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باوبالا دس  ثیدح  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

یلع 1326  -  ینالیم ، ینیسح  هسانشرس : 
 " باوبالا :  دس  ثیدح "  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

دشیم  زاب  ترضح  نآ  دجسم  هب  هک  ییاهرد  نتسب  هب  ادخ  لوسر  رما  ثیدح  نوماریپ  یشهوژپ 
ینالیمینیسح ؛  یلع 

یمالسا .  قیاقح  زکرم  هیریرحت  تئیه  شیاریو  همجرت و 
. 1388 قیاقح ،  مق :  رشن :  تاصخشم 

128 ص . يرهاظ :  تاصخشم 
 18 يداقتعا ؛  ياه  شهوژپ  هلسلس  تسورف : 

 978-600-5348-22-4 کباش : 
باوبالادس )  صاخ (  ثیداحا  عوضوم :  اپیف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

باوبالادس -- )  صاخ (  ثیداحا  عوضوم : 
هیمالسالا قئاقحلا  زکرم  هدوزفا :  هسانش  ریسفت  دقن و 
BP145/س4ح5 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
1794376 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

زاغآرس

ثیدح نوماریپ  یشهوژپ  باوبألا » ّدس   » ثیدح هب  یهاگن 
میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  ینالیم  ینیـسح  یلع  دیـس  هّللا  تیآ  دـش  یم  زاب  ترـضح  نآ  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  نتـسب  هب  ادـخ  لوسر  رما 

زاغآرس
نیئآ و دش و  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  . . . 

. تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر 
زا یعمج  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  سپ  دـش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 

. تفرگ ارف  ار  برعلا  ةریزج  یمامت  شیافواب ، نارای 
سپ مالـسا  ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدـغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 

. دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 
ِنید اهنت  ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 

. دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  دیدرگ . مالعا  قح  ترضح  دنسپ  دروم 
تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 

زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 
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، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 
. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 
هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،

تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 
. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 

دماح ریم  هّللارون ، یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
نییبت یمالسا و  قیاقح  زا  عافد  ریـسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ; یم  زورفرپ  یناگراتـس  نوچمه  ینیما و ... نیدلا ، فرـش  دّیـس  نیـسح ،

... . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 
هناملاع عافد  مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویش و  یملق  اب  هک  ینادنمشیدنا  نادنمشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 

، ینالیم ینیسح  یلع  دّیس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  میرح  زا 
. دشاب یم 

، قیقحت اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  يایحا  هک  دراد  راختفا  یمالـسا ، قیاقح  زکرم 
. دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و 

. دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رـصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  ۀّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 

یمالسا قیاقح  زکرم  دریگ .

« باوبألا ّدس   » ثیدح نتم  هب  یهاگن  مکی : شخب 

« باوبألا ّدس   » ثیدح نتم 

« باوبألا ّدس   » ثیدح نتم 
نامیالوم نأش  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  باوبألا  ّدـس  ثیدـح  رتاوتم ، هکلب  روهـشم ; ِیعطق و  حیحـص  ثیداحا  زا 

: دومرف ینخس  نمض  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسا ، هدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
; یلع باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس 

. دیدنبب ار  یلع ـ  هناخ  رد  زج  اهرد ـ  مامت 
نارگ شهوژپ  رظن  زا  نونکا  هک  تسا  هدش  لقن  ّتنس  لها  ياه  باتک  نیرتروهشم  نیرت و  مهم  رد  یتوافتم  ياه  نتم  اب  ابیز  ثیدح  نیا 

. درذگ یم 

يذمرت تیاور  هب 

يذمرت تیاور  هب 
: دیوگ یم  سابع  نبا  هک  دسیون  یم  دوخ  دنس  هلسلس  اب  يذمِرت  دنا . هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  يرایسب  ياملع 

1. داد ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  زج  هب  دش ) یم  زاب  دجسم  هب  هک  یی  ) اهرد نتسب  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنک : یم  لقن  يردُخ  دیعسوبا  هک  دروآ  یم  يرگید  دنس  رد  يو 
; كریغو يریغ  دجسملا  اذه  یف  بنجی  نأ  دحأل  ّلحی  ال  یلع ! ای 

. دوش بنج  دجسم  نیا  رد  هک  تسین  لالح  يدحا  رب  وت  نم و  زج  یلع ! يا 
؟ تسیچ ثیدح  نیا  يانعم  متفگ : درص  نب  رارض  هب  هک  دیوگ  یم  رذنم  نب  یلع  دسیون : یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  يذمِرت 

تفر دجسم  نیا  هب  تبانج  لاح  اب  هک  تسین  لالح  وت  نم و  زج  یـسک  يارب  هک  تسا  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  روظنم  تفگ :
 2. دنک دمآ  و 

ثیدح 3753. مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  بقانم ، باتک  ، 410  / 5 يذمِرت : حیحص   . 1
ثیدح 3748. 408 و 409 ، نامه :  . 2

لبنح نب  دمحا  تیاور  هب 

لبنح نب  دمحا  تیاور  هب 
هنیدم هب  لمج  گنج  نامز  رد  دنک : یم  لقن  نینچ  ینانک  میقر  نب  هّللادبع  زا  يو  تسا . هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  زین  لبنح  نب  دـمحا 

زاب دجسم  هب  هک  ییاهرد  نتسب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : دعس  میدرک . تاقالم  کلام  نب  دعس  اب  رهـش  نیا  رد  ام  میتفر .
1. تشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  یلع  هناخ  ِرد  دومرف و  رما  دش  یم 

 2. تسا هدرک  تیاور  هباحص  زا  نت  دنچ  زا  نوگانوگ ، ياهدنس  اب  يدّدعتم و  دراوم  رد  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا 
ثیدح 1514. صاّقویبا ، نب  دعس  دنسم  ، 285  / 1 دمحا : دنسم   . 1

،496 ثیدح 4782 و 5 /  رمع ، نب  هّللادبع  دنـسم  ثیدح 3052 و 1042 ، سابع ، نب  هّللادبع  دنـسم  ، 545  / 1 دمحا : دنـسم  ر.ك :  . 2
ثیدح 18801. مقرا ، نب  دیز  ثیدح 

يروباشین مکاح  تیاور  هب 

یم مقرا  نب  دـیز  هک  دـنک  یم  لقن  يو  تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  دنـس  هب  زین  يروباشین  مکاـح  يروباـشین  مکاـح  تیاور  هب 
: دومرف ادخ  لوسر  يزور  دش . یم  زاب  دجسم  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  نت  دنچ  هناخ  ِرد  دیوگ :

; یلع باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدس 
. دیدنبب ار  یلع ـ  هناخ  ِرد  زج  اهرد ـ  نیا 

: دومرف تفگ و  انث  وا  رب  دوتس و  ار  ادخ  تساخرب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک . ضارتعا  دروم  نیا  رد  مدرم  دیوگ : یم  دیز 
; هتعّبتاف ءیشب  ترُما  نکلو  هتحتف ، الو  ًائیش  تددس  ام  هّللاو ، مکلئاق . هیف  لاقف  یلع ، باب  ریغ  باوبألا  هذه  ّدسب  ترمأ  ّینإف  دعب ، اّمأ 

هن  ] دوخ يأر  هب   [ نم دنگوس ! ادخ  هب  دیدرک ، ضارتعا  هلئـسم  نیا  هب  امـش  زا  یخرب  مدومن ، رما  یلع  هناخ  رد  زج  اهرد  نیا  نتـسب  هب  نم 
. مدرک يوریپ  نامرف ، نآ  زا  مدش و  رما  يراک  هب  هکلب  مدوشگ ; ار  يرد  هن  متسب و  ار  يرد 

1. تسا حیحص  ثیدح  نیا  دنس  دسیون : یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 
اطع یگژیو  هس  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  تشاد  راهظا  باّطخ  نب  رمع  يزور  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  هریره  وبا  زا  رگید  يدنس  رد  يو 

. دوب رت  بوبحم  يویند  ياه  تمعن  همه  زا  نم  يارب  دش ، یم  اطع  نم  هب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دش 
؟ دنتسیچ اه  نآ  نانمؤم ! ریما  يا  دش : هتفگ 

ره هک  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  دجسم  رد  وا  تنوکـس  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  اب  وا  جاودزا  تفگ :
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. ربیخ گنج  رد  وا  هب  مچرپ  ندرپس  و  دوب ـ  لالح  زین  وا  يارب  دوب  لالح  دجسم  نآ  رد  ربمایپ  يارب  هچ 
 2. تسا حیحص  دنا ـ  هدرواین  ار  نآ  ملسم  يراخب و  هچرگ  ثیدح ـ  نیا  دنس  دسیون : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 

ثیدح مالـسلا ، امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بقانم  رکذ  هباحـصلا ، ۀفرعم  باتک  ، 135  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتـسملا   . 1
.4631

ثیدح 4632. ، 135  / 3 نامه :  . 2

یئاسن تیاور  هب 

یم ثراح  هک  دنک  یم  لقن  هنوگ  نیا  کلام  نب  ثراح  زا  دوخ  دنـس  هب  يو  تسا . یئاسَن  ثیدـح ، نیا  رگید  نالقان  زا  یئاسن  تیاور  هب 
؟ يا هدینش  یتلیضف  یلع  هرابرد  متفگ : وا  هب  مدرک . تاقالم  صاّقَو  یبا  نب  دعس  اب  مدش و  دراو  هّکم  رهش  هب  يزور  دیوگ :

: داد دادن  ربمایپ  هاگ  نابش  میدوب  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تفگ :
; یلع لآو  هّللا  لوسر  لآ  ّالإ  دجسملا  نم  جرخیل 

. دنوش جراخ  دجسم  زا  دیاب  یلع ، نادناخ  ادخ و  لوسر  نادناخ  زج  سک  ره 
: درک ضرع  دـمآ و  شروضح  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يومع  دـش ، حبـص  یتـقو  میدـش ، جراـخ  دجـسم  زا  اـم  تفگ : دـعس 

!؟ یتشاذگ یقاب  ار  ناوج  نیا  يدرک و  نوریب  دجسم  زا  ار  تیاهومع  باحصا و 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

; هب رمأ  وه  هّللا  ّنإ  مالغلا . اذه  ناکسإب  الو  مکجارخإب  ترمأ  انأ  ام 
. دومرف رما  لمع  نیا  هب  هک  دوب  دنوادخ  نیا  مدرکن ; رما  ناوج  نیا  تنوکس  امش و  ندرک  نوریب  هب  نم 

هّللا یلـص  ربمایپ  روضح  هب  سابع  هک  هدرک  لقن  دعـس  زا  میقر ، نب  هّللادبع  زا  کیرـش ، نب  هّللادبع  هک  دـیوگ  یم  رطف  دـیازفا : یم  یئاسَن 
؟ یتسب ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  ام ، ياه  هناخ  همه  ِرد  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع 

: دومرف ربمایپ 
1; اهتددس الو  اهتحتف  انأ  ام 

. متسبن ار  يرد  مدوشگن و  ار  يرد  نم 
لقن فلتخم  ياه  نتم  اب  ار  نآ  نّنـست ، لها  ثیدح  نایاوشیپ  ناگرزب و  هک  دوب  باوبألا  ّدس  ثیدح  ياه  نتم  زا  یخرب  تشذـگ  هچ  نآ 

هب میتساوخ  یم  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  ار  نآ  نوگانوگ  ياه  نتم  اهدنـس و  رگا  هتبلا  دنا . هدرک 
. دش میهاوخ  هاگآ  اه  نتم  اهدنس و  نیا  زا  یخرب  زا  شهوژپ ، نیا  نمض  رد  هچ  رگا  دیشک ; یم  ازارد  هب  نخس  مینک ، یسررب  لیصفت 

هب ار  اـه  نتم  نیا  زا  یخرب  اـم  تسا . هدیـسر  تیارد  دـح  هب  هتفر و  رتارف  تیاور  هبترم  زا  ثیدـح  نیا  هک  تفگ  ناوـت  یم  یلک  روـط  هـب 
ناحراش و ياه  هیرظن  ارآ و  و  تسا ـ  هدمآ  ملـسم  يراخب و  حیحـص  باتک  ود  رد  هک  هچیرد ـ ) «;  ) هخوخ ثیدـح   » رب يا  همّدـقم  ناونع 

لوسر راتفگ  نایب  ، 71 7 ـ  مالـسلا : امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  صئاـصخ   . 1 میدرک . رکذ  تیاور ، نیا  رب  ثیدـح  ملع  گرزب  ناـیاوشیپ 
ثیدح 40. مکتجرخأو ،» هتلخدأ  انا  ام  : » هلآو هیلع  هّللا  یلص  مرکا 

« باوبألا ّدس  ثیدح   » ندرک هنوراو  مود : شخب 

ثیدح نیا  ندرک  هنوراو 
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نایب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  ار  باوبألا  ّدس  ثیدح  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دش  نشور  ثیدـح  نیا  ندرک  هنوراو 
ار نآ  ِتبسن  ور  نیا  زا  دننک ; راکنا  ار  ثیدح  لصا  دنتـسناوتن  نوچ  نادناعم ، یخرب  یلو  تسا ; هدش  لقن  رتاوت  هب  ثیدح  نیا  هدومرف و 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  مان  مه ، ینعی  دندرک ; لعج  ار  هچیرد ) ثیدح  « ) ۀخوخلا ثیدح   » اتـسار نیا  رد  دنداد و  رییغت  رکبوبا »  » هب یلع »  » زا

رگید لـبنح و  نب  دـمحا  يذـمِرت ، ملـسم ، يراـُخب ، ار  هنوراو  ثیدـح  نیا  دـندرک . ضیوعت  هچیرد »  » اـب ار  رد »  » هملک مه  دـنداد و  رییغت 
. دنا هدرک  لقن  نیرّخأتم  نیمّدقتم و  زا  ناملاع 

ود نیا  رد  ار  هنوراو  ثیدح  نیا  یتقو  تسا  یهیدب  تسا . هدمآ  ملـسم  يراُخب و  حیحـص  باتک  ود  رد  هک  تسا  نامه  تیاور  لصا  هتبلا 
باتک رگید  هب  یسررب  نمض  رد  هچرگ  دش ; میهاوخ  زاین  یب  عبانم  رگید  رد  نآ  یسررب  زا  میسرب ، بلطم  عقاو  هب  مینک و  یـسررب  باتک 

. تخادرپ میهاوخ  زین  اه 

يراخُب تیاور  هب  هنوراو  ثیدح 

هچیرد و  » باب رد  يو  تسا . هدرک  لقن  دوخ  باتک  زا  شخب  دـنچ  رد  ار  هنوراو  ثیدـح  نیا  يراـخب  يراـُخب  تیاور  هب  هنوراو  ثیدـح 
: دسیون یم  هنوگ  نیا  دجسم » رد  رورم  روبع و  يارب  یهار 

: دیوگ یم  سابع  نبا  هک  دنک  یم  لقن  همَرْکِع  زا  میکح ، نب  یلعی  زا  شردپ ، زا  ریرج ، نب  بهو  زا  یفعج ، دّمحم  نب  هّللادبع 
اب ار  دوخ  رس  هک  دمآ  نوریب  هناخ  زا  یلاح  رد  دیماجنا ، ترضح  نآ  توف  هب  هک  دوخ  يرامیب  نارود  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف داتسرف  دورد  وا  هب  دوتس و  ار  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  تسشن . ربنم  زارف  رب  دجسم ، هب  ندش  دراو  زا  سپ  وا  دوب . هتسب  يا  هچراپ 
زا متـساوخ  یم  رگا  دـشاب ، هتـشاد  ینازرا  نم  يارب  ار  شلام  ناج و  هک  تسین  هفاحق  یبا  نبا  رکبوبا  زا  رت  هدنـشخب  یـسک  مدرم  نایم  رد 
يا هناخ  هچیرد  ره  تسا . رترب  یمالسا  یتسود  يردارب و  یلو  مدیزگ )!( یمرب  ار  رکبوبا  نیقی  هب  منیزگرب ، دوخ  يارب  یتسود  مدرم  نایم 

1. دیدنبب رکبوبا  هناخ  هچیرد  زج  دوش  یم  زاب  دجسم  نیا  هب  هک  ار 
زا هّللادـیبع ، نب  رمع  يالوم  رـضنوبا  زا  کلام ، زا  هّللادـبع ، نب  لیعامـسا  دـیوگ : یم  هنیدـم » هب  شباحـصا  ربمایپ و  ترجه   » باب رد  يو 

: دیوگ یم  هنع  هّللا  یضر  يردُخ  دیعس  وبا  هک  دنک  یم  لقن  نینح ) نبا   ) دیبع
: دومرف تسشن و  ربنم  زارف  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

ار هچ  نآ  وا  دنیزگرب . تسادخ  دزن  هک  ار  هچ  نآ  ای  و  دهدب ، وا  هب  دهاوخ  هچ  ره  ایند  رویز  رز و  زا  ای  هک  داد  رایتخا  يا  هدنب  هب  دنوادخ 
. دیزگرب دوب  ادخ  هاگشیپ  رد  هک 

! داب وت  يادف  هب  ام  ناردام  ناردپ و  تفگ : تسیرگ و  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد 
دنوادخ هک  دهد  یم  ربخ  يا  هدنب  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیرگنب ; درمریپ  نیا  هب  دنتفگ : مدرم  میدـش و  تفگـش  رد  وا  زا  ام 

! داب وت  يادف  هب  ام  ناردام  ناردپ و  دیوگ : یم  وا  تسا و  هتخاس  ّریخم  تسوا  دزن  هچ  نآ  ایند و  رویز  رز و  نیب  ار  وا 
رت هاگآ  هلئـسم  نیا  هب  ام  همه  زا  رکبوبا  داد و  يرایتخا  نینچ  وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  يا  هدـنب  نامه  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 

. دوب
متـساوخ یم  رگا  تسا . رکبوبا  شلاوما ، تبحاصم و  رد  نم  يارب  دارفا  نیرت  هدنـشخب  یتسار  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هب هک  ار  يا  هچیرد  چیه  تسا . رتراوازـس  یمالـسا  یتسود  يردارب و  اما  مدیزگ ; یمرب  ار  رکبوبا  نیقی  هب  منیزگرب ، یتسود  متّما  نایم  زا 
 2. دیراذگن زاب  رکبوبا ـ  هناخ  هچیرد  زج  دوش ـ  یم  زاب  دجسم 

ثیدح 455. روبع ، لحم  هچیرد و  باب  دجسم ، ياه  باب  ، 178  / 1 يراخب : حیحص   . 1
ثیدح 3691. هنیدم ، هب  شباحصا  ربمایپ و  ترجه  باب  هباحص ، لیاضف  باتک  ، 1417  / 3 يراخب : حیحص   . 2
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ملسم تیاور  هب  هنوراو  ثیدح 

: دسیون یم  يو  تسا . هدرک  تیاور  هباحص » لیاضف   » شخب رد  ار  ثیدح  نیا  زین  يروباشین  ملسم  ملسم  تیاور  هب  هنوراو  ثیدح 
: دیوگ یم  دیعس  وبا  هک  دنک  یم  لقن  نینح  نب  دیبع  زا  رضنوبا ، زا  کلام ، زا  نعم ، زا  دلاخ ، نب  ییحی  نب  رفعج  نب  هّللادبع 

رایتخا تسوا  دزن  هچ  نآ  ایند و  رویز  رز و  نیب  يا  هدنب  هب  دنوادخ  دومرف : تسـشن و  ربنم  زارف  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
. دیزگرب تسادخ  هاگشیپ  رد  هک  ار  هچ  نآ  وا  داد .

! داب وت  يادف  هب  ام  ناردام  ناردپ و  تفگ : سپس  تسیرگ ، رکبوبا  ماگنه  نیا  رد 
. دوب رت  هاگآ  هلئسم  نیا  هب  ام  همه  زا  رکبوبا  دوب و  هدیزگرب  هدنب  نامه  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  يوار 

یتسود متـساوخ  یم  رگا  تسا . رکبوبا  نم ، اب  یهارمه  لام و  رد  نم  يارب  مدرم  نیرت  هدنـشخب  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ـ  دوش یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  يا  هچیرد  چیه  تسا . رتراوازـس  یمالـسا  یتسود  يردارب و  اّما  مدیزگ ; یمرب  ار  رکبوبا  نیقی  هب  منیزگرب 

. دیراذگن زاب  رکبوبا ـ  هناخ  هچیرد  زج 
وبا هک  دنک  یم  لقن  دیعس  نب  رُسب  نینح و  نب  دیبع  زا  رـضنوبا ، ملاس  زا  نامیلـس ، نب  حیلف  زا  روصنم ، نب  دیعـس  دسیون : یم  همادا  رد  يو 

: تفگ يردُخ  دیعس 
. دومرف نایب  ار  ثیدح  نیمه  و  درک »... ینارنخس  مدرم  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  »

يراخُب طّسوت  هنوراو  ثیدح  فیرحت 

دمآ و لحم  هچیرد و   » شخب رد  ار  هنوراو  ثیدح  نیا  هک  نآ  زا  دعب  يراُخب  هک  نیا  هجوت  بلاج  يراُخب  طّسوت  هنوراو  ثیدح  فیرحت 
شخب : » دسیون یم  رد »  » هب هچیرد »  » رییغت اب  دیامن و  یم  فیرحت  ار  نآ  بقانم »  » شخب رد  دنک ; یم  لقن  سابع  نبا  زا  دجـسم » رد  تفر 

«. دیدنبب ار  رکبوبا ـ  هناخ  رد  زج  اهرد ـ  مامت  هک  نیا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ 
حیحـص ناـحراش  هک  تسا  نشور  يا  هزادـنا  هب  فـیرحت  نیا  تسا . هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ساـبع  نبا  ار  تیاور  نیا 

. تسا هدش  انعم  هب  لقن  ثیدح  نیا  دنا : هتفگ  راچان  هب  ور  نیا  زا  دنا ، هدش  مگ  رد  رس  نآ  هیجوت  رد  يراُخب 
ار يا  هچیرد  ره   » ظفل هب  زامن  باب  رد  ار  ثیدح  نیا  حیحـص ، هدنراگن  يراُخب ، دـسیون : یم  فیرحت  نیا  هیجوت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 

1. تسا هدرک  انعم  هب  لقن  ار  نآ  هک  ایوگ  هدروآ و  لصتم  دنس  هب  دیدنبب »
رد ار  يا  هچیرد  ره   » ظفل هب  زامن  شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  يراُخب  دسیون : یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يراقلا  ةدـمع  باتک  رد  زین  ینیع 

2. تسا هدرک  انعم  هب  لقن  اج  نیا  رد  ار  نآ  هدروآ و  لصتم  دنس  اب  دیدنبب » دجسم 
ندوب اـنعم  هب  لـقن  رد  زین  ینالقـسع  رجح  نبا  دوخ  هک  نآ  رب  نوزفا  تسا !؟ اـنعم  هب  لـقن  دراوم  زا  رد »  » هب هچیرد »  » رییغت اـیآ  یتـسار  هب 

...«! ییوگ : » دیوگ یم  ور  نیا  زا  درادن و  نانیمطا  ثیدح 
ربمایپ ترجه   » شخب رد  هک  زین  ار  دیعـسوبا  ثیدـح  تسا ، هدرک  فیرحت  ار  ساّبع  نبا  ثیدـح  يراـُخب  هک  يروط  ناـمه  هک  نیا  رتارف 

: دسیون یم  بقانم »  » شخب رد  يو  تسا . هدرک  فیرحت  تشذگ ـ  هک  ناس  نآ  هدروآ ـ  هلآو » هیلع  هّللا  یلص 
: دیوگ یم  هنع  هّللا  یضر  يردُخ  دیعسوبا  هک  دنک  یم  لقن  دیعس  نب  رُسب  زا  رضنوبا ، ملاس  زا  حیلف ، زا  رماعوبا ، زا  دّمحم ، نب  هّللادبع 

. داد رایتخا  تسوا  دزن  هچ  نآ  ایند و  نیب  يا  هدنب  هب  دنوادخ  انامه  دومرف : درک و  داریا  ار  ینانخس  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 
. دیزگرب تسادخ  هاگشیپ  رد  هک  ار  هچ  نآ  هدنب ،

هک يا  هدـنب  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدـش  تفگـش  رد  وا  هیرگ  زا  ام  تسیرگ . رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم  يوار 
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هدش ّریخم  هدنب  نامه  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  عقاو  رد  دیازفا : یم  يوار  دیرگ . یم  رما  نیا  رب  رکبوبا  دهد و  یم  ربخ  هدش  ّریخم 
[!] دوب رت  هاگآ  هلئسم  نیا  هب  ام  همه  زا  زین  رکبوبا  دوب و 

یم رگا  تسا . رکبوبا  شلاوما  تبحاصم و  رد  نم  يارب  مدرم  نیرت  هدنـشخب  یتسار  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگ  نآ 
رتراوازس وا  تّدوم  یمالسا و  يردارب  یلو  مدیزگ ; یمرب  تسود  ناونع  هب  ار  رکبوبا  هّتبلا  منیزگرب ، مراگدرورپ  زا  ریغ  یتسود  متـساوخ 

. رکبوبا هناخ  رد  زج  تسب  مهاوخ  تشاذگ و  مهاوخن  یقاب  دوش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  يرد  چیه  تسا ،
دینک . هعجارم  اه  نآ  نانخس  هب  دیناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  دنا . هدش  مگ  رد  رس  تیاور  نیا  هیجوت  رد  ناحراش ، زین  دروم  نیا  رد 

.442  / 1 يرابلا : حتف   . 1
.245  / 4 يراقلا : ةدمع   . 2

ملسم حیحص  يراخب و  حیحص  رد  هچیرد »  » ثیدح دنس  یسررب 

ملسم حیحص  يراخب و  حیحص  رد  هچیرد »  » ثیدح دنس  یسررب 
يراُخب و هک  دـش  نشور  میدرک و  حرطم  ملـسم  حیحـص  يراُخب و  حیحـص  باتک  ود  زا  نآ  نتم  دنـس و  اـب  ار  هچیرد »  » ثیدـح رت  شیپ 

طقاس رابتعا  هجرد  زا  دنس  ود  ره  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  یسررب  نآ  رد  دننک . یم  تیاور  يردُخ  دیعسوبا  سابع و  نبا  زا  ار  نآ  ملسم 
. مینک یم  یسررب  ار  ثیدح  نیا  دنس  لیصفت  روط  هب  کنیا  تسا .

ساّبع نبا  تیاور  هب  هچیرد  ثیدح 

زا ثیدح ، نیا  رابتعا  مدـع  رد  ام  هّتبلا  تسا . رابتعا  یب  هدرک و  لقن  يراُخب  طقف  ار  هچیرد  ثیدـح  ساّبع  نبا  تیاور  هب  هچیرد  ثیدـح 
. مینک یم  یشوپ  مشچ  هدش ، هتفگ  مزاح  نب  ریرج  شردپ  »1 و  ریرج نب  بهو   » هرابرد هک  یبلاطم  یخرب 

. دنک یم  هابتشا  ثیدح  لقن  رد  وا  یهاگ  دیوگ : یم  ریرج  هرابرد  يراُخب 
. تسا فیعض  هداتَق  زا  ریرج  تیاور  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  نیعَم  نب  ییحی 

ار مدرم  بهو ، شرـسپ  هجیتن  رد  دـش و  نوگرگد  شزور  لاح و  شگرم ، زا  شیپ  دـیوگ : یم  هدرک و  رظن  راهظا  ریرج  هرابرد  زین  یبهذ 
2. درک عنم  وا  اب  تاقالم  زا 

تسا . سابع  نبا  هدش  دازآ  يربرب » همَرْکِع  ، » سابع نبا  زا  نآ  يوار  هک  تسا  یفاک  ثیدح  نیا  يرابتعا  یب  رد  لاح ، نیا  اب 
.142  / 11 بیذهتلا : بیذهت   . 1

.203  / 1 ءافعضلا : یف  ینغملا  117 و 118 ،  / 2 لادتعالا : نازیم   . 2

ساّبع نبا  هدش  دازآ  همَرْکِع  لاح  حرش  هب  هاتوک  یهاگن 

: درک هصالخ  ناونع  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  همَرْکِع  زراب  ياه  یگژیو  ساّبع  نبا  هدش  دازآ  همَرْکِع  لاح  حرش  هب  هاتوک  یهاگن 
جراوخ اب  وا  ندوب  هدیقع  مه   . 1

ار  1 هیرفـص هدیقع  اقیرفآ  مدرم  زا  يرایـسب  درک . یم  توعد  اه  نآ  دیاقع  هب  زین  ار  مدرم  دوب ، هدیقع  مه  جراوخ  اب  هک  نیا  رب  هوالع  يو 
. دنا هتفرگ  ارف  همَرْکِع  زا 

. تشاد رواب  ار  جراوخ  هدیقع  يو  هک  اریز  دنتشاد ; یتاداریا  همَرْکِع  هرابرد  مدرم  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  یبهذ 
درک یم  هرخسم  ار  ماکحا  تفرگ و  یم  داریا  نید  زا   . 2
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تایآ دـنوادخ  تفگ : یم  هک  دـنا  هدرک  لـقن  وا  زا  ار  بلطم  نیا  درک . یم  هرخـسم  ار  ماـکحا  تفرگ و  یم  داریا  نید  زا  هراومه  همَرْکِع 
. درک لزان  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  طقف  ار  هباشتم 

یم هک  یناسک  زا  تسار  پچ و  زا  ات  متشاد  تسد  رد  یحالـس  مسارم  نیا  رد  نونکا  هک  متـشاد  تسود  تشاد : راهظا  جح  مسارم  رد  وا 
. مدش یم  عنام  دنبای ، روضح  مسارم  نیا  رد  دنتساوخ 

. تسین نآ  رد  رفاک  زج  یسک  تفگ : داتسیا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  ِرد  رانک  يزور 
وا ندوب  وگ  غورد  رایسب   . 3

. تسب حارتسم  رد  هب  ار  وا  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  هک  دیسر  ییاج  هب  ییوگ  غورد  رد  همَرْکِع 
؟ دینک یم  راتفر  هنوگ  نیا  ناتدوخ  هدش  دازآ  اب  ارچ  دش : هتفگ  وا  هب 

. ددنب یم  غورد  مردپ  رب  وا  داد : خساپ  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع 
هک ناـس  نآ  دـنبم  غورد  نم  رب  سرتب ، ادـخ  زا  تفگ : وا  هب  هک  تسا  روهـشم  عفاـن ، شا  هدـش  دازآ  هب  رمع  نب  هّللادـبع  نخـس  یفرط ، زا 

. تسب یم  غورد  ساّبع  نبا  رب  همَرْکِع 
. دوب وگ  غورد  رایسب  همَرْکِع  هک  تسا  هدش  لقن  ناملاع  زا  يرگید  هورگ  کلام و  نیعَم ، نب  ییحی  نیریس ، نبا  زا  نینچ  مه 

ناریما رابرد  هب  وا  یمئاد  دمآ  تفر و   . 4
هّکم دش : هتفگ  وا  هب  هک  تسا  روهـشم  يا  هنوگ  هب  عوضوم  نیا  دوب و  دمآ  تفر و  لاح  رد  هراومه  ناریما  رابرد  رد  ایند  رطاخ  هب  همَرْکِع 

!؟ يدمآ ناسارخ  هب  يدرک و  اهر  ار  هنیدم  و 
. منک یم  شالت  منارتخد  يارب  تفگ :

. مناتسب ناتنامکاح  ياه  مهرد  اهرانید و  زا  ات  ما  هدمآ  تفگ : يرگید  درف  هب  و 
لمح ار  وا  هزانج  سک  چیه  دننک و  تکرش  وا  هزانج  عییـشت  رد  دندشن  رـضاح  مدرم  هک  دوب  رگید  دراوم  لئاسم و  نیمه  رطاخ  هب  يرآ ،

 2. دننک نفد  دنرادرب و  ار  وا  هزانج  ات  دندرک  ریجا  ار  تسوپ  هایس  درم  راهچ  ور  نیا  زا  درکن .
. دنیوگ یم  زین  هیدایز  نانآ  هب  هک  رفصا  نب  دایز  ناوریپ  زا  جراوخ و  زا  یهورگ  هیرفص :  . 1

يو لاح  حرـش  زا  یهاگآ  يارب  میا . هدروآ   274 270 ـ  فیرحتلا : یفن  یف  قیقحتلا  باتک  رد  ار  وا  لاـح  حرـش  اـم  هک  تسا  ینتفگ   . 2
5 لادتعالا : نازیم  ، 265  / 3 نایعالا : تایفو  ، 219  / 5 يربکلا : تاقبطلا  ، 228  / 7 بیذهتلا : بیذهت  ، 264  / 20 لامکلا : بیذهت  ر.ك :

.12  / 5 ءالبنلا : مالعا  ریس  373 و   / 3 ریبکلا : ءافعضلا   ، 67  / 2 ءافعضلا : یف  ینغملا  ، 116 / 

يردُخ دیعسوبا  تیاور  هب  هنوراو  ثیدح 

زا نینح ، نب  دیبع  زا  رضن ، وبا  زا  کلام ، زا  سیوا ، یبا  نب  لیعامسا  زا  يراُخب ، ار  ثیدح  نیا  يردُخ  دیعسوبا  تیاور  هب  هنوراو  ثیدح 
. تسا هدرک  تیاور  يردُخ  دیعس  وبا 

. تسا هدرک  لقن  کلام  زا  نعم ، زا  دلاخ ، نب  ییحی  نب  رفعج  نب  هّللادبع  زا  ار  تسخن  دنس  زین  يروباشین  ملسم 
یم ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يو  تسا . هدرک  لقن  کلام  زا  هملـسم ، نب  هّللادبع  زا  نسح ، نب  دـمحا  زا  هتخادرپ و  نآ  لقن  هب  زین  يذـمِرت 

1. تسا ربتعم  حیحص و  ثیدح ، نیا  دیوگ :
هک تسا  یماما  راهچ  زا  یکی  وا  هچرگ  تسا . سنا » نب  کلام   » لـقن هس  ره  روحم  هک  دوش  یم  مولعم  دنـس  هس  نیا  هب  هّجوت  اـب  نیارباـنب 
هب وا  اریز  يدراوم ; نینچ  رد  صوصخ  هب  درک ، دامتعا  شتایاور  هب  ناوت  یمن  یلو  دـننک ; یم  دـیلقت  يو  زا  نّنـست  لـها  زا  يریثک  هورگ 

تسا ! جراخ  مالسا  لها  عامجا  زا  دراد ، مالسلا  هیلع  ماما  هرابرد  ییاهنت  هب  هک  يا  هدیقع  رطاخ 
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ثیدح 3680. 373 و 374 ،  / 5 يذمِرت : حیحص   . 1

کلام لاح  حرش  هب  یهاگن 

اب نایوج  قح  نارگ و  شهوژپ  ات  مینک  نایب  لیصفت  هب  ار  کلام  لاح  حرش  هک  تسا  مزال  اج  نیا  رد  نونکا  کلام  لاح  حرـش  هب  یهاگن 
. دنوش انشآ  رتشیب  وا  راکفا  هشیدنا و 

: درک یسررب  ناوت  یم  روحم  دنچ  زا  ار  کلام  ياه  هشیدنا 
دوب جراوخ  زا  وا   . 1

: دسیون یم  جراوخ  هرابرد  یثحب  رد  دّربم  دوب . هدیقع  مه  جراوخ  اب  وا  هک  تسا  نیا  تفگ ، کلام  دروم  رد  ناوت  یم  هک  یبلطم  نیتسخن 
یم هتفگ  زین  سنا  نب  کلام  دروم  رد  بلطم  نیا  ساّبع . نبا  هدش  دازآ  همَرْکِع  هلمج  زا  دنهد ; یم  تبـسن  جراوخ  هب  ار  اهقف  زا  يا  هدـع 

. دوش
: دنیوگ یم  يو  هرابرد  نایریبز 

كاخ یتشوگبآ  رطاخ  هب  طقف  نانآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : یم  درک و  یم  داـی  ار  ریبز  هحلط و  یلع ، ناـمثع ، هراومه  سنا  نب  کـلام 
1 )!( دندیگنج رگید  کی  اب  دولآ 

قیالخ رگید  رب  هفیلخ  هس  نداد  يرترب  رد  وا  لطاب  هیرظن   . 2
ناـمثع رمع و  رکبوبا ، مدرم  نیرترب  تفگ : یم  هراومه  وا  تسناد . یم  يواـسم  مدرم  رگید  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  کـلام ،

2 )!( دنتسه يواسم  مدرم  هیقب  اج  نیا  رد  تفگ : یم  درک و  یم  ثکم  یکدنا  هاگ  نآ  دنتسه ،
: دیوگ یم  هک  اج  نآ  دوب ، رمع  نب  هّللادبع  هیرظن  وریپ  داقتعا  نیا  رد  وا  هتبلا 

ار یسک  ینعی  میدرک ; یم  توکس  هاگ  نآ  نامثع ، سپـس  رمع ، سپـس  رکبوبا ، میتفگ : یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام 
. میتسناد یمن  رترب 

نیعَم نبا  هک  تسا  یـسک  درف ، نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  ّدر  ار  نآ  تّدش  هب  هدرک و  رکذ  ار  هیرظن  نیا  ّربلادـبع  نبا  هک  تسا  نیا  بلاج 
نیمّدقتم و زا  نّنست ـ  لها  عامجا  فالخ  رب  ینخس  نینچ  هدنیوگ  هک  اریز  تسا ; هتفگ  نخس  وا  هرابرد  نشخ  یمالک  اب  هدرک و  در  ار  وا 
رد تسا و  نامثع  زا  دعب  مدرم  ِنیرترب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنراد  رظن  قافتا  اه  نآ  همه  هک  هتفگ  نخـس  ثیدح ـ  هقف و  لها  زا  نیرّخأتم 

. تسا نامثع  مالسلا و  هیلع  یلع  يرترب  رد  فالتخا  طقف  تسین . یفالتخا  چیه  عوضوم  نیا 
ـ  میداد حیضوت  هک  یناگمه ـ  رظن  قافتا  نیاربانب ، دنا . هتـشاد  رظن  فالتخا  زین  رکبوبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  يرترب  دروم  رد  ناینیـشیپ  هّتبلا 

3 ... . دشاب هتشاد  دناوت  یمن  یحیحص  يانعم  یلو  دشاب ; حیحص  شدانسا  هچرگ  تسا ; طلغ  رمع  نبا  ثیدح  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد 
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  تیاور  لقن  ندرک  كرت   . 3

رد ور  نیا  زا  تسا ; هدنادرگ  يور  ترضح  نآ  زا  هدش و  فرحنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هار  زا  کلام  نوچ  هک  نآ  رگید  بلطم 
هتخیگنارب ار  دیـشرلا  نوراه  هلمج  زا  نارگید  یتفگـش  تهج  نیمه  هب  هدرکن و  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ار  یثیدـح  چـیه  أّـطوملا  باـتک 

؟ يا هدرکن  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  چیه  باتک  نیا  رد  ارچ  دسرپ : یم  وا  زا  نوراه  یتقو  تسا .
4 )!( متشادن یطابترا  وا  ثیدح  نایوار  اب  تسیز و  یمن  نم  رهش  رد  وا  دیوگ : یم  دروآ و  یم  هناهب  يو 

یم دانتـسا  اه  نآ  ياه  هیرظن  ارآ و  هب  دـنک و  یم  لقن  تیاور  ناورم  نب  کلملادـبع  هیواعم و  زا  دوخ  باتک  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
. دیامن

5 )!( دنک یم  لقن  تیاور  دناد ; یم  وگ  غورد  رایسب  ار  وا  هک  نیا  اب  هورع ، نب  ماشِه  زا  کلام  یفرط ، زا 
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رد رایـسب  يدراوم  رد  شدوخ  هک  یلاح  رد  درک ، یهن  شیرق  خیـش  ود  زا  ارم  کلام  دـیوگ : ّتنـس  لها  ناـملاع  زا  یکی  هک  نیا  بلاـج 
6. تسا هدرک  لقن  تیاور  نانآ  زا  أطوملا  باتک 

وا يرگ  سیلدت   . 4
نب کلام  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردپ  زا  دیوگ : دمحا  نب  هّللادبع  دروم  نیا  رد  دوب . سیلدت  لها  کلام  دش ، هتفگ  هک  یبلاطم  رب  نوزفا 

. دیامن یم  لقن  ثیدح  ام  يارب  هّللادـبع  نب  ریُِکب  زا  کلام ، زا  عیکو ، دـیدرت  یب  تسا . هدینـشن  هّللادـبع  نب  ریُِکب  زا  ار  یتیاور  چـیه  سنا 
7. تسا کلام  رسپ  ياه  باتک  اه  نیا  دنیوگ : یم  هک  تفگ  یم  مردپ 

زا سنا ، نب  کلام  هک  ار  یتایاور  یتسار  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  دسیون : یم  سیلدـت ، لها  زا  یخرب  رابخا  لقن  نمـض  رد  يدادـغب  بیطخ 
کلام هک  ییاج  نآ  زا  هدرک و  یم  لقن  سابع  نبا  زا  همَرْکِع ، زا  روث ، هک  تسا  هدوب  بیترت  نیا  هب  هدرک ، لقن  سابع  نبا  زا  دیز ، نب  روث 

. تسا هدروآ  لسرم  تروص  هب  ار  ثیدح  هدرک و  فذح  دنس  زا  ار  همَرْکِع  مسا  هتشاد ، یمن  تسود  ار  همَرْکِع  زا  تیاور  لقن 
یم دوخ  اریز  دـیامن ; یم  لالدتـسا  اـه  نآ  هب  دـناد و  یم  ربـتعم  ار  تالـسرم  کـلام  هچرگ  تسین ، زیاـج  یلمع  نینچ  هک  تسا  یهیدـب 
ارچ تسا ; رتهب  ثیدح ، هنوگ  نیا  زا  لسرم  ثیدح  هک  یتروص  رد  تسین ، تّجح  وا  دزن  هک  هدش  لقن  یسک  زا  ثیدح ، نیا  هک  تسناد 

8. تسا هدشن  تباث  هدننک  لاسرا  ّتیجح  مدع  هک 
نانآ دنسپان  لامعا  ربارب  رد  شتوکس  ناریما و  اب  وا  ینیشن  مه   . 5

هناخ فقس  ياه  بوچ  يو  هک  دنا  هتفگ  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  یتخس  نیا  درب و  یم  رس  هب  یتسدگنت  رقف و  تیاهن  رد  یلام  رظن  زا  کلام 
روفو هب  سپ  دش . نوگرگد  وا  يدام  تیعـضو  دمآرد  ماکح  نیطالـس و  تمدخ  هب  یمـسر  روط  هب  هک  ینامز  زا  یلو   9; تخورف ار  شا 

10. تشاذگ ثرا  هب  شناثراو  يارب  ار  اه  نآ  تفرگ و  رانید  رازه  نوراه  زا  کلام ، هک  ییاج  ات  دیسر ، یم  رانید  شیارب 
ياه يرگمتس  دنسپان و  لامعا  ربارب  رد  دشاب و  نانآ  ياه  تسایس  دّیؤم  نابیتشپ و  نیطالس ، عیطم  وا  هک  تسا  یعیبط  یطیارـش  نینچ  رد 

. دنک توکس  نانآ 
یبا نبا  دندش . یم  رـضاح  نامکاح  دزن  کلام  بئِذ و  یبا  نبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردپ  زا  دیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  دمحا  نب  هّللادبع 
یم مردپ  درک . یم  توکس  نانآ  ياهراک  ربارب  رد  کلام  یلو  دومن ; یم  یهن  رما و  ار  اه  نآ  درک و  یم  ضارتعا  نانآ  ياهراک  هب  بئِذ 

11. تسا رت  تلیضفاب  رتهب و  کلام  زا  بئِذ  یبا  نبا  تفگ :
تسا هدومرف  يرْهُز  هب  شا  همان  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هچ  نآ  ور  نیا  زا  تسا ; يرْهُز  شداتسا  دننامه  یگژیو  نیا  رد  کلام  يرآ ،

12. دوش یم  زین  وا  لاح  لماش 
دننک لمع  کلام  ياواتف  أّطوملا و  باتک  تاروتسد  هب  هک  دندرک  یم  راداو  ار  مدرم  نامکاح   . 6

. دنیامن دیجمت  وا  زا  دننک و  ناربج  ار  وا  یتمدخ  شوخ  زین  رگمتس  نامکاح  هک  دوب  یعیبط  کلام ، ینینچ  نیا  ییاه  یگژیو  هب  هّجوت  اب 
ار اه  نآ  ات  سیونب  یباـتک  مدرم  يارب  روآرد و  يدـحاو  ملع  تروص  هب  ار  دوخ  هدـنکارپ  مولع  تفگ : کـلام  هب  یـسابع  روصنم  يزور 

13. مینکشب ار  نافلختم  رمک  قالش  اب  هتخاس و  راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  همه  ریشمش  برض  هب  هک  يا  هنوگ  هب  منک  راداو  نآ  هب  لمع  يارب 
هک هنوگ  نآ  مسیون  یم  ار  وت  ياه  هتفگ  نیقی  هب  منامب ، هدـنز  دـیامن و  يرای  مرمع  رگا  دوزفا : کلام  یتمدـخ  شوخ  یفـالت  رد  روصنم 

بلاطم هب  هک   14 مراد یم  او  نآ  زا  تیعبت  هب  ار  مدرم  متسرف و  یم  تسدرود  ياه  نیمزرس  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دوش ; یم  هتـشون  فحاصم 
15. دنورن رگید  ياه  باتک  غارس  هب  نآ  دوجو  اب  دننک و  لمع  نآ 

هتسیاش تفگ : درک و  ور  کلام  هب  دنک ، تمیزع  قارع  هب  تساوخ  یم  یـسابع  نوراه  دیـسر و  ارف  دیـشرلا  نوراه  نارود  هک  هاگ  نآ  و 
لمع هب  ار  مدرم  نامثع  هک  ناس  نآ  دـننک ; لمع  أّطوملا  باتک  هب  هک  منک  راداو  ار  مدرم  مهاوخ  یم  هک  ارچ  ییاـیب ; نم  هارمه  هک  تسا 

16. تشاداو نآرق  هب 
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سنا و نب  کلام  زج  دیشاب ! هاگآ  داد : یم  ادن  یتموکح  یچراج  17و  دزیوایب هبعک  هب  ار  أّطوملا  باتک  هک  تفرگ  میمصت  یسابع  نوراه 
18. دهد اوتف  مدرم  يارب  درادن  قح  یسک  بئذ  یبا  نبا 

تّدج ثیداحا  نم  تفگ : وا  هب  دمآ و  یسابع  روصنم  دزن  جیرج  نبا  يزور  دوش . راتفر  نینچ  دیابن  کلام  زج  یـسک  اب  هک  تسا  یعیبط 
. تسا هدرکن  عمج  ار  اه  نآ  نم  دننام  يدرف  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  ما  هدرک  يروآ  عمج  ار  سابع  نب  هّللادبع 

19. دادن جیرج  نبا  هب  یشاداپ  چیه  راک  نیا  ربارب  رد  روصنم 
؟ یتفرگن هرهب  دوخ  زا  وت  دش و  دنم  هرهب  وت  زا  کلام  روطچ  هک  دش  هتفگ  يأرلا » ۀعیبر  ، » کلام داتسا  هب  هک  ینامز  نیاربانب ،

20! تسا رتهب  شناد  ملع و  هلومحم  ود  زا  تموکح ، زا  لاقثم  کی  هک  دیناد  یمن  ایآ  تفگ :
دناوخ یم  زاوآ  یقیسوم  تالآ  اب  وا   . 7

)!( دوب هدـش  روهـشم  فورعم و  راک  نیا  هب  هک  ییاج  ات  دوب  یقیـسوم  تالآ  اب  وا  یناوخزاوآ  انغ و  سنا  نب  کلام  رگید  ياه  یگژیو  زا 
21. دنا هدرک  حیرصت  نادب  ناسانش  لاجر  ناملاع و  زا  يدادعت  هک 

22. تسین لوبق  دروم  صاّقر  ناوخزاوآ و  تداهش  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  یبُطُْرق 
. تسا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  وا  هرابرد  زین  ام  نارای  زا  یکی  لافق  دیوگ : جرفلاوبا 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  ار  یتیاور  هراب  نیا  رد  یناکوش 
23; رفک اهب  ذّذلتلاو  قسف ، اهیلع  سولجلاو  ۀیصعم ، یهالملا  عامتسا 

. تسا يزرورفک  نآ  زا  ندرب  تّذل  قسف و  نآ  لفحم  رد  نتسشن  هانگ ، یقیسوم  تالآ  هب  نداد  شوگ 
یعرش لئاسم  زا  وا  یهاگآان   . 8

يا هلأسم  هرابرد  وا  زا  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  دـنا  هدرک  رکذ  وا  هراـبرد  ناـسیون  لاـح  حرـش  هک  کـلام  دروم  رد  هّجوت  بلاـج  بلاـطم  زا 
24. مناد یمن  تفگ : یم  ای  تخیرگ و  یم  نداد  خساپ  زا  دش ، یم  لاؤس 

25 )!( مناد یمن  تفگ : دروم  هب 32  خساپ  رد  وا  دش و  لاؤس  کلام  زا  هلأسم  دروم 48  رد  دنا : هتشون  ناسیون  لاح  حرش 
زا يدایز  ياـه  شـسرپ  يدرف  رگید  دروم  رد   26. داد خساپ  هلأسم  هب 5  طقف  وا  دیـسرپ . کلام  زا  هلأـسم  قارع 40  مدرم  زا  یکی  يزور 

27. دادن خساپ  مادک  چیه  هب  وا  یلو  دیسرپ ; کلام 
چیه زا  اما  تسا ; هدید  دندرک ، یم  لقن  ثیدح  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  داتـسا  خیـش و  هک 70  درک  یم  حیرصت  کلام 

28. تسا هتفرگن  دای  يزیچ  اه  نآ  زا  مادک 
تسیرگ داد  دوخ  يأر  هب  هک  ییاهاوتف  هب  وا   . 9

: دنا هتشاگن  هنوگ  نیا  ار  کلام  تاظحل  نیسپاو  ناراگن  خیرات 
نیا مدروخ . یم  يا  هنایزات  ما ، هداد  هک  ییاوتف  ره  رطاخ  هب  شاک  يا  تفگ : تسیرگ و  دـیماجنا  شگرم  هب  هک  يرامیب  نامه  رد  کلام 

29. دنا هدرک  لقن  رظن  قافتا  هب  ناراگن  خیرات  همه  ار  عوضوم 
یتسار هب  ایآ  دوب ؟ نتسیرگ  رب  وا  زا  رتراوازس  یسک  هچ  تسا  هتفگ  دوخ  هک  يروط  نامه  تشادن و  نتسیرگ  زج  يا  هراچ  کلام  يرآ ،

؟ تشاد يدوس  وا  لاح  هب  هیرگ 
یمامت تسا و  هداد  اوتف  شدوخ  يأر  هب  اه  نآ  رد  کلام  هک  مدرمش  ار  هلأسم  نم 70  دیوگ : یم  کلام  ياهاوتف  دروم  رد  دعس  نب  ثیل 

. دراد تفلاخم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ّتنس  اب  اه  نآ 
30. مدومن هظعوم  ار  وا  هراب  نیا  رد  مداتسرف و  متشون و  کلام  يارب  ار  دراوم  نیا  یمامت  نم  دیوگ : یم  همادا  رد  ثیل 

وا دقن  رد  ناگرزب  نانخس   . 10
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بیع وا  زا  هدرک و  دـقن  ار  وا  شناد  ملع و  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  یهورگ  هک  نآ  رگید  هتکن  دـش ، نایب  کـلام  هراـبرد  هچ  نآ  رب  نوزفا 
. دنا هدومن  ییوج 

31. دنا هدرک  ییوج  بیع  وا  زا  کلام ، ِرصاعم  ناملاع  زا  یهورگ  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  يدادغب  بیطخ 
هراشا قاحسا  نبا  دّمحم  مزاح و  یبا  نبا  نوشجام ، زیزعلادبع  بئذ ، یبا  نبا  نوچ  مه  ینادنمشناد  مان  هب  نخس ، نیا  لقن  زا  سپ  بیطخ 

32. دنک یم 
. تسا رت  بوبحم  کلام  زا  روما  همه  رد  نایفُس  نم  رظن  هب  دیوگ : یم  کلام  هرابرد  نیعَم  نب  ییحی 

33. تشادن یبوخ  هظفاح  وا  دیوگ : یم  هدرک و  رظن  راهظا  کلام  دروم  رد  زین  نایفُس 
34. منک نایب  ار  نآ  مراد  تهارک  هک  تسا  هتفگ  نخس  تنوشخ  يدنت و  اب  کلام  دروم  رد  بئذ  یبا  نبا  دیوگ : یم  ّربلادبع  نبا 

. تسا هدرک  یم  تنعل  ار  وا  هراومه  هتفگ و  نخس  کلام  دقن  رد  زین  دعس  نب  میهاربا 
35. دنا هتفگ  ینانخس  کلام  دقن  رد  دانز  یبا  نبا  ییحی و  یبا  نبا  ملسا ، نب  دیز  نب  نامحرلادبع  نینچ  مه 

یهاگ وت  تفگ : کلام  هب  وا  درک . هرظانم  کلام  اب  نوراـه  روضح  رد  جـح  لـئاسم  زا  یکی  دروم  رد  سیق  نب  رمع  يزور  هک  نیا  رتارف 
 36. دنتسه هنوگ  نیا  مدرم  همه  تفگ : کلام  ییوگ . یمن  تسرد  نخس  یهاگ  ینک و  یم  اطخ 

.118  / 3 دّربم : لماکلا ،  . 1
. کلام لاح  حرش  ، 175  / 1 كرادملا : بیترت   . 2

.214  / 3 باعیتسإلا :  . 3
.43  / 1 یناقرز : أّطوملا  حرش  ، 7  / 1 کلاوحلا : ریونت   . 4

.38  / 7 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 415  / 24 لامکلا : بیذهت  ، 11  / 3 هتسلا : بتکلا  لاجرلا  ءامسا  نع  فشاکلا  ، 239  / 1 دادغب : خیرات   . 5
.35  / 9 بیذهتلا : بیذهت   . 6

.219  / 1 لاجرلا : ۀفرعمو  للعلا   . 7
.365 هیاورلا : ملع  یف  ۀیافکلا   . 8

.63 بّهذملا : جابیدلا  کلام ، لاح  حرش  ، 119  / 1 كرادملا : بیترت   . 9
.294  / 1 دیرفلا : دقعلا   . 10

.511  / 1 لاجرلا : ۀفرعم  للعلا و   . 11
73 یگتخاس : يراگتساوخ  تسا ر.ك : هتشون  وا  يارب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  ییابیز  همان  يرْهُز و  لاح  حرـش  زا  یهاگآ  يارب   . 12

. هدنراگن نیمه  زا   ، 82  ـ
.41  / 25 کلام : لاح  حرش  تایفولاب  یفاولا  ، 43  / 1 أطوملا : رب  یناقرز  حرش  ، 72 بّهذملا : جابیدلا   . 13

.209  / 1 ظاّفحلا : ةرکذت   . 14
. يربکلا تاقبطلا  زا  لقن  هب   725  / 2 نونظلا : فشک   . 15

 . 87  / 2 ةداعسلا : حاتفم   . 16
. ءایلوالا ۀیلح  زا  لقن  هب   725  / 2 نونظلا : فشک   . 17
.375  / 1 نانجلا : ةآرم  ، 135  / 4 نایعالا : تایفو   . 18

.312  / 2 لاجرلا : ۀفرعم  للعلا و   . 19
.54 ءاهقفلا : تاقبط   . 20
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.231  / 2 یناغألا : ، 229  / 4 برالا : ۀیاهن   . 21
.56  / 14 یبطرقلا : ریسفت   . 22

.104  / 8 راطوألا : لین   . 23
.353  / 6 ءایلوالا : ۀیلح   . 24

.35  / 1 أّطوملا : رب  یناقرز  حرش  ، 69 بّهذملا : جابیدلا   . 25
.38 ربلادبع : نبا  ءاقتنالا ،  . 26

.199  / 2 دیرفلا : دقعلا   . 27
.64 بهذملا : جابیدلا  ، 354  / 6 ءایلوالا : ۀیلح   . 28

.212  / 1 بهذلا : تارذش  ، 1072  / 2 ملعلا : نایب  عماج  ، 138 137 ـ   / 3 نایعالا : تایفو   . 29
.1080  / 2 ملعلا : نایب  عماج   . 30

.239  / 1 دادغب : خیرات   . 31
. نامه  . 32

.164  / 9 نامه :  . 33
.1115  / 2 ملعلا : نایب  عماج   . 34

. نامه  . 35
.416  / 7 سیق : نب  رمع  لاح  حرش  بیذهتلا ، بیذهت   . 36

سیوا یبا  نبا  لاح  حرش  هب  هاتوک  یهاگن 

یم تیاور  کلام  زا  سیوا  یبا  نب  لیعامـسا  تسا  هدرک  لقن  يراُخب  هک  یتیاور  هب  هّجوت  اب  سیوا  یبا  نبا  لاح  حرـش  هب  هاتوک  یهاـگن 
یلاجر ناملاع  مییامن . یم  هاتوک  یهاگن  وا  لاح  حرـش  هب  یگتخاس  ثیدـح  نیا  دنـس  یـسررب  يارب  تسا . کـلام  رهاوخ  رـسپ  وا  دـنک .

: دنا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  وا  هرابرد 
1. تسا فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  لیعامسا  دیوگ : یم  وا  هرابرد  یئاسَن 

. دندیدزد یم  ثیدح  شردپ  لیعامسا و  دیوگ : یم  وا  ردپ  لیعامسا و  هرابرد  نیعَم  نب  ییحی 
. تسا وگ  غورد  رایسب  لیعامسا  تفگ : یم  هک  مدینش  يزورم  همَلَس  نب  رضن  زا  دیوگ : یم  یبالود 

کلام دوخ  ییاد  زا  لیعامـسا  دیوگ : یم  سپـس  دنک ، یم  لقن  وا  زا  ثیدح  هس  ّيدع  نبا  دسیون : یم  بلاطم  نیا  لقن  زا  سپ  زین  یبهذ 
2. دنک یمن  يوریپ  وا  زا  اه  نآ  هرابرد  سک  چیه  هک  دنک  یم  لقن  یبیجع  تایاور 

لقن رد  وا  دزیمآ . یم  مه  رد  حیحـصان  اب  ار  حیحـص  ياه  ثیدـح  ثیدـح ، لقن  رد  لیعامـسا  دـنک : یم  لـقن  ییحی  زا  دـینج  نب  میهاربا 
3. دنرادن یشزرا  وا  ثیداحا  تسوگ و  غورد  ثیدح 

: دیوگ یم  يدزا  حتفلاوبا  زا  لقن  هب  هک  اج  نآ  هدروآ ، نایم  هب  لیعامسا  زا  نخس  یّلحملا  باتک  رد  زین  یسلدنا  مزح  نبا 
4. درک یم  لعج  ثیدح  سیوا  یبا  نبا  هک  درک  لقن  هنوگ  نیا  نم  يارب  دّمحم  نب  فیس 

لقن یئاسَن  هک  ناس  نآ  دراد ; رارقا  ثیدح  لعج  هب  لیعامـسا  دوخ  دـسیون : یم  دـنک و  یم  لقن  ار  لیعامـسا  رارقا  عوضوم  نیا  رد  ینیع 
 5. تسا هدرک 

.51 نوکورتملاو : ءافعضلا   . 1
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379 و 380.  / 1 لادتعالا : نازیم   . 2
.280  / 1 بیذهتلا : بیذهت   . 3
.281  / 1 بیذهتلا : بیذهت   . 4

. متفه هدئاف   ، 8  / 1 يراقلا : ةدمع   . 5

نامیلس نب  حیلف  لاح  حرش 

تسین نآ  نایوار  وزج  کلام  هک  يرگید  دنس  هب  ار  ثیدح  نیا  زین  يروباشین  ملسم  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  نامیلس  نب  حیلف  لاح  حرش 
. يردُخ دیعسوبا  زا  دیعس ، نب  رُسب  نینح و  نب  دیبع  زا  رضنوبا ، زا  نامیلس ، نب  حیلف  زا  تسا : هنوگ  نیا  دنس  تسا . هدرک  لقن 

. میراد نامیلس  نب  حیلف  مان  هب  نآ  نایوار  زا  یکی  هب  یلامجا  یهاگن  دنس  نیا  یسررب  يارب  ام 
1. تسین يوق  ثیدح  لقن  رد  وا  دیوگ : یم  حیلف  هرابرد  یئاسَن  دنا . هتفریذپن  ار  وا  ناسانش  لاجر  هک  تسا  يدارفا  زا  زین  نامیلس  نب  حیلف 

2. دنا هتفگ  وا  هرابرد  زین  نیعَم  نب  ییحی  ِمتاحوبا و  ار  نخس  نیا 
نب ۀـحلط  نب  دّـمحم  دوش : زیهرپ  رفن  هس  ثیدـح  زا  دـیاب  دـنک : یم  لـقن  هنوـگ  نیا  كردـم  نب  رفظم  لـماکوبا  زا  ییحی  حـیلف ، هراـبرد 

3. نامیلس نب  حیلف  هبتع و  نب  بّویا  فرصم ،
4. دنرادن یشزرا  چیه  حیلف  ثیداحا  هک  دنک  یم  لقن  دووادوبا  زا  زین  یلمر 

5. دندوب فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  دیمحلادبع  شردارب  حیلف و  دیوگ : یم  ینیِدَم  نب  یلع  هک  دیوگ  یم  هبعش  یبا  نبا 
ثیدـح لقن  رظن  زا  هک  دـنا  هدرک  دادـملق  یناـیوار  فیدر  رد  ار  وا  یبهذ  ینُْطقراد و  یلیَقُع ، لـیبق  زا  يرگید  ناسانـش  لاـجر  یفرط ، زا 

تسا . هدرک  رکذ  ربتعم  ریغ  نایوار  رامش  رد  ار  وا  زین  ناّبح  نبا  دنتسه و  فیعض 
.197 نوکورتملاو : ءافعضلا   . 1

.264  / 8 بیذهتلا : بیذهت  ، 442  / 5 لادتعالا : نازیم   . 2

.205  / 9 بیذهتلا : بیذهت  ، 443  / 5 لادتعالا : نازیم   . 3
264 و 265.  / 8 بیذهتلا : بیذهت   . 4

.264  / 8 نامه :  . 5

هدش فیرحت  ثیدح  دنس  یسررب 

یبلاطم هب  هّجوت  اب  دنا . هدرک  لقن  دیعسوبا  ساّبع و  نبا  زا  رگید ، ياملع  يراخب و  ار  هچیرد »  » ثیدح هدش  فیرحت  ثیدح  دنس  یسررب 
یم لقن  سابع  نبا  زا  هک  یثیدـح  فیرحت  رد  يو  تسا . هدرک  فیرحت  ار  نآ  يراُخب  هک  دـبای  یمرد  قیاقح  رگ  شهوژپ  تشذـگ ، هک 

: تسا هدرک  فیرحت  ریز  دنس  اب  بقانم »  » شخب رد  ار  دیعسوبا  ثیدح  یلو  تسا ; هدرکن  رکذ  نآ  يارب  يدنس  دنک ،
... . يردُخ دیعس  وبا  زا  دیعس ، نب  رُسب  زا  نینح ، نب  دیبع  زا  رضنوبا ، ملاس  زا  حیلف ، زا  رماعوبا ، زا  دّمحم ، نب  هّللادبع 

، رضنوبا زا  حیلف ، زا  نانس ، نب  دّمحم  تسا : هدرک  فیرحت  دنـس  نیا  اب  دجـسم » زا  روبع  لحم  هچیرد و   » شخب رد  ار  ثیدح  نیا  يراُخب 
... . يردُخ دیعس  وبا  زا  دیعس ، نب  رُسب  زا  نینح ، نب  دیبع  زا 

ملسم تیاور  هب  مود  دنس  یـسررب  رد  ار  وا  زا  یهاتوک  لاح  حرـش  هک  دخرچ  یم  نامیلـس » نب  حیلف   » رب دنـس  نیا  روحم  هک  تسا  یهیدب 
يراُخب دنس  هب  هک  یتیاور  دوش  یم  مولعم  سپ  رد ;»  » هن تسا ، هدمآ  هچیرد »  » هژاو اب  ملـسم  دنـس  هب  ثیدح  نتم  میدرک . نایب  يروباشین 

هدیاف چیه  نآ  هیجوت  رد  ناحراش  یخرب  شالت  هک  تسا  راکـشآ  هنوگ  نآ  فیرحت  هک  دش  نایب  رت  شیپ  تسا و  هدش  فیرحت  هدش  لقن 
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. تسا هتشادن  يا 
لقن تیاور  دیعس » نب  رُسب   » زا نینح » نب  دیبع   » نآ دنس  رد  اریز  دراد ; زین  يرگید  لکـشم  روبع ،» لحم  هچیرد و   » شخب رد  يراُخب  دنس 

. دنا هدش  مگ  رد  رس  زین  عوضوم  نیا  هیجوت  رد  نّنست  لها  ياملع  دنک و  تیاور  رُسب »  » زا دناوت  یمن  دیبع »  » هک یلاح  رد  دنک ; یم 
نیب حیلف  نوماریپ  دنس  نیا  رد  تسا . هدماین  يرگید  ياج  رد  دنس  نیا  دیوگ : یم  ینُْطقراد  دسیون : یم  نآ  هیجوت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
نیا هّتبلا  تسا . هدرک  تیعبت  وا  زا  زین  یناّرح  نامیلس  نب  یفاعم  و  هدرک . تیاور  هنوگ  نیا  ار  نآ  نانـس  نب  دّمحم  هک  تسا  فالتخا  املع 

، دیعـس نب  رـُسب  نینح و  نب  دـیبع  زا  رـضنوبا ، زا  حـیلف ، زا  زین  یـسلایط  دووادوبا  نذؤم و  دّـمحم  نب  سنوی  روـصنم ، نب  دیعـس  ار  تیاور 
. دنا هدرک  لقن  دیعسوبا  زا  یگمه 

حیحـص باتک  رد  ناّبح  نبا  سنوی و  زا  هبیِـش ، یبا  نب  رکبوبا  دیعـس و  زا  يروباشین ، ملـسم  ار  تیاور  نیا  دـیوگ : یم  همادا  رد  رجح  نبا 
. دنا هدرک  لقن  یسلایط  لوق  زا  دوخ ،

تیاور نیا  رد  ار  نینح  نب  دیبع  وا  هّتبلا  تسا . هدرک  تیاور  دیعسوبا  زا  دیعـس ، نب  رـُسب  زا  رـضنوبا ، زا  حیلف ، زا  ار  نآ  زین  يدقع  رماعوبا 
. تسا هدرک  لقن  رکبوبا » بقانم   » شخب رد  ار  تیاور  نیا  زین  يراُخب  تسا . هدرواین 

. دراد دوجو  ثیدح  نیا  لقن  رد  فلتخم  دنس  هس  دش  هتفگ  هچ  نآ  ربانب 
1. تسا هدرک  عافد  يراُخب  زا  هداد و  خساپ  اه  لاکشا  هب  دنس  هس  نیا  لقن  زا  سپ  ینالقسع  رجح  نبا 

قیرط زا  ثیدح  هک  دنک  حیحـصت  هنوگ  نیا  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  شالت  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  ثیدـح ، نیا  حرـش  اب  نینچ  مه  يو 
یکی هب  یهاگ  هدرک و  یم  رکذ  مه  اب  ار  نت  ود  نیا  مان  یهاگ  حیلف  یفرط ، زا  تسا و  هدش  لقن  دیبع  رـُسب و  ینعی  خیـش ; ود  زا  رـضنوبا ،

. تسا هدرک  یم  افتکا  ود  نآ  زا 
هک تسا  نیا  دنام  یم  یقاب  ثیدح  نیا  رد  هک  يداریا  اهنت  دیوگ : یم  هدرک و  فارتعا  هابتـشا  نیا  هب  رجح  نبا  دوخ  اه  خساپ  نیا  همه  اب 

ار تیاور  نیا  هک  هاگ  نآ  دشاب ; حیلف  فرط  زا  هابتشا  هک  دراد  لامتحا  هچرگ  تسا ، هدرک  هابتشا  هفطاع  واو »  » ِفذح رد  نانس  نب  دّمحم 
 2. تسا هدرک  یم  لقن  حیلف  يارب 

. تسا هدش  لاکشا  يراُخب  هب  نآ  رد  هک  یثیداحا  زا  مراهچ  ثیدح  ، 507 يراسلا : يده   . 1
243 و 244.  / 4 يراقلا : ةدمع  735 و ر.ك :  / 1 يراُخب : حیحص  حرش  يرابلا  حتف   . 2

هنوراو ثیدح  هب  لطاب  هلمج  ندوزفا 

رگ ناـیب  حیرـص  روـط  هب  سنا  ثیدـح  هک  نآ  يارب  دـش  نشور  هنوراو  ثیدـح  نیا  یـسررب  رد  هنوراو  ثیدـح  هب  لـطاب  هـلمج  ندوزفا 
لالج يزوج و  نبا  يدادغب ، بیطخ  یفرط  زا  دنا ! هدوزفا  نآ  هب  زین  ار  یلطاب  هلمج  نالعاج  زا  یخرب  دـشاب ، یـصاخ  یگژیو  تلیـضف و 

یلآللا رد  ثیدح  نیا  دنـس  نتم و  تسا .  1 عطقنم زین  ثیدح  لصا  طلغ و  هدش ، هدوزفا  هلمج  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  یطویـس  نیدـلا 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هعونصملا 

زا نامیلـس ، نب  دـهف  زا  کلملادـبع ، نب  بیبح  نب  نسح  زا  ظـعاو ، دـمحا  نب  رمع  زا  يرهوج ، دّـمحموبا  زا  راّزب ، یقابلادـبع  نب  دّـمحم 
: دیوگ یم  سنا  هک  دنک  یم  لقن  دیعس ، نب  ییحی  زا  دعس ، نب  ثیل  زا  حلاص ، نب  هّللادبع 

یم زاب  دجسم  هب  هک  ار  ییاهرد  یمامت  رکبوبا ، هناخ  رد  زج  دومرف : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
. دیدنبب دنوش ،

! تسب ار  شلیلخ  هناخ  ِرد  زج  اهرد  همه  ربمایپ  دنتفگ : مدرم 
ناهج لاح  نیا  اب  مدـید ،)!( يرون  رکبوبا  هناخ  ِرد  رب  یکیراـت و  نارگید  ياـه  هناـخ  ِرد  رب  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
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)!( دوب دهاوخ  ایند  زا  رت  هوکشاب  نانآ  رب  ترخآ 
هب دیعس  نب  ییحی  زا  ار  نیا  تسخن  شخب  ثیل ، تسا و  یطلغ  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  یگتخاس  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يدادغب  بیطخ 

 2. تسا هدرک  لقن  حلاص  نب  ۀیواعم  زا  عطقنم  تروص  هب  زاب  ار  ثیدح  همه  هدرک و  لقن  عطقنم  تروص 
. دشاب هداتفا  نآ  دنس  زا  يوار  کی  ای  دشابن  لصتم  نآ  دنس  هلسلس  هک  ددرگ  یم  قالطا  یثیدح  هب  عطقنم : ثیدح   . 1

.322  / 1 هعونصملا : یلآللا   . 2

هنوراو ثیدح  هب  لالدتسا  تّنس و  لها  ناملاع  موس : شخب 

هتفشآ یناگژاو  اب  لالدتسا 

رتشیب هک  نیا  هژیو  هب  تسا ، رکبوبا  يرترب  تلیضف و  رگ  نایب  هچیرد »  » ثیدح نّنست ، لها  ياملع  رادنپ  ربانب  هتفشآ  یناگژاو  اب  لالدتـسا 
رکبوبا و يارب  يا  هصیصخ  یگژیو و  ار  هّیضق  نیا  ور ، نیا  زا  دنا ; هدرک  لقن  ملـسم  يراُخب و  حیحـص  باتک  ود  زا  ار  ثیدح  نیا  اه  نآ 

لها ياملع  زا  یخرب  ياهرظن  راهظا  نونکا  دنا . هدرک  لالدتـسا  نادـب  هداد و  رارق  دـنک  یم  تلالد  وا  ینیـشناج  تماما و  رب  هک  یتلیـضف 
. دییامن هظحالم  ار  نّنست 

1. دراد دوجو  رکبوبا  يارب  ینشور  یگژیو  تلیضف و  ثیدح  نیا  رد  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  يَوَون 
رد دنا : هتفگ  ثیدح  نیا  هرابرد  نارگید  لاّطب و  نبا  یباّطخ ، دسیون : یم  هتفگ و  نخـس  لّصفم  روط  هب  هراب  نیا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
نآ صوصخ  هب  تسا ; ینیشناج  تفالخ و  يارب  يو  قاقحتسا  رب  یمکحم  هراشا  دراد و  دوجو  رکبوبا  يارب  ینـشور  یگژیو  ثیدح  نیا 

مدرم هب  ترضح  نآ  هک  عقوم  نامه  تسا ; هداد  خر  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  رد  هّیـضق  نیا  هک  هدش  تباث  هک 
! دوشن نانآ  زامن  شیپ  رکبوبا  زج  یسک  هک  دومرف  رما 

نآ ییوـگ  تسا ; تفـالخ  بلط  زا  هیاـنک  نآ  نتـسب  هب  رما  تسا و  تفـالخ  زا  هیاـنک  رد »  » هژاو هک  دـنا  هدرک  اـعّدا  اـملع  زا  یخرب  هّتبلا 
)!( تسین یکاب  نآ  بلط  رد  رکبوبا  يارب  یلو  دنک ; بلط  ار  تفالخ  دیابن  رکبوبا  زج  يدرف  چیه  هک  تسا  هدومرف  ترضح 

: دیوگ یم  هتفای و  لیامت  بلطم  نیمه  هب  تسا ، هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  نآ  زا  دعب  زین  ناّبح  نبا 
هب هک  ار  يا  هچیرد  ره  : » نخـس اب  ربمایپ  هک  ارچ  تسا ; هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  رکبوبا ، هک  تسا  نیا  رگ  ناـیب  ثیدـح  نیا 

. تسا هدرک  عطق  دوخ ، زا  سپ  تفالخ  زا  ار  مدرم  عمط  دیدنبب » دوش  یم  زاب  دجسم 
هب هچ  نانچ  هدوب ـ  هنیدـم  یلاوع  هقطنم  زا  حنُـس ،»  » رد رکبوبا  هناخ  دـنا : هتفگ  هدرک و  تیوقت  ار  اـعّدا  نیا  ّتنـس  لـها  ناـملاع  زا  یخرب 

. تشادن دجسم  رد  يا  هچیرد  وا  هناخ  ور  نیا  زا  دش ـ  دهاوخ  نایب  عوضوم  نیا  يدعب  شخب  رد  يدوز 
هک تسین  نیا  مزلتسم  دشاب ، هتـشاد  حنـس »  » هقطنم رد  يا  هناخ  رکبوبا  رگا  اریز  تسا ; فیعـض  دانتـسا  نیا  دیازفا : یم  همادا  رد  رجح  نبا 

خیرات همه  رظن  قافتا  قبط  هدوب و  وا  يراصنا  ياهداماد  هناخ  هدوب  حنس »  » رد هک  وا  هناخ  یفرط  زا  دشاب . هتشادن  دجسم  رانک  رد  يا  هناخ 
. تسا هتشاد  نامز ـ  نآ  رد  وا  ندنام  هدنز  ضرف  اب  نامور ـ  ّما  سیمع و  تنب  ءامسا  مان  هب  يرگید  رسمه  عقوم  نآ  رد  رکبوبا  ناراگن ،
هناخ دسیون : یم  هرونملا  ۀنیدملا  خیرات  باتک  رد  هّبش  نب  رمع  دسیون : یم  ناّبح  نبا  نخـس  یپ  رد  زین  يربط  ّبحم  دیوگ : یم  رجح  نبا 
يو دوب . رکبوبا  تسد  رد  هراومه  هناخ  نآ  دوب . دجـسم  رواجم  دـنامب ، زاب  دجـسم  هب  نآ  زا  يا  هچیرد  دـش  هداد  هزاـجا  وا  هب  هک  رکبوبا 

2. دیامنب دندمآ ، یم  وا  دزن  هک  يدارفا  زا  یخرب  فرص  ار  شلوپ  ات  تخورف  ار  نآ  هناخ ، لوپ  هب  زاین  زا  سپ 
رارق نیا  زا  دـیآ  یم  تسد  هب  ثیدـح  نیا  زا  هک  یجیاتن  دـسیون : یم  نآ  لیذ  رد  هتخادرپ و  ثیدـح  نیا  لقن  هب  زامن  باتک  رد  زین  ینیع 

: تسا
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ـ  رکبوبا هناخ  رد  زج  دجسم و  يدورو  رد  زا  ریغ  هک ـ  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  یباّطخ   . 1
. دندش یمن  ادج  مه  زا  ود  نآ  هک  ارچ  تسوا ; مارتحا  رکبوبا و  یگژیو  رگ  ناشن  دوش  هتسب  اهرد  همه 

نآ رد  يرگید  درف  چـیه  هک  داد  صاـصتخا  یعوـضوم  هب  ار  رکبوـبا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  رگ  ناـیب  ثیدـح  نیا   . 2
اب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هتبلا  تسا . تفالخ  رما  درک ، لیوأت  نادب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  یعوضوم  نیرتراوازس  نیاربانب  تسین . کیرش 

تفالخ رما  هب  رتشیب  ار  مدرم  تسا ـ  هدـش  انب  زامن  نامه  يارب  دجـسم  یلک  روط  هب  هک  زامن ـ  رد  تماـما  هراـبرد  رکبوبا  هب  نداد  روتـسد 
. درک ییامنهار 

هک ارچ  دشاب ; رکبوبا  ینیـشناج  رب  هباحـص  رظن  قافتا  عامجا و  زا  رت  يوق  سایق  تابثا  هک  مرادن  نامگ  دـیوگ : یم  دروم  نیا  رد  یباّطخ 
ربمایپ و  دندومن . سایق  نآ  رب  ار  لئاسم  هیقب  دندرک و  لالدتسا  زامن ـ  ینعی  ینید ـ  رما  نیرت  گرزب  هب  رکبوبا  ینیـشناج  هلأسم  رد  هباحص 

ِرد زج  اهرد  همه  نتـسب  سپ  دـش . یم  جراخ  زامن  يارب  دـش ) یم  زاـب  دجـسم  هب  هک  يرد   ) شا هناـخ  رد  زا  هراومه  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
رد زج  اهرد  مامت  نتـسب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ییوگ  دوش . جراخ  زامن  يارب  رد  نآ  زا  رکبوبا  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  رکبوبا  هناخ 

3. دهد ماجنا  تروص  نیا  هب  ار  راک  نیا  زین  دش  دهاوخ  ربمایپ  نیشناج  هک  يدرف  ات  تسا  هدرک  رما  رکبوبا  هناخ 
یم سنا  دـیازفا : یم  دروآ و  یم  هدرک ـ  رکذ  ار  نآ  زین  رجح  نبا  هک  ار ـ  ناّبح  نبا  لاّطب و  نبا  یباّـطخ ، نخـس  بقاـنم ، شخب  رد  ینیع 

. دز رد  دمآ و  يدرف  دش ، یغاب  دراو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ :
. هدب تراشب  نم  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  هب  ار  وا  نک و  زاب  ار  رد  سنا ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 

؟ مزاس هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : هک  دیوگ  یم  سنا 
. زاس هاگآ  يرآ ، دومرف :

یم تراـشب  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  ربماـیپ  زا  دـعب  تفـالخ  هب  تشهب و  هب  ار  وت  متفگ : وا  هب  دوـب . رد  تشپ  رکبوـبا  مدوـشگ  ار  رد  یتـقو 
)!(. مهد

تفالخ هب  تشهب و  هب  ار  وا  نک و  زاب  شیارب  ار  رد  سنا ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، يرگید  درف  سپس  دیوگ : یم  سنا 
. هدب تراشب  رکبوبا  زا  دعب 

؟ مزاس هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  متفگ :
. يرآ دومرف :

)!( مداد تراشب  زین  وا  هب  دوب . رد  تشپ  رمع  مدوشگ  ار  رد  یتقو  دیوگ : یم  سنا 
هدژم رمع  زا  دـعب  تفالخ  تشهب و  هب  ار  وا  نک و  زاب  شیارب  ار  رد  سنا ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـمآ . يرگید  درف  سپس 

. دش دهاوخ  هتشک  وا  هک  نیا  هدب و 
. دوب رد  تشپ  نامثع  مدش  جراخ  یتقو  دیوگ : یم  سنا 

مدرکن و شومارف  ار  امش  اب  تعیب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  درک : ضرع  دش و  دراو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  نامثع  دیوگ : یم  سنا 
)!!( ما هدرکن  سمل  ار  متلآ  مدرک  تعیب  وت  اب  هک  یتسد  اب  مدومنن و  ییوزرآ  نینچ 

. یتسه هنوگ  نامه  وت  دومرف : ربمایپ 
4 )!( تسا يربتعم  ِثیدح  نیا  دیوگ : یم  نآ  لقن  زا  سپ  هدرک و  لقن  سنا  زا  لفلف  نب  راتخم  زا  ار  ثیدح  نیا  یلصوم  یلعیوبا 

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دسیون : یم  ثیدح  نیا  حرـش  رد  هلآو » هیلع  هّللا  یلـص  یبنلا  ةرجه   » شخب رد  يراقلا  ةدـمع  باتک  رد  ینیع 
صخـشم رکبوبا  يرترب  هلیـسو  نیدـب  ات  دوش  هتـسب  رکبوبا ـ  هناخ  هچیرد  زج  اه ـ  هچیرد  هک  داد  روتـسد  تسادـخ ، بناـج  زا  عراـش  هک 

5. دراد تفالخ  هب  يا  هراشا  ثیدح  نیا  ددرگ و 
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ار اه  نآ  هاگدـید  هدرک و  لقن  تماما  رب  ثیدـح  تلـالد  رد  ار  نّنـست  لـها  ياـملع  نانخـس  هتخادرپ و  ثیدـح  نیا  لـقن  هب  زین  یناـمرک 
6. تسا هدیدنسپ 

طقف هک  تسا  رکبوبا  يارب  یصاخ  یگژیو  رگ  نایب  ثیدح  نیا  دسیون : یم  دزادرپ و  یم  ثیدح  نیا  حرش  هب  زامن »  » شخب رد  ینالطسق 
طقف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا  دنرادن . یگتسیاش  نینچ  رگید  دارفا  تسا و  ربمایپ  زا  دعب  تماما  تفالخ و  یگتسیاش  ياراد  وا 

یم جراخ  زامن  يارب  اج  نامه  زا  رکبوبا  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیمه  ار و  نارگید  هناخ  هچیرد  هن  دراذـگ ، یم  یقاب  ار  وا  هناـخ  هچیرد 
7. تسا هدرک  نایب  تروص  نیمه  هب  ار  ثیدح  نیا  زین  رینم  نبا  دش .

هب يا  هیانک  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  دسیون : یم  دنک و  یم  حرطم  رگید  يا  هنوگ  هب  بقانم »  » شخب رد  ینالطـسق  ار  ثیدح  نیا 
هزاجا دجـسم  هب  هدـیبسچ  ياـه  هناـخ  ناـبحاص  هک  اریز  هب ; ناـمه  هک  دوش  هدارا  نآ  یقیقح  ياـنعم  رگا  هک  ارچ  دراد ; رکبوبا  تفـالخ 

نیا هک  داد  روتسد  تفالخ  رما  هب  مدرم  هّجوت  تهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  سپ  دنوش . دراو  دجسم  هب  اه  هچیرد  نآ  زا  هک  دنتشاد 
. دمآ یم  زامن  يارب  هچیرد  نآ  زا  رکبوبا  هک  ارچ  دنوش ; هتسب  رکبوبا  هناخ  هچیرد »  » زج اه » هچیرد  »

هک نیا  هن  دـننکن ، بلط  ار  تفالخ  رما  هک  دوب  دـهاوخ  مدرم  ناهد  نتـسب  تفالخ و  زا  هیانک  دوش ، هدارا  ثیدـح  يزاـجم  ياـنعم  رگا  و 
. دشاب دجسم  هب  اه  نآ  ندیشک  كرس  مدرم و  روبع  زا  تعنامم 

هک درادن  تّحص  ّتنـس  لها  ام  هاگدید  زا  اریز  تسا ; رت  يوق  ثیدح  يزاجم  يانعم  هدارا  نم  رظن  هب  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  یتشبروت 
. دوب هنیدم  رهش  يالاب  رد  حنس »  » هقطنم رد  وا  هناخ  هکلب  دشاب ، هتشاد  يا  هناخ  دجسم  رانک  رد  رکبوبا 

رکبوبا هناخ  ندوب  اریز  دناد ; یم  فیعض  ار  لالدتـسا  نیا  هتفرگ و  یپ  ار  عوضوم  نیا  يرابلا  حتف  رد  زین  رجح  نبا  دیازفا : یم  ینالطـسق 
وا يراصنا  ياهداماد  لزنم  تشاد ، حنس  رد  هک  يا  هناخ  دشاب و  هتشادن  دجسم  رواجم  يا  هناخ  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  حنـس »  » هقطنم رد 

8. دوب
: دسیون یم  دزادرپ و  یم  عوضوم  نیا  هب  زین  هلآو » هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ترجه   » شخب رد  ینالطسق 

تشادگرزب تهج  هب  نامرف  نیا  دوش و  هتسب  رکبوبا  هناخ  هچیرد  زج  اه  هچیرد  همه  هک  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ 
زا هیاـنک  اـهرد  نتـسب  هک  تسا  يزاـجم  ياـنعم  هدارا  روظنم  اـی  تسوا ، زا  دـعب  هفیلخ  رکبوبا  هک  دوب  هتکن  نیا  هب  مدرم  نداد  هّجوـت  وا و 

. روبع زا  تعنامم  هن  تسا ، مدرم  ناهد  نتسب  تفالخ و 
رد رکبوبا  هناخ  هکلب  تشادن ، دجسم  رواجم  يا  هناخ  رکبوبا  وا  رظن  هب  هک  دنک  یم  لالدتسا  دهد و  یم  حیجرت  ار  بلطم  نیمه  زین  یبّیط 

9. دوب هنیدم  رهش  يالاب  حنس »  » هقطنم
. دوب ثیدح  نیا  ناحراش  نانخس  تشذگ  هچ  نآ 

تماما و لیالد  رد  نینچ  مه  تسا . هدـش  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  رکبوبا  يارب  ییاـعدا  لـیاضف  شخب  رد  زین  يداـقتعا  ياـه  باـتک  رد 
ياه ترابع  نیع  نایب  هب  ام  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدش  لالدتـسا  هچیرد »  » ثیدـح هب  زین  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  زا  دـعب  وا  تفالخ 

درک . میهاوخ  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  یسررب  نمض  رد  یلو  میرادن ; يزاین  نانآ 
.124  / 15 ملسم : حیحص  حرش  رد  جاهنملا   . 1

.17  / 7 يرابلا : حتف   . 2
.245  / 4 يراقلا : ةدمع   . 3

176 و 177.  / 16 يراقلا : ةدمع   . 4
.39  / 17 نامه :  . 5

.129  / 4 يراردلا : بکاوکلا   . 6
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128 و 129.  / 2 يراسلا : داشرا   . 7
146 و 147.  / 8 نامه :  . 8

.373  / 8 نامه :  . 9

لالدتسا نایب  رد  یناشیرپ  شیوشت و 

نایب هچیرد » ثیدح   » دروم رد  ناحراش  نّنست و  لها  ياملع  هک  ینانخس  هب  تسخن  هاگن  نامه  رد  لالدتـسا  نایب  رد  یناشیرپ  شیوشت و 
اه نآ  زا  یخرب  رظن  هک  دبای  یمرد  ققحم  رگ و  شهوژپ  هکلب  تسین ; هدیشوپ  یسک  رب  لالدتسا  نایب  رد  فالتخا  یناشیرپ و  دنا ، هتـشاد 
ار یبلاطم  راصتخا  هب  مینک و  یم  هصالخ  ار  اه  نآ  ياه  هتفگ  هلحرم  نیا  رد  ام  دراد . تریاغم  رگید  ياج  رد  شرگید  رظن  اـب  ییاـج ، رد 

. ددرگ نشور  یبوخ  هب  بلطم  ات  مینز  یم  هیشاح  نآ  رب 
. دراد دوجو  رکبوبا  يارب  ینشور  یگژیو  تلیضف و  ثیدح  نیا  رد  تسا : هتفگ  نینچ  طقف  هراب  نیا  رد  يوََون 

تلالد تفالخ  هلأسم  هب  هیانک ، هب  ای  حیرـص  روط  هب  هچیرد » ثیدـح   » هک هدرکن  اعّدا  تسا و  هدـشن  تفالخ  تماـما و  هلأـسم  ضّرعتم  وا 
. دراد

ـ  نتـشاد یگژیو  یفرط  زا  ددرگ ; تباث  رظن  دروم  هیـضق  هک  دوش  یم  تباث  یتقو  تلیـضف  هک  تسا  حـضاو  مییوگ : یم  وا  خـساپ  رد  اـم 
. دشاب هدشن  رداص  يرگید  قح  رد  يا  هیضق  نینچ  هک  نیا  هب  دراد  یگتسب  ندش ـ  تیبثت  رب  نوزفا 

. دنا هتشادنپ  ار  بلطم  ود  نیا  ثیدح  نیا  زا  زین  نارگید  یباّطخ و 
رد بلطم  نیا  هک  تسا  هدش  تباث  هک  نیا  هژیو  هب  تفالخ » يارب  رکبوبا  قاقحتسا  رب  مکحم  يا  هراشا   » يرگید و  نتشاد » یگژیو   » یکی

. دوشن ناشزامن  شیپ  یسک  رکبوبا  زج  هک  دومرف  رما  مدرم  هب  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدوب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  تاظحل  نیسپاو 
. تفالخ ندرک  بلط  زا  هیانک  ار  نآ  ِنتسب  هب  رما  دنا و  هتسناد  تفالخ  رما  زا  هیانک  ار  رد »  » هژاو یخرب  هک  نیا  رتارف 

هک مییوگب  دـیاب  مکحم »... يا  هراشا   » دروم رد  اما  میدرک ، نایب  رت  شیپ  ار  نتـشاد » یگژیو   » ياـعّدا مییوگ : یم  هاگدـید  نیا  خـساپ  رد 
رما زامن  هب  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  مییوگب  هک  نیا  یلو  دنا ، هتـشادنپ  هیلاح  هنیرق  زا  هچ  نآ  زج  میرادـن ، نآ  رب  یلیلد  چـیه 

1. تسا غورد  هدرک ،
. دراد دوجو  هیرظن  ود  يزاجم ؟ ای  تسا  ینتبم  یقیقح  هدارا  رب  مکحم »... هراشا   » نیا ایآ  هک  بلطم  نیا  دروم  رد  رگید ، یفرط  زا 

لوق ود  دهد و  یم  تبسن  فیعض » یلوق   » هب ار  نآ  يرگید  دروم  رد  دریذپ و  یم  يدروم  رد  ار  ثیدح  تلالد  هک  نیا  زا  دعب  ینالطـسق 
هدش هتفگ  دسیون : یم  دـنک ، یم  افتکا  فالتخا  دروم  لقن  هب  همادا  رد  دـنک و  یم  رکذ  يزاجم  ای  یقیقح  يانعم  هدارا  رگید  ییاج  رد  ار 

هک دوش  هدارا  یقیقح  يانعم  ثیدح  نیا  زا  رگا  اریز  تسا ; هدش  هراشا  رکبوبا  ینیشناج  هب  يا  هیانک  تروص  هب  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا 
. تسا ینیشناج  زا  هیانک  نامه  سپ  دوش  هدارا  يزاجم  يانعم  رگا  چیه و 

نیا هب  دراد  یگتسب  تفالخ ، رب  ثیدح  تلالد  یلو  دوش ; لمح  تقیقح  رب  هک  تسا  نآ  راتفگ  رد  لصا  مییوگ : یم  هیرظن  نیا  دروم  رد 
. تسا هدشن  دراو  رکبوبا ـ  زج  يرگید ـ  صخش  قح  رد  يا  هیضق  نینچ  هک  دوش  تباث  هاگ  نآ  دوش ، تباث  هیضق  لصا  هک 

دنک یم  در  ار  زاجم  ياعّدا  هک  نیا  دوجو  اب  اریز  دراد ; یتفگش  ياج  ینالقسع  رجح  نبا  نوچ  مه  يدارفا  زا  بلطم  نیا  ندینش  نیاربانب 
تـشذگ هچ  نآ  ربانب  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  دنک  یم  تابثا  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ار  ثیدح  نیا  لثم  دورو  تشذگ ـ  هک  نانچ   ـ

يو هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  هچ  رگا  دنک ، یم  توکس  تماما  رب  ثیدح  نیا  تلالد  دروم  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هنوگچ  یتسار  هب 
تسا . لئاق  یتلالد  نینچ  هب  دوخ 

. هدنراگن نیمه  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياج  هب  رکبوبا  زامن  یگنوگچ  هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب   . 1
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یگتخاس ثیدح  نیا  هب  یخرب  داهشتسا  لالدتسا و 

نآ ندوب  یگتخاس  تفای  ماجنا  ثیدـح  نیا  نوماریپ  هک  ییاه  یـسررب  هب  هجوت  اب  یگتخاـس  ثیدـح  نیا  هب  یخرب  داهـشتسا  لالدتـسا و 
یمامت اب  ثیدح ـ  نیا  هک  تسا  هدش  هّجوتم  ینیع  ایوگ  دنا ، هتشادرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  زین  نّنست  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  دش . نشور 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا ; رصاق  زین  تفالخ  هلأسم  هب  هراشا  زا  هکلب  تسین ; تفالخ  رگ  نایب  اهنت  هن  بلاطم ـ  نیا 
. تسا هدش  لیامتم  تشادرب  نیا  هب  زین  ناّبح  نبا  تسا و  تفالخ  زا  هیانک  رد »  » هک دنا  هدش  یعّدم  یخرب 

. تشذگ هک  یثیدح  نایاپ  ات  دش »... یناتسوب  دراو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  : » دیوگ یم  سنا  لوق  زا  هاگ  نآ 
هک دراد  روهظ  تسا » تفالخ  زا  هیانک  رد »  » هک دنا  هدرک  اعدا  یخرب   » ترابع زا  دعب  ییاج  نینچ  رد  ثیدـح  نیا  رکذ  هک  تسا  یهیدـب 

ثیدـح هب  هدـش  اـعّدا  هک  هچ  نآ  هب  داهـشتسا ـ  اـی  لالدتـسا ـ  يارب  ینیع  ور  نیا  زا  درادـن ; تقفاوم  هدـش  اـعّدا  عوضوم  اـب  ثیدـح  نیا 
. تسا هدش  لّسوتم  يرگید 

بیجع ًاّدـج  يراُخب  حرـش  نوچ  مه  یباـتک  رد  نآ  هب  ینیع  لالدتـسا  تسا و  لـطاب  نتم  دنـس و  رظن  زا  زین  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نشور 
. دهد یم  رارق  زین  ّتیعقوم  نآ  زا  رت  بیجع  رد  ار  ناسنا  یهاگ  انگنت ، رد  نتفرگ  رارق  رارطضا و  اما  تسا .

يو دینک . هّجوت  نآ  نایوار  ناتسوب و  ثیدح  هرابرد  ینالقـسع  رجح  نبا  راتفگ  هب  دیراد ، دیدرت  میتفگ  هچ  نآ  هب  تبـسن  رگا  یتسار  هب 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  یگتخاس  ثیدح  نیا 

لقن نینچ  ار  نیغورد  یثیدح  سنا  زا  لفلف ، نب  راتخم  زا  سیردا ، نب  هّللادبع  زا  لوغم ،) نب  کلام  طبـس  زهب  وبا   ) نامحرلادـبع نب  رَقَص 
دعب تفالخ  هب  ار  وا  اشگب و  رکبوبا  يارب  ار  رد  زیخرب و  سنا ! يا  : » دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـیوگ : یم  سنا  هک  دـنک  یم 

. دومرف ار  بلطم  نیمه  نامثع  رمع و  هرابرد  نینچ  مه  هدب ;» تراشب  نم  زا 
وا زا  هک  هاگ  نآ  دیوگ : یم  رَقَـص  هرابرد  ّيدع  نبا  دـسیون : یم  دـنک و  یم  یـسررب  ار  نیغورد  ثیدـح  نیا  نایوار  همادا ، رد  رجح  نبا 

. درمش یم  فیعض  ار  وا  یلعیوبا  میدرک  یم  لقن  یتیاور 
. درک یم  لعج  ثیدح  وا  دیوگ : رَقَص  هرابرد  زین  هبیِش  نب  رکبوبا 

. دوب وگ  غورد  رایسب  وا  دیوگ : یم  هرزج  یلعوبا 
یثیدح تفگ : مردپ  مدیـسرپ . ثیدح  نیا  هرابرد  مردپ  زا  دیوگ : یم  هدرک و  رظن  راهظا  رَقَـص  دروم  رد  زین  ینیدَـم  نب  یلع  نب  هّللادـبع 

. تسا یلعج  نیغورد و 
: دسیون یم  نآ  لیذ  رد  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  هاگ  نآ 

یم راذگاو  نامثع  هب  ار  تفالخ  زیتس  عازن و  نودـب  درک و  یمن  راذـگاو  اروش  لها  هب  ار  تفالخ  رما  رمع  دوب ، حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا 
1. میهاوخ یم  يرای  ادخ  زا  درک .

: تفرگ هجیتن  نینچ  ناوت  یم  ساسا ، نیا  رب 
. دنتسه یلعج  تسا  هدش  رکذ  بیترت  هب  اه  نآ  یماسا  هدمآ و  افلخ  لیاضف  رد  هک  یثیداحا  همه  دیدرت  نودب   . 1

اه نآ  اب  زگره  دنک و  یم  زاب  تعرـس  اب  ار  رد  دزیخ و  یمرب  هبترم  ره  رد  سنا  هک  میوش  یم  هجوتم  ثیدح  نیا  رد  رگید  یـشرگن  اب   . 2
ار ترـضح  نآ  درک و  هلباقم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دورو  اب  نایرب ) غرم   ) يوشم ریط  نایرج  رد  درف  نیمه  اما  دـنک ; یمن  هلباـقم 

وزرآ هک  دروآ  هناهب  رذع و  تفرگ ، مشخ  وا  رب  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  دـنادرگرب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  زا  راب  نیدـنچ 
! دشاب راصنا  زا  يدرم  دبلط  یم  ادخ  زا  ار  شروضح  ربمایپ  هک  يدرف  درک  یم 

؟ دوبن نانآ  دزن  رد  هفیلخ  نیمراهچ  ایآ  تسا ؟ هدماین  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ثیدح  نیا  رد  ارچ   . 3
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زا رقص  لاح  حرش  رد  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يدع  نبا  یلو  تسا ، هتسناد  ربتعم  ار  ثیدح  نیا  يو  هک  هداد  تبـسن  یلعیوبا  هب  ینیع   . 4
227 و  / 3 نازیملا : ناسل   . 1 تسا . لمأت  لباق  يا  هتکن  نیمه  و  تسا )!( هدرک  فیعـضت  ار  وا  یلعیوبا  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  یلعیوبا 

.228

بّصعت رد  يور  هدایز 

هب هکلب  دنا ; هدشن  عناق  نآ  هب  لالدتسا  هنوراو و  یگتخاس و  ثیدح  نیا  لقن  هب  طقف  نّنـست  لها  ناملاع  زا  یخرب  بّصعت  رد  يور  هدایز 
: دسیون یم  هچیرد »  » ثیدح حرش  رد  ینیع  دنا . هتخادرپ  یلصا  ثیدح  ندرک  رابتعا  یب 

سابع نبا  هک  هنوگ  نآ  تسا ; هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  رگید  ناونع  اـب  يرگید  تیاور  هنیمز  نیا  رد  دـیوگب : دـنک و  لاکـشا  یـسک  رگا 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :

; یلع باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس 
; دیدنبب ار  یلع  هناخ  رد  زج  اهرد  یمامت 

. تسا بیرغ  یثیدح  ثیدح ، نیا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  يذمِرت  میوگ : یم  خساپ  رد 
. تسا رت  حیحص  رکب » یبأ  باب  ّالإ   » ثیدح دیوگ : یم  رکب » یبأ  باب  ّالإ   » ثیدح اب  یلصا  ثیدح  هسیاقم  زا  سپ  يراُخب 

. تسا هدرک  لقن  هبعش  زا  یناّرح  ریُِکب  نب  نیکسم  طقف  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  يروباشین  مکاح 
. تسا هابتشا  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  هدرک و  رظن  راهظا  زین  رکاسع  نبا 

1. تسا هدرک  ّتیعبت  رکاسع  نبا  زا  زین  راتخم  نب  میهاربا  دیوگ : یم  حیضوتلا  باتک  هدنراگن 
نّنـست لها  ناملاع  زا  یخرب  هتبلا  تسا . هدش  رداص  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدح  لصا  رد  ینیع  یطارفا  هیرظن  نیا 

. دنا هدرک  لعج  نایعیش  ار  مالسلا » هیلع  یلع  باب  ّالإ   » یلصا ثیدح  هک  دنا  هتشادنپ  هک  ییاج  ات  دنا  هتشاذگ  رتارف  ار  اپ 
دنا هدرک  لعج  نایعیش  ار  ثیداحا  نیا  همه  دسیون : یم  دنک ، یم  لقن  شیاهدنس  زا  یخرب  اب  ار  یلـصا  ثیدح  هک  نآ  زا  دعب  يزوج  نبا 

2. دننک هلباقم  رکب » یبأ  باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس  : » ثیدح ینعی  دنراد ; رظن  قافتا  شتّحص  رد  همه  هک  یثیدح  اب  ات 
لعج هلباقم  يارب  ار  نآ  نایعیـش  هک  تسا  یثیدح  نیا  دـسیون : یم  یلـصا  ثیدـح  لیذ  رد  هدرک و  رظن  راهظا  دروم  نیا  رد  زین  هّیمیت  نبا 

3. دنا هدرک 
ـ  دنک تیاور  ار  یلع » باب  ّالإ   » ثیدح سک  ره  دسیون : یم  دنک ، یم  لقن  ار  رکب » یبأ  باب  ّالإ   » یگتخاس ثیدـح  هک  هاگ  نآ  ریثک  نبا 

 4. تسا هدش  تبث  حیحص  رد  هک  تسا  نامه  تسرد  ثیدح  تسا . هتفر  اطخ  هب  تسا ـ  هدمآ  ننس  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  هچنانچ 
.45  / 4 يراقلا : ةدمع   . 1

.274  / 1 تاعوضوملا :  . 2
.35  / 5 هّنُسلا : جاهنم   . 3

.513  / 1 ریثک : نبا  ریسفت   . 4

« باوبألا ّدس   » ثیدح رد  حیحص  هیرظن  یسررب  مراهچ : شخب 

یلصا ثیدح  رد  رگید  یشرگن 

نتسب هب  رما  هک  تسین  یکش  دمآ ، تسد  هب  یگتخاس  ثیدح  هرابرد  هک  ییاه  یسررب  هجیتن  هب  هجوت  اب  یلصا  ثیدح  رد  رگید  یـشرگن 
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نانمؤم ریما  نانمـشد  هک  هاگ  نآ  ور  نیا  زا  دوش ; یم  بوسحم  یگژیو  تلیـضف و  اه ـ  نآ  زا  یکی  هناخ  ِرد  زج  هباحـص ـ  ياه  هناـخ  ِرد 
هّجوتم نارگید ـ  سنا و  نب  کلام  نوچ  يدارفا  دنتـسه ـ  ترـضح  نآ  ياه  یگژیو  لیاضف و  رکنم  هک  ییاـه  ناـمه  مالـسلا ; هیلع  یلع 

هب و  دیدنبب » ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  همه  : » دومرف شترـضح  هک  هدیـسر  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  حیحـص  ثیدح  هک  دـندش 
نیا رد  سپس  دننادرگرب ، رکبوبا  عفن  هب  ار  ثیدح  نیا  تسخن  هک  دنتفرگ  میمصت  دننک ، راکنا  ار  نآ  دنتسناوتن  شیاهدنـس  تّحـص  لیلد 

. دننک لعج  رکبوبا  قح  رد  ار  هچیرد »  » ثیدح اتسار 
ور نیا  زا  دـمآ . دـیدپ  یتافالتخا  دـنتفرگ و  اه  نآ  لابق  رد  ار  یفلتخم  عضاوم  ناحراش  ناثّدـحم و  ثیدـح ، ود  نیا  لعج  بلق و  زا  سپ 

: دندش هورگ  دنچ  حیحص  یلصا و  ثیدح  لابق  رد  نّنست  لها  ناملاع 
هن ار  نآ  و  دـندرکن ، رکذ  ار  دـیدنبب ) ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  همه  «;  ) یلع باب  ّالإ  باوبألا  اوّدـس   » ثیدـح لـصا  اـه  نآ  زا  یخرب   . 1

. تابثا هن  دندومن و  یفن 
. درب مان  دوخ  هریس  رد  سانلادیس  نبا  يراُخب و  حرش  رد  ینامرک  ملسم ، حیحص  حرش  رد  يوََون  ناوت  یم  هورگ  نیا  زا 

یم رظن  هب  هک  درب  مان  ار  ینیع  ناوت  یم  هورگ  نیا  زا  تسا . نوگمهان  نآ  هراـبرد  ناشنانخـس  یلو  دـنا ; هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  یخرب   . 2
يواحَط هتفگ  ساسا  رب  رگید ـ  ياج  رد  تسا ;و  هداد  حیجرت  نآ  رب  هچیرد »  » ثیدح ای  تسا ، هدرک  در  ار  ثیدح  نیا  اج  کی  رد  دسر 

. دنک عمج  ار  ثیدح  ود  تسا  هتساوخ  نارگید ـ  و 
. درب مان  ار  وا  ناوریپ  يزوج و  نبا  ناوت  یم  هورگ  نیا  زا  دنا ; هدرک  مکح  ثیدح  نیا  ندوب  یگتخاس  هب  یخرب   . 3

ود هک  دنا  هدیشوک  اتسار  نیا  رد  دنا و  هدرک  در  ار  نآ  ندوب  فیعض  یلعج و  هدرک و  فارتعا  ثیدح  نیا  توبث  تّحص و  هب  یـضعب   . 4
. دننک عمج  ار  ثیدح 

. درب مان  ار  اه  نآ  ناوریپ  ینالقسع و  رجح  نبا  يواحَط ، ناوت  یم  هورگ  نیا  زا 
یحیحص هنوگ  هب  دنتسناوتن  یفرط  زا  دنتشادن و  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  باب  ّالإ   » ثیدح ّدر  تأرج  اه  نآ  زا  یخرب  نوچ  هک  تسا  یهیدب 

ار نآ  هدرک و  توکس  نآ  ربارب  رد  ریزگان  دننک ، عمج  ار  ثیدح  ود  نیا  نیحیحص ـ  رد  لقن  لیلد  هب  هخوخ »  » ثیدح تحـص  ضرف  اب   ـ
. دنا هدرکن  لقن 

« مالـسلا هیلع  یلع  باب  ّالإ   » ثیدح رد  درادـن ، دوجو  ثیدـح  ود  نیب  عمج  يارب  یحیحـص  هجو  چـیه  هک  نیا  ضرف  زا  سپ  رگید  هّدـع 
. دوش یمن  تباث  رکبوبا  يارب  یتلیضف  ثیدح ، نیا  دوجو  اب  هک  ارچ  دنا ; هدرک  دراو  هشدخ 

رگید یخرب  طسوت  یخرب  نانخس  در 

هیلع یلع  باب  ّالإ   » ثیدـح نامه  یلـصا  ثیدـح  هک  دـش  نشور  هتـشذگ ، تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  رگید  یخرب  طسوت  یخرب  نانخـس  در 
ار يراک  نینچ  تحارـص  هب  هکلب  دنا ; هدومن  در  ار  ثیدح  نیا  هب  هشدـخ  اهنت  هن  ثیدـح ، ناحراش  ناگرزب و  ور  نیا  زا  تسا ; مالـسلا »

: دسیون یم  يراخب  حیحص  حرش  رد  يرابلا  حتف  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دنا . هتسناد  تشز  حیبق و  یبّصعت 
. دراد تافانم  بابلا » ثیدح   » اب شرهاظ  هک  هدش  دراو  یثیداحا  تسا ، هدوب  دجسم  نوماریپ  هک  ییاه  هناخ  ِرد  نتسب  هرابرد  »

هب هک  ییاه  هناخ  ِرد  هک  داد  روتسد  ام  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  يو  تسا . صاّقَو  یبا  نب  دعس  ثیدح  اه  نآ  هنومن 
. درک انثتسا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  میدنبب و  دش  یم  زاب  دجسم 

. دنتسه يوق  ثیدح  لقن  رظن  زا  نآ  نایوار  دنا و  هدرک  تیاور  یئاسَن  لبنح و  نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا 
نامرف هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  دامتعا ، دروم  نایوار  زا  طسوالا  مجعملا  باتک  رد  زین  یناربط 

! یتسب ار  ام  ياه  هناخ  ِرد  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : شترضح  هب  دومرف ، رداص  ار  اه  هناخ  ِرد  ندرک  دودسم 
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: دومرف
1; اهّدس هّللا  ّنکلو  اهتددس ، انأ  ام 

. تسب ار  اه  نآ  دنوادخ  هکلب  متسبن ; ار  اه  نآ  نم 
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش . یم  زاب  دجـسم  هب  هباحـص  زا  یخرب  هناخ  ِرد  دیوگ : یم  مقرا  نب  دیز  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

: دومرف هلآو 
; یلع باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدس 

. دیدنبب ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  نیا  همه 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اما  دنتفرگ ; هدرُخ  شترضح  هب  هراب  نیا  رد  یهورگ 

; هتعّبتاف ءیشب  ترما  نکلو  هتحتف ، الو  ًائیش  تددس  ام  هّللاو  ّینإ 
. مدرک يوریپ  نآ  زا  مدش و  رما  يراک  هب  هکلب  مدوشگ ; ار  نآ  هن  متسب و  ار  يا  هناخ  رد  هن  نم  دنگوس ! ادخ  هب 

. دنتسه دامتعا  دروم  ثیدح ، نیا  نایوار  دنا و  هدرک  لقن  يروباشین  مکاح  یئاسَن و  لبنح ، نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا 
رما دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاه  هناخ  ِرد  ندـش  هتـسب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  ساـّبع  نبا  يرگید  تیاور  رد 

. دش هتسب  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  زج  هب  اهرد  همه  دومرف و 
زا دومرف ; رما  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  زج  دجـسم  ياهرد  همه  نتـسب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

. تشادن رد  نآ  زج  يرگید  هار  دش و  یم  دجسم  لخاد  بنج  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ور  نیا 
. دنتسه دامتعا  دروم  تیاور ، ود  ره  نایوار  دنا و  هدرک  لقن  یئاسَن  لبنح و  نب  دمحا  ار  تیاور  ود  نیا 

هک داد  روتـسد  اـم  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  هرمـس  نب  رباـج  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  یناربـط  ار  يرگید  تیاور 
. درک یم  روبع  دجسم  زا  تبانج  لاح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  اسب  هچ  سپ  میدنبب . ار  یلع  هناخ  رد  زج  دجسم  ياهرد 

هیلع هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هراومه  ام  دـیوگ : یم  رمع  نبا  دـنک : یم  لقن  نینچ  ربتعم  نایوار  اب  ار  یتیاور  زین  لـبنح  نب  دـمحا 
هس مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  یتسار  هب  رمع . نآ  زا  سپ  رکبوبا و  سپـس  تسا ; مدرم  ِنیرتهب  ادخ  لوسر  میتفگ : یم  هلآو 

; دوب رت  ینتشاد  تسود  ایند  ياه  تمعن  زا  دوب ، نم  يارب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دش  اطع  تلیضف 
. دروآ ایند  هب  دنزرف  وا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دروآرد و  وا  جاودزا  هب  ار  شرتخد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر   ــ

. تسب ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  زج  دجسم  ياهرد  همه   ــ
. داد مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ربیخ  گنج  رد  ار  مچرپ   ــ

. وگب نامثع  یلع و  زا  نم  يارب  متفگ : رمع  نبا  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  هنوگ  نیا  تالمهم ـ  شخب  رد  رارع ـ  نب  ءالع  قیرط  زا  زین  یئاسَن 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  يو  هاگیاج  هب  سرپن و  یسک  زا  یلع  هرابرد  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  درک  لقن  ار  یثیدح  رمع  نبا 

. تشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  وا  هناخ  ِرد  تسب و  دش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  ام  ياه  هناخ  ِرد  ترضح  نآ  هک  رگنب 
ربتعم هدرک و  قیثوت  نارگید  نیعَم و  نب  ییحی  ار  وا  هک  ءالع  زج  دنتـسه ، حیحـص  ثیدح  نایوار  دننامه  یگمه  ثیدح  نیا  نایوار  هتبلا 

. دنا هتسناد 
جاـجتحا و ناوت  یم  هدـش  لـقن  ياهدنـس  نیا  زا  کـی  ره  هب  دـننک و  یم  تیوقت  ار  رگید  یخرب  ثیداـحا  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  نشور 

. اه نآ  همه  هب  دسر  هچ  درک  لالدتسا 
هدرک و تیاور  رمع  نبا  مقرا و  نب  دیز  صاّقَو ، یبا  نب  دعس  زا  تاعوضوملا  باتک  رد  ار  باوبألا » ّدس   » ثیدح زین  يزوج  نبا  یفرط  زا 

. تسا هدرمش  فیعض  هداد و  رارق  دقن  دروم  ار  رگید  ياهدنس  نایوار  تسا و  هدرک  افتکا  اه  نآ  زا  هدش  لقن  ياهدنس  یخرب  هب 
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. دوش یمن  دراو  ثیدح  هب  يا  هشدخ  مدرک ، لقن  ثیدح  نیا  زا  هک  ییاهدنس  ترثک  تهج  هب  هتبلا  دیوگ : یم  همادا  رد  يزوج  نبا 
هتـشادنپ يو  تسا . هداد  ناشن  رابتعا  یب  رکبوبا  هرابرد  هدـش  تباث  حیحـص و  ثیداحا  اب  تفلاخم  تهج  هب  ار  ثیدـح  نیا  يو  نینچ  مه 
. دنا هدرک  هلباقم  تسا ، هدش  دراو  رکبوبا  هرابرد  هک  یحیحص  ثیدح  اب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  نایعیش  تایلعج  زا  ثیدح  نیا  هک 

اب روکذـم  ثیدـح  هک  نیا  مّهوت  اـب  اریز  تسا ; هدـش  یحیبـق  ياـطخ  بکترم  هلأـسم  نیا  رد  يزوج  نبا  دـسیون : یم  همادا  رد  رجح  نبا 
2 ...«. دراد ناکما  هیضق  ود  نیب  عمج  هک  نیا  اب  تسا ، هدرک  ّدر  ار  نآ  دراد ، ضراعت  حیحص  ثیداحا 

3. تسا هدرک  نایب  زین  دّدسملا  لوقلا  باتک  رد  ار  نخس  نیا  ریظن  رجح  نبا 
: دسیون یم  هدمآرب و  يزوج  نبا  هتفگ  ّدر  ماقم  رد  رجح ، نبا  مالک  هب  هراشا  اب  زین  یطویس  نیدلا  لالج 

لطاب روکذم  ثیدح  هک  يزوج  نبا  نخس  نیا  دیوگ : یم  دمحا  دنسم  نع  ّبذلا  یف  دّدسملا  لوقلا  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 
هدـمآ حیحـص  باتک  ود  رد  هک  یثیدـح  اـب  نآ  تفلاـخم  رگم  درک  هئارا  یلیلد  نآ  يارب  ناوت  یمن  هک  تسا  ییاـعدا  تسا ، یگتخاـس  و 

. دوب دهاوخ  مّهوت  درجم  هب  حیحص  ثیداحا  در  نامه  يراک  نینچ  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
. دشابن ثیداحا  عمج  ناکما  هک  ینامز  رگم  تسین  هتسیاش  یثیدح  چیه  ندوب  یلعج  رب  مکح  مادقا و  یفرط  زا 

هک ارچ  دـشاب ; هتـشادن  ناکما  عمج  نیا  زین  اهدـعب  هک  تسین  نیا  شا  همزال  درادـن  ناـکما  ثیداـحا  عمج  رـضاح ، ناـمز  رد  هک  نیا  اـما 
. تسا يرگید  دنمشناد  يدنمشناد ، ره  قوفام 

نآ رد  هکلب  دنکن ; مکح  نآ  نالطب  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یثیداحا  نینچ  رد  ییاسراپ  هار  نیاربانب ، دـهد : یم  همادا  ینالقـسع  رجح  نبا 
اوّدس  » ثیدح هک  ارچ  تسا ; مسق  نیا  زا  زین  ثیدـح  نیا  دوش . صخـشم  يرگید  يارب  هدـشن  صخـشم  وا  يارب  هچ  نآ  ات  دـیامن  فقوت 

شرابتعا زا  ییاهنت  هب  نآ  دنـس  ره  هک  تسا  نشور  هدـش و  لقن  فلتخم  ياهدنـس  هب  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح  یلع » باب  ّالإ  باوبألا 
ادیپ نیقی  ناوت  یم  ثیدح  تّحـص  هب  هک  تسا  يدراوم  زا  ناسانـش ، ثیدـح  زا  يرایـسب  شور  ربانب  اهدنـس ، نیا  عومجم  دـهاک و  یمن 

. درک
; دراد ضراعت  هدمآ  ملـسم  يراخب و  حیحـص  باتک  ود  رد  هک  یثیداحا  اب  یلع » باب  ّالإ  باوبألا  اوّدـس   » ثیدـح هدـش  هتفگ  هک  نیا  اما 

. درادن دوجو  یضراعت  اه  نیا  نایم  هکلب  تسین ; تباث  یضراعت  نینچ 
ملسم يراخب و  حیحـص  باتک  ود  رد  هک  یثیدح  ثیدح و  نیا  نایم  عمج  یگنوگچ  هب  ثیدح ، نیا  ياهدنـس  رگید  نایب  زا  سپ  نونکا 

: میزادرپ یم  تسا  هدمآ 
یتلالد ياراد  حیحـص و  ثیدح ، نیا  هک  دنتـسه  هتکن  نیا  رگ  نایب  دنا ، هدـش  لقن  دامتعا  دروم  نایوار  اب  هک  یناوارف  ياهدنـس  نیا  سپ 

. تسا مکحم  يوق و 
!؟ دوش یم  اعّدا  حیحص  ثیداحا  ندوب  یلعج  مّهوت ، فرص  هب  هنوگچ  نیاربانب  تسا ; ثّدحم  درف  کی  یسررب  تیاهن  نیا 

یمن ار  نیا  ناـنمؤم  ادـخ و  یلو  دـش ; دـهاوخ  رجنم  حیحـص  ثیداـحا  زا  يرایـسب  نـالطب  هب  دوـش ، زاـب  ثیداـحا  ّدر  هار  هنوـگ  نیا  رگا 
.4 دنهاوخ

ضراعت تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  يذمِرت  هک  یثیدح  اب  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  هتخادرپ و  هچیرد »  » ثیدـح حرـش  هب  زین  ینالطـسق 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یثیدح  نامه  دراد ;

; یلع باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس 
. دیدنبب ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  دجسم  ياهرد  همه 

: دیوگ یم  زین  رکاسع  نبا  تسا . بیرغ  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدـح  لقن  زا  سپ  يذـمِرت  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ضراعت  نیا  خـساپ  رد 
. تسا هابتشا  ثیدح  نیا 
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شیاهدنـس زا  یخرب  رد  رجح  نبا  ظفاح  هک  ییاج  ات  دـننک ، یم  تیوقت  ار  رگید  یخرب  اهدنـس  زا  یخرب  دـیوگ : یم  همادا  رد  ینالطـسق 
5. دنتسه دامتعا  دروم  دارفا  نآ ، نایوار  دیوگ : یم  رگید  یخرب  دروم  رد  دنتسه و  يوق  ثیدح ، لقن  رظن  زا  نآ  نایوار  تسا : هتفگ 

: دسیون یم  یلع » باب  ّالإ   » ثیدح دانسا  رکذ  زا  دعب  ینالطسق 
یم هدـش  لقن  ياهدنـس  نیا  زا  کی  ره  هب  دـننک و  یم  تیوقت  ار  رگید  یخرب  ثیداحا ، نیا  زا  یخرب  هتفگ  رجح  نبا  ظفاح  هک  ناس  نآ 

6. اه نآ  همه  هب  دسر  هچ  درک  لالدتسا  جاجتحا و  ناوت 
: دیوگ یم  هتخادرپ و  شیوخ  رظن  نایب  هب  يزوج  نبا  نخس  لقن  زا  سپ  زین  ینانک  قارع  نبا 

تروص نیا  رد  دیوگ : یم  هدرک و  در  ار  بلطم  نیا  دّدـسملا  لوقلا  باتک  رد  زین  یعفاش  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  نخـس ، نیا  وریپ  رد 
حیحـص باتک  ود  رد  هک  یثیدح  ثیدح و  نیا  نیب  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  مّهوت  دّرجم  هب  حیحـص  ثیداحا  ّدر  نامه  يراک  نینچ 

ادخ ربمایپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هیـضق  ور ، نیا  زا  تسا . يرگید  هیـضق  نیا ، هک  ارچ  درادن ; دوجو  یتافانم  تسا ، هدمآ  ملـسم  يراخب و 
. دندش یم  زاب  دجسم  هب  هک  تسا  ییاهرد  هرابرد  دنک ، تفر  دمآ و  دجسم  رد  زین  بنج  لاح  رد  هک  داد  هزاجا  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

نتـسب هرابرد  هچیرد » ثیدح   » دـش و رجنم  ترـضح  نآ  توف  هب  هک  يرامیب  نامه  داد ; خر  ربمایپ  يرامیب  ماگنه  رد  رکبوبا  ناتـساد  اما 
. درک یم  رت  کیدزن  ار  دجسم  هب  دورو  هار  هک  تسا  ییاه  هچیرد 

نیا ار  ثیدح  ود  نیا  راثآلا ، لکشم  باتک  رد  يواحَط  یناعم و  باتک  رد  يذابالک  ماکحا ، باتک  رد  لیعامـسا  یـضاق  هک  تسا  ینتفگ 
 7. دنا هدرک  عمج  هنوگ 

. تادایز شخب  طسوالا : مجعملا   . 1
17 و 18.  / 7 يرابلا : حتف   . 2

.58 52 ـ  دمحأ : دنسم  نع  ّبذلا  یف  دّدسملا  لوقلا   . 3
.320 318 ـ   / 1 هعونصملا : یلآللا   . 4

.129  / 2 يراسلا : داشرا   . 5
.147  / 8 نامه :  . 6

.384  / 1 هعوفرملا : ۀعیرشلا  هیزنت   . 7

لکشم لح  رد  یمگ  رد  رس 

. دش نشور  لکشم  نیا  لح  رد  ننـست  لها  ناملاع  یمگ  رد  رـس  تفای ، ماجنا  هک  ییاه  یـسررب  هب  هجوت  اب  لکـشم  لح  رد  یمگ  رد  رس 
ماجنا نارگمتس  هچ  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  اوران  یمتـس  مالـسلا » هیلع  یلع  باب  ّالإ   » ثیدح دوجو  هب  تبـسن  توکـس  هک  تسا  یهیدب 

. دنهاوخ یمن  ار  نآ  نانمؤم  ادخ و  هک  تسا  يرما  نآ ، نتسناد  لطاب  یفرط  زا  تسین . لفاغ  دنهد ، یم 
: تسام يور  شیپ  هار  ود  نیاربانب 

. تسا خلت  تقیقح  هک  هچیرد »  » ثیدح ندوب  یگتخاس  یلعج و  هب  فارتعا  شریذپ و   . 1
! دندنسپب ناشیدنادازآ  هک  يا  هنوگ  هب  ثیدح  ود  نیب  عمج   . 2

نیا رد  تسا و  ضقانتم  نانآ  نانخس  یلو  دنا ; هدیزگرب  ار  مود  هار  نیرّخأتم  نیمّدقتم و  زا  یهورگ  ینالقسع و  رجح  نبا  هار ، ود  نیا  زا 
. دنا هداد  ماجنا  هنادیمون  ییاه  شالت  هار 

ناهبزور نبا  هاگدید 
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هب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دجسم  دیوگ : یم  يو  دراد . یـصاخ  هاگدید  هراب  نیا  رد  ناهبزور  نبا  ناهبزور  نبا  هاگدید 
. دوب نکاس  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  ربمایپ ، رتخد  ّتیعقوم  رطاخ  هب  یلع  دوب و  لصّتم  ادخ  لوسر  هناخ 

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ور  نیا  زا  دندش ; یم  نارازگزامن  محازم  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  دش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ییاهرد  زا  مدرم 
. دندنبب ار  یلع  هناخ  رد  زج  اهرد  همه  هک  داد  روتسد  هلآو 

یمامت نتـسب  روتـسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یحیحـص  ثیدـح  ملـسم  حیحـص  يراُخب و  حیحـص  باتک  ود  رد 
هدـش لصاح  یلع  رکبوبا و  يارب  هک  تسا  یبرق  تلیـضف و  نیا  سپ  تسا . هچیرد  نامه  هخوخ  داد و  ار  رکبوبا  هخوخ  زج  هب  اـه  هخوخ 

 1. تسا
. لطابلا جهن  لاطبا  زا  لقن  هب  ، 403  / 2 قدصلا : لئالد   . 1

ناهبزور نبا  هاگدید  یسررب 

: مییامن یم  یسررب  تهج  دنچ  زا  ار  ناهبزور  نبا  هاگدید  نخس و  ام  ناهبزور  نبا  هاگدید  یسررب 
. تشادن يا  هناخ  اج  نآ  رد  درک و  یم  یگدنز  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  یلع  هک  دیوگ  یم  ناهبزور  نبا  مکی .

ییاعّدا نینچ  یـسک  نونک  ات  ور  نیا  زا  دـننک ; یم  تلالد  نآ  رب  رد ) « ) باب  » ياـه تیاور  هک  تسا  یتباـث  تقیقح  راـکنا  ینخـس  نینچ 
. تسا هدرکن 

هلأسم مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  اما  دننک ; یم  در  ار  دجسم  ترواجم  رد  رکبوبا  نتشاد  هناخ  هلأسم  هک  دنتسه  نّنست  لها  زا  یناسک  يرآ ،
. درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  هدنیآ  رد  ام  تسا و  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ریثک  نبا  ترابع  رد  هک  تسا  سکع 

یم نارازگزامن  محازم  دندرک و  یم  دـمآ  تفر و  دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ناشیاه  هناخ  ِرد  زا  مدرم  هک  دـیوگ  یم  ناهبزور  نبا  مود .
. داد ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  نتسب  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ور  نیا  زا  دندش ;

. دوب نارازگزامن  يارب  تمحازم  اهرد  نتسب  روتسد  ّتلع  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هجیتن 
هک تسا  نآ  اه  باب  رگید  باب و  نیا  رد  تایاور  داـفم  هکلب  درادـن ; دوجو  تاـیاور  رد  يدـهاش  چـیه  یبلطم  نینچ  يارب  تسا  یهیدـب 

نیا زا  تسا ; اه  یکاپان  زا  نآ  ندرک  رود  اه و  يدیلپ  زا  دجسم  ندرک  كاپ  نامه  دوش ، هتسب  دجسم  ياهرد  داد  روتسد  ربمایپ  هک  یتّلع 
دنتـسه و هزیکاپ  كاپ و  ناـنآ  اریز  درک ; انثتـسا  رما  نیا  زا  ار  شتیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  یلع  دوخ ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ور 

. تخاس هزیکاپ  عطق  روط  هب  ار  اه  نآ  درک و  رود  اه  نآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ 
اه نآ  يود  ره  يارب  یبرق  تلیضف و  نیا ، هک  تسا  هدرک  عمج  يا  هنوگ  هب  ار  رکب » یبا  ۀخوخ   » و یلع » باب   » ثیدح ناهبزور  نبا  موس .

. دشاب
ندرک عمج  عون  نیا  هچرگ  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  تلیـضف  نیا  صاـصتخا  راـکنا  عمج ، نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور 

ام هتبلا  دریگ . یمنربرد  دنراد ; رکبوبا  تفالخ  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هرابرد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  يا  هدع  هک  ار  يرادنپ  ثیدح ، ود  نیب 
. درک میهاوخ  نایب  یبلح  نخس  زا  ار  عمج  نیا  لاکشا 

ریثک نبا  هاگدید 

: دسیون یم  يو  تسا . هدرک  هئارا  ار  یهاگدید  یلع » باب  ّالإ   » ثیدح حرش  رد  زین  ریثک  نبا  ریثک  نبا  هاگدید 
هک داد  روتـسد  دیماجنا ، شترـضح  تلحر  هب  هک  يرامیب  ماگنه  رد  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يراُخب  حیحـص  رد  هک  یثیدح  اب  ثیدـح  نیا 

تفرگ تروص  یلع  قح  رد  هک  ییانثتسا  اریز  درادن ; تافانم  دوش ، هتسب  قیّدص  رکبوبا  رد  زج  دوش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ییاهرد  یمامت 
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لاح هافر  يارب  انثتـسا  نیا  سپ  تسا . هدوب  شردـپ  هناخ  هب  شا  هناخ  زا  نتفر  هب  همطاف  زاین  رطاخ  هب  هک  دوب  ادـخ  ربمایپ  تایح  ناـمز  رد 
اب دوش و  دجـسم  دراو  هک  نیا  ات  دش  قیّدـص  ِرد  ندوشگ  هب  زاین  دـش و  یفتنم  ّتلع  نیا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  یلو  تفرگ ; تروص  همطاف 

هراشا زین  رکبوبا  تفالخ  هب  بلطم  نیا  دوب . وا  نیـشناج  هفیلخ و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  وا  هک  اریز  درازگ ; زاـمن  مدرم 
 1. دراد يا 

.- 379  / 7 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 1

ریثک نبا  هاگدید  دقن  یسررب و 

: درک یسررب  ناوت  یم  تهج  دنچ  زا  ار  ریثک  نبا  هاگدید  ریثک  نبا  هاگدید  دقن  یسررب و 
زا ضارعا  عقاو  رد  یبلطم  نینچ  دراد )!( هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هناخ  زا  ریغ  هب  يا  هناخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  حیرصت  يو   . 1

)!( دنا هدمآرب  تایاور  نیب  عمج  ماقم  رد  هک  تسا  ینیمدقتم  همه  نانخس 
هتسب ّتلع  هدرک و  نایب  شردپ  هناخ  هب  شا  هناخ  زا  نتفر  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  زاین  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  نتسبن  تلع  يو   . 2

. تسا هدرکن  رکذ  ار  اهرد  رگید  ندش 
هب رکبوبا  هناخ  ِرد  ارچ  سپ  تسا ، هدوب  شردپ » هناخ  هب  شا  هناخ  زا  نتفر   » مالسلا اهیلع  همطاف  هناخ  ِرد  ندش  هتـشاذگ  زاب  ّتلع  رگا   . 3

!؟ دورب شردپ » هناخ  هب  شا  هناخ  زا   » هشیاع ات  تسا  هدشن  هتشاد  هگن  زاب  هشیاع  لاح  هافر  تهج 
!؟ هن ای  دش  هتسب  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  نامز  نامه  رد  ایآ  تسا » هدوب  زاین  رکبوبا  هناخ  ِرد  ندش  زاب  هب   » هک یتروص  رد   . 4

شیب رد  کی  زج  رکبوبا  هناخ  هک  یلاح  رد  دنک  ییاعّدا  نینچ  دناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ !؟ شلیلد  دنک  یم  ییاعّدا  نینچ  ریثک  نبا  رگا 
!؟ تسا هتشادن 

هناخ ِرد  هک  دـنچ  ره  تسا ; هدـنام  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  هک  تسا  نینچ  وا  ترابع  رهاـظ  هکلب  دـنک ; یمن  ییاـعّدا  نینچ  وا  اـما 
!؟ دراد هراشا  تفالخ  هب  بلطم  نیا  ياجک  نیاربانب  دش . زاب  زین  رکبوبا 

. تسا هدشن  تباث  زین  بلطم  نیا  هک  دشاب  هتشاد  دجسم  رواجم  يا  هناخ  رکبوبا  هک  تسا  یتروص  رد  بلاطم  نیا  همه   . 5
هناخ زا  يرامیب  نارود  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  همَلَـس  ّما  زا  ار  یتیاور  ریثک  نبا  دوخ  هک  نآ  رگید  هتکن   . 6

: داد ادن  دنلب  رایسب  يادص  اب  هاگ  نآ  دش . دراو  دجسم  نحص  هب  جراخ و 
2 !؟ اّولضت نأ  ءامسألا   1 مکل تنّیب  له  الأ  دّمحم . تنب  ۀمطافو  یلعو  هجاوزأو  دّمحم  ّالإ  ضئاحلا  الو  بنجل  دجسملا  ّلحی  ال 

اه مان  نیا  انامه  دیـشاب ! هاگآ  دّمحم . رتخد  همطاف  یلع و  دّمحم ، يارب  رگم  تسین ، لالح  ضیاح  بنج و  يارب  ربمایپ )  ) دجـسم هب  دورو 
. دیوشن هارمگ  ات  مدرک  نایب  امش  يارب  ار 

اب دنک . یم  لطاب  تسا ، هدرک  حرطم  ریثک  نبا  هک  ار  یبلاطم  مامت  نشور و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  نتسب  ّتلع  ثیدح  نیا 
دیامن . لاکشا  یثیدح  نینچ  دنس  رد  ریثک  نبا  هک  تسا  یعیبط  لاح ، نیا 

: تسا هدمآ  نینچ  توافت  یکدنا  اب  ناهفـصا و ... خیرات  يربکلا ، ننـسلا  قشمد ، ۀنیدم  خـیرات  هلمج  زا  يرگید  عبانم  رد  ثیدـح  نیا   . 1
هجوت قوف  عبانم  هب  نتم ، نیا  همجرت  رد  ام  ور  نیا  زا  اّولـضت ;» نأ ال  مکل  تنّیب  دـق  الأ  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀـمطافو  یلعو  هّللا  لوسرل  ّالإ  »

.291  / 1 ناهفصا : خیرات  ، 65  / 7 يربکلا : ننسلا  ، 166  / 14 قشمد : ۀنیدم  خیرات  تسا ;ر.ك : رت  حیحص  انعم  تهج  زا  هک  میا  هدرک 
.379  / 7 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 2

رجح نبا  هاگدید 
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: دیوگ یم  يو  تسا . هدرک  رظن  راهظا  دروم  نیا  رد  زین  ینالقسع  رجح  نبا  رجح  نبا  هاگدید 
اب هفوـک و  لـها  ناـیوار  زا  یتاـیاور  دـیوگ : یم  هدرک و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  دوـخ  دنـسم  رد  زین  راّزب  تسا . نکمم  هّـصق  ود  نـیب  عـمج 

عمج دوش ، تباث  هفوک  لها  تایاور  رگا  تسا . هدش  دراو  رکبوبا  هصق  رد  هنیدـم  لها  نایوار  زا  یتایاور  و  یلع ، هّصق  رد  ربتعم  ياهدـنس 
نآ دراد ، تلالد  نآ  رب  تسا ـ  هدرک  لقن  يذمِرت  هک  يردُخ ـ  دیعـسوبا  ثیدح  هک  تسا  یـشور  نامه  هب  تایاور  زا  هتـسد  ود  نیا  نایم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  اج 
; كریغو يریغ  ًابنج  دجسملا  اذه  قرطی  نأ  دحأل  ّلحی  ال 

. دنک دمآ  تفر و  دجسم  نیا  رد  تبانج  لاح  رد  هک  تسین  لالح  وت  نم و  زا  ریغ  يدحا  رب 
. تشادن يرگید  ِرد  رد ، نیا  زج  شا  هناخ  دـش و  یم  زاب  دجـسم  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  هک  تسا  هنوگ  نیا  ثیدـح  يانعم 

. دادن ار  نآ  ندش  هتسب  ِروتسد  ربمایپ  نیاربانب ،
. تسا هدرک  تیاور  بطنح  نب  هّللادبع  نب  ّبلطم  قیرط  زا  نآرقلا  ماکحا  باتک  رد  لیعامسا  یـضاق  هک  تسا  یثیدح  ثیدح ، نیا  دّیؤم 
; دادن تبانج  لاح  رد  ار  دجـسم  هب  دمآ  تفر و  هزاجا  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  یـسک  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـیوگ : یم  يو 

. دوب دجسم  رد  وا  هناخ  هک  اریز 
هلحرم رد  تسا . هتفرگ  تروص  راـب  ود  اـهرد  نتـسب  هب  رما  هک  دوش  یم  هنوگ  نیا  تاـیاور  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمج  هصـالخ  نیارباـنب ،
تروص عمج  نیا  یلو  تسا . هدش  انثتـسا  رکبوبا  مود  هلحرم  رد  تسا و  هدش  انثتـسا  دـش  رکذ  هچ  نآ  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسخن 
هچنانچ دوش . دادملق  يزاجم  ِرد  ناونع  هب  رکبوبا  هناخ  هچیرد  یقیقح و  ِرد  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  هک  نآ  رگم  دریذـپ  یمن 

. تسا هدش  حیرصت  انعم  نیا  هب  زین  دانسا  یخرب  رد 
هب ندـش  دراو  هار  اه ، هچیرد  نیا  قیرط  زا  هک  دـندرک  داجیا  ییاه  هچیرد  دنتـسب و  ار  اـهرد  اـهرد ، نتـسب  ناـمرف  ماـگنه  هب  مدرم  ییوگ 
. درادن یلکشم  ثیدح ، ود  نیب  عمج  شور  نیا  ور  نیا  زا  دندش . رما  زین  اه  هچیرد  نیا  نتسب  هب  نآ ، زا  سپ  دننک و  کیدزن  ار  دجسم 

. تسا هدرک  عمج  شور  نیمه  هب  ار  ثیدح  ود  نیا  نآ ) موس  دلج  يادتبا  رد   ) راثآلا لکشم  باتک  رد  زین  يواحَط  رفعجوبا 
رکبوبا هناخ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هدومن و  عمج  شور  نیمه  هب  ار  روکذـم  ثیدـح  ود  رابخالا ، یناعم  باتک  رد  زین  يذاـبالک  رکبوبا 

1. تسا رتاناد  ادخ  تشادن و  دش ، یم  زاب  دجسم  لخاد  هب  هک  يرد  نامه  زج  يرد  یلع  هناخ  تشاد و  دجسم  زا  جراخ  رد  يرد 
هدومن تقفاوم  نآ  اب  هدرک و  رکذ  ار  نآ  یطویـس  نیدـلا  لـالج  تسا . هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  دّدـسملا  لوقلا  رد  زین  ینالقـسع  رجح  نبا 

 3. تسا هدرک  نایب  ثیدح  ود  نیب  عمج  ماقم  رد  ار  نآ  هصالخ  زین  ینالطسق  2و  تسا
.18  / 7 يرابلا : حتف   . 1

.321 318 ـ   / 1 هعونصملا : یلآللا   . 2
 . 147  / 8 يراسلا : داشرا   . 3

ینالقسع رجح  نبا  هاگدید  دقن 

: درک دقن  یسررب و  ناوت  یم  روحم  دنچ  زا  ار  ینالقسع  رجح  نبا  رظن  ینالقسع  رجح  نبا  هاگدید  دقن 
رت شیپ  دـشاب . هتـشاد  دجـسم  رواـجم  يا  هناـخ  رکبوبا  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  رگید  ياـه  عمج  دـننام  دـش  رکذ  عمج  نیا  رد  هچ  نآ   . 1

هیانک ناونع  هب  ار  ثیدح  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسور  نیا  زا  دنا . هدرک  ّدر  ار  عوضوم  نیا  نّنـست  لها  ناققحم  زا  نت  دنچ  هک  دش  نشور 
. دنا هدرک  دادملق  تفالخ  زا 

يوق دنس  دوخ  ياعدا  يارب  اما  تسا ; فیعـض  دانتـسا  نیا  هک  تسا  هتفگ  هدرمـش و  فیعـض  ار  هدش  دای  لوق  هچرگ  رجح ، نبا  یفرط  زا 
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1. تسا فیعض  هدرک  رکذ  زین  هّبش  نبا  تیاور  يارب  هک  يدنس  هتبلا  تسا . هدرکن  رکذ  يرت 
زا دنا و  هدوب  فقاو  نادب  وا  لاثما  يوََون و  عطق  روط  هب  هک  تسا  یعمج  نامه  هدرک ، لقن  نارگید  يواحَط و  زا  هک  یعمج  هنوگ  نیا   . 2

. دنا هدرکن  هیکت  نآ  هب  هدرک و  ضارعا  نآ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  عمج  نیا  هب  اه  نآ  هّجوت  مدع 
. درک میهاوخ  نایب  تسا ، تیاور  ود  نایم  عمج  نیا  يرابتعا  یب  رگ  نایب  هک  ار  یهوجو  زا  یضعب  يدوز  هب  تسا و  نیمه  حیحص  بلطم 

: دراد دوجو  یتاکن  تسا ، هدرک  لقن  راّزب  زا  رجح  نبا  هچ  نآ  رد   . 3
. تسا هدشن  تباث  ام  دزن  رد  بلطم  نیا  دنتسه و  اه  یندم  رکبوبا  هیضق  نایوار  نایفوک و  مالسلا  هیلع  یلع  هیضق  نایوار  هک  نآ  تسخن 

حیحص تایاور  اریز  دنا ; عقاو  فلاخم  دنا ، هدش  لقن  « 2 نَسَح ياهدنس   » اب مالسلا  هیلع  یلع  هیـضق  ياه  تیاور  هدش : هتفگ  هک  نیا  مود 
. میدرک نایب  يزوج  نبا  مالک  ّدر  ماگنه  هب  ار  رجح  نبا  ترابع  ام  دراد و  رارقا  بلطم  نیا  رب  زین  رجح  نبا  دنشاب و  یم 

رد کیکـشت  نیا  دوش ;» تباـث  رگا   » هک تسا  هتفگ  هدومن و  کیکـشت  مالـسلا  هیلع  یلع  هّصق  تاـیاور  دروم  رد  رجح  نبا  هک  نآ  موـس 
. تسین قفاوم  نآ  اب  زین  رجح  نبا  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح 

رد تبانج  لاح  رد  تسین  لالح  يدحا  رب  وت  نم و  زا  ریغ  : » دومرف هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نخـس  يانعم  رگا  هک  نآ  مراهچ 
ِرد رد ، نیا  زج  شا  هناخ  دـش و  یم  زاـب  دجـسم  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  ِرد   » هک دـشاب  هنوگ  نیا  دـنک ;» دـمآ  تفر و  دجـسم 

: تسا لطاب  تهج  ود  زا  ًاعطق  ییانعم  نینچ  دادن ;» ار  نآ  ندش  هتسب  روتسد  ربمایپ  نیاربانب  تشادن ; يرگید 
يانعم رب  ثیدـح  تلالد  سپ  تسا ; مالـسلا  اـمهیلع  یلع  ربماـیپ و  هب  مکح  نیا  صاـصتخا  رگ  ناـیب  طـقف  روکذـم  ثیدـح  مکی . تهج 

!؟ تساجک روکذم 
يارب یهجو  سپ  تشادن ،» رد  نیا  زج  يرد  وا  هناخ   » هک دوب  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  نتـسب  هب  روتـسد  مدع  ّتلع  رگا  مود . تهج 

لقن هچ  نآ  ربانب  هک  هزمح  شیومع  هرابرد  صوصخ  هب  درادن ، دوجو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  راک  زا  مدرم  ندـیجنر  ضارتعا و 
...! دمآ نایرگ  ینامشچ  اب  دننک ، یم 

زا تشادن ; رد  نیا  زج  يرد  یلع  هناخ  نوچ  دیوگب : دروایب و  رذع  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هتـسیاش  یفرط  زا 
نتـسب هک  نیا  هن  نآ ; جراخ  زا  يرد  دجـسم و  لخاد  زا  يرد  دراد ; رد  ود  امـش  ياه  هناخ  هک  یلاح  رد  متـسبن ، ار  شا  هناخ  رد  ور  نیا 

: دیامرفب دهد و  دانتسا  ادخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد 
; هتعّبتاف ءیشب  ترُما  نکلو  هتحتف ، الو  ًائیش  تددس  انأ  ام 

! مدرک يوریپ  مدوب  هدش  رما  نآ  هب  هک  يراک  زا  هکلب  مدوشگ ; هن  متسب و  ار  يزیچ  هن  نم 
یلع هرابرد  دهد : یم  خساپ  رمع  نبا  دنک ، یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  رمع  نبا  زا  يدرف  یتقو  هک  مینیب  یم  مه  زاب  اه  نیا  مامت  اب 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يا  هنوگ  هب  رگنب ; هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  رد  شهاگیاج  تلزنم و  هب  هکلب  نکن ; لاؤس 

. تشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  وا  هناخ  ِرد  تسب و  دش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  ام  ياه  هناخ  ِرد 
هچ وا  هناخ  رد  نتـشاذگ  زاب  سپ  تشادـن !؟» يرگید  ِرد  رد ، نیا  زج  یلع  هناخ  رگا  : » دـسرپب رگ  شـسرپ  هک  تشاد  اج  تروص  نیا  رد 

. دشاب دناوت  یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  یتلزنم 
جاودزا فیدر  مه  ار  نآ  تسا و  رت  شوخ  وم  خرس  نارتش  زا  وت  يارب  یگژیو  نیا  هنوگچ  دیوگب : رمع  نبا  هب  یسک  تشاد  اج  یفرط  زا 

یلاح رد  یهد ، یم  رارق  ربیخ  زور  رد  وا  هب  مچرپ  نداد  مالسلا و  اهیلع  ارهز  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
!؟» تشادن يرگید  ِرد  رد ، نیا  زج  وا  هناخ   » هک ارچ  ددنبن ; ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  ربمایپ  هک  تسا  یعیبط  هک 

، یلع هناخ  ِرد  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنام  یمن  مدرم  یخرب  هتفگ  يارب  ییاج  رگید  دوب  هنوگ  نیا  رگا 
. تشاذگ زاب  ار 
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! تسا ترضح  نآ  يومع  یعاضر و  ردارب  وا  تسا . رت  کیدزن  یلع  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  هزمح  دنتفگ : خساپ  رد  یخرب 
! تشاذگ زاب  شرتخد  رطاخ  هب  ار  یلع  هناخ  ِرد  دنتفگ : هک  دنام  یمن  یقاب  زین  نارگید  هتفگ  يارب  ییاج  هّتبلا 

نوریب هناخ  زا  شترضح  دیـسر و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  ناشنانخـس  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  راک  مدرم  يوگ  تفگ و 
: مینک یم  لقن  لماک  تروص  هب  شیاه ـ  هتکن  زا  یخرب  رطاخ  هب  ار ـ  ثیدح  نآ  نتم  نونکا  دمآ .

زاب دجسم  هب  هک  ار  ناتیاه  هناخ  ِرد  مدرم ! يا  داد : ادن  يدانم  دندوب ، هتسشن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مدرم  هک  هاگ  نآ 
. دیدنبب دوش ، یم 

. دشن دنلب  شیاج  زا  یسک  یلو  دندروخ ، یناکت  مدرم  ماگنه  نیا  رد 
. داد ادن  هنوگ  نامه  يدانم  مود  راب  يارب  سپس 

؟ تسیچ نامرف  نیا  زا  ربمایپ  روظنم  دنتفگ : مدرم  دشن و  دنلب  یسک  زاب 
: داد ادن  رگید  راب  يدانم 

; باذعلا لزنی  نأ  لبق  مکباوبأ  اوّدس  سانلا ! اهّیأ 
. دیدنبب دوش ، یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  ناتیاه  هناخ  ياهرد  دیآ ; دورف  یهلا  باذع  هک  نآ  زا  شیپ  مدرم ! يا 

. دندرک مادقا  راک  نیا  هب  باتش  اب  دندش و  جراخ  اه  هناخ  زا  مدرم  هتفگ  نیا  یپ  رد 
یم نیمز  رب  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  هلجع  اب  بلطملادبع  نب  ةزمح  دـیدنبب ، ار  ناتیاه  هناخ  ياهرد  داد : یم  ادـن  يدانم  هک  ماگنه  نآ  رد 

. دش جراخ  دیشک ،
. نارگید نامثع و  رمع ، رکبوبا ، دش ; یم  زاب  دجسم  هب  هک  دنتشاد  يرد  باحصا  زا  يدرف  ره  دیوگ : یم  يوار 

يارب دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  داتسیا . هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رـس  يالاب  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دیازفا : یم  يوار 
. درگ زاب  تا  هناخ  هب  کنیا  يا ؟ هداتسیا  اج  نیا  هچ 

ِرد یلو  تسب ; ار  ام  ياه  هناخ  ِرد  ربمایپ  دنتفگ : مدرم  دادن . مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هناخ  ِرد  نتسب  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
! تسام نیرت  ناوج  وا  هک  نیا  اب  درک ، اهر  ار  یلع  هناخ 

. تشاذگ زاب  ار  یلع  هناخ  ِرد  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  دنتفگ : رگید  یخرب 
! تسوا يومع  یعاضر و  ردارب  تسا و  رت  کیدزن  یلع  زا  ربمایپ  هب  هزمح  دنداد : خساپ  یخرب 

. تسبن شرتخد  رطاخ  هب  ار  وا  هناخ  ِرد  دنتفگ : رگید  یخرب 
نتـسب يارب  راب  هس  يدانم  هک  نآ  زا  سپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیـسر . هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ِشوگ  هب  نانخـس  نیا 
ًالومعم هک  دوب  هدـش  خرـس  مشخ  زا  ترـضح  نآ  كرابم  هرهچ  دـش . جراخ  هناخ  زا  مدرم  تاضارتعا  هب  خـساپ  يارب  دوب  هداد  ادـن  اهرد 

نآ تخادرپ ، یهلا  يانث  دـمح و  هب  لاح  نیا  اب  ترـضح  دـش . یم  هتخورفارب  شیاه  گر  خرـس و  مشخ  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  تروص 
: دومرف مدرم  هب  باطخ  هاگ 

َّیلإ یحوأ  هّللا  ّنإو  ًاریبشو ، ًاربش  نوراه  ءانبأو  نوراهو  وه  ّالإ  هنکسی  ًارهاط ال  ًادجسم  ذّختا  نأ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یلإ  یحوأ  هّللا  ّنإف 
لُّوحتلا تدرأ  امو  ًادجـسم ، اهب  تذّختاو  ۀنیدملا  تمدق  دقو  نیـسحو  نسح  ّیلع  ءانبأو  ّیلعو  انأ  ّالإ  هنکـسی  ًارهاط ال  ًادجـسم  ذخَّتأ  نأ 

. انیلع لزنا  هّللا ! لوسر  ای  نولوقی : راصنألا  ینیقلف  یتقان ، یلع  تجرخف  ترمُأ ، ام  ّالإ  عنصأ  امو  تمِّلُع ، ام  ّالإ  ملعأ  امو  ترمُأ ، یّتح  هیلإ 
. تکرب ثیح  تلزن  یّتح  ةرومأم ، اّهنإف  ۀقانلا ، اّولخ  تلقف :

3; هنکسأ هّللا  ّنکلو  ًاّیلع ، تنکسأ  انأ  امو  اهتحتف ، انأ  امو  باوبألا  تددس  انأ  ام  هّللاو ،
نکاس ریبش  ربش و  نوراه  نارـسپ  نوراه و  دوخ ، زج  نآ  رد  هک  دنیزگرب  كاپ  يدجـسم  هک  درک  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ 
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. دنوشن
. دنوشن نکاس  نیسح  نسح و  یلع  نارسپ  یلع و  نم ، زج  نآ  رد  هک  منیزگرب  كاپ  يدجسم  هک  درک  یحو  نم  هب  دنوادخ  و 

رما نادب  هک  نیا  ات  موش  لقتنم  اج  نآ  هب  تنوکـس  يارب  متـساوخ  یمن  مدرک . باختنا  يدجـسم  اج  نیا  رد  مدمآ ، هنیدـم  هب  هک  هاگ  نآ 
. مهد یمن  ماجنا  ما  هدش  رومأم  نادب  هچ  نآ  زج  يراک  چیه  مناد و  یمن  ما  هدش  هتخومآ  هچ  نآ  زج  زیچ  چیه  مدش و 

. يآ دورف  ام  رب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دندید ، ارم  راصنا  یتقو  مدش . هنیدم  دراو  هک  مدوب  رتش  رب  راوس 
. متفرگ لزنم  مدمآ و  دورف  دز  وناز  رتش  هک  ییاج  رد  هک  نیا  ات  تسا  رومأم  وا  هک  ارچ  دینک ; اهر  ار  رتش  متفگ :

نکاس دجـسم  رد  ار  وا  دنوادخ  هکلب  مدرک ; نکاس  دجـسم  رد  ار  یلع  هن  مدوشگ و  ار  اه  نآ  هن  متـسب ، ار  اهرد  هن  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
. درک

، نآ هجیتن  نخس و  نیا  یسررب  اب  تفرگ . هجیتن  عمج  نآ  زا  هاگ  نآ  درک و  عمج  دوخ  شور  هب  ار  تایاور  زا  هتسد  ود  نایم  رجح  نبا   . 4
. تسا ریاغم  دوخ  نیشیپ  راتفگ  اب  تسین و  راگزاس  يو  راتفگ  اب  تسا  هتفرگ  رجح  نبا  هک  ار  يا  هجیتن  هک  دش  نشور  ام  يارب 

ترابع نآ  لقن  زا  سپ  يو  دنک . یم  حیرـصت  نآ  هب  تسا و  قفاوم  ام  رظن  اب  زین  يدوهمـس  هک  میدـش  هجوتم  زین  یـسررب  نمـض  رد  هتبلا 
: دیوگ یم 

، يریگ هجیتن  نیا  دزاس و  یمن  هتفرگ  نآ  زا  هک  يا  هجیتن  اب  رجح  نبا  نخـس  اریز  دراد ; زاـین  حـیقنت  حالـصا و  هب  تراـبع  نآ  نم  رظن  هب 
هب هک  یناـسک  دـندنام و  یقاـب  رد »  » ود ره  تسخن  شور  هجیتن  رباـنب  اریز  تسا ; نیتـسخن  شور  زا  ریغ  هدوب و  عمج  يارب  يرگید  شور 

یلو دنتشاد ; دجسم  جراخ  هب  زین  ییاهرد  دنتشاد ، دجـسم  رد  هک  ییاهرد  رب  هوالع  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  دندش ، رما  ناشیاهرد  نتـسب 
هلأسم نیا  هب  ار  یلع  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  ور  نیا  زا  تشادـن . يرگید  ِرد  دـش ، یم  زاـب  دجـسم  تمـس  هب  هک  يرد  زج  یلع  هناـخ 

. تشذگ هک  یتّلع  نامه  هب  داد ، رارق  دجسم  قیرط  زا  ار  شا  هناخ  هب  دش  دمآ و  هار  داد و  صاصتخا 
ِرد زا  ینخـس  سک  ره  دـنا و  هدرک  افتکا  زارف  نیمه  لقن  هب  املع  رتشیب  تهج  نیا  هب  دراد . زاین  انثتـسا  هب  رکبوبا  هناـخ  ِرد  طـقف  هجیتن  رد 
لاح هب  رد  نآ  هک  هدش  حیرـصت  زین  ربمایپ  بناج  زا  تسا و  هدشن  هتـسب  رد  نآ  هک  دـنک  نایب  هتـساوخ  یم  طقف  هدروآ  نایم  هب  یلع  هناخ 

. دنامب دوخ 
. تسا هدوب  رکبوبا  هّصق  رب  مّدـقم  یلع  هّصق  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  فلتخم  ناـیرج  ود  هک  تسا  هعقاو  ددـعت  هیرظن  عـمج ، رد  رگید  شور 

هدرک لقن  شردارب  زا  شردـپ ، زا  یلاله ، ملـسم  نب  هّللادـبع  زا  يرگید ، يوار  هلابز و  نبا  زا  ییحی ، هک  تسا  یثیدـح  بلطم  نیا  دـّیؤم 
: دیوگ یم  يو  تسا .

ینامـشچ اب  بلّطملادبع  نب  ةزمح  دنوش ، هتـسب  دـندش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگ  نآ 
يدرک و نوریب  دجـسم  زا  ار  تیومع  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  نوریب  دـش  یم  هدیـشک  نیمز  هب  شخرـس  يابع  هک  یلاح  رد  نایرگ 

! يداد ياج  نآ  رد  ار  تیومعرسپ 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

; هنکسأ هّللا  نکلو  هتنکسأ ، الو  کتجرخأ  انأ  ام 
. داد ياج  دجسم  رد  ار  وا  ادخ  هکلب  مدومن ; نکاس  دجسم  رد  ار  وا  هن  مدرک و  نوریب  دجسم  زا  ار  وت  هن  نم 

4 ...«. تسا هّصق  نیا  مدقت  رگ  نایب  ناتساد  رد  هنع  هّللا  یضر  هزمح  دوجو  نیاربانب ،
هجوت اه  نآ  هب  رجح  نبا  دوخ  هک  دراد  دوجو  هتکن  ود  تسا ـ  هداتفا  قافتا  راب  ود  اهرد  ندش  هتسب  هلأسم  هک  مود ـ  شور  هب  عمج  رد   . 5

: تسا هدرک 
ِرد هب  رکبوـبا  ناتـساد  رد  یقیقح و  ِرد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـساد  رد  رد »  » هک نآ  رگم  دریذـپ  یمن  تروـص  عـمج  نیا  تسخن . هـتکن 
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. تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  اهدنس  یخرب  رد  هک  ناس  نآ  دشاب ، هچیرد » ، » رکبوبا هناخ  ِرد  زا  روظنم  دوش و  لمح  يزاجم 
اه نآ  دـندنبب ، ار  اهرد  هک  دـش  هداد  روتـسد  اه  نآ  هب  هک  ینامز  ایوگ  و  : » تسا هدرک  هراـشا  هنوگ  نیا  هتکن  نیا  هب  رجح  نبا  مود . هتکن 

دنتخاس .» ییاه  هچیرد  دوخ  يارب  اما  دنتسب ; ار  اهرد 
.242  / 1 هّبش : نبا  هرّونملا ، ۀنیدملا  خیرات   . 1

. دسر یمن  حیحص  تیاور  هجرد  هب  اما  تسا ، ربتعم  تیاور  دنچ  ره  نَسَح  تیاور   . 2
478 و 479.  / 2 یفطصملا : راد  رابخأب  ءافولا  ءافو   . 3

.477  / 2 یفطصملا : راد  رابخاب  ءافولا  ءافو   . 4

هاگدید دقن 

یـسک يراُخب  دـش ، نایب  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  مییوگ : یم  تسخن  هتکن  هرابرد  مینک و  یم  در  دـقن و  ار  هتکن  ود  ره  اـم  هاگدـید  دـقن 
میدرک و هراشا  رجح  نبا  هیجوت  هب  ام  تسا . هدرک  فیرحت  رد ) « ) باب  » هب هچیرد ) « ) هخوخ  » زا ار  رکب » یبأ  ۀخوخ  ّالإ   » ثیدح هک  تسا 

. تسا هدرک  انعم  هب  لقن  ار  ثیدح  يراُخب  هک  تفگ  درک و  هیجوت  ار  نخس  نیا  يو  میتفگ :
. تسین هدیشوپ  یسک  رب  دراد  دوجو  رجح  نبا  نخس  دروم  رد  هک  یضقانت  هتبلا 

« ۀخوخ ثیدح   » ناتـساد رب  یلع » باب  ّالإ   » ثیدح ناتـساد  هک  دوب  نینچ  رجح  نبا  مالک  رگید  هیجوت  مییوگ : یم  زین  مود  هتکن  هرابرد  و 
. تسا هتشاد  يرایسب  ینامز  مّدقت 

رکذ هک  هچ  نآ  ربانب  یلو  تسا ; هداد  خر  دُحا  گنج  زا  شیپ  مالـسلا » هیلع  یلع  باب  ّالإ   » ثیدح ناتـساد  دش ، نشور  هک  يروط  نامه 
ترـضح نآ  تلحر  هب  هک  يراـمیب  ناـمه  تسا ; هداد  خر  هـلآو  هـیلع  هـّللا  یلـص  ربماـیپ  يراـمیب  نارود  رد  رکبوـبا  ناتـساد  دـنا ، هدرک 

. دیماجنیب
نآ زج  تسین  يا  هراچ  ور  نیا  زا  تسیچ !؟ اه  هچیرد  نتسب  هب  وا  رما  يانعم  دوب ، هدرک  رما  اهرد  نتـسب  هب  ربمایپ  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
هار اـت  دـنتخاس  ار  ییاـه  هچیرد  یلو  دـندرک ; تعاـطا  اـهرد  نتـسب  هراـبرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  رما  زا  مدرم  هک  دوـش  اـعّدا  هـک 

! دننک کیدزن  دجسم  هب  ار  ناشدورو 
. دنک زاربا  هلئسم  نیا  هرابرد  ار  دوخ  نانیمطا  مدع  دیدرت و  نانآ »... ایوگ   » هلمج اب  رجح  نبا  هک  تسا  هدش  بجوم  فیعض  هیجوت  نیا 

: میریگ یم  یپ  رگید  روحم  هس  زا  ار  یسررب  شهوژپ و  نیا  نونکا 
قیرط زا  هک  ییاه  هچیرد  داجیا  هب  هاگ  نآ  دیامرف ; رما  اهرد  نتسب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هنالقاع  یتسار  هب  ایآ   . 1

!؟ دهد هزاجا  دوش ، یم  کیدزن  دجسم  هب  دورو  هار  اه  نآ 
!؟ دراد ییانعم  هچ  اهرد  نتسب  رگید  سپ  تفای ; هار  دجسم  هب  ناوت  یم  هدش ، هتخاس  ياه  هچیرد  قیرط  زا  رگا 

يارب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هزاجا  رگ  ناشن  هک  تسین  يا  هژاو  چیه  یلع » باب  ّالإ  باوبألا  ّدس   » ثیدح ياه  نتم  هب  هجوت  اب   . 2
. دشاب هچیرد  نتخاس 

لوسر هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دننک ، یم  حیرـصت  اهرد  نتـسب  هب  رما  زا  دعب  اه  هچیرد  نتخاس  ّتیعونمم  رب  هک  هدش  لقن  یثیداحا   . 3
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ 

; یلع باب  ّالإ  دجسملا  باوبأ  اوّدس 
. دیدنبب ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  دجسم  ياهرد 

؟ مراذگب زاب  ار  هار  موش  جراخ  نآ  زا  هدش و  دجسم  لخاد  هک  يا  هزادنا  هب  دیهد  هزاجا  نم  هب  تفگ : يدرم 
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. متسین يراک  نینچ  ماجنا  هب  رومأم  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
؟ مراذگب زاب  هدب  هزاجا  نم  هب  منک  جراخ  ار  ما  هنیس  هک  يا  هزادنا  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :

. ما هدشن  رما  يراک  نینچ  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
زاـب دـیهد  هزاـجا  منک  دجـسم  دراو  ار  مرـس  هک  يا  هزادـنا  هب  ادـخ ! لوـسر  يا  تفگ : يرگید  درف  دـش و  فرـصنم  دوـخ  هتـساوخ  زا  وا 

؟ مراذگب
. ما هدشن  رما  يراک  نینچ  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  تفر . نیگمغ  نایرگ و  رطاخ ، هدرزآ  زین  وا 
1; یلع باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس  کلذب . رمُؤا  مل 

. دیدنبب ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  همه  ما . هدشن  رما  راک  نیا  هب 
: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

ریگروـن هرجنپ و  هزادـنا  هب  ما  هناـخ  زا  دـیهد  هزاـجا  نم  هب  ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  يدرم 
. مرگنب وت  هب  نآ  زا  ماش  حبص و  ات  مراذگ  زاب  دجسم  هب  یکچوک 

: دومرف ترضح 
2; ةربإلا بقث  لثم  الو  هّللاو ، ال 

. مهد یمن  هزاجا  مه  نزوس  خاروس  هزادنا  هب  دنگوس ، ادخ  هب  هن !
هچیرد نتـسب  لماش  هک  دوب  یعنم  اهرد  نتـسب  رب  ینبم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رما  ادتبا  نامه  زا  دیوگ : یم  يدوهمـس  ور  نیا  زا 

3. دش یم  زین  نآ  زا  رت  کچوک  هکلب  اه ،
دنا . هدرک  يرود  تایاور  هتسد  ود  نایم  عمج  زا  هک  تسا  یناسک  اب  قح  هک  دش  نشور  هتفای  ماجنا  یسررب  اب 

479 و 480.  / 2 یفطصملا : راد  رابخأب  ءافولا  ءافو   . 1
.480  / 2 نامه :  . 2

. نامه  . 3

قارع نبا  هاگدید 

ضارعا هتفگ ، عـمج »... هجیتـن   » زا لـبق  رجح  نبا  هچ  نآ  زا  يو  تسا . هتخادرپ  رجح  نبا  نخـس  لـقن  هب  زین  قارع  نبا  قارع  نبا  هاگدـید 
: دیوگ یم  تایاور  زا  هتسد  ود  عمج  ّتلع  رد  طقف  تسا و  هدرک 

یلع هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  تسا  ییاهرد  هرابرد  یلع  هّصق  نیاربانب ، تسا . يرگید  هصق  هصق ، نیا 
نامه داد ; خر  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  يرامیب  نارود  رد  رکبوبا  هّصق  دنک ;و  تفر  دـمآ و  دجـسم  رد  تبانج  لاح  رد  هک  داد  هزاجا 

دجـسم هب  دورو  هار  اه  نآ  قیرط  زا  هک  ییاه  هرجنپ  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـیماجنا . ترـضح  نآ  تلحر  هب  هک  يرامیب 
ود نیا  زین  راثآلا  لکشم  باتک  رد  يواحَط  یناعم و  باتک  رد  يذابالک  ماکحا ، باتک  رد  لیعامسا  یضاق  دنوش . هتـسب  هدش  یم  کیدزن 

1. دنا هدرک  عمج  تروص  نیا  هب  ار  هصق 
زا دـنک و  یم  هدنـسب  عـمج ، نیمود  هب  هّصق  ود  ِفـالتخا  دوـجو  اـب  قارع  نبا  دـنک ، یم  هظحـالم  قیاـقح  رگ  شهوژپ  هـک  هنوـگ  ناـمه 

هژاو اب  یمود  رد  و  اهرد ) « ) باوبا  » هژاو اب  تسخن  هصق  رد  عوضوم  ای  هدوب و  دجـسم  لخاد  زا  یلع  هناخ  ِرد  هک  هدـش ـ  حرطم  ياـهاعدا 
. دنک یم  يرود  تسا ـ  هدمآ  اه ) هرجنپ  « ) تاقاط »
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تسا ! رادقم  نیمه  طقف  دنهد ، یم  تبسن  نیمّدقتم  هب  عمج  هجو  رد  هچ  نآ  نیاربانب 
.384  / 1 هعوفرملا : ۀعیرشلا  هیزنت   . 1

يروفکرابم هاگدید 

یخرب یلع ،» باب   » ِثیداحا زا  یخرب  هک  هراـب  نیا  رد  يو  تسا . هدرک  رظن  راـهظا  هلأـسم  نیا  رد  زین  يروفکراـبم  يروفکراـبم  هاگدـید 
هچ تسا  لالدتـسا  جاجتحا و  هتـسیاش  ثیدح ، ياهدنـس  زا  مادـک  ره  وا  رظن  هب  تسا . قفاوم  رجح  نبا  رظن  اب  دـنک ، یم  تیوقت  ار  رگید 

. اه نآ  عومجم  هب  دسر 
اب ثیداحا  نیا  دیوگ : یم  نینچ  هدرک و  يراددوخ  بلطم  هدرتسگ  یلیـصفت و  نایب  هب  ندش  دراو  زا  رظن ، راهظا  نیا  زا  دـعب  يروفکرابم 

نیا هب  دوخ  دنـسم  رد  زین  راّزب  دراد و  دوجو  ثیداحا  زا  هتـسد  ود  نیب  عمج  ناکما  دیوگ : یم  ظفاح  دراد . تفلاخم  رد ) « ) باب  » ثیداحا
 1 ... . تسا هدرک  هراشا  بلطم 
.112  / 10 يذوحألا : ۀفحت   . 1

یبلح هاگدید 

اهریسفت اب  هدرک و  هّجوت  عمج  نیا  ياه  هیاپ  یتسس  هب  يو  تسا . هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  زین  هریسلا  باتک  هدنـسیون  یبلح  یبلح  هاگدید 
: دیوگ یم  هدرک و  لقن  ار  نآ  یتارییغت  و 

ياـه هناـخ  هک  تسا  هدوب  یناـمز  زا  شیپ  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هّصق  هک  دـنا  هدرک  عمج  تروص  نیا  هب  ار  هّصق  ود  نیا  ناـملاع  زا  یخرب 
رد کی  زج  هک  دوب  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هناخ  طقف  دـش ، یم  زاب  نآ  نوریب  هب  يرگید  دجـسم و  تمـس  هب  یکی  هک  دنتـشاد  رد  ود  مدرم 

. تشادن جراخ  هب  يرگید  ِرد  وا  هناخ  دش . یم  زاب  دجسم  هب  مه  نآ  هک  تشادن 
مّرک یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد  يدورو  ینعی  دنوش ; هتسب  دندش ، یم  زاب  دجسم  تمس  هب  هک  ییاهرد  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 

هب یهار  رد ، نآ  زا  زج  وا  تشذگ  هچنانچ  تشاد و  رد  کی  طقف  یلع  هناخ  اریز  دندرگ ; لیدـبت  هچیرد  هب  هدـش و  رت  کیراب  ههجو  هّللا 
. دوش هچیرد  یلع  هناخ  ِرد  هک  دادن  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا  تشادن ; نوریب 

هناخ هچیرد  ندش  هتـسب  هب  ربمایپ  دنا : هتفگ  یـضعب  دنوش . هتـسب  رکبوبا  هناخ  هچیرد  زج  اه  هچیرد  همه  داد  روتـسد  ربمایپ  رما  نیا  زا  دعب 
طقف ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هناخ  هک  دـش  نشور  هک  اریز  تسا ; لّمأت  هشیدـنا و  لباق  ییاـعّدا  نینچ  یلو  داد ; روتـسد  ههجو  هّللا  مّرک  یلع 
یلع هّصق  رد  رد »  » هژاو زا  روظنم  تسا و  هچیرد  دارم  هکلب  تسین ; یعقاو  ِرد  رکبوبا  هّصق  رد  رد ،»  » هژاو زا  روـظنم  سپ  تشاد . رد  کـی 

 1. تسا یقیقح  ِرد  ههجو  هّللا  مّرک 
383 و 384.  / 3 نویعلا : ناسنا   . 1

یبلح هاگدید  دقن 

ترابع يو  دروآ . يور  یشیدنا  هراچ  یعون  هب  ریزگان  دش  ینالقسع  رجح  نبا  هیرظن  نالطب  هجوتم  یبلح  هک  هاگ  نآ  یبلح  هاگدید  دقن 
زا روظنم  هک  ساسا  نیا  رب  تسا . هداد  رییغت  هچیرد » هب  اه  نآ  لیدبت  اهرد و  يدورو  ندرک  رت  کیراب   » هب ار  دنتخاس »... ییاه  هچیرد  «و 

. دییامن لیدبت  هچیرد  هب  ار  اه  نآ  دینک و  کیراب  ار  اهرد  هک  تسا  نآ  دیدنبب » ار  یلع  هناخ  ِرد  زج  اهرد   » هک نیا 
!؟ دینک یم  تشادرب  دیدنبب » ار  اهرد   » ترابع زا  ییانعم  نینچ  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت 

یم اهر  دوش » رت  کیدزن  دجسم  هب  ناشهار  دنبای و  هار  دجسم  هب  اه  هچیرد  نآ  هلیسو  هب  : » دیوگ یم  هک  ار  رجح  نبا  رگید  نخـس  یبلح 
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هک دوش  یم  روآدای  ار  يدوهمـس  نخـس  یبلح  اه  نیا  همه  اب  اـما  هچیرد !»  » هن تسا ، رد » ، » نآ زا  روظنم  هک  دوش  یم  هجوتم  اریز  دـنک ;
نیاربانب دیوگ : یم  هاگ  نآ  دننک ، یم  در  اهرد » نتـسب   » زا دعب  ار  اه » هچیرد   » نتخاس هب  نذا  تسا ، هدـش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا 

لکـشم و تسا ـ  هدش  دراو  هک  یتایاور  اب  دشاب ـ  اه  هچیرد  هب  اه  نآ  لیدبت  اه و  نآ  يدورو  ندرک  کیراب  اهرد ،» نتـسب   » زا روظنم  هک 
. دوش هداد  خساپ  نآ  هب  هک  دراد  زاین  بلطم ، نیا  تّحص  ضرف  رب  سپ   1 ... تسا مهبم 

)!!( يرگید زا  هن  یبلح و  زا  هن  تسین ، راک  رد  اه  نآ  زا  یخساپ  هلئسم  نیا  هرابرد  هک  تسا  نشور 
هناخ هچیرد  دوجو  اـب  یتح  هراومه  ههجو  هّللا  مّرک  یلع  هناـخ  ِرد  هک  تسا  نیا  ندرک  عمج  هنوگ  نیا  همزـال  دـیوگ : یم  همادا  رد  یبلح 
لّمأت لباق  یخرب  هاگدید  نیاربانب ، تشادن . دجسم  ِرد  زا  ریغ  يرگید  ِرد  یلع  هناخ  هک  دش  نشور  هک  اریز  دشاب ; زاب  دجـسم ، رد  رکبوبا 

زاین دجـسم  هب  يرگید ـ  هن  وا ـ  اریز  تسا ; رکبوبا  ینیـشناج  هب  يا  هراشا  رکبوبا » هناخ  هچیرد  زج  اه  هچیرد  نتـسب  : » دـنا هتفگ  هک  تسا 
2. تشاد يرایسب 

ار عمج  هنوگ  نیا  هک  رجح  نبا  دوـخ  رب  تسا  ّيدر  نینچ  مه  تساـه ; نآ  ناوریپ  لاّـطب و  نبا  یباّـطخ ، هاگدـید  در  رد  نخـس  نیا  هتبلا 
هچنانچ تسا ، هدیدنـسپن  ار  هیرظن  نیا  رجح  نبا  دوخ  دوش : هتفگ  هک  نآ  رگم  دـنک ; یم  لقن  ار  نانآ  تاملک  نیا ، دوجو  اـب  هدـیزگرب و 

دنا .»... هدرک  اعّدا  و  : » تفگ هک  میدرک  هراشا  شهاگدید  نیا  هب  بلاطم  نآ  لقن  رد  رت  شیپ 
مالسلا هیلع  هزمح  روظنم  هکلب  تسا ، هابتشا  مالسلا » هیلع  یلع  هناخ  ِرد  زج  هب  اهرد  نتـسب   » هیـضق رد  سابع  مان  رکذ  هک  تسا  ینتفگ   . 1

یحـضاو ِبلطم  نیا  تسا . دحا  گنج  زا  شیپ  هب  طوبرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـساد  دروآ و  مالـسا  هکم  حـتف  لاس  رد  ساّبع  اریز  تسا ;
. دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  تنس  لها  ناملاع  زا  نت  دنچ  تسا و 

« رکبوبا هناـخ  ِرد  زج  هب   » نیغورد ناتـساد  رد  ار  وا  ضارتعا  ساـبع و  تساوخرد   336  / 2 رثـالا : نویع  رد  زین  سانلادیـس  نبا  ور  نیا  زا 
)!!( تسا هدرک  يرظن  راهظا  نینچ  رکبوبا  ناتساد  ندرک  تباث  تهج  هب  ایوگ  تسا . هدش  روآدای 

.461  / 3 نویعلا : ناسنا   . 2

باوبألا ّدس  ثیدح  رد  رما  تقیقح 

رکذ هصق  ود  نیب  عمج  رد  هک  يدراوم  زا  کی  چیه  هک  دش  نشور  دش ، یـسررب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  باوبألا  ّدس  ثیدـح  رد  رما  تقیقح 
يراددوخ تهج  هب  طقف  یگتفشآ  نیا  تسا . یگتفشآ  تیاهن  رد  اج  نیا  رد  نّنست  لها  ناملاع  نانخـس  یفرط  زا  تسین . مامت  دنا ، هدرک 

. تساه تیعقاو  هب  فارتعا  قح و  هئارا  زا  نانآ 
: تسا نینچ  ثیدح  نیا  رد  رما  تقیقح  نیاربانب ،

نتشاد هّزنم  تهج  هب  نیا  دوش و  هتـسب  دندش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  مامت  هک  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
يرترب دوجو  اب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هزمح  شیومع  هناخ  ِرد  یتح  دوب . اه  یگدولآ  زا  نآ  نتـشادهگن  رود  اه و  يدیلپ  زا  دجـسم 

. تسب شعیفر  ماقم  يدنواشیوخ و  و 
. تسا رایسب  ینس  هعیش و  دزن  میدش ـ  روآدای  ار  اه  نآ  ام  و  دنتسه ـ  اهرد  نتسب  ّتلع  رگ  نایب  هک  یثیداحا 

لها مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  دادـن و  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  دوخ و  هناخ  ِرد  نتـسب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ناـیم  نیا  رد 
ّبر بناج  زا  هک  ریهطت ـ  هیآ  مکح  هب  نانآ  اریز  دـنیامن ; روبع  نآ  زا  دـننک و  گنرد  دجـسم  رد  تباـنج  لاـح  رد  هک  داد  هزاـجا  شتیب 
مدرم همه  زا  یگژیو  نیا  رطاخ  هب  هدـش و  نایب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تمـصع  هراـبرد  هک  يرگید  ّهلدا  و  تسا ـ  هدـش  لزاـن  نیملاـعلا 

. تشادن دوجو  نانآ  يارب  دوب ، نارگید  هناخ  رد  نتسب  يارب  هک  یلیلد  نآ  اریز  دشن ; هتسب  اه  نآ  هناخ  ِرد  زگره  دندوب ، زاتمم 
مشخ ای  يزرودسح و  یهورگ و  یتفگـش  هک  يرترب  یگژیو و  نامه  1; دـش نشور  ناشیا  ياه  یگژیو  زا  يرگید  یگژیو  بیترت  نیا  هب 
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. تخیگنارب ار  يرگید  هورگ 
مالسلا و هیلع  یلع  هب  تبـسن  يزرودسح  نیمه  دنام و  یقاب  وا  لاثما  کلام و  دننام  دارفا  نیا  ناوریپ  لد  رد  هراومه  دسح  نیمه  هاگ  نآ 

نآ دننک و  لعج  یثیدح  نآ ، ربارب  رد  هک  تشاداو  ار  اه  نآ  دش ـ  هتـسب  شا  هناخ  ِرد  رابخا  حیرـصت  هب  هک  رکبوبا ـ  هب  تبـسن  يزرورهم 
)!( دننادرگرب رکبوبا  هب  ار  يرترب  تلیضف و 

ار نآ  ثیدح ، هدـنزاس  یلو  تسا ; هیواعم  نارود  ياه  هتخاس  زا  دراوم ـ  رتشیب  رد  یثیداحا ـ  نینچ  نتخاس  لعج و  هک  تسا  نآ  ّتیعقاو 
. دراد يددعتم  ریاظن  یگتخاس  ثیداحا  نیا  تسا . هدرک  لقن  ترضح  نآ  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا 

دنتسناد یم  هک  یلاح  رد  دندومن ، تعیب  وا  اب  دندرک و  بوصنم  تفالخ  هب  ار  رکبوبا  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  نانآ  يرآ ،
وا زا  هک  ینانخـس  هب  هجوت  اب  هک  ناس  نآ  تسین ، وا  رد  مزال  یگتـسیاش  هنوگ  چیه  درادن و  دوجو  وا  هرابرد  یهلا  یحیرـصت  صن و  چیه 

. تسا هدرک  فارتعا  هلأسم  نیا  هب  دوخ  دننک ، یم  لقن 
نیا شترـضح  هک  دنیوگب  دنهد و  تبـسن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  اه  نآ  دـننک و  لعج  ار  یثیداحا  هک  دـندرک  شالت  ور  نیا  زا 

تسا تفالخ  هلأسم  هب  مکحم  يا  هراشا  نانخس  نآ  رد  هک  دنتـشادنپ  نینچ  اه  نآ  تسا و  هدرک  نایب  دوخ  يرامیب  نارود  رد  ار  ثیداحا 
2! دنهد تبسن  یهلا  هدارا  هب  تسا  هداتفا  قافتا  هک  ار  هچ  نآ  دنهد و  یعرش  گنر  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  هب  ات 

هب : » دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یثیدح  دومن : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  نارود  نیا  یگتخاس  یلعج و  ثیداحا  هلمج  زا 
3 «. دوش مدرم  زامن  شیپ  ات  دییوگب  رکبوبا 

«. دنهاوخ یمن  ار  رکبوبا  زج  نانمؤم  ادخ و  دومرف ...« : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  یگتخاس  ثیدح  رد 
هناخ هچیرد  زج  اه  هچیرد  مامت  : » ای دیدنبب .» ار  رکبوبا  هناخ  رد  زج  اهرد  مامت  : » دومرف شترـضح  هک  هدمآ  يرگید  یگتخاس  ثیدح  رد 

«. دیدنبب ار  رکبوبا 
تابثا تلالد  نتم و  دنس ، رظن  زا  میداد و  رارق  یگتخاس  ثیدح  نیا  دقن  یسررب و  هب  ار  راتـشون  نیا  عوضوم  ام  دش  نشور  هک  هنوگ  نآ 

یگتفـشآ راچد  ناشراتفگ  دنا و  هدش  مگ  رد  رـس  ثیدح  يانعم  رد  نّنـست  لها  ناملاع  هک  ییاج  ات  تسا  مامتان  ثیدح  نیا  هک  میدرک 
ثیدح دننک  اعّدا  هک  نیا  زج  دنا  هدیدن  يا  هراچ  اه  نآ  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ; ضقانتم  ثیدح  نیا  لابق  رد  ناشعضاوم  هدش و 

تسا !! هنوراو  یلعج و  مالسلا » هیلع  یلع  باب  ّالإ  »
. تسا  141 یبقعلا : ریاخذ  باتک  رد  يربط  نیدلا  ّبحم  تسا ، هدرک  حیرصت  نآ  ندوب  یصاصتخا  یگژیو و  نیا  هب  هک  یناسک  زا   . 1

. هدنراگن نیمه  زا   100 94 ـ  هنوگژاو : ثیداحا  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب   . 2
هدرک دقن  یسررب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياج  هب  رکبوبا  زامن  یگنوگچ  ناونع  اب  هناگادج  يراتـشون  رد  ار  ثیدح  نیا  ام   . 3

. تسا هدش  پاچ  يداقتعا  ياه  شهوژپ  هلسلس  رامش  رد  میا و 

همان باتک 

همان باتک 
. میرک نآرق  . 1

فلا
لاس 1396. مود ، پاچ  رصم ، هرهاق ، ملعملا ، راد  قدصلا ، لئالد  نمض  رد  هدش  پاچ  ناهبزور ، نب  لضف  لطابلا : جهن  لاطبإ  . 2
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A Glance on Hadith
"Sadd al-Abwab"

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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