  هنید  ذـخای 
[. 1120 . ] دریگیم ارف  لاعتم 

رامت مثیم 

تمان دومرف : يو  هب  درک و  شدازآ  دیرخ و  نز  نآ  زا  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  دسا ، ینب  هلیبق  زا  دوب  ینز  مالغ  رامت  مثیم 
هب ارت  مجع  رد  تردپ  هک  یمان  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  ملاس . درک : ضرع  تسیچ ؟
هب نک  عوجر  دومرف : ترضح  دنا ، هتفگ  تسرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  ادخ و  درک : ضرع  مثیم  تسا . مثیم  دنا  هدیمان  نآ 

هینک درک و  عوجر  مثیم  مسا  نامه  هب  سپ  نک . اهر  ار  ملاس  هدیمان و  نآ  هب  ارت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تمان  نامه 
هب دومرف : وا  هب  هملـس  ما  دش و  دراو  هملـس  ما  رب  دروآ  اجب  جح  دش  هتـشک  هک  یلاس  نآ  رد  هدش ؛ لقن  هکنیا  ات  تشاذگ  ملاس  یبا  ار  شا 

. درکیم شرافس د  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  وت  هرابرد  بش  لد  رد  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رایـسب  مسق  ادخ 
[. 1121]

راتخم مایق  زا  ربخ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب  ای  دندرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  باحـصا 
نینم ؤملاریما  دومرف : ترـضح  دشکیم ؟ ار  وا  یـسک  هچ  دوشیم و  هتـشک  تقو  هچ  تسا  هدومرفن  یلو  هداد  ربخ  ار  راتخم  مایق  يارجام 
رگید لاس  هس  ات  خیرات  نیا  زا  دومرف : ارچ . دنتفگ : دوشیم ؟ عقاو  رما  نیا  تقو  هچ  هک  مهدن  ربخ  امش  هب  ایآ  هتفگ ، تسار  مالسلا ) هیلع  )

اذـغ میراذـگیم و  دوخ  ولج  رد  ار  اهنآ  اـم  دـنروآیم و  ار  رمـش  داـیز و  نبا  رـس  زور  نـالف  رد  يدوز  هب  دوشیم و  عقاو  زور  نـالف  رد 
درک مایق  راتخم  نوچ  مینکیم ، هاگن  اهنآ  هب  میروخیم و 

هحفص 680] ]
هک یلاح  رد  دیروخیم و  اذغ  امش  هک  دیروخب  دینک و  شوخ د  لد  ناردارب  دومرف : اهنآ  هب  دوب  هرفـس  رـس  رب  دوخ  باحـصا  اب  ترـضح 
ام يارب  ار  رـس  ود  زور  نالف  يدوز  هب  دـشکیم و  ار  اهنآ  راتخم  اج . نـالف  دومرف : اـجک ؟ دـنتفگ : دـننکیم . ورد  ار  هیما  ینب  ناراـکمتس 

. دنروآیم
داتفا اهنآ  هب  شمشچ  نوچ  دندروآ ، ار  ارس  هک  دنیشنب  هرفـس  رـس  رب  تساخیم  دوب و  هدش  غراف  زامن  زا  ترـضح  نآ  دوهعم  زور  نآ  رد 

[. 1122 . ] دنایامن نم  هب  ار  اهرس  نیا  ات  تشاد  هدنز  ارم  هک  ار  ییادخ  رکش  تفگ : درک و  هدجس 

تلادع هب  نان  لوپ  میسقت 

ضرع دندیسر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تمدخ  فالتخا  لح  تهج  اذل  دنتـشاد  فالتخا  دوخ  ياه  نان  لوپ  رـس  رب  رفن  ود  يزور 
یتقو وا  دش  ام  ياذغ  مه  دش و  دراو  ام  رب  نامهیم  رفن  کی  تشاد ، نان  هس  يرگید  نان و  جنپ  ام  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  دـندرک :

هـس هکنآ  مهاوخیم و  ار  نآ  مهرد  جـنپ  مراد  نان  صرق  جـنپ  هک  نم  داد ، ام  هب  دوب  هدروخ  هچنآ  ءازا  هب  مهرد  تشه  دورب  تساوخ  هک 
نان هس  بحاص  هب  ادتبا  ترـضح  ینک . فصن  ار  لوپ  راهچ  هب  راهچ  دیاب  دـیوگیم : وا  نکیل  مهدـب  مرـضاح  مهد  هس  ار  دراد  نان  صرق 

صخـش د نآ  اما  دـینک  اوعد  تسین  راوازـس  اـهنیا  يارب  درادـن ، یتیمها  ورب ؛ رادرب و  ار  مهرد  هس  اـیب  نکن . اوعد  لـئاسم  نیا  رـس  دومرف :
. تسا هداد  ات  ود  ام  ياب  صخـش  نآ  ار  مهرد  تشه  نیا  هک  ارچ  تسا  مهرد  راـهچ  نم  قح  مرادـن ، لوبق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  تفگ :

نان هس  نم  تسا  مک  ردقنیا  نم  قح  ارچ  هک  درک  دایرف  داد و  وا  تسین ، وت  قح  رتشیب  مهرد  کی  یهاوخیم  ار  قح  رگا  دومرف : ترضح 
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جنپ هک  مه  نآ  يا  هدروخ  نآ  زا  مه  تدوخ  یتشاد ، نان  هس  وت  دومرف : ترضح  مهرد . تفه  هتشاد  نان  جنپ  هک  وا  مهرد و  کی  متشاد ،
تـشه لابق  رد  رفن  هس  اعمج  دوشیم  تسا . هدروخ  مهنآ  هدش  دراو  امـش  رب  هک  ینامهم  تسا  هدروخ  دوخ  يات  جنپ  نآ  زا  هتـشاد  نان  ات 

، رگید ریبعت  هب  دیتساوخ  رگا  ای  دیا  هدروخ  تمسق  زا 24  تمسق  تشه  ناتمادک  ره  ددرگیم  تمسق  هس  نان  صرق  تشه  سپ  ان . صرق 
ود رفن ، هس  امش  زا  مادک  ره 

هحفص 681] ]
ار دوخ  ياهنان  زا  ثلث  ود  نان و  صرق  ود  شدوخ  دراد  نان  هس  هک  یـسک  نآ  يارباـنب  سپ د  دـیا . هدروخ  ار  اـهنان  ثلث  ود  ناـن و  صرق 

ثلث ود  نان و  صرق  ود  تشاد  نان  صرق  جنپ  هکنآ  اما  تسا . هدروخ  نامهیم  نآ  هک  تسا  هدـنام  یقاب  نآ  ثلث  کی  سپ  تسا . هدروخ 
یسک نآ  دینک  میسقت  دیهاوخب  رگا  نیاربانب  تسا . هتشاذگ  نامهم  يارب  نآ  رگید  مه  ثلث  کی  هوالعب  صرق  ود  هدروخ و  دوخ  ار  اهنآ 

هداد ار  دوخ  نان  ثلث  ود  نان و  ود  دراد  نان  صرق  جنپ  هک  یسک  داد و  نامهیم  هب  ار  دوخ  نان  زا  ثلث  کی  اهنت  هتـشاد  نان  صرق  هس  هک 
سپ ه

[. 1123 . ] تسوت لام  مه  مهرد  کی  تسوا و  لام  مهرد  تف 

سلجم ینیشنردص 

لئاصخ نیا  ياراد  هک  یـسک  رگم  دنیـشنن  سلجم  یلاب  دومرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اهراب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ماـما 
: دشاب

قمحا وهف  سلجف  نهنم  یئیش  هیف  نکی  مل  نمف  هلها  حالص  هیف  يذلا  يارلاب  ریشی  مالکلا و  نع  ماوقلا  زجع  اذا  قطنی  لئس و  اذا  بیجی 
ریخ ياه  هشیدـنا  هب  هک  هاگنآ  دـشاب ؛ وگنخـس  دـنوش  زجاع  نتفگ  نخـس  زا  نارگید  هک  هاـگنآ  دـشاب ؛ وگخـساپ  دوش  لا  ؤس  هک  هاـگنآ 

. دشاب وگ  هر  ار  نایوپ  هار  ددرگ  زاین  هناهاوخ 
ياراد دیاب  لقاع  ناسنا  دیامرفیم : رگید  یمالک  رد  تسا و  قمحا  دنیـشنب  سلجم  ردص  رد  دشابن و  وا  رد  تلـصخ  هس  نیا  هاگ  ره  سپ 

: دشاب هناشن  هس 
زا ار  شنابز  دـنک و  كرد  ار  دوخ  تیعقوم  نءاش و  هکنیا  هنامز و  فرعی  هناسل و  ظـفحی  هناـش و  یف  رظنی  نا  ثـالث ؛ نم  لـقاعلل  دـبال  و 

[. 1124 . ] دسانشب ار  شنامز  دیامن و  ظفح  يراتفگ  ياهشزغل 

یسولپاچ زا  عنم 

ندوتس و شیاتس و  هب  نابز  دیسر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  هب  یصخش  اهزور  زا  یکی  رد 
هحفص 682] ]

. درک طارفا  دح  زا  شیب  شیاتس  رد  دوب  داقتعا  یب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تبـسن  دوخ  هکنیا  اب  درم  نیا  دوشگ  ترـضح  نآ  يانث  حدم و 
کسفن یف  ام  لوقت  ام  نود  انا  دومرف : وا  هب  تشاد  یسولپاچ  گنر  هک  اهییوگ  نوزفا  همه  نآ  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع اذل 

[. 1125 . ] مرتالاب يراد  تا  هشیدنا  رد  هک  هچنآ  زا  یلو  مرت  نییاپ  ییوگیم  نابز  هب  وت  هک  هچنآ  زا  نم 

یناف يایند  اب  وگتفگ 

. مییامنیم هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  هک  دنراد  میهافم  زا  ییایند  اب  اما  رصتخم ، ینایب  ایند  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیقتملا  ماما 
دنگوس ادخ  هب  متخیرگ …  تیاه  ماد  زا  مدیشک و  نوریب  تگنچ  زا  ار  دوخ  متخادنا و  تندرگ  هب  ار  وت  راهم  هک  وش  رود  نم  زا  ایند  يا 
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ياهوزرآ اب  ار  نانآ  هک  یناگدنب  يازـس  هب  ار  وت  متخاسیم و  يراج  وت  رب  ار  ادخ  دودح  انامه  يدشیم ، هدید  هک  يدوب  یناسنا  وت  رگا 
[. 1126 . ] مدناسریم يدنکفا  اههاگترپ  رد  یتفیرف و  یهاو 

یناف هک  یتذـل  زا  تسا و  ینتفر  تسد  زا  هک  یتمعن  اب  ار  یلع  سپ ) [ ) 1127 . ] مدیلام كاخ  هب  ار  شا  هرهچ  مدنکفا و  رودـب  ار  ایند  نم 
[. 1128 [ ؟ راک هچ  تسا  یندش 

ملاع نادرم  درم 

اهرازراـک زا  یکی  رد  تسا  هدوب  صاـخ  ماـع و  دز  ناـبز  ترـضح ، نآ  دوخ  ناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  شـشخب  تمحر و 
ات دیشکرب  ماین  زا  غیت  تخادنا و  ریزب  ار  وا  ماما  دمآ  ماما  گنج  هب  دش و  ریگرد  ترضح  اب  رکـشل  چوق  هب  بقلم  نیکرـشم  زا  ییوجگنج 
؟ یشکیم مراد  لاسدرخ  یناکدوک  هک  ارم ، ایآ  ایآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يا  درک : ضرع  سامتلا ، اب  درم  نآ  اما  دنک  ادج  نت  زا  ار  وا  رس 

هحفص 683] ]
رب هکنآ  زا  شیپ  اما  دیشک  ماین  زا  غیت  يراکراوس  رب  رگید  يراکیپ  رد  ای  مدیشخب ، تناکدوک  رطاخ  هب  ار  وت  دومرف : تساخرب و  ترضح 
هب ار  شریشمش  ماما  شخبب ، نم  هب  ار  تریـشمش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يا  هک  دادرـس  گناب  ترـضح  فیرح  دزاس  دراو  ار  هبرـض  وا  قرف 
هک ةاطرا  نبرسب  صاع و  نبورمع  يارجام  لثم  ناتساد  نیا  دننام  تسا  رایسب  هچ  داتـسیا و  نمـشد  ربارب  رد  حالـس  نودب  دوخ  داد و  يو 

[. 1129 . ] دنتخیرگ ترضح  نآ  اب  گنج  هکلهم  دندیشکرب و  دوخ  تروع  زا  هدرپ  دوخ  ناج  ظفح  يارب 

؟ تسیچ ربص 

هب رـس  تحاران و  كانمغ و  ار  يدرم  هاگان  دمآ ، رد  دجـسم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
ردپ و مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  درک : ضرع  صخـش د  نآ  دوشیم ؟ هچ  ار  وت  تسا ؟ ربخ  هچ  یلاح ؟ هچ  رد  درک  لا  ؤس  وا  زا  دـید  نابیرگ 

! موش كرت  هرهز  هصغ  نیا  زا  مسرتیم  دنا . هدرم  مردارب  ردام و 
، نت زا  تسا  رس  نوچ  روما  در  ربص  يوش  بایفرش  قح  رضحم  هب  هیامرس  ود  نیا  اب  تمایق  يادرف  ات  ربص  اوقت و  داب  وت  رب  دومرف : ترضح 

[. 1130 . ] ددرگ دساف  اهراک  همه  دشابن  ربص  اهراک  رد  نوچ  دوش و  دساف  نت  ددرگ  ادج  نت  زا  رس  نوچ 
: تسا زیچ  هس  رد  رباص  هناشن  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اذل 

. دوشیمن لاح  یب  تسس و  لسک و  - 1
. ددرگیمن رارق  یب  گنتلد و  - 2

. دنکیمن تیاکش  دوخ  يادخ  زا  - 3
هتفر نایـصع  هار  هب  دنک  تیاکـش  دنوادخ  زا  رگا  دزیخ و  مین  رب  رکـش  هب  ددرگ  گنتلد  رگا  دنکیم و  عیاض  ار  قح  دوش  لسک  رگا  اریز 

[. 1131 . ] تسا
هحفص 684] ]

یلع اب  یبش 

يا هدـیاف  وت  هب  ات  ایب  نم  شیپ  يدـناوخ  ار  دوخ  يءاشع  زامن  یتقو  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـهبش  زا  یبش  تفگ : ساـبع  نبا 
درک لا  ؤس  نم  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب . نشور  رایسب  یباتهم و  یبش  مدیسر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدخ  دیوگیم : سابع د  نبا  مهد .
یلع دیوگیم : سابع  نبا  ینادیم ، هک  یتسه  وت  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  مدرک : ضرع  ینادیم ؟ ار  دمحلا  فلا  ریـسفت  وت  سابع : نبا 
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ریسفت امف  دومرف : لا  ؤس  نم  زا  ددجم  هاگنآ  تخادرپ ، فلا  ریسفت  هب  ار  نآ  زا  تعاس  کی  و  فلا ؛ ریـسفت  هب  درک  عورـش  مالـسلا ) هیلع  )
نخس مال  فرح  ریسفت  رد  رگید  تعاس  کی  مالسلا ) هیلع   ) یلع مداد و  نامه  باوج  ینادیم ؟ ار  دمحلا  مال  ریسفت  ایآ  دمحلا  نم  ماللا 
تـشگ غراف  فورح  نیا  ریـسفت  زا  نوچ  لکـش ، نامه  هب  زین  لاد  رد  روطنامه و  زین  میم  رد  لاونم و  نیمه  هب  زین  دـمحلا  اـح  سپ  تفگ 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  اج  نیا  رد  دروآ  رب  رس  قرشم  زا  قداص  حبص  رجف 
[. 1132 . ] مدرکیم راب  دمح  هروس  ریسفت  زا  رتش  داتفه  متساوخیم  رگا  هحتافلا ؛ ةروس  ریسفت  نم  اریصب  ترق  تئش ال و  ول 

ناذا ربکا  هللا  ریسفت 

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هک  درک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
هک نیمه  درک . ناذا  نتفگ  هب  عورش  تفر و  يدنلب  يالاب  ینذ  ؤم  هک  میدوب  هتسشن  دجسم  نایم  مراوگرزب  ردپ  رـضحم  رد  يزور  دومرف :

ناذا نوچ  میداتفا و  هیرگ  هب  مه  ام  نآ  رثا  رب  هک  تسیرگ ، راز  راز  نانچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  مردـپ  ربکا  هللا  تفگ : راب  ود 
یلص ربمایپ  نیشناج  و  مالـسلا ) هیلع   ) شربمغیپ ادخ و  میدرک : ضرع  دیوگیم : هچ  نذ  ؤم  دینادیم  ایآ  دومرف : مردپ  دیناسر  نایاپ  هب  ار 

دوشگ و دـیهاوخ  هدـنخ  هب  رتمک  ار  دوخ  نابل  اعطق  دـیمهفب  دـیوگیم  وا  ار  هچنآ  ياـنعم  رگا  دومرف : دـنرتاناد . وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
[. 1133 …  ] دوب دیهاوخ  نایرگ  رتشیب 

هحفص 685] ]

تسا حیحص  لمع  نازیم 

دنکیم وگتفگ  یـصخش  اب  مدـید  ار  یـشبح  لالب  هک  درک  ضرع د  ترـضح  نآ  هب  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  دزن  يدرم 
لـالب هب  دـشابیم و  لـماک  برعم و  حیحـص و  شتاراـبع  صخـش  نآ  یلو  تـسا  راد  هـجهل  نوـحلم و  شراـتفگ  ظاـفلا و  لـالب ، نـکیل 

. دیدنخیم
تسردان شلاعفا  رگا  صخـش  نآ  تسا ، لامعا  بیذهت  یتسرد و  يارب  مالک  یتسرد  بارعا و  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما

ینایز وا  هب  شظافلا  تارابع و  نحل  تسا ، هتـسارآ  یتسردـب  شلاعفا  هک  ار  لالب  یلو  دـهدن  يدوس  ار  وا  شمالک  بارعا  ملـسم  دـشاب ،
[. 1134 . ] دناسرن

مارآ شاب  انف  راد  برطضم  يا 

زا میدروخرب و  يراصن  رید  هب  تارف  رانک  رد  هریح  رد  ات  مدرکیم  تکرح  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هارمه  هب  دیوگیم : روعا  ثراح 
یلـص شلوسر  ادخ و  مدرک  ضرع  دیوگیم ؟ هچ  سوقان  هک  ینادیم  ایآ  ثراح  يا  دومرف : ترـضح  دوب . دـنلب  سوقان  يادـص  رید  نآ 
سپس دیارسیم . ار  نآ  یبارخ  ایند و  لثم  سوقان د  دومرف : دنرتاناد . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر  مع  نبا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

[. 1135 : ] دناوخ ار  راعشا  نیا  ترضح  سوقان  نابز  زا 
هللا الا  هلا  ال 

اقدص اقدص  اقح  اقح 
انترغ دق  ایندلا  نا 

انتوهتسا انتلغتشاو و 
الهم الهم  ایندلا  نبای 
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اقد اقد  ایندلا  نبای 
اعمج اعمج  ایندلا  نبای 

 … انرق انرق  ایندلا  ینفت 
. میوگیم یتسار  قح و  هب  ار  نیا  تسین  ادخ  زج  شتسرپ ، یگتسیاش  قح و  هب  يدوبعم  ینعی :

. دنادرگ شوهدم  هتشگرس و  ار  ام  دومن و  مرگرس  دوخ  هب  ار  ام  تفیرف و  ار  ام  ایند  هک  یتسارب 
. قیقد وش  قیقد  دوخ ) راک  رد   ) ایند دنزرف  يا  مارآ ، شاب  مارآ  ایند  دنزرف ، يا 

هحفص 686] ]
 … هتسویپ هتسویپ  دوشیم  يرپس  ایند  یندروآدرگ  نک ، یندروآدرگ  کین ) رادرک   ) ایند دنزرف  يا 

ترضح دننادیم ؟ دیدومرف  هک  هنوگنیا  ار  سوقان  يادص  ریـسفت  يراصن  ایآ  مالـسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : ثراح 
هب متفر و  يراصن  رید  هب  نم  زور  نآ  يادرف  دیوگ : ثراح  دندیزگیمن . رب  هلا  ناونع  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) حیـسم دنتـسنادیم  رگا  دومرف :
نآ ریسفت  نم  درک و  نینچ  وا  روآ و  رد  ادص  هب  یتخاونیم  ار  سوقان  هک  هنوگنامه  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  قح  هب  متفگ : بهار 
نیا یـسک  هچ  هک  مهدیم  تدـنگوس  ناتربمایپ  هب  هک  داد  دـنگوس  ارم  وا  مدیـسر  راعـشا  نایاپ  هب  اـت  متفگ : مدوب  هتخومآ  هک  هنوگنآ  ار 

وا يرآ  متفگ : تسا ؟ يدـنواشیوخ  ناـتربمایپ  وا و  نیب  اـیآ  تفگ : دوب . نم  هارمه  زورید  هک  يدرم  ناـمه  متفگ  هتفگ ، تیارب  ار  ریـسفت 
هدناوخ تاروت  رد  نم  تفگ : سپس  دروآ و  مالـسا  هاگنآ  هدینـش و  ناتربمایپ  زا  ار  نیا  هک  مروخیم  دنگوس  تفگ : تسوا . يومع  رـسپ 

[. 1136 . ] دنکیم ریسفت  ار  سوقان  يادص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نامز  رخآ  ربمایپ  هک  ما 

قح ياقل  برق ، زامن ،

ای دش  لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  دشیم ، لزلزتم  دیچیپیم و  دوخ  هب  دشیم  زامن  تقو  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح 
اهنامسآ رب  تشاد  هضرع  یلاعت  قح  هک  یتناما  تقو  دمآ  دومرفیم : دیا ؟ هنوگنیا  زامن  تقو  رد  امش  ارچ  دوشیم  هچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دشیم وضو  يایهم  یتقو  زین  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح  و  [ 1137 . ] نآ زا  دـندش  رذـح  رب  نآ و  هلمح  زا  دـندرک  ابا  اـهنآ  نیمز و  و 
[. 1138 . ] مداتسیا یک  روضح  رد  دینادیمن  ایآ  دومرف : دندرک  لا  ؤس  ارنآ  ببس  دشیم  درز  شکرابم  گنر 

هحفص 687] ]

!! رت بیجع  یتواضق  بیجع و  نامیاز 

دـندش و لاکـشا  راچد  دازون  هداوناخ  تشاد . رمک  کی  يور  ندـب  ود  رـس و  ود  وا  هک  دروآ  ایند  هب  يدـنزرف  دوخ  ینوناق  رهوش  زا  ینز 
ؤس هراب  نیا  رد  ات  دندش  بایفرش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  كرابم  رضحم  هب  رفن ، ود  ای  تسا  رفن  کی  دازون  نیا  ایآ  هک  دنتـسنادیمن 
زا یکی  دنباوخ  رد  ود  ره  یتقو  هک  بیترت  نیاب  دینک  شیامزآ  باوخ  عقوم  رد  ار  هچب  دومرف : كدوک  ندـید  زا  دـعب  ترـضح  دـننک  لا 

یکی رگا  یلو  دنناسنا  کی  ود  نیا  دندش  رادـیب  هظحل  کی  رد  مه  اب  ود  ره  رگا  دـینک  رادـیب  دـیهد و  تکرح  ار  ندـب  ود  ای  رـس  ود  نآ 
[. 1139 . ] دنربیم ار  رفن  ود  ثرا  دنناسنا و  ود  اهنآ  دوب  باوخ  رد  يرگید  دش و  رادیب 

يراک ایر  كرت 

! مراـکزیهرپ دـباع و  اـسراپ و  نم  هک  دـهدیم  ناـشن  هک  يوـحن  هب  هدـنکفا ، شیپ  رد  رـس  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع يزور 
سپ درگنیم ، یمدآ  لد  رد  لاعتم  يادـخ  هک  يزادـنا ، دوخ  لد  رد  یتخادـنا  ندرگ  رد  هک  یچیپ  نیا  ناوج ، يا  دومرف : وا  هب  ترـضح 
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رد رب  نامدرم  هک  دینآ  هن  و  دنتخورف ؟ رت  نازرا  امـش  هب  ایند  عاتم  هک  دینآ  امـش  هن  دننکیم : باطخ  ار  ناراکایر  تمایق  زور  رد  هک  نادب 
زورما یلو  میدیناسر  امش  هب  هک  دوب  امش  لامعا  يازج  هباثم  هب  اهنیا  سپ  دندرک ؟ مالس  امش  هب  ادتبا  هک  دینآ  هن  و  دنداتسیا ؟ امـش  يارس 

[. 1140 . ] دیسر دهاوخن  يزیچ  امش  هب  رگید 

لهاج اب  دروخرب  هوحن 

: درک لقن  نینچ  نومءام  يارب  هک  دید  یباوخ  هیلع ) هللا  ۀنعل   ) یسابع يدهم  رسپ  میهاربا 
مدرک و وا  هب  يور  مریگ  تقبـس  وا  رب  متـساوخ  میدیـسر  یلپ  هب  یتقو  میتفریم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  یهار  رد  هک  مدـید  ایور  ملاـع  رد 

[. 1141 . ] ینک بحاصت  ار  تفالخ  ترسمه  تفارش  هب  یتساوخ  وت  متفگ 
هحفص 688] ]

؟ تفگ هچ  سپ  دیسرپ  نومءام  دادن . یباوج  نم  هب  وا  اما 
. درک مالس  نم  هب  طقف  وا  تفگ : میهاربا 

[. 1142 . ] تسا هدوب  نیمه  زین  تباوج  هتسناد  لهاج  ار  وت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  تفگ : نومءام 
: دیامرفیم تسا  بوسنم  ناشیا  هب  هک  يرعش  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اذل 

ابیط هرصنع  نکی  مل  نم 
هیف نم  بیطلا  جرخی  مل 

هلعف ههبشی  رما  لک 
هیف امب  زوکلا  حضنی  و 

نامه هزوک  زا  تسوا و  زا  یلاثم  سک  ره  راک  انامه  دینـش  یهاوخن  شناهد  زا  كاپ  نخـس  تسین  كاپ  تشرـس  تنیط و  هک  ار  سکنآ 
تسوا رد  هک  دوارت  نورب 

يرادنامهم هوحن 

نا یلع  کتیجا  دـق  دومرف : ماـما  دوش . اـمرف  فیرـشت  وا  هناـخ  هب  هک  درک  توعد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  زا  يدرم  يزور 
. لایعلاب فحجت  تیبلا و ال  یف  ائیش  ینع  رخدت  جراخ و ال  نم  ائیش  یلع  لخدت  نا ال  ثالث …  یل  نمضت 

نم ییاریذپ  يارب  هناخ  جراخ  زا  يزیچ  هکنآ  یکی  ینک : تیاعر  دهعت و  ار  اریز  عوضوم  هس  هک  یتروص  رد  مریذـپیم  ارت  توعد  ینعی :
یتخـس و دوخ  لایع  هب  رذـگهر  نیا  زا  هکنآ  موس  ینکفین و  فیلکت  هب  ار  دوخ  ینک و و  اـفتکا  رـضح  اـم  هب  هکنآ  رگید  يرواـین . مهارف 

لوبق ار  شتوعد  هاگنآ  ترضح  منکیم و  دهعت  ار  عوضوم  هس  ره  تیاعر  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  تشاد  هضرع  يرادن  اور  متس 
. دومرف

هحفص 689] ]

رقف یتسدگنت و  لماوع 

ملقب بتکت  کعل  دومرف : ماما  درک . تیاکح  دوخ  شیعم  یگنت  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  روضح  هب  یـصخش  هک  تسا  هدش  تیاور 
ال…  لاقف : روسکم  طشمب  طشمت  کلعل  لاقف  ال . لاقف : دوهعم 

(. مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  ربخ  تشاد : هضرع  یسیونیم . راد  هرگ  ملق  اب  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دیاش  وت  یتسذگنت  رقف و 
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. هن تفگ : ییارآیم ؟ ار  شیوخ  يوم  هتسکش  هناش  اب  دیاش  دومرف :
: تفگ يوریم ) هار  اهنآ  زا  رتولج  ینکیمن و  رتگرزب  بدا  تیاعر   ) يوریم رتولج  تسا  رتشیب  وت  زا  شرمع  هک  یـسک  زا  دیاش  دومرف :

. هن
. هن تفگ : یباوخیم ؟ رجف  عولط  زا  دعب  دیاش  دومرف :

(. مالسلا هیلع   ) نینم ؤملاریما  ای  يرآ  تشاد  هضرع  يزرویم ؟ غیرد  ریخ  ياعد  زا  دوخ  ردام  ردپ و  دروم  رد  هک  دیاش  دومرف :
مرکا لوسر  زا  دومرف : هاگنآ  دنکن و  شومارف  اعد  زا  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  یتسدـگنت ، يالب  عفر  يارب  هک  دومرف ، روتـسد  ماما  هاگنآ  سپ 
التبم یتسدـگنت  هب  ار  وا  دربیم و  ار  یمدآ  يزور  رداـم  ردـپ و  يارب  ریخ  ياـعد  كرت  دوـمرف : هک  مدینـش  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

[. 1143  ] دزاسیم

شزرمآ بلط  رافغتسا و 

: دومرف ترضح  نآ  دروآ  نابز  رب  ار  هللارفغتسا  هلمج  یسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  رضحم  رد 
 … یضم ام  یلع  مدنلا  اهلوا : ناعم ؛ یلع  ۀتس  یلع  عقو  مسا  وه  نییلعلا  ۀجرد  رافغتسالا  نا  رافغتسالا ؟ ام  يردتا  کما  کتلکت 

: دراد ینعم  شش  هملک  نیا  تسا  ناگیاپ  دنلب  هبترم  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتسا  ینعم  هک  ینادیم  ایآ  دنیشن  تگوس  هب  ردام 
: موس ددرگن ، زاب  دوخ  هتشذگ  دب  رادرک  هب  رگید  هک  دوش  ممصم  هکنآ  مود : دشاب ، هدش  نامیـشپ  دوخ  هدرک  راک و  زا  یمدآ  هکنآ  لوا :

ادا دراد  همذ  رب  مدرم  زا  هک  یقوقح  هکنآ 
هحفص 690] ]

لمع هک  یتابجاو  هکنآ  مراهچ : دشاب  هدوسآ  غراف و  نارگید  قوقح  راب  زا  شا ، هدهع  دور و  یلاعت  قح  تاقالم  هب  یفاص  كاپ و  دنک و 
هب هدـیدرگ  لصاح  عورـشمان  هب  هک  ار  دوخ  نت  یهبرف  هکنآ  مجنپ : دـناسر ، ماجنا  هب  هتـسیاش  وحن  هب  تسا  هتخاس  عیاـض  هاـبت و  هدرکن و 
نآ رب  عورـشم  لالح و  هار  زا  هزات  تشوگ  هک  نآ  ات  دنامن و  ياج  هب  وا  زا  شیب ، یناوختـسا  یتسوپ و  هک  هاگنآ  ات  دنک  بآ  هودنا  شتآ 
دوخ ناج  هقئاذ  رد  ار  تعاـط  ترارم  یخلت و  هدرک  ساـسحا  یـصاعم  باـکترا  زا  هک  یتذـل  توـالح و  ناربج  هب  هکنآ  مشـش : دـیورب ،

[. 1144 . ] دروآ نابز  هب  رافغتسا  هملک  هک  تساج  هب  ددرگیم و  شزرمآ  هتسیاش  یمدآ  یعضو  نینچ  رد  دناکچب ،

مق نارکمج  دجسم  زا  یلع  ماما  یبیغ  ربخ 

لبق لاس  دودح 330  دیآ  نایم  هب  هفوک  زاجح و  رد  مق  زا  ینخس  هک  نآ  زا  لبق  دوخ  رصع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  ترـضح 
باحـصا زا  یکی  نامی ، نب  ۀفیذح  هب  يزور  ترـضح  هدش  لقن  هک  هنوگنآ  تسا  هداد  ربخ  نآ  زا  نارکمج  دجـسم  سیـسءات د  زاغآ  زا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کین 
مدرم و  [ 1145  ] دنکیم جورخ  دنیوگ ؛ مق  ار  نآ  هک  يرهش  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  روهظ ؛ لوا  رد  ینامی ! رسپ  يا 

 … دوشیم هزات  مالسا  دنروآیم و  يور  نآ  هب  برغ  قرش و  زا  مدرم  همه  دیامنیم  توعد  قح  يوس  هب  ار 
: دیامرفیم ثیدح  همادا  رد  ترضح  هاگنآ  دشابیم …  كاپ  اهیگدولآ  همه  زا  تسا و  سدقم  نیمزرس ، نیا  ینامی ، رسپ  يا 

دیآ نورب  دجسم  نآ  هرانم  ریز  زا  وا  دننک  بصن  دنمان  نارکمج  ار  نآ  هک  دجسم …  کیدزن  دیفس ، هوک  زارف  رب  ار  [ 1146  ] يو تیاور 
…

ترضح يزکرم  ياههاگیاپ  زا  یکی  مق  هک  دنراد  دیکءات  ترـضح  هک  ارچ  تسا  بیجع  رایـسب  دوخ  ياج  رد  زین  یبیغ  ییوگ  شیپ  نیا 
[. 1147 . ] دوب دهاوخ  ترضح  نآ  یناهج  مایق  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) يدهم
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هحفص 691] ]

مولع قوقش 

: تسا شخب د  راهچ  رب  مولع  ینعی  عضی . ملع  عفری و  ملع  عفشی و  ملع  عفنی و  ملع  هعبرا ، مولعلا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترضح 
. دراد دوس  عفن و  وا  هدنناد  يارب  هک  تسا  یملع  - 1

. ددرگ یهلا  هجوت  لحم  تعافش و  ببس  وا  هب  ياناد  هک  یشناد  - 2
سدـقم نیدـب  ندـش  اناد  زا  تسترابع  نآ  دـسرب و  دـنلب  هبتر  عیفر و  تلزنم  خـماش و  ماـقم  هب  هک  دوش  ببـس  نآ  شزومآ  هک  یملع  - 3

. نآ ماکحا  تاداقتعا و  مالسا و 
[. 1148 . ] تسا موجن  ملع  هب  ییاسانش  نآ  عضی و  ملع  - 4

یمالک شنیزگ 

: مدیزگرب يا  هملک  کی  ره  زا  مدرک و  توالت  ار  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
. دبای تاجن  دنک  رایتخا  توکس  سک  ره  ینعی : اجن ) تمص  نم   ) تاروت زا  - 1

. دوش ریس  دنک  تعانق  هک  ره  ینعی : عبش ) عنق  نم   ) لیجنا زا  - 2
. دنام ملاس  اهتفآ  زا  دنک  اهر  ار  تالیامت  سک د  ره  تافالا ) نع  ملس  دقف  تاوهشلا  كرت  نم   ) روبز زا  - 3

[. 1149 . ] تسا یفاک  وا  يارب  يادخ  دیامن  لکوت  دنوادخ  هب  هک  ره  هبسح ) وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و   ) میرک نآرق  زا  - 4
هحفص 692] ]

عبط تعانم 

: دیامرفیم تسا . عبط  تعانم  دروم  رد  نآ  عوضوم  هک  دشابیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نیفراعلا  ماما  هب  بوسنم  ریز  راعشا 
لابجلا للق  نم  رخصلا  لقنل 

لاجرلا ننم  نم  یلا  بحا 
راع بسکلا  یف  یل  سانلا  لوقی 

لاوسلا لذ  یف  راعلا  تلقف 
یـسک تنم  راب  ریز  هک  تسا  نآ  زا  رتناسآ  رتبوبحم و  نم  يارب  هوک ، ياه  هلق  يـالاب  زا  نیگنـس  تخـس و  ياهگنـس  لـمح  اـنامه  ینعی :

. مورب
( ندرکن راک  رثا  رب   ) تساوخرد رد  تلد  راع ، گنن و  میوگیم  نم  یلو  تسا  یگتـسکش  رـس  هیاـمراک  بسک و  دـنیوگیم  نم  هب  مدرم 

[. 1150 . ] دشابیم
تسرونم ملاع  هک  تسوا  يور  يرون  زا 

[. 1151  ] تسا رویز  هب  تجاح  هچ  فیطل  نینچ  ینسح 

بلق تیفیک 

ینیع هل  حتف  اریخ  دبعب  هللا  دارا  اذاف  بیغلا  امهب  كردی  نانیع ، هبلق  الا و  دـحا  نم  ام  دـیامرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح 
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مـشچ ود  دهاوخ  ریخ  دوخ  هدنب  يارب  ادخ  رگا  لاح ، دوشیم . هاگآ  ناهنپ  بیغ و  روما  زا  نآ  اب  هک  تسا  هدید  ود  ار  ناسنا  ره  لد  هبلق ؛
: دومرف زین  دیاشگیم و  ار  وا  لد 

ءاقبلا زوفلا  لنت  یقتلاب  بلقلا  نیز 
ءاجرلا فوخلاب و  مث  یجحلا  ربصلاب و  مث 

فوخ و هب  سپـس  یگنازرف و  ربص و  رویز  هب  سپ  نآ  زا  یبای و  يرادـیاپ  يراگتـسر و  ات  ياراـیب ، يوقت  تنیز  هب  ار  شیوخ  بلق  ینعی :
. زاس نیزم  اجر 

رکذلل بللا  ۀفرعملا و  داوفلا  نامیاللا و  بلقلا  و  مالسالل ، ردصلاف  بل  داوف و  بلق و  ردص و  ۀعبرا ؛ بولقلا  دومرف : ماما  نینچمه  و 
ياج بل  تفرعم و  زکرم  داوف  نامیا و  لحم  بلق  تسا و  مالسا  هاگیاج  ردص  بل ، داوف و  بلق ، ردص ، دنا : هنوگ  راهچ  رب  نایمدآ  بولق 

. لاعتم قح  رکذ و 
زا يزاس  رکذتم  هللا  الا  هلا  رکذ ال  اب  ارنآ  نوچ  دوشیم و  ترودـک  گنر و  راچد  یمدآ  بلق  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  اذـل 

[. 1152 . ] دباییم زاب  ار  دوخ  هولج  افص و  دوشیم و  جراخ  ترودک 
هحفص 693] ]

تخانش هار 

نآ تیب  دنچ  هک  تسا  يرظن  تالکشم  تخانـش  هار  هرابرد  تسا  هدش  لقن  تیاور  کی  نمـض  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  يراعـشا 
: زا تسا  ترابع 

یل نیدصت  تالکشملا  اذا 
رظنلاب اهقئاقح  تفشک 

لاجرلا یف  ۀعماب  تسل  و 
ربخلا اماذ  اذه و  لئاسا 
نیرغصالا بردم  یننکل  و 

[. 1153  ] ربغ ام  یضم  ام  عم  نیبا 
. منکیم فشک  لمءات  هشیدنا و  اب  ار  عقاو  اب  قباطم  حیحص و  هیرظن  دیآیم ، شیپ  نم  يارب  يرظن  تالکشم  هک  یماگنه 

. ربخ هچ  میسرپب  نا  نیا و  زا  نارگید  زا  دیلقت  يارب  ات  دنتسین  رظن  بحاص  هک  متسین  ینادرم  زا  نم 
. منکیم ینیب  شیپ  ار  هدنیآ  تسا  هتشذگ  هچنآ  سایقم  اب  هک  متسه  يا  هبرجت  اب  درف  نایب ، هشیدنا و  رظن  زا  نم  هکلب 

ربیخ عاف  يدرمب  رثوک  یقاس  تبترب 
الاو یلاو  یلو  ربمغیپ  رهص  تبسن  هب 

ربمغیپ تفج  رامش و  رهوگ  رد  لقع  شتآ  زا 
[. 1154  ] اتمه یب  ياتکی  نآ  زابنا  یب  تسا و  لثم  یب  هک 

هحفص 694] ]

هدش بحتسم  ياعد 

هیلع  ) یلع هاگان  دندمآ . تدابع  تاجانم و  يارب  هبعک  رانک  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدنزرف  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوب  بش  رخاوا 
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هتـساوخ يراز  هیرگ و  اب  دنکیم و  اعد  هبعک  رانک  رد  زادگ  زوس و  اب  يدنمدرد  صخـش  هک  تفایرد  دینـش  يزادگناج  يادص  مالـسلا )
. روایب نم  دزن  ار  وا  تسیک  نیبب  ورب و  هدننک  تاجانم  نیا  دزن  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نسح هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دبلطیم . ادخ  زا  ار  شا 

ؤمریما ناوج  يا  دومرف : تسا  تاجانم  لوغشم  هاکناج  زوسرپ و  یهآ  اب  نیگمغ  رایسب  یناوج  دید  تفر  وا  دزن  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
هب رفاو  قایتشا  اب  ناگنل  ناگنل  ناوج  نک . تباجا  ار  شتوعد  دنیبب . دهاوخیم  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  رـسپ  نانم 

رازآ مردـپ  هب  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : ناوج  يراد ؟ تجاـح  هچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـمآ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع روـضح 
ناوج يا ؟ هدـناسر  تردـپ  هب  يرازآ  هچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا . هدـش  جـلف  مندـب  فصن  هدرک  نیرفن  ارم  وا  مدـناسریم 

مدرکیم هانگ  رتشیب  هکلب  مدادیمن  شوگ  وا  فرح  هب  نم  درکیم  یهن  هانگ  زا  ارم  مردپ  مدوب  راکهنگ  شایع و  یناوج  نم  درک ، ضرع 
اب داتفا و  نیمز  هب  هک  مدز  وا  هب  يروط  متشادرب  یبوچ  مدش  تحاران  نم  ماجنارس  درک  یهن  ارم  زاب  دید  هانگ  لاح  رد  ارم  يزور  هکنیا  ات 

دـش ثعاب  وا  نیرفن  درک  نیرفن  تفر و  هبعک  رانک  منکیم  نیرفن  وت  يارب  موریم و  هبعک  راـنک  نونکا  تفگ : تساـخرب و  هتـسکش  یلد 
شهاوخ و اب  مدمآ و  مردپ  دزن  مدش  نامیـشپ  رایـسب  داد . ناشن  ماما  هب  ار  شندـب  زا  تمـسق  نآ  ماگنه  نیا  رد  ددرگ . جـلف  مندـب  فصن 

هبعک راـنک  هب  مه  اـب  هک  دـش  رـضاح  یتح  دیـشخب و  ارم  مردـپ  نک . اـعد  میارب  شخبب و  ارم  متفگ  مدرک و  یهاوخ  ترذـعم  وا  زا  يراز 
رب راوس  مردپ  میدـش  راپـسهر  هکم  فرط  هب  مه  اب  مبای  زاب  ار  دوخ  یتمالـس  ات  دـنک  اعد  دوب  هدرک  نیرفن  هک  يا  هطقن  نامه  رد  مییایب و 
زا مدـید  متفر  شنیلاب  هب  ات  داتفا و  نیمز  هب  رتش  یلاب  زا  مردـپ  درک و  مر  رتش ، دـنارپ  یگنـس  رـس  تشپ  زا  یغرم  هاگان  نابایب  رد  دوب  رتش 
زا دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ما . هدمآ  اعد  يارب  اجنیا  هب  زوس  رگج  یلاح  اب  مدوخ  نونکا  مدرک و  نفد  ار  وا  اجنامه  تسا  هتفر  ایند 

تسا یضار  وت  زا  تردپ  هک  دوشیم  مولعم  دمآیم  وت  قح  رد  اعد  يارب  هبعک  فرط  هب  وت  اب  تردپ  هک  نیا 
هحفص 695] ]

ناوج مدنامه  دیلام  ناوج  نآ  ندـب  هب  ار  شکرابم  ياهتـسد  سپـس  درک  اعد  وا  قح  رد  راوگرزب  ماما  منکیم . اعد  وت  قح  رد  نم  نونکا 
. تفای زاب  ار  دوخ  یتمالس 

[. 1155 .( ] ردام ردپ و  هب  یکین  داب  امش  رب  نیدلاولا : ربب  مکیلع  : ) دومرف اهنآ  هب  دمآ و  شنارسپ  دزن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  سپس 

يراد مدرم  قالخا 

تیصو اهنآ  يارب  دومن و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  دوخ  نادنزرف  تفرگ ، رارق  تداهش  رتسب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  هک  یماگنه 
[. 1156  ] مکیلع اوکب  متدقف  نا  و  مکیلا ، ونح  متبغ  نا  ةرشع  سانلا  رشاع و  ینب  ای  دندومرف : تیصو  نایاپ  رد  درک 

زا دیتفر  ایند  زا  رگا  و  دنوش ، امش  رادید  قاتـشم  دیدش  بیاغ  اهنآ  رظن  زا  رگا  هک  دینک  یگدنز  مدرم  اب  يا  هنوگ  هب  منادنزرف ! يا  ینعی :
[. 1157 . ] دننک هیرگ  امش ، نادقف 

یلع ماما  یسانش  نیمز 

: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  نآ  تکرح  عاونا  نیمز و  تکرح  صوصخ  رد 
مکحم ياههوک  هلیـسوب  نیمز ، نوگانوگ  تاکرح  نایم  ندومن  نوزوم  لرتنک و  لیدـعت و  اهدـیمالج ؛ نم  تایـسارلاب  اـهتاکرح  لدـع  و 

. تسا
زورما ملع  ترـضح  شیامرف  دییءات  رد  اذل  دشابیم  يددـعتم  تاکرح  ياراد  نیمز  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ترـضح  راتفگ  نیا  زا  و 

هدرک و فشک  نیمز  يارب  تکرح  هدزای  هنرو ؛ سکلف د  مانب  يدنمـشناد  تسا و  هدرک  تاـبثا  نیمز  يارب  تکرح  عون  تشه  لاـح  هباـت 
[. 1158 . ] تسا هدمآ  رب  نیمز  يارب  يرگید  تاکرح  ددص  رد  هتسناد و  زیمآزاجعا  تاملک  زا  ار  ترضح  شیامرف 
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هحفص 696] ]

امرخ تخرد  تشاک 

دید دوب ، نآ  رب  امرخ  هتـسه  زا  يراب  هک  يرتش  رب  راوس  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  يدرم ، يزور  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
رگا هللا ؛ ءاش  نا  قذـع  فلا  ةام  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  نآ  تسیچ ؟ راـب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا يا  دیـسرپ : درکیم ، روبع  هک 

. امرخ تخرد  رازه  دص  دهاوخب  ادخ 
کی ترـضح  بیترت  نیا  هب  دـشن و  هابت  اهنآ  هتـسه  زا  هناد  کی  یتح  دـمآ و  رد  تخرد  تروصب  اهنآ  همه  تشاک  ینیمز  رد  ار  اهنآ  وا 

[. 1159 . ] دندومن رادیدپ  ار  یتخرد  رازه  دص  يامرخ  ناتسلخن 

غاب ثادحا 

یـصخش دوب و  هغبغب )  ) هغبیغب غاب  يرگید  رزینوبا  یکی  غاب  ود  نآ  مان  هک  درک  ثادـحا  غاب  ود  دوخ  جـنرتسد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
هب دش و  شغاب  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يزور  مدوب  غاب  رد  دیوگیم : رزینوبا  تشاد  هدـهع  هب  ار  غاب  ود  نآ  یتسرپرـس  رزینوبا  مانب 

هتخاس هدامآ  ییاذغ  هدوب  دوجوم  هک  ینغور  هدمآ و  تسدـب  غاب  نیا  زا  هک  یئودـک  اب  مدرک : ضرع  تسه ؟ غاب  رد  اذـغ  ایآ  دومرف : نم 
هاچ يوس  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  گنلک  اهتـسد  نتـسش  اذغ و  لیم  زا  سپ  مدرک و  رـضاح  ار  اذغ  میروخب . روایب  ار  اذـغ  نآ  دومرف : ما .

نوریب هاچ  زا  تخیریم  شیناشیپ  زا  قرع  هک  یلاح  رد  تخادرپ و  تعاـنق  نآ  ندرک  كاـپ  یبور و  يـال  هب  دـش و  هناور  غاـب  نآ  تاـنق 
هب ترـضح  نآ  همهمه  يادـص  نیمز  هب  ندز  گنلک  ماگنه  هب  تخادرپ و  یبور  يال  هب  نانچمه  تفر و  هاچ  لخاد  هب  رگید  راـب  دـمآ و 

نوریب هاچ  زا  باتـش  اب  سپـس  دـش  دایز  نآ  بآ  رتش  ندرگ  هزادـنا  هب  هک  دومن  يزاسکاپ  يا  هنوگ  هب  ار  تانق  نآ  دیـسریم ، هاچ  نوریب 
ترـضح نآ  مدومن . رـضاح  دیبلط  ذـغاک  ملق و  نم  زا  هاگنآ  مدرک  فقو  ار  غاب  همـشچ و  نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  دومرف : دـمآ و 

ود نیا  هلیـسو  هب  دنوادخ  ات  ۀمایقلا ؛ موی  رانلارح  ههجو  هللا  یقیلا  ات  یلع ، ادـخ  هدـنب  هدرک  فقو  ار  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  تشون :
. دنک ظفح  خزود  شتآ  ترارح  زا  تمایق  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرهچ  هدش  فقو  همشچ 

هحفص 697] ]
دمآرد زا  دندرک و  لمع  همان  فقو  قبط  و …  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  دعب  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  سپ 

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماـما  اـهلاس  زا  یکی  رد  دـندادیم  هار  ناگدـنامرد  ءارقف و  هب  دـندرکیم و  شـشخب  لذـب و  غاـب  ود  نآ  لوـصحم 
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  متسه  رادیرخ  رانید  رازه  تسیود  هب  ار  غاب  ود  نآ  درک  داهنشیپ  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  هیواعم  دش  ضورقم 

نم نیارباـنب  دـنامب  ظوفحم  خزود  شتآ  زا  شا  هرهچ  اـت  دومن  فقو  ءارقف  مومع  رب  ار  نآ  مردـپ  تسین . یـشورف  هعرزم  ود  نیا  دوـمرف :
[. 1160 . ] مشورفیمن یتمیق  چیه  هب  ار  اهنآ 

مدرم ءارقف  یگدنز  شاعم  نیمءات  رد  اهنآ  تالوصحم  دمآ  رد  زا  درک  فقو  ار  هغبغب  رزین  یبا  همـشچ  هب  فورعم  غاب  ود  نیا  نانم  ؤمریما 
. ددرگ فرص  ناگدنامرد  هنیدم و 

ارهز ترضح  تافوقوم 

ضرع منک ؟ وگزاب  وت  يارب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  تیـصو  یهاوخیمن  اـیآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  دـیوگیم : ریـصبوبا 
تیـصو هک  ار  همان  نآ  درک و  جراخ  ار  يا  همان  نآ  نایم  رد  دروآ و  نوریب  ار  یناد  هماج  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مهاوخیم  يرآ  مدرک :

هک تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دـناوخ : نینچ  دوب  هناـگتفه  عرازم  فقو  دروم  رد  هک  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هماـن 
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هک ناگتفه ) عرازم  ای  ياهغاب   ) هعبـس طئاوح  هب  درک  تیـصو  تسا  هدومن  تیـصو  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف 
: زادنترابع

هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ار  نآ  تیلوت  دشاب و  فقو  ات  میهاربا ، ما  هبرشم )  ) لام هیفاص ، ینـسح ، ربنم ) نزورب   ) بثیم هقرب ، لالد ، فاوع ،
یهاوگ ریبز  دادـقم و  نینچمه  تسا و  هاوگ  تیـصو  نیا  رب  دـنوادخ  دـشاب  منادـنزرف  نیرتگرزب  هب  وا  زا  سپ  مدرک و  راذـگاو  مالـسلا )

[. 1161  ] تشون مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ار  تیصو  نیا  دهدیم و 
هحفص 698] ]

نآرق متخ  ياعد 

: دناوخیم ار  اعد  نیا  دومرفیم  متخ  ار  نآرق  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح 
. نک اطع  ارم  ردص  حرش  نآرق ، هب  ایادخ  يردص  نآرقلاب  حرشا  مهللا 

. نک راداو  دوخ  یگدنب  راک  هب  ار  مندب  نآرق  هب  یندب و  نآرقلاب  لمعتساو 
. شخب ییانشور  ار  ما  هدید  نآرق ، هب  يرصب و  نارقلاب  هروث  و 

. نک اهر  ار  منابز  نآرق ، هب  یناسل و  نآرقلاب  قلطءا  و 

نک شرافس  تا  هداوناخ  هب 

 … هد نامرف  تسا  هداوناخ  هب  دومرف : لیمک  هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح 
 … تاوصالا هعمس  عسو  يذلا  وف  مئان  وه  نم  ۀجاح  یف  اوجلدی  مراکملا و  یف  اوح  ورت  نا  کلهارم  لیمک  ای 

عفر يارب  اهبش  یکیرات  رد  دنزاس و  هتـسارآ  تافـص  مراکم  قالخا و  دـماحم  هب  ار  نتـشیوخ  هک  هد  نامرف  ار  دوخ  هداوناخ  لیمک ! يا 
رورـس و نارگید ، لد  رد  سک  ره  تسا ، هدرک  هطاـحا  ار  تاوـصا  شییاونـش ، هک  ادـخ ، نآ  هـب  دـنگوس  دنـشوکب ، ناـگتفخ  يدـنمزاین 

نانچمه فطل  نآ  دروآ ، موجه  سک  نآ  هب  هصغ  هودنا و  نوچ  هک  دـنیرفایب  یفطل  رورـس ، نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـنک ، داجیا  ینامداش 
[. 1162  ] دیادزب سک  نآ  لد  زا  ار  هودنا  رثا  دربیم  دوخ  اب  ار  نارتشا  لوضف  بیشارس ، رتسب  رد  هک  یلیس 

.. سانشب ار  دوخ  هنامز  لها 

: دومرف شرافس  تحیصن و  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح 
 … هقافلا ءالبلا  نم  نا  ینب  ای  هنامز  لها  فرعیل  هناسل و  ظفحیلف  هناش  یف  رظنی  نا  لقاعللا  دبال  هنا  ینب  ای 

ریزو و نوچمه  يرابدرب  ملح و  و  تسوا ، رای  تسود و  یمدآ  رد  درخ  مزیزع  رسپ 
هحفص 699] ]

رد هک  دیاب  دنمدرخ ، مرسپ  تسا . يو  رکشل  نیرتهب  هلزنم  هب  ییابیکش  ربص و  و  نابرهم ، ردپ  دننامه  ارادم  و  قیفر ،
دوخ یتسد  یهت  مرـسپ ، دـشاب . فراع  دوخ  رـصع  مدرم  نامز و  لها  قح  رد  دراد و  دوخ  رایتخا  رد  ناـبز  درگنب و  تقد  هب  شیوخ  راـک 

نآ زا  رترب  نکیل  تسا  تمعن  دوخ  تنکم  تورث و  تسا . وا  لد  يراـمیب  رتدـب  نآ  زا  یمدآ و  مسج  يراـمیب  رتدـب  نآ  زا  تسا و  ییـالب 
يادخ اب  نآ  رد  هک  یتمسق  تسا : شخب  هس  نم  ؤم  تاقوا  مرسپ ، تسا . يو  بلق  ياوقت  تمعن  نآ  زا  رتالاب  ناسنا و  ندب  تمالس  تمعن 

هک یتمعن  زا  موس  شخب  رد  دـنک و  دوخ  راـتفر  راـک و  رد  رظن  سفن د و  هبـساحم  فرـص  ار  رگید  تمـسق  دـنک و  زاـین  زار و  نتـشیوخ 
لوذبم یفاک  تیانع  هجوت و  دروم  هس  هب  هک  تسا  ریزگان  ناملـسم  نم  ؤم  ره  زین  درب . هرهب  تسا  هدومرف  راوازـس  لالح و  وا  رب  دـنوادخ 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1163 . ] تسا هدیدرگ  حابم  لالح و  هچنآ  زا  يا  هرهب  نیسپاو و  زور  يارب  یماگ  یگدنز و  تشیعم و  عضو  رد  یمیمرت  دراد 

نسح ماما  اب  یلع  ماما  نیریش  يوگتفگ 

نـسح ماما  شرـسپ  اب  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هک  دـنکیم  ثیدـح  میعنوبا  زا  بهذـم ) یعفاش  همالع   ) هحلط نب  دـمحم 
: دادیم باوج  مالسلا ) هیلع   ) نسح درکیم و  لا  ؤس  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب . هدیشک  لیم  هب  ینیریش  يوگتفگ  مالسلا ) هیلع  )

نایم زا  یکین  اب  ار  اهیدـب  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) نسح تسیچ ؟ حالـص  دـشر و  ینعم  رـسپ  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 
. نتشادرب

. نتشذگ ناشیاطخ  زا  نتشاد و  هاگن  دوخ  هیاس  رد  ار  نادنواشیوخ  داد  باوج  تسیچ ؟ فرش  دیسرپ 
لئاس ياطعا  سفن و  فافع  داد  باوج  تسیچ ؟ تورم  تفگ 

. نتسیرگن طایتحا  اب  گرزب  کچوک و  رایسب و  كدنا و  رد  دومرف  تسیچ ؟ تقد  درک  لاوس 
نتساوخ دوخ  ناسک  جنر  دوخ و  تحار  تفگ : تسیچ ؟ یگیامورف  دیسرپ :

. ندیشخب یشیورد ، رد  هاوخ  يرگناوت  رد  هاوخ  لاح  همه  رد  تسیچ ؟ مرک  دیسرپ :
هحفص 700] ]

. نتسج هیامرس  رد  شیوخ  فرش  داد : باوج  تسیچ ؟ لخب  دیسرپ :
. شیاسآ رد  هچ  یتسدگنت و  رد  هچ  لاح  همه  رد  يربارب  داد : باوج  تسیچ ؟ يردارب  دیسرپ :

. نتخیرگ نمشد  زا  ندرک و  هلمح  تسود  رب  تفگ : تسیچ ؟ سرت  دیسرپ :
. تسا يراگزیهرپ  اوقت و  هب  تبغر  تمینغ  داد : باوج  تسیچ ؟ تمینغ  دیسرپ :

. ندروخ ورف  ار  دوخ  مشخ  نتشاد و  هاگن  ار  نتشیوخ  تفگ : تسیچ ؟ يرابدرب  دیسرپ :
. ندرک تعانق  شیوخ  تمسق  رب  تفگ  تسیچ ؟ يزاین  یب  دیسرپ :

. یتسرپ سوه  تفگ : تسیچ ؟ ییادگ  دیسرپ :
. نتشادهگن شیوخ  تمرح  دومرف  تسیچ ؟ تعانم  درک : لا  ؤس 

. ندرک عزج  ثداوح  ربارب  رد  داد : باوج  تسیچ ؟ تلذ  درک : لا  ؤس 
. ندرک يزاب  دوخ  شیر  اب  لفاحم  رد  دومرف : تسیچ ؟ تقامح  درک : لا  ؤس 

. نتفر فیرح  راکیپ  هب  ساره  سرت و  یب  داد : باوج  تسیچ ؟ تءارج  تفگ :
. نتفگ نخس  هدوهیب  تفگ : تسیچ ؟ هدوهیب  جنر  دیسرپ :

. ندوشخب تردق  نیع  رد  ندیشخب و  یتسدگنت  نیع  رد  دومرف : تسیچ ؟ تمظع  دیسرپ :
. ندرپس رطاخ  هب  ار  اههدینش  داد : باوج  تسیچ ؟ لقع  درک : لا  ؤس 

. نتفاترب شنامرف  زا  رس  ندرمش و  کچوک  ار  دوخ  ياوشیپ  داد : باوج  تسیچ ؟ لهج  درک : لا  ؤس 
. نتسج يرود  يدب  زا  نتسب و  راکب  ار  یکین  تسیچ ؟ ییانشور  دیسرپ :

. ندرک ارادم  ناتسد  ریز  اب  تفگ : تسیچ ؟ طایتحا  دیسرپ :
. ندیود تسد  هب  ایند  ناگیامورف  یپ  رد  نتفگ و  كرت  ار  دجسم  داد : باوج  تسیچ ؟ تلفغ  درک : لا  ؤس 

. یگیامورف تفگ : تسیچ ؟ تهافس  دیسرپ :
. ندرک هایس  دوخ  تسد  اب  ار  دیفس  تخب  داد : باوج  تسیچ ؟ نامرح  درک : لا  ؤس 
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. درادب نمیا  ناششین  نابز و  مخز  ار  دوخ  هلیبق  هریشع و  هک  سک  نآ  تفگ : تسیک ؟ دیس  درک : لا  ؤس 
هحفص 701] ]

دادغب هب  لوغم  ناخ  وکاله  هلمح  رد  یلع  ماما  یخیرات  ییوگشیپ 

فارشا فجن  البرک و  هلح و  هفوک و  ياهرهـش  ندوب  ظوفحم  تلع  دیامنیم : لقن  رهطملا  نب  فسوی  نیدلادیدس  شردپ  زا  یلح  همالع 
زا هلح  مدرم  رثکا  دیـسر  دادغب  رهـش  جراخ  هب  دوخ  رکـشل  اب  ناخوکاله  یتقو  هک  دوب  نیا  لوغم  ناخوکاله  رکـشل  یبارخ  ماع و  لتق  زا 

، دنتسه هعیش  یملع  غباون  زا  هس  ره  ازعلا  یبا  سوواط و  نبدیـس  نم و  ردپ  نکیل  دندرک . رارف  فارطا  هب  كرت و  ار  دوخ  ياه  هناخ  سرت 
نوریب رد  همان  نوچ  دنداتسرف  هتشون و  ار  همان  دننک . راهظا  ار  دوخ  ندوب  میلست  احیرص  دنسیونب و  يا  همان  ناخوکاله  هب  دنتفرگ  میمـصت 

رد مدرم  دیتسه و  هلح  رهش  گرزب  هک  رفن  هس  امش  دیسیونب : همان  باوج  رد  داد  نامرف  اروف  دیسر ، دوب  هرصاحم  هک  یتقو  رد  دادغب  رهش 
نبا سوواط و  نب  دیس  دیسر  همان  نوچ  داتسرف ، دوخ  نایهاپس  زا  رفن  ود  هلیـسو  هب  ار  خساپ  هاگنآ  دییآ . نم  دزن  هب  دنـشابیم  امـش  رایتخا 

هک لاح  رد  رومءام  ود  نآ  اب  اهنت  مرـضاح و  نم  تفگ : مردپ  اذل  دنورب . يو  شیپ  دـندشن  رـضاح  دـنتفای  نآ  نیماضم  رب  عالطا  زعلا  یبا 
نتـشونب دییایب و  اجنیا  هب  دیدومن  تءارج  روطچ  امـش  تفگ  تفگـش  لاح  اب  لوغم  هاشداپ  دش . راپـسهر  وکاله  دزن  تشاد  هارمه  یباتک 

؟ هدیدرگن مولعم  امش  هفیظو  تکلمم و  عضو  یگنوگچ  هدشن و  حتف  دادغب  رهش  هک  یلاح  رد  يا  همان  نینچ 
هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  زا  دشابیم  یتیاور  ساسا  رب  سرت  چیه  نودب  نم  ندمآ  همان و  نتشون  شاب  رایـشه  دومرف : خساپ  رد  يو 

: دنا هدومرف  ءاروز  هبطخ  رد  هغالبلا  جهن  باتک  رد  هک  تسا ، هدیسر  امب  هک  مالسلا )
نآ رد  عیسو و  تسا  يرهش  تسیچ ؟ دادغب  هک  دینادیم  هچ  دادغب و  رخآ ؛) یلا   ) لثا و تاذ  نمرا  ءاروزلام  کیردا  ام  و  [ 1164  ] ءاروزلا

تفالخ اجنآ  رد  سابعلا  نب  ءافلخ  زا  یخرب  دننیزگ و  نکـسم  نآ  رد  يرایـسب  تیعمج  دوش و  يراذـگ  هیاپ  مکحم  نردـم  ياهنامتخاس 
دننک

هحفص 702] ]
کچوک و ناشیاهمـشچ  هقدـح  دنـشاب و  دـنمورین  ناوج و  هک  دـنوش  يرکـشل  موجه  راچد  دـیاب  رمالا  رخآ  دـنیامن  متـس  روج و  نانآ  و 

چیه هب  نانآ  دنتهبا و  توطس و  ياراد  دنلب و  رایـسب  ناشیاهادص  دشابیم و  نینهآ  هرز  زا  نانآ  سابل  هدش و  قوط  رپس ، دننام  ناشتروص 
دوش و نوگنرـس  هکنآ  رگم  دوشن و  هتـشارفا  گنج  هب  ناشربارب  رد  یمچرپ  یناطلـس و  چیه  دنیامنیم و  حتف  هکنآ  رگم  دـنرذگن  يرهش 

. دزیخرب ناشتفلاخم  هب  هک  یسک  يارب  تسا  گرزب  ءالب 
تبسن يزوریپ  تراشب  هژیوب  هدینش  مالسلا ) هیلع   ) یضترم یلع  ترضح  رابرهگ  تاملک  زا  ار  اهییوگ  شیپ  نیا  نوچ  لوغم  ناخوکاله 
تـشون يا  همان  اروف  دید ، قباطم  شرکـشل  دوخ و  رد  دوب  هدومرف  نایب  ترـضح  هک  یتامالع  همه  دنیایب و  وا  گنج  هب  هک  یناهاشداپ  هب 

ار البرک  رهش  فجن و  رهش  هفوک و  رهش  هلح و  رهش  مدرک  حتف  ار  دادغب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ییوگ  شیپ  نیا  هطساوب  هاگ  ره  هک 
ییوگشیپ نیاب  دامتعا  اب  سپس  تشاذگ . مهاوخ  ناما  رد  ندش  ریـسا  نتـشک و  زا  ار  تیعمج  نآ  همه  وفع و  دروم  یکلب  اهنآ  نینکاس  اب 

لتق هب  هجو  نیرتدب  هب  دوب  سابعلا  نب  هلـسلس  نیرخآ  هفیلخ  هک  مصعتـسم  دوش و  هلمح  دادغب  هب  داد  نامرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
[. 1165  ] دوزفا ترضح  ناگتفیش  رب  راشتنا و  ناهج  در  ار  ترضح  ییوگشیپ  نیا  قدص  دومن و  یتفگش  يزوریپ  دیناسر و 

یلع ماما  طسوت  ربمایپ  بسن  زار  نایب 

دمحم بسن  شنیرفآ و  زا  فیـصوت  رد  ترـضح  نا  هک : دـنکیم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماـما 
هکنآ زا  شیپ  دومرف ، قلخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  سدقم  رون  یلاعت  دنوادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هب دنک  شنیرفآ  هدارا  ار  ایبنا  زا  يدـحا  هکنیا  زا  لبق  دـنیرفایب و  ار  خزود  تشهب و  ملق و  حول و  یـسرک و  شرع د و  نیمز و  اهنامـسآ و 
: دومن قلخ  باجح  هدزاود  رون  نآ  هب  لاس ، رازه  راهچ  تسیب  دص و  راهچ 

باجح - 7 تمارک . باـجح  - 6 تداعـس . باجح  - 5 تمحر . باـجح  - 4 تنم . باـجح  - 3 تمظع . باـجح  - 2 تردـق . باجح  - 1
. تعافش باجح  - 11 تعفر . باجح  - 10 توبن . باجح  - 9 تیاده . باجح  - 8 تلزنم .

هحفص 703] ]
. یلعالا یبر  ناحبس  تفگیم : وا  داد و  يراج  لاس  رازه  تردق 12  باجح  رد  ار  سدقم  رون  نآ  سپ 

رسلا ملاع  ناحبس  تفگیم : وا  لاس و  رازه  هدزای  تمظع  باجح  رد  و 
وهلیال مئاق  وه  نم  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  هد  تنم  باجح  رد  و 

یلعالا عیفرلا  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  هن  تمحر  باجح  رد  و 
وهسیال مئاد  وه  نم  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  تشه  تداعس  باجح  رد  و 
رقتفیال ینغ  وه  نم  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  تفه  تمارک  باجح  رد  و 

میرکلا میلعلا  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  شش  تلزنم  باجح  رد  و 
میظعلا شرعلا د  يذ  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  جنپ  تیاده  باجح  رد  و 

نوفصی امع  هزعلا  بر  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  راهچ  توبن  باجح  رد  و 
توکلملا کلملا و  يذ  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  هس  تعفر  باجح  رد  و 

هدمحبو هللا  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  ود  تبیه  باجح  رد  و 
هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  تفگیم : لاس و  رازه  ود  تعافش  باجح  رد  و 

ترضح نآ  رهطا  مسا  سپ  دیـشخردیم  حول  رب  لاس  رازه  راهچ  كرابم  مان  نا  دینادرگ و  رهاظ  حول  رب  ار  ترـضح  نآ  سدقم  مان  سپ 
یلاعت قح  هکنآ  ات  دـیدرگیم  لالج  تعفر و  لاوحا  رد  نینچمه  دیـشخبیم  رون  اجنآ  رد  لاس  رازه  تفه  دـینادرگ و  رهاـظ  شرع  رب  ار 

میهاربا رد  ات  لیئالهم …  رد  نانیق  زا  نانیق و  رد  شونا  زا  شونا و  رد  ثیـش  زا  ثیـش و  رد  مدآ  زا  داد و  ياج  مدآ  بلـص  رد  ار  رون  نآ 
رد بلطملادبع  زا  بلطملادبع و  رد  شیرق  دیـس  مشاه  زا  مشاه و  رد  فانمدـبع  زا  فانمدـبع و  رد  لیعامـسا …  رد  میهاربا  هللا و  لیلخ 

یتقو ناداش  نادـنخ و  نینم  ؤملاریما  ردام  دـسا  تنب  همطاف  [ 1166 . ] دـمآ ایند  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد و  ياج  هللادـبع 
. داد ربخ  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  هب  ار  وا  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ردپ  بلاطوبا  دزن  دمآ  ایندب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

[. 1167 . ] ییازیم ار  وا  ریزو  یصو و  يوشیم و  رادراب  مه  وت  یتفگش ؟ رد  رما  نیا  زا  رگم  تفگ : يو  هب  بلاطوبا  سپ 
هحفص 704] ]

؟ تسیک مامه 

فورعم مامه  هبطخ  هب  تسا و  يدنلب  تیاور  هک  هدـش  لقن  هغالبلا  جـهن  یفاک و  لوصا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  تسا  یتیاور 
(: مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  مینکیم  لقن  یفاک ص 226  لوصا  دلج 2  زا  ار  هبطخ  نیا  لوا  تمسق  ام  تسا و  یبیجع  هبطخ  نیا  تسا .

شیاج زا  دوب  هبطخ  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  یتقو  دوب  ییاشوک  دهاز  دـباع و  دـندرکیم و  ادـص  مامه  ار  وا  هک  يدرم 
. مینیبیم نامدوخ  ربارب  رد  ار  وا  راگنا  هک  نک  فیرعت  ام  يارب  روطنآ  ار  نم  ؤم  نانم ! ؤمریما  يا  تفگ : دش و  دنلب 

لامجا روطب  ماما  نآ  زا  سپ  دـیدیم ، باوج  ریخءاـت  رد  ار  تحلـصم  اریز  دومرف : گـنرد  لـمءات و  وا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
اب ادــخ  ینعی : [ 1168  ] نونـسحم مه  نیذـلاو  اوـقتا  نیذـلا  عـم  هللا  نا  هک  شاـب  راـکوکین  سرتـب و  ادـخ  زا  دوـخ  وـت  ماـمه ، يا  دوـمرف :
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ؤم فاصوا  زا  لصفم  يا  هبطخ  ماما  داد : دنگوس  ار  ترـضح  هکنیا  ات  درکن  افتکا  خـساپ  نیا  هب  مامه  تسا . نارادرکوکین  ناراکزیهرپ و 
دیشاب دومرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفر . ایند  زا  یشوه  یب  نآ  رد  دش و  شوه  یب  مامه  درامشیم  ار  نم  ؤم  فاصوا  ماما  نوچ  دومرف : نم 

یکی دنکیم  ریثءات  نینچ  شلها  هب  تسرد  ياهزردنا  دومرف : نآ  زا  سپ د  مدیـسرتیم و  وا  رب  يدمآ  شیپ  نینچ  زا  هک  ادخ  هب  دـنگوس 
ریثءاـت وت  رد  اهزردـنا  نیا  ارچ  و  يراد ؟ لاـح  هچ  وت  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  اـی  تفگ : دوـب ) جراوـخ  زا  هکاوـک  نبا   ) نیرـضاح زا 

زا هک  تسا  یتقو  ار  یلجا  ره  وت  رب  ياو  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما يدـش )؟ وا  گرم  ثعاب  ارچ  یتشادیم  نامگ  نینچ  نوچ  ای  درادـن ،
. تسیزاب دنار  تنابز  رب  ناطیـش  هک  راتفگ  هنوگنیا  زا  سپ  دنکیمن  زواجت  نآ  زا  هک  تسا  یببـس  دوشیمن و  دوز  ای  رید  درذـگیمن  نآ 

[. 1169]
 … نطفلا سیکلا  وه  نم  نم  ؤملا  مامه  هبطخ  نتم 

شدوخ رگید و  زیچ  ره  زا  شلد  دنکیمن  راکشآ  ارنآ  دشاب  هتـشاد  مه  يا  هصغ  رگا  تسا و  شاشب  هک  تسا  شوه  زیت  كریز و  نم  ؤم 
تسا دنمزآ  راکعمط و  اهکین  تانـسح و  هب  تبـسن  دنکیم و  يرود  دشاب  ینتفر  نیب  زا  هک  سک  ره  زا  رتراوخ ، شرظن  رد  زیچ  همه  زا 

نیرفن ببس و  شراک  دنکیمن ، هدوهیب  ثحب  رج و  دشابیمن ، گنت  مشچ  تسین  زوت  هنیک 
هحفص 705] ]

تـسود ار  هعمـس  اـیر و  دـیآیمن ، شـشوخ  دـشاب  نارگید  زا  رتـالاب  هکنیا  زا  دـنکیمن ، تبیغ  دریگیمن ، بـیع  هتـسویپ  تـسین ، ندرک 
( وا قح  رد  نارگید  کین   ) تسا تورم  اب  تسا ، راقو  اـب  ناوارف  شتوکـس  تسا ، یلاـع  شتمه  تسین ، تواـفت  یب  لـئاسم  رد  درادیمن ،

دونـشخ شرقف  زا  تسین ، دروم  یب  تسا و  لقعت  رکفت و  يور  زا  دـشاب  هتـشاد  مه  یمغ  رگا  تسا ، ناد  ردـق  درمیاـپ و  دـنامیم ، شداـی 
دیوگیمن و غورد  مک ، شتیذا  و  تسا ، نامیپ  دـهع و  هب  دـنبیاپ  تسین ، شراک  رد  دادبتـسا  تسا ، فاطعنا  لباق  دروخ و  رب  شوخ  تسا 

 … دنکیمن يرد  هدرپ 

هطقن نودب  يا  هبطخ  داریا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهلا و  دمح  نوچ  یلئاسم  نوماریپ  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هک  هطقن  نودب  تسا  يا  هبطخ 
ینالوط هبطخ  نیا  هتبلا  : ) دـنا هدومرف  تبحـص  تایقالخا و …  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جاودزا  قح -  تعاـطا  یتسرپ -  تب 

(. تسا هدمآ  نآ  زا  يرصتخم  هک  تسا 
دمحلا هللا هالوا ، دمحلا و  مرکا  هامسا و  دمحلا و  رهطا  هارسا و  دمحلا و  عرسا  هالحا و  دمحلا و  دکوا  هل  و  هاوام ، دمحلا و  لها  دمحلا هللا 

لهـسم راطمالا و  لسرم  داوطالا و  دـطوم  داهملا و  حـطاس  دورطم ، لک  لام  دولوم و  لک  روصم  دولا  کلاملا  دومحملا و  کلملا  کلملا 
لمک هحامس و  مع  اهردصم ، رومالا و  دروم  اهررکم و  روهدلا و  روکم  اهکلهم و  كالم و  الا  رمدم  اهکردم و  رارـسالا و  ملاع  راطوالا ،

ممالل هلا  هللا ال  وه  و  هاوالا ، دحو  امک  هدـحوا  ادودـمم و  ادـمح  هدـمحا  لمرا ، لمرلا و  عسوا  و  لمالا ، لاوسلا و  عواط  و  لمه ، هماکر و 
 … هاوس هلدع و  امل  عداصال  هاوس و 

نیرت و هدرتسگ  نیرت و  عیرـس  نیرت و  نیریـش  نیرترب و  دشابیم و  وا  صتخم  نآ  هگیاج  هدوب و  دمح  لها  هک  ار  يدنوادخ  ءانث  دمح و 
شیاتـس و دروم  تسا  یهاشداپ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس د  داـب . وا  تاذ  رب  اهدـمح  نیرتراوازـس  نیرت و  یمارگ  نیرتـالاب و  نیرتکاـپ و 

هدـننارتسگ تسا ، هاـگهانپ  اـجلم و  ار  يا  هدـش  درط  ره  دـشخبیم و  تروـص  ار  يدوـلوم  ره  تبحم ، اـب  ناـبرهم و  رایـسب  تسا  یکلاـم 
هب اناد  ملاع و  تسا ، اهزاین  تالکـشم و  هدننک  ناسآ  اهناراب و  هدنتـسرف  ورف  تسا ، اهيدـنلب  اههوک و  هدـننک  اپرب  اهارحـص و  اهتشد و 

نانآ هدناسر و  ماجنارس  هب  ار  ناراگزور  تسا ، ناهاشداپ  همه  هدننک  دوبان  هدنبوک و  مهرد  رارسا و  همه 
هحفص 706] ]
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اب وا ، شـشخب  ربا  هتفرگرب و  در  ار  زیچ  همه  شیاـطع د  دوج و  تسوا ، روما  همه  ردـصم  عجرم و  دروآیم و  دوجو  هصرع  هب  اددـجم  ار 
. تسا هدیشخب  هعسوت  ینوزفا و  نارازگیر  هب  دومن و  هدروآرب  ار  ناگدنب  ياهدیما  اههتساوخ و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ناگمه  شزیر ، لامک 

هناگی ار  وا  نایرگ ، هدـننک  اعد  هدـنب  هک  هنوگنامه  مرامـشیم  شا د  هناگی  و  اهتنا ، یب  یـشیاتس  دـمح و  ار ، وا  منکیم  شیاتـس  دـمح و 
دزیر ورف  مهرد  هدرک  میظنت  اپ و  رب  وا  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  یـسک  و  تسین ، وا  زج  ییادـخ  ار  اهتما  هک  يدـنوادخ  تسوا  درامـشیم و 

[. 1170…  ]

یلاعت قح  دمح 

باتک زا  ار  نآ  زا  یتالمج  هنومن  باب  زا  هک  دراد  یلاع  رایـسب  یبلاـطم  دـمح  باـب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنم  ؤمریما  ناـفراع  يـالوم 
: مینکیم لقن  ص 73  راحبلا ج 3 ، ۀنیفس  كردتسم 

 … هتینادمص هتیتوه  الب  فارتعالا  قرط  نم  اقیرط  و  هیدماح ، یلا  هنم  ۀجاح  ریغ  نم  هدابع  یلع  دمحلا  لعج  يذلا  دمحلا هللا 
هملک نیا  و  دشاب ، دنمزاین  نانآ  يرازگساپس  هب  هکنیا  نودب  دومرف ، دمح  فیرشت  هب  فرـشم  ار  شناگدنب  هک  ساپـس ، ار  دنوادخ  ینعی :

دوخ تیدرف  تیبوبر و  تیدمـص و  تیتوهـال و  هب  فارتعا  ياـههار  زا  یهار  دزیخرب ، دوجو  تقیقح  بلق و  قمع  زا  دـیاب  هک  ار  هعماـج 
، ظـفل نیا  رـس  نوـنک و  رد  و  دوـمرف ، شلـضف  بلاـط  يارب  نشور  یهار  درک و  مـالعا  داـبع  رب  شتمحر  داـیدزا  تـلع  ار  نآ  داد و  رارق 

. داد هولج  تسا  يدمح  ره  رب  تبسن  وا  ندوب  معنم  هب  فارتعا  دمح  ساپس و  هک  ار  ینعم  نیا  تقیقح 

یشاب مدق  تباث  ادخ  هار  رد  رگا 

رد مدوب  هتـساخرب  تاجانم  اعد و  هب  قح  ترـضح  هاگـشیپ  هب  مدرکیم و  عوکر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  رانک  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
؟ يدوب يراک  هچ  رد  دومرف : هلب ، متشاد ، هضرع  غبـصا  دومرف : دمآ و  نوریب  دوخ  هناخ  رد  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترـضح  تقو  نیا 
. يرآ مداد : خساپ  مزومایب ؟ وت  هب  دینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ییاعد  يراد  هقالع  دومرف : اعد . عوکر و  رد  متفگ :

. وگب دومرف :
هحفص 707] ]

لاح ره  رب  ار  ادخ  ساپس  هدوب و  هچنآ  رب  ار  ادخ  ساپس  لاح ؛ ناک  یلع  دمحلا هللا  ناکام و  یلع  دمحلا هللا 
هتشاد لوبق  ار  قح  رب  ياوشیپ  يربهر  دوجو  مامت  اب  یشاب و  مدق  تباث  ادخ  هار  رد  رگا  دومرف : دز و  مپچ  هناش  رب  شتسار  تسد  اب  سپس 

[. 1171 . ] تسا رت  نابرهم  تدوخ  دوجو  هب  وت  زا  نابرهم  دنوادخ  یشاب  زاب  لد  تسد و  ادخ  هار  رد  لام  هلءاسم  رد  یشاب و 

ایند هب  ییانتعا  یب 

ای دندرک : لا  ؤس  ما . هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  هک  هد  بیرف  ار  يرگید  ایند  يا  دومرفیم : فلتخم  ياهزارف  رد  اهراب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نیا وت  هک  تسا  روطچ  یلو  دنسرتیم  وت  ریشمش  زا  گنج  نیدایم  ناروآ  مزر  روالد و  نادرم  همه  میتسه  بجعت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

؟ یسرتیم ایند  زا  نینچ 
رگا هتشاک ، وت  رمع  يوج  رانک  رب  ار  نآ  زآ ، سوه و  يوه و  تسد  هک  تسا  روآراخ  تخرد  ایند  نیا  دیرادن  ربخ  امش  دومرف : ترـضح 

یق دـنمورین و  نآ  راخ  زونه  هک  راک  زاغآ  رد  هک  دیدینـشن  اـیآ  دـتفایم و …  وت  یکاـپ  تمـصع  نماد  رد  نآ  راـخ  ینکن  يرود  نآ  زا 
؟ دیرد ار  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح  تمصع  نماد  دوب  هدشن 

[. 1172 ! ] دنکیم هچ  بلاطوبا  رسپ  یلع  اب  هتفرگ  توق  نآ  راخ  هک  نونکا 
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؟ هچ ینعی  نینمؤملاریما 

زا دومرف : دندیمان ؟ نینم  ؤملاریما  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ارچ  مدرگ  تیادف  مدرک  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : دـیزی  نبرباج 
نامنادناخ يارب  ییاذغ  میروآیم  انلها و  ریمن  يا و  هدینـشن  ار  دنوادخ  لوق  رگم  تخومآیم  اهنآ  هب  درکیم و  هیذغت  ار  نانآ  دوخ  ملع 

هیآ 65. فسوی  هکرابم  هروس 
هضبق هنایم  رد  هک  دندیمان  راقفلاوذ  تهج  نیدب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریـشمش  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

يریشمش نآ  دوب ، هرقن  زا  شا  هتسد  دروآ و  نامـسآ  زا  لیئربج  هک  يریـشمش  نامه  رمک ، هریت  ياه  هرهم  هب  هیبش  دوب  ازارد  هب  یطخ  نآ 
[. 1173  ] یلع الا  یتفال  راقفلاوذ و  الا  فیس  دروآ ال  رب  دایرف  نامسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هک 

هحفص 708] ]

بش زامن  قیفوت  مدع 

ای ممورحم ؟ بش  زاـمن  ندـناوخ  زا  نم  یلع ! اـی  درک : لا  ؤس  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  تمدـخ  يدرم  يزور 
راتفرگ و ار  وت  تناهانگ  هک  یتسه  يدرم  وت  کبونذ ، کت  دیق  دق  لحر  تنا  دومرف : ترـضح  لیللاب ؛ ةولـصلا  تمرح  ینا  نینم ! ؤملاریما 

[. 1174 (. ] يوشیمن بش  زامن  ندناوخ  هب  قفوم  ور  نیا  زا   ) تسا هتخاس  دیقم 

شناد ملع و 

: دومرف ترضح  درک  شسرپ  شناد  ملع و  دروم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  یصخش  يزور 
منهج شتآ  نتخوس  رد  دوخ  ربص  تقاط و  ردـق  هب  ب) ینک . تدابع  ار  وا  دـنوادخ ، هب  دوخ  جاـیتحا  ردـق  هب  فلا ) تسا  هلک  راـهچ  ملع 

[. 1175 . ] ییامن هیهت  هشوت  ترخآ  رد  تیاقب  رادقم  هب  و  د ) ینک . راک  ایند  يارب  ایند  رد  ترمع  هزادنا  هب  ج ) ینک . هانگ 

هدوهیب نخس 

ماـک رد  ار  دوـخ  ناـبز  یئوـگ ، هدوـهیب  یئوـگرپ و  زا  هدوـشگ و  هدوـهیب  نانخـس  هب  ناـهد  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
ره و   ) ینکیم هتکید  دوخ  ظفاح  هتشرف  ود  هلیـسوب  ار  يا  همان  تلامعا ؛ اب  وت  هک  یتسار  هب  صخـش  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دریگیمن ،

هدوهیب نخس  زا  دنب  ورف  مد  دشاب و  هتشاد  يا  هدیاف  وت  يارب  هک  وگب  ینخس  سپ  تراگدرورپ ، يوسب  دنـسیونیم ) ار  اهنآ  ینکیم  هچنآ 
[. 1176 . ] هدیاف یب  و 

هحفص 709] ]

دجسم تشهب و  قرف 

اب اریز  تسا ، رتهب  رت و  بوبحم  تشهب  رد  نتـسشن  زا  نم  يارب  دجـسم  رد  نتـسشن  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  ترـضح 
[. 1177 . ] موشیم لئان  دنوادخ  تساوخ  هب  دجسم  رد  نتسشن  اب  یلو  ما  هدش  لئان  مدوخ  هتساوخ  هب  تشهب  رد  نتسشن 

زامن هب  دمآیم  شیپ  یمهم  راک  مالسلا ) هیلع   ) نانم ؤمریما  ترـضح  يارب  عقوم  ره  هک ، تسا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  و 
یهودنا اب  هک  امـش  زا  کی  ره  دندومرف : زین  و  [ 1178  ] ءالصلا ربصلاب و  ونیعتساو  دندرک : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دربیم ، هانپ  ندناوخ 

ایآ دیهاوخب  ادخ  زا  ار  دوخ  دئادش  هودنا و  عبر  دیناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب و  دجسم  هب  دیریگب و  وضو  دش  هجاوم  ایند  ياههودنا  زا 

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1179 . ] ةالصلاو ربصلاب  ونیعتساو  دومرف : دنوادخ  هک  دیا  هدینشن 

یلع ماما  زا  يا  هزجعم 

: درک ضرع  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  دزن  هلیبق  نآ  زا  یناوج  تشاد ، موزخم  ینب  رد  یئاد  دـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنم  ؤمریما 
. متحاران رایسب  وا  گرم  رد  نم  تفر و  ایند  زا  مردارب  ناج  یئاد 

. هدب ناشن  نم  هب  ار  شربق  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يرآ ؛ تفگ : وا  ینیبب ؟ ار  وا  یهاوخیم  ایآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
رمک هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درب  هچراپ  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  صخش  نآ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگنآ 
نابز هب  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ربق  زا  وا  دز ، وا  ربق  هب  دوخ  ياپ  اب  هاگنآ  دروخیم  مه  هب  شیاهبل  دیسر  ربق  رانک  هب  هک  یتقو  دوب ، هتـسب 

: تفگیم نخس  یمجع 
نالف نالف و  شور  هب  ام  یلو  ارچ  درک : ضرع  وا  يدوبن ؟ برع  یتفر  ایند  زا  وت  هک  یتقو  رگم  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

[. 1180 . ] درک رییغت  نامنابز  ور  نیا  زا  میدرم 

؟ دننایک ادخ  ناتسود 

هیآ رد  هک  ادخ  ناتسود  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  زا  يزور  دیوگیم : سابع  نبا 
هحفص 710] ]

نآ هب  [ 1181  ] دنوشیم نیگهودنا  هن  دنراد و  یمیب  هن  ادخ  ناتـسود  یتسار  هب  هک  دـینادب  نونزحی ؛ مه  مهیلع و ال  فوخ  ءایلوا ال  نا  الا 
: دندومرف خساپ  رد  ترضح  دش ؟ لا  ؤس  هدش ، هراشا 

صالخا د يور  زا  ار  ادخ  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ   … اهرهاظ ؛ یلا  سانلا د  رظن  نیح  ایندلا  نطاب  یلا  اورظن  و  هتدابع ، یف  هللا  وصلخا  ماق 
بیرف مدرم  هک  لاح  نامه  رد  دـنرگنیم و  نآ  نورد  نطاـب و  هب  ناـنآ  دـنرگنیم  اـیند  رهاـظ  هب  مدرم  هک  یماـگنه  دـننکیم و  شتـسرپ 
تـسد دنراد ، ربخ  دننادیم و  هک  هچنآ  زا  اهنآ  ور  نیا  زا  دننادیم . یبوخ  هب  ار  نآ  هدنیآ  اهنآ  دنا ، هدروخ  ار  ایند  رذـگدوز  ياه  شوخ 

[. 1182 . ] دنشکیم دناریمیم ، بلق ) لد و   ) ار نانآ  يدوزب  دننادیم  هک  ار  یلایما )  ) نآ و  دنشکیم ، نآ  زا 

نوراه گرم  یگنوگچ 

یسوم لیئارسا  ینب  هنوگچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  دندیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یـسربط 
یناکم هب  نوراه  شردارب  هارمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم يزور  دومرف : ترـضح  درک ، هئربت  ار  وا  دنوادخ  یلو  دندرک  رازآ  تیذا و  ار 
نوراه هک  داد  ربخ  لیئارسا  ینب  هب  تشگزاب و  یتقو  یسوم  درک ، حور  ضبق  ار  نوراه  یلاعت  يادخ  دندیسر ، یهوک  هب  یتقو  دنتفریم ،

تافو وا  ییوگیم  ام  هب  يا و  هدمآ  نونکا  يدناسر  لتق  هب  يدرب و  ار  نوراه  دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) یـسوم هب  لیئارـسا  ینب  هدرک ، تافو 
. دوب رتراگزاس  رت و  میالم  ام  هب  وت  زا  وا  اریز  میتشادیم  تسود  رتشیب  ار  وا  ام  هک  ارچ  نوراه ، رب  يدرکیم  تداسح  وت  هدرک ،

هدروآ و نوریب  ار  نوراه  دسج  ات  درک  رما  هک  هنوگ  نآ  درک  هئربت  تخاس و  هزنم  ارتفا  تمهت و  نآ  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم دنوادخ 
نآ زا  سپ  مدرک ، تاـفو  دوخ  گرم  هب  نم  تشکن  ارم  مردارب  لیئارـسا ! ینب  يا  تفگیم : نوراـه  دـندینادرگ ، لیئارـسا  ینب  لـفاحم  رب 

[. 1183 . ] درکن ادیپ  عالطا  نآ  رب  یسک  هک  دندرک  نفد  یناکم  هب  دندرب و  ار  وا  ناگتشرف 
هحفص 711] ]
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؟ ینکیم هچ  وزرآ  خاک  رد 

: تشون هیواعم  هب  ترضح  ار  راعشا  نیا  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع راعشا  ناوید  رد 
ایانملا راد  یف  دلخلا  مورت 

مورت ام  کلثم  ما  ردق  مکف 
ایانملا کنع  منت  ملو  مانت 

موئن ای  هینملل  هبنت 
ینفت تنا  ءانفلا و  نع  توهل 

مودی ایندلا  نم  یئیش  امف 
ياهوزرآ نکل  یباوخیم و  دوخ  وت  دنتساوخیم  نینچ  زین  وت  لبق  ناینیشیپ  اسب  هچ  ینکیم و  وجتـسج  ار  تشهب  اهوزرآ  خاک  رد  ینعی :

دهاوخن نادواج  ایند  رد  زیچ  چیه  هکنآ  لاح  يا و  هتـشگ  لفاغ  ندـش  یناف  زا  وت  وش ، رادـیب  لفاغ  هتفر  باوخ  هب  يا  دریگیمن ، مارآ  وت 
. دنام

! رسپ ینابرق 

ماقم دزن  ار  مرسپ  موشب  لمع  نالف  بکترم  رگا  هک  ما  هدرک  رذن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ای  تفگ : دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دزن  يدرم 
نم فـیلکت  منک ، هچ  ـالاح  ما  هدـش  بکترم  مدادیم ، ماـجنا  یتسیاـبن  هک  ار  لـمع  نآ  ـالاح  منک و  یناـبرق  مارحلا ) دجـسم  رد   ) میهاربا

؟ تسیچ
. نک میسقت  نادنمتسم  رب  ار  شتشوگ  شکب و  یهبرف  چوق  ترسپ  ياج  هب  دومرف : ترضح 

قح يایربک  هبترمز ي  يرذگب  رگ 
[. 1184  ] تس یلعایربک  رذگ ، رود  ردص  رب 

تردق تعاطتسا و 

تردق اب  ار  اهراک  دراد و  تعاطتسا  تردق و  ناسنا  ایآ  هک  درک ؛ لا  ؤس  تعاطتسا  تردق و  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  یـصخش 
ماـجنا دوخ  ةوق  لوح و  اـب  ار  اـهراک  دراد و  تعاطتـسا  تردـق و  رگا  و  تسا ؟ تعاطتـسا  تردـق و  دـقاف  اـی  دـنکیم  دوخ  تعاطتـسا  و 

؟ تسا هنوگچ  دنکیم  دوخ  تعاطتسا  تردق و  هب  ناسنا  هک  يراک  رد  دنوادخ  تلاخد  سپ  دهدیم 
زا وت  ینعی : هللا ؟ عم  وا  هللا  نود  نم  اهکلمت  ۀعاطتسالا  نع  تلاس  دومرف : وا  هب  ماما 

هحفص 712] ]
اب ای  یتعاطتـسا ؟ نیا  بحاص  دـنوادخ  تلاخد  نودـب  دوخ و  هب  دوخ  یتسه ، تعاطتـسا  نیا  کـلام  هک  وت  اـیآ  يدرک . لاوس  تعاطتـسا 

؟ يدش نآ  بحاص  دنوادخ  تکرش 
: دومرف ماما  دیوگب . هچ  هک  دنام  ریحتم  ترضح  باوج  رد  هدننک  لا  ؤس 

ادـخ و کیرـش  ار  دوخ  وت  اریز   ) مشکیم ار  وت  دـیتسه ، تردـق  تعاطتـسا و  نیا  بحاـص  مه  اـب  ادـخ  وت و  هک ، يوـش  یعدـم  وـت  رگا 
ار وت  زاب  یتسه ، تردق  تعاطتـسا و  نیا  بحاص  ادخ ، نودب  ییوگب ، مه  زاب  رگا  و  تسا ) رفک  نیا  يا و  هدرک  ضرف د  ادـخ  شودـمه 

(. يا هدرک  جراخ  دنوادخ  هب  زاین  هریاد  زا  ار  دوخ  اریز   ) مشکیم
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یلاح رد  یشابیم ، تردق  تعاطتسا و  بحاص  قح ، هدارا  تیشم و  هب  وت  دومرف : ترضح  یلع ؟ ای  میوگب  هچ  سپ  دیـسرپ : هدننک  لاؤس 
ریغ تاذـلاب و  مئاق  بحاص  ماما  یتعاطتـسا ، نیا  بحاـص  وت  ینعی :  ) تسا تعاطتـسا  نیا  لقتـسم  بحاـص  دـنوادخ ، لاـح  نیمه  رد  هک 

( ریغ هب  یکتم 
نیع رد  دهدیم . رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ار  وت  دـنکیم ، بلـس  وت  زا  رگا  تسوا و  هیطع  وت  تعاطتـسا  نیا  دـهدیم ، تعاطتـسا  وت  هب  رگا 

دزاسیم رداق  هچ  ره  هب  ار  وت  تسوا . کلام  شدوخ  دنکیم ، کیلمت  وت  هب  هکنیا  نیع  رد  دـنکیم  کیلمت  وت  هب  هچنآ  ینادـب  دـیاب  لاح 
[. 1185 . ] دوشیمن جراخ  وا  تردق  تحت  زا  تسوا و  دوخ  تردق  تحت  زاب 

یلع ياهمسا  عاونا 

( ریش  ) ردیح ارم  مردام  [ 1186 . ] تسا هدمآ  يرا  هب  روبز  رد  يرب و  هب  تاروت  رد  ایلا و  هب  لیجنا  رد  نم  مان  دیامرفیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع
. دزیم میادص  یلع  هب  برع  داهن و  مان  ریهظ  هب  مردپ  دیمان و 

يود ره  و  دناوخیم ، نسحلاوبا  ارم  زین  نیسح  دزیم و  ادص  نیـسحلاوبا  ارم  نسح ، دوب  هدنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات 
[. 1187 . ] دندناوخ ردپ  ارم  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  یلو  دندزیم  ادص  ردپ  ار  ناشدج  اهنآ 

هحفص 713] ]

نامزلارخآ عیاقو  ییوگشیپ 

دزـشوگ ار  اهنآ  تائالتبا  نامرد  هار  دادیم و  ربخ  ناگدـنیآ  ياهیراتفرگ  بئاـصم و  زا  تاـقوا  یـضعب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
. درکیم

. دیآیم دیدپ  اهنآ  نب  رد  تشز  لمع  گرزب و  هانگ  دنچ  هک  دم  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع
. دوشیم یلومعم  ددرگیم و  راکشآ  تشز  ياهراک  - 1

. ددرگیم هراپ  مرش  تفع و  ياه  هدرپ  - 2
دوشیم ینلع  یسومان  ياهزواجت  يراک و  انز  - 3

. دنروخیم دنرامشیم و  لالح  ار  نامیتی  ياهلام  - 4
. دنکیم ادیپ  عویش  يراوخ  ابر  - 5

. دننکیم تساک  مک و  اهنزو ، ولیک و  رد  - 6
. دنروخیم هدرمش و  لالح  دیبن  مسا  هب  ار  بارش  - 7

. دنریگیم ینیریش  هیده و  ناونع  هب  ار  هوشر  - 8
. دنیامنیم تنایخ  يراد  تناما  مان  هب  - 9

. دنروآیم رد  اهدرم  تروص  هب  ار  شیوخ  نانز  نانز و  لکش  هب  ار  دوخ  اهدرم  - 10
. دننکیم یئانتعا  یب  زامن  تاروتسد  ماکحا و  هب  - 11

. دنروآیم اجب  تراجت ) ای  ایر و  يارب   ) ادخ ریغ  يارب  ار  ادخ  هناخ  جح  - 12
اهنآ يارب  لاوش )  ) هام هک  یئاج  ات  دـنکیم ، مورحم  دوخ  تاضویف  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـهیتشز  نیا  رفیک  داد : همادا  سپس 

اب دـنا  هتفرگ  هزور  ناضمر  هاـم  ناونع  هب  ار  رطف  دـیع  زور  دوشیم  مولعم  هک   ) دوشیم هدـید  هبـش  ود  یهاـگ  هک  يروطب  دوشیم  یفخم 
نآ زور  ود  هک  دوشیم ، یفخم  ناضمر  لوا  بش  ینامز  و  تسا ) هدوب  مارح  نآ  هزور  هکنیا 
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هحفص 714] ]
دیاب تقو  نیا  رد  دـنریگیم . هزور  ناضمر  هام  رخآ  لایخ  هب  ار  رطف  دـیع  زور  دـنروخیم و  نابعـش  هاـم  رخآ  ناونع  هب  هتفرگن و  هزور  ار 

(. لیس نافوط و  هلزلز و  دننام   ) دنک رفیک  ار  اهنآ  یناهگان  روطب  دنوادخ  هکنیا  زا  دیسرت 
دنا هدیمرآ  ربق  كاخ و  لد  رد  بش  یلو  دنتسه  ملاس  حبص  یناسک  هک  یئاج  ات  دریگیم ، ارف  ار  مدرم  اهالب  اهراک ، نآ  لابند  هب  هک  ارچ 

. دنتسه ناگدرم  ءزج  نادادماب  دنملاس و  بش  یهاگ  و 
دریمب و تیـصو  نودب  هدمآ و  دورف  وا  رب  یئالب  ادابم  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  هشیمه  ناسنا  تسا  مزال  دمآ ، شیپ  يراگزور  نینچ  یتقو 

. دشابن هدنز  تقو  رخآ  ات  تسا  نکمم  نوچ  دناوخب  نآ  تقو  لوا  رد  ار  زامن  تسا  بجاو 
گرم هک  تسا  نآ  سرت  هچ  دشاب  وضو  اب  هشیمه  دراد  ناکما  شیارب  رگا  دباوخن و  وضو  نودب  درک  كرد  ار  نامز  نآ  امش  زا  کی  ره 

. دیامن تاقالم  ار  ادخ  تراهط  اب  يو  حور  هک  دشاب  وضو  اب  تسا  بوخ  اذل  دسرب ، یناهگان 
زا راکـشآ ، یناهنپ و  رد  سپ  دیریگ  دنپ  هچنانچ  مداد  دنپ  ار  امـش  دیدرگ و  هاگآ  رگا  مدومن ، هاگآ  دیـسرتب و  رگا  مدـناسرت  ار  امـش  نم 

تسین و هتفریذپ  وا  زا  دشاب  هتشاد  ینیئآ  مالسا  زج  هب  سک  ره  اریز  دشاب ، ناملسم  هکنیا  رگم  دریمب ، امـش  زا  یـسک  دیابن  دیـسرتب و  ادخ 
[. 1188  ] تسا راک  نایز  ترخآ  رد 

یلع يور  لگ  هب  مناهج  ود  ره  زا  غراف 
[. 1189  ] یلع يوم  مخ  هب  مناوج  تسود  مخ  زا 

یعامتجا ياهراتفر 

و دنکن . نزرس  دوش  نامگ  دب  وا  هب  هک  ار  یسک  دهد ، رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  سک  ره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
هب ددرگیم ، عیاـش  درک  زواـجت  رفن  ود  زا  هک  یتبحـص  ره  و  رگید ) سک  هن   ) دراد وا  دوخ  ارنآ  راـیتخا  دراد ، ناـهنپ  ار  دوخ  زا  ار  هک  ره 

 … شاب نیبشوخ  يدیدن  وا  زا  يدب  هک  ینامز  ات  دوخ  ردارب 
هحفص 715] ]

راک تسرد  وگتـسار و  ناردارب  اب  یتسود  هب  داب  وت  رب  تسا ، نکمم  نآ  یبوخ  رب  لمح  هک  ییاج  ات  نکم  ریـسفت  دب  ار  دوخ  ردارب  نخس 
[. 1190 …  ] رادب تسود  دنراد  اوقت  هک  اجنآ  ات  ار  اهنآ  دنسرتیم و  ادخ  زا  هک  نک  تروشم  یناسک   …اب 

اهزامن هدجس  رد  یلع  تاجانم 

 ) یلع نینم  ؤملاریما  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 
: درکیم ضرع  یلاعت  يراب  دنوادخ  هب  شدوجس  رد  مالسلا ) هیلع 

كرفغتـسا یـش و  كدنع  امم  صقنی  یطعت و ال  کنا  ملعی  نم  بلط  کیلا  بلطا  هالوم و  لیلذلا  دبعلا  یجانی  امک  يدیـس  ای  کیج  انا  )
زاین زار و  وت  اب  میاقآ  يا  ینعی : ریدق ؛ یش  لک  یلع  کنا  ملعی  نم  لکوت  کیلع ، لکوتا  تنا و  الا  بونذلا  رفغی  هنا ال  ملعی  نم  رافغتـسا 
دزن هچنآ  زا  ینکیم و  اطع  وت  دنادیم  هک  یـسک  لثم  دهاوخیم  وت  زا  و  دیوگیم ، دوخ  دوخ  زار  دوخ  يالوم  اب  لیلذ  يا  هدنب  منکیم ،

رب وت  دنادیم  هک  یـسک  دـننام  مراد  لکوت  وت  هب  دزرماین و  ار  هانگ  وت  زج  یـسک  دـننام  میوجیم ، شزرمآ د  وت  زا  و  دـیاین ، مک  تسا  وت 
[. 1191 (. ] ییاناوت زیچ  همه 

مدرم زا  ینادردق  ریقف و  هب  سفن  تزع  ءاقلا 
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نیمز يور  رب  ار  تزاـین  دوـمرف : ترـضح  يدـنمزاین  نم  نسحلااـبا ! اـی  درک : ضرع  دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤـملاریما  دزن  مدرم  يزور 
یلع فصو  رد  يراعشا  ندورـس  هب  درم  نآ  هدب و  وا  هب  هماج  ود  ربنق  يا  دومرف : ربنق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مریقف ؛ نم  تشون  وا  سیونب ،

، یتخاـس رگناوت  ار  وا  یلع ! اـی  دـندرک  ضرع  دـنهدب ، وا  هب  ـالط  راـنید  دـص  دومرف : ربنق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تخادرپ  مالـسلا ) هیلع  )
( مالسلا هیلع   ) یلع سپس  دینک : ینادردق  مدرم  زا  دومرفیم : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  دومرف : ترـضح 
(. دنرخیمن دوخ  ناسحا  اب  ناریقف )  ) ار مدرم  ماما  دنرخیم  ینازینک  اههدنب و  دوخ  لوپ  اب  هک  متفگش  بجعت و  رد  یمدرم  زا  نم  : ) دومرف

[. 1192]
هحفص 716] ]

نآرق رسفم 

دنهد هزاجا  نذا و  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ و  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  دنکیم  لقن  یلازغ 
ملعلا ال یف  حاتتفالا  ۀعـسلا و  ةرثکلا ص  هذه  و  دیوگیم : سپـس د  میامنیم . حرـش  ار  باتکلا  حـتاف  هروس  فلا  رتش  لهچ  راب  هزادـنا  هب 

ینطاب ینامسآ و  یهلا و  یملع  رگم  تسین  ملع  باب  ندوشگ  بلاطم و  تعسو  نیا  ینعی : [ 1193 . ] ایهلا ایوامس  ایندل  الا  نوکی  الا  نوکی 
: دیامرفیم شترضح د  رگید  ییاج  رد  اذل  تسا … ) يدادادخ  تسین  یباستکا  ملع  نیا   ) يدادادخ و 

تایآ هک  منکیم  هاگآ  ار  امش  هنیآ  ره  دیـسرپب  نم  زا  نآرق  هب  عجار  ینعی ؛ تلزن  نیا  تلزن و  نمف  هتایآ  نع  مکربخا  نآرقلا  نع  ینولس 
. تسا هدش  لزان  اجک  رد  یسک و  هچ  هرابرد  نآ 

: ءارق مث  هللا ، هجو  هلک  دوجولا  اذهف  تسا : هدومرف  هللا  هجو  زا  ینابهر  لا  ؤس  باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 
ینک ور  هک  فرط  ره  هب  سپ  درک : تئارق  ار  فیرـش  هیآ  سپـس  تسا  هللا  هجو  همه  دوـجو  نـیا  سپ  [ 1194 . ] هللا هجو  مثف  ول  وت  اـمنیاف 

. تسادخ تمس  نامه 

نسح ماما  هب  شرافس 

تواضق ترضح  نآ  ات  دنداد  رارق  دوخ  مکح  ار  وا  دندروآ و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تمدخ  سپس  هتشون  ار  یطخ  كدوک  ود  يزور 
: دومرف تخود و  يو  هب  مشچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماگنه  نآ  رد  تسا  رتوکین  طخ  مادک  هک  دنک 

نیا نامگ  یب  ینکیم ؟ تواضق  هنوگچ  نک  تقد  مرـسپ ! يا  ینعی : ۀمایقلا ؛ موی  هنع  ملاس  هللا  مکح و  اذـه  ناف  مکحت  فیک  رظنا  ینب  ای 
[. 1195 . ] داد دهاوخ  رارق  لا  ؤس  دروم  ار  وت  نآ ، زا  تمایق  زور  دنوادخ  تسا  تواضق  کی 

هحفص 717] ]

حوصن هبوت 

هبوت نسحلاابا  ای  دش  ضرع  تسا ؛ هبوت  زا  رت  ناسآ  ندرکن  هانگ  ینعی  ۀبوتلا ؛ بلط  نم  نوها  بنذلا  كرت  دیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
؟ هنوگچ تسا و  مادک  حوصن 

[. 1196 . ] هانگ ماجنا  رب  نتشادن  میمصت  نابز و  اب  شزرمآ  بلط  لد و  اب  ینامیشپ  دومرف : ترضح 

هملک ود  رد  دهز  همه 

دنک لمع  هیآ  نیا  هب  یـسک  رگا  هک  تسا : هدومرف  عمج  هملک  ود  رد  ار  دهز  لاعتم  دنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  تیاور 
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[. 1197 . ] دیروخن فسءات  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  مکتاف ؛ ام  یلع  اعوسءات  الیکل  تسا : نیا  هیآ  نآ  تسا و  راگزور  دهاز 

یلع ماما  یفرعم 

رانلا ۀـنجلا و  میـسق  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  لیلد  هچ  هب  هللا  لوسر  نبای  درک  لا  ؤس  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم 
؟ تسا هدش  منهج  تشهب و  هدننک  میسقت 

لها يارب  طقف  تشهب  اقیقحت  تسا و  رفک  وا  اـب  توادـع  تسا و  ناـمیا  نیع  ترـضح  نآ  هب  تبحم  هکنیا  ببـس  هب  دـندومرف : ترـضح 
دوشیمن تشهب  لخاد  یـسک  تسا و  منهج  تشهب و  هدننک  تمـسق  تلع  نیدب  رفک ؛ لها  يارب  افرـص  منهج  تسا و  هدش  هدیرفآ  نامیا 

. دنشاب هتشاد  ار  ترضح  نآ  اب  ینمشد  هک  یناسک  الا  دوشن  منهج  رد  لخاد  یسک  وا و  تبحم  اب  الا 
ار شنانمـشد  دـنا و  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مه  نانآ  يایـصوا  ءایبنا و  نیارباـنب  ادـخ : لوسر  رـسپ  يا  درک : ضرع  لـضفم 

!؟ دنا هتشادیم  ضوغبم د 
!؟ کلذ فیکف  تلق : معن . لاقف 

!؟ بلطم نآ  تسا  هنوگچ  درک : ضرع  لضفم  يرآ ، دومرف : ماما 
هحفص 718] ]

ادرف ار  گنج  ياول  مچرپ و  نم  امتح  هنیآ  ره  دومرف : ربیخ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يا  هتسنادن  ایآ  دومرف : ترـضح 
ددرگیمن رب  راز  راک  نادـیم  زا  وا  و  دـنراد . تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  مراپـسیم  يدرم  هب 

[. 1198 . ] دومن دهاوخ  بیصن  ار  رفظ  حتف و  وا  تسدب  دنوادخ  هکنیا  رگم 
نآ دـندروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ناـیرب  هدـنرپ  کـی  نوچ  هک  يا  هتـسنادن  اـیآ  دومرف : ماـما  یلب ، درک : ضرع 
زا دوصقم  دروخب و  هدـنرپ  نیا  زا  نم  اب  وا  ات  رواـیب  ار  دوخ  تاـقولخم  نیرت  بوبحم  اراـگدرورپ ! راـب  درک : ضرع  دـنوادخ  هب  ترـضح 

. دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع هلا  قلخ  بحا 
ار وا  شلوسر  ادخ و  هک  ار  يدرم  دنشاب  هتشادن  تسود  اهنآ  يایصوا  دنوادخ و  يایبنا  هک  تسا  نکمم  ایا  دومرف : ماما  یلب ، درک : ضرع 

. هن متفگ : دشاب ؟ هتشاد  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  زین  يو  دنشاب و  هتشاد  تسود 
هتشادن تسود  ار  شناربمیپ  بیبح  شلوسر و  بیبح  ادخ و  بیبح  هک  دنشاب  ییاه  تما  زا  نینم  ؤم  هک  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : ترضح 

؟ دنشاب
. هن متفگ :

هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  رادتـسود  تبحم و  نانموم ، یمامت  اهنآ  زا  نیلـسرم  ادخ و  ناربمایپ  یمامت  هک  دش  تباث  نیاربانب  دومرف : ترـضح 
. دنتسه مالسلا )

. يرآ متفگ : دنشابیم . وا  تبحم  لها  نارادتسود و  یمامت  نمشد  وا و  نمشد  اهنآ  نیفلاخم  یمامت  هک  دش  تباث  نینچمه  و 
زا هاوخ  دشاب و  ناینیشیپ  زا  هاوخ  درادب  تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یسک  رگم  دوشیمن  تشهب  رد  لخاد  نیاربانب  دومرف : ترـضح 

. تسا منهج  تشهب و  هدننک  تمسق  مالسلا ) هیلع   ) یلع لالدتسا  نیا  يور  سپ  ناینیسپ ؛
. تیادزب ار  تهودنا  هصغ و  دنوادخ  یتفرگ  نم  زا  ار  هصغ  هودنا و  درک : ضرع  اجنیا  رد  لضفم 

. تسین یـسرتسد  نادـب  ار  یـسک  هک  تسا  ناهنپ  نونکم و  نوزخم و  مولع  زا  نآ  اریز  ریگب ، ار  بلطم  نیا  لضفم  يا  دومرف : سپـس  ماما 
[. 1199]

هحفص 719] ]
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عونمم ینارچ  مشچ 

هورگ نیا  درک و  روبع  اجنآ  زا  لیمج  ابیز و  ینز  هک  دوب  هتسشن  دوخ  باحصا  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هک  تسا  تیاور  رد 
. دنتخود وا  هب  ینالوط  یهاگن  اب  ار  دوخ  ياهمشچ 

یه امناف  هلها  سم  الیلف  هبجعت ، ةارما  یلا  مکدحا  رظن  اذاف  اهبابه ، ببـس  کلذ  نا  حماوط و  لوحفلا  هذـه  راصبا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف
نیمه تسا و  ود  هار  زا  بولطم  هدننک  لابند  نیب و  زیت  هداشگ و  نادرم . نیا  ياه  مشچ  دومرف : ترضح  لاح  نیا  رد  ینعی : ةارماک ؛ ةارما 

هک داتفا ، ییابیز  نز  هب  امـش  مشچ  انایحا  رگا  نیاربانب  تسا . ناـنز  ندومن  سمل  شزیمآ و  يارب  اـهنآ  سوفن  ناـجیه  ببـس  ینارچ  مشچ 
ینز مه  امـش  هجوز  اریز  دیوش : رتسب  مه  هدومن و  شزیمآ  لزنم  رد  ناتدوخ  لایع  اب  و  دـیورب ، اروف  دوب  دنـسپلد  روآ  تفگـش  امـش  يارب 

. نانز ریاس  دننام  تسا 
! ههقفا ام  ارفاک  هللا  هلتاق  جراوخلا  نم  لجر  لاقف 

تبقاع هیقف و  انیب و  اناد و  ردقچ  دشکب ، ار  رفاک  درم  نیا  ادخ  تفگ : ماما  هب  دینش  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نخس  هک  جراوخ  زا  يدرم 
!؟ تسا ریصب  انشآ و  ماکحا  رارسا  هب  شیدنا و 

. دنشکب ار  بدا  یب  درم  نآ  ات  دنتسج  رباج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  باحصا 
زا تشذگ  وفع و  نآ ، ضوع  هب  ای  تسا و  هداد  نم  هب  هک  وا  مانشد  لباقم  رد  یمانشد  رگم  تسین  وا  يازج  دیـشاب  مارآ  دومرف : ترـضح 

[. 1200 . ] تسا هدش  بکترم  هک  یهانگ 

یقرواپ

ص 162. هرضنل ، ضایرلا  [ 1]
. يدعس [ 2]
. ظفاح [ 3]

. بئاص [ 4]
. یلیهس يدهم  [ 5]

هبتاکم رـشان  یتسپ  قودنـص  اب  موزل  تروص  رد  دشابیم  اریذپ  باتک  نیا  بلاطم  دروم  رد  ار  امـش  تاداقتنا  تاداهنـشیپ و  هدنـسیون  [ 6]
. دییامرف

ص 431. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 7]
. مارملا ۀیاغ  [ 8]

ص 9. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 9]
ص 117. ج 3 ، راونالاراحب ، [ 10]

ص 151. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 11]
ص 142. ج 1 ، رابخالا ، یناعم  [ 12]

ص 106. همغلا ، فشک  [ 13]
ج 20. راحب ، [ 14]

. تقیقح دمصلادبع  [ 15]
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هبطخ 192. هغالبلاجهن ، [ 16]
. غابصنبا همهملا  لصف  [ 17]

. يزاریش ظفاح  [ 18]
ج 10. ص 431 ، يولع ، فراعملا  ةریاد  [ 19]

ص 140. ج 1 ، رابخالا ، یناعم  [ 20]
رخاوا رد  هک  هدوب  یفوتم 908 ه  ننـست  لها  گرزب  ياملع  زا  یناود  ققحم  ص 22 و 75 ؛ ۀـیدهلارون ، هلاسر  یناود ، لالج  ققحم  [ 21]

. تسا هدرک  رکذ  دوخ  باتک  رد  ار  قوف  بلاطم  هدش و  هعیش  رمع 
. ءایبنالا صصق  [ 22]

ص 18. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 23]
ص 214. حیاصن ، [ 24]

ص 68. نیظعاولا ، ۀضور  ص 10 ؛ ج 35 ، راونالاراحب ، [ 25]
. دوش هعجارم  مرثم  بهار  اب  مالسلاهیلع )  ) بلاطوبا تاقالم  ناتساد  هب  [ 26]

. یسوط خیش  یلاما  نیظعاولا ص 72 و  ۀضور  ةدمعلا ص 14 ، [ 27]
. دشابیم بلح  رهش  بونج  رد  هامح و  رهش  کیدزن  هیروس  رد  ماکل  هوک  [ 28]

ج 35. راونالاراحب ، [ 29]
ص 11. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 30]

ص 358. بوشآ ج 1 ، رهش  بقانم  [ 31]
. دریگیم هدهع  رب  ار  ع )  ) یلع يرادهگن  هدنیآ  رد  ص )  ) ربمایپ ینعی  [ 32]

دئاوفلا ص 115. زنک  و  ص 40 ، ج 35 ، راونالاراحب ، [ 33]
ص 41. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 34]
ص 42. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 35]
ص 38. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 36]

. تسا هدش  لسوت  ع )  ) یلع ارهزلا و  همطاف  و  ص )  ) ادخ لوسر  سدقم  دوجو  هب  اعد  نیا  رد  [ 37]
ص 11. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 38]
ص 27. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 39]
ص 27. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 40]

هبعکلا ص 30. دیلو  ( مالسلاهیلع  ) یلع [ 41]
. يدالیم لاس 599  سرام  اب 21  تسا  قباطم  خیرات  نیا  [ 42]

ص 68. نیظعاولا ، ۀضرو  [ 43]
ص 30. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 44]
ص 80. یسوط ، خیش  یلاما  [ 45]

ص 3. دیفم ، داشرا  ص 3 و  يرولا ، مالعا  [ 46]
ص 13. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 47]
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ص 3. دولخلا ، تانج  ص 80 و  یسوط ، خیش  یلاما  [ 48]
ص 41. هبعکلا ، دیلو  مالسلاهیلع )  ) یلع [ 49]

. تسا هیلع - هللاۀنهل  مجلمنبا - روظنم  [ 50]
ص 13. ج 35 ، راونالاراحب ، [ 51]

ص 31. ۀبعکلا ، دیلو  مالسلاهیلع )  ) یلع [ 52]

ص 32. هبعکلا ، دیلو  مالسلاهیلع )  ) یلع [ 53]
ص 62. رابخالا ، یناعم  ص 80 و  قودص ، خیش  یلاما  ص 56 و  عیارشلا ، للع  [ 54]

ج 35. راونالاراحب ، [ 55]

ج 35. راونالاراحب ، [ 56]
ص 63. ۀبعکلا ، دیلو  مالسلاهیلع )  ) یلع [ 57]

ص. یفطصملا ، ةراشب  ص 6 و  نیقیلا ، فشک  [ 58]
ج 35. راونالاراحب ، [ 59]

ص 162. هرضنل ، ضایرلا  [ 60]
ج 35. راونالاراحب ، یسوط و  خیش  یلاما  [ 61]

. یسوط خیش  یلاما  [ 62]
ج 35. راونالاراحب ، [ 63]

ج 2. بوشآ ، رهش  نیا  بقانم  [ 64]
ج 35. راونلاراحب ، یسوط و  خیش  یلاما  [ 65]

ج 35. راونالاراحب ، [ 66]
هعیشلا ج 12 ص 129. لیاسو  [ 67]

ج 20 ص 328. هغالبلاجهن ، حرش  [ 68]
. قودص یلاما  [ 69]

ةدوملا ص 247. عیبانی  [ 70]
هیآ 55. هدئام ، هروس  [ 71]

رد قوف  هیآ  هکنیا  دروـم  رد  تسا ، هدـش  دراو  هعیـش  قـیرط  زا  ثیدـح  ننـست و 19  لـها  قیرط  زا  ثیدـح  دادعت 42  مارملا ، ۀـیاغ  [ 72]
. تسا هدش  لزان  مالسلاهیلع )  ) یلع ، نأش

ص 627. مایالا ، عیاقو  [ 73]
. رایرهش [ 74]

ص 310. حیاصن ، [ 75]

ص 399. حیاصن ، [ 76]

ص 471. حیاصن ، [ 77]
دص 470. حیاصن ، [ 78]

ص 148. ج 27 ، راونالاراحب ، [ 79]
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ص 40. ج 10 ، راونالاراحب ، [ 80]
. دشابیم همرکم  هکم  رد  سیبقوبا  هوک  [ 81]

ص 186. ج 39 ، راونالاراحب ، [ 82]
ختف ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  مالـسلاهیلع )  ) یلع هلیـسوب  اهتب  نتـسکش  نیا  ص 79 . ج 1 ، همغلا ، فـشک  [ 83]

. تسا هدش  مانا  ترضح  نآ  طسوت  اددجم  هکم  حتف  زور  رد  زین  لمع  نیمه  تسا و  هدوب  هکم 
ص 155. لضاف ، داوج  مود ، موصعم  باتک  [ 84]

. مود موصعم  باتک  [ 85]
.30 هرقب / [ 86]
.26 ص / [ 87]

.142 فارعا / [ 88]
ص 9. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 89]

ص 96. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 90]
.32 بازحا / [ 91]

ص 27. ج 1 ، نیدلا ، لامک  [ 92]
ص 42. هیهبلا ، راونا  [ 93]

. دوش هعجارم  رقف  هژاو  نیرحبلا  عمجم  هب  هراب  نیا  رد  [ 94]
ص 50. ج 2 ، ریثانبا ، لماک  [ 95]

ج 4 ص 362. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 96]
ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 97]

ص 215. قودص ، لاصخ  [ 98]

ص 606. قودص ، لاصخ  [ 99]
ص 254. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 100]

قودص ص 224. لاصخ  [ 101]
. هنومن ریسفت  [ 102]

ص 29. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 103]
. عماج ریسفت  [ 104]

ص 80. ،ج 21 ، راونالاراحب لصف 27 ؛ ص 101 ، دیفم ، داشرا  [ 105]
ص 37. ءاملعلا ، تایف  و  [ 106]

. یماج نامحرلادبع  [ 107]
. يزیزع دمحا  [ 108]

ص 58. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  [ 109]
. هنومن ریسفت  [ 110]

ص 163. ج 4 ، لین ، دمحا  دنسم  ج 2 ، ماشهنبا ، هریس  [ 111]

ع)  ) یلع ماما  یناگدنز  زا  ناتساد   1001www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 494زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


. هنومن ریسفت  [ 112]

. هنومن ریسفت  [ 113]
. هدئام هروس  هیآ 55  ریسفت  حرش و  [ 114]

. هنومن ریسفت  [ 115]

. هنومن ریسفت  [ 116]

. هنومن ریسفت  [ 117]
.5 یحض / [ 118]

.7 هنیب / [ 119]

.7 هنیب / [ 120]

.7 هنیب / [ 121]

.7 هنیب / [ 122]
ص 335. ج 18 ، ، 7 هنیب / [ 123]

ص 268. ج 9 ، ، 7 هنیب / [ 124]
ص 472. ج 26 ، هنومن ، ریسفت  [ 125]

. لامعلازنک [ 126]
. اتسوا دادرهم  [ 127]

ص310. خیشلانبا ، یلاما  [ 128]
ص 295. ج 4 ، قحلا ، قاقحا  [ 129]

ص 191. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 130]
ییاضق یغیلبت و  هبنج  افرـص  هک  هتـشاد  ییاهتیرومءام  نمی  رد  يرجه  مهن  متـشه و  ياهلاس  رد  مالـسلاهیلع )  ) یلع قودص ، یلاما  [ 131]

. تسا هدوب  یگنج  تیرومءام  نیا  هک  هتشاد  نمی  هب  یتیرومءام  يرجه  مهد  لاس  رد  یلو  هتشاد 
. دشابیم وا  روضح  رد  فسوی  ناردارب  ینامیشپ  راهظا  هدننک و  نایب  هیآ  نیا  [ 132]

ارنآ يدعب  هیآ  دنتـشاد  نآرق  هب  هک  ياهقالع  هطـساو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـناوخیم  نآرق  ربمایپ  دزن  یـسک  رگا  [ 133]
. دندناوخیم

. دشابیم شناردارب  یهاوخرذع  زا  سپ  فسوی  وفع  دروم  رد  هیآ  نیا  [ 134]
ص 84. نابات ، رهم  [ 135]

ص 117. يرولا ، مالعا  [ 136]
ص 461. قودص ، لاصخ  [ 137]

،ص 299. يواملا ۀنج  [ 138]
ص 619. ج 3 ، راربالا ، عیبر  يرشخمز ، [ 139]

ص 78. مارو ، هعومجم  [ 140]
ص 341. راونالاراحب ج 43 ، [ 141]

ص 45. ةدوملا ، عیبانی  [ 142]
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ص 162. یعفاش ، یلزاغمنبا  بقانم  [ 143]
. يروباشین راطع  نیدلادیرف  خیش  [ 144]

ص 396. ج 19 ، نازیملا ، [ 145]

ص 387. ج 11 ، نازیملا ، [ 146]
ص 106-150. همغلا ، فشک  [ 147]
ص 236. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 148]

ص 459. ج 22 ، راونالاراحب ، ص 67 ؛ عیارشلا ، للع  [ 149]
هام 66. رهم  هزوح ، هلجم  هداز ، نسح  هللا  ۀیآ  [ 150]

. يزاریش ظفاح  [ 151]
ص 37. ج 13 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 152]

ص 60. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 153]
. يزاریش ظفاح  [ 154]

ص 26. ،ج 2 ، دیدحلایبا نبا  حرش  [ 155]
ص 417. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 156]

يدرم اهنآ  جراوخ )  ) سیئر دیامرفیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید  یثیدـح  رد  ص 326 ؛ ج 33 ، راونالاراحب ، [ 157]
. تسا نز  ناتسپ  دننام  شیاهتسد  زا  یکی  هک  تسا  هقلخلا  صقان 

. يزرو نسحلاوبا  [ 158]
. قودص خیش  لاصخ  [ 159]

. یلو هللاتمعن  هاش  [ 160]
ص 339. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  [ 161]

. یناهفصا فتاه  [ 162]
ج 1. ناقشاع ، راید  [ 163]

ج 13. هعیشلا ، لئاسو  [ 164]
. يدجو [ 165]

ج 40. راونالاراحب ، [ 166]
. تلاح مساقلاوبا  [ 167]

. همغلا فشک  [ 168]
. يزیربت يایوج  [ 169]

ج 36. راونالاراحب ، [ 170]
ص 302. ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 171]

. بوشآ رهشنبا  بقانم  [ 172]
ص 321 و 336. یبنلا ، ننس  [ 173]

ص 325. یقارن ، موحرم  نیازخلا ، باتک  [ 174]
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 …  (. تاقدص مکموجن  يدی  نیب  اومدقت  نا  مقفشا  . ) 13 هلداجم / [ 175]
يولع 7 ج 10 ص 390. فراعملا  ةریاد  [ 176]

ص 271. ج 1 ، نایبلا ، حور  ریسفت  [ 177]
ج 1. رارسالا ، فشک  [ 178]

[ ···. 179]
(. هر  ) ینیمخ ماما  ۀیدهلا  حابصم  [ 180]

ص 180. یمق ، ثدحم  رصبلا ، لحک  [ 181]
ثیدح 33. ص 79 ، یفاک ، هضور  [ 182]
ص 5 و 151. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 183]

ص 56. همغلا ، فشک  [ 184]
ج 43. راونالاراحب ، [ 185]

ص 367. یعفاش ، یلزاغمنبا  بقانم  [ 186]
ص 386. ج 7 ، ریدغلا ، [ 187]

ص 108. یلع ، هعفاد  هبذاج و  [ 188]
ص 277. یفاک ، هضور  [ 189]

ص 308. ج 32 ، راونالاراحب ، [ 190]
ص 409. قودص ، لاصخ  [ 191]

ج 1. رابخالا ، یناعم  [ 192]
ص 58. دیفم ، داشرا  [ 193]

ص 114. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 194]
ج 1. رابخالا ، یناعم  [ 195]
ج 1. رابخالا ، یناعم  [ 196]

ص 84. ج 21 ، راونالاراحب ، ص 593 ؛ تارف ، ریسفت  [ 197]
ص 94. یعفاش ، یلزاغمنبا  بقانم  [ 198]

. تایداعلا باتک و  [ 199]
. يزیربت یکلم  اقآ  داوج  ازریم  درک  دیاب  هچ  [ 200]

. یضترم دیس  ءایبنالا ، هیزنت  [ 201]
ص 376. قودص ، لاصخ  [ 202]

ص 487. ج 1 ، ةادهلا ، تابثا  [ 203]
ص 269. ج ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 204]

ص 309. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 205]
. تابقارملا [ 206]

ص 57. ج 76 ، راونالاراحب ، [ 207]
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراهچ  دـلج  بالک  نب  یـصق  ار  لحم  نیا  دـشیم . هتفگ  شیرق  ياروش  سلجم  هب  هودـنلاراد  [ 208]
رارق نآ  زج  مارحلادجسم  تعـسو  اب  سپـس  داد  رارق  ةرامالاراد  دیرخ و  مازح  نب  میکح  زا  ار  نآ  هیواعم  مالـسا  نارود  رد  درک  سیـسأت 

ص 423. ج 2 ، نادلبلا ، مجعم  تفرگ .
ص 141. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  [ 209]

ص 124. ج 2 ، هیوبنلا ، ةریسلا  [ 210]
وزج رهش  هعسوت  رثا  رب  نونکا  یلو  دوب  فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبق  زکرم  تشاد و  رارق  هنیدم  یخـسرف  ود  رد  هک  دوب  ياهدکهد  ابق  [ 211]

. تسا هتفرگ  رارق  رهش 
ص 138. ج 2 ، هیوبنلا ، ةریسلا  [ 212]

ص 40. دیفم ، داشرا  [ 213]
ص 68. ج 2 ، بوشآ ، رهشنبا  بقانم  [ 214]

ص 141. همغلا ، فشک  [ 215]
ص 250. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 216]
ص 425. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 217]
ص 431. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 218]
ص 372. ج 3 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 219]

ج ص 276. ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 220]
ج 3. يربط ، خیرات  [ 221]

ص 22. دیفم ، داشرا  [ 222]
. لیزنتلا دهاوش  [ 223]

(. 207 هرقب /  ) دشورفیم ادخ  يدونشخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یسک  مدرم  زا  و  [ 224]
.25-32 هط / [ 225]

هدش لقن  ینس  هعیـش و  ربتعم  بتک  زا  یتوافت  رـصتخم  اب  تیاور  نیا  ص 278 ، ج 1 ، مالسلاهیلع ،)  ) یلع ترـضح  خیراوتلا  خسان  [ 226]
. ددرگ هعجارم  ج 2 ، ریدغلا ، باتک  ات 41 و  ج 2،ص 39  قحلا ، قاقحا  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ،

ص 279. ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 227]

ص 273. ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 228]
ج 8. اضیبلا ، ۀجحم  [ 229]

ص 201. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 230]

ص 208. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 231]
ص 210. ج 4 ، اضیبلا ، ۀجحم  [ 232]

.58 ءاسن / [ 233]
. میدق ط  ص 600 ، ج 6 ، راحب ، [ 234]

. مود موصعم  [ 235]

. مود موصعم  [ 236]
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. مود موصعم  [ 237]
ج 9. راونالاراحب ، [ 238]

ص 197. جاجتحا ، [ 239]
ربتعم بتک  رد  اهنت  لقن  زا 18  زواجتم  فلتخم  ياهتیفیک  اب  ناتساد  نیا  تسا  ثیدح  خیرات و  تاملـسم  زا  یتشهب  غرم  ناتـساد  [ 240]

. تسا هدمآ  تنس  لها 
ص 197. جاجتحا ، [ 241]

ص 329. ج 38 ، راونالا ، راحب  [ 242]
ج 270،2. بوشآ ، رهشنبا  بقانم  [ 243]

ص 143. یمزراوخ ، بقانم  [ 244]
ج 1،ص 96. همغلا ، فشک  [ 245]

ص 141. ج 21 ، راونالا ، راحب  [ 246]

ص 223. ج 18 ، راونالا ، راحب  [ 247]
.55 هدئام / [ 248]

ص 113. ج 39 ، راونالا ، راحب  [ 249]
ج 3. هنومن ، ریسفت  [ 250]

. يزیزع دمحا  [ 251]
جراـخ ترـضح  ياـپ  زا  زاـمن  نیح  رد  مالـسلاهیلع )  ) نسح ماـما  روتـسد  هب  ار  ریت  هک  هداد  خر  نیفـص  رد  یلقن  قبط  ناتـساد  نیا  [ 252]

هداد تبسن  مالـسلاهیلع )  ) ارهز ترـضح  هب  ار  ریت  ندرک  جراخ  هییـضق  داهنـشیپ  ءاضیبلا  ۀجحم  لوا  دلج  رد  ضیف  موحرم  یلو  دنیامنیم 
. تسا

ص 217. ج 2 ، بولقلا ، داشرا  ص 140 ، ۀقیقحلا ، ۀقیدح  [ 253]
ص 17. راربالا ، فیاطل  [ 254]

ص 933. ج 2 ، مظعا ، ریسکا  [ 255]
. هریبک ناهانگ  [ 256]

. هنومن ریسفت  [ 257]
ص 202. یعفاش ، یلزاغمنبا  بقانم  [ 258]

ص 297. ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 259]
ص 137. يرولا ، مالعا  [ 260]
ص 137. يرولا ، مالعا  [ 261]

. یفاک عورف  [ 262]
ص 88. رصبلا ، لحک  [ 263]

ص 263. ج 21 ، راونالاراحب ، [ 264]
ص 309. ج 6 ، ریدغلا ، [ 265]

ص 142. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  [ 266]
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ص 698. لاصخ ، [ 267]
ص 460. ج 2 ، كردتسم ، [ 268]

ص 270. ج 20 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  [ 269]
ص 293. مارملا ، ۀیاغ  [ 270]

ج 39،ص 16. راونالاراحب ، [ 271]
ص 688. لاصخ ، [ 272]

ص 22. ج 21 ، راونالاراحب ، [ 273]
ص 414. ج 2 ، ناهرب ، ياهریسفت  ص 23 و  ج 21 ، راونالاراحب ، [ 274]

ص 82. دیفم ، موحرم  داشرا ، [ 275]

ص 82. دیفم ، موحرم  داشرا ، [ 276]
ج 3 ص 13. يربط ، خیرات  [ 277]

ص 114. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 278]
.8 رشح / [ 279]

ص 519. ج 23 ، هنومن ، ریسفت  [ 280]
ص 57. دیفم ، خیش  یلاما  [ 281]

. دیفم خیش  یلاما  [ 282]
. تسا هداتفا  ملق  زا  هدوب  یسراف  ناملس  ارهاظ  هک  يو  مالس  رفن و  نیمهن  مان  ربخ  رد  [ 283]

دص 30. دیفم ، خیش  یلاما  [ 284]
هنومن ج 15. ریسفت  [ 285]

(. ص  ) دمحم لآ  رارسا  [ 286]
ص 450. ج ، راونالا : راحب  [ 287]
ص 85. دیفم ، خیش  یلاما  [ 288]

یبرقلا ج 2 ص 51. ةدوم  ةدوملا ص 256 و  عییانی  [ 289]
ةدوملا ص 54. عیبانی  [ 290]

ج 1. یسانش ، ماما  [ 291]
مارملا ص 16. ۀیاغ  [ 292]

ةدوملا ص 134. عیبانی  [ 293]
ةدوملا ص 54. عیبانی  [ 294]

راحبلا ج 1 ص 642. ۀنیفس  [ 295]
. قودص یلاما  [ 296]

. قودص خیش  یلاما  [ 297]
هیآ 5 و 6 و 7. لیل  هروس  [ 298]

ص 516. ج 9 ، راونالاراحب ، [ 299]
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ج 10. راونالاراحب ، [ 300]
يهمه دوب  هدایپ  هک  یلاحرد  مالسلاهیلع )  ) یلع دوب و  رفن  هاجنپ  رب  غلاب  دندروآ  موجه  هک  ياهتسد  نآ  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا  [ 301]

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  عافد  هب  راب  ره  مالـسلاهیلع )  ) یلع دندرک و  رارکت  اهراب  ار  راک  نیا  اهنآ  اما  تخاس  قرفتم  ار  اهنآ 
. تخادرپیم ملس 

ج 20. راونالاراحب ، ج 1 و  يرولا ، مالعا  ج 1 و  داشرا ، [ 302]
ج 20. راونالاراحب ، [ 303]

بوشآ ج 2. رهشنبا  بقانم  [ 304]
. مزحنبا ریثانبا و  قاحسا و  نیا  زا  لقن  هب   504 مالسا / ربمایپ  خیرات  [ 305]

ج 8. قحلا ، قاقحا  ج 1 - ةادهلا ، تابثا  ص 659 - لاصح ، ج 21 - راحب ، [ 306]
.670/ لاضح [ 307]

راونالاراحب ج 338/19. [ 308]
.7 هنیب / هروس  [ 309]

.212 ص /)  ) دمحم لآ  رارسا  [ 310]
ج 3. هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  [ 311]

. قودص خیش  یلاما  [ 312]

. قودص خیش  یلاما  [ 313]
. قودص یلاما  [ 314]

ج 198/2. لئاسولا ، كردتسم  [ 315]
راونالاراحب ج 546/22. [ 316]

راونالاراحب ج 20. [ 317]
. یفاک لوصا  [ 318]

.169 نارمع ، لآ  [ 319]
یفاک ج 1. لوصا  دیفم ، خیش  صاصتخا  [ 320]

ج 2. ریدغلا ، دلج 2 - قحلا  قاقحا  یفاک - لوصا  [ 321]
ثیدح 4. ص 296  یفاک ج 1 ، لوصا  [ 322]

. یفاک لوصا  [ 323]
ج 1. یفاک ، لوصا  [ 324]
یفاک ج 1. لوصا  [ 325]

. یفاک لوصا  ياهناتساد  [ 326]
. سمشلادر دجسم  مانب  تسه  يدجسم  ناکم  نیا  رد  [ 327]

دلج 9. راونالاراحب  ناهرب و  ریسفت  [ 328]
راونالاراحب ج 6. [ 329]

ص 78. هدنکارپ ، ياهناتساد  [ 330]
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جارعم هک  دوب  وا  هناخ  رد  دوب و  وا  نامهم  بش  جارعم ، بش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  یناه  ما  [ 331]
. دش عورش  هکم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

10 ص 78. دیدحلایبا ج ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 332]
ص 249. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 333]

ج 1. یفاک ، لوصا  [ 334]
ص 10. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 335]

ص 86. هدنکارپ ، ياهناتساد  [ 336]
. دارم رهوگ  [ 337]

دلج 41. راونالاراحب  [ 338]
یمزراوخ ص 75. بقانم  [ 339]

دلج 2. قحلا ، عم  یلع  [ 340]
ص 6. دلج 2 ، قحلا ، عم  یلع  [ 341]

يدع شرـسپ  درک و  توف  دـنیبب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  زا  لبق  یئاط  متاح  تسا ، یئاط  متاح  هلیبق  یط ؛ هلیبق  [ 342]
رد ار  نآ  يدازآ  یگنوـگچ  ناتـساد  هک  دـمآ  رد  تراـسا  هب  يدـع  رهاوـخ  درک و  رارف  مالـسلاهیلع )  ) یلع هلمح  رد  وا  دـش  وا  نیـشناج 

تیامح مالسلاهیلع )  ) یلع زا  یط  هلیبق  اهگنج  رد  دش و  مالسلاهیلع )  ) یلع يافواب  نارای  زا  يدع  اهدعب  تسا  هتـشذگ  یلبق  ياهناتـساد 
. دندش دیهش  مالسلاهیلع )  ) یلع ياهگنج  رد  همه  هفرط  فارط و  فیرط و  ياهمانب  يدع  رسپ  هس  دندرک و 

ص 194. ج 2 ، رثیانبا ، لماک  [ 343]
ص 53. دلج 20 ، راونالاراحب ، [ 344]

ص 281. حیاصن ، [ 345]
. دیفم خیش  یلاما  [ 346]
. دیفم خیش  یلاما  [ 347]
. دیفم خیش  یلاما  [ 348]
. دیفم خیش  یلاما  [ 349]
. دیفم خیش  یلاما  [ 350]
. دیفم خیش  یلاما  [ 351]

. حیاصن [ 352]
ص 426. حیاصن ، [ 353]
حیاصن ص 436. [ 354]
. دیفم خیش  یلاما  [ 355]
. دیفم خیش  یلاما  [ 356]
. دیفم خیش  یلاما  [ 357]

ص 83. ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  [ 358]
دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 359]
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دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 360]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 361]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 362]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 363]
ناونعب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش و  ریـسا  ربیخ  گنج  رد  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هیفـص  [ 364]
یـضعب تفای و  تافو  يرجه  لاـس 36  رد  وا  دـیوگ  رجح  نبا  دروآ . رد  دوـخ  يرـسمه  هب  سپـس  دوـمن  دازآ  تفرگ و  ار  وا  دوـخ  مهس 

. تسا هتفر  ایند  زا  هیواعم  نامز  رد  وا  دنیوگ 
. دیفم خیش  یلاما  [ 365]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 366]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 367]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 368]

دلج 5. عماج ، ریسفت  [ 369]
ص 113. حیاصن ، [ 370]

. تسا هدوب  رکبوبا  رسمه  نامز  نآ  رد  ءامسا  [ 371]
(. تسا هیولع  راونا  رد  نآ  نتم  دادرارق و  لصا   ) هیولع راونا  [ 372]

تمکح 82. هغالبلاجهن ، [ 373]
ص 106. همغلا ، فشک  [ 374]

ترضح هب  یگلمج  داد  روتسد  باحـصا  هب  دیناشوپ و  یلع  هب  ار  دوخ  همامع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مخ  ریدغ  زا  دعب  [ 375]
. دنیوگ کیربت  نانمؤمریما  بقل  هلزنم و  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع

ثیدح 54. باب 58 ، مارملا : ۀیاغ  [ 376]
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  ناگرزب  زا  رفن  ار 110  تیالو  تماما و  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع یمـسر  باختنا  مخ و  ریدغ  ناتـساد  [ 377]
زا یضعب  هک  دناهدرک  لقن  ظافح  ناداتسا و  ءاملع  زا  رفن  ملس و 360  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نیعبات  زا  رفن  ملس و 84  هلآ و 

. هللادیبع نب  هحلط  هفاحق 4 - یبا  نب  رکبوبا  یشرق 3 - ماوع  نب  ریبز  باطخ 2 - نب  رمع  زا 1 - دنترابع  نایوار  نیا 
ص 302. ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 378]

ص 130. دلج 5 ، عماج ، ریسفت  [ 379]
هیآ 82. لمن ، هروس  [ 380]

ص 135. دلج 5 ، عماج ، عماج  ریسفت  [ 381]
ص 172. دلج 5 ، عماج ، ریسفت  [ 382]

هحفص 276. دلج 21 ، راونالاراحب ، [ 383]
سلجم 53. قودص ، یلاما  [ 384]

. قودص لاصخ  [ 385]
هیآ 12. دوه  هروس  [ 386]

. دیفم خیش  یلاما  [ 387]
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. دیفم خیش  یلاما  [ 388]

. دیفم خیش  یلاما  [ 389]
ص 304. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 390]

. دیفم خیش  یلاما  [ 391]

. دیفم خیش  یلاما  [ 392]

. دیفم خیش  یلاما  [ 393]

. دیفم خیش  یلاما  [ 394]
ص 654. مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن  [ 395]

. راومهان ینعی : دوئک  [ 396]
ار دوخ  ردارب  دندیسر و  فسوی  هب  فسوی  راکهانگ  ناردارب  نوچ  هک  تسا  ياهلمج  نامه  لوا  هیآ  تایآ 91 و 92  فسوی  هروس  [ 397]

رایتخا دیزگرب و  ام  رب  ارت  دنوادخ  اقح  هک  ادخب  دنگوس  : ) ینعی دندرک  وفع  ياضاقت  هلمج  نیا  اب  یگدنمرش  تلجخ و  يور  زا  دنتخانش 
وفع مکح  خساپ  نآ  اب  دـهدیم و  اهنآ  هب  فسوی  هک  تسا  یخـساپ  نامه  مود  هیآ  و  متـسه ) راکهانگ  زا  ام  هکیتسردـب  درک و  باختنا  و 

محرا وا  دـهدیم و  رارق  دوخ  ترفغم  دروم  ار  امـش  دـنوادخ  تسین  زورما  امـش  رب  شنزرـس  تمالم و  چـیه  : ) ینعی درک  رداص  ار  ناـنآ 
(. تسا نیمحارلا 

دلج 6. ناقشاع ، راید  [ 398]
ص 157. ج 74 ، راحب ، [ 399]

ج 151/2. نیلقثلارون ، ریسفت  [ 400]
. قودص خیش  یلاما  [ 401]

. لامالا یهتنم  [ 402]
. قودص یلاما  [ 403]

. قودص خیش  یلاما  [ 404]

. قودص خیش  یلاما  [ 405]

. قودص خیش  یلاما  [ 406]

. قودص خیش  یلاما  [ 407]

. قودص خیش  یلاما  [ 408]
ص 18. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 409]

. قودص خیش  یلاما  [ 410]

. قودص خیش  یلاما  [ 411]

. قودص خیش  یلاما  [ 412]

. قودص خیش  یلاما  [ 413]

. قودص خیش  یلاما  [ 414]

. قودص خیش  یلاما  [ 415]

. قودص خیش  یلاما  [ 416]
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. قودص خیش  یلاما  [ 417]

. قودص خیش  یلاما  [ 418]

. قودص خیش  یلاما  [ 419]

. قودص خیش  یلاما  [ 420]

. قودص خیش  یلاما  [ 421]

. قودص خیش  یلاما  [ 422]

. قودص خیش  یلاما  [ 423]

. قودص خیش  یلاما  [ 424]

. قودص خیش  یلاما  [ 425]

. قودص خیش  یلاما  [ 426]

. قودص خیش  یلاما  [ 427]
ص 41. اضرلارابخا ، نویع  [ 428]

. قودص خیش  یلاما  [ 429]
. قودص یلاما  [ 430]

. قودص خیش  یلاما  [ 431]

. قودص خیش  یلاما  [ 432]

. قودص خیش  یلاما  [ 433]
. دیفم خیش  داشرا  فاشک ، ریسفت  [ 434]

. هباغلا دسا  لبنح ، دمحا  دنسم  ملسم ، حیحص  [ 435]
ص 558. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 436]

. دیفم خیش  یلاما  [ 437]

. دیفم خیش  یلاما  [ 438]
!!. دوب بوخ  راک  نیا  اهنآ  يایند  يارب  دنتفر و  وا  دزن  اهیلیخ  هچنانچ  [ 439]

ص 115. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  [ 440]
صب 58. ج 2 ، یفاک ، [ 441]

ص 73. قودص ، دیحوت  [ 442]
ص 3 و ص 148. يرصب ، يد  زا  ماشلا  حوتف  [ 443]
ص 3 و ص 148. يرصب ، يد  زا  ماشلا  حوتف  [ 444]

ص 179. ج 3 ، لامعلا ، زنک  [ 445]
ص 115. ج 3 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 446]

ص 29. فسویوبا ، جارخلا ، [ 447]
ص 10. بقانملا ، يرشخمز ، یمزراوخ ، [ 448]

دناهدرب مان  زین  ار  يرگید  هدـع  رکبوبا  طسوت  تفالخ  بضغ  هب  ضارتعا  صوصخ  رد  هعیـش  تنـس و  لها  عبانم  خـیرات و  رد  هتبلا  [ 449]
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. تسا تبث  خیرات  رد  هک  دندرک  ضارتعا  زین  رگید  دارفا  دادعت  نیا  زا  ریغ  هتبلا  نیرجاهم و  زا  رفن  هباحص و 6  زا  رفن  نانآ 12  دادعت  هک 
نآ یقباـم  تیاور  ندوب  ینـالوط  تلع  هب  هک  تسا  رگید  دروم  دودح 14  رکبوبا  اب  ( مالـسلاهیلع  ) ریما ترـضح  لیالد  جاجتحا و  [ 450]

. دیدرگ فذح 
ص 157. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  [ 451]

. دیفم خیش  یلاما  [ 452]

. دیفم خیش  یلاما  [ 453]
ص 220. دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 454]

یبادعـس و ناـمثع و  فوع و  نب  نمحرلادـبع  ماوع و  نبریبز  هللادـبع و  نب  ۀـهحلط  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع رفن : شـش  نیا  زا  روـظنم  [ 455]
. صاق

ص 195. تادابع ، رارسا  [ 456]
. نانجلا حیتافم  ناضمر ، هام  مهدفه  بش  لامعا  [ 457]

ص 144. ج 17 ، راونالاراحب ، [ 458]
. يدع ینب  هلیبق  زا  باطخ  نبرمع  تسا و  میت  ینب  هلیبق  زا  رکبوبا  [ 459]

ص 84. دیفم ، خیش  یلاما  [ 460]
ص 77. ص 307 و ج 3 ، ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 461]

همان 62. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  [ 462]
ص 1202. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 422 و  ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 463]

. یفاک لوصا  [ 464]
ص 156. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 465]

ج 5. یفاک ، عورف  [ 466]
ج 1 ص 123. یبوقعی ، خیرات  [ 467]

. لامالا یهتنم  [ 468]
ص 44. نآرقلا ، خیرات  [ 469]

نیدشار ءافلخ  [ 470]
. يربط خیرات  [ 471]

ص 298. ج 8 ، راونالاراحب ، [ 472]
ص 173. ریبک ، یباحص  يواتف  [ 473]

ص 238. ناریا ، رد  عیشت  خیرات  [ 474]
. تسا هدمآ  زین  ص 533  ج 1 ، یفاک ، لوصا  رد  توافت  یکدنا  اب  بلطم  نیا  ریظن  ص 274 ، دیفم ، خیش  صاصتخالا  [ 475]

ص 167. یلح ، همالع  نیقیلا  فشک  [ 476]
لا ؤس  خساپ  رد  هک  دشابیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تاشیامرف  نیع  رصتخم  فرـصت  اب  قوف  نتم  ص 426 ، قودص ، لاصخ  [ 477]

. دیامنیم هراشا  دوخ  ینیشن  هناخ  هیضق  ناهنپ  داعبا  دنزادرپیم و  دوخ  تیمولظم  بئاصم و  لقن  هب  شترضح  يدوهی 
خـساپ رد  هک  دشابیم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تاملک  نیع  ییادتبا  رایـسب  فرـصت  اب  قوف  نتم  ص 425 ، قودـص ، لاصخ  [ 478]
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نامز نآ  یعامتجا  ياضف  هب  اقیقد  شترـضح  عقاولا  یف  دـنزادرپیم . دـنوادخ  تاناحتما  بئاصم و  لقن  هب  شترـضح  دـش  هراشا  يدوهی 
. دنیامنیم هراشا  دوخ  ینیشن  هناخ  ناهنپ  داعبا  هب  دنیامنیم و  قیقد  هراشا 

هیلع  ) لایناد زا  دوخ  تواضق  يریگدای  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  دراد و  همادا  ناتـساد  نیا  هتبلا  . ** ص 194 مود ، موـصعم  [ 479]
. دیامنیم هراشا  لایناد  تواضق  ناتساد  نایب  اب  ار  مالسلا )

ص 190. مود ، موصعم  [ 480]

ص 156. مود ، موصعم  [ 481]
ص 158. مود ، موصعم  باتک  [ 482]
ص 160. مود ، موصعم  باتک  [ 483]

. مود موصعم  باتک  [ 484]
ص 8. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 485]

. نارادزرم [ 486]
ص 493. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  [ 487]

ص 184. مود ، موصعم  [ 488]
ج 1. عیارشلا ، للع  [ 489]

ص 132. ارهز ، ترضح  [ 490]
هب ار  اهنآ  میمصت  نوعرف  لآ  نم  ؤم  دنناسر  لتق  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  دنتـساوخیم  ناینوعرف  یتقو  . 20 صصق /  [ 491]

. وش جراخ  رصم  زا  وت  نیاربانب  دنشکیم  هشقن  وت  نتشک  يارب  نوعرف  موق  فارشا  ینعی  دیناسر  یسوم  عالطا  هب  وحن  نیمه 
ات 127. ص 121  ج 1 ، جاجتحالا ، [ 492]

هریغ شرع و  دننام  یصوصخم  ياج  ار  ادخ  هک  هتـسنادیمن  هتـسشن و  ربمغیپ  دنـسم  رد  هک  هفیلخ  بانج  یـسانشادخ  نازیم  مهنیا  [ 493]
!!! تساهناکم همه  قلاخ  دوخ  وا  هکلب  تسین 

ص 212. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 494]
ص 73. قودص ، خیش  دیحوت ، [ 495]

ج 3. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 496]
ص 235. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 497]

ج 42. راونالا ، راحب  [ 498]
ص 114. خیراوتلا ، بختنم  [ 499]

. لوقعلا فحت  [ 500]
ص 253. ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 501]

هبطخ 130. هغالبلا ، جهن  [ 502]
. رایرهش نیسح  دمحم  [ 503]

0 ات 166 . ص 163  ج 1 ، ریدغلا ، [ 504]
ص 216. ج 12 ، هعاربلا ، جاهنم  [ 505]

ص 198. ج 43 ، راونالاراحب ، ج 1 ؛ قودص ، عیارشلا  للع  [ 506]
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ص 59. یندینش ، ياهتیاکح  [ 507]
ص 164. دمحم ، لآ  رارسا  [ 508]

ص 194. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نیا  بقانم  [ 509]
ص 15. ج 5 ، خیراوتلا ، خسان  [ 510]

.3 هدئام /  [ 511]
ص 97. دیفم ، داشرا  [ 512]

. بیغتسد دیهش  مجن ، هروس  ریسفت  [ 513]
ص 48. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 514]

. خیراوتلا خسان  [ 515]
هبطخ 5. هغالبلا ، جهن  [ 516]

ص 74. ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 517]
ص 240. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 518]

ص 547. قودص ، لاصخ  [ 519]
ص 62. دیفم ، خیش  یلاما  [ 520]

. درادن وم  وا  رس  يولج  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  علصا ؛ [ 521]
ریدغلا ج 2 ص 299 [ 522]

قادرج ج 1 ص 48 جروج  رشب ، قوقح  یلع و  [ 523]
راحلا ج 1 ص 413 ۀنیفس  [ 524]

نارکیب ص 37 ملع  [ 525]
رد نآ  زا  يا  هنومن  هک  دـییم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماکحا  فیرحت  رییغت و  دراوم  لاس  دودح 25  ترضح  [ 526]

نیا رد  ترـضح  اذل  تسا  تعامج  اب  یبحتـسم  ياهزامن  نادناوخ  نآ  جیوارت و  مان  هب  دنراد  يزامن  تنـس  لها  دش ، رکذ  هراشا  هب  اجنیا 
. دنراد رظن  افلخ  تعدب  زاتمسق  نیا  هب  دوخ  شیامرف  زا  شخب 

دلج 8 ص 59 یفاک  لوصا  [ 527]
لاضح ص 668 [ 528]

بوشآ ج 2 ص 369 رهش  نبا  بقانم  دیفم ص 99 و  خیش  داشرا  [ 529]
دیفم خیش  یلاما  [ 530]

لامالا یهتنم  [ 531]
ج 2. یفاک ، لوصا  [ 532]
ج 2. یفاک ، لوصا  [ 533]

. بیغتسد دیهش  دیدح ، هروس  ریسفت  [ 534]
ص 61. فرطتسم ، زا  لقن  هب  ص 194  ج 2 ، رادرک ، رفیک  [ 535]

. یلمآ هداز  نسح  همالع  رون ، یلع  رون  هلاسر  [ 536]
.59 ءاسن / [ 537]
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ج 2. یفاک ، لوصا  [ 538]
. راونالاراحب [ 539]

ص 173. عیبرلارهز ، [ 540]
، يدوعسم بهذلا  جورم  [ 541]

ص 588. ج 8 ، راونالاراحب ، [ 542]
.32  - ج 202 راونالاراحب ، [ 543]

ج 1. راحبلا ، ۀنیفس  [ 544]
ص 94. ج 13 ، ییوخ ، هغالبلا  جهن  حرش  [ 545]

ص 72. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 546]
ص 345. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 547]

. دیفم خیش  یلاما  [ 548]

. دیفم خیش  یلاما  [ 549]

. دیفم خیش  یلاما  [ 550]
نیا هک  هدومن  هراـشا  هیواـعم  طـسوت  ترـضح ، نعل  بس و  جـیورت  رب  ینبم  دوخ  تداهـش  زا  دـعب  ثداوـح  هب  ترـضح  اـجنیا  رد  [ 551]

دودح زا  دعب  زیزعلادبع  نب  رمع  طسوت  ترـضح  رب  نعل  تشاد و  همادا  نیملـسم  هعماج  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  ات  یهارمگ 
. دش هدیچ  رب  یمالسا  هعماج  رد  نرق  مین 

. دیفم خیش  یلاما  [ 552]
دنادیم هابتشا  حیبق و  ار  رکبوبا  هشیاع و  لمع  هدرک و  هراشا  ابترم  س )  ) ارهز همطاف  قح  عییضت  هب  موس  هفیلخ  [ 553]

. دیفم خیش  یلاما  [ 554]
ص 245. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 555]

. بقانم [ 556]
ص 29. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 557]
ص 48. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 558]

ص 325. ج 40 ، راونالاراحب ، [ 559]
ص 51. هیلعلا ، لوصفلا  [ 560]

. دنتفگیم تانفثلاوذ  ار  ترضح  نآ  دوب  هتسب  هنیپ  ترضح  نآ  یناشیپ  هدجس و  عضاوم  هدجس  ترثک  زا  نوچ  [ 561]
ص 71. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 562]
ص 14. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 563]

.17 دوه / [ 564]
مهم و…  ياه  تسپ  رد  دوخ  ناشیوخ  ندرامگ  راکمب  لاملا و  تیب  رد  ضیعبت  لیبق : زا  تسا  رایسب  دز  رس  نامثع  زا  هک  یلامعا  [ 565]

مهم و…  ياه  تسپ  رد  دوخ  ناشیوخ  ندرامگ  راکب  لاملا و  تیب  رد  ضیعبت  لیبق : زا  تسا  رایسب  دز  رس  نامثع  زا  هک  یلامعا  [ 566]
. دیفم خیش  یلاما  [ 567]

. هباغلا دسا  [ 568]
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ص 30. ج 4 ، مکاحلا ، كردنسم  [ 569]
دص 463. مکحلاررغ ، [ 570]

ص 26. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 571]
ص 111. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 572]

ص 388. ج 1 ، نیسح ، مامالا  ةایح  [ 573]
ص 137. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 574]

ص 114. داشرا ، [ 575]
ص 14. ج 80 ، راونالاراحب ، [ 576]

ص 230. ج 84 ، راونالاراحب ، [ 577]

ص 339. ج 84 ، راونالاراحب ، [ 578]
ص 39. هیآ 37 ، تاعزان ، هروس  دیفم و  خیش  یلاما  [ 579]

ص 43. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 580]
ص 138. ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زامن  [ 581]

ص 241. ج 84 ، راونالاراحب ، [ 582]
ص 14. ج 88 ، راونالاراحب ، [ 583]

ج 3 ص 479. هعیشلا ، لیاسو  [ 584]
ج 1 ص 324. يراخب ، حیحص  ص 478 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 585]

ج 3 ص 515. هعیشلا ، لیاسو  [ 586]
ص 324. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ص 55 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 587]

ص 13. ج 88 ، راونالاراحب ، [ 588]
رد هک  تسا  هدش  يراذـگ  مان  تراغلا  تبـسانم  نیا  هب  باتک  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  هغالبلا  جـهن  زا  لبق  نرق  کی  ابیرقت  تراغلا  [ 589]

. تسا هدش  هراشا  باتک  نیا  رد  دنتشاد  اور  ترضح  تموکح  ورملق  رد  ع )  ) ماما تموکح  نامز  رد  هیما  ینب  هک  ییاه  تراغ  هب  نآ 
ص 739. ج 8 ، راونالاراحب ، ج 1 ؛ تاراغلا ، [ 590]

. دیفم خیش  یلاما  [ 591]
ص 443. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ص 100 ؛ ج 3 ، راونالاراحب ، [ 592]

ص 58. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 593]
ص 267. ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  [ 594]

. يرشخمز راربالا ، عیبر  [ 595]
وا دوب  اناوت  رایسب  باسنا  ملع  رد  يو  دوب  رتگرزب  ترـضح  زا  لاس  هک 20  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع گرزب  ردارب  دیزیوبا )  ) لیقع [ 596]
ؤم شقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع يرـسمه  هب  نینبلا ) ما  ( ) مالـسلا هیلع   ) لضفلاوبا ترـضح  ردام  همطاف  باختنا  رد  وا  دش  انیبان  رمع  رخاوا  رد 

. تشاد دوخ  باسنا  ملع  تخانش  رطاخ  ه  يرث ،
ص 139. سیق ، نب  میلس  باتک  [ 597]

ص 239. لئاوالا ، زا  سابتقا  [ 598]
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ص 119. هسمخلا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [ 599]
. دیفم خیش  یلاما  [ 600]

. رشحم تابقع  تمایق و  هلزلز  ربق ، باوج  لا و  ؤس  ربق ، گرم ، تارکس  نوچمه  [ 601]
. دیفم خیش  یلاما  [ 602]
. دیفم خیش  یلاما  [ 603]
. دیفم خیش  یلاما  [ 604]
. دیفم خیش  یلاما  [ 605]
. دیفم خیش  یلاما  [ 606]

نآ ریسفت  زا  بلطم ، ندوب  ینالوط  تلع  هب  هک  هدومن  رکذ  ات 41  ص 38  رابخالا ، یناعم  باتک  رد  قودـص  موحرم  ار  تیاور  نیا  [ 607]
. دش رظن  فرص 

ص 30. ج 5 ، عماج ، ریسفت  [ 608]
. نارادزرم [ 609]
. ینحتمم [ 610]

باتک دـلج 8  هب  صاقو و …  یبا  نبدعـس  ریبز و  هحلط و  هب  نامثع ) رمع و  رکبوبا و   ) افلخ دـح  زا  داـیز  ياـه  شـشخب  دروم  رد  [ 611]
. دییامن هعجارم  ریدغلا  دنمشزرا  نیزو و 

ص 433. ج 4 ، ةادهلا ، تابثا  [ 612]
. دیفم خیش  صاصتخا  [ 613]
. یضر دیس  صئاصخ  [ 614]

. بوقعی نب  دمحم  لئاسر ، [ 615]
. دیفم خیش  یلاما  [ 616]

.34 نامقل /  [ 617]
. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  [ 618]

دیفم خیش  یلاما  [ 619]
. دنزیگنایم رب  نید  رب  دوخ  نامگ  هب  ار  مدرم  هدمآ : یسوط  یلاما  رد  [ 620]

دیفم خیش  یلاما  [ 621]
ج 5. عماج ، ریسفت  [ 622]

. راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  [ 623]
ات هدرک  لقن  ثیدح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رگید  یباحـص  ره  زا  شیب  دروآ  مالـسا  يرجه  متفه  لاس  رد  هریرهوبا  [ 624]

لوزعم سپـس  تشاد  هدهع  رب  ار  نیرحب  تیالو  رمع  راگزور  رد  دندرک ، ضارتعا  وا  هب  هباحـص  ناگرزب  اهراب  افلخ  رـصع  رد  هک  اج  نآ 
يو هب  برقت  يارب  نامثع  تفالخ  نامز  رد  دـیدرگ . موکحم  تمارغ  مهرد  رازه  هد  تخادرپ  هب  لاملا  تیب  لاوما  ندرب  رفیک  هب  تشگ و 

. دنا هتخانش  دودرم  ینس  هچ  هعیش و  هچ  یمالسا  نادنمشناد  ار  يو  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  درک  لعج  يو  تلیضف  رد  یثیداحا 
.69  - 63  - ص 78 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 625]

ص 126. ج 10 ، راونالاراحب ، [ 626]
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. تسا هدش  لقن  زین  هذیر  خسن  زا  یضعب  رد  [ 627]
هبطخ 33. هغالبلا ، جهن  [ 628]

لوق تسا و  فالتخا  هدوب  دـعب  هکنیا  ای  هدیـسر  تداهـش  هب  رـصم  هب  رتشا  کـلام  نتفر  زا  شیپ  رکب  یبا  نب  دـمحم  اـیآ  هکنیا  رد  [ 629]
. تسا روهشم  لوق  نیا  دیوم  همان 34  هغالبلا ، جهن  ص 458 و  ج 1 ، تاراغ ، باتک  تیاور  هدوب و  دعب  هک  تسا  نآ  روهشم 

ص 96. دیفم ، خیش  یلاما  [ 630]
ص 23 ج 1 ، مارو ، هعومجم  [ 631]

ص 234 و 259. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 632]

ص 234 و 259. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 633]
ص 298. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 634]

ص 304. نامه ، [ 635]
ص 234 و 259. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 636]

. دیفم خیش  داشرا  [ 637]
ج 9 راونالاراحب ، [ 638]

هبطخ 92 هغالبلا ، جهن  [ 639]
ص 213. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  [ 640]

. تاراغلا [ 641]
. لامالا یهتنم  [ 642]

ص 138. ج 16 ، دیدحلا ، با  نبا  هغالبلا  جهن  [ 643]
ص 72. مثیم ج 5 ، نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 644]

. لامالا یهتنم  [ 645]
ص 377. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 646]

همان 21. هغالبلا ، جهن  [ 647]
ص 668. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 648]

ص 389. هعیفرلا ، تاجرد  ص 676 و  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 649]
تخاس و شاف  ار  ربمایپ  زار  هصفح  هک  هاگ  نآ  درک  هراشا  تسا  هدـیدرگ  لزان  هصفح  هرابرد  هک  میرحت  هروس  تایآ  هب  موثلک  ما  [ 650]

.2  / میرحت اثیدح …  هجاوزا  ضعب  یلا  یبنلا  ارسا  اذا 
. یتجهب [ 651]

تمکح 104. هغالبلا ، جهن  [ 652]
ص 321. ج 7 ، عماج ، ریسفت  [ 653]

ص 458. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  زا  ناتساد  ، 20 فاقحا /  [ 654]
ص 108. دیفم ، خیش  یلاما  [ 655]

ص 701. یمق ، سابع  خیش  هیوضرلا ، دئاوف  [ 656]
همان 3. هغالبلا ، جهن  [ 657]
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ص 114. دیفم ، داشرا  [ 658]
. ییاهب خیش  [ 659]

.65 رمز / [ 660]
.60 مور /  [ 661]

ج 7. هنومن ، ریسفت  [ 662]
. يزیربت ایوج  [ 663]

. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 664]
ص 940. رواشیپ ، ياهبش  [ 665]

. يزاریش يدیعس  [ 666]
سلجم 23. قودص ، یلاما  [ 667]

ص 89. قودص ، دیحوت  [ 668]
. هفوک رد  يا  هلحم  مان  [ 669]

. نیفص راکیپ  [ 670]
.33 لیئارسا /  ینب  [ 671]

. نیفص راکیپ  [ 672]
. دریگیم رارق  یمالسا  تموکح  تیامح  تحت  تایلام ) یعون   ) هیزج تخادرپ  اب  هک  يرفاک  [ 673]

ج 3. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 674]
ص 171. مود ، موصعم  [ 675]
ج 7 ص 386. ریدغلا ، [ 676]

ص 107. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 677]
43 و 44. هط /  [ 678]

ص 102. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 679]
ص 131. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  سابتقا  [ 680]

تمکح 322. هغالبلا ، جهن  [ 681]
ص 162. ج 2 ، ریدغلا ، [ 682]
ص 85. ج 1 ، تاراغلا ، [ 683]

ص 417. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  [ 684]
ص 40. ج 5 ، خیراوتلا ، خسان  [ 685]

شتسد اب  ار  هکس  هک  دوب  يوق  يردق  هب  درم  نیا  ناتشگنا  وزاب و  دنا  هتشون  نیخروم  هک  دوب  هیواعم  نایرگشل  زا  حابص  نب  بیرک  [ 686]
. دربیم نیب  زا  ارنآ  يور  راثآ  دیلامیم و 
ص 147. ج 1 ، یمزراوخ ، بقانم  [ 687]

ص 329. ج 1 ، خیاروتلا ، خسان  [ 688]
. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 689]
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. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 690]
. یلو هللا  تمعن  هاش  [ 691]

ص 114. مود ، موصعم  [ 692]
. هنومن ریسفت  [ 693]

ص 49. ج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  [ 694]
ص 522. هموکحلا ، ملاعم  [ 695]

. يدعس [ 696]
.29  - 25 لاخد /  [ 697]

. راحبلا ۀنیفس  [ 698]
. كولملا ریاخذ  [ 699]

. يولوم نیدلا  لالج  [ 700]
ص 478. ج 2 ، یلع ، مامالا  [ 701]

. یماطسب یغورف  [ 702]
ص 16. لیدعتلا ، ۀیاغ  [ 703]

ص 674. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 704]

ص 123. ج 41 ، راونالاراحب ، [ 705]
ص 271. ج 4 ، خیراوتلا ، خسان  [ 706]

. یهتنملا ۀمتت  [ 707]
ص 703. ج 2 ، هداعسلا ، جهن  [ 708]

ص 210. ج 1 ، كردتسم ، [ 709]
ص 324. ج 40 ، راونالاراحب ، [ 710]

ج ص 501. راونالاراحب ، [ 711]
. دش هتشک  زین  دربن  نیمه  رد  هشیاع و  هارمه  هب  لمج  گنج  رد  ناوج  نیا  [ 712]

ص 211. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  [ 713]
. ءادهشلا ۀضور  [ 714]

ص 159. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 715]
ج 20. كردتسم ، [ 716]

. يدعس [ 717]
ص 79. ج 11 ، لئاسو ، [ 718]

. هعیشلا لئاسو  مالکلا ؛ رهاوج  [ 719]
. دش هتشک  ناورهن  گنج  رد  ترضح  نآ  تسدب  درک و  مایق  ترضح  هیلع  رب  هک  دوب  جراوخ  هارمگ  هورگ  هتسدرس  اوک  نبا  [ 720]

ص 280 ج 1 ، رابخالا ، یناعم  [ 721]
. محازم نب  رصن  نیفص ، راکیپ  [ 722]
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ص 671. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 723]
ج 4 ص 88. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ج 1 ص 243 و  هریبک ، ناهانگ  [ 724]

. تسا هدوب  نمی  زا  وا  لصا  يدنک  ثراح  نب  حیرش  هیما ، وبا  [ 725]
ص 6 و 7. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 726]

ص 2. یهتنملا ، ۀمتت  [ 727]
تسویپ و ترضح  هاپـس  هب  هرـصب  کیدزن  راق  يذ  هقطنم  رد  هک  دوب  يدرف  نیرخآ  دوب و  نمی )  ) نرق یلاها  زا  يدرم  ینرق  سیوا  [ 728]

. دیسر تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع باکر  رد  نیفص  گنج  رد  هک  دوب  هناگتشه  نایاسراپ  هینامث  داهز  زا  سیوا  درک  تعیب  ماما  اب 
. بولقلا داشرا  يرغلا و  ۀحرف  [ 729]

ص 302. بیغتسد ، دیهش  تارجح ، هروس  ریسفت  [ 730]
ص 326. ج 32 ، راونالاراحب ، [ 731]

ص 215. ج 42 ، هعیشلا ، نایعا  [ 732]
همان 17. هغالبلا ، جهن  نیفص ، راکیپ  [ 733]

ثیدح 7. ص 247 ، ج 27 ، راونالاراحب ، [ 734]
. دشابیم ءاوک  نبا  جراوخ  هارمگ  هورگ  هتسد  رس  روظنم  [ 735]

ص 572. ج 2 ، قودص ، لاصخ  [ 736]
ص 85. یشک ، لاجر  ص 292 ؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 737]

ص 199. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 738]
. لوقعلا فحت  [ 739]

.12 ءارسالا / [ 740]
. لوقعلا فحت  [ 741]

تمکح 261. هغالبلا ، جهن  زا  سابتقا  [ 742]
ص 383. ج 20 ، راونالاراحب ، [ 743]

ص 125. ج 42 ، نامه ، [ 744]
دیدج ط  ، 152 ص 151 -  ج 42 ، راونالاراحب ، ص 195 ؛ ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  هعیش ؛) هژاو   ) ج 1 هعیشلا ، نایعا  [ 745]

ص 525. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 746]
ص 60. مومهملا ، سفن  [ 747]

ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 748]
ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحملا  [ 749]

ص 278. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 750]

ص 226. ج 6 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 751]

ص 195. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 752]

ص 219. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 753]
ص 18. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 754]
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ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 755]

ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 756]
ص 202. ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 757]

. دنا هدرک  لقن  رگید  ياهباتک  رد  يددعتم  ياهدنس  هب  ار  تیاور  نیا  ص 204 ، قودص ، لاصخ  [ 758]
ص 166. قودص ، لاصخ  [ 759]

ص 201 و 202. يرولا ، مالعا  [ 760]
ص 418. رابخالا ، سئافن  زا  سابتقا  [ 761]

ص 191. ج 4 ، اضیبلا ، ۀجحم  [ 762]
ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 763]
ج 4. ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 764]

همان 53. هغالبلا ، جهن  [ 765]
ص 57. قودص ، لاصخ  [ 766]

.25 هدئام /  [ 767]
ص 237. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 768]

همان 21. هغالبلا ، جهن  [ 769]
. جیارخ [ 770]

ص 114. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 771]

ص 227. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 772]
ص 334. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 773]
ص 338. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 774]

ص 255. ج 6 ، راونالاراحب ، [ 775]
ص 80. تاجردلا ، رئاصب  [ 776]

ج 15. هنومن ، ریسفت  [ 777]
هبطخ 73. هغالبلا ، جهن  [ 778]

ص 262. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  [ 779]
. نیفص هعقو  [ 780]

ص 281. ج 40 ، راونالاراحب ، [ 781]
ص 233. هدبع ، هغالبلا ، جهن  [ 782]

ص 38. ج 1 ، تاراغلا ، [ 783]
ص 677. ج 9 ، راونالاراحب ، [ 784]

نیا رد  هک  دـنیوگ  نوفـسیت  رهـش  ینعی ، دوب  نایناساس  تموکح  زکرم  هک  مه ، هب  کیدزن  نادابآ و  رـش  تفه  هعومجم  هب  نیادـم  [ 785]
. تشاد رارق  هعومجم 

ص 272. ج 4 ، هعاربلا ، جاهنم  [ 786]
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ص 204. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 787]
ص 190. ج 1 ، یسانشداعم ، [ 788]

ج 2. یسانشداعم ، [ 789]
. یهتنملا ۀمتت  [ 790]

ج 1،ص 239. باقلالا ، ینکلا و  [ 791]
ص 66. ج 1 ، یفاک ، غورف  [ 792]
ص 100. صاوخلا ، ةرکذت  [ 793]

ص 282. ج 8 ، دیدج ، پاچ  قحلا ، قاقحا  [ 794]
ص 240. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 795]
ص 280. ج 3 ، یسانشداعم ، [ 796]

ص 149. ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  [ 797]
ص 40. دیفم ، سلاجم  [ 798]

همان 5. هغالبلا ، جهن  [ 799]
. مالسالا ضیف  هغالبلا ، جهن  [ 800]

ص 438. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  [ 801]
ص 411. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 802]
. محازم نبرصن  نیفص ، راکیپ  [ 803]

هیلع هک  دوب  ینانآ  زا  دروآ و  مالسا  سپس  دوب  حاحس  يوگ  ناذا  وا  دوب  قفانم ) دنچ  ای   ) سودقلادبع وبا  شا  هینک  یعبر  نب  ثبش  [ 804]
زا دعب  درک و  هبوت  ددجم  درک ، مایق  ترـضح  هیلع  رب  دش و  جراوخ  زا  سپـس  دش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  زا  دـعب  درک ، مایق  نامثع 

یهاوخ نوخ  بلط  هب  هک  دش  ینانآ  زا  یتدم  زا  دـعب  تفرگ  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نالتاق  فص  رد  البرک  يارحـص  رد  یتدـم 
هاگنآ درک . تکرش  راتخم  نتشک  رد  نآ  زا  دعب  دش و  هفوک  ینابرهش  سیئر  دعب  دوب ، راتخم  هارمه  هب  دنتساوخرب و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

!!! درک تافو  يرجه  لاس 80  رد 
. قودص لاصخ  [ 805]

ص 352. قودص ، لاصخ  [ 806]
ص 6. ج 32 ، راونالاراحب ، [ 807]

. دش عقاو  ده ق  لاس 36  یناثلا  يدامج  ار  هعقاو  نیا  ص 12 ؛ یهتنملا ، همتت  [ 808]
ص 420. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  [ 809]

ص 216. بیغتسد ، دیهش  تارجح ، هروس  ریسفت  [ 810]
ص 521. ج 1 ، ةادهلا ، تابثا  [ 811]

ص 93 ییابطابط ، همالع  هماندای  [ 812]
.192 یئاهب ، خیش  لوکشک  [ 813]

ص 68. راتفگ ، تسیب  [ 814]
ص 187. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  [ 815]
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ص 16. ج 76 ، راونالاراحب ، [ 816]
ص 133. فارسا ، اب  مالسا  راکیپ  [ 817]

. نیفص راکیپ  [ 818]
ص 203. ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 819]

ص 528. نیفص ، هعقو  [ 820]
ص 435. قودص ، لاصخ  [ 821]
ص 431. قودص ، لاصخ  [ 822]

ج 41. راونالاراحب ، [ 823]
. یفاک غورف  [ 824]

.5 لمن /  [ 825]
ص 402. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 826]

ج 2. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 827]

ج 2. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 828]
.194  - 191 نارمع /  لآ  [ 829]

ج 1. راونالاراحب ، [ 830]
.9 رمز ، هروس  [ 831]

ج 19. هنومن ، ریسفت  [ 832]
هبطخ 126. هغالبلا ، جهن  ج 1 و  تراغلا ، [ 833]

ص 36. دیفم ، خیش  یلاما  [ 834]
. دیفم خیش  یلاما  ص 15 . دیفم ، خیش  یلاما  [ 835]

ص 72. دیفم ، خیش  یلاما  [ 836]
یفاک ج 1. لوصا  [ 837]

. فارعا هروس  هیآ 54  [ 838]
یفاک ج 1. لوصا  [ 839]
یفاک ج 1. لوصا  [ 840]
یفاک ج 2. لوصا  [ 841]
یفاک ج 1. لوصا  [ 842]

. یفاک لوصا  [ 843]

. یفاک لوصا  [ 844]
قودص خیش  یلاما  [ 845]

.253 هرقب /  هروس  [ 846]
. قودص خیش  یلاما  [ 847]

حیاصن ص 87. [ 848]
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راونالاراحب ج 40 ص 45. [ 849]
خیراوتلا ج 2 ص 43. خسان  [ 850]

یبوقعی ج 2 ص 203. خیرات  [ 851]

یبوقعی ج 2 ص 203. خیرات  [ 852]
یفاک ج 7 ص 543. عورف  [ 853]

یبقعلا ص 49. رئاخذ  [ 854]
هعربلا ج 17 ص 85. جاهنم  [ 855]

هعیشلا ج 13 ص 303. لیاسو  یفاک ج 7 و  عورف  [ 856]
هعربلا ج 17. جاهنم  [ 857]

هعیشلا ج 11 ص 83. لئاسو  [ 858]
دلج 1. یفاک  لوصا  [ 859]
. قودص خیش  یلاما  [ 860]

ج 1/235. هغالبلا ، جهن  حرش  [ 861]
.20 هیئاضمر /  [ 862]

.7 دعر -  [ 863]
. قودص یلاما  [ 864]

. قودص خیش  یلاما  [ 865]

. قودص خیش  یلاما  [ 866]
.160 ماعنا -  [ 867]

. قودص خیش  یلاما  [ 868]
. قودص یلاما  [ 869]

. قودص لاصخ  [ 870]
راونالاراحب ج 61. [ 871]

. قودص خیش  یلاما  [ 872]
. تسا هدومرف  یهن  نارگید  يارب  ار  رتشگنا  نیا  زا  هدافتسا  ماما  [ 873]

.89 قالخا ص 91 -  مراکم  [ 874]
ص 31. هیقفلا ج 1 ، هرضحی  نم ال  [ 875]

. قودص خیش  یلاما  [ 876]
هیآ 9. رمز -  [ 877]

. قودص یلاما  [ 878]
قالخا ص 360. مراکم  [ 879]

. تراغلا [ 880]
.30 يروش /  هروس  [ 881]
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ناهرب ج 1. ریسفت  [ 882]
. تسا ناطیش  هینک  هرموبا  [ 883]

. قودص خیش  یلاما  [ 884]

. قودص خیش  یلاما  [ 885]
. تسا هدش  لقن  یئاهناتساد  حیرش  هارمگ  تیصخش  هرابرد  زین  یلبق  ياه  ناتساد  رد  [ 886]

(. دومن بصن  ار  حیرش  مدرم  نیب  رد  یسایس  فالتخا  زا  يریگولج  تهج  هب  ترضح  . ) همغلا ج 1 ص 181 و 182 فشک  [ 887]
فارشالا ج 2 ص 53. باسنا  [ 888]

. لامالا یهتنم  [ 889]
ج 1 ص 315. مالسلا ) هیلع   ) یلع یناگدنز  خیراوتلا  خسان  [ 890]

. قودص خیش  یلاما  [ 891]

. قودص خیش  یلاما  [ 892]
راونالاراحب ج 8 ص 622. [ 893]

. قودص خیش  یلاما  [ 894]
دص 344. قودص ، خیش  یلاما  [ 895]

. قودص خیش  یلاما  [ 896]
لتق رد  هک  تشاد  دـمحم  مانب  يرـسپ  داد و  رهز  ماما  هب  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  رـسمه  هک  تشاد  هدـعج  مانب  يرتخد  ثعـشا  [ 897]

زا زین  هیواعم  هک  يدح  هب  دـنا  هدوب  دوخ  رـصع  دارفا  نیرترورـش  زا  ناشنادـنزرف  وا و  تشاد  تلاخد  البرک  رد  سپـس  لیقع و  نب  ملـسم 
. دیسرتیم ثعشا  ترارش 

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  [ 898]
ص 3090. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 899]
ص 176. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 900]

. دوصقملادبع حاتفلادبع  [ 901]
. تسا هدش  نایب  رین  یلبق  ياهناتساد  رد  لسالس  گنج  ناتساد  [ 902]

ج 41. راونالاراحب ، [ 903]
رمالارخآ تخادنا و  مالسا  زیزع  ربمایپ  تروص  هب  ار  شناهد  بآ  هک  تسا  یسک  وا  هبقع ، مان  هب  تسا  یسک  دنزرف  هبقع  نب  دیلو  [ 904]

. دش ادج  شنت  زا  رس  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریشمش  اب 
هبطخ 51. هغالبلا ، جهن  [ 905]

ص 246. ج 84 ، راونالاراحب ، [ 906]
. تسا اجنآ  رد  سمشلا  دجسم  هک  هلح  هقطنم  کیدزن  یلعف  قارع  رد  تسا  یلحم  [ 907]

ات 33) هیآ 30  هروس ص   ) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هدمآ  نامیلس  ترضح  يراب  نآرق  رد  زامن  هماقا  يارب  دیشروخ  تشگرب  هلئـسم  [ 908]
تایاور رد  هتبلا  دـینادرگرب  ار  باـتفآ  زین  یـسوم  ترـضح  یـصو  نون  نب  عشوی  ترـضح  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و 

. تسا هدش  نایب  ترضح  نآ  يارب  رگید  ياه  لکش  هب  دیشروخ  تشگرب  هلئسم  يرگید 
. هیقفلا هرضحی  نم ال  [ 909]
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ص 174. لوقعلا ، فحت  [ 910]
هیآ 48. ءاسن  هروس  [ 911]

هیآ 110. ءاسن  هروس  [ 912]
هیآ 53. هرمز  هروس  [ 913]

هیآ 135. نارمع  لآ  هروس  [ 914]
هیآ 114. دوه  هروس  [ 915]

ص 22. ج 82 ، راونالاراحب ، [ 916]
ص 85. ریشمش ، ملع و  دنوادخ  [ 917]

ص 407. یبوط ، هرجش  [ 918]
ص 27. فئاوطلا ، فئاطل  [ 919]

ص 234. ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 920]
هبطخ 13. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 921]

ص 124. ج 1 ، مالسلا ) هیلع   ) یلع یگدنز  خیراوتلا  خسان  [ 922]
ص 174. ةدوملا ، عیبانی  [ 923]

. تسا هریح  ناهاشداپ  هاگراب  [ 924]
همغلا ج 1. فشک  ص 442 ، ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 925]

ص 152. ج 21 ، یئوخ ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 926]
ص 19. هینامعن ، راونا  [ 927]

ج 1. یحیسم ، قادروج  جروج  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  [ 928]
ص 82. ج 1 ، تاراغلا ، [ 929]

ص 148. سلاجملا ، ۀفحت  [ 930]
ص 215. ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  [ 931]

ص 203. هبرقلا ، ملاعم  [ 932]
ص 226. ج 6 ، یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت  [ 933]

ص 86. یضر ، فیرش  ۀمئالا ، صیاصخ  [ 934]
ص 260. ج 7 ، یفاک ، لوصا  ج 4 ؛ یسوط ، خیش  راصبتسا  [ 935]

ص 24. یهانتمان ، درف  [ 936]
ص 162. ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  [ 937]
ص 532. ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  [ 938]

ج 4. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ج 2 ، تاراغلا ، [ 939]
ص 197. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات ، [ 940]

ج 3 ص 371. ریثا ، نبا  لماک  [ 941]
ص 119. ج 1 ، یفقث ، قاحساوبا  تاراغلا ، [ 942]
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ص 200. ج 4 ، راصبتسالا ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ج 10 ، بیذهت ، [ 943]
ج 10. یسوط ، خیش  بیذهت  [ 944]

ج 10. یسوط ، خیش  بیذهت ، [ 945]
ص 382. ج 32 ، راونالاراحب ، [ 946]

ص 417. يرذالاب ، فارشالا ، باسنا  [ 947]
ص 177. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 948]

ص 125. لوقعلا ، فحت  [ 949]
ص 86. مالسلا ،) هیلع   ) یلع هب  بوسنم  ناوید  [ 950]

(. مالسلا هیلع   ) یلع هب  بوسنم  ناوید  [ 951]
ص 381. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  [ 952]

ص 230. ج 84 ، راونالاراحب ، [ 953]
ج 4. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 954]

ص 252. ج 4 ، راصبتسالا ، [ 955]
ص 138. ج 10 ، بیذهت ، [ 956]

ص 91. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  [ 957]
ص 230. ج 4 ، رابصتسا ، [ 958]

ص 483. ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  [ 959]
ص 119. ج 1 ، تراغلا ، [ 960]

ج 10. بیذهت ، [ 961]
ج 4. راصبتسالا ، [ 962]

. لامالا یهتنم  [ 963]
. هفوک رد  تسا  يا  هلحم  [ 964]

. لامالا یهتنم  [ 965]

. لامالا یهتنم  [ 966]
ص 409. ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  [ 967]
ص 469. ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  [ 968]

ص 248. ج 4 ، راصبتسالا ، [ 969]
ج 42. راونالاراحب ، [ 970]
ج 42. راونالاراحب ، [ 971]

.263 ج 42 ص 259 -  راونالاراحب ، [ 972]
ص 355. ج 1 ، ۀمکحلا ، نداعم  [ 973]

ص 374. ج 2 ، بوشآ ، رهش  بقانم  [ 974]
. لامالا یهتنم  [ 975]
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. لامالا یهتنم  [ 976]

. لامالا یهتنم  [ 977]

. لامالا یهتنم  [ 978]

. لامالا یهتنم  [ 979]

. لامالا یهتنم  [ 980]

. لامالا یهتنم  [ 981]
. دندرک نفد  عولط  زا  شیپ  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  [ 982]

. لامالا یهتنم  [ 983]

. لامالا یهتنم  [ 984]

. لامالا یهتنم  [ 985]
. هفوک رد  تسا  یلحم  [ 986]

. لامالا یهتنم  [ 987]
ص 236. نیفص ، هعقاو  [ 988]

. نیفص هعقاو  [ 989]
ص 654. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 990]

ج 2،ص 213. فارشالا ، باسنا  [ 991]
ص 112. ج 1 ، تاراغلا ، [ 992]

ص 38. ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 993]
ج 1 و 11. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 994]
ج 1 و 11. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 995]

ص 260. ج 7 ، یفاک ، [ 996]
هبطخ 149. هغالبلا ، جهن  [ 997]

ج 2. یفاک ، لوصا  [ 998]
ص 455. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 999]

ج 1. یفاک ، لوصا  [ 1000]

ج 1. یفاک ، لوصا  [ 1001]
. دناسریم وا  هب  ادص  ای  هتشرف  هلیسو  هب  ار  ینامسآ  رابخا  دنوادخ  ینعی  ثدحم  [ 1002]

سپـس درک و  رکذ  دوخ  باحـصا  يارب  ار  نینرقلاوذ  فاصوا  ماـقم و  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  هدـمآ : تاـیاور  یـضعب  رد  [ 1003]
. تسه وا  دننام  زین  امش  نایم  رد  دومرف :

. میهاربا نب  یلع  ریسفت  یفاک و  لوصا  [ 1004]
ج 1. یفاک ، لوصا  [ 1005]

. بیغتسد دیدح و  هروس  ریسفت  [ 1006]
. دیدح هروس  ریسفت  [ 1007]
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ص 411. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 1008]
ج 4. هدنکارپ ، ياهناتساد  [ 1009]

ج 5. عماج ، ریسفت  [ 1010]
ص 391. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  يروباشین ؛ دیفم  یلاما  [ 1011]

ص 211. ج 7 ، راونالاراحب ، [ 1012]
. زجاعملا ۀنیدم  [ 1013]

ص 15. ج 7 ، یناغا ، ، 41  - ج 243 راونالاراحب ، [ 1014]
. دنناما رد  زور  نآ  تشحو  زا  نانآ  تشاد و  دنهاوخ  نآ  زا  رتهب  یشاداپ  دنهد  ماجنا  یکین  راک  هک  یناسک  هیآ 89  لمن  هروس  [ 1015]

ص 293. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 1016]
. ینیئان غارچ ، بش  رهوگ  [ 1017]

ص 697. ررغ ، [ 1018]
. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 1019]

هیآ 83. تافاص  هروس  [ 1020]
ج 5. عماج ، ریسفت  [ 1021]

ص 183. دیفم ، خیش  یلاما  [ 1022]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1023]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1024]

.20  / فاقحا [ 1025]
.60 نم /  ؤم  [ 1026]

.6 رطاف / [ 1027]
.377 ج 9 ص 376 -  راونالاراحب ، [ 1028]

ج 5. عماج ، ریسفت  [ 1029]

ج 5. عماج ، ریسفت  [ 1030]
هیلمع هلاسر  رد  وضو  ياعد  . ) ص 42 هیقفلا ج 1 ، هرضحی  نم ال  باتک  لامعالا و  باوث  و  ص 331 ، سلجم 82 ، قودص ، ياما  [ 1031]

. تسا دوجوم  زین 
ص 197. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 1032]

ص 6. دیفم ، خیش  یلاما  [ 1033]
ص 57. لوقعلا ، فحت  [ 1034]

. رابخالا یناعم  [ 1035]
. دراد ییالاب  حطس  دنلب و  رایسب  راعشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  فصو  رد  یعفاش  [ 1036]
. دراد ییالاب  حطس  دنلب و  رایسب  راعشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  فصو  رد  یعفاش  [ 1037]

ص 169. حیاصن ، [ 1038]

ص 195. حیاصن ، [ 1039]
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ص 233. حیاصن ، [ 1040]

ص 294. حیاصن ، [ 1041]

ص 310. حیاصن ، [ 1042]

ص 340. حیاصن ، [ 1043]
. حیاصن [ 1044]

ص 355. حیاصن ، [ 1045]

ص 438. حیاصن ، [ 1046]

ص 186. حیاصن ، [ 1047]

ص 100. حیاصن ، [ 1048]

ص 105. حیاصن ، [ 1049]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1050]

. راحبلا هنیفس  [ 1051]
ص 97. نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، [ 1052]

ج 1. لیزنتلا ، دهاوش  ج 2 ، رابخالا ، سودرف  نیملاعلارس -  [ 1053]
ص 7. مارملا ، ۀیاغ  [ 1054]

ص 161. هسمخلا ج 2 ، لیاضف  [ 1055]
. دهدیم هولج  گرزب  ار  بلطم  لباقم  فرط  هشیمه  هکلب  دوبن  هزادنا  نیا  هب  گنج  نیا  ناگدش  هتشک  دادعت  [ 1056]

. دیفم خیش  یلاما  [ 1057]
دیفم ص 227 و 228. خیش  یلاما  [ 1058]

. دیفم خیش  یلاما  [ 1059]

. دیفم خیش  یلاما  [ 1060]
.7 دعر / [ 1061]

ص 38. ج 83 ، راونالاراحب ، [ 1062]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1063]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1064]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1065]
. دیفم خیش  یلاما  [ 1066]

ص 594. ییاهب ، خیش  لوکشک  [ 1067]
ص 426. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 1068]

ص 36. اروشاع ، روآ  مایپ  [ 1069]
ص 385. ج 3 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 1070]

. یناث دیهش  هیبرلا ، فشک  [ 1071]
. قوف هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  [ 1072]
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. رشع انثا  هیمامالا  دیاقع  [ 1073]
. غیلبت شور  [ 1074]

ص 250. فودص ، لاصخ  [ 1075]
ج 70. راونالاراحب ، [ 1076]

(. مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ناوید  [ 1077]
ص 160. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  [ 1078]

ج 97،ص 55. راونالاراحب ، [ 1079]
ص 324. رابخالا ، یناعم  [ 1080]

. دیهش ماقم  [ 1081]
. درک توف  یفقث  فسوی  جاجح  نامز  رد  هفوک  رد  درک و  رمع  لاس  هک 127  تسا  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  هباحص  زا  دیوس  [ 1082]

. بولقلا داشرا  [ 1083]
. سفن اب  داهج  [ 1084]

ص 402. ج 1 ، رابخالا ، یناعم  [ 1085]
ص 127. نآرق ، لقع و  هنیآ  رد  یلع  تماما  [ 1086]

ص 80. یحیسم ، رکیاژ  ریشمش ، ملع و  دنوادخ  [ 1087]
تمکح 22. هغالبلا ، جهن  [ 1088]

. يزیربت ایوج  [ 1089]
ص 165. هنسلا ، ددع  [ 1090]

تمکح 82. هغالبلا ، جهن  [ 1091]
ص 104. ج 58 ، راونالاراحب ، [ 1092]

.82  / لمن [ 1093]
. هنومن ریسفت  [ 1094]

ص 75. ج 46 ، راونالاراحب ، [ 1095]
ص 66. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 1096]

. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دیحوت  رابخالا  یناعم  رد  قودص  هک  هماقا  ناذا و  ریسفت  رد  تسا  یحورشم  تیاور  نیا  [ 1097]
ص 753. ج 6 ، راونالاراحب ، زا  لقن  قباطم  دیفم ، خیش  سلاجم  [ 1098]

ص 267. یفاک ، هضور  [ 1099]
ص 335. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1100]

ج 2. رابخالا ، یناعم  [ 1101]
ص 438. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 1102]

.90  / لحن [ 1103]
ص 126. ج 2 ، رابخالا ، یناعم  [ 1104]
ص 123. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 1105]
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ج 2. رابخالا ، یناعم  [ 1106]
ص 218. قودص ، لاصخ  [ 1107]
ص 373. قودص ، لاصخ  [ 1108]

.2/ ءاسن [ 1109]
.9  / فاق [ 1110]

.69  / لحن [ 1111]
نیرونلا ص 479. عماج  [ 1112]

ص 157. قودص ، لاصخ  [ 1113]
ص 83. قودص ، لاصخ  [ 1114]

. لوقعلا فحت  [ 1115]

. لوقعلا فحت  [ 1116]

. لوقعلا فحت  [ 1117]

. لوقعلا فحت  [ 1118]
ج 78. راونالاراحب ، [ 1119]

ص 25. هفسلف ، مالسا و  [ 1120]
ص 109. ج 2 ، ةادهلا ، ةابثا  [ 1121]
ص 247. ج 5 ، ةادهلا ، ةابثا  [ 1122]
ج 9 ص 486. راونالاراحب ، [ 1123]

. لوقعلا فحت  [ 1124]
تمکح 80. هغالبلا ، جهن  [ 1125]

هبطخ 45. هغالبلا ، جهن  [ 1126]
هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  [ 1127]
هبطخ 149. هغالبلا ، جهن  [ 1128]

. نآرق لقع و  هنیآ  رد  یلع  تماما  [ 1129]
ص 146. ج 3 ، یفاک ، [ 1130]

ص 86. ج 71 ، راونالاراحب ، [ 1131]
ص 686. ج 10 ، رارسالا ، فشک  ریسفت  [ 1132]

. دش يراددوخ  نآ  ندروآ  زا  ندوب  ینالوط  تهج  هب  ثیدح  نیا  ص 182  ج 1 ، اربخالا ، یناعم  [ 1133]
. دهف نبا  یعادلا  ةدع  [ 1134]

. تسا هدش  يراذگمان  هیسوقان  راعشا  هب  راعشا  نیا  [ 1135]
ص 373. بولقلا ، داشرا  [ 1136]

. ةولصلا باتک  لئاسولا ؛ كردتسم  [ 1137]
ص 351. ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 1138]
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ص 102. دیفم ، داشرا  [ 1139]
ج 1. يراصنا ، هللادبع  هجاوخ  رارسالا ، فشک  [ 1140]

بسک ددص  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يداماد  تلع  هب  افرص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نادان  نیا  نامگ  هب  [ 1141]
. تسا هدوب  تفالخ 

. اهناشن یب  ناشن  [ 1142]

. اهناشن یب  ناشن  [ 1143]
. مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  [ 1144]

هناخ رانک  هکم  رد  ترضح  نآ  مایق  هاگیاپ  نیتسخن  دیدرت  نودب  هنرگ  و  تسا ، يدعب  لحارم  رد  جع )  ) رصع ماما  هاگیاپ  روظنم ؛ [ 1145]
. دوب دهاوخ  ادخ 

. دشابیم روظنم  جع )  ) يدهم ترضح  [ 1146]
ص 190 و 194. ج 2 ، نیشعشملا ، راونا  نادلبلا و  ۀصالخ  قودص ، خیش  نیزحلا  سنوم  [ 1147]

. سنالا قئادح  [ 1148]
. رابخالا عماج  [ 1149]

. يرهش ير  تخانش ، [ 1150]
. یلو هللا  تمعن  هاش  [ 1151]
. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 1152]

ثیدح 16783. همکحلا ، نازیم  [ 1153]
. یناهفصا فتاه  [ 1154]

. نیرونلا عماج  [ 1155]
ص 247. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 1156]
ص 247. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 1157]

. يولع فراعملا  ةریاد  [ 1158]
ص 75. ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 1159]

ج 2 ص 514. لئاسولا ، كردتسم  [ 1160]

ج 2 ص 514. لئاسولا ، كردتسم  [ 1161]
. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 1162]
. اهناشن یب  زا  ناشن  [ 1163]

. تسا دادغب  رهش  ینعم  هب  ءاروز  [ 1164]
. رواشیپ ياهبش  [ 1165]

ص 3. ج 2 ، بولقلا ، تایح  [ 1166]
ص 297. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 1167]

هیآ 128. هروس 16 ، [ 1168]
ص 613. مالسالا . ضیف  هغالبلا  جهن  [ 1169]
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ص 397. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 1170]

ص 211. ج 93 ، راونالاراحب ، [ 1171]
ج 1. يراصنا ، هللادبع  هجاوخ  رارسالا ، فشک  ریسفت  [ 1172]

ص 146. ج 1 ، رابخالا ، یناعم  [ 1173]
عیارشلا ج 2 ص 51. للع  [ 1174]

. مارو هعومجم  [ 1175]
. قودص خیش  یلاما  [ 1176]

هعیشلا ج 3 ص 477. لیاسو  [ 1177]

هعیشلا ج 5 ص 263. لیاسو  [ 1178]

هعیشلا ج 5 ص 263. لیاسو  [ 1179]
یفاک ج 1. لوصا  [ 1180]

هیآ 62. سنوی  [ 1181]
نازیملا ج 10 ص 98. ریسفت  [ 1182]

دلج 5. عماج  ریسفت  [ 1183]
. جیشوی امین  [ 1184]

هحفص 468. لوقعلا  فحت  [ 1185]
.46 راحب ج 35 /  [ 1186]

.421 لاصخ /  [ 1187]
راونالاراحب ج 19 ص 78. [ 1188]

(. هر  ) ینیمخ ماما  [ 1189]
. قودص خیش  یلاما  [ 1190]

قودص 255. خیش  یلاما  [ 1191]
. قودص خیش  یلاما  [ 1192]

ص 104. دلج 89 ، راونالاراحب ، [ 1193]
. رارسالا عماج  [ 1194]

ص 64. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  [ 1195]
ص 214. لوقعلا ، فحت  [ 1196]

هیآ 23. دیدح  هروس  [ 1197]
ص 16. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  [ 1198]

ص 331. ةدوملا ، عیبانی  [ 1199]
. هغالبلا جهن  عماج  [ 1200]
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... 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
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