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تسرهف
5تسرهف

( ۀبکاسلا ۀعمدلا  همجرت   ) 8ءادهشلادیس

باتک 8تاصخشم 

مجرتم 8همدقم 

ترضح نآ  یکدوک  مایا  تدالو و  تیفیک  لمح ، تقلخ ، شیادیپ ، يادتبا  9رد 

دندش تخبشوخ  هتفای و  تاجن  ترضح  نآ  تکرب  هب  هک  هکئالم  زا  یضعب  لاوحا  رکذ  بقل و  هینک ، هیمست ، هجو  14رد 

تسا سلجم ود نآ رد و ترضح نآ تفالخ و تماما لئالد زا یضعب  نایب  دوب ، كرتشم  ناشیا  نیب  هک  یلئاضف  زین  هدمآ و  نسح  ماما  شردارب  لاوحا  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  هب  ترضح  نآ  صوصخم  لیاضف  زا  یضعب  رکذ  رد 

ترضح نآ  لیاضف  زا  یضعب  رکذ  20رد 

نیسح ماما  تفالخ  تماما و  لئالد  نایب  26رد 

تداهش زا  لبق  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  نایب  30رد 

نیریاس هیواعم و  رب  نیسح  ماما  ياهلالدتسا  تواخس و  تعاجش و  تدابع ، دهز ، قالخا ، مراکم ، نایب  36رد 

ترضح نآ  تعاجش  تدابع و  دهز ، قالخا ، مراکم  37رد 

ترضح نآ  مرک  تواخس و  زا  ياهشوگ  نایب  39رد 

شنارای هیواعم و  لباقم  رد  ترضح  نآ  ياهلالدتسا  نایب  41رد 

نیسح ماما  تداهش  زا  مالسا  ربمایپ  ایبنا و  هب  نداد  ربخ  44رد 

دناهدرک اضاقت  باذع  تنعل و  دنوادخ  زا  ترضح  نیلتاق  يارب  هدش و  هداد  ربخ  نیسح  ماما  تداهش  زا  ایبنا  هب  هک  هچنآ  تایلک  44رد 

هریغ لیئربج و  طسوت  دلوت  زا  سپ  لمح و  ماگنه  نیسح  ماما  تداهش  دروم  رد  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  نداد  49ربخ 

ءاروح نابز زا تشهب رد ترضح نآ تداهش ربخ زین و ، هریغ هداد و  وا  هب  لیئربج  طسوت  ار  نیسح  تبرت  هتخاس و  هاگآ  ناشردپ  ردام و  تداهش  نسح و  ماما  نیسح ، ماما  تداهش  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ ، هک  يرابخا  رد 

... نیسح و ماما  تداهش  هب  باحصا  یضعب  رابخا  نسح و  ماما  یلع و  ماما  ربمایپ ، زا  هدراو  رابخا  57رد 

نیسح ماما  تداهش  رد  مالسا  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  57رد 

نیسح ماما  تداهش  زا  یلع  نینمؤملاریما  نداد  62ربخ 

نیسح ماما  تداهش  زا  ترضح  نآ  باحصا  یضعب  نسح و  ماما  نداد  ربخ  65رد 

نانآ ءالتبا تلع و دوشیمن نانآ قح رد نارگمتس و همئا نالتاق عنام نآ رطاخ هب دنوادخ هک یلیالد نایب  هدوب و  وا  هیبش  هکلب  دشن  هتشک  وا  دناهتفگ  هک  نخس  نیا  در  دندش و  لیلذ  وا  لتق  اب  مدرم  تساهتبیصم و  نیرتگرزب  زا  نیسح  ماما  تبیصم  هکنیا  رد 
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بیعش ترضح  لاوحا  زا  74ياهشوگ 

ایرکز زا  یهاتوک  76دای 

ییحی ترضح  لاوحا  زا  ياهشوگ  77رکذ 

سنوی ترضح  یگدنز  زا  ياهشوگ  82نایب 

تسا دراو  ابع  لآ  صخش  نیمجنپ  رب  نتخادنا  هیرگ  هیرگ و  هب  رهاظت  ندرک و  هیرگ  باوث  اروشاع و  مرحم و  هرابرد  هک  یتاعوضوم  85رد 

تسا دراو  اروشاع  مرحم و  مایا  رد  هک  85هچنآ 

ترضح نآ تبحم رد  قافنا  شزرا  نایب  ترضح و  نآ  يارب  اروشاع  اعوسات و  زور  رد  اصوصخم  يرادازع  ییاپرب  بادآ  نیسح و  يارب  ندنایرگ  هیرگ و  تلاح  هیرگ ، باوث  رد 

تسا هتسیاش ترضح نآ يروآ دای ماگنه هک هچنآ و اهنآ باذع تدش و اهنآ رب نداتسرف تنعل باوث و ترضح نآ  نالتاق  رفک  نایب  و  دوب ، لاحشوخ  دمآیم  شیپ  وا  يارب  هچنآ  زا  ماما  هکنیا  ندش و  هتشک  زا  نانآ  سرت  مدع  تلع  نیسح و  ماما  هارمه  يادهش  ماقم  رد 

هکم هب  ناشیا  نتفر  هنیدم و  زا  ماما  جورخ  ببس  96رد 

تشذگ ناشیا  رب  هنیدم  رد  هک  96یعیاقو 

هکم تمس  هب  ناشیا  تکرح  هنیدم و  زا  ماما  جورخ  زا  سپ  100عیاقو 

ملسم ترضح نارسپ  تداهش  ملسم و  ترضح  تداهش  هفوک و  هب  دایز  نبا  ندمآ  ملسم و  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  نیسح  ماما  نداتسرف 

هفوک هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  نیسح  ماما  102نداتسرف 

لیقع نب  ملسم  ترضح  تداهش  یگنوگچ  108رد 

لیقع نب  ملسم  نادنزرف  تداهش  یگنوگچ  113رد 

البرک يوس  هب  تکرح  هکم و  زا  نیسح  ماما  117جورخ 

هدش عقاو  هیمیزخ  هب  لوزن  ات  هک  یثداوح  هکم و  زا  جورخ  رب  میمصت  ماگنه  ترضح  تالاح  زا  117یضعب 

البرک هب  ترضح  ندیسر  ات  نیسح  ترضح  اب  رح  دروخرب  لیبق  زا  رگید ... ثداوح  دناهداد و  ار  ملسم  تداهش  ربخ  هدید و  هار  نیب  رد  ار  ترضح  هک  122یناسک 

داد خر  گنج  ماگنه  ات  البرک  هب  ندیسر  زا  سپ  129هچنآ 

داتفا قافتا اروشاع بش ات  هچنآ  البرک و  رد  نانمشد  عمجت  درک ، قیوشت  ماما  اب  گنج  هب  ار  هفوک  مدرم  نوعلم  نآ  داتسرف و  نیسح  ماما  اب  گنج  هب  ار  نوعلم  دعس  نب  رمع  دایز ، نبا 

دش عقاو  اروشاع  حبص  ات  بش  زا  134هچنآ 

دش رجنم  گنج  هب  رما  هکنآ  ات  دش  عقاو  اروشاع  حبص  138هچنآ 

ناشیا تداهش  یگنوگچ  ترضح و  نآ  تیب  لها  ناکیدزن و  نیسح ، ماما  باحصا  143گنج 

ناشیا تداهش  ترضح و  نآ  نارای  143گنج 
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ناشیا تداهش  تیفیک  نیسح و  ماما  تیب  لها  ناکیدزن و  154گنج 

هنیدم هب  تیب  لها  عوجر  ات  تداهش  زا  سپ  تانایرج  ءادهشلادیس و  ترضح  تداهش  میظع  تبیصم  ماما و  تازرابم  164رد 

دنداتفا نیمز  هب  بسا  زا  هک  ینامز  ات  دش  دراو  ناشیا  رب  تانایرج  زا  هک  هچنآ  نانمشد و  اب  ترضح  نآ  گنج  رغصا و  یلع  ترضح  تداهش  شاهداوناخ ، اب  ماما  عادو 

اههمیخ يوس هب ترضح بسا  نتفر  ترضح و  نوخ  هب  هقرغ  ياهسابل  ندش  هدوبر  نآ ، زا  دعب  ثداوح  نیسحلا ، هللادبع  ابا  ترضح  تداهش  تیفیک  نسح ، نب  هللادبع  تداهش 

البرک زا ارسا ندرب نایرج  ترضح و  فیرش  مسج  ندرک  بوکدگل  ناشیا و  لاوما  تراغ  اههمیخ  نتخوس  لیبق  زا  دش  ثداح  ناشتداهش  زا  سپ  ترضح  نآ  تیب  لها  رب  هچنآ 

189مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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( ۀبکاسلا ۀعمدلا  همجرت   ) ءادهشلادیس

باتک تاصخشم 

یسراف هدیزگرب  هرهاطلا  هرتعلا  یبنلا و  لاوحا  یف  هبکاسلا  هعمدلا   :] يدادرارق ناونع  میرکلادبع ق1285  نبرقابدمحم  یناهبهب   : هسانشرس
بسنیناطلس میهاربا  هدازنیسح  یلعدمحم  همجرت  یناهبهب  رقابدمحم  آادهشلادیس / یلع  نبنیـسح  ماما  یناگدنز  : روآدیدپ مان  ناونع و 

-3-93479-964 لاــیر ؛  322000-3-93479-964  : کــباش ص 491   : يرهاــظ تاصخــشم  مایـص 1381 . نارهت   : رـشن تاصخــشم 
ناونع همانباتک   : تشاددای مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  رگید : ناونع   : تشاددای یلبق  یـسیونتسرهف   : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لاـیر  322000

 ، یلع ع نبنیسح   : عوضوم یسراف  هدیزگرب  هرهاطلا  هرتعلا  یبنلا و  لاوحا  یف  هبکاسلا  هعمدلا  : رگید ناونع  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  : رگید
هرتعلا یبنلا و  لاوحا  یف  هبکاسلا  هعمدـلا  میرکلادبع 1285ق  نبرقابدمحم  یناهبهب   : هدوزفا هسانش  همانتـشذگرس  4ق --  موس 61 -  ماما 
هرگنک يدـنب  هدر  مجرتـم  مـیهاربا  یناطلـس   : هدوزفا هسانـش  مجرتـم  یلعدـمحم  هدازنیـسح   : هدوزفا هسانــش  یــسراف  هدـیزگرب  هرهاـطلا 

:م27759-80 یلم یسانشباتک  هرامش   297/953  : ییوید يدنب  هدر  :BP41/ب9د804213 

مجرتم همدقم 

ره تسا  قشع  زا  حتف  نوک ، ود  هکرعم  رد  همه  دندیمرآ  تداهـش  يوک  رد  همه  دـندیزگ  تسود  هر  هکنانآ  یلاعت  همـسب  مجرتم  همدـقم 
نیرتکاپ ناـماد  هب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ار  اـم  روجحم  لـقع  روک و  يهدـید  هتـسکش و  ملق  هتـسب و  تسد  ( . 1  ) همه دندیهش  وا  هاپـس  دنچ 

ناشیا هک  اجنآ  زا  نکیل  میزیوایب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مشچ  رون  نآ  مودق  كاخ  اب  میزایب و  تسد  تمصع  تیالو و  يهلالس 
دندنب و شیوخ  يالوم  تمدخ  هب  رمک  ات  هداهن  تنم  ار  ارس  تسود  ناراسکاخ  يرورپ ، هدنب  رس  زا  تمارک ، ناشتیجس  دنتمحر و  نداعم 

ناکلاس بلط  تیاغ  نافراع و  لامآ  ياهتنم  نیا  هک  دندرگ  وا  لیـصا  قشع  لیدبیب و  هبذج  بوذجم  دـنوش و  وه  رد  یناف  وا  مان  قشم  اب 
دیاـب یمه  مسجیب  وت  قشع  رد  تسیرگب  ممـشچ  تشگ و  کـشا  همه  ممـسج  ناطلـس ؛ تیاـنع  زا  رتهب  نایادـگ ، رب  یتـمعن  هچ  تسا و 
زیچان تمدخ  زا  يراب  هحفص 12 ) ( . ) 2 ( ؟ تسیک قشاع  مدش  قوشعم  همه  نم  نوچ  تسیچ ؟ زا  قشع  نیا  دـنامن و  يرثا  نم  زا  تسیز 

لد هویم  رشع ، ینثا  همئا  يهلسلس  رـس  ثراو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ریخ  ناگدید  رون  ربکا ، هللا  رـس  ناساپ  کلم  ناتـسآ  هب  تسا  ياهیده 
انحاورا  ) بلاطیبا نبا  یلع  نب  نیسح  ءادهشلادیس  ترضح  رسیب  نوخب و  هقرغ  عیرص  رگـشلیب ، هاپـسیب و  اما  مالـسلااهیلع  رثوک  يانعم 
لومشم تبث و  ترضحنآ  ناقشاع  هگرج  رد  زین  ام  مان  ات  ددرگ ، ریثک  ناشتمارک  لیک  هب  لیلق  تعاضب  نیا  هک  دشاب  ءادف ) هعجضم  بارتل 

هداز نیـسح  یلع  دـمحم  بسن -  یناطلـس  میهاربا  لاس 1380  ریدـغ  دیعـس  دـیع  نونب . لام و ال  عفنی  ـال  موی  رد  میدرگ  ناـشیا  تاـیانع 
دوب یتدم  متسد  زا  دماینرب  ازس  هب  یتمدخ  هک  تسود  رب  مروآرب  تلاجخ  رس ز  هنوگچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رشان  نخس  هحفص 13 ) )

میدش علطم  ات  میتشادن . باتک  نآ  هب  یسرتسد  یلو  میدیدیم  ار  ۀبکاسلا » ۀعمدلا   » فیرش باتک  مان  ربتعم  لتاقم  زا  يرایسب  عبانم  رد  هک 
قیفوت هب  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  نانبل  رد  دـلج  تشه  رد  دـشابیم  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدـنز  لاح و  حرـش  هک  باـتک  نیا 
یسراف نابز  هب  ار  دنمـشزرا  باتک  نیا  ات  میدش  دنمهقالع  رایـسب  باتک  نتم  يهعلاطم  زا  سپ  میدش و  باتک  هیهت  هب  قفوم  قح  ترـضح 

نیلوا ناشدوخ  ددم  اب  دنربب . هرهب  باتک  نیا  زا  زین ، دنشابیم  نابز  یسراف  هک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناگتفیـش  ناقـشاع و  ات  مینادرگرب 
لاس ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  باب  دیسر  پاچ  هب  دش و  همجرت  هعومجم  نیا  زا  هک  يدلج 
لها نارکاذ  نادنمهقالع و  زا  يرایـسب  هجوت  هدافتـسا و  دروم  دیـسر و  پاچب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  میرک  مانب  يولع  راتفر  لاس  ، 1380

نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  یناگدـنز  لوا  تمـسق  پاـچ  قیفوت  یلاعتیادـخ  هک  نوـنکا  هحفـص 14 ) . ) تـفرگ رارق  مالـسلامهیلع  تـیب 
زیچان یتمدخ  تمحر ، يهناخ  نیا  رد  رب  میناوتب  دیاش  مینامداش ، رورسم و  هدومرف ، تیانع  ینیسح  تزع  راختفا و  لاس  رد  ار  مالـسلاهیلع 
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بانج هداز و  نیسح  یلع  دمحم  خیش  مالسالا  ۀجح  بانج  یمارگ  زیزع و  ناردارب  شود  رب  باتک  نیا  يهمجرت  قیفوت  هتبلا  میشاب . هدرک 
راک نیا  تسا ، دـیما  دـندش ، لـمحتم  يرایـسب  تمحز  هک  دراد  ینادردـق  ساپـس و  رایـسب  ياـج  هک  تسا ، هدوب  یناطلـس  میهاربا  ياـقآ 

يراتساریو رایسب  تقد  اب  هک  روالول  رتکد  ياقآ  بناج  زا  دراد  اج  انمـض  دشاب . ناراوگرزب  نیا  نیـسپاو  زور  يهریخذ  سدقم  شزرااب و 
نیا ناناوخ  هضور  هبیط و  يهرجـش  ءاملع و  يهلیلج  يهلـسلس  تسا  دیما  میـشاب . رازگـساپس  نونمم و  دنداد  ماجنا  ار  فیرـش  باتک  نیا 

. دننک دای  شیوخ  ریخ  ياعد  رد  ار  ام  دنشخبب و  مالسلامهیلع  تیب  لها  سلاجم  هب  يرتشیب  قنور  باتک ، نیا  زا  هدافتسا  اب  سدقم  ناتسآ 
نیا طقف  دورسن و  یـسراف  رعـش  هاگچیه  شیوخ  رمع  رد  گرزب  نآ  هک  دنیوگیم  يزاریـش  نیهلأتملا  ردص  ( 1 ( ) هحفص 15  ) مایص رشن 

. ریخلاوبا دیعسوبا  خیش  ( 2 . ) هدش لقن  یسراف  هب  وا  زا  تیب  ود 

ترضح نآ  یکدوک  مایا  تدالو و  تیفیک  لمح ، تقلخ ، شیادیپ ، يادتبا  رد 

بـضتقم  ) مان هب  شباتک  رد  شایع  نب  دمحم  نب  دمحا  ترـضح  نآ  یکدوک  مایا  تدالو و  تیفیک  لمح ، تقلخ ، شیادـیپ ، يادـتبا  رد 
زا ارم  دنوادخ  ناملس  يا  دومرف : هک  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دسریم  ناملس  هب  هک  شدانسا  هب  رـشع ) ینثالا  ۀمئالا  یف 

یلع دناوخ  شتعاط  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  سپ  دیرفآ  ار  یلع  نم  رون  زا  مدرک و  شتعاطا  دـناوخ ، ارم  سپ  دـیرفآ  شرون  یگدنـشخرد 
یلع نم ، زا  دومن  تعاطا  ار  وا  مالـسلااهیلع  همطاف  دناوخ و  ار  وا  دنوادخ  سپ  درک  قلخ  ار  همطاف  یلع  رون  نم و  رون  زا  درک  تعاطا  زین 

زا مسا  جنپ  هب  ار  ام  دنوادخ  هاگنآ  دندرک  تعاطا  ار  ادخ  سپ  دناوخ  ار  ناشیا  دیرفآ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مالسلاهیلع و  نسح  همطاف ، و 
تسا هدنفاکش  رطاف و  دنوادخ  یلع ، مه  نیا  تسا و  یلع  دنوادخ  دمحم . نم  تسا و  دومحم  دنوادخ  دومرف  يراذگمان  شکرابم  ءامسا 

همئا نیـسح  روـن  زا  اـم و  زا  سپ  نیــسح ، نـیا  تـسا و  نـسحم  دـنوادخ  نـسح و ، نـیا  تـسا و  ناـسحا  دـنوادخ  تـسا . همطاـف  نـیا  و 
نیمز دنلب و  نامـسآ  لجوزع  دنوادخ  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  نیا  دـندرک و  تباجا  زین  اهنآ  دـناوخ و  ار  ناشیا  سپ  دـیرفآ  ار  مالـسلامهیلع 

تعاطا هدینش  ار  وا  رما  میتفگیم و  حیبست  ار  وا  هک  میدوب  ییاهرون  دنوادخ  ملع  هب  ام  دیامن و  قلخ  ار  رشب  هتـشرف و  بآ ، اوه ، هدرتسگ ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  لقن  دوعـسمنبا  زا  شدانـسا  هب  ملاوع  رد  و  هحفص 16 ) . ) میدومنیم شتباجا  و 

داجیا ار  قلخ  تساوخ  یتقو  دیرفآ  دوخ  سدقم  كاپ و  رون  زا  ار  نیـسح  نسح و  یلع ، نم ، لاعتم  دنوادخ  هک  یتسردـب  دوعـسمنبا  يا 
یلع روـن  تسا . رتـگرزب  نـیمز  اهنامـسآ و  زا  مـسق  ادـخب  نـم  نأـش  درک و  قـلخ  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  نآ  زا  تفاکـش و  ارم  روـن  دـیامن 

نـسح روـن  تـسا . رتـگرزب  یـسرک  شرع و  زا  دـنگوس  ادـخب  یلع  نأـش  دـیرفآ و  ار  یـسرک  شرع و  نآ  زا  و  تفاکـش . ار  مالــسلاهیلع 
تفاکش تسا و  رتگرزب  هکئالم  نیعلا و  روح  زا  مالسلاهیلع  نسح  نأش  دیرفآ و  ار  هکئالم  نیعلا و  روح  نآ  زا  تفاکـش و  ار  مالـسلاهیلع 
ترـضح زا  باتک  نیمه  رد  تسا . رتگرزب  ملق  حول و  زا  مسق  ادخب  نیـسح  نأش  دـیرفآ و  ملق  حول و  نآ  زا  ار و  مالـسلاهیلع  نیـسح  رون 

مدآ قلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  شیوخ  تمظع  زا  رون  هدراهچ  لاعتم  دنوادخ  هکیتسردب  دومرف : هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع  رفعجابا 
ناشیماسا اب  ار  رون  هدراهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  دندرک : ضرع  ترضح  تمدخ  دوب . نآ  رد  ام  حاورا  هک  دیرفآ  رـشبلاوبا 

نیمهن هک  نیـسح  دالوا  زا  رگید  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  دومرف : ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  منیبب  ات  ربب  مان 
ءافلخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  ام  مسق  ادخب  دومرف : ناشیا  یماسا  نایب  زا  سپ  تسا ، مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  ناشیا 

ماما ندرک  ادیپ  يارب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدمآ  دسریم  يدنک  دوسا  نب  دادقم  هب  هک  شدانـسا  هب  راحب  رد  و  میتسه . یهلا 
نیمز يور  ار  یگرزب  یعفا  هار  رد  مدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  زین  نم  تفر  نوریب  هناخ  زا  مالسلامهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یعفا  نوچ  تخادنا . تشحو  هب  ارم  هک  دمآیم  نوریب  شتآ  شناهد  زا  دوب  میخـض  رایـسب  هک  مدـید 
ردارب يا  دیوگیم  هچ  نیا  ینادیم  ایآ  دـندومرف : دومن و  رظن  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  دـش  یخن  نوچ  هگانب  دـید 
یئادخ صوصخم  دمح  دیوگیم : دندومرف : هحفص 17 )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتـسه ، رتملاع  شلوسر  ادخ و  متفگ : هدنک ؟
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سپ دـش  دـیدپان  نابایب  گیر  رد  هاـگنآ  داد . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  ناـبهگن  ارم  هکنیا  اـت  تشکن  ارم  هک  تسا 
هب زور  نآ  زا  سپ  مدوب و  هدـیدن  یتخرد  زگره  ناـکم  نآ  رد  زور  نآ  اـت  متخانـشیمن و  عضو  نآ  هب  ار  وا  هک  داـتفا  یتـخرد  هب  مهاـگن 

دوب و هتخادـنا  هیاس  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رـس  رب  شیاهگرب  اب  تخرد  نآ  متفاین . منک  ادـیپ  ار  تخرد  نآ  ات  متفر  اجنآ 
يور رب  ار  مالسلاهیلع  نسح  رس  سپس  تشاذگ  وناز  رب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  ادتبا  سپ  تسشن  ود  نآ  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ات دومن  قازترا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  وا  تشاذگ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ناهد  رد  ار  شنابز  هاگنآ  داد  رارق  پچ  يوناز 
هب تفر . باوخ  هب  هرابود  اـباب و  تفگ  دـش  رادـیب  نسح  سپـس  تفر  باوخ  هب  هراـبود  هاـگنآ  اـباب . تفگ : تساـخرب و  باوخ  زا  هکنیا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ؟ رتزیزع  رترب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ییوگ  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دندش رادیب  ود  نآ  یتقو  نک . لاؤس  شردام  زا  هراب  نیا  رد  تسا  یناهنپ  یتفرعم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  نینمؤم  لد  رد  دومرف : هلآ 
يهناخ برد  نم  میدمآ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  يوس  هب  ام  هتفرگ و  دوخ  شوغآ  هب  ار  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ربخ وت  هب  هک  متفگ : هدنک . ردارب  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همداخ  ۀمامح  سپ  مداتـسیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
دـسرپب ماهدید  رون  ماقم  يهرابرد  دـهاوخیم  هک  تسا  هناخ  برد  هدـنک  زا  يدرم  دومرف  نم  مناخ  رورـس و  تفگ : متـسه . اجنیا  نم  داد 

مردپ دومرف : تسیچ ؟ نیسح  ماما  ماقم  تلزنم و  مدرک : ضرع  مدیسر و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  دمآ  گرزب  میارب  بلطم  نیا 
ار نایرج  متفای  ینیگنـس  مدوخ  رد  تشذگ  ملمح  زا  هام  کی  یتقو  دروآ . یهاوخ  تسا  مدرم  نیا  رب  تجح  هک  يدـنزرف  يدوزب  دومرف :

دنوادخ سپ  مدروخ  روخب ، بآ  نیا  زا  دومرف  تخیر و  ار  شناهد  بآ  نآ  رد  دناوخ و  اعد  نآ  رب  تساوخ  بآ  ياهساک  متفگ  مردپ  هب 
ییوـگ مدرک  ساـسحا  متـشپ  رد  ار  یـشبنج  سپ  مدیـسر  ملمح  هحفـص 18 )  ) زا مـلهچ  زور  هـب  یتـقو  درک  رود  نـم  زا  ار  ینیگنـس  نآ 

نیا مدرک و  ساسحا  یتکرح  بارطـضا و  سپ  دش  مامت  زین  مود  هام  ات  دوب  تلاح  نیا  دـنکیم  تکرح  مدآ  تشپ  سابل و  نیب  ياهچروم 
هام مدروخیم . ریـش  ایوگ  دومن ) مصالخ  تلاح  نآ  زا   ) دنوادخ سپ  مداتفا  ندیماشآ  ندروخ و  زا  دـنگوس  ادـخب  دوب  نانچ  مه  تکرح 

تشحو وا  اب  سنا  قیرط  زا  ادخ  مدیـسر  مراهچ  هام  هب  هک  یماگنه  متفاییم  لزنم  رد  ار  يریخ  يدایز و  ماگنه  نیا  رد  دش  مامت  زین  موس 
نطاب رد  مه  رهاظ و  رد  مه  یکبس  يدایز و  ساسحا  يراک . رطاخب  رگم  مدشیمن  نوریب  اجنآ  زا  مدوب و  دجـسم  مزالم  درب و  ار  مسرت  و 

رد هک  یماگنه  متـشادن و  غارچ  هب  جایتحا  کیرات  بش  رد  تشذـگ  زور  شـش  یتقو  سپ  دـش  مامت  زین  مجنپ  هام  اـت  مدرکیم  ساـسحا 
نیا دش  دایز  متوق  ورین و  دیسر ، مهن  زور  هب  یتقو  سپ  مدینـشیم  سیدقت  حیبست و  يادص  دوخ  مکـش  زا  مدرکیم  تولخ  متدابع  لحم 

دومن هبلغ  نم  رب  باوـخ  تشذـگ و  زور  هد  زا  یتـقو  دـش  مکحم  نم  تشپ  داد و  رارق  نم  راـی  ار  وا  دـنوادخ  متفگ  هملـسما  هب  ار  هیـضق 
ياهتـشرف باوخ  رد  دوبر و  ارم  باوخ  سپـس  مدناوخ  زامن  تعکر  ود  متفرگ و  وضو  مدـش  دـنلب  دز  نم  تشپ  رب  ار  شلاب  دـمآ و  یکلم 

وضو مدوب  هدیسرت  هکیلاح  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  دیمد  متشپ  متروص و  رد  تسشن و  نم  رس  رانک  تشاد و  نت  رب  دیفـس  سابل  هک  دمآ 
نآ دش و  حبص  هکنیا  ات  دناوخیم  اعد  میارب  تسشن و  نم  رانک  دمآ  یکلم  مدید  متفر  باوخ  هب  زاب  مدناوخ  زامن  تعکر  راهچ  متفرگ و 

لوسر متفر  هملسما  هناخ  هب  مدیشوپ و  يدیفس  سابل  سپ  تفریم  هملـسما  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  يزور  زور 
ار دوخ  تلاح  نآ  تفر و  نیب  زا  دوب  نم  رد  هک  ینیگنـس  درد و  همه  سپ  مدید  ربمایپ  تروص  رد  يداش  رثا  نم  درک و  هاگن  نم  هب  ادخ 
هک دوب  لیئارزع  نم  بیبح  دمآ  وت  تمـس  هب  لوا  راب  رد  هکنآ  وت  رب  داب  تراشب  دومرف : مدرک  وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 

تیب لها  ياهمحر  لکوم  هک  دوب  لیئاکیم  نم  بیبح  دـمآ  وت  غارـس  هب  باوخ  رد  هک  یمود  تسا و  نانز  هحفص 19 )  ) ياهمحر لکوم 
اما دومرف و  تفرگ و  شوغآ  هب  ارم  تسیرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  هلب  متفگ  دـیمد ؟ وت  رد  ایآ  تسا  نم  مالـسلامهیلع 

سابعنبا زا  یحیرط  بختنم  رد  دش . مامت  هام  متشگزاب و 6  هناخ  هب  سپ  درادیم  هاگن  ار  ترـسپ  دنوادخ  دوب  لیئربج  مبیبح  نیموس  نآ 
تـسا تشهب  نایروح  زا  یکی  هک  ایعل  هب  دـنوادخ  دـیامن  هیدـه  همطاف  هب  ار  نیـسح  ات  دومرف  هدارا  دـنوادخ  یتقو  تفگیم : هدرک : لـقن 

يارب دروم  رازه  داتفه  ایعل  تفگ : سابعنبا  دننکیم . هاگن  ایعل  هب  دـننک  هاگن  ابیز  يزیچ  هب  دـنهاوخیم  یتقو  تشهب  لها  : ) دومرف یحو 
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اهرصق نیرتالاب  وا  رصق  هدش و  تنیز  رهاوج  ماسقا  هب  هک  دراد  قاتا  رازه  داتفه  غاب و  رازه  داتفه  رصق ، رازه  داتفه  فیـصوت و  فیرعت و 
( دـش نشور  وا  یناشیپ  تروص و  رون  زا  تشهب  درک . دوب  تشهب  رد  هچنآ  هب  رظن  دـش  تشهب  دراو  هک  یتقو  تسا  تشهب  روصق  نایم  رد 
هک دومرف  یحو  تشهب  نزاخ  ناوضر  هب  سپـس  وش  همطاف  مدـمه  و  ورب ، دـمحم  نم  بیبح  رتخد  يهناخ  يوس  هب  ایند و  هب  يآ  دورف  هک 

يارب اهفص  رد  همه  هک  ناگتشرف  هب  دومرف  یحو  دوشیم و  دلوتم  ایند  رد  زورما  هک  يدولوم  دوجو  رطاخب  دیامن  تنیز  رویز و  ار  تشهب 
سپ دیورب . نیمز  هب  هتشرف ) رازه  رازه   ) هکئالم زا  يریثک  عمج  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دنتـسیاب و  ادخ  يانث  سیدقت و  حیبست و 

وت هب  نیرفآ  تفگ : دمآ و  مالسلاامهیلع  همطاف  يوس  هب  ایعل  دیوگ : سابعنبا  دندمآ . نیئاپ  رگید  نامسآ  هب  ینامسآ  زا  هکئالم  عمج  نآ 
رجف ماگنهب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مالسلااهیلع  همطاف  سپـس  هللادمحلا . متـسه  بوخ  دومرف : ایعل  هب  ترـضح  ياهنوگچ ؟ دمحم ، رتخد  يا 
نیب دـیناشوپ و  ار  وا  تشهب  ياـههلوح  زا  ياهلوح  اـب  تفرگ  ار  شماـک  درک و  عـطق  ار  شفاـن  دیـسوب ، ار  نیـسح  ماـما  اـیعل  دروآ : ایندـب 

ار و وت  تدالو  ادـخ  دـنک  كرابم  تفگ : ماما  هب  تخادـنا و  نیـسح  ماما  ناهد  رد  ناـهد  بآ  دیـسوب  ار  ماـما  نامـشچ  ود  هحفص 20 ) )
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هب  زین  لیئربج  دنتفگ . تینهت  لیئربج  هب  هکئالم  دنادرگ . كرابم  تردپ  ردام و  هب  ار  وت  تدالو  دنوادخ 
رب ربمایپ  تفگ : سابعنبا  منیبب  اـت  رواـیب  ار  ترـسپ  دـمحم  اـی  تفگ : لـیئربج  متفه  زور  تفگ . تینهت  کـیربت و  بش  زور و  تفه  هلآ 

لیئربج يوس  هب  ار  وا  تفرگ  شوغآ  هب  دوب  هدـش  هدـیچیپ  یگنر  درز  یمـشپ  ياهچراپ  رد  هک  یلاح  رد  ار  نیـسح  دـش و  لـخاد  همطاـف 
دنادرگ كراـبم  دـنوادخ  تفگ : تخادـنا و  شناـهد  رب  ناـهد  بآ  دیـسوب و  ار  نیـسح  نامـشچ  ود  نیب  داد  تنیز  ار  وا  لـیئربج  دروآ 

دومن و هیرگ  درک و  هاگن  نیـسح  ماما  هب  لیئربج  البرک ! عیرـص  يا  تردام  ردـپ و  يارب  ار  وت  تدـالو  دـنادرگ  كراـبم  ار و  وت  تدـالو 
ار همطاف  ترتخد  دـمحم  يا  تفگ : ربمایپ  هب  لیئربج  دـندرک . هیرگ  ود  نیا  هیرگ  زا  زین  هکئالم  درک و  هیرگ  لـیئربج  هیرگ  هب  زین  ربماـیپ 

رتهب سک  چیه  نیسح  نامز  رد  اریز  هداد و  رارق  نیسح  ار  وا  مان  همسا  لج  دنوادخ  اریز  دمانب  نیسح  ار  دنزرف  نیا  هک  وگب  وا  هب  ناوخب ،
، ینکیم هیرگ  وس  کی  زا  ییوگیم و  تینهت  ارم  وس  کـی  زا  لـیئربج  يا  تفگ : لـیئربج  هب  ادـخ  لوسر  سپ  دوبن ، نیـسح  زا  رتاـبیز  و 

نم بیبح  يا  دومرف : لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـهد ، رجا  وت  هب  دـنزرف  نیا  هرابرد  دـنوادخ  هللا . لوسر  ای  يرآ  تفگ :
: دومرف ربمایپ  سپ  دـناسریمن . ناـنآ  هب  دـنوادخ  ار  وت  تعافـش  هک  وت  تما  زا  مدرم  نیرتدـب  تفگ : دـشکیم . ار  وا  یـسک  هچ  لـیئربج 

لاعتم يادخ  باذع  رد  ادخ و  تمحر  زا  داب  دـیماان  رود و  تفگ : لیئربج  دـناسرب  لتق  هب  ار  شربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یـسک  داب  تخبدـب 
هحفـص 21)  ) دـناسر و وا  هب  ار  ادـخ  مالـس  دـش و  دراو  مالـسلاامهیلع  همطاف  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـتفا . ورف 

مالس دومرف : مالسلاامهیلع  همطاف  ترضح  سپ  تسا . هدیمان  نیسح  ار  وا  دنوادخ  هک  راذگب  نیسح  ار  كدوک  نیا  مسا  رتخد  يا  دومرف :
تینهت نم  هب  لوا  ردـپ  يا  دیـسرپ : همطاـف  تسیرگ  تفگ و  تینهت  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  سپ  لـیئربج  رب  مالـس  میـالوم و  رب 

سپ تدنزرف ، نیا  رد  دهد  رجا  ربص و  ار  وت  دنوادخ  مرتخد  يرآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـینکیم ؟ هیرگ  دـعب  دـنتفگ 
هچ ردپ  يا  دیـسرپ : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دندرک . هیرگ  دنلب  دنلب  زین  شهارمه  ناگتـشرف  ایعل و  دومن . هلان  درک و  هیرگ  دـنلب  دـنلب 
ارم تعافش  دنوادخ  دنراد و  دیما  نم  تعافش  هب  هک  نم  تما  زا  مدرم  نیرتدب  دومرف : دشکیم ؟ ار  ممشچ  رون  ملد و  هویم  مرسپ ، یـسک 

تسا و تخبدب  تفگ : ایعل  دشکب ، ار  شربمایپ  رتخد  رسپ  هک  یسک  داب  راکنایز  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دناسریمن  اهنآ  هب 
زا لیئربج  هب  ردپ  يا  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  دوریم . ورف  ادخ  باذع  رد  تسا و  رودب  ادـخ  تمحر  زا  داب و  تخبدـب 

نیسح هک  ینامز  سپ  دنیوگیم ، البرک  ار  نآ  هک  یعضوم  رد  تفگ : لیئربج  دوشیم ؟ هتشک  اجک  مرسپ  سرپب  وا  زا  ناسرب و  مالـس  نم 
وا رب  مدرم  یگمه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  دنکن  کمک  ماما  هب  هک  یسک  سپ  دنکیمن ، تباجا  سکچیه  ار  وا  دهاوخ  کمک  دنک و  ادن 
اب نامز  رخآ  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ناشیا و  نیرخآ  ات  درک  رکذ  ار  ناـشیا  ماـن  سپـس  دـیآیم  نوریب  وا  بلـص  زا  ناـماما  زا  رفن   9 داب .

دنوشیم دراو  تشهب  هب  ناشیا  نارادتسود  دنتسه  مالسا  نامسیر  نامحر و  ياهغارچ  ناماما  دوشیم  جراخ  مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع 
: تفگ دید و  ار  اهنآ  لیئاصلـص  سپ  دندرک  جورع  ایعل  هکئالم و  لیئربج و  دیوگ : سابعنبا  دـنوشیم . دراو  منهج  هب  ناشیا  نانمـشد  و 
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ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف  نیسح  دلوت  میتفر و  نیمز  هب  نکلو  هن  تفگ : هدش ؟ اپ  رب  نیمز  يور  رب  تمایق  ایآ  نم  بیبح  يا 
یـضار نم  زا  ات  ادخ  دزن  هب  نک  تعافـش  دـمحم  يا  وگب  وا  هب  ورب  نیمز  هب  لیئربج  نم  بیبح  يا  تفگ : لیئاصلـص  میتفگ . تینهت  وا  هب 

يوس هب  ار  وا  شناتسد  يور  رب  تساوخ و  ار  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسه . تعافـش  بحاص  وت  هکیتسردب  دوش  هحفص 22 ) )
تعافش دمحم  يا  هک  دمآ  شرع  زا  ییادن  ماگنه  نیا  رد  سپ  وش  یضار  لیئاصلص  زا  رسپ  نیا  قح  هب  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ 

هب یتسرد  هب  ار  دـمحم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تفگ : سابعنبا  تسا . گرزب  میظع و  ام  شیپ  وت  نأش  ردـق و  هک  ارچ  میدرک  لوبق  ار  وت 
روح رب  دـنکیم  راختفا  ایعل  تسا و  نیـسح  هدـش  هدازآ  وا  هک  ارچ  هکئالم  رگید  رب  دـنکیم  راختفا  لیئاصلـص  تسا . هدـیزگرب  يربماـیپ 

تدالو هک : هدرک  تیاور  بقانم  زا  هر )  ) یـسلجم همالع  موحرم  فوهل و  رد  هر )  ) سوواط نب  دیـس  تسا . نیـسح  هلباق  هک  ارچ  اـهنیعلا 
مراهچ لاس  رد  دوب  هتشذگ  نابعش  زا  بش  جنپ  هبنش  هس  ای  هبنش  جنپ  زور  دوب  هنیدم  رود  رد  قدنخ  رفح  لاس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نیموس هبنـشجنپ  زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ام  يالوم  هتفگ : دمحمیبا  لیکو  ینادمه  ءالع  نب  مساق  هدرک  لقن  حابـصم  رد  خیـش  ترجه .

زا زور  نآ  يارب  ار  رگید  ياعد  سپـس  درک  رکذ  ار  اهاعد  اهاعد و  نیا  هب  نک  اعد  ریگب و  هزور  سپ  زور  نیا  رد  دش  دـلوتم  نابعـش  زور 
قداص ماما  ترضح  تفگیم : هک  مدینش  يرفوزب  نایفس  یلع  نب  نیـسح  زا  مدینـش  دیوگ : شایعنبا  دومن . لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

ماما دالیم  زور  نآ  تسا و  نابعـش  موس  زور  هیعدا  زا  اعد  نآ  تفگ : زور و  نآ  رد  دـش  رکذ  هک  ییاـعد  نآ  هب  درکیم  اـعد  مالـسلاهیلع 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  نیب  هدـش  تیاور  تسا . هدـش  دـلوتم  ترجه  موس  لاس  لوـالا  عیبر  هاـم  رخآ  رد  دـناهتفگ : یخرب  تسا  نیـسح 

: تفگ هک  تسا  لقن  یعازخ  هیما  رتخد  ةرب  زا  بقانم  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  تسا . هدوب  هلـصاف  زور  تسیب  هاـم و  ای 10  هام  مالسلاامهیلع 6 
هحفـص 23)  ) یـضعب رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوـب  هلماـح  مالـسلاهیلع  نـسح  ماـما  هـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  یتـقو 
ار وا  سپ  مالسلاهیلع  لیئربج  وا  هطساوب  ارم  دیوگب  تینهت  هک  ار  يرسپ  يروایب  ایندب  هک  تسا  دوز  دومرف : ارهز  ترضح  هب  شیاهرادید 
هک دوب  يزور  نیموس  دمآ  ایند  هب  نسح  یتقو  مدیسر  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تمدخ  تفگ : ةرب  میایب . وت  دزن  نم  هکنیا  ات  هدم  ریش 

سپ تفرگ  ار  وا  يردام  تبحم  زگره ، دندومرف : مهد  ریـش  ات  دـیهدب  نم  هب  ار  وا  متفگ : ناشیا  هب  سپ  دادیمن  ریـش  وا  هب  ارهز  ترـضح 
. مداد ریـش  ار  كدوک  هدـش  هریچ  نم  رب  يرداـم  تبحم  تفگ : يدرک ؟ هچ  دوـمرف  وا  هب  دـمآ  ربماـیپ  هک  یماـگنه  داد . ریـش  ار  كدوـک 

دـش رادراـب  نیـسح  ماـما  هب  ارهز  ترـضح  هک  یماـگنه  سپ  هدومن . هدارا  هچنآ  زج  دراد  اـبا  لـجوزع  دـنوادخ  دومرف : لوـسر  ترـضح 
هدم ریـش  ار  وا  دیوگیم . تینهت  نم  هب  وا  رطاخ  هب  لیئربج  هک  يروآیم  ایندب  يرـسپ  يدوزب  همطاف  يا  دومرف : همطاف  هب  لوسر  ترـضح 

یـضعب يارب  ادخ  لوسر  هاگنآ  مهدیم ، ماجنا  دیئوگب  امـش  هچ  ره  تفگ : ارهز  ترـضح  درذـگب . هام  کی  دـنچ  ره  میایب  وت  يوس  هب  ات 
دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هکنیا  ات  دادن  ریش  ار  وا  سپ  دروآ  ایند  هب  ار  نیسح  همطاف  ترـضح  مایا  نامه  رد  هک  دش  جراخ  روما 

داد و رارق  وا  ناهد  رد  ار  شنابز  تفرگ و  ار  نیـسح  ادخ  لوسر  سپ  مدادن . ریـش  ار  وا  دـنتفگ : ناشیا  يدرک ؟ هچ  دومرف : همطاف  هب  سپ 
ربمایپ سپـس  نیـسح ، هب  ابحرم  نیـسح ، هب  ابحرم  دومرف : ترـضح  هکنیا  ات  دـیکمیم  ار  ملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زین  وا 

رارق وت  نادنزرف  نیـسح و  يا  وت  رد  ار  تماما  هک  تسا  نیا  دهاوخیم  ادخ  هچنآ  دومن و  هدارا  هچنآ  زج  دیامرفیم  یبا  دـنوادخ  دومرف :
يذشلا ال هفـشرم  بیطب  نانجلا  بیط  اقـشنتسم  ةرغث  فشری  کفنا  ام  يذتغملا  اذغلا و  یکزف  هناسلب  هدج  دمحأ  هاذـغ  يذـلا  یبأب  دـهد .
هحفـص 24)  ) يذک مأ و ال  اذک  مانملا  یف  بأ  رارکلا ال  بألا  همطاف و  مألا  ذذلتی  مل  هاذـش  قاشتنا  يوسب  نمب  هتـشاشح  تعفـش  نأ  ورغ 

اجک زا  موش  تیادف  متفگ  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  تفگ : دناسریم  یمشاه  ینثم  نمحرلادبع  هب  هک  شدانسا  هب  عیارشلا  للع  رد 
دیئوگیم امش  هچنآ  دومرف : دنتسه ؟ عرش  کی  دالوا  ود  ره  هکیلاح  رد  دمآ  نسح  ماما  نادنزرف  رب  يرترب  لضف و  نیسح  ماما  دالوا  يارب 

وت يارب  يرـسپ  تفگ : دش  لزان  نیـسح  تدالو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رب  لیئربج  منکیمن . دـییأت  تسین و  تسرد 
نخس نیا  راب  لیئربج 3  مرادن  زاین  يدنزرف  نینچ  هب  لیئربج  يا  تفگ : ادخ  لوسر  دنـشکیم  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  دوشیم  دـلوتم 

دنوادخ هکنیا  زا  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  تفگ : وا  هب  دناوخ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  ادخ  لوسر  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  ار 
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مرادن زاین  يدنزرف  نینچ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تشک . دنهاوخ  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  داد  دـهاوخ  يدـنزرف  وت  هب  لجوزع 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  سپـس  داد  رارق  بطاخم  راب  ار 3  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هللا . لوسر  ای 

لابندب ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دریگیم  رارق  ملع  هنازخ  تثارو و  تماما و  شرـسپ  یلع و  رد  يدوزب  تفگ : هلآ 
ترضح سپ  دشکیم  ار  وا  نم  زا  دعب  نم  تما  هک  يرـسپ  هب  دهدیم  تراشب  ار  وت  دنوادخ  تفگ  داتـسرف و  مالـسلاهیلع  ارهز  ترـضح 

هک داتـسرف  ماغیپ  وا  يوس  هب  هاگنآ  داد  رارق  بطاخم  ار  وا  راب  ادخ 3  لوسر  سپ  ردپ ، يا  مرادـن  زاین  يدـنزرف  نینچ  هب  نم  دومرف : ارهز 
دنوادخ ياضر  هب  تفگ : هداتسرف  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  سپ  دهدیم  رارق  ملع  هنازخ  تثراو و  تماما و  تدنزرف  نیا  رد  دنوادخ 

دروآ و ایند  هب  ار  وا  دوب . هام  شش  وا  لمح  دش و  رادراب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  سپ  مدش  یـضار  لجوزع 
ار نیسح  ماما  ياهراک  هملسما  سپ  مالسلاهیلع  میرم  نب  یسیع  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  زجب  دنامن  هدنز  ياههامـشش  كدوک  چیه 

مالــسلاهیلع نیــسح  ماـما  ناـهد  رد  ار  شناـبز  دـمآیم و  زور  ره  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  درکیم و  تلاـفک  دادیم و  ماـجنا 
هللا و لوسر  تشوگ  زا  ار  نیسح  ماما  تشوگ  دومرف : هحفص 25 )  ) قلخ لجوزع  دنوادخ  سپ  دشیم  ریـس  ات  دیکمیم  وا  تشاذگیم و 

غلب اذا  یتح  ارهـش  نوثالث  هلاصف  هلمح و  و   ) دومرف لزان  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دروخن . ریغ  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  زا  يریـش  وا 
هاضرت و اـحلاص  لـمعأ  نأ  يدـلاو و  یلع  یلع و  تمعنأ  یتلا  کـتمعن  رکـشأ  نأ  ینعزوأ  بر  لاـق  : ) دومرف لزاـن  نآ  زا  سپ  و  هدـشأ )

صیصخت نیا  نکل  دندشیم  ماما  ترـضح  نآ  دالوا  يهمه  هدب  رارق  حلاص  ار  نم  هیرذ  ایادخ  دوب  هتفگ  رگا  سپ  یتیرذ ) یف  یل  حلـصأ 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  یتقو  تفگ : هک  هدمآ  دسریم  بلطملادبع  رتخد  هیفـص  هب  هک  شدانـسا  هب  هر )  ) قودص خیـش  یلاما  رد  هدروخ .

لوسر ای  متفگ : روایب  نم  دزن  ار  مرسپ  همع  يا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  مدوب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دزن  نم  دمآ  ایندب 
كاپ و ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  ینک ؟ تفاظن  ار  وا  یهاوخیم  وت  همع  يا  دومرف : ربمایپ  میاهدادـن  وشتـسش  زونه  ار  وا  ام  هللا 

نم هلامف  هبـسنت  نیح  ایولع  نکی  مل  نم  اورکذ  امنیأ  مهیلع  ةالـصلا  يرجت  مهبایث  تایقن  نورهطم  هدورـس : ابیز  هچ  تسا و  هدومرف  رهاـط 
هب تءاج  ام  باتکلا و  ملع  مکدـنع  یلعألا و  ألملا  متنأف  ورغلا  اهیأ  مکافطـصا  مکافـص و  هنقتأ  اقلخ و  يری  امل  هللااف  رختفم  رهدـلا  میدـق 

دمآ ایند  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  تفگ : بلطملادبع  رتخد  هیفـص  هک  هدمآ  هدش  رکذ  البق  هک  يدانـسا  هب  یلاما  رد  روسلا 
نابز دـمآ و  شـشوخ  راک  نیا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داد  رارق  وا  ناهد  رد  ناـبز  ترـضح  مداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  وا 

ریش و قیرط  نیا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیوگیم  هیفص  دیکمیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
رب ادـخ  تنعل  دومرف : راب  هس  درکیم  هیرگ  هکیلاح  رد  داد  نم  هب  ار  وا  هاگنآ  دیـسوب و  ار  نیـسح  ماما  نامـشچ  ود  نیب  سپ  دادیم  لسع 

رگناـیغط یغاـی و  هورگ  دوـمرف : دنـشکیم ؟ ار  وا  یناـسک  هچ  هحفـص 26 ) ، ) تیادـف مردام  ردـپ و  مدیـسرپ  دنـشکیم  ار  وت  هک  یمدرم 
لوسر دزن  هب  نمیاما  ناگیاسمه  دومرف : هک  تسا  لقن  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  شدانسا  هب  یلاما  رد  هللا ) مهنعل   ) هیماینب

عطق شاهیرگ  زگره  دـیامنیم و  هیرگ  هراومه  درادـن و  تحار  باوـخ  نمیاما  هللا  لوـسر  اـی  دـنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
وت نامشچ  دنوادخ  نمیاما  يا  دندومرف : ترضح  دمآ  داتسرف  نمیاما  دزن  ار  یسک  ادخ  لوسر  سپ  دراد  ار  لاح  نیا  حبص  ات  دوشیمن و 

ینکیم هیرگ  حبـص  ات  اهبـش  يرادیمنرب و  تسد  تاهیرگ  زا  هظحل  کی  هک  دناهداد  ربخ  هدمآ و  نم  دزن  وت  ناگیاسمه  دنکن  نایرگ  ار 
يارب ماهدید  ياهدننک  تحاران  رایـسب  باوخ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دنادرگن  نایرگ  ار  وت  نامـشچ  دـنوادخ 

: تفگ نمیاما  نک ، فیرعت  نم  يارب  ار  تباوخ  دومرف : ترضح  دوشیمن . عطق  ياهظحل  حبص  ات  بش  بش و  ات  حبـص  نم  يهیرگ  نیمه 
هک یباوخ  تفگ : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  راوشد  نم  يارب  نآ  فیرعت  تفگ : هاگنآ  دنتـسه  رتملاع  وا  لوسر  ادـخ و 
رد امـش  ندب  ءاضعا  زا  یـضعب  ییوگ  هک  مدید  باوخ  تفگ : نمیاما  نک ، فیرعت  ار  نآ  تسین  ییامنیم  ریبعت  وت  هک  روطنآ  يدـید  وت 
هب يدنزرف  همطاف  هکیتسردـب  نمیاما ، يا  تسا  كرابم  باوخ  نیا  تفگ : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـتفایم ، نم  هناخ 

یتقو دیآیم  وت  هناخ  رد  نم  اضعا  زا  یضعب  هک  تسا  هنوگنیا  دشابیم  وت  هدهع  هب  وا  تیبرت  تبظاوم و  دروآ و  دهاوخ  ایندب  نیـسح  مان 
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ار نیـسح  رـس  هک  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفه  زور  دروآ  ایندب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح 
نیرفآ و دومرف : ترضح  دروآ  ار  وا  نمیامأ  سپس  دننک . هقیقع  وا  يارب  ار  يدنفـسوگ  دنهدب و  هقدص  هرقن  شیاهوم  نزو  هب  دنـشارتب و 

لقن شدانـسا  هب  بوشآ  رهـشنبا  بقانم  زا  ملاوع  رد  تسوت . باوخ  ریبعت  لیوأت و  نیا  نمیاما  يا  هدنوش ، لمح  هدننک و  لمح  هب  ابحرم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دش . کشخ  شریش  دش و  رامیب  دروآ ، ایندب  ار  نیسح  ماما  یتقو  هحفص 27 )  ) مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هک : تسا 

وا ناـهد  رد  ار  دوـخ  تشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سپ  درکن ، ادـیپ  ار  یـسک  یلو  درک  بلط  ار  یهد  ریـش  هیاد  هلآ  هیلع و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشوگ  زا  ار  نیـسح  تشوگ  ناحبـس  دنوادخ  داد و  ماجنا  زور  لهچ  ار  راک  نیا  دیکمیم . وا  دراذـگیم و 

هناسل ۀنوآ  انآ و  هماهبا  هیطعی  هعـضارم  هط  نم  یثنأ و  يدث  نم  ادـبا  عضتری  مل  عضتری  مل  عضترم  هللا  رعاش : هتفگ  ابیز  هچ  و  دـینایور : هلآ 
بیط دـعب  نم  باط  هدـی و  نم  هللا  لوسر  هاقـس  سرغ  هعئاد  رمأ و  نع  هیف  تعد  وأ  تعمج و  ذا  هیراـب  هصخ  هب  رـس  هعئاـبط  هنم  توتـساف 

زا هن  همطاف و  ترـضح  زا  نیـسح  ماما  دـشن  هداد  ریـش  دومرف : هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یفاک  رد  ینیلک  هعراف  لـصألا 
وا ناـهد  رد  ار  دوـخ  ماـهبا  تـشگنا  ناـشیا  سپ  دـندروآیم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  ار  نیــسح  ماـما  هـکلب  رگید  ناـنز 

لوسر نوخ  تشوگ و  زا  نیـسح  ماما  تشوگ  سپ  درکیم . تیافک  وا  زور  هس  ای  ود  يارب  هک  يردق  هب  دـیکمیم  نآ  وا  تشاذـگیم و 
مالسلاهیلع و یلع  نب  نیـسح  میرم و  نب  یـسیع  رگم  دنامب  هدنز  هدماین  ایند  هب  ههامـشش  يدولوم  دش  هدنایور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هدومن : لقن  مالسلاهیلع  اضر  ماما  نسحلاابا  ترـضح  زا  یفاک  دوب . ههامـشش  زین  ایرکز  نب  ییحی  هک  هدش  هتفگ 

زور دنچ  يارب  قیرط  نیا  زا  دیکمیم و  زین  وا  تشاذگ و  شدـنزرف  ناهد  رد  ار  شنابز  دـندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب 
ماما مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هکیتسردـب  هک  تسا  لقن  یفاـک  زا  زین  و  دروخن . ریـش  ینز  چـیه  زا  وا  دـشیم و  ریس 

هحفـص . ) هدب اذغ  ود  نیا  هب  دوخ  دوجو  زا  ینعی  هدب  لسع  رـسپ  ود  نیا  هب  هللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  هللا  لوسر  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ثرا ناـشیا  يارب  ار  يزیچ  سپ  دنتـسه  امـش  نارـسپ  ود  نیا  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ارهز  ترـضح  هـک  هدـمآ  یتـیاور  رد  و  ( 28

رد و  دسریم . ثرا  نیسح  هب  نم  ششخب  تأرج و  نسح و  هب  نم  يراوگرزب  تبیه و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیراذگب .
لوسر ای  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  زا  سپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  نیمه  همادا  رد  رگید  تیاور 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نیسح  ماما  هکیتسردب  دوب و  هدنشخب  فیرش و  نیـسح  ماما  دوب و  رابدرب  نسح  ماما  مدش  یـضار  هللا 
تیاور نیا  سکع  داشرالا  خسن  زا  یخرب  رد  میوگیم : دوب . هیبش  اهاپ  ات  هنیس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نسح  ماما  رس  ات  هنیس 

نسح و ای  كابأ  هبشا  دومرفیم : دادیم و  ناکت  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  هدمآ  راونالا  راحب  رد  ماهدید . ار 
یلعب و اـهیبش  تسل  یبأـب  هیبـش  تنأ  تفگیم : نینچ  نیا  نیـسح  يارب  نحـالا و  اذ  لاوت  ـال  ننماذ و  اـهلا  دـبعا  نسرلا و  قحلا  نع  عـلخا 

شبکک نک  یلح -  نانـسأک  نک  یلم  ریخاـب  تنأ  یلع -  نبا  یبأـب  تفگیم : نینچ  نـیا  دوـمنیم  تبظاوـم  نـسح  ماـما  زا  هـک  هملـسما 
الب درف  هاجلا  ریثک  نب  ای  هللا  لوسر  نب  ای  دورـسیم : نینچ  دومنیم  تبقارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا  هک  ساـبع  نز  لـضفما  یلوحلا و 

هحفص 29)  ) یهاودلا مهمأ  نم  یهلاا  هذاعأ  هابشأ 

دندش تخبشوخ  هتفای و  تاجن  ترضح  نآ  تکرب  هب  هک  هکئالم  زا  یضعب  لاوحا  رکذ  بقل و  هینک ، هیمست ، هجو  رد 

هک مسق  ادـخب  دـندش  تخبـشوخ  هتفای و  تاجن  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هک  هکئالم  زا  یـضعب  لاوحا  رکذ  بقل و  هینک ، هیمـست ، هجو  رد 
یف ۀثلاثل  رشنی  اننیب  انهلا  رشب  انعلا و  لاز  انع و  مهلا  يوط  رهشالا  هنمی  اهنیب  نمف  رهش  الا  اهنابعـش  رهـش  تدف  تسا : هتفگ  بوخ  هچ  رعاش 

نصغ رفغت و  هب  دابعلا  بونذ  يذلا  مامالا  ةاجنلا  باب  رفسم و  هب  مانألا  يداه  طبس  دالیمب  ءالولا  حبـصف  رکنت  كرمعل ال  دایأ  مانألا  باقر 
یبنلا هاذغ  رصنع  هبح  یف  باط  مهل  ۀعیش  هدالیمب  نهتل  رهزم  هرون  نم  ینس و  هرون  نم  ةوبنلا  ضور  رثمی و  اهتیاده  ینج  امـس  هیف  ۀمامالا 

رشحت و ذا  قئالخلا  عیفش  نیـسحلا  لثم  فصنلا  نم  ناکأ  رکذی  امـسلا  یف  هب  اماقم  سرطف  یلع  در  هللا  هب  ردصی  اهیر  نع  لاز  امف  هماهباب 
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یفطصملا رشب  هدالیمب  هحفص 30 )  ) رسخی ةرهج  مهفایـسأب  دنهنبا  عومج  هیلع  يداعت  ربقی  برتلا ال  یلع  اثالث  یبنلا  بلق  ناحیر  وه  نم 
يذلا یـسفنب  اورفع  دـق  هیذـخ  برتلا  یف  یقل و  هار  ام  اذا  فیکف  رمأی  هتیکـستب  ناک  یکب و  نا  هملؤی  لاز  ام  رـشبتست و  برح  هلتق  یف  و 

هب ءونی  راخفلا  عفر  ریغ  یبأ  شار  ربکتـسم و  ظعولا  عمـسی  له  هظعو و  یف  موقلا  فطعتـسی  رـصنی و  الف  ریـصنلا  وعدی  ةادعلا و  ثیغتـسی 
ةارـس نیأف  رـصنخ  اهمتاخ  عم  اهل  ۀـعوطقم  سیواونلا  یف  تدـغ  رـصحی  ـالف  لـجی  دـفرب  نیلـسرملا  یف  فکولا  اـهل  فک  رمـسأ و  لـباذ 
تدغ ریجهلا  سمـشب  تافرتملا  یه  مهنادـبأ و  رزجت و  ابظلاب  هترـسا  نیـسحلااب و  اورد  یحاضالا  رزجک  رفعج  همع  وأ  ةزمح  مشاهینب و 

تشحوأ و دمحأ  ینب  راید  رتست  مهنع  اهعرذأب  تارفخلا  یه  مهتوسن و  رهشت و  قنح  نم  ماشلا  یلا  نانـسلا  یلاع  قوف  مهـسؤرأ  رهـصت و 
یلع نب  دیز  هب  هک  شدانسا  هب  یلاما  باتک  رد  هر )  ) قودص خیـش  رمعت  مهیناوغ  دشنی  بارخلا  یه  برحینب و  رود  رفقم و  مهنم  مهعبر 

ایندـب ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یتقو  دومرف : دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  شردـپ  زا  دـسریم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  وا  يراذـگمان  رد  نم  دومرف : ماما  سپ  امن ، يراذـگمان  ار  وا  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هب  دروآ ،

: دومرف ترضح  دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دندناشوپ و  درز  سابل  رد  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  سپ  مریگیمن . تقبس 
ماما هحفـص 31 )  ) تفرگ و دیفـس  هچراپ  تخادنا و  رودب  ار  درز  هچراپ  نآ  سپـس  دیچیپن . درز  هچراپ  رد  ار  وا  مدرکن  یهن  ار  امـش  ایآ 

تقبـس امـش  رب  راکنیا  رد  ام  تفگ : دـیاهداهن ؟ ماـن  ار  وا  اـیآ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  باـطخ  هدـیچیپ و  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نسح 
هب قح  ترـضح  مریگیمن . یـشیپ  لجوزع  دنوادخ  هب  وا  يراذگمان  رد  مه  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  میریگیمن .

يارب یلع  هک  وگب  وگب و  کیربت  ناسرب و  ارم  مالس  ورب و  نییاپ  هدش  دلوتم  يرـسپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارب  درک  یحو  لیئربج 
يوس زا  ادـخ  لوسر  هب  دـمآ و  نییاپ  لیئربج  نک . يراذـگمان  نوراه  رـسپ  ماـنب  ار  تدـنزرف  سپ  تسا  یـسوم  يارب  نوراـه  هلزنم  هب  وت 

يراذگمان نوراه  رـسپ  مانب  ار  تدنزرف  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تفگ : هاگنآ  تفگ  کیربت  لجوزع  دـنوادخ 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ربش . درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  لیئربج  دوب ؟ هچ  نوراه  دنزرف  مسا  دومرف : ربمایپ  نک .

دـش دلوتم  نیـسح  هک  یماگنه  ات  تشاذـگ ، نسح  ار  وا  مان  ربمایپ  راذـگب . مان  نسح  ار  وا  درک : ضرع  تسا . یبرع  نم  نابز  دومرف : هلآ 
یلع وگب  وا  هب  وگب و  کیربت  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنزرف  ندمآ  ایندب  رطاخب  ورب و  نیئاپ  درک  رما  لیئربج  هب  لجوزع  دنوادخ 

يادـخ مالـس  دـمآ و  نییاپ  لـیئربج  نک . يراذـگمان  نوراـه  رـسپ  مسا  هب  ار  وا  تسا  یـسوم  يارب  نوراـه  هلزنم  هب  وت  يارب  مالـسلاهیلع 
نوراه رـسپ  مانب  ار  وا  تسا  یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  وت  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  هکیتسردـب  تفگ : دومن و  غـالبا  ار  یلاـعت  كراـبت و 

نک يراذگمان  نیـسح  ار  وا  تفگ : تسا . یبرع  نم  نابز  دومرف  ترـضح  ریبش . تفگ  دوب ؟ هچ  وا  مسا  دومرف : ترـضح  نک  يراذـگمان 
نسح و یماسا  دـنتفگ : هدومن  لـقن  تباـث  نب  ورمع  ناملـس و  نب  نارمع  زا  ملاوع  رد  دومن . يراذـگمان  نیـسح  هحفـص 32 )  ) ار وا  سپ 
هک تسا  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باـتک  ناـمه  رد  دوبن . اـیند  رد  یماـسا  نینچ  تسا و  تشهب  یماـسا  زا  ود  ره  نیـسح 
زا نسح  یلع و  هدش و  قتشم  ناسحا  زا  نیـسح  دش و  اپ  رب  اهنیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  ناسحا  هب  نوچ  هدش  هدیمان  نسح  نسح ، دومرف :

مـسا ربمایپ  هب  لیئربج  دومرف : هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  تسا . نسح  رغـصم  مسا  نیـسح  لاعتم و  دنوادخ  ءامـسا 
قتشم مالسلاهیلع  نسح  مسا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  مسا  دومن و  هیده  ار  یتشهب  ياهکاشوپ  زا  ریرح  یکاشوپ  مالسلاهیلع و  یلع  نبا  نسح 

. دوب رایسب  وا  باقلا  اما  دوب . هللادبعوبا  طقف  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هینک  هک : تسا  لقن  نیدلا  لامک  زا  همغلا  فشک  رد  تسا . هدش 
قالطا ناشیا  رب  دوشیم  هتفگ  ترضحنآ  هب  باقلا  نیا  همه  هک  طبس  یلاعت و  هللا  ةاضرمل  عبات  كرابم ، یکز ، دیـس ، یفو ، بیط ، دیـشر ،

نآ هب  ار  شردارب  وا و  ربمایپ  هک  تسا  يزیچنآ  هبتر  ثیح  زا  باقلا  نیرتالاب  هتبلا  دوب . یکز  ترـضحنآ  باقلا  نیرتروهـشم  هک  دوشیم .
طبس بقل  تسا  نینچمه  تسا و  باقلا  همه  فرشا  دیس  بقل  سپ  دنتـسه . تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ود  نینـسح  هکیتسردب  دومن  بقلم 
دیفم خیش  داشرا  رد  يرتخد .) ناگداون  زا  ياهون   ) تسا طابسا  زا  یطبس  نیسح  دومرف : هک  تسا  لقن  ربمایپ  زا  حیحـص  ربخ  هب  هکیتسردب 

زا مدینش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تسا  لقن  ادنتسم  يزوک  مصاع  زا  راحب  رد  و  دوب . هللادبعوبا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هینک  هدمآ  هر ) )

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 15 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زین هلباـق  هب  دومن و  هقیقع  یچوق  زین  نیـسح  يارب  ار و  یچوق  نسح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  درک  لـقن  هحفص 33 )  ) شردپ
ياهوم نزو  هزادنا  هب  هدرک و  نزو  ار  ناشیا  ياهوم  دنـشارتب و  ناشتدالو  متفه  زور  رد  ار  ودنآ  رـس  هک  داد  روتـسد  درک و  هیده  يزیچ 

نسح ماما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  لقن  مالسلاهیلع  رفعج  ماما  ترضح  زا  یفاک  رد  داد . هقدص  هرقن  ناشیا 
تشوگ هب  شتشوگ  نسح ، ناوختسا  هب  شناوختسا  دنوادخ  نسح ، يارب  تسا  ياهقیقع  نیا  هللا  مسب  دومرف : دومن و  هقیقع  دوخ  تسد  اب 

زا یفاـک  رد  هدـب . رارق  وا  لآ  دـمحم و  يارب  هیدـف  ار  هقیقع  نیا  ادـنوادخ  هدـب  رارق  نسح  يوم  هب  ار  شیوم  وا و  نوخ  هب  ار  شنوخ  وا ،
كدوک تدالو  رطاخب  نتفگ  تینهت  هکنیا  يهرابرد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  نسحلاابا  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  تسا  لقن  دلاخ  نب  نیسح 

لوسر رـضحم  هب  تینهت  يارب  متفه  زور  رد  لیئربج  دش  دلوتم  مالـسلاامهیلع  نب  نسح  یتقو  دومرف : ترـضح  هدـش ؟ زاغآ  ینامز  هچ  زا 
رارق وا  يارب  هینک  دنک . يراذگمان  ار  وا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک  رما  ادخ  فرط  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  متفه  زور  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تدالو  ماگنه  دنک  هقیقع  وا  يارب  دشارتب و  ار  وا  رس  دهدب و 
لقن دسریم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  هک  شدانسا  هب  هر )  ) قودص خیش  یلاما  رد  دوب . هتفگ  هچنآ  لثم  هب  ار  وا  درک  رما  ادخ  فرط  زا  و 

يرگید شقن  دوب و  هللا ) ءاقلل  ةدع  هللا  الا  هلا  ال   ) ود نآ  زا  یکی  شقن  هک  تشاد  رتشگنا  ود  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  دومرف : تسا 
ینعی  ) دوب مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسحلا  لتاق  یقش  يزخ و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  رتشگنا  شوقن  دوب و  هرما ) غلاب  هللا  نا  )
قداـص ماـما  زا  تفگ : هک  تسا  لـقن  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شدانـسا  هـب  یفاـک  زا  زاـب  و  یلع .) نـب  نیـسح  لـتاق  تـسا  تخبدـب  اوـسر و 

مدرک ناشن  رطاخ  دش و  راذگاو  یسک  هچ  هب  تبقاع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتشگنا  هکنیا  يهرابرد  مدرک  لاؤس  هحفص 34 )  ) مالسلاهیلع
تسین تسرد  دنیوگیم  هک  هچنآ  دندومرف : ماما  هدش ، هتفرگ  ناشتسد  زا  ناشتداهـش  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتشگنا  ماهدینش 

نیدب داد و  رارق  وا  تسد  رد  ار  شمتاخ  مالسلاهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  هب  درک  تیـصو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکیتسردب  ( ، 1)
دومن راذـگاو  نینمؤملاریما  هب  ار  دوخ  رتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیروطناـمه  دومن  راذـگاو  وا  هب  ار  شرتـشگنا  تروص 
مردپ هب  رتشگنا  هاگنآ  درک  راذگاو  مالسلاهیلع  نیسح  هب  زین  نسح  درک و  راذگاو  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
زاـمن نآ  اـب  هدرک  تسد  رد  هعمج  ره  ار  رتشگنا  نآ  نم  تسا و  نم  شیپ  متاـخ  نآ  سپ  دیـسر  نم  هب  زین  وا  زا  شردـپ و  زا  دـعب  دیـسر 

شکرابم تسد  دش  غراف  زامن  زا  یتقو  دناوخیم  زامن  ناشیا  هکیلاح  رد  مدمآ  ماما  دزن  ياهعمج  زور  تفگ : ملـسم  نب  دمحم  مناوخیم .
ترـضح سپ  هللا ) ءاقلل  ةدـع  هللا  ـالا  هلا  ـال   ) دوب هدـش  شقن  نآ  رب  هک  مدـید  يرتشگنا  ناـشیا  تسد  رد  نم  درک و  زارد  نم  يوس  هب  ار 

مدینش تفگ : هدرک  لقن  بیعش  نب  میهاربا  زا  شدانسا  هب  یلاما  رد  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هللادبع  یبا  مدج  متاخ  نیا  دومرف :
يارب هکئالم  زا  رفن  رازه  اب  درک  رما  لیئربج  هب  دـنوادخ  دـمآ  ایندـب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  دومرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

رب دمآ و  دورف  لیئربج  سپ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـیایب . نیمزب  یلاعتیادـخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضحم  هب  تینهت 
يراک يارب  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دوب . ادخ  شرع  لماح  کئالم  زا  هک  دوب  اجنآ  رد  سرطف  مانب  ياهتشرف  دومن . رذگ  ایرد  رد  ياهریزج 
تدابع لاس  دصتفه  هریزج  نیا  رد  سرطف  هحفص 35 )  ) داتفا هریزج  نآ  رد  دش و  هتسکش  وا  ياهلاب  سپ  دومن  ریخأت  نآ  رد  وا  داتـسرف و 

؟ يوریم اجک  لیئربج  يا  تفگ : لیئربج  هب  سرطف  سپ  دمآ  ایند  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  هکنیا  ات  دومنیم  ار  لاعتم  دنوادخ 
دنوادخ و فرط  زا  ات  هداتـسرف  وا  يوس  هب  ارم  دنوادخ  هدومرف  تمحرم  ار  یتمعن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  لجوزع  دنوادخ  تفگ :

ماما درب ، دوخ  اب  ار  وا  لیئربج  دـنک  اعد  نم  يارب  دـمحم  دـیاش  دـیربب  دوخ  اب  مه  ارم  تفگ : سرطف  مدوخ ، فرط  میوگب  تینهت  وا  هب  زا 
و تفگ : کیربت  تینهت و  شدوخ  لجوزع و  دنوادخ  فرط  زا  وا  هب  دیسر  ادخ  ربمایپ  دزن  لیئربج  هک  یماگنه  دومرف : مالسلاهیلع  قداص 
هب ار  شدوخ  ياهلاب  وگب  وا  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تفگ : نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـب  سرطف  لاـح  زا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  قادنق  هب  ار  دوخ  ياهلاب  دومن . نینچ  زین  سرطف  ددرگزاب . شیوخ  هاگیاج  ناکم و  هب  دلامب و  دولوم  نیا  قادـنق 
نیـسح وـت  تما  هکیتسردـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـی  تفگ : هاـگنآ  تفر  ـالاب  هدـمآرد  زاورپ  هـب  تفاـی و  افـش  دوـمن و  حـسم 
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دناوخب زامن  وا  رب  ای  دهد  مالـس  وا  رب  ای  دیایب و  وا  ترایز  هب  هک  ره  تسا ، نم  ندرگ  رب  یقح  نیـسح  زا  تشک و  دنهاوخ  ار  مالـسلاهیلع 
زا ربـتعم  دانـسا  هب  راـحب  رد  درک . جورع  تفگ و  ار  نیا  سرطف  مناـسریم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  ار  وا  زاـمن  مالـس و  تراـیز ، نـم 

ریخم ار  وا  دومن  بضغ  سرطف )  ) کلم نیا  هب  یتقو  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تفگ : تسا  لقن  ینیاق  یمشاه  رهاط  نب  نیـسح  دمحمیبا 
ایرد و رد  ياهریزج  رد  شنامـشچ  ياهکلپ  يهبل  اب  دوب  نازیوآ  سپ  دـیزگرب . ار  ایند  باذـع  وا  ترخآ ، رد  ای  ایند  رد  شباذـع  نیب  درک 
زا دنوشیم ، لزان  هکئالم  دید  هک  یتقو  ات  دمآیم  الاب  موادم  ییوب  دب  راخب  دود و  وا  ریز  زا  دومنیمن و  رذگ  وا  رب  ياهدنز  دوجوم  چیه 

شرتخد زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يارب  تفگ : وا  دومن . لاؤس  ناشلوزن  تلع  يهرابرد  تشذـگیم  وا  رب  هک  اهنآ  زا  یکی 
هک تساوخ  کلم  نآ  زا  سرطف  دنیآیم  دوجوب  تمایق  زور  هحفص 36 )  ) ات مالسلاهیلع  يده  يهمئا  وا  زا  هک  هدش  دلوتم  يرسپ  شیصو 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دوش . هداد  ربخ  ناشیا  هب  وا  لاـح  زا  دوش و  هتفگ  تینهت  زین  وا  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
زین ناحبـس  دنوادخ  دیامن . دازآ  نیـسح  رطاخب  ار  سرطف  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  تفای  یهاگآ  سرطف  لاح  زا  هلآ  هیلع و 

یلاح رد  درک  جورع  شقباس  هاگیاج  ناـکم و  هب  درک و  ضرع  تینهت  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  هب  دوخ  سرطف  دومن . نینچ 
رد متسه . مالسلا  مهیلع  هللا  لوسر  هون  همطاف و  یلع و  رسپ  مالسلاهیلع  نیـسح  يهدش  دازآ  نم  تسا ، نم  دننام  یـسک  هچ  تفگیم : هک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ : سابعنبا  هک  تسا  لقن  دهاجم  زا  شدانـسا  هب  هر )  ) قودص خیـش  نیدلا  لامکا 
نیب هلـصاف  دننام  تسا  يدایز  هلـصاف  وا  لاب  ره  نیب  دراد و  لاب  رازه  هدزناش  هک  دـنیوگیم  لیئادرد  ار  وا  هک  تسا  یکلم  دـنوادخ  يارب 

تـسناد یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دراد ؟ دوجو  هلالج  لج  راگدرورپ  زا  رترب  يزیچ  ایآ  تفگ : دوخ  اب  لـیئادرد  يزور  نیمز ، نامـسآ و 
دنوادخ دیسر ، رازه  ود  یس و  هب  وا  ياهلاب  داد ، وا  هب  تشاد  هچنآ  لثم  ییاهلاب  دنوادخ  نخس  نیا  رطاخ  هب  سپ  تفگ  هچ  دوخ  اب  وا  هک 
دنوادخ هک  یتقو  دیـسرن  یهلا  شرع  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  یتح  وا  رـس  دومن  زاورپ  لاس  دصناپ  رادقم  وا  نک . زاورپ  درک : یحو  لجوزع 

رترب يزیچ  متسه و  يرترب  ره  زا  رترب  نم  درگزاب  دوخ  قباس  ناکم  هب  کلم  يا  وا  هب  درک  یحو  هدش  هتسخ  لیئادرد  هک  تسناد  لجوزع 
شنوریب هکئالم  فوفـص  زا  تفرگ و  وا  زا  ار  وا  ماقم  اهلاب و  یلاعت  دنوادخ  سپـس  درادـن . دوجو  نم  نأش  ردـق و  زا  رترب  تسین و  نم  زا 

هک درک : یحو  منهج  نزاخ  کلام  هب  یلاعت  دـنوادخ  دـمآ  ایند  هب  هبنـشجنپ  بش  لوا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یتقو  اـت  دومن .
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارب  دولوم  نیا  نوچ   ) دنک شوماخ  بشما  هحفـص 37 )  ) دولوم تمظع  رطاخ  هب  نآ  لها  رب  ار  منهج  شتآ 

يارب بشما  هک  يدوـلوم  رطاـخ  هب  نادرگ  رطعم  هدـب و  تنیز  ار  تشهب  هک  تشهب  نزاـخ  ناوـضر  هب  دوـمن : یحو  زین  و  هدـمآ ) اـیند  هـب 
رگیدمه رادید  هب  هداد  تنیز  ار  دوخ  هک  دومن  یحو  نیعلا  روح  هب  دنوادخ  هاگنآ  تسا . هدش  دلوتم  ایند  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

، حیبست هداتسیا و  شیوخ  فوفص  رد  داد  روتسد  هکئالم  هب  تسا و  هدش  دلوتم  ایند  راد  رد  دمحم  يارب  بشما  هک  يدولوم  رطاخب  دیورب 
رازه رازه  هورگ  ره  هک  هکئالم . زا  هورگ  رازه  اب  داد  روتـسد  لیئربج  هب  دنوادخ  هاگنآ  بشما . دولوم  تمظع  هب  دیئوگب  ریبکت  دـیجمت و 

ياهکئالم ناشیا  هارمه  دناهدش . نیئزت  توقای  دیراورم و  اب  هک  ییاهریـشمش  اب  هدـش  قاری  نیزم و  دیفـس  هایـس و  ياهبـسا  رب  راوس  کلم 
رطاخ هب  ار  وا  وگب  تینهت  ایب و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مربمایپ  يوس  هب  تسا  رون  زا  ییاهقبط  ناشناتـسد  رد  هک  نویناحور  مانب 

وا هب  راذگب . مارتحا  وگب و  کیربت  وا  هب  مداهن  نیـسح  ار  تدـنزرف  نیا  مسا  هک  وگب  دـمحم  هب  لیئربج  يا  مالـسلاهیلع . نیـسح  شدولوم 
ور و هلابند  رب  ياو  وا . لتاق  رب  ياو  سپ  تشک  دنهاوخ  ار  وت  نیـسح  تادوجوم  نیرتدـب  وت و  تما  زا  مدرم  نیرتدـب  دـمحم  يا  هک  وگب 

نم زا  زین  اهنآ  مرازیب و  مالسلاهیلع  نیسح  نیلتاق  زا  نم  مالسلاهیلع . نیسح  نیلتاق  هتسد  رس  رب  ياو  مالسلاهیلع و  نیسح  لتاق  هدننک  يرای 
هارمه هب  مالسلاهیلع  نیسح  لتاق  تسین . رتمرجم  رتراکهانگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتاق  زا  سک  چیه  تمایق  زور  هکیتسردب  دنتـسه  رازیب 

نیــسح لـتاق  رادـید  دـنموزرآ  مـنهج  شتآ  دـنوشیم و  شتآ  رد  لـخاد  تـسه  زین  يرگید  يادـخ  هللا  زجب  دــندرک  رکف  هـک  یناـسک 
دمآیم دورف  نامسآ  زا  لیئربج  هک  یلاح  نامه  رد  تسا . تشهب  هب  قاتشم  ادخ  زا  تعاطا  رطاخ  هب  هک  یـسک  زا  شیب  تسا  مالـسلاهیلع 

رد هک  تسا  یبـش  هچ  بشما  لـیئربج  يا  تفگ : وا  هب  لـیئادرد  تشذـگ . لـیئادرد  کـیدزن  هحفـص 38 )  ) زا دـناسرب  ار  دـنوادخ  مایپ  ات 
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تسا هدش  دلوتم  ایند  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارب  يدنزرف  هن  تفگ : لیئربج  هدش ؟ اپ  رب  ایند  لها  تمایق  رگم  تساغوغ  نامـسآ 
نآ قح  هب  لیئربج  يا  تفگ : کلم  نآ  میوگ . تینهت  ار  شدـنزرف  تدالو  وا  هب  ات  ربمایپ  يوس  هب  تسا  هداتـسرف  ارم  لاـعتم  دـنوادخ  هک 
زا شدولوم  قح  هب  هک  وگب  وا  هب  ناـسرب و  ارم  مالـس  يدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دزن  هب  رگا  هدرک  قلخ  ار  وـت  ارم و  هک  یـسک 
هللا یلص  ربمایپ  دزن  لیئربج  دنادرگزاب . نم  هب  هکئالم  فوفص  رد  ار  نم  ماقم  لاب و  رپ و  دوش و  یضار  نم  زا  هک  هاوخب  لجوزع  دنوادخ 

هب ربمایپ  داد  زین  تیلست  ار  وا  دیناسر و  وا  هب  دوب  هدومن  رما  هک  يروطنامه  ار  دنوادخ  مالـس  تفگ و  تینهت  وا  هب  دمآ و  دورف  هلآ  هیلع و 
هچ نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هللا . لوسر  ای  هلب  درک : ضرع  دنـشکیم ؟ ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  تما  اـیآ  تفگ : لـیئربج 

رازیب ناشیا  زا  زین  لجوزع  دنوادخ  مرازیب و  نیـسح  نیلتاق  زا  نم  دنیامن ، يراک  نینچ  دـنهاوخیم  هک  هدـش  هچ  نم  تما  رب  تسا ، يراک 
دزن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـی  مرازیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نیلتاـق  زا  مه  نم  تـفگ : زین  لـیئربج  تـسا .
شاک يا  دومرف : تسیرگ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هاگنآ  داد . یلست  ار  وا  تفگ و  تینهت  وا  هب  تفر و  مالسلااهیلع  همطاف  شرتخد 

نیا هب  مهنم  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  تسا ، منهج  شتآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتاق  مدـیئازیمن ، ار  كدوک  نیا  نم 
يهمئا ماـما ، نآ  زا  هک  دـیایب  یماـما  وا  زا  هکنیا  اـت  دوـشیمن  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  نکلو  مالـسلااهیلع  همطاـف  يا  مهدـیم  تداـهش 

مالسلاهیلع و نسح  هدش  تیاده  مالـسلاهیلع ، یلع  زا ، دنترابع  نم  زا  دعب  هدننک  تیاده  يهمئا  و  دمآ . دنهاوخ  ماما  نآ  زا  دعب  رگتیاده 
رایسب مالسلاهیلع ، یلع  هحفص 39 )  ) نب دمحم  هدننک  تعافش  مالسلاهیلع ، نیسحلا  نب  یلع  هدش  يرای  مالـسلاهیلع ، نیـسح  هدننک  يرای 

، مالسلاهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اضر ، مالـسلاهیلع و  مظاک  رفعج  نب  یـسوم  نیما  مالـسلاهیلع ، قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هدنناسر  دوس 
مالسلاهیلع و يرگسعلا  یلع  نب  نسح  هدنناد  رایـسب  مالـسلاهیلع ، یقنلا  دمحم  نب  یلع  نمؤم  و  مالـسلاهیلع ، داوجلا  یلع  نب  دمحم  لاعف 

تـسد نتـسیرگ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  تسا  جـع )  ) دـمحم لآ  مئاق  وا  مان  هک  میرم ، نب  یـسیع  وا  رـس  تشپ  دـناوخیم  زامن  هکنآ 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ربمایپ  تفگ : سابعنبا  درک . فیرعت  ار  دیدیم  هک  یباذع  کلم و  نآ  نایرج  ربمایپ  يارب  لیئربج  سپـس  تشادرب .

هکلب هن ، وت  رب  دولوم  نیا  قح  هب  ادنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  دوب  هدش  هدیچیپ  یمـشپ  ياهچراپ  رد  هک  یلاح  رد  تفرگ 
بوقعی مالسلاهیلع و  قحسا  مالسلاهیلع و  لیعامسا  مالـسلاهیلع و  میهاربا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شدج  دولوم و  نیا  رب  وت  قح  هب 

لیئادرد و زا  وش  دونشخ  یضار و  دشابیم ، وت  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  دنزرف  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  ینأش  ردق و  رگا  مالسلاهیلع 
کلم نآ  تشذگرد و  کلم  نآ  زا  دومرف و  تباجا  ار  ربمایپ  ياعد  دنوادخ  سپ  نادرگزاب . وا  هب  ار  هکئالم  فوفـص  رد  شماقم  اهلاب و 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالغ  هکنیا  هب  تسا  روهـشم  تشهب  رد 
هک یظ  رد  داتسرف  نم  يارب  روگنا  ياهشوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  تفگ : هک  تسا  لقن  ناملـس  زا  راحب  رد  تسا . هلآ 

. دننک لوانت  روگنا  نیا  زا  نم  اب  ات  روایب  نم  دزن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح  ناملـس  يا  دومرف  نم  هب  دوبن و  روگنا  مسوم 
ناشرهاوخ لزنم  هب  متفاین ، اجنآ  ار  ناـشیا  یلو  متفر  مالـسلااهیلع  همطاـف  ناـشردام  لزنم  هب  ود  نآ  لاـبند  هب  نم  سپ  دـیوگیم : ناـملس 

هللا یلـص  هللا  لوسر  متفاین  ار  اهنآ  هک  متفگ  ناشیا  هب  متـشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  متفاین ، ار  ناـشیا  زاـب  متفر  موثلکما 
ار اهنآ  سک  ره  مناگدید ، رون  میاههچب ، ياو ، يا  دـندومرف : هاگنآ  دنتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  و  هحفص 40 )  ) دندش تحاران  هلآ  هیلع و 

هلان نینچ  هک  تسا  هدـش  هچ  دـمحم  ای  تفگ : دـمآ  دورف  نامـسآ  زا  لیئربج  هظحل  نآ  رد  تسا  بجاو  وا  رب  ادـخ  تشهب  دروایب  نم  دزن 
يهنیک زا  ود  نآ  رب  نم  هکیتسردب  متحاران ، مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  منارـسپ  ندش  مگ  رطاخب  دومرف : ترـضح  یتحاران ؟ ینکیم و 
تـسا رتدـیدش  نایدوهی  هنیک  زا  نیقفانم  هلیح  هکیتسردـب  سرتب  نیقفانم  گنرین  زا  ود  نآ  يارب  دـمحم  ای  تفگ : لیئربج  مسرتیم . دوهی 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دیوگیم : ناملس  دناهدیباوخ . حادحدلایبا  غاب  رد  تمالس  تحص و  رد  نیسح  نسح و  تنارسپ  هک  دمحم  يا  نادب 
رد اهنآ  هک  یلاح  رد  میدـش  لخاد  غاـب  هب  هکنیا  اـت  متفر  ناـشیا  هارمه  زین  نم  داـتفا و  هار  حادـحدلایبا  غاـب  يوس  هب  هظحل  ناـمه  هلآ  و 

دوب و هدرک  عمج  تخرد  زا  گرب  زا  ياهتـسد  شناهد  رد  دومنیم و  تظفاحم  ناشیا  زا  گرزب  يرام  دندوب و  هدیباوخ  رگیدمه  شوغآ 
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نم هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : تخادنا و  ناهد  زا  ار  اهگرب  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  رام  نآ  دزیم . داب  ار  اهنآ 
ارم تفرگ و  مشخ  نم  رب  دنوادخ  مدیزرو ، تلفغ  دنوادخ  رکذ  زا  ياهظحل  هک  متسه  یبورک  کئالم  زا  ياهتـشرف  نم  نکلو  متـسین  رام 

صخش لابند  نونکات  عقوم  نآ  زا  هک  تساهلاس  نم  درک و  درط  نیمز  هب  نامسآ  زا  دیئامنیم و  هدهاشم  هک  دومن  خسم  يرام  تروص  هب 
مدرگزاب دوخ  لوا  ناکم  هب  دیامن و  محر  نم  هب  دنوادخ  هک  دیاش  دیامن  دنوادخ  دزن  ارم  تعافـش  ات  مهاوخب  وا  زا  هک  مدرگیم  یمیرک 

يوس هب  هلجع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : ناملس  تساناوت . رایسب  يراک  ره  رب  وا  هکیتسردب  مدوب  هک  تروص  نامه  هب 
هحفـص  ) لوسر ناوناز  يور  رب  دندش و  رادـیب  باوخ  زا  اهنآ  هکنیا  ات  تفرگ  شوغآ  رد  ار  ناشیا  تفر و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و 

ار وا  تعافش  نم  تسا ، یبورک  کئالم  زا  یکلم  هتشرف  نیا  منارسپ  يا  دومرف : ناشیا  هب  ترضح  دنتسشن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ( 41
دنتفر و تعرس  هب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هاگنآ  دیئامنب ، دنوادخ  دزن  ار  وا  تعافش  زین  امـش  میامنیم  امـش  هطـساو  هب  دنوادخ  دزن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  وت  بیبح  ام  دج  قح  هب  ادنوادخ  دندومن : اعد  نینچ  نیا  دندناوخ و  زامن  تعکر  ود  دنتفرگ و  وضو 
ناملـس نادرگزاـب . شلوا  لاـح  هب  ار  کـلم  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ناـمردام  قحب  مالـسلاهیلع و  یـضترم  یلع  نامردـپ  قح  هب  و 
تراشب هتشرف  نآ  هب  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هکئالم  زا  یتعامج  هارمه  هب  لیئربج  هاگان  دش  مامت  هداز  گرزب  ود  نآ  ياعد  ات  دیوگیم :

دنتفر الاب  نامسآ  يوس  هب  هتشرف  نآ  قافتا  هب  سپس  دنادرگیم . زاب  شلوا  هاگیاج  لکـش و  هب  ار  وا  هدش و  یـضار  وا  زا  دنوادخ  هک  داد 
مـسبت هک  یلاح  رد  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  هب  لیئربج  سپـس  دندوب ، یلاعت  دـنوادخ  حـیبست  لوغـشم  هکیلاح  رد 

دیوگیم ناشیا  هب  دنکیم و  راختفا  نامسآ  تفه  کئالم  همه  رب  هتشرف  نآ  هکیتسردب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  تفگ : دومنیم 
. متسه مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هدید  رون  هداز و  اقآ  ود  هدش  تعافـش  نم  تسا ، نم  لثم  یـسک  هچ 

لیئاصلص ار  وا  هک  دوب  نمؤم  يهکئالم  زا  یکلم  دومرف : ترـضحنآ  هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  ثیدح  رد  راحب  رد 
ياهریزج رد  ار  وا  تسکش و  ار  شیاهلاب  تفرگ و  ار  وا  رپ  دنوادخ  دومن ، ریخأت  یکدنا  یلو  داتسرف  يراک  يارب  ار  وا  دنوادخ  دنتفگیم 

هب هک  دنتـساوخ  هزاجا  دنوادخ  زا  دندش و  لزان  بش  نآ  رد  هکئالم  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تدالو  بش  ات  تخادنا ، ایرد  ریازج  زا 
دنوادخ دنیوگب . تینهت  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  وا و  هب  دنیایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـج  يوس 

ات دنتشاذگ  رگید  هحفص 42 )  ) نامسآ هب  ینامـسآ  زا  دندمآ و  نیئاپ  شرع  زا  هورگ  هورگ  کئالم  هاگنآ  داد ، هزاجا  زین  یلاعت  كرابت و 
هکئالم يا  تفگ : ناشیا  هب  لیئاصلـص  هاگنآ  دنداتـسیا . دـندید ، ار  وا  دـندومن . رذـگ  دوب  هداتفا  نآ  رد  لیئاصلـص  هک  ياهریزج  زا  هکنیا 

نیرتیمارگ هک  تسا  هدمآ  ایند  هب  يدازون  بش  نیا  رد  لیئاصلـص  يا  دنتفگ : وا  هب  دیئآیم ؟ دورف  اجک  رد  و  دیوریم ؟ اجک  هب  دنوادخ 
نـسح شردارب  مالـسلااهیلع و  همطاف  شردام  مالـسلاهیلع و  یلع  شردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدـج  زا  دـعب  ایند  رد  دولوم 

یلص دمحم  شبیبح  هب  تدالو  نیا  رطاخب  هک  میتساوخ  هزاجا  دنوادخ  زا  ام  مالـسلاهیلع  نیـسح  زج  تسین  یـسک  وا  تسا و  مالـسلاهیلع 
راگدرورپ هک  ییادخ  هب  ار  امـش  ادخ  يهکئالم  يا  تفگ : لیئاصلـص  تسا . هداد  هزاجا  ام  هب  زین  دـنوادخ  میئوگب ، تینهت  هلآ  هیلع و  هللا 

دیربب ادخ  بیبح  يوس  هب  دوخ  هارمه  زین  ارم  هک  مهدیم  مسق  بشما  دولوم  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شبیبح  هب  تسامش و  نم و 
مـشچ نم  ناهانگ  زا  هک  دهاوخب  تسا ، هداد  وا  هب  ادخ  هک  بشما  دولوم  قح  هب  دـنوادخ  زا  هک  مهاوخب  وا  زا  مه  نم  دـیهاوخب و  وا  زا  و 

ار وا  دندرک و  شتباجا  هکئالم  دنادرگزاب . متشاد  نیبرقم  هکئالم  رانک  رد  هک  یماقم  هب  ارم  دشخب و  دوبهب  ار  میاهلاب  یگتسکش  دشوپب و 
دنتفگ تینهت  مالسلاهیلع  نیسح  شرسپ  تدالو  رطاخ  هب  ربمایپ  تمدخ  هک  یماگنه  دندرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  هب  دوخ  اب 

دنوادخ زا  هک  دنداد  مسق  مالسلاهیلع  نیسح  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک و  ضرع  ترـضحنآ  هب  زین  ار  هتـشرف  نآ  نایرج 
دوـب نیبرقم  يهکئـالم  اـب  هک  شماـقم  هب  ار  وا  دـشخب و  دوـبهب  ار  شیاـهلاب  یگتـسکش  درذـگب و  وا  ناـهانگ  زا  هـک  دـیامن  تساوـخرد 

. هدب نم  هب  ار  نیسح  مرسپ  تفگ : وا  هب  تفر و  مالسلااهیلع  همطاف  دزن  هب  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دنادرگزاب ،
يارب مالـسلاهیلع  نیـسح  داد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دوب  هدـش  قادـنق  هک  یلاح  رد  ار  نیـسح  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
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رب ار  كدوک  هکیلاح  رد  تفر  هکئـالم  هحفـص 43 )  ) يوس هب  شدنزرف  اب  ادخ  لوسر  تشاد ، ياهناکدوک  ینیریـش  درکیم و  زان  شدج 
هب ار  كدوک  دومن و  هلبق  هب  ور  لاح  نامه  اب  دومنیم . شیاتـس  دمح و  ار  یلاعت  دـنوادخ  تفگیم و  ریبکت  لیلهت و  دوب و  هتفرگ  تسد 

یتمالـس ار  وا  يهتـسکش  ياهلاب  امن و  یـشوپ  مشچ  لیئاصلـص  هانگ  زا  نیـسح  مرـسپ  قح  هب  ادنوادخ  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس 
زا درک و  لوبق  ار  ادـخ  لوـسر  ياـعد  زین  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  نادرگزاـب . تشاد  نیبرقم  هکئـالم  اـب  هک  یماـقم  هب  ار  وا  شخبب و 

. دنادرگزاب تشاد ، نیبرقم  هکئالم  اب  هک  یماقم  هب  ار  وا  دیشخب و  دوبهب  ار  وا  ياهلاب  یگتسکش  دومن و  یـشوپ  مشچ  لیئاصلـص  ناهانگ 
نیا ( 1 ( ) هحفص 44 . ) تسا هدمآ  ایعل  ثیدح  رد  هک  دشاب  ياهتشرف  نآ  زا  ریغ  دراد  مان  لیئاصلـص  هک  هتـشرف  نیا  دراد  لامتحا  میوگیم :

. دراد قرف  دش  هدوبر  هک  يرتشگنا  اب  الامتحا  تسا  تماما  تاناما  زا  رتشگنا 

ناشیا نیب  هک  یلئاضف  زین  هدمآ و  نسح  ماما  شردارب  لاوحا  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  هب  ترضح  نآ  صوصخم  لیاضف  زا  یـضعب  رکذ  رد 
تسا سلجم  ود  نآ  رد  ترضح و  نآ  تفالخ  تماما و  لئالد  زا  یضعب  نایب  دوب ، كرتشم 

ناشیا نیب  هک  یلئاضف  زین  هدـمآ و  نسح  ماـما  شردارب  لاوحا  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  هب  ترـضح  نآ  صوصخم  لـیاضف  زا  یـضعب  رکذ  رد 
ترـضح نآ  لیاضف  زا  یـضعب  رکذ  رد   < تسا سلجم  ود  نآ  رد  ترـضح و  نآ  تفالخ  تماما و  لئالد  زا  یـضعب  ناـیب  دوب ، كرتشم 

نیسح ماما  تفالخ  تماما و  لئالد  نایب  رد  <

ترضح نآ  لیاضف  زا  یضعب  رکذ  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : هک  تسا  لـقن  ةرم  نب  یلعم  زا  شدانـسا  هب  لـماک  رد  ترـضح  نآ  لـیاضف  زا  یـضعب  رکذ  رد 
نیـسح دراد . تسود  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  ار  یـسک  ره  دراد  تسود  دنوادخ  متـسه  نیـسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  دندومرف :

دزن اذـغ  لوانت  يارب  يزور  هک : تسا  لقن  يرماعلا  یلعم  زا  لماک  رد  زین  و  تسا . ناگداون  زا  ياهون  نادـنزرف و  زا  يدـنزرف  مالـسلاهیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درکیم  يزاب  ناکدوک  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  اجنآ  رد  مدش ، توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نیا درکیم و  رارف  دیرپیم و  ترـضحنآ  شوغآ  هب  كدوک  درک و  زاب  ار  دوخ  شوغآ  سپـس  تفر . وا  يوس  هب  مدرم  ناگدـید  ربارب  رد 
هناچ ریز  هب  ار  شتسدکی  تفرگ و  ار  وا  هللا  لوسر  هکنیا  ات  تخادنایم . هدنخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  راک  نیا  اب  نینچ 

: دومرف سپـس  دیـسوبیم . ار  وا  ناهد  و  هحفـص 45 )  ) تشاذـگ وا  ناهد  رب  ار  شناهد  تشاذـگ و  نیـسح  ندرگ  هب  ار  شرگید  تسد  و 
مالسلاهیلع نیسح  دراد  تسود  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  ار  یـسک  ره  دراد  تسود  دنوادخ  متـسه . نیـسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  مدید  تفگ : هک  هدمآ  هملـسما  زا  ربتعم  دانـسا  هب  ملاوع  رد  تسا .) طابـسا  زا  یطبـس   ) تسا ناگداون  زا  ياهون 
هب دوبن . ایند  نیا  ياهـسابل  زا  هک  دوب  هدـناشوپ  ابیز  رایـسب  ياهماـج  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرـسپ  نت  رب  هکیلاـح  رد  يدـیع  زور  رد  ار  هلآ 

نیـسح يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ياهیدـه  ساـبل  نیا  دوـمرف : ترـضح  تـسیچ ؟ ساـبل  نـیا  هللا  لوـسر  اـی  مدرک : ضرع  ترـضح 
نیـسح نت  رب  ار  ساـبل  نـیا  زین  نـم  تـسا و  لـیئربج  ياـهلاب  رپ و  كرک و  زا  هچراـپ  نـیا  هکیتسردـب  هدرک ، هیدـه  نـم  هـب  مالـسلاهیلع 

لقن سابعنبا  زا  ملاوع  رد  مراد . تسود  ار  زورما  نم  تسا و  تنیز  زورما  هکیتسردب  مدرک  تنیز  ار  وا  سابل  نیا  اب  مدرک و  مالـسلاهیلع 
چیه نآ  ياهراوید  رد  دوب و  دیفـس  دیراورم  زا  هک  مدید  ار  يرـصق  تشهب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسا 

ترـسپ يارب  تفگ : تسیک ؟ يارب  رـصق  نیا  لیئربج  نم  بیبح  متفگ  دوب . دـیراورم  زا  هچراپکی  رـصق  نآ  ماـمت  دوبن و  یلاـصتا  هنخر و 
متفاکش متفرگ و  ار  بیس  نآ  متفای و  یبیـس  متفر  رـصق  نآ  يولج  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح 

نیـسح ترـسپ  يارب  نم  تفگ : تسیرگ و  هیروح  نآ  یتـسه ؟ یـسک  هچ  يارب  وت  متفگ : دـمآ  نوریب  ياهیروح  بیـس  نآ  ناـیم  زا  سپ 
هب دراد  تسود  سک  ره  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  لقن  شنیرهاط  ناردپ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  ملاوع  رد  زین  و  متسه . مالسلاهیلع 
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: دنتفگ هک  هدش  لقن  بیعش  نب  ورمع  اجر و  نب  لیعامسا  درگنب . مالسلاهیلع  نیسح  هب  دنک ، هاگن  نامـسآ  لها  دزن  نیمز  لها  نیرتبوبحم 
هب دراد  تسود  سک  ره  تـفگ : هللادـبع  تشذـگ ، صاـعلا  نـب  ورمع  نـب  نمحرلادـبع  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 46 )  ) ماـما يزور 

دنتفگن ینخس  ترضحنآ  اب  سپ  دنک . هاگن  تسا  رذگ  لاح  رد  نونکا  هک  يدرف  نیا  هب  دنک  هاگن  نامسآ  لها  دزن  نیمز  لها  نیرتبوبحم 
نم ینادیم  ایآ  تفگ : وا  هب  ترـضح  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هب  يردخ  دیعـسوبا  سپ  دـش  نیفـص  گنج  ياهبـش  هکنیا  ات 

تسا رتهب  رترب و  نم  زا  مردپ  هک  مسق  ادخب  یگنجیم ! نیفـص  زور  رد  مردپ  نم و  اب  لاحنیا  اب  متـسه  نامـسآ  لها  دزن  مدرم  نیرتبوبحم 
نا و  : ) دومرف هک  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  نخـس  ياهدینـشن  ایآ  تفگ : يردـخ  دیعـسوبا  هب  هاـگنآ  اـمن . یهاوخ  رذـع  نک و  هبوت  سپ 

تعاطا و يوریپ و  هکیتسردـب  هک : ار  ادـخ  لوسر  نخـس  ياهدینـشن  ایآ  و  امهعطت ) الف  ملع  کل  سیل  ام  یب  كرـشت  نأ  یلع  كادـهاج 
زا ادنتسم  ملاوع  رد  زین  و  درادن . دوجو  دنوادخ  تیصعم  رد  قولخم  يارب  یگدنب  دومرف : زین  دشاب و  فورعم  ریخ و  روما  رد  دیاب  یگدنب 

نیـسح پچ و  يوـناز  هب  ار  میهاربا  شرـسپ  هکیلاـح  رد  میدوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دزن  اـم  تفگ : هک  تسا  لـقن  ساـبعنبا 
ماگنه نیا  رد  ارنآ  راب  کی  دیسوبیم و  ار  نیا  رابکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب و  هداد  رارق  شتسار  يوناز  يور  ار  مالسلاهیلع 

زا یمایپ  لیئربج  دومرف : ترـضح  تفر ، ناشیا  دزن  لیئربج  هک  یماگنه  سپ  دناسرب . وا  هب  ار  ملاع  ود  راگدرورپ  مایپ  ات  دش  لزان  لیئربج 
رب هک  ار  كدوک  ود  نیا  دیامرفیم : هدیناسر و  مالس  وت  هب  تراگدرورپ  دمحم  يا  درک : ضرع  لیئربج  ياهدروآ ؟ نم  يارب  مراگدرورپ 

درک و میهاربا  رب  يرظن  هللا  لوسر  امن . يرگید  يادف  هدب و  رارق  يرگید  هیدف  ار  یکی  سپ  دـننامیمن  وت  يارب  ود  ره  يداد  رارق  تیوناز 
هک هاگ  ره  تسا و  زینک  میهاربا  ردام  هکیتسردب  دومرف : هاگنآ  تسیرگ و  سپس  دومن ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 47 )  ) هب يرظن  هاگنآ 

میومع رسپ  شردپ  مالسلااهیلع و  همطاف  مرتخد  مالسلاهیلع  نیسح  ردام  یلو  دش  دهاوخن  نوزحم  تحاران و  وا  يارب  نم  زج  یسک  دریمب 
وا يارب  مدوخ  میومع و  رسپ  مرتخد و  دورب  ایند  زا  وا  هاگ  ره  تسا و  نم  نوخ  تشوگ و  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع 
هک وگب  دـنوادخ  هب  لـیئربج  يا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  نیـسح  يهراـبرد  ود  نآ  زا  نم  نزح  یتحاراـن و  دـش و  میهاوخ  تحاراـن  نوزحم و 
ره تفر و  ایند  زا  میهاربا  زور  هس  زا  سپ  دـیوگیم : ساـبعنبا  مداد . رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ییادـف  ار  وا  نوچ  دریگب  نم  زا  ار  میهاربا 

اهبل و دنابـسچیم ، دوخ  هنیـس  هب  دیـسوبیم و  دیـشکیم و  شوغآ  رد  ار  وا  دـیدیم  ار  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هاگ 
تسا لقن  میعننبا  زا  قودص  خیش  یلاما  رد  دیدرگ . وا  يادف  مرسپ  میهاربا ، هک  یسک  يادف  هب  نم  يا  دومرفیم : دیکمیم و  ار  وا  نادند 

لها تفگ : ورمعنبا  درک : لاؤـس  نآ  مـکح  هـشپ و  نوـخ  يهراـبرد  وا  زا  دـمآ و  وا  دزن  هـب  يدرم  هـک  مدوـب  ورمعنـبا  دزن  تـفگ : هـک 
رـسپ هکیلاـح  رد  دـنکیم  لاؤس  هشپ  نوـخ  يهراـبرد  نم  زا  هک  دـینیبب  ار  وا  تفگ : ورمعنبا  متـسه  قارع  لـها  تفگ  درم  نآ  ییاـجک ؟

يوبشوخ لگ  ود  مالسلاهیلع  نیسح  مالسلاهیلع و  نسح  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  دنتشک و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یلع نب  نیـسح  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدـید  تفگ : هک  تسا  لقن  نامی  نب  هفیذـخ  زا  یلاما  رد  دنتـسه . ایند  زا  نم 

هب مناـج  هک  یـسک  هب  مسق  دیـسانشب ، دـینیبب و  بوخ  ار  وا  سپ  تسا  یلع  نب  نیـسح  نیا  ساـنلا  اـهیا  دومرفیم : هتفرگ و  ار  مالـسلاهیلع 
زا لـماک  رد  و  هحفص 48 ) . ) دنتـسه تشهب  رد  زین  وا  ناتـسود  ناتـسود  دنایتشهب و  وا  ناتـسود  تسا  تشهب  رد  رـسپ  نیا  تسوا  تسد 

سک ره  دومرفیم : نینچ  دیسوبیم و  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادخ  لوسر  هک  مدید  تفگ : هک  هدمآ  هللا ) همحر   ) يرافغ رذیبا 
باذع شتآ و  هب  شتروص  دشاب ، هتـشاد  تسود  صالخا  قدص و  يور  زا  ار  ناشیا  نادنزرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح 

زا ار  وا  هک  یهانگ  رگم  دنامیمن  یقاب  وا  زا  یهانگ  چـیه  دـشاب  رازنـش  نابایب و  ياهگیر  دادـعت  هب  شناهانگ  رگا  یتح  تخوس  دـهاوخن 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوناز  يور  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفگ : هک  هدمآ  یـسراف  ناملـس  زا  ملاوع  رد  دنک . جراخ  نامیا 

ماما و رسپ  ماما ، وت  یتسه . تاداس  ردپ  یتسه و  دیس  رسپ  دیس ، وت  تفگیم : دندیسوبیم و  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضحنآ  دوب و 
دمحم لآ  مئاق  ناـشیا  نیمهن  هک  دنتـسه  وت  لـسن  زا  همئا  زا  رفن  هن  یتسه ، یهلا  جـجح  ردـپ  تجح و  رـسپ  تجح ، وت  یتسه . همئا  ردـپ 
یناکم رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  هاـگ  ره  هک  تسا  لـقن  یناـمی  سوواـط  زا  يربط  زا  بختنم  رد  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اریز  دومنیم ، تیاده  وا  يوس  هب  ار  مدرم  شیولگ  ریز  یناشیپ و  يدیفس  ییانـشور و  تسـشنیم  کیرات 
تسا و هدـیباوخ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دـید  سپ  دـش  لزان  نیمز  هب  لیئربج  يزور  دیـسوبیم . ار  شیولگ  ریز  یناشیپ و  اـهراب 
هب عورش  وا  اب  یکدوک  نابز  اب  تسشن و  مالسلاهیلع  نیسح  دزن  لیئربج  دیرگیم ، ناکدوک  تداع  هب  شاهراوهاگ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح 

مالسلاهیلع نیسح  شرـسپ  اب  یناسنا  ییوگ  هک  دینـش  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تشذگن  يزیچ  دومن ، نخس 
اب هک  تسا  لیئربج  نیا  هک  داد  ربخ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شردپ  دـیدن ، ار  یـسک  درک  هاگن  هچ  ره  یلو  دـیوگیم  نخس 

هحفص  ) يهزانج مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  مدید  تفگ : هک  تسا  لقن  کلام  نب  سنا  زا  بختنم  رد  دیوگیم . نخس  مالسلاهیلع  نیسح 
هریرهابا هک  مدید  میدش ، قراف  زامن  زا  هک  یتقو  میدناوخ ، زامن  هزانج  رب  وا  اب  مه  ام  سپ  دومنیم  عییـشت  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  ( 49

راک نیا  هریرهابا  يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دلامیم . دوخ  تروص  هب  درادیمرب و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياهمدق  كاخ 
هب لئاضف ) زا   ) منادیم امـش  زا  نم  هک  ار  هچنآ  دـننادب  مدرم  رگا  مسق  ادـخب  هللا  لوسر  نباـی  نک  اـهر  ارم  درک : ضرع  هریرهاـبا  نکن . ار 

مدینش دوخ  شوگ  ود  نیا  اب  هللا  لوسر  نبای  دننکیم . لمح  ناشنامـشچ  هقدح  رب  ار  امـش  دننک  لمح  دوخ  ندرگ  رب  ار  امـش  هکنیا  ياج 
. تسا تشهب  لها  مدرم  مامت  ناناوج  رورس  نیسح  مرسپ  نیا  هکیتسردب  دومرف : ربنم  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  امـش  دج  هک 

لاسدرخ مالسلاهیلع  نیسح  دناوخیم و  زامن  شباحصا  زا  ياهدع  نیب  رد  يزور  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  لقن  دعـس  زا  سیل  زا  بختنم  رد 
تـشپ رب  تساخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفر  هدجـس  هب  ربمایپ  هک  یماـگنه  دوب . هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کـیدزن  دوب و 

نیسح ینابرهم  یمارآ و  هب  درادرب ، هدجس  زا  رـس  تساوخ  ربمایپ  هک  هاگنآ  سپ  دش ، ینالوط  ربمایپ  يهدجـس  رکذ  تسـشن . ترـضحنآ 
تشپ رب  هرابود  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنتـشاذگ  هدجـس  رب  رـس  زاب  نوچ  دنداد ، رارق  دوخ  رانک  دروآ و  نیئاپ  دوخ  تشپ  زا  ار  مالـسلاهیلع 

ات تفای  همادا  يراک  نینچ  دـندروآ و  نیئاپ  یمارآ  هب  ار  وا  ربمایپ  زاب  هکنیا  ات  دـماین  نیئاـپ  دـش و  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ماما هک  دیدیم  درکیم و  هراظن  ار  هنحص  نیا  دوب و  هداتـسیا  هک  يدوهی  يدرم  لاح  نیمه  رد  دندناسر . نایاپ  هب  ار  ناشزامن  ربمایپ  هکنیا 

. میئامنیمن لمع  هنوگنیا  ام  هک  ینکیم  دروخرب  ياهنوگ  هب  ناکدوک  اـب  دـمحم  يا  تفگ : دـنکیم ، هچ  شدـج  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
تفوطع رهم و  اب  لاـسدرخ  ناـکدوک  هحفـص 50 )  ) اب هنیآ  ره  دـیدروآیم  نامیا  شلوسر  دـنوادخ و  هب  مه  امـش  رگا  دـندومرف : ربماـیپ 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  تسد  هب  درم  نآ  سپـس  يراد ، ییوکین  قـالخا  تعیبط و  هچ  دـمحم  يا  تفگ : يدوهی  درم  دـیدرکیم . دروخرب 
رمع نب  هللادبع  زا  بختنم  رد  دید . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هبترم  یگرزب  قالخا و  يراوگرزب  هک  یتقو  دش  ناملسم  هلآ  هیلع و 

هک یلاح  رد  دمآ  شردام  دزن  زا  نیسح  ماگنه  نیا  رد  هک  دناوخیم  هبطخ  ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  تسا : هدش  لقن 
نیا ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دروخ . نیمز  هب  تروص  اب  درک و  ریگ  شاهماج  هشوگ  هب  شیاپ  ناهگان  دوب . کچوک  یلفط 

: تفگ درک و  تکاس  هیرگ  زا  ار  وا  دنابسچ و  شاهنیس  هب  هتفرگ و  شوغآ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  تسیرگ و  هنحص 
. تفرب تسد  زا  ملد  داتفا  مرـسپ  نیا  یتقو  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخب  تسا . شیاـمزآ  هیاـم  دـنزرف ، دـشکب . ار  ناطیـش  دـنوادخ 

دنوادخ هک  هنوگنامه  دشیم  يراج  شکشا  اعیرس  نارگید  یتحاران  زا  دوب و  بلقلا  قیقر  هللا  لوسر  هکیتسردب  داد  همادا  رمع  نب  هللادبع 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  تفگ : هک  تسا  لقن  تاداعـسلایبا  زا  بختنم  رد  امیحر .) نینمؤملاب  ناک  و  : ) دومرف یلاعت 

: دومرف دنکیم  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دینـش  ماگنه  نیا  رد  تشذگ ، مالـسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هناخ  رب  دش ، جراخ  هشیاع  هناخ 
تفرگ و ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاـگنآ  دـهدیم . رازآ  ارم  لد  وا  هیرگ  هک  ینادیمن  رگم  نک  تکاـس  ار  نیـسح  مالـسلااهیلع  همطاـف  يا 
وا ياضعا  نازوس  يامرگ  رد  دیدیم  هللا  لوسر  رگا  دشیم  هنوگچ  دنابسچ . شاهنیس  هب  دیـسوب و  ار  وا  يور  درک و  كاپ  ار  شیاهکـشا 
زا نیـسح  هکیلاح  هحفـص 51 )  ) رد دـنتخیمآرد ، نابایب  گیر  كاـخ و  اـب  ار  شنوخ  دـندیرب و  اـفق  زا  ار  شرـس  دـندرک و  هعطق  هعطق  ار 

کمک ماما  دیشکیم و  ترضحنآ  يولگ  ریز  هدرگ  رب  ریشمش  تسشن و  ترضح  هنیس  رب  دش و  مخ  رمش  دوب و  راضتحا  لاح  هب  یگنـشت 
نب یلع  زا  تنـس  لـها  زا  مارملا  ۀـیاغ  رد  درکیمن . يراـی  ار  یـسک  یلو  تساوـخیم  يراـی  درکن و  کـمک  ار  وا  یـسک  یلو  دـیبلطیم 
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هللا لوسر  سپ  دوب  ناشیا  دزن  بعک  نب  یبا  هک  یلاح  رد  مدیـسر  ادـخ  لوسر  دزن  دومرف : هک  تسا  لـقن  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
هنوگچ هللا  لوسر  اـی  تفگ : بعک  نب  یبا  نیمز ، اهنامـسآ و  تنیز  يا  هللادـبعابا  يا  يدـمآ  شوخ  دـندومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یلع نب  نیسح  تسا  هدیزگرب  يربمایپ  هب  ارم  هک  یسک  نامه  هب  یبا  يا  دومرف : ترضح  تسا ؟ نیمز  اهنامسآ و  تنیز  امش  زا  ریغ  یسک 
غارچ تسا : هدـش  هتـشون  یهلا  شرع  تسار  بناج  رب  انامه  تسا ، نیمز  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  رتفورعم و  نامـسآ  رد  مالـسلاهیلع 
كاپ كرابم و  هفطن  بلص و  رد  ار  وا  دنوادخ  هکیتسردب  ملاع  هریخذ  ملع و  يایرد  دنمورین ، زیزع و  اناوت ، ماما  تاجن ، یتشک  تیاده و 

ای دریگ  تروص  بالـصا  رد  يدوجو  دوش و  دـقعنم  شاهفطن  یقولخم  چـیه  هکنیا  زا  لـبق  ار  وا  تسا  هدومن  قـلخ  هداد و  رارق  يرهاـط  و 
ای تفگ : وا  هب  سپ  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ینیشن  هیداب  برع  هک  هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  دیایب . دوجوب  زور  بش و 

هیده مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح  يارب  ارنآ  ماهدـمآ و  وت  دزن  هب  نآ  اب  تسا و  هدام  هک  ماهدرک  دیـص  ییوهآ  هچب  هللا  لوسر 
شدـج دزن  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یماـگنه  درک . ریخ  ییاـعد  درم  نآ  يارب  درک و  لوبق  تفرگ و  ار  نآ  هللا  لوسر  سپ  ماهدروآ 

ماـما هک  تشذـگن  یتعاـس  داد ، وا  هب  ار  وهآ  ادـخ  لوسر  سپ  تساوخ  ار  وهآ  هچب  نآ  داتـسیا و  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
هچب نیا  ردارب  يا  تفگ : هاگنآ  دـنکیم  يزاب  نآ  اب  هک  دـید  ار  شردارب  لازغ  هچب  نآ  سپ  دـمآ  نسح  ماـما  دزن  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نیـسح ماـما  سپ  هداد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مدـج  ار  نـیا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نـسح  ماـما  ياهدروآ ؟ اـجک  زا  ار  وـهآ 
يزاـب نآ  اـب  هک  ياهداد  ییوهآ  هچب  مردارب  هب  هللا  لوـسر  اـی  تفگ : دـمآ و  هللا  لوـسر  شدـج  دزن  تعرـس  هحفص 52 )  ) هب مالـسلاهیلع 

ینابرهم اب  دادیم و  يرادلد  ار  وا  نکلو  دوب  تکاس  هللا  لوسر  درک و  رارکت  راب  دنچ  ار  نخـس  نیا  ياهدادن و  نم  هب  ارنآ  لثم  دنکیم و 
هک ماگنه  نیا  رد  درکیم . هیرگ  هب  عورش  وا  زاب  یلو  دوش  تکاس  هیرگ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  ات  درکیم  مارآ  ار  وا  نخـس  اب  و 

هارمه هب  ییوهآ  هدام  هک  دندید  سپ  تساخ  اپ  هب  مدرم  دایرف  دجسم  رد  رانک  رد  ناهگان  درکیم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب ار  اهنآ  هکنیا  ات  دناریم  ادخ  لوسر  يوس  هب  ار  ناوهآ  گرگ  نآ  هدمآ و  دجسم  رد  هب  دمآیم  ياهدام  گرگ  اهنآ  لابند  هک  شاهچب 
زا یکی  هک  متشاد  هچب  ود  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  نخس  هب  حیصف  نابز  اب  وهآ  سپـس  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن 
هک مدادیم  ریش  ار  وا  مدوب و  داش  رورسم و  ماهچب  نیا  دوجو  هب  نم  تسا و  نم  هچب  نیمود  نیا  هدروآ و  وت  دزن  هب  هتفرگ و  دایص  ار  اهنآ 
دزن رد  نیسح  هکنیا  رطاخب  هدب ، وا  هب  اعیرس  ربب و  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  دوخ  هچب  وهآ  يا  باتشب . باتـشب . دیوگیم ، يدانم  مدینـش  ناهگان 
دهد همادا  دوخ  هیرگ  هب  نیـسح  رگا  دناهتـشادرب . شیوخ  تدابع  هدجـس و  زا  رـس  هکئـالم  همه  دـنکیم و  هیرگ  هداتـسیا و  ادـخ  ربماـیپ 

کـشا هکنیا  زا  لبق  وهآ  يا  باتـشب  دیوگیم : نینچ  يدانم  هک  مدینـش  زین  دومن و  دـنهاوخ  يراز  هیرگ و  وا  هیرگ  هب  زین  نیبرقم  هکئالم 
ار امش  ات  مینکیم  طلـسم  تاهچب  وت و  رب  ار  گرگ  هدام  نیا  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  دوش . يراج  شیاههنوگ  يور  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

امش رضحم  هب  رتعیرس  هچ  ره  هکنیا  ات  دیدرگ  میاپ  ریز  نیمز  هللا  لوسر  ای  مدروآ  امش  يارب  رود  یتفاسم  زا  ار  هچب  نیا  نم  هاگنآ  دروخب .
شیاـههنوگ يور  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ياهکـشا  هکنیا  زا  لـبق  دروآ  وت  دزن  هب  ارم  هنوـگچ  هک  میوـگیم  دـمح  ار  دـنوادخ  نم  مسرب و 

ریخ و هب  وهآ  نآ  يارب  ربمایپ  هحفص 53 )  ) دندوشگ و لیلهت  ریبکت و  هب  نابز  بلطم  نیا  ندینش  ندید و  اب  باحصا  مدرم و  دوش . يراج 
هطساوب زین  ترضحنآ  تفر و  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  شردام  يوس  هب  نآ  اب  تفرگ و  ار  وهآ  هچب  مالسلاهیلع  نیـسح  دومن . اعد  تکرب 

هک تسا  لقن  نمیاما  زا  بختنم  رد  تسا . هدمآ  ثیدـح  نیا  لثم  همیدـق  بتک  یـضعب  زا  ملاوع  رد  و  دـش . لاحـشوخ  رایـسب  هنحـص  نیا 
رد هب  ات  دوب . مرگ  رایـسب  ناتـسبات و  مایا  زا  زور  نآ  مدش . راپـسهر  شترایز  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  میوناب  لزنم  يوس  هب  يزور  تفگ :

رانک ارهز  همطاف  ترـضح  هک  مدـید  مدرک  هاگن  لخاد  هب  رد  فاکـش  زا  سپ  تسا ، هتـسب  هناـخ  رد  هک  مدـید  مدیـسر  ترـضحنآ  هناـخ 
دناخرچیم و ار  نآ  یـسک  هچ  مدیدن  یلو  دنکیم  درآ  مدنگ  تسا و  ندیخرچ  لاح  رد  یتسد  بایـسآ  تسا و  هدیباوخ  یتسد  بایـسآ 
دهدیم و ناکت  ارنآ  یسک  هچ  مدیدن  یلو  تسا  هدیباوخ  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  هکیلاح  رد  دبنجیم ، مالسلاهیلع  زین  نیـسح  هراوهاگ 

روما نیا  ندید  زا  سپ  تفگ : نمیاما  تسا . نتفگ  رکذ  نتخادنا و  حیبست  لاح  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رانک  یتسد  هک  مدـید  زین 
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نونکا نم  هکیتسردـب  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرورـس  يوس  هب  مدرک و  بجعت  هبیرغ 
هب متساوخ  متفگ : ياهدید ؟ هچ  نمیاما  يا  دومرف : نم  هب  ترضح  سپ  مدوب  هدیدن  زگره  نونکات  ار  نآ  ریظن  هک  مدید  یبیجع  ییاهزیچ 

هتسخ دوب و  هزور  ماهمطاف  هکنادب  نمیاما  يا  دومرف : ترضح  منک . ضرع  رخآ  ات  ار  نایرج  مورب و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  میوناب  هناخ 
هاـگچیه هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاـپ و  دـیباوخ -  زین  وا  تخاـس و  هریچ  ار  یباوخ  وا  رب  دـنوادخ  سپ  دوب  مرگ  مه  اوه  هنـسرگ و  و 

ات داتـسرف  رگید  ياهتـشرف  دـیامن و  بایـسآ  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  هداوناخ  كاروخ  ات  داتـسرف  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  هاگنآ  دـباوخیمن - 
کیدزن ات  داتـسرف  زین  ار  رگید  ياهتـشرف  دوشن و  رادـیب  باوخ  زا  نم  يارهز  ات  دـهد  ناکت  هحفص 54 )  ) ار مالسلاهیلع  نیـسح  هراوهاگ 

رکذ زا  هاگچیه  همطاف  هکنیا  يارب  ددرگ ، روظنم  مالـسلااهیلع  ارهز  يارب  شباوث  دیوگب و  ار  لجوزع  دـنوادخ  حـیبست  ارهز  همطاف  تسد 
يارب ار  شـسیدقت  حـیبست و  باوث  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دوریم  باوخ  هب  نوچ  دـنکیمن . یتسـس  دوشیمن و  لفاغ  ناحبـس  يادـخ 

دناخرچیم و ار  ساتسد  بایسآ و  یسک  هچ  وگب  نم  هب  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  دیوگیم  نمیاما  دیامنیم . روظنم  مالـسلااهیلع  همطاف 
. تفگیم حیبست  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ياج  هب  یسک  هچ  و  تفگیم : نخس  وا  اب  دوب و  مالسلاهیلع  نیسح  نابنج  هراوهگ  یسک  هچ 

لیئاکیم مالسلاهیلع  نیسح  نابنج  هراوهگ  دناخرچیم ، لیئربج  ار  ساتسد  دومرف : درک و  نیریـش  یمـسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دزن اـم  تفگ : هک  تسا  لـقن  ساـبع  نب  هللادـبع  زا  نینچمه  بختنم  رد  تفگیم . رکذ  مالـسلاهیلع  ارهز  مرتخد  ياـج  هب  لیفارـسا  دوب و 

وا هب  ادـخ  لوسر  سپ  دومن  هیرگ  هب  عورـش  دـمآ و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ماـگنه  نیا  رد  هک  میدوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
متفر امـش  هناخ  هب  اهنآ  نتفای  يارب  دناهدش  مگ  زورما  نیـسح  نسح و  ردـپ  يا  تشاد : هضرع  همطاف ؟ يا  ینکیم  هیرگ  هچ  يارب  دومرف :

هللا لوسر  ماگنه  نیا  رد  هتفر  رهـش  زا  جراخ  هب  غاب  يرایبآ  يارب  شیپ  زور  جنپ  زا  یلع  دنتـسه و  اجک  هک  منادیمن  متفاین و  ار  اهنآ  یلو 
رمع يا  دومرف : سپس  نک  ادیپ  ارم ) نادنزرف   ) ارم ناگدید  رون  رکبابا  يا  دومرف : دوب  ناشیا  رـضحم  رد  هک  رکبوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

میدرک و باسح  ام  سپ  دـیوگیم : سابعنبا  دـینک . ادـیپ  ارم  ناگدـید  رون  دـیزیخرب و  نالف  يا  نـالف و  يا  رذاـبا و  يا  ناملـس و  يا  و 
مادکچیه دنتشگزاب و  همه  یتعاس  زا  سپ  تسا  هحفص 55 )  ) هداتسرف نیسح  نسح و  يوجتـسج  هب  ار  درم  داتفه  ادخ  لوسر  هک  میدید 

قح هب  ادنوادخ  تفگ : داتسیا و  دجسم  رد  رب  هاگنآ  شدنزرف  ود  ندش  مگ  رطاخ  هب  دش  نیگمغ  رایسب  ادخ  لوسر  سپ  دنتفاین  ار  ود  نآ 
ایرد ای  یکشخ و  رد  نم  لد  ياههویم  نم و  ناگدید  رون  رگا  مالسلاهیلع  مدآ  تاهدیزگرب  قح  هب  مالـسلاهیلع و  میهاربا  بیبح  تسود و 

دش لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  تفگ : سابعنبا  نیمحارلا . محرا  ای  راد  ناشتمالس  نک و  ظفح  يرش  ءوس و  ره  زا  ار  ناشیا  سپ  دنتسه 
يارب ياهتشرف  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  دنتسه . ترخآ  ایند و  ناراوگرزب  نینسح  هکیتسردب  شابم  نیگمغ  نوزحم و  هللا  لوسر  ای  تفگ : و 

دش لاحشوخ  ربمایپ  دناهدیباوخ . راجنلاینب  غاب  رد  ترسپ  ود  هکنادب  دنشاب  هداتسیا  ای  هتسشن  هچ  دنـشاب و  باوخ  هچ  هدرامگ  اهنآ  ظفح 
رود ناناملسم  دنداتفا و  هار  ترضحنآ  پچ  تمـس  رد  لیئاکیم  ترـضحنآ و  تسار  تمـس  رد  لیئربج  هکیلاح  رد  تفر  اهنآ  يوس  هب  و 
لاب نینـسح و  ریز  ار  دوخ  لاب  کی  دوب  ناشیا  ظفاحم  ياهتـشرف  اجنآ  رد  دـندش و  دراو  راجنلاینب  غاب  هب  یگمه  هکنیا  اـت  دـندوب  ناـشیا 

ار ناشیاهـسابل  تروص و  يور  اـت  هک  دوب  مشپ  زا  يزادـنا  ور  ناـشیا  زا  مادـک  ره  يور  رب  دوب و  هتفرگ  ناـشیا  رـس  يـالاب  ار  دوخ  رگید 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندوب . هتفر  باوخ  هب  رگیدـمه  شوغآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح  دوب و  هدـناشوپ 

باوخ زا  هکنیا  اـت  تشاذـگن  نیمز  ار  ناـشیا  دیـسوبیم و  هراومه  داد و  رارق  دوخ  يوناز  يور  رب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناـشیا  تعرس 
هللا لوسر  هاگنآ  ار  نسح  لیئربج  درک و  لمح  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـندش . رادـیب 

ینمـشد مدنزرف  ود  نیا  اب  سک  ره  هکیتسردب  دینادب  مدرم  هورگ  يا  تفگ : هکیلاح  رد  دـش  جراخ  راجنلاینب  غاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هحفـص  ) رب سک  ره  تسا و  تشهب  رد  شهاگیاج  درادـب  تسودار  ود  نیا  سک  ره  تسا و  منهج  رد  شهاـگیاج  دـیامن  يزرو  هنیک  و 

زا ارهزلا  ملظت  رد  تسا . ریبش  ربش و  تاروت  رد  ماهدید  رون  ود  نیا  مان  تسا . لاعتم  يادـخ  اب  وا  شاداپ  ازج و  دـیامن  یتمارک  ناشیا  ( 56
بلاطیبا نب  یلع  ماما  شدزن  دوب و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  راثآ  بختنم  باتک 
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مشچ و ود  نایم  دیناشن و  شنماد  رد  تفرگ و  ار  وا  ادخ  لوسر  سپ  دش  دراو  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع 
مرسپ امش  ایآ  هللا  لوسر  ای  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ماما  دوب . هلاس  شـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نآ  رد  دیـسوبیم  ار  وا  ياهبل 

ماما تسا . نم  اضعا  زا  يوضع  هکیلاح  رد  مشاب  هتـشادن  تسود  ار  وا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  دیرادیم ؟ تسود  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ره تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع ؟ نیـسح  ای  نم  میتسه  رتبوبحم  امـش  دزن  ام  زا  کیمادک  هللا  لوسر  ای  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع 

یلع ماـما  تسا . رتـکیدزن  همه  زا  وا  هب  تـسا و  رتینتـشاد  تـسود  رتزیزع و  مالـسلاهیلع  هللا  لوـسر  شیپ  تـسا ، هـبترم  دـنلب  هـک  یـسک 
سپ نک . رکف  هنوگنیا  یهاوخیم  رگا  ردـپ  يا  هلب  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ینکیم ؟ رخف  نم  هب  اـیآ  نیـسح  يا  دوـمرف : مالـسلاهیلع 

ترضحنآ هک  ار  ییاهتلیضف  هکنیا  ات  متسه  یفطصم  ترضح  ریزو  نیقداصلا و  ناسل  نینمؤملاریما  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
تردپ هک  یتافص  نیا  يدینش ؟ نیسح ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . تکاس  هاگنآ  دش  تفص  داتفه  زا  شیب  درمش  دوخ  يارب 

ام هک  تسا  ییادخ  صوصخم  دمح  تفگ : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا . رتالاو  رایـسب  وا  دوب و  وا  لئاضف  مرازه  کی  تفگ ، شدوخ  زا 
یگمه يدومرف  شیوخ  تافـص  زا  هک  هچنآ  ردپ  يا  تفگ : سپـس  داد  تلیـضف  يرترب و  شتاقولخم  همه  شنمؤم و  ناگدـنب  همه  رب  ار 

نیسح ماما  هحفـص 57 ) . ) وگب تدوخ  لئاضف  زا  مه  وت  مرـسپ  يا  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ربمایپ  سپ  تسا . تسرد  قدـص و 
مدـج تسا و  ملاع  نانز  رورـس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مردام  متـسه ، مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نم  دومرف : مالـسلاهیلع 
يهمه ادخ و  دزن  نم  ردام  هک  ردپ  يا  تسین  یکش  چیه  تسا ، مالسلاهیلع  مدآ  نادنزرف  همه  رورس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم 
هراوهگ رد  هک  متـسه  یـسک  نم  تسا و  رترب  رتالاب و  وت  دـج  زا  مدرم  همه  ادـخ و  دزن  نم  دـج  تسا و  رترب  رتالاب و  امـش  ردام  زا  مدرم 

بسح و تهج  زا  نم  یتسه و  نم  زا  رتتلیضفرپ  دنوادخ  دزن  وت  ردپ  يا  دوب ، نم  بحاصم  لیفارسا  نم و  نخس  مه  نابز و  مه  لیئربج 
یلع دـیرپ و  شردـپ  شوغآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  متـسه ، وت  زا  رتراختفااب  دادـجا  نارداـم و  ناردـپ و  نأـش  هبتر و  بسن و 

ار وت  ربص  ملع و  تفارش و  تمظع و  یگرزب ، دنوادخ  دومرفیم : دیسوبیم و  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  زین  ترضح  دیسوبب و  ار  مالـسلاهیلع 
تاهابم لیئربج  رب  لیفارـسا  هک  تسا  تیاور  بختنم  رد  هللادبعابا . يا  دننکیم  ملظ  وت  هب  هک  یناسک  رب  دنوادخ  تنعل  دنادرگب و  رتدایز 

لـالج ترـضح  هب  هکئـالم  همه  زا  نم  متـسه و  روـص  هخفن و  بحاـص  شرع  لـماح  ناگتـشرف  زا  نم  هکیتسردـب  تـفگیم : درکیم و 
وا یحو  رب  ادخ  نیما  نم  تفگ : لیئربج  هچ ؟ يارب  تفگ : لیفارسا  متسه ، وت  زا  رترب  نم  لیفارسا  يا  تفگ : لیئربج  سپ  متـسه  رتکیدزن 
رب ار  دوخ  فالتخا  لیئربج  لیفارـسا و  سپ  متـسه ، لکوم  ار  اهداب  اههلزلز و  تسا ، نم  تسد  رد  فوسخ  فوسک و  متـسه ، ناربمایپ  هب 
قلخ ار  یـسک  نم  هک  دـنگوس  ملـالج  تزع و  هب  دـیوش . تکاـس  هـک  دـمآ  یحو  سپ  دـندرب  دـنوادخ  دزن  هـب  رگید  رب  یکی  يرترب  رس 

نآ رب  هک  دـندید  سپ  دـندرک  هاگن  شرع  هیاپ  هب  لیئربج  لیفارـسا و  دـینک ، هاگن  شرع  قاس  هب  تسا ، رتـالاب  رترب و  امـش  زا  هک  ماهدومن 
نیا قح  هب  ادـنوادخ  تفگ : لـیئربج  سپ  هللا  قلخ  ریخ  نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  یلع و  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  هدـش : هتـشون 

ناـشیا راکتمدـخ  سپ  نیا  زا  وت  میدرک ، هحفـص 58 )  ) لوبق دومرف : دـنوادخ  سپ  هدـب  رارق  نادـناخ  نیا  راکتمدـخ  ار  نم  وت  رب  نازیزع 
تـسا نم  دننام  یـسک  هچ  تفگیم  تسا و  هدش  مالـسلامهیلع  تیب  لها  مداخ  هک  دومن  تاهابم  راختفا و  هکئالم  رب  لیئربج  سپ  یتسه 
تیاکح یقراب  هورع  زا  راحب  رد  تسکش . مه  رد  لیئربج  ربارب  رد  هکئالم  تاهابم  سپ  متـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مداخ  نم 

هللا لوسر  هک  مدیدیم  مدشیم  لخاد  هللا  لوسر  دجسم  هب  هنیدم  رد  یتقو  سپ  متفریم  جح  هب  اهلاس  زا  یضعب  رد  تفگ : هک  تسا  هدش 
ار اههنحـص  نیا  مدرم  نوچ  سپ  ار  يرگید  هاـگ  دیـسوبیم و  ار  نیا  یهاـگ  ترـضحنآ  دناهتـسشن و  كدوـک  ود  وا  فرط  ود  هتـسشن و 

لوسر هچ  يارب  دنتـسنادیمن  مدرم  دنوش . غراف  دوخ  راک  نیا  زا  ناشیا  ات  دنتفگیمن  ینخـس  هللا  لوسر  اب  دـندشیم و  تکاس  دـندیدیم 
، دیـسوبیم ار  هدازاقآ  ود  نآ  ناشیا  هکیلاـح  رد  مدـمآ  ادـخ  لوسر  دزن  نم  دـنراد . تسود  ار  ناـشیا  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
میومع و رـسپ  مردارب و  رتـخد و  نادـنزرف  ود ، نیا  دوـمرف : ترـضح  دنتـسه ؟ وـت  نادـنزرف  رـسپ  ود  نیا  اـیآ  هللا  لوـسر  اـی  مدرک  ضرع 
، وا زا  مه  نم  تسا و  نم  زا  واو  متسه  وا  زا  نم  هک  یسک  دنتسه . مالـسلا  هیلع  یلع  نم ، شوگ  مشچ و  نوچ  نم و  دزن  نادرم  نیرتزیزع 
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زا نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  تسوا . هودنا  نم  هودـنا  تسا و  نم  یتحاران  نزح و  وا  یتحاران  نزح و  هک  یـسک 
هب مدش  دراو  تشهب  هب  متفر و  جارعم  هب  نم  یتقو  هکنادب  درم  يا  دومرف : ادخ  لوسر  هاگنآ  مبجع . رد  اهنآ  اب  امش  تبحم  امش و  راک  نیا 

تخرد و نیا  زا  دـمحم  يا  تفگ : نم  هب  لیئربج  هک  مدـنام  بجع  رد  نآ  زیگنا  لد  عوبطم و  يوب  زا  هک  مدیـسر  تشهب  غاب  رد  یتخرد 
ندروخ زا  نم  دروآ و  دـیچ و  نم  يارب  تخرد  نآ  يهویم  زا  لـیئربج  تسا . نآ  يوب  زا  رتهب  نآ  هویم  هکنادـب  نکن و  بجعت  نآ  لاوحا 

نیا هویم  زا  دـمحم  هحفـص 59 )  ) يا تفگ : نم  هب  لـیئربج  مدیـسر  رگید  یتخرد  هب  سپـس  مدومنن . يریـس  ساـسحا  الـصا  اـههویم  نآ 
زا رتکاپ  رتوبـشوخ و  رتاراوگ و  تخرد  نیا  يهویم  يدروخ ، نآ  هویم  زا  هک  تسا  یتخرد  هیبش  تخرد  نیا  هکیتسردب  روخب  زین  تخرد 

مدروـخ و نم  دروآ و  دـیچ  نم  يارب  تخرد  نآ  ياـههویم  زا  لـیئربج  داد : همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تسا . یلبق  تـخرد 
تخرد ود  نیا  زا  رتهب  رتوبـشوخ و  ار  یتخرد  چیه  لیئربج  مردارب  يا  متفگ : هکنیا  ات  مدومنن ، یتحاران  يریـس و  ساسحا  چیه  مدـیئوب و 

: تفگ لیئربج  منادب . مهاوخیم  متفگ : تسیچ ؟ تخرد  ود  نیا  مسا  هک  ینادب  یهاوخیم  دـمحم  يا  تفگ : لیئربج  مدـیدن . تشهب  رد 
ترسمه دزن  ررقم  تعاس  رد  یتشگزاب  نیمز  هب  یتقو  دمحم  يا  دراد . مان  مالـسلاهیلع  نیـسح  يرگید  مالـسلاهیلع و  نسح  اهنآ  زا  یکی 

رطاخب نآ  هحفن  تسا و  وبـشوخ  رایـسب  هک  دوشیم  لقتنم  هجیدـخ  ترـسمه  هب  يرون  وت  زا  هکیتسردـب  امن  شزیمآ  وا  اـب  ورب و  هجیدـخ 
هب ار  همطاـف  سپـس  دـمآ . دـهاوخ  ایندـب  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  ترـسمه ، وت و  زا  تسا ، یتـشهب  تخرد  ود  نیا  ياـههویم  ندروخ 

نیـسح ار  رگید  مالـسلاهیلع و  نـسح  ار  اـهنآ  زا  یکی  دـمآ  دـهاوخ  رـسپ  ود  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  رواـیب . رد  مالــسلاهیلع  یلع  جاودزا 
هب دوب  هتفگ  هک  هچنآ  ره  مداد . ماجنا  دوب  هتفگ  لیئربج  مردارب  هک  هچ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راذگب . مان  مالسلاهیلع 

متسه قاتشم  یلیخ  نم  لیئربج  يا  متفگ  وا  هب  دمآ . نم  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  مالسلاهیلع و  نسح  تدالو  زا  دعب  لیئربج  تسویپ . عوقو 
تخرد ود  نآ  ياههویم  زا  هک  يدـش  قاتـشم  هک  ناـمز  ره  دـمحم  يا  تفگ : لـیئربج  هاـگنآ  منیبب  هراـبود  ار  یتشهب  تخرد  ود  نآ  هک 

نینچ دـعب  هب  نآ  زا  زین  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نـک . مامـشتسا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نـسح  يروـخب ، یتـشهب 
ار اـهنیا  ردـقنآ  نم  ناراـی  يا  دوـمرفیم : دیـسوبیم و  ار  نیـسح  نسح و  لـیئربج ، مردارب  هتفگ  تسرد  هـچ  دـندومرفیم : دـندرکیم و 
زا لـئاس  درم  سپ  دنتـسه . نم  يوبـشوخ  ياـهلگ  ود  نیا  منک . میـسقت  ود  نیا  نـیب  ار  مایگدـنز  ملیاـم  هـک  مراد  تـسود  هحفص 60 ) )

لوسر دوب  هنوگچ  میوگیم : دش . بجعتم  درک  نایب  مالسلاهیلع  نیسح  مالسلاهیلع و  نسح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یفیـصوت 
تراغ هب  ار  ناشلاوما  دـنربیم و  رـس  ار  ناـشناکدوک  دنـشکیم . ار  ناـشیا  دـنزیریم و  ار  شنیـسح  نوخ  هک  ـالبرک  رد  دـیدیم  رگا  هللا 

تیب لـها  نانمــشد  رب  مدرم  هـمه  هکئـالم و  دـنوادخ و  تـنعل  درب ، دــنهاوخ  تراـسا  هـب  ار  ناـشیا  نارتـخد  ناـنز و  مرح و  دــنربیم و 
. داب مالسلامهیلع 

نیسح ماما  تفالخ  تماما و  لئالد  نایب  رد 

زا همئا  رگید  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نسح  ماما  شردارب  ترـضحنآ و  تماما  لئالد  هکنادـب  نیـسح  ماما  تفالخ  تماما و  لئالد  نایب  رد 
بتک رد  رایسب  مهیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) هصاخ ءاملع  تسا و  نکمم  ریغ  اهنآ  شرامش  هک  تسا  رایـسب  ردقنآ  نیقفاوم  نیفلاخم و  نایب 
بتک هب  دـناوتیم  دـبای  عالطا  همئا  زا  کی  ره  نأش  رد  هدراو  لئالد  نیا  رب  دـهاوخب  سک  ره  هک  دـناهدرک  ناـیب  طوسبم  روط  هب  شیوخ 

ناشیا تماما  تابثا  باب  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  لاوحا  رد  ار  راـبخا  نیا  زا  یخرب  اـم  دـیامن . عوجر  هعیـش  ياـملع 
زا ياهراپ  كربت  نمیت و  باب  زا  نکل  تسین  همئا  زا  کی  ره  يهرابرد  هدراو  رابخا  نآ  رب  ضرعت  رارکت و  هب  یجاـیتحا  رگید  میاهدروآ و 

هحفص 61)  ) یسراف ناملس  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  بلغت  نب  نابا  زا  حیحص  قیرط  هب  میئامنیم . رکذ  شخب  نیا  رد  ار  هدراو  صوصن 
رب ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  هکیلاح  رد  مدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تفگ : هک  تسا  لقن  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  )

همئا ردپ  یتسه  ماما  رـسپ  ماما  یتسه  دیـس  رـسپ  دیـس  وت  دومرفیم : دیـسوبیم و  ار  وا  ناهد  بل و  نامـشچ و  دوب و  هدـناشن  دوخ  يوناز 
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مئاق ناشیا  نیمهن  هک  دنتسه  وت  تشپ  بلص و  زا  یهلا  ججح  زا  همئا  زا  رفن  هن  هک  یتسه  یهلا  ججح  ردپ  تجح و  رسپ  تجح  وت  یتسه 
هک يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  مدینش  تفگ : هک  هدش  لقن  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  هر )  ) قودص خیـش  لامکا  رد  تسا . جع )  ) دمحم لآ 

اونما نیذـلا  اهیا  ای  : ) درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  شربماـیپ  رب  لـجوزع  دـنوادخ  هک  یماـگنه  تفگیم :
تعاط هک  رمالا  یلوا  دیئامرفب  میسانشیم ، ار  شلوسر  دنوادخ و  ام  هللا  لوسر  ای  متفگ : مکنم ) رمألا  یلوأ  لوسرلا و  اوعیطأ  هللا و  اوعیطأ 

یلوا دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دراد  یگتـسویپ  امـش  تعاطا  لجوزع و  دـنوادخ  تعاطا  هب  ناشیا 
نـسح سپـس  بلاطیبا ، نب  یلع  ناـشیا  نیلوا  هک  دوب  دـنهاوخ  ناملـسم  تما  ناـماما  نم  زا  دـعب  رباـج و  يا  دنتـسه  نم  نانیـشناج  رمـالا 

رباج يا  و  تسا ، فورعم  رقاب  هب  تاروت  رد  هک  مالسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  مالسلاهیلع ، نیسح  نب  یلع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  مالـسلاهیلع ،
نب یسوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نب  رفعج  قداص  وا  زا  دعب  ناسرب . وا  هب  ارم  مالس  يدرک  تاقالم  ار  وا  یتقو  دید ، یهاوخ  ار  وا  وت 
یلع نـب  نـسح  مالـسلاهیلع و  دـمحم  نـب  یلع  مالـسلاهیلع و  یلع  نـب  دـمحم  سپـس  مالـسلاهیلع  یـسوم  نـب  یلع  مالــسلاهیلع و  رفعج 

وا تسا . یلع  نب  نیـسح  رـسپ  ادـخ  ناگدـنب  نیب  رد  هللا  ۀـیقب  نیمز  رد  ادـخ  تجح  نم  يهنیک  مه  مان و  مه  ناشیا ) رخآ  و   ) مالـسلاهیلع
يهدید زا  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  درادیم . اپرب  ملاع  برغ  قرـش و  رد  وا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  نید  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نامه 

يارب ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  درادن  خـسار  نامیا  وا  تماما  هب  دوشیم و  بئاغ  دوخ  هحفص 62 )  ) نارادتسود نایعیـش و  رهاظ 
دواد زا  شدانسا  هب  هر )  ) دیفم خیـش  تبیغ  باتک  زا  ةرهاظلا  تایالا  لیوأت  باتک  رد  یفجن  نیدلا  فرـش  خیـش  دشاب . هدومزآ  نامیا  نید 

هچ دومرف : ترضح  مدیسر . هنیدم  رد  مالسلاهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبعیبا  رضحم  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یقر  ریثک  نب 
نآ رب  دوخ  ياج  ار  یـسک  هچ  دومرف : ماما  . دـندش دراو  نم  رب  هفوک  هب  یتعامج  متفگ : دواد ؟ يا  ییاـیب  اـم  دزن  رید  هک  هدـش  ثعاـب  زیچ 

یبسا رب  هک  یلاح  رد  مدرک  كرت  ار  وا  مداد  رارق  ار  دـیز  امـش  يومع  تعامج  نآ  رب  موش  تیادـف  متفگ : يدـمآ ؟ يدرامگ و  تعامج 
هک ارچ  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  نم  زا  دـینک  لاؤس  دادیم : ادـن  دـنلب  يادـص  اب  دوب و  هتخیوآ  دوخ  ندرگ  رب  ینآرق  دوب و  راوس 

هکیتسردـب مهاگآ  میظع  نآرق  یناثم و  عبـس  هب  منادیم و  ار  خوسنم  خـسان و  نم  هک  قیقحت  هب  تسا ، هتفهن  يرایـسب  ملع  میولهپ  ود  نیب 
ۀعامس سپس  تفر . تسد  زا  نید  يدرک  هک  يراک  نیا  هب  قیقحت  هب  دومرف : نم  هب  ترضح  میوگب . امش  هب  ار  مملع  نم  هک  تسا  تجح 

نآ هتسه  دومرف و  لوانت  تشادرب و  امرخ  ياهناد  ترضح  دروآ ، امرخ  يدبس  ۀعامس  روایب . امرخ  يدبـس  دومرف : دز و  ادص  ار  نارهم  نب 
يامرخ ياهناد  ترـضح  داد . امرخ  يهشوخ  داد و  راب  گرب و  دـیئور و  دـش و  روراب  امرخ  هتـسه  نآ  تشاک . نیمز  رد  دروآ و  نوریب  ار 
مدناوخ دیفس  تسوپ  يور  زا  ناوخب . دومرف : داد و  نم  هب  دروآ و  نوریب  نآ  زا  دیفس  كزان و  یتسوپ  تفاکـش و  دیچ و  هشوخ  زا  سران 

ارهش رشع  ینثا  هللادنع  روهشلا  ةدع  نا   ) مود رطس  هللا و  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  لوا ال  رطس  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رب  رطـس  ود  هک  مدید  و 
نیـسح یلع ، نب  نسحلا  بلاطیبا ، نب  یلع  نینمؤملاریما  میقلا ) نیدلا  کلذ  مرح ، ۀعبرا  اهنم  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  موی  هللا  باتک  یف 

نب یلع  یلع ، نب  دمحم  یـسوم ، نب  یلع  رفعج ، نب  یـسوم  دمحم ، نب  رفعج  یلع ، نب  دـمحم  نیـسحلا ، نب  یلع  یلع ، هحفص 63 )  ) نب
ادخ و متفگ  دشاب ؟ هدش  هتـشون  بلاطم  نیا  تقو  هچ  هک  ینکیم  رکف  دواد  يا  دومرف : ترـضح  سپـس  جع .)  ) ۀـجحلا فلخلا  دـمحم و 

هدش هتشون  دیامن  قلخ  ار  مالسلاهیلع  مدآ  دنوادخ  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه  ود  بلاطم  نیا  دومرف : ترضح  دینادیم . رتهب  امـش  شلوسر و 
هکیلاح رد  میدـش  جراخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  اـب  يزور  هک : تسا  لوقنم  هتاـبن  نب  غبـصا  نیدـلا ا لامکا  رد  دوب .

تسد نونکا  لثم  هک  میدش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  يزور  دومرف : دوب و  وا  تسد  رد  مالـسلاهیلع  نسح  شرـسپ  تسد 
بلاطیبا نب  یلع  ماما  شروظنم   ) تسا مردارب  ناشیا  رورـس  نم و  زا  دـعب  قیالخ  نیرتهب  دومرف : ترـضح  هاگنآ  دوب ، ناشیا  تسد  رد  نم 

میوـگیم نم  هک  دـینادب  لاـح  . تسا مالـسلاهیلع  یلع  نم  تاـفو  زا  دـعب  ناـنمؤم  همه  يـالوم  ناناملـسم و  هـمه  ماـما  دوـب ) مالـسلاهیلع 
دعب نانمؤم  همه  يالوم  ناناملسم و  همه  ماما  وا  تسا و  مالسلاهیلع  نسح  مرسپ  نیا  ناشیا  رورـس  نم و  زا  دعب  قیالخ  نیرتهب  هکیتسردب 

نیرتهب دـش و  ملظ  نم  قح  رد  مالـسلاهیلع  هللا  لوسر  زا  دـعب  هک  هنوگنامه  دوشیم  ملظ  وا  هب  نم  زا  دـعب  هکیتسردـب  تسا . نم  تافو  زا 
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رد مالـسلاهیلع  نسح  زا  دعب  تسا . مولظم  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  مالـسلاهیلع  نسح  مرـسپ  زا  دـعب  ناشیا  رورـس  قیالخ و 
زا رفن  هن  وا  بلـص  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  دعب  دوب و  دنهاوخ  تمایق  زور  رد  ادهـش  نارورـس  زا  شنارای  وا و  اما  دنـشکیم  ار  وا  البرک 

نینمؤم و ياوشیپ  نیملـسم و  همئا  شباـتک و  رب  ادـخ  ءاـنما  ناـظفاح و  شناگدـنب و  رب  یهلا  تاـیآ  نیمز و  رد  دـنوادخ  جـجح  ءاـفلخ و 
هزمحیبا زا  شدانسا  هب  نیدلا  لامکا  رد  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  ناشیا  زا  رفن  نیمهن  هک  دوب ، دنهاوخ  نیقتم  نارورس 

یلع نب  نیـسح  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  زا  هحفـص 64 )  ) مالـسلاهیلع رقابلا  یلع  نب  دـمحم  رفعجیبا  زا  یلاـمث 
يور رب  ود  ره  میدـش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مدـج  رب  مالـسلاهیلع  نسح  مردارب  نم و  هک  تـسا  هدرک  لـقن  مالـسلاهیلع 

ناتردپ و نم و  زا  دیزگرب  ار  امش  دنوادخ  منارسپ . ناماما و  امش  يادف  مردپ  دومرف : دیسوب و  ار  ام  ترضحنآ  میتسشن  ترـضحنآ  ناوناز 
تسا و جع )  ) دمحم لآ  مئاق  ناشیا  نیمهن  ار و  مالسلامهیلع  همئا  زا  رفن  هن  تسا  هدیزگرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ای  وت  بلـص  زا  ناتردام و 

لقن هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  زا  نیدلا  لامکا  رد  زین  و  دنتسه . ناسکی  ربارب و  لاعتم  يادخ  دزن  تلزنم  لئاضف و  رد  همئا  نآ  یگمه 
ناشیا 12 دادعت  هک  هدش  هتشون  شدالوا  زا  ایصوا  همئا و  یماسا  نآ  رد  هک  تسا  یحول  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  تفگ : هک  تسا 

تیاور رد  و  دوب . یلع  ناشمان  ناشیا  زا  رفن  راهچ  دـمحم و  ناشمان  ناشیا  زا  رفن  هس  دوب  جـع )  ) دـمحم لآ  مئاق  ناشیا  نیرخآ  دوب و  رفن 
راهچ رد  ار  یلع  حول و  نآ  زا  ياج  هس  رد  ار  دمحم  مان  مدید  دوب  ترضح  ناتـسد  رد  هک  یحول  رد  تفگ : هک  تسا  لقن  رباج  زا  رگید 

هللا لوسر  تنب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  لقن  يراصنا  دعـس  نب  لهـس  زا  شدانـسا  هب  ملاوع  رد  و  حول . نآ  ياـج 
یلص هللا  لوسر  يزور  دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  همئا  هرابرد  مدرک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
سپ یتـسه  رتیلوا  ناـشدوخ  هب  نینموم  زا  وـت  یتـسه و  نم  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  وـت  یلع  اـی  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

نیـسح هاـگنآ  تشذـگرد ، مالـسلاهیلع  نـسح  نوـچ  ناـشدوخ  زا  نینمؤـم  هـب  تـسا  رتیلوا  نـسح  ترـسپ  یتـفر  اـیند  زا  هـک  یماـگنه 
رب مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  تشذگرد ، مالـسلاهیلع  نیـسح  کنیا  زا  سپ  تسا و  رتیلوا  ناشدوخ  هب  نینمؤم  زا  مالـسلاهیلع ،

رفعج شرـسپ  تفر ، اـیند  زا  وا  نوچ  مالـسلاهیلع و  دـمحم  شرـسپ  تفر ، اـیند  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نوـچ  رتیلوا و  ناـشدوخ  زا  نینموـم 
ایند زا  وا  نوـچ  و  هحفص 65 )  ) مالـسلاهیلع یلع  شرـسپ  تفر ، ایند  زا  وا  نوچ  یـسوم و  شرـسپ  تفر ، ایند  زا  زین  وا  نوچ  مالـسلاهیلع و 

مالسلاهیلع و نسح  شرسپ  تفر  ایند  زا  زین  وا  نوچ  مالـسلاهیلع و  یلع  شرـسپ  تفر ، ایند  زا  وا  نوچ  مالـسلاهیلع و  دمحم  شرـسپ  تفر 
قرـش و وا  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا . رتیلوا  ناشدوخ  زا  نینمؤم  رب  جـع - )  ) يدـهم دـمحم -  لآ  مئاق  سپ  تفر ، ایند  زا  وا  نوچ 
ره تسا و  دـنمرفظ  دـیامن  يرای  ار  ناشیا  سک  ره  دنتـسه . مالـسا  نیتسار  نابز  قح و  ناماما  ناشیا  سپ  دـیامنیم . حـتف  ار  ملاـع  برغ 
نب ۀقدص  دیمعیبا و  نب  شایع  زا  شدانـسا  هب  هر )  ) قودص خیـش  نیدلا  لامک  رد  و  دش . دهاوخ  هدراذـگاو  دـیامن  كرت  ار  ناشیا  سک 

قداص ماما  شرسپ  دیسر  ارف  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  تافو  نامز  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک  لقن  رصنیبا  زا  یـسومیبا 
نم میلـست  رگا  تفگ : وا  هب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  شردارب  سپ  دراپـسب . ار  دوخ  يایاصو  اـهنامیپ و  وا  هب  اـت  تساوخ  ار  مالـسلاهیلع 
يا دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  یشاب . هتفرن  اطخ  هب  هک  متشاد  دیما  داد  مالسلاهیلع  نیسح  هب  مالـسلاهیلع  نسح  هک  هچنآ  دننام  يدرکیم 

زا یهلا  ججح  يهرابرد  شیپ  زا  روما  نیا  هکیتسردـب  تسین . ناینیـشیپ  مسر  هب  تماما  ياهدـهع  تسین . رهاظ  هب  یهلا  ياهتناما  نسحلاابا 
هک ار  هچنآ  وگب  ام  يارب  رباج  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  هللادبع  نب  رباج  سپـس  تسا . هدش  هدز  مقر  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  فرط 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  مرورـس  دزن  يزور  رفعج ، ابا  ای  هلب  تفگ : رباج  يدید . مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ام  ردام  هفیحـص  رد 
زا ياهفیحص  ناشیا  تسد  رد  هک  مدید  ماگنه  نیا  رد  میوگب . تینهت  کیربت و  ناشیا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تدالو  رطاخب  ات  مدیسر 

ياهفیحص نیا  دومرف : ترضح  منکیم ؟ هدهاشم  امـش  تسد  رد  هک  تسیچ  هفیحـص  نیا  نانز  رورـس  يا  مدرک : ضرع  تسا . دیفـس  رد 
رباج يا  دندومرف : منیبب ؟ ارنآ  زین  نم  دیهدیم  ار  حول  نیا  ایآ  مدرک  ضرع  تسا . هدش  هتـشون  نآ  رد  نم  لسن  زا  ناماما  یماسا  هک  تسا 

یـصو ربماـیپ و  زج  یـسک  تسد  هکنیا  زا  هدـش  یهن  یلو  مدادیم ، وت  هب  ار  هفیحـص  نیا  مدوب  هحفـص 66 )  ) هدـشن یهن  راک  نیا  زا  رگا 
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رد مدـید ، ار  حول  سپ  تفگ : رباج  يرگنب . نآ  هب  هک  يراد  هزاجا  وت  یلو  دروخب  حول  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ای  ربماـیپ 
همطاف شردام  یـضترم  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  بهو ، تنب  هنمآ  شردام  یفطـصم  هللادبع  نب  دمحم  مساقلاوبا  دوب : هدـش  هتـشون  نآ 

هللا لوسر  تنب  همطاف  ناشیا  ردام  یقتلا  یلع  نب  نیـسحلا  هللادبعوبا  یبتجم ، یلع  نب  نسح  دمحموبا  فانم ، دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  تنب 
رقاـبلا یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هاـشنهاش ، رـسپ  درگدزی  رتـخد  ونابرهـش  شرداـم  لدـعلا  نیـسح  نب  یلع  دـمحموبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

، رکبیبا نب  دمحم  نب  مساقلا  تنب  ةورفما  شردام  قداص  دمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هللادـبعما  شردام 
شردام یکزلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  همجن ، شردام  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدیمح ، شردام  هقثلا  رفعج  نب  یسوم  میهارباوبا 

مـساقلاوبا نسحلاما ، هب  بقلم  همامی  شردام  قیقرلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  نسوس ، شرداـم  نیما  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نارزیخ ،
زا نیدـلا  لامکا  رد  زین  و  نیعمجا .) مهیلع  هللا  تاولـص   ) سجرن شرداـم  مئاـق ، هب  بقلم  قیـالخ  رب  لـجوزع  هللا  ۀـجح  نسح  نب  دـمحم 

فاصوا و رـشع و  ینثا  همئا  همیرک  هبترم و  دـنلب  یماسا  نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ینالوط  يربخ  لیذ  رد  یناـث  رفعجیبا 
هدزاود يرتشگنا و  هدزاود  دـنوادخ  هکیتسردـب  دـنیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیدـح  رخآ  رد  تسا و  لقن  ناـشیا  ثاریم 

زا همغلا  فشک  رد  و  دشابیم . شدوخ  صوصخم  هفیحص  رد  وا  تافـص  يرتشگنا و  رب  ماما  ره  مسا  هک  تسا  هداتـسرف  نم  يارب  هفیحص 
نب میهاربا  زا  یـسیع  نب  دامح  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  تسا  یعیـش  ربتعم  گرزب و  نایوار  زا  هک  هر )  ) ینیلک بوقعی  نب  دـمحم 

درکیم تیـصو  نسح  شرـسپ  هب  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یماگنه  تفگ : هک  تسا  لقن  یلاله  سیق  هحفص 67 )  ) نب میلـس  زا  ینامی 
حالس نآرق و  مالسلاهیلع  یلع  ماما  سپس  دندوب . شتیب  لها  هعیش و  نارـس  ترـضحنآ و  دالوا  همه  هفینح و  نب  دمحم  مدوب و  دهاش  نم 

باتک و منک و  تیصو  وت  هب  هک  درک  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرـسپ ، يا  دومرف : داد و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  دوخ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  داد . نم  هب  ار  شحالـس  باتک و  دومن و  تیـصو  نم  هب  ترـضحنآ  هک  هنوگنامه  مهدب  وت  هب  ار  دوخ  حالس 

نیـسح تردارب  هب  ار  تاهفیحـص  تحالـس و  باـتک و  دیـسر  وـت  نتفر  ماـگنه  هک  یتـقو  میاـمن  رما  وـت  هـب  هـک  تـسا  هدرک  رما  ارم  هـلآ 
ترضح سپس  یهدب  ترسپ  هب  ار  اهنآ  هک  هدرک  رما  وت  هب  ادخ  لوسر  تفگ : درک و  ور  مالسلاهیلع  نیـسح  هب  سپـس  یهد ، مالـسلاهیلع 
هفیحـص حالـس و  باتک و  هک  درک  رما  ار  وت  هللا  لوسر  دومرف : تشادـن و  رتشیب  لاس  ود  وا  هکیلاح  رد  تفرگ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  تسد 

فشک رد  زین  و  ناسرب . مالس  وا  هب  نم  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فرط  زا  يدید  ار  وا  نوچ  سپ  هدب  دمحم  ترـسپ  هب  ار  دوخ 
امش تماما  لیلد  نینموملاریما  ای  تفگ : ترـضح  هب  دمآ و  دجـسم  طایح  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  هیبلاو  بابح  هک  هدمآ  همغلا 

يارب ار  گنس  نآ  سپ  دوب ، نیمز  يور  هک  یگنس  هب  درک  هراشا  سپس  هدب  نم  هب  ار  گنس  نآ  دومرف : ترـضح  هللا ؟) کمحر   ) تسیچ
نم هک  ار  يراک  دومن و  تماـما  ياـعدا  یـسک  رگا  هباـبح  دـندومرف : هاـگنآ  دومن ، رهم  نآ  رب  دوخ  يرتشگنا  اـب  ناـشیا  مدرب و  ترـضح 

زا سپس  تفگ : هبابح  دشاب . رداق  دنک  هدارا  هک  يراک  ره  رب  هک  تسا  یـسک  ماما  دشابیم ، هعاطالا  بجاو  وا  هک  نادب  داد  ماجنا  مدرک ،
هکیلاح رد  متفر ، مالسلاهیلع  نسح  ماما  دزن  هب  تفر  ایند  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکیماگنه  متـشگزاب . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن 
هحفـص  ) هاگنآ دنتفرگیم . باوج  دـندرکیم و  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  مدرم  دوب و  هتـسشن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  سولج  لحم  رد  وا 

، هد نم  هب  يراد  هارمه  دوخ  اب  هچنآ  دومرف : نم  يالوم  يا  هلب  متفگ : هیبلاولا . ۀبابح  ای  دومرف  درک و  ور  نم  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ( 68
هک هنوگناـمه  دز  رهم  گنـس  نآ  رب  دوخ  رتـشگنا  اـب  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  مداد . وا  هب  دوب  هداد  نم  هب  شردـپ  هک  یگنـس  نآ  سپ 

دوب یبنلا  دجسم  رد  وا  متفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دیوگیم : ۀبابح  درک . نینچ  شردپ 
هچنآ دومرف : هاگنآ  نم . يالوم  يا  هلب  متفگ : ینادب ؟ یهاوخیم  ار  تماما  لئالد  ایآ  دومرف : سپس  تفگ  دمآ  شوخ  دمآ و  نم  شیپ  هب 

نب یلع  مدـید  سپـس  دـیوگیم : هبابح  دومن . رهم  دوخ  يرتشگنا  اب  نآ  رب  زین  ترـضح  مداد . ترـضح  هب  ار  گنـس  هد ، نم  هب  تسوت  اب 
هک مدید  دوب ، هتشذگ  هدزیـس  دص و  زا  ملاس  نس و  مدوب و  هدش  ریپ  نم  ماگنه  نآ  رد  شردپ و  تداهـش  زا  دعب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

تـشگنا اب  ترـضح  نآ  هک  مسرپب . وا  زا  ار  تماما  لئالد  هکنیا  زا  مدـش  دـیماان  تسا  تدابع  هب  لوغـشم  دوجـس و  عوکر و  رد  ترـضح 
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زا ردقچ  نم  رورس  دیس و  يا  مدرک : ضرع  شرضحم  هب  تشگزاب . نم  هب  مایناوج  هرابکی  هب  ماگنه  نیا  رد  دومن ، نم  هب  ياهراشا  هبابس 
دومرف سپـس  ریخ . تسیقاب ، هچنآ  یلو  مینادیم  هتـشذگ  هچنآ  اما  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـنام  یقاب  نآ  زا  ردـقچ  هتـشذگ و  ایند  رمع 

مالـسلاهیلع رفعجابا  دزن  دعب  اهتدم  دومن . رهم  نآ  رب  دوخ  يرتشگنا  اب  زین  ناشیا  مداد ، وا  هب  ار  گنـس  نآ  هدـب . يراد  هارمه  هک  ار  هچنآ 
رهم نم  يارب  ار  گنـس  زین  وا  متفر ، مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماـما  هللادـبعابا ، ترـضح  دزن  نآ  زا  دـعب  دومن . رهم  گنـس  رب  زین  وا  متفر ،
ماما دزن  هب  سپس  هحفص 69 ) . ) دومن رهم  دوخ  يرتشگنا  اب  ار  گنس  زین  وا  متفر ، مالسلاهیلع  رفعج  نبا  یسوم  نسحلاابا  دزن  سپس  دومن ،

. درک یگدنز  هام  هن  ماشه  نبا  هللادبع  هتفگ  قبط  نآ  زا  هبابح  درک و  رهم  نم  يارب  دوخ  رتشگنا  اب  ار  گنس  زین  وا  متفر ، مالـسلاهیلع  اضر 
وا رب  نسح  ماما  تیصو  نیسح و  ماما  تماما  رب  لیلد  اما  >و 

تداهش زا  لبق  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  نایب  رد 

نیسح ماما  لئاضف  دیوگیم : همغلا  فشک  باتک  رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  خیش  تداهش  زا  لبق  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یـضعب  نایب  رد 
هبترم و دـنلب  یناـکم  یلاـع و  یتاـماقم  ترـضحنآ  يارب  تسا . ناـشخرد  يرون  نوچ  وا  تزع  فرـش و  يرترب  تسا و  نشور  راکـشآ و 

يرترب ءاملع  تسین . هماع  نایعیش و  نیب  رد  ترضحنآ  هاگیاج  يرترب  لضف و  تفارش و  رد  یفالتخا  چیه  تسا و  تاروما  همه  رد  تردق 
هکیلاح رد  دشابن  هنوگنیا  ارچ  دنتسه و  ترضح  نآ  فرـش  هب  فرتعم  املع  زا  دیلقت  هب  زین  نالهاج  دننادیم و  تاجرد  نیرتالاب  رد  ار  وا 

زا يزارفارـس  يدنلبرـس و  تسا  راکـشآ  شتروص  رـس و  زا  فرـش  ماقم و  يدـنلب  هدرک  هطاـحا  ار  وا  تاـهج  يهمه  زا  تمظع  يرترب و 
هللا یلـص  یفطـصم  دمحم  وا  دج  تسین . نآ  نایب  هب  رداق  یـسک  ره  هک  تسا  ینخـس  نیا  دـیامنیم و  شوارت  وا  تالاوحا  داعبا و  يهمه 
نب نسح  شردارب  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  شردام  مالـسلااهیلع ، يربک  هجیدخ  شاهدج  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  شردـپ  هلآ  هیلع و 

زا هدـیزگرب  همه  هک  مشاه  زا  شنادـناخ  و  هنع ) هللا  یـضر   ) راـیط رفعج  شیومع  تسا ، تمظع  یگرزب و  بحاـص  هک  مالـسلاهیلع  یلع 
نیسح هحفـص 73 )  ) ماما دنتـسه  راونالارون  ناگدـیزگرب و  نیرتهدـیزگرب  شردارب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دنتـسه . ناـبوخ  ناـکین و 

راختفا و مچرپ  رومان ، ینامرهق  هسامح ، ياهنادـیم  هزرـش  ریـش  درمناوج ، عاجـش و  تسا . راقو  هوک  فیرـش و  يرورـس  دوخ  مالـسلاهیلع 
راحب رد  تسا . يراج  عمج و  وا  رد  کین  تافص  همه  ریزارـس و  وا  رب  اجنآ  اجنیا و  زا  يدنلبرـس  التعا و  دجم و  هک  تسا  مالـسا  تمظع 
تشپ درکیم و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  ینز  دومرف : هک  تسا  لقن  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نیعأ  نب  بویا  زا  شدانـسا  هب 
تـسد دـنوادخ  دیـسر  شیوزاب  هب  ات  داد  رارق  نز  تسد  يور  رب  ار  شتـسد  درم  نآ  داتفا  نوریب  نیتسآ  زا  نز  يوزاب  سپ  دوب ، يدرم  وا 

مدرم دنداتسرف . ریما  لابند  هب  دوش . عطق  فاوط  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  دشیمن و  ادج  مه  زا  هک  يروطب  دنابـسچ  نز  تسد  هب  ار  درم  نآ 
: تفگ ریما  درک . عطق  ار  وا  تسد  دیاب  تسا ، هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  وا  نوچ  هک  دـنتفگ  اهنآ  دنداتـسرف  اهقف  لابند  هب  دـندش و  عمج 

دنداتسرف وا  لابندب  تسا ، هدش  دراو  بشما  یلع  نب  نیسح  هلب  دنتفگ : تسه ؟ یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نادنزرف  زا  اجنیا  ایآ 
هلبق هب  ور  ترـضح  تسیچ ؟ هراچ  هداتفا  یقافتا  هچ  نیبب  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  ترـضح  تمدـخ  ریما  دـیایب . هک  دنتـساوخ  وا  زا  و 
دازآ نز  تسد  زا  درم  نآ  تسد  هکنیا  ات  تفر  نز  درم و  نآ  يوس  هب  سپـس  دومن  اعد  يداـیز  ناـمز  درک و  دـنلب  ار  شناتـسد  داتـسیا و 

زا حـئارج  جـئارخ و  رد  و  ریخ . دـندومرف : ترـضح  مینکن ؟ تازاجم  دـش  بکترم  هچنآ  رطاخ  هب  ار  درم  ایآ  دیـسرپ  ماما  زا  ریما  دـیدرگ .
هب نیسح  ماما  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  دمآ  یناوج  میدوب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  تفگ : هدش  لقن  لیوطما  ییحی  زا  یلباک  دلاخوبا 
هب هدرکن و  یتیصو  دراد  یلاوما  ییاراد و  هکنیا  اب  تفر و  ایند  زا  هظحل  نیا  رد  مردام  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  هحفص 74 )  ) ارچ دومرف : وا 
دزن هب  ات  دیزیخرب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  منکن . تبحص  شگرم  هرابرد  یسک  اب  میوگ  نخس  امـش  اب  هکنآ  زا  شیپ  دوب  هتفگ  نم 

میدید دوب . هدرک  توف  نآ  رد  نز  نآ  هک  میدیسر  ياهناخ  کیدزن  هب  هکنیا  ات  میتفر  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  میتساخرب  میورب ، نز  نآ 
تیصو دهاوخیم  هچ  ره  هب  ات  دیامن  هدنز  ار  وا  ات  دومن  اعد  دنوادخ  هاگردب  ماما  دناهدیشک ، ياهچراپ  نز  نآ  هزانج  يور  هناخ  کیدزن 
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يالوم يا  تفگ : درک و  هاگن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  سپس  تفگ  ار  نیتداهش  تسشن و  نز  نآ  درک  هدنز  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دیامن .
لوسر نبای  تفگ : نز  نآ  هللا ) کمحر   ) امن تیـصو  نز  يا  دومرف : تسـشن و  وناز  ود  دش و  هناخ  لخاد  ماما  هناخ ، لخاد  دـیئامرفب  نم 
فرـص دـیهاوخیم  هک  وحن  ره  هب  ات  مداد  رارق  امـش  يارب  ار  نآ  موس  کی  مراد  اج  نالف  ناکم و  نالف  رد  ناـنچ  نینچ و  یلاوما  نم  هللا 

اریز دیریگب  وا  زا  دشابیم ، امـش  نمـشد  رگا  تسامـش و  نارادتـسود  زا  رگا  مرـسپ  يارب  ار  نآ  موس  ود  دیئامن و  دوخ  باحـصا  نارای و 
وا رب  هک  تساوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  نز  نآ  سپس  تسین  نینمؤم  لاوما  رد  مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمشد  نیفلاخم و  يارب  یقح 

لقن مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  حئارج  جئارخ و  رد  زین  و  درمب . نز  نآ  سپ  ددرگ . وا  روما  رادهدهع  دناوخب و  زامن 
هب دونـشب  ار  ماما  باوج  و  دـیامن . شیامزآ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ات  دـمآ  هنیدـم  هب  ینیـشن  هیداـب  برع  دومرف : ترـضح  هک : تسا 

نخس هب  عورش  زونه  وا  دمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هب  امیقتـسم  دش  رهـش  لخاد  نوچ  دش ، ملتحم  دیـسر  هک  هنیدم  رهـش  یکیدزن 
یبارعا یتـسه . بنج  هکیلاـح  رد  يوشیم  لـخاد  تماـما  رب  هک  یبارعا  يا  ینکیمن  اـیح  دوـمرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دوـب  هدرکن 

سپ تشگزاب ، دومن و  لـسغ  تفر  ماـما  هحفـص 75 )  ) دزن زا  مدوب  هدـمآ  نآ  يارب  هک  ار  هچنآ  متـسناد  مدـیمهف و  هک  قـیقحت  هب  تفگ :
تـسا تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  شدانـسا  هب  باـتک  ناـمه  زا  درک . لاؤس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا  دوب  شبلق  رد  هچنآ 

هداد رارق  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  یتمظع  لئاضف و  زا  هللادـبعابا  ای  دـندرک : ضرع  یعمج  دـندمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دزن  یهورگ 
ترضح مینکیم . لمحت  ام  دیئوگب  امـش  دنتفگ : رفن  هس  دیرادن . ار  اهنآ  ندینـش  لمحت  تقاط و  امـش  دندومرف : ترـضح  دیئوگب . نخس 

زین امش  يارب  دومن  لمحت  وا  رگا  میوگب ، نخـس  امـش  زا  یکی  اب  نم  ات  دیئامن  كرت  ار  اجنیا  ناترفن  ود  دییوگیم  تسار  امـش  رگا  دومرف :
درادن ساوح  شوه و  هک  ییوگ  درم  نآ  هاگان  تفگ  نخس  وا  اب  ترضح  دنام . ناشیا  زا  یکی  دنتفر و  ناشیا  زا  رفن  ود  میامنیم . وگزاب 

دناهدروآ زین  و  دندینـشن . یباوج  دـنتفگ  نخـس  هچ  ره  وا  اب  شناتـسود  تفر  دوب  هتخادـگ  شتروص  هک  ییوگ  تساـخرب  دوخ  ياـج  زا 
ترـضح وگب . نم  هب  هداد  رارق  امـش  رد  دنوادخ  هک  یلئاضف  زا  يزیچ  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  دزن  يدرم 

لمحت نم  دـیئوگب  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نباـی  مراد  تقاـط  نم  تفگ : درم  نآ  يرادـن . ار  نآ  ندینـش  تقاـط  وت  دوـمرف :
درم نآ  تروص  رس و  ياهوم  ماگنه  نیا  رد  دوب  هدشن  مامت  ناشیا  نانخس  زونه  دومن  نخـس  هب  عورـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  منکیم .

( هللا کمحر   ) يدـیمهف دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  دومن  شومارف  دوب  هتفگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یثیدـح  دـش و  دـیفس 
تـساوخیم یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدومرف : لـقن  شناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  و  تفر .! تداـی  زا  ثیدـح  هنوگچ 

نم اب  امـش  رگا  دـیورب  زور  نـالف  دـیورن و  ترفاـسم  هحفـص 76 )  ) زور نـالف  دـندومرفیم : دنتـسرفب  روما  یخرب  لاـبند  هب  ار  شناـمالغ 
نانزهار دـنتفر  ترفاسم  هب  دـندومن و  لمع  مالـسلاهیلع  ماما  نخـس  فلاخم  رابکی  تشاد . مهاوخن  يراک  امـش  اـب  رگید  دـینک  تفلاـخم 

هداد رادشه  البق  دومرف : ترضح  دیسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ربخ  دندیدزد . دنتـشاد  هچ  ره  دنتـشک و  ار  ياهدع  دنتفرگ ، ار  ناشیا 
ماهدینش هللادبعابا  ای  درک : ضرع  ماما  هب  یلاو  تفر  یلاو  دزن  هب  تساخرب و  مد  نامه  سپس  دنتفرگن  يدج  ارم  نخـس  فرح و  یلو  مدوب 

تفگ ریگب ، تخس  اهنآ  رب  سپ  منکیم  ییامنهار  ناشیا  نیلتاق  هب  ار  امش  نم  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دناهتـشک . ار  امـش  ياهمالغ 
دوب هداتسیا  یلاو  شیپ  هک  يدرم  هب  درک  هراشا  هاگنآ  مسانشیم و  ار  وت  هک  روطنامه  یلب  دومرف : یسانشیم ؟ ار  اهنآ  ایآ  هللا  لوسر  نبای 

ترـضح ییوـگیم ؟ ار  نیا  لـیلد  هچ  هب  متـسه و  اـهنآ  زا  یکی  نم  ییوـگیم  اـجک  زا  تفگ : درم  نآ  تساـهنآ . زا  یکی  نیا  دوـمرف  و 
هک يدـش  جراخ  یلاح  رد  دومرف : ترـضح  مراد . ناـنیمطا  وت  هب  مسق  ادـخب  تفگ : درم  نآ  ینکیم . لوبق  وت  میوگب  تسار  رگا  دومرف :
درم نآ  هب  یلاو  دندوب  هنیدم  نایـشبح  زا  هیقب  هنیدـم و  ناگدرب  زا  اهنآ  رفن  راهچ  دـندوب ، وت  اب  درب ) مان  ار  اهنآ  همه  مسا   ) ینالف ینالف و 

نیـسح مسق  ادخب  تفگ : درم  نآ  منکیم  دوبک  هنایزات  هب  ار  تندب  تشوگ  ای  وگب و  تسار  ای  مسق  ربنم  نیا  ربق و  نیا  بحاص  هب  تفگ :
فارتعا دوخ  مرج  هب  همه  درک و  عمج  ار  نانآ  همه  یلاو  هدوب  اـم  اـب  ییوگ  هک  دـیوگیم  تسار  ناـنچ  دـیوگیمن و  غورد  مالـسلاهیلع 

دروم رد  مدـمآ  تفگ : تفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يوس  هب  يدرم  هدـش : لـقن  باـتک  ناـمه  رد  دز . ار  همه  ندرگ  یلاو  دـندرک و 
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لانم لام و  بحاص  زین  درم  دوب و  دنمتورث  نز  متسین ، لیام  جاودزا  نیا  هب  نم  دومرف : ترضح  منک ، تروشم  امـش  اب  نز  نالف  اب  جاودزا 
دش هحفـص 77 )  ) ریقف درم  هک  دیـشکن  یلوط  درک  جاودزا  نز  نآ  اب  درم  نآ  مه  زاب  دومن  تفلاخم  جاودزا  نیا  اب  ترـضح  هکنیا  اـب  دوب 

سپـس دناسر  دـهاوخ  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  دـنوادخ  نک ، شیاهر  الاح  يدرکن  لوبق  وت  اما  تسین  حالـص  متفگ  نم  دومرف : وا  هب  ترـضح 
دروآ و ایندـب  رـسپ  دـنزرف  شیارب  نز  نآ  مه  دـش و  رتشیب  شلام  مه  هک  تشذـگن  یلاس  تفریذـپ  درم  نآ  نک  جاودزا  ینالف  اـب  دومرف :

نیـسح ماما  دـنکیم  لقن  شدانـسا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  رافـص  زا  باـتک  ناـمه  رد  دـید . وا  زا  تشادیم  تسود  هک  هچنآ 
ترـضح یلب ، دنتفگ  دیـسانشیم ؟ ایآ  دینیبب  ار  نینمؤملاریما  رگا  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع 
ترـضح دندید  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دندش  وربور  ریذپان  راکنا  ياهرظنم  اب  دندز  رانک  ار  هدرپ  هکنیمه  دینزب  رانک  ار  هدرپ  نیا  دومرف :

زا دوخ  دانـساب  بقانم  زا  راـحب  رد  امـش . رب  تسا  تجح  دـنامیم  اـم  زا  هکنآ  تسین و  هدرم  عقاو  رد  دریمیم  اـم  زا  هکنآ  دومرف : اـهنآ  هب 
زا مراد و  نیقی  نآ  هب  هک  مسرپب  يزیچ  امش  زا  مهاوخیم  نم  يالوم  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تفگ : هتابن  نب  غبـصا 

مردپ اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  یهاوخیم  ایآ  غبصا  يا  دومرف  دیتسه ، رورسم  رارـسا  نآ  هب  امـش  تسا و  یهلا  رارـسا 
رد تسا  اـبق  دجـسم  رد  هفوک  رد  دـید  زیخرب ، دوـمرف : ترـضح  مهاوـخیم . هک  تسا  يزیچ  ناـمه  یلب  متفگ : ینیب ،؟ هب  اـبق  دجـسم  رد 

نامیلس ترضح  رایتخا  رد  ار  داب  دنوادخ  غبصا  يا  دومرف : دومن و  یمـسبت  ترـضح  دیـشکن  لوط  ندز  مهب  مشچ  کی  هزادنا  هب  هکیلاح 
هب هچنآ  زا  شیب  نم  هب  یلاعتیادخ  یلو  تفریم  هار  هام  کی  هزادناب  بش  هام و  کی  رادقم  هب  حبص  هک  دوب  هتشاذگ  مالسلاهیلع  دواد  نب 
هک میتسه  یناسک  ام  دومرف : هاگنآ  یتفگ . تسار  مسق  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  متفگ  هدومرف ، اطع  تسا  هداد  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح 

تعیدو هب  ام  شیپ  یهلا ، رارـسا  تسین  يدـحا  شیپ  تسام  دزن  هچنآ  تساـم و  هحفـص 78 )  ) دزن نآ  نایب  تسه و  باتکلا  ملع  ناـشدزن 
ادخ متفگ : میتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هثرو  هللا و  لآ  ام  دومرف : درک و  مسبت  نم  هب  هاگنآ  میتسه  ادخ  رارسا  لها  ام  اریز  تسا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رانک  بارحم  رد  ار  دوخ  مدش  لخاد  وش  لخاد  دجسم  هب  دومرف : نم  هب  سپـس  میامنیم ، رکـش  عوضوم  نیا  يارب  ار 

هکیلاح رد  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  تفرگ . ارم  نابیرگ  مکحم  مالـسلاهیلع  یلع  مدـید  مدرک  هاگن  سپ  متفای  هلآ  و 
رد داب . امش  رب  نم  تنعل  ادخ و  تنعل  دیدوب  یناگدنامزاب  دب  هچ  تفگیم : نم  هب  تینابصع  اب  تفرگیم  زاگ  نادند  اب  ار  دوخ  ناتـشگنا 
رفن ود  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  دومرفیم : مدینش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : تسا  لقن  نارهم  نب  ناوفص  زا  بقانم  زا  راحب 
ماما دنتـسه  نم  نآ  زا  تفگیم  يرگید  نآ  دنتـسه  نم  نآ  زا  تفگیم  نیا  دـندرک ، ادـیپ  فالتخا  مه  اـب  شدـنزرف  نز و  کـی  رـس  رب 

تسا و نم  لام  نز  نیا  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دیاهدش ؟ ریگرد  مه  اب  هچ  يارب  دومرف : اهنآ  هب  تشذـگیم  اهنآ  رانک  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نیـسح ماـما  دوب  هراوخ  ریـش  كدوک  نآ  تسـشن و  نیـشنب  دوـمرف : یلوا  نآ  هب  ترـضح  تسا  نم  لاـم  كدوـک  نیا  تفگ  يرگید  نآ 

نیا تسا و  نم  رهوش  درم  نیا  تفگ  نز  وـگب . ار  تقیقح  دـنک  ـالم  رب  ار  وـت  رـس  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  دوـمرف : نز  نآ  هب  مالـسلاهیلع 
نز نیا  نخس  دروم  رد  كدوک  يا  دومرف : دومن و  هراوخ  ریش  كدوک  هب  ور  ترضح  مسانشیمن  ار  درم  نآ  تسوا و  نآ  زا  زین  كدوک 

هلیبق نالف  ناپوچ  نم  ردپ  هکلب  نآ  دنزرف  هن  میتسه و  درم  نیا  دنزرف  هن  نم  تفگ : دمآ ) نابز  هب  ادـخ  نذا  هب  كدوک   ) وگب ادـخ  نذا  هب 
كدوک نآ  نتفگ  نخس  سک  چیه  نآ  زا  سپ  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  داد . روتسد  نز  نآ  مجر  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا .
شابوا نایغاط و  مسق  هحفص 79 )  ) ادخب دومرفیم : مدینش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  لقن  هفیذح  زا  راحب  رد  دینـشن . ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ار  نخس  نیا   ) دوب دهاوخ  اهنآ  شیپاشیپ  دعس  نب  رمع  دنیآیم و  درگ  نم  نتـشک  يارب  هیماینب 
هللا یلـص  هللا  لوسر  تمدخ  هن ، دومرف : تسا ؟ هداد  ربخ  وت  هب  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ایآ  متفگ : ترـضحنآ  هب  دومرفیم )

روما هب  اـم  هک  اریز  تسوا ، ملع  نم  ملع  تسا ، نم  ملع  وا  ملع  دومرف : ترـضح  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  ار  هیـضق  مدیـسر و  هلآ  هیلع و 
یلع نب  نیـسح  دـیامرفیم : هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  هللادـبعیبا  ترـضح  زا  شدانـسا  هـب  راـحب  رد  میوـشیم . ربخاـب  عوـقو  زا  شیپ  ملاـع 
دیوش بکرم  راوس  رگا  دنتفگ : ترـضح  نآ  ناراکتمدـخ  زا  یـضعب  درک  مرو  ترـضحنآ  ياهاپ  تفر و  هکم  هب  هدایپ  یلاس  مالـسلاهیلع 
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ینغور وا  دزن  دمآ  دهاوخ  شیپ  یهایـس  درم  مسرب  هک  لزنم  نآ  هب  هکلب  تسین  نینچ  دومرف : ترـضح  تفای . دـهاوخ  دوبهب  تیاهاپ  مرو 
وراد یسک  اجنآ  ات  تسین  ام  يور  شیپ  یلزنم  امـش  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : ترـضح  نآ  مالغ  دینزن . هناچ  وا  اب  دیرخب و  ار  نآ  تسا 

وت یکیدزن  دومرف : شمالغ  هب  ترـضح  هک  دـندوب  هتفر  هار  لیم  کی  دودـح  تسا ، یلزنم  وت  يور  شیپ  یلب  دومرف : ترـضح  دـشورفب ،
نب نیـسح  يارب  تفگ  يربیم ؟ اجک  ار  نغور  نیا  تفگ : درم  نآ  هب  مالغ  نک ، تخادرپ  ار  شتمیق  ریگب و  وا  زا  ار  نغور  تسا ، يدرم 

ضرع دش و  هجوتم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  هایس  درم  نآ  هدب ، نم  هب  ار  نآ  ریگب و  ار  شتمیق  سپ  تفگ : مالغ  مالـسلاهیلع  یلع 
يرـسپ دنوادخ  دـینک  اعد  اما  منکیمن  تفایرد  یهجو  امـش  زا  نغور  نیا  يارب  متـسه  امـش  ناتـسود  زا  مالغ و  نم  هللا  لوسر  نبای  درک 

. مدش جراخ  هناخ  زا  نم  هک  دوب  مرسمه  لمح  عضو  ماگنه  نونکا  دشاب ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  امـش  ناتـسود  زا  هک  دهدب  نم  هب  ملاس 
ریخ ياعد  ار  ترـضح  تشگرب و  ماما  يوس  هب  هرابود  هدومن  تیانع  امـش  هب  ملاـس  يرـسپ  دـنوادخ  تاهناـخ  هب  درگرب  دومرف : ترـضح 

هک تـسا  لـقن  ساـبعنبا  زا  راـحب  رد  هحفـص 80 ) . ) دـش لـصاح  يدوـبهب  دـیلام و  شکراـبم  ياـهاپ  هب  نغور  نآ  زا  ترـضح  دوـمن و 
ترضحنآ تسد  رد  لیئربج  تسد  مدید  هبعک  هناخ  رد  هب  دنک  تکرح  قارع  يوسب  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم :

ادص لیئربج  منک  كرت  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  متـشاد  دصق  دیوگیم  سابعنبا  ادخ ، اب  تعیب  يارب  دیباتـشب  دادیم  ادن  لیئربج  دوب و 
هیفنح نب  دـمحم  درب ، مان  ناشروضح  زا  لبق  ار  ترـضح  نارای  سپـس  دایز ، رفن  کی  هن  دوشیم و  مک  رفن  کـی  هن  نیـسح  ناراـی  زا  دز 
مدینـش هک : تسا  لقن  نیعا  نب  ةرارز  زا  راحب  رد  دوب . هدش  هتـشون  البق  ناشناردپ  مسا  مسا و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  دـیوگیم 

زا ترضح  دومن  تدایع  دوب  دیدش  بت  رد  هک  یضیرم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنکیم  لقن  شناردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
، ملاحـشوخ نآ  زا  نم  تسا و  قـح  هدـش  هداد  تیب  لـها  امـش  هب  هک  هچنآ  درک  ضرع  ترـضح  هب  ضیرم  نآ  دـش  دراو  هک  وا  هناـخ  رد 

رما ام  تعاـطا  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  هدرکن  قلخ  ار  يزیچ  چـیه  دـنوادخ  مسق  ادـخب  دومرف : ترـضح  تفر ، نیب  زا  صخـش  نآ  بت  هاـگنآ 
هب نانمؤمریما  رگم  تفگیم  کیبل و  تفگیم : هک  مدیدیمن  ار  یـسک  اما  مدینـش  ار  ییادص  نم  عقوم  نآ  رد  دیوگیم : درم  نآ  هدرک ،
نب هللادـبع  ضیرم  نآ  دـنیوگیم  تسیچ  نیا  هانگ  دـشاب . شناهانگ  هرافک  ات  يوشن  کیدزن  ناراکهانگ  اـی  نانمـشد  هب  زج  درکن  رما  وت 
یلع ماما  دزن  هفوک  مدرم  هک : تسا  لقن  شدـج  زا  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  زا  شدانـسا  هب  ملاوع  باتک  رد  دوب . یثیللا  يداه  نب  دادـش 

وش دنلب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ترضح  نک ، ناراب  بلط  ام  يارب  دنتفگ : دندرک و  تیاکش  یلاسکشخ  زا  هدمآ و  مالـسلاهیلع 
هک نم  راگدرورپ  يا  تفگ : داتسرف و  دورد  مالسا  ربمایپ  هب  دروآ و  ياجب  ار  ادخ  دمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  امنب ، ناراب  بلط  و 

بآ و رپ  یناراب  ام  يارب  امن و  باریس  ناوارف  ناراب  اب  ار  ام  نک  یناراب  ام  يارب  ار  نامـسآ  یتسه  اهیکین  هدننک  لزان  تاریخ و  هدننک  اطع 
بر اـی  نیمآ  نک  هدـنز  ار  هدرم  ياـهنیمز  شخبب و  ورین  ار  تفیعـض  ناگدـنب  هلیـسو  نآ  هـب  تـسرفب و  هحفـص 81 )  ) تکربرپ روانهپ و 

یـضعب بارعا  هکیروطب  داتـسرف  ورف  یناوارف  ناراب  دـنوادخ  هک  دوب  هدـشن  غراـف  شیاـعد  زا  زونه  ترـضح  دـیوگیم : يوار  نیملاـعلا ،
ماما هک : تسا  لقن  میهاربایبا  زا  جـئارخ  باتک  رد  دـنزیم . جوم  رگیدـکی  يور  اههپت  اـههرد و  رد  بآ  دـنتفگ : دـندمآ و  هفوک  یحاون 
تهج فالخ  مادـک  ره  تجاح  ياضق  تهج  اهنآ  دندیـسر  یناتـسلخن  هب  اـت  دـنتفر  نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلاهیلع و  نسح 
راوید نآ  دش  تجاح  عفر  هک  هاگنآ  دندیدن و  ار  رگیدکی  هک  يوحنب  داد  رارق  راوید  دـننام  یلئاح  ناشنیب  لاعتم  دـنوادخ  دـنتفر  يرگید 

نشخ و يدرم  هار  نیب  رد  دنداتفا  هارب  نآ  زا  سپ  دنریگب و  وضو  نآ  اب  ناراوگرزب  نآ  ات  دش  يراج  یبآ  همشچ  نآ  ياجب  دش و  هتشادرب 
ناراوگرزب نآ  هب  تراسج  ءوس و  دصق  درم  نآ  دلخ ، زا  دندومرف : دیئآیم ؟ اجک  زا  دوشن  دوبان  ناتنانمشد  تفگ : دمآ و  شیپ  جازم  دنت 

يراک هچ  هتشذگ  زور  ینادیم  هکیلاح  رد  يراد ؟ ار  دمحم  نادنزرف  اب  هضراعم  دصق  ناطیش  يا  تفگیم : هک  دینش  ییادص  هاگنآ  دومن 
نآ رب  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتفرگ ، شیپ  ار  لطاب  هار  يدرک و  داجیا  تعدب  ادخ  نید  رد  یتفرگ و  هدیدان  ار  ناشردام  قح  يدرک 

تـسد اب  تساوخ  دومن  کشخ  فتک  زا  ار  وا  تسد  دنوادخ  دنزب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  درک  دنلب  تسد  درم  نآ  تفرگ ، مشخ  درم 
هب ار  مناتسد  دیهاوخب  دنوادخ  زا  مهدیم  مسق  ناتردپ  ناتدج و  قح  هب  ار  امش  تفگ  درم  نآ  سپ  دش ، نینچ  زین  شتـسد  نآ  دنزب  پچ 
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هعقاو نیا  ات  هدب  رارق  تربع  وا  يارب  ار  هعقاو  نیا  نک و  ملاس  ار  وا  ناتسد  ایادخ  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنادرگرب . یعیبط  تلاح 
هب هنادنمزوریپ  دندمآ و  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دزن  راوگرزب  ود  نآ  دنادرگرب ، وا  هب  ار  درم  نآ  یتمالس  دنوادخ  دشاب ، تجح  وا  يارب 

یتخس هب  يدرم   ) دوب هفیقس  هیضق  زا  هحفص 82 )  ) دعب یکدنا  هعقاو  نیا  دندوب ؟ هدیشک  ياهشقن  هچ  دومرف : ترضح  دنتفر ، ردپ  شوغآ 
ایند زا  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : درم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوب  هدـش  هراـپ  ترـضح  ءادر  هکیروطب  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلاهیلع  یلع 
ماما دنتشگرب  هناخ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  یتقو  يوش . راتفرگ  تلایع  لها و  هب  تبسن  هکنآ  رگم  دنکن  جراخ 
لثم امش  لثم  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  تفگ : مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  مالسلاهیلع  نیـسح 

دومن و قلخ  ودـک  زا  ياهتوب  وا  يارب  داد  رارق  نیمز  يور  جراخ و  گنهن  مکـش  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  سنوی  ترـضح 
نآ زا  همـشچ  نآ  اما  دومرفیم  مدینـش  مدـج  زا  و  دیـشونیم ، بآ  نآ  زا  دروخیم و  ودـک  نآ  هک  تخاس  يراـج  نآ  ریز  رد  ياهمـشچ 

نودیزی وا  فلا  ةأم  یلا  هانلـسرا  و  : » دومرف سنوی  ترـضح  يهرابرد  لاعتم  دـنوادخ  دـیتسه  زاینیب  ودـک -  نآ -  زا  امـش  یلو  تسامش 
هب يدوزب  تخاس و  يراج  ام  يارب  ار  نآ  میتشاد . زاین  همـشچ  نآ  هب  ام  نکلو  میرادن  زاین  اهودـک  نآ  هب  ام  و  نیح » یلا  مهانعتمف  اونمآف 

نـسح ماـما  دـنوشیم  هداد  تلهم  موـلعم  ناـمز  نآ  اـت  دـنزرویم و  رفک  اـم  هـب  مدرم  هـک  دـش  میهاوـخ  هداتـسرف  نـت  رازه  دـص  زا  شیب 
نیـسح ماما  تمدـخ  يزور  تفگ : هک  تسا  لقن  شردارب  زا  بئاس  نب  ءاطع  زا  راـحب  رد  مدینـش . مهنم  ار  بلطم  نیا  تفگ : مالـسلاهیلع 

: تفگ یهاوخیم ؟ هچ  دومرف : ترضح  نیسح ! يا  تفگ : دنتفگیم : ةریوج  نب  هللادبع  وا  هب  هک  دمآ  میمتینب  زا  يدرم  مدوب  مالـسلاهیلع 
هک موریم  ياهدننک  تعافش  هدنشخب  راگدرورپ  رضحم  هب  نم  تسین ، روطنیا  دومرف : ترضح  منهج . شتآ  هب  مهدیم  تراشب  ار  وت  نم 

نیسح ماما  متـسه ؟ هریوجنبا  نم  تفگ : یتسه ؟ هک  وت  اما  دنتـسه  كاپ  یگمه  نم  ياهلـسن  كاپ و  لسن  زا  نم  تسا ، تعاطا  هتـسیاش 
وا ایادخ  تفگ : دشیم  هدید  ترضح  ياهلغب  ریز  هک  يدحب  درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  تخانش ، ار  وا  یتقو  مالسلاهیلع 

ياپ درک و  مر  هریوج  بسا  درک ، هلمح  ترضح  هب  دش و  نیگمـشخ  هحفص 83 )  ) ترـضح ياعد  زا  هریوجنبا  شکب  شتآ  يوس  هب  ار 
یتـخرد گنـس و  ره  هب  ار  هریوج  رـس  دزیم و  رود  تعرـس  اـب  بسا  دوـب  هداـتفا  نیئاـپ  شرـس  هکیلاـح  رد  درک  ریگ  باـکر  رد  هریوـج 

منهج هب  تفرگ و  رارق  ادخ  تنعل  دروم  نینچ  نیا  دوب  نازیوآ  باکر  زا  نانچمه  شیاپ  هکیلاح  رد  دش  هکت  هکت  هریوج  ندب  دـیبوکیم ،
دنوادخ هاگردب  ترضحنآ  هک  هتشون  نینچ  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  نیرفن  هرابرد  مالسلااهیلع ، ارهزلا  ملظت  باب  رد  بقانم  رد  دش . دراو 

هاـگنآ ناـشچب » وا  هب  اـیند  نیا  رد  ار  شتآ  معط  دـسرب  منهج  هب  هکنآ  زا  شیپ  شکب و  منهج  شتآ  يوـس  هـب  ار  وا  اراـگدرورپ  : » تـفگ
اجب ار  دـنوادخ  رکـش  داتفا و  هدجـس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  دوب ، شتآ  نآ  رد  هک  داـتفا  یلادوگ )  ) قدـنخ هب  شبـسا  زا  هریوج 

مورحم بآ  زا  ار  شباحـصا  نیـسح و  ماـما  هک  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک : تسا  لـقن  لـضفم  زا  لوتبلا  دنـسم  رد  دروآ .
ترـضح دندمآ  ترـضحنآ  دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  دیایب ، نم  دزن  تسا  هنـشت  سک  ره  درک : ادن  شباحـصا  نایم  رد  ترـضح  دندرک ،
رگیدکی هب  دندش و  باریس  هدیشون و  بآ  همه  دش . رهاظ  هک  ياهمشچ  زا  داد و  رارق  نانآ  زا  یکی  تسد  فک  رد  ار  دوخ  ماهبا  تشگنا 
دندناسر تداهش  هب  ار  ماما  هک  هاگنآ  تسا ، هدیشونن  یندیـشون  نینچ  ایند  مدرم  زا  کی  چیه  هک  میدیـشون  یتبرـش  مسق  ادخب  دنتفگیم :

دزیم ادص  ناشناردپ  مسا  مساب و  ار  اهنآ  دادیم و  رارق  دقفت  دروم  ار  شنارای  یکی  یکی  ترضح  دوب  بورغ  کیدزن  هبنش  هس  زور  هک 
قداص ماما  سپـس  دومنیم  ماعطا  ار  اهنآ  یتشهب  ياهیندیـشون  ماـعط و  اـب  ترـضح  دـندمآ و  ترـضح  دزن  يرگید  زا  دـعب  یکی  اـهنآ  و 

دزن هاگنآ  دندرکن  كرد  اما  دش  رارکت  هیـضق  نیا  هبترم  دنچ  دـندیدیم و  ار  نانآ  هفوک  مدرم  زا  ياهدـع  مسق  ادـخب  دومرف : مالـسلاهیلع 
چیه هحفـص 84 )  ) دمآ يوضر »  » هوک هب  نآ  زا  دعب  دنادرگرب ، دوخ  رهـش  هقطنم و  يوس  هب  ار  مادـک  ره  دـندرک و  ادـیپ  روضح  نالوسر 

، میهاربا ترـضح  دوب  هتـسشن  رون  زا  يریرـس  رب  ترـضحنآ  هکیلاـح  رد  درک  ادـیپ  روضح  ترـضحنآ  رـضحم  رد  هکنآ  رگم  دوبن  ینموم 
ناشیامرف هب  کئالم  اهنآ  رس  تشپ  نینموم و  اهنآ  رس  تشپ  دندوب و  هدرک  هطاحا  ار  ترضحنآ  مالسلاهیلع  ءایبنا  یمامت  یسیع و  یسوم ،

روهظ ام  مئاق  هک  هاگنآ  دراد و  همادا  ام  مئاق  مایق  زور  ات  تلاح  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنتشاد ، هجوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
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ماما رضحم  هب  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  ياهطقن  چیه  رد  ینمؤم  چیه  دیآیم و  البرک  هب  هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رضحم  رد  دنک 
نیا مسق  ادخ  هب  لضفم  يا  دش . دـهاوخ  یلجتم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رد  دـنوادخ  تمظع  هکنیا  ات  دـمآ  دـهاوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دلاو ةوبنلا  طبس  يدهلا  ماما  تسا : هدورس  وکین  هچ  ماقم  نیا  بسانم  سدقرعنبا  تسین ، يرگید  ماقم  چیه  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  یماقم 

ءامسلا و نجلا و  سنالا و  هتکب  ماما  رهصلا  ونـصلا و  هللا و  لوسر  یـصو  يدهلا  ملع  یـضترملا  هوبأ  ماما  رمألا  هل  یلوم  یهنلا  بر  ۀمئألا 
حیحـص هلوق  لاق و  هللا  لوسر  هیف  رغ و  ۀـکئالم  انزح  اـهب  فوطت  لزت  مل  فطلاـب  ءاـضیبلا و  ۀـبقلا  هل  رحبلا  ربلا و  ریطلا و  ءـالفلا و  شحو 

هسم اذا  یعادلا  اهب  باجی  ۀبق  ءافشلا و  اهیف  ۀبرت  هل  ورمع  هاوس و ال  دیز  امف  یلو  اهلثمب  طاحأ  ام  ثالثب  یبح  رکن  مکلذ  یف  سیل  حیرص 
یلع یقاسلا  هدلاو  رحب و  هلمانأ  نم  وضع  لک  یف  ءالبرکب و  نیسح  انآمظ  لتقیأ  رشع  نامث و ال  قح ال  ۀمئأ  هعست  هنم  ۀیرد  ۀیرذ  رـضلا و 

مالظلاک شیجب  هامر  رمـشلا  هبرح  یف  فطلا  ةادغ  هیلع  ینج  ام  نیـسحلل و  یـسفن  فهلاوف  رهم  اهل  تارفلا  ءام  ۀمطاف  دـغ و  یف  ضوحلا 
تافصاعلا هیلع  رجت  رمش  هل  دیرولا  یف  رمش  مراص  ءاشحلا و  یف  هنم  قراخ  نانس  نانس  هحفص 85 )  ) رهزلا همجنأ  ناصرخلاو  ۀلهالا  هیسق 

« یشک لاجر   » باتک رد  رحبلا  مطتلا  ضرالا و  لابج  یساور  تلزلز  قابطلا و  عبسلا  هل  تجزف  رمط  هل  تانفاصلا  يدیأ  جسنا  نم  اهلویذ و 
تفگ تسا ؟ مثیم  تاهداز  ردارب  نیا  دنتفگ : وا  هب  میدش  دراو  ۀیبلاو  يهبابح  رب  يدسا  ۀیابع  نم و  هدش : لقن  مثیم  نب  حلاص  زا  شدانـساب 

وا متفگ ، مالـس  هدش و  دراو  وا  رب  يزور  تفگ : یلب ، متفگ : میوگب ؟ امـش  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  یثیدح  دـیهاوخیم  یلب 
هدـمآ شیپ  میارب  ياهضراع  متفگ : ییآیم ؟ ام  ندـید  هب  رید  هدـش  ثعاب  هچ  ۀـبابح ! يا  دومرف : سپـس  تفگ  ابحرم  نم  هب  داد و  باوج 

ترضح نآ  مداد . ناشن  ترضح  هب  مدوب  هدش  راتفرگ  هک  صرب »  » یضیرم راثآ  مدز و  رانک  ار  شوپور  دوب ؟ هچ  هضراع  نآ  دومرف : دوب ،
هکیلاح رد  تشادرب  ار  دوخ  تسد  ترضح  هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  ياعد  درک ، اعد  تشاذگ و  صرب »  » عضوم رب  ار  شکرابم  تسد 
میهاربا ترـضح  تلم  زا  یـسک  ام ، نایعیـش  ام و  زج  مدرم  نیا  ناـیم  رد  هباـبح  يا  دومرف : ترـضح  سپـس  دوب ، هتفر  نیب  زا  یـضیرم  نآ 

: دنکیم لقن  شردپ  زا  ترـضحنآ  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  زا  جئارخ  رد  نک . يرود  اهنآ  زا  دشاب  اهنیا  زج  سک  ره  تسین و  مالـسلاهیلع 
قراخ ياهراک  زا  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ : دـنتفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  ياهدـع  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک 

؟ دیتخانشیم ار  مردپ  ایآ  دومرف : ددرگ  ام  تیاده  هناشن  و  دشاب ؟) وت  تماما  ینیشناج و  تمالع  هک   ) هدیسر ثرا  وت  هب  هچ  تردپ  هداعلا 
هاگن یتقو  دینک  هاگن  قاطا  لخاد  هب  دومرف : سپـس  دز  رانک  دوب  یقاطا  رد  هک  ار  ياهدرپ  ترـضح  میتخانـشیم  ار  وا  ام  همه  یلب  دنتفگ :

یلع دـنزرف  نیمز و  رد  ادـخ  هفیلخ  وت  میهدیم  تداهـش  هحفـص 86 ) : ) میتفگ تسا  هتـسشن  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  میدید  میدرک 
قارع يوس  هب  تفرگ  میمصت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  تسا : لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  بقانملا  بقاث  باتک  رد  یتسه . مالـسلاهیلع 

وت منکیم  رکف  یتسه  ترضح  نآ  طبس  ود  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  وت  متفگ : هدیـسر و  ترـضح  روضحب  دورب 
روتـسد هک  هچنآ  مه  نم  داد و  ماجنا  وا  لوسر  ادخ و  روتـسد  هب  ار  راک  نیا  مردارب  دومرف : یهدـب ، تیاضر  حلـص  هب  تردارب  دـننام  مه 

یلع هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یهاوـخیم  اـیآ  دوـمرف ) دـعب   ) مهدیم ماـجنا  دـشاب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ادـخ و 
نسح مالـسلاهیلع ، یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش  زاب  نامـسآ  زا  يرد  ییوگ  هک  مدید  هاگنآ  ینیبب ؟ ار  مردارب  مالـسلاهیلع و 

رد رگم  رباـج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تفرگ . ارم  تشحو  دـندرک ، لوزن  نیمز  رب  رفعج  هزمح و  مالـسلاهیلع ،
ضرتعم اهنآ  درکلمع  هب  تبسن  یشاب و  همئا  هدارا  میلست  هکنآ  رگم  دوب  یهاوخن  نمؤم  رباج  يا  مدوب ؟ هتفگن  هب  وا  زا  شیپ  نیـسح  دروم 

لوسر ای  یلب  متفگ  ینیبب ؟ ار  شلتاق  هاگیاج  دیزی و  هاگیاج  مالسلاهیلع و  نیـسح  مدنزرف  هاگیاج  هیواعم و  هاگیاج  یهاوخیم  ایآ  يوشن 
دیزی و هیواعم و  دش و  نایامن  ایرد  تفه  دش و  هتفاکش  نیمز  تفه  مرظنب )  ) هکنیا ات  دش  هتفاکش  نیمز  دز  نیمز  هب  شیاپ  اب  ترضح  هللا ،

يریجنز اب  یگمه  هللا ) ناعل  مهیلع   ) دیزی هیواعم و  لهجوبا و  هریغم و  نب  دیلو  مدید  مدید و  شتآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نالتاق 
ترضح سپس  دنتسه  بذعم  منهج  رد  باذع  لها  همه  زا  رتدیدش  نانیا  دنتسه و  اهنآ  نیشنمه  زین  نیطایـش  دناهدش و  هتـسب  رگیدکی  هب 

سپـس تشاد ، رارق  اهنامـسآ  همه  زا  رتالاب  تشهب  دـشن و  زاب  مدـید  ار  نامـسآ  ياهرد  متفرگ ، ـالاب  ار  مرـس  نک ، دـنلب  ار  ترـس  دومرف :
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ماما هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنتفرگ  رارق  اضف  رد  یتقو  دندرک  دوعص  نامـسآ  هب  شناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
همه زا  هک  یتشهب  لخاد  نانآ  هارمه  درک و  دوعـص  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنویپب ، ام  هب  مرـسپ  تفگ : داد و  ادن  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسد  درک و  یهاگن  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دش ، دوب  رتیلاع  تشهب  تاقبط  هحفص 87 ) )
نانمؤم زا  ات  نکن  کش  وا  هب  شاب و  منیـسح  ياـهراک  درکلمع و  میلـست  تسا  نم  اـب  اـج  همه  نم  دـنزرف  نیا  رباـج  يا  دومرف : تفرگ و 

هدـش لقن  جـئارخ  رد  دـشاب . هتـشادن  تقیقح  متفگ  هچنآ  رگا  دـنادرگ  روک  ترخآ ) ایند و  رد   ) ارم دـنوادخ  تفگ : رباج  هاـگنآ  یـشاب ،
يوس هب  درک : ضرع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  اهنع  هللا  یضر  هملسلاما  تشاد ، ار  قارع  هب  نتفر  دصق  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  هاگنآ 
كاخ يرادقم  دنناسریم و  تداهش  هب  قارع  رد  ار  نیـسح  مدنزرف  دومرف  هک  ماهدینـش  مالـسلاهیلع  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  اریز  ورن  قارع 

رگا دش و  مهاوخ  هتشک  نینچ  نم  مسق  ادخب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا . هداد  نم  هب  ياهشیش  رد  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  نم  دزن 
، مهدب ناشن  وت  هب  ار  مباحصا  نداتفا  نیمز  هب  لحم  ام و  يودرا  لحم  يراد  تسود  رگا  تشک و  دنهاوخ  ارم  زاب  مورن  مه  قارع  يوس  هب 
ار اههنحص  نآ  همه  وا  هک  دروآ  دوجوب  وا  نامشچ  رد  یشنیب  نانچ  دنوادخ  دیشک و  هملـسلاما  تروص  هب  ار  دوخ  تسد  ترـضح  هاگنآ 

گنر هب  هاگ  ره  دومرف : تخیر و  يرگید  هشیـش  رد  ارنآ  داد و  وا  هب  تفرگ و  يرادـقم  البرک  كاـخ  زا  ترـضح  هاـگنآ  درک ، هدـهاشم 
مدید مدرک  هاگن  هشیـش  ود  ره  هب  زور  نآ  رهظ  زا  دعب  دش  اروشاع  زور  یتقو  دیوگیم : هملـسما  میاهدش . هتـشک  ام  هکنادب  دـمآرد  نوخ 
يراج نآ  ریز  زا  هزات  نوخ  هکنآ  رگم  دشیمن  هدنک  نیمز  زا  یخولک  چیه  یگنـس و  چیه  زور  نآ  رد  دـناهدمآرد  نوخ  گنر  هب  ود  ره 

يا دز : ادـص  ترـضح  نآ  نانمـشد  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  لقن  ظـعاو  مساـقلاوبا  زا  يربط  خـیرات  هیوباـبنبا و  زا  راـحب  رد  تشگیم .
ناریمب هنشت  ار  وا  ایادخ  دومرف : ترضح  يریذپب ، ار  دیزی  مکح  ای  يورب  ایند  زا  هک  یتقو  ات  دروخ  یهاوخن  تارف  بآ  زا  ياهرطق  نیـسح 

ات یگنشت  زا  ياو  يا  تفگیم : دیشکیم  رس  ار  بآ  هزوک  هکیلاح  رد  درک  هبلغ  وا  رب  یگنـشت  سپ  زرماین ، ار  وا  هاگچیه  هحفص 88 )  ) و
دمحم زا  ياهدیصق  ماقم  نیا  بسانم  ملسم  نب  دیمح  تسا  هدرک  لقن  يدزا  نیصح  نب  هللادبع  ار  صخش  نیا  مان  يربط  خیرات  درم . هکنآ 

یلا هیفاوق  یتأت  قداص  ینأب  یل  دهشی  مظنلا  قشاعل و  یبنلا  ینب  حدمل  ینا  تسا . هدومن  لقن  مالـسلامهیلع  تیب  لها  حدم  رد  مصعا  یلع 
تماص و وه  هنأ  الا  هللا  باتک  اوواس  قباس  یتحت  ناک  تدهتجا و  ول  مهحدم و  نع  رـصاق  یمظن  اذه و  قئاس  یناسل  یلا  نهق  اسدق  امنأک 

اولعج قرافلا  تالغلا  یلع  عاضف  رشب  مهنا  الا  برلا  لاعف  اولعف  قراس  مهنم  وهف  الا  مهنع و  لقانف  غیلبلا  لوقلاب  ءاج  نم  قطانلا  باتکلا  مه 
باصنلل رذع  قئالخ ال  كاذ  لبق  یسیعب  تلـض  ام  لثم  یلع  یف  قئالخ  تلـض  قلاخلا  یلاعت  مهقلاخ  سفن  وه  مهیبن  سفن  ناک  دق  يذلا 

نا هل و  یلاتلل  مالـسالا  بسنی  قراخ ال  رفک  بصنلا  ناف  اعرـش  اتـسیل  نکل  ناتئفلا  هب  ترفک  قفاوی  لوقعلا  يوذ  ضعبل  رذـع  هل  یلاـغلا  و 
نهلام يواعد  تناک  اهلک  بقانم  يزعت  هریغل  قداصلا و  یبنلا  عدص  هلـضفب  هحدمب و  باتکلا  قطن  يذـلا  وه  قفانم و  وهف  مالـسالا  یعدا 
هفکب قتارلا و  وهف  هیف  قتر  ناک  وأ  هطاخ  قتف  مالـسالا  یف  ناک  نا  قئاع  کلذ  لثم  نع  هقاع  اـم  ءامـسلا  كـالفأل  ـالیطعت  ءاـش  ول  قئاـقح 

نأ نوضرت  قثاو  انأ  مهدـعوب  مهالا و  يذـلا و  ذاقناب  اودـعو  ةداس  ای  هحفـص 89 )  ) قساف وأ  نمؤم  بتکی  داهـش  الا  ۀهبج  یف  يذلا  ملقلا 
مهباذع فخی  یب  مه  قئاذ  منهج  نم  انأ  ام  فاعضأ  مکئامصخ  يدل  یلجخ  نم  قوذأ  ققاشأ و  مکیف و  يداعأ  نم  عم  منهجب  ادغ  یلصأ 

یل ناک  ام  ۀقرف  عمدغ  یف  یقافتا  فیک  قئارلا  میعنلا  اهنم  یف  تأر  ام  مکودع  نانجلا  لخد  ول  هللاات  قئال  مکیدـل  اذـه  له  دتـشی  مهبانأ  و 
قطان كریغ  قلخلا  یف  ام  سرخ و  اهلک  قئالخلا  کب و  یننأکف  قفاوم  هلالا  رمأ  هرمأل  دغ و  یف  عجری  مکحلا  هیلا  نم  ای  قباس  قافتا  اهعم 
يالوم قلاخلا  لوقی  اذ  اـم  رظنی  ملف  هذـخأ  لـجع  هوذـخ  هیف  تلق  نم  قمار  فرط  کیتفـش  یلا  مهل  کـلام و  کیدـب و  ناوضر  ماـق  دـق 

هحفص 90)  ) یهارم وه  حدملا و  رشبنادب  هرهد و  کبحأ  دق  كدبع 

نیریاس هیواعم و  رب  نیسح  ماما  ياهلالدتسا  تواخس و  تعاجش و  تدابع ، دهز ، قالخا ، مراکم ، نایب  رد 

، دهز قالخا ، مراکم  رد   < نیریاس هیواعم و  رب  نیـسح  ماما  ياهلالدتـسا  تواخـس و  تعاجـش و  تدابع ، دهز ، قالخا ، مراکم ، نایب  رد 
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لباقم رد  ترـضح  نآ  ياهلالدتـسا  ناـیب  رد   < ترـضح نآ  مرک  تواخـس و  زا  ياهشوگ  ناـیب  رد   < ترـضح نآ  تعاجـش  تداـبع و 
شنارای هیواعم و 

ترضح نآ  تعاجش  تدابع و  دهز ، قالخا ، مراکم  رد 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هک : تسا  لقن  ةدعـسم  زا  یـشایع  ریـسفت  زا  راحب  رد  ترـضح  نآ  تعاجـش  تدابع و  دـهز ، قالخا ، مراکم  رد 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  دـندوب ، هتـسشن  نآ  يور  هدرک و  نهپ  ياهنهک  يهچراپ  هک  داـتفا  ناـیاونیب  نیکاـسم و  زا  ياهدـع  هب  شرذـگ 

توالت ار  هیآ  نیا  سپـس  دـش ، هرفـس  مه  اهنآ  اب  تسـشن و  ناشرانک  رد  ترـضح  دینیـشنب ، ام  رانک  رد  یتاظحل  هللا  لوسر  نباـی  دـنتفگ :
: دـنتفگ منکیم . توعد  ار  امـش  نم  لاـح  متفریذـپ  دـیدرک ، توعد  ارم  امـش  دومرف : اـهنآ  هب  دـعب  نیربکتـسملا » بحی  ـال  هللا  نا   » دومرف
: دومرف شراکتمدخ  هب  ماما  هاگنآ  دندمآ ، ناشیا  هناخ  هب  ترضح  هارمه  دندش و  دنلب  سپس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  تعاطا 

کـشخ نان  ياههکت  ياهچراـپ  يور  هکیلاـح  رد  درک  رذـگ  ناـیاونیب  زا  ياهدـع  رب  ترـضح  تسا : لـقن  راـحب  رد  رواـیب . میراد  هچ  ره 
ياهنان نیا  رگا  دومرف : تسشن و  ترضح  دندرک ، توعد  ماعط  هب  ار  ترضح  اهنآ  درک  مالس  ناشیا  هب  ترضح  دندروخیم ، هتـشاذگ و 

، دومن ماعطا  ار  اهنآ  ترـضح  نم ، هناخ  میورب  دیوش  دنلب  دومرف : ترـضح  سپـس  مدروخیم  اذغ  امـش  اب  دوبن  هقدـص  هحفص 91 )  ) امش
لقن ترـضح  باحـصا  یـضعب  زا  راکب  نب  ریبز  زا  شدانـسا  هب  ملاوع  رد  درک . هیده  ناشیا  هب  رانید  مهرد و  يرادقم  داد و  اهنآ  هب  سابل 

، ادخ ریغ  يارب  هن  تسادخ  نآ  زا  یگرزب  ربکت و  مامت  دومرف : ترضح  دیراد . رورغ  امش  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  يدرم  تسا :
نیـسح ماـما  نیب  هک : تسا  لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  ملاوـع  رد  نینمؤـملل » هلوـسرل و  ةزعلا و  هـللف   » دـیامرفیم دـنوادخ  هـک  اریز 

ردپ نم و  ردپ  ناج  ردارب  دعب  اما  تشون : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هیفنح  نب  دمحم  دمآ ، شیپ  یعوضوم  هیفنح  نب  دمحم  مالسلاهیلع و 
رتخد مالـسلااهیلع  همطاف  وت  ردام  اما  مرادن ، يرترب  وت  رب  مه  نم  يرادـن و  يرترب  نم  رب  وت  ثیح  نیا  زا  سپ  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  امش 

هک ار  ماهمان  سپ  دـسریمن . وت  ردام  ماقم  هب  مه  زاب  دـشاب  نم  ردام  کلم  مه  اـیند  ماـمت  رگا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نیـسح ماـما  هتاـکرب . هللا و  ۀـمحر  کـیلع و  مالـسلا  يراد و  يرترب  نم  رب  وـت  هک  اریز  مینک  یتـشآ  مه  اـب  اـت  اـیب  اـم  يوـس  هب  يدـناوخ 

لقن یعازخ  نمحرلادـبع  نب  بیعـش  زا  بقانم  زا  راـحب  رد  دـماین . شیپ  ياهیـالگ  ردارب  ود  نآ  نیب  نآ  زا  سپ  درک و  نینچ  مالـسلاهیلع 
نیدـباعلا نیز  ماما  زا  دـندید ، ار  یتحارج  ياـج  ترـضح  نآ  هناـش  يور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  اروشاـع  زور  تسا ،

كاخ نامیتی و  نادـنمزاین و  هناخ  هب  اذـغ  اهنآ  اب  مردـپ  هک  تسا  ییاـهنیجروخ  ناـبنا و  ياـج  مخز  نیا  دومرف : دندیـسرپ ؟ مالـسلاهیلع 
وا ناگرزب  تفر و  جح  هب  هدایپ  راب  مالسلاهیلع 25  نیسح  ماما  دیوگیم : ریمعوبا  دیبع  نب  هللادبع  هک : تسا  لقن  بقانم  زا  دربیم . نانیشن 
زور دوـمرف : يراد ؟ ینارگن  سرت و  یهلا  هاـگرد  هـب  ردـقنیا  ارچ  هحفـص 92 )  ) دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  يزور  دندرکیم ، یهارمه  ار 

« دـقعلا  » باتک رد  هبردـبعنبا  لوق  زا  باتک  نآ  رد  دنـشاب . هتـشاد  فوخ  ادـخ  زا  ایند  رد  هک  اهنآ  رگم  تسین  نامارد  سک  چـیه  تمایق 
هنوـگچ دـیئوگیم ، ینخـس  بجع  دوـمرف : تسا ؟ دـالوا  مک  ردـقنیا  تردـپ  ارچ  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  زا  هدروآ :

ترـضحنآ نامالغ  زا  یکی  هدش : لقن  همغلا  فشک  باتک  رد  دناوخیم . زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  هکیلاح  رد  دشاب  دایز  شدالوا 
و  » نم يـالوم  يا  تفگ : مـالغ  نآ  دـننک ، هیبـنت  ار  وا  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماـما  دوـب ، تازاـجم  بجوتـسم  هک  دـش  بکترم  ییاـطخ 

مه زاب  ار  وت  مدیشخب  دومرف : ترـضح  سانلا » نع  نیفاعلا  و   » نم يالوم  يا  تفگ : مالغ  دینک  شیاهر  دومرف  ترـضح  ظیغلا » نیمظاکلا 
اطع وت  هب  يراد  هک  هچنآ  ربارب  ود  يدازآ و  ادـخ  هار  رد  وـت  دوـمرف : ترـضح  نینـسحملا » بحی  هللا  و   » نم يـالوم  يا  تفگ : مـالغ  نآ 
یتقو دومرف : داد و  شمالغ  هب  ارنآ  دید ، اجنآ  ار  ینان  همقل  دش  ییوشتـسد  دراو  تجاح  ياضق  يارب  ترـضح  هک  تسا  تیاور  منکیم .

، مدروخ نم  يالوم  تفگ : مالغ  تفرگ ، ار  نان  همقل  نآ  غارس  ترضح  یتقو  دروخ ، ار  نان  همقل  نآ  مالغ  روایب ، نم  دای  هب  ار  نآ  مدمآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  زا  یلب  دوـمرف : يدرک ؟ شدازآ  تفگ : ماـما  هب  يدرم  يدازآ ، ادـخ  هار  رد  وـت  دوـمرف : ترـضح 
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اج وا  ندب  رد  همقل  هکنآ  زا  لبق  دروخب  ار  نآ  سپـس  دیادزب  ار  نآ  یفیثک  یگدولآ و  دنک  ادیپ  ینان  همقل  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینش 
زا ار  وا  دنوادخ  هکیلاح  رد  مرادهگن  یگدنب  یمالغ و  دنب  رد  ار  یـسک  هنوگچ  نم  دـنکیم ، دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دریگب ،

. هدش لقن  تیاور  نیمه  نیع  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دنـس  هس  اب  نویع  باتک  رد  هدومن ؟ اهر  باذع  دـنب 
ربق هب  دندیـسر  هکنیا  ات  دزیم  مدق  کلام  نب  سنا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا : لقن  نساحملا  نویع  زا  راحب  باتک  رد  هحفص 93 ) )

یتقو مدرک  ناهنپ  ترضح  زا  ار  مدوخ  دیوگیم : سنا  راذگب ، اهنت  ارم  دومرف : سنا  هب  دعب  درک  هیرگ  ماما  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
يدمتعم کیلع  یلاعملاذ  ای  هاجلم  کیلا  ادیبع  محراف  هالوم  تنأ  برای  برای  تفگیم : ياهدنیوگ  مدینـش  دیـشک  لوط  ترـضح  ياعد 

یکتشا اذا  هالومل  هبح  نم  رثکأ  مقس  ۀلع و ال  هب  ام  هاولب و  لالجلا  يذ  یلا  وکشی  اقرأ  امدان  ناک  نمل  یبوط  هالوم  تنأ  تنک  نمل  یبوط 
داد رارق  بطاخم  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ییادن  ماگنه  نیمه  رد  هاندأ  مث  هللا  هرمأ  الهتبم  مالظلاب  یلتبا  اذا  هابل  مث  هللا  هباجأ  هتصغ  هثب و 

يدنع كاعد  هانعمـس  دق  توصلا  کبـسحف  یتکئالم  هقاتـشت  کتوص  هانملع  دـق  تلق  ام  لک  یفنک و  یف  تنا  يدـبع و  کیبل  تفگ : و 
انأ ینا  باسح  بهر و ال  ۀبغر و ال  الب  ینلس  هاشغت  امل  اعیرص  رخ  هبناوج  نم  حیرلا  تبه  ول  هانرفس  دق  رتسلا  کبسحف  بجح  یف  لوجی 
زا دیزرلیم ، شیاهوناز  دشیم و  ریغتم  شگنر  تفرگیم  وضو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  ره  تسا : لقن  رابخالا  عماج  زا  ملاوع  رد  هللا 

هحفـص 94)  ) رارق دـنمتردق  راـگدرورپ  لـباقم  رد  نمؤـم  هک  هاـگنآ  تسا  هتـسیاش  دـندومرف : دندیـسرپ ؟ ار  عوـضوم  نیا  تلع  ترـضح 
: دنکیم لقن  هملـسیبا  زا  راوگرزب  ءاملع  زا  یـضعب  تافیلأت  رد  یـسلجم  موحرم  دیآرد . هزرل  هب  وا  لصافم  دوش و  درز  شگنر  دریگیم 

غرم رتش  مخت  متـسه  مرحم  ماهدمآ و  جح  يارب  نم  نانمؤمریما  يا  تفگ : دمآ  ام  دزن  یبرع  درم  مدروآ  اجب  جح  باطخلا  نب  رمع  هارمه 
دنوادخ تسا  دیما  نیشنب  سپ  منادیمن ، ار  هلأسم  نیا  باوج  تفگ : رمع  تسیچ ؟ نم  هفیظو  لاح  مدروخ ، متخپ و  ار  اهنآ  مدرک و  ادیپ 

نیـسح ماما  دـمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـیامن  يرای  هلاـسم  نیا  رد  ار  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  یـضعب  اـب 
دوخ هلأسم  دش و  دنلب  برع  سرپب  وا  زا  ار  تدوخ  هلاسم  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  برع ! يا  تفگ : رمع  وا ، رـس  تشپ  زین  مالـسلاهیلع 
هلاوح رگیدکی  هب  ارم  امـش  تفگ : برع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  درک  هراشا  سرپب و  لفط  نیا  زا  دومرف : ترـضح  دیـسرپ ، یلع  زا  ار 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  تفگ : برع  سرپب  وا  زا  تسادخ . ربمایپ  رـسپ  نیا  وت ، رب  ياو  دنتفگ : دندرک و  هراشا  وا  هب  مدرم  دینکیم ،
: دومرف یلب  تفگ : يراد ؟ رتش  ایآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفگ  ار  نایرج  مدش و  جراخ  ماهناخ  زا  مرحم  جح  دصق  هب  نم  هلآ  و 

رمع نک . هیدـه  مارحلا  هللا  تیب  هب  ریگب و  رداـم  ریـش  زا  ار  شیاـههچب  سپـس  نک  يریگ  تفج  ار  ترتـش  غرم ، رتـش  ياـهمخت  دادـعت  هب 
قیدصت ارت  تفگ : رمع  دنوشیمن  هجوج  زین  اهمخت  همه  دومرف : دوشیم ؟ رجنم  ینتسبآ  هب  اهیریگتفج  زا  یضعب  طقف  نیـسح ! يا  تفگ :

رد میلع » عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  هیرذ   » دومرف دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دش  دـنلب  مالـسلاهیلع  یلع  هاگنآ  منکیم 
یعازن ۀبقع  نب  دیلو  نیب  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نیب  رازتشک  رد  هک : هدمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعاجـش  رد  بقانم  زا  باتک  نامه 

: تفگ دیلو  هب  ناورم  دوب  هنیدم  یلاو  دیلو  هک  یلاح  رد  دیچیپ  وا  ندرگ  هب  ار  نآ  تشادرب و  شرس  زا  ار  دیلو  همامع  ترضح  دمآ  شیپ 
زا ار  فرح  نیا  تفگ : دـیلو  دـهدب ، ناشن  هحفـص 95 )  ) تأرج شدوخ  ریما  هب  تبـسن  نینچ  نیا  یـسک  مدوب  هدیدن  هاگچیه  مسق  ادـخب 

نیسح ماما  متفگن ، يزیچ  وا  هب  نم  دوب  وا  لام  رازتشک  نوچ  یتفگ  نم  يرابدرب  ربص و  رب  تداسح  يور  زا  هکلب  یتفگن  تینابصع  يور 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  البرک  رد  هک  دـناهدروآ  تفر . تفگ و  ار  نیا  ماما  وت ، لام  رازتشک  دـیلو  يا  دومرف : هظحل  ناـمه  مالـسلاهیلع 

دنلب يادص  اب  سپـس  منکیم . رارف  ناگدرب  دننامه  هن  منکیم و  تعیب  هنالیلذ  هن  مسق ، ادخب  هن  دومرف : نک  لوبق  ار  دیزی  روتـسد  دـنتفگ :
ترـضح درادـن ، نامیا  تمایق  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  امـش  راگدرورپ  مدوخ و  راگدرورپ  هب  مربیم  هاـنپ  نم  ادـخ  ناگدـنب  يا  تفگ :

راعلا راعلا و  بوکر  نم  ریخ  توملا  دورـس : ار  تیب  نیا  اروشاع  زور  تسا ، تفخ  يراوخ  هارمه  یگدنز  زا  رتهب  تفارـشاب  گرم  دومرف :
ادـخب تسا  منهج  هب  ندـش  لخاد  زا  رتهب  راع  گنن و  تسا و  راع  گنن و  زا  رتهب  گرم  يراج  اذـه  اذـه و  ام  هللاو  رانلا  لوخد  نم  یلوا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  اب  دـیزی  رکـشل  هک  هاگنآ  تسا : لـقن  نسحلا  نب  دـمحم  زا  باـتک  نآ  رد  ار و  نآ  هن  مریذـپیم و  ار  نیا  هن  مسق 
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نیا هب  راک  دـینیبیم  هک  روطنیمه  دومرف : شدوخ  باحـصا  هب  تشک ، دـنهاوخ  ار  ترـضحنآ  هک  دـندرک  نیقی  ترـضح  دـندش و  وربور 
همادا تیعضو  نیا  و  هدش ، راوگان  دب و  یهاگارچ  دننام  یگدنز  يارـس  تسا و  هدرک  تشپ  اهیبوخ  هب  هدش و  ضوع  ایند  هدیـسر ، هلحرم 
لطاب زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  رگم  دشاب  هتـشاد  ار  بوبحم  رای و  رادید  قشع  دنامن  یـسک  هک  اجنآ  ات  درک  دـهاوخ  ادـیپ 

زج ار  نارگمتـس  اب  یگدنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  و  دنک ، وزرآ  ار  شراگدرورپ  ءاقل  یطیارـش  نینچ  رد  دیاب  نمؤم  دننکیمن  یهن 
نیحلاصلا لاجرلا  یساو  املـسم و  دهاج  اریخ و  يونام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  امف  یـضمأس  هحفـص 96 ) ... ) منادیمن تلذ  تمالم و 

ملأ مل  تم  نا  ممذأ و  مل  تشع  ناف  امرمرع  جایهلا  یف  اسیمخ  یقلتل  اهئاقب  دـیرأ  یـسفن ال  مدـقأ  امرجم  فلاخ  امومذـم و  قراف  هسفنب و 
تسا و یندز  لاثم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعاجـش  اما  دـیوگیم : همغلا  فشک  رد  یلبرالا  یـسیع  نب  یلع  امغرتف  شیعت  نأ  الذ  یفک 

نامز رد  وا  يریگ  میمصت  دروآیمرد و  ياپ  زا  ار  اههوک  وا  تابث  درک و  زجاع  ناوتان و  ار  نانمشد  گنج  لوط  رد  یگنشت  رد  وا  لمحت 
ردب گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  عضاوم  دـننامه  نارگمتـس  اب  گنج  رد  وا  عضاوم  دوب و  عقوم  هب  اهمادـقا  هاتوک و 

ابیکـش لمج  نیفـص و  گنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  ربص  دننامه  شنارای  یمک  مغر  یلع  رایـسب ، نانمـشد  لباقم  رد  وا  ربص  دوب و 
مرن هجنپ  تسد و  وا  اب  هک  یـسک  ره  دنک ، لادج  وا  اب  تسناوتیم  يراک  راوس  مادـک  دوب  یکی  دراوم  نیا  همه  رد  نانمـشد  فدـه  دوب ،

تسا هدورس  بسانم  هچ  و  تسشنیم . شردام  هنیس  هب  شغاد  درکیم  تاقالم  وا  اب  هک  یعاجش  ره  دادیم و  رده  ار  دوخ  نوخ  درکیم 
ماهکلا و ال ریغ  ابـشلا  بضع  اهحابأ  لویخلا و  یلع  لویخلا  ینث  اهلثمب و  لاـجرلا  فل  شدـئاصق : زا  یـضعب  رد  هللا ) همحر   » مشاـه جاـح 

لک نم  لیلقلا  ریخ  مهلیلق  نأ  ریغ  ۀباحصلا  لق  لیلدلا  نع  لیلصلاف  ۀعاجشلاب  ۀعاربلا  طلخ  لیق  نعط و  نم  اقدص ن  هناسل  هنانسل و  لیلکلا 
هحفص 97)  ) لویسلاوبأ باحسلا  اذک  هفیس و  ۀینملا  وبأ  لوضفلا و  تاذ  هفتکب  هفکب  راقفلا  تاذ  لیثملا  مودعم  نیبسحلا  حضاو  ضیبأ 

ترضح نآ  مرک  تواخس و  زا  ياهشوگ  نایب  رد 

نب هماسا  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدش ؛ لقن  رانید  نب  ورمع  زا  بقانم  زا  راحب  رد  ترـضح  نآ  مرک  تواخـس و  زا  ياهشوگ  نایب  رد 
: تفگ تسیچ ؟ وـت  مغ  ردارب  يا  دوـمرف : ترـضح  نـم ، مـغ  رب  ياو  دـیوگیم : هماـسا  هـک  دینـش  دوـب و  ضیرم  هکیلاـح  رد  تـفر  دـیز 
زا لـبق  دومرف : ترـضح  مریمب . مسرتیم  تفگ  نم . هدـهع  رب  وت  يراکهدـب  دومرف : ترـضح  تسا ، مهرد  رازه  تصـش  هک  میاهیهدـب 

نیـسح ماـما  درک  ءادا  ار  وا  يراکهدـب  هماـسا  گرم  زا  شیپ  ترــضح  دـیوگیم : يوار  مـنکیم ، ادا  ار  وـت  نوـید  يورب  اـیند  زا  هـکنآ 
رد زین  تسا . ششخب  ماگنه  رد  لخب  ءافعض و  رب  یمحریب  نانمشد و  لباقم  رد  فعض  ناهاشداپ  تلـصخ  نیرتدب  دومرفیم : مالـسلاهیلع 

راهچ ترضح  دمآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رضحم  هب  زین  وا  درک  نوریب  هنیدم  زا  ار  قدزرف  ناورم ، هک : تسا  لقن  سلاج  نب  سنا  زا  راحب 
نآ هلیـسوب  ار  دوـخ  يوربآ  هک  تسنآ  لاـم  نیرتـهب  دوـمرف : تسا  ياهزره  قساـف و  رعاـش  وا  دـنتفگ : ترـضح  هـب  داد  وا  هـب  راـنید  دـص 

دورد ترضح  هب  یلگ  هخاش  اب  دمآ و  يزینک  مدوب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هک : هدمآ  سنا  لوق  زا  همغلا  فشک  رد  یئامن . تظفاحم 
راک دـمآ و  امـش  شیپ  لگ  هخاش  کی  اب  وا  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  يدازآ ، ادـخ  هار  رد  وت  دومرف : ترـضح  تفگ : داـب  هدـنز  داتـسرف و 

اویحف ۀـیحتب  متییح  اذا  و   » هدومرف هدرک و  تیبرت  نینچ  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ  یلب  دومرف : دـیدرک ؟ دازآ  ار  وا  امـش  دادـن  ماـجنا  مه  یمهم 
نـسح ماـما  شردارب  هـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يزور  دوـب . وا  هحفـص 98 )  ) يدازآ وا  راـک  نیا  زا  رتـهب  اذـل  اـهودروا » اـهنم  نسحاـب 
نیـسح ماما  هب  ياهمان  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يزور  وت . لام  نم  بلق  دوب و  نم  لام  وت  نابز  متـشاد  تسود  ردارب  يا  تفگ : مالـسلاهیلع 

لام نیرتهب  هک  ینادیم  نم  زا  رتهب  وت  تشون : باوج  رد  ترضح  دش  رکذتم  ءارعـش  هب  شیاهـششخب  رطاخ  هب  ار  وا  تشون و  مالـسلاهیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  لوق  دومرف : ترضح  هک  تسا  لقن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  راحب  رد  دنک . ظفح  ار  وربآ  هک  تسنآ 

اب ار  یگـس  هک  مدـید  ار  ياهچب  رـسپ  نم  دوـشن » هاـنگ  هک  ياهنوـگ  هب  تسا  ناـنمؤم  ندرک  لاحـشوخ  زاـمن  زا  دـعب  لاـمعا  نیرترب   » هک
اب مهاوـخیم  متـسه  نوزحم  نیگمغ و  نـم  هللا  لوـسر  نباـی  تـفگ : مدرک ، تبحـص  وا  اـب  دروـم  نـیا  رد  دادیم ، اذـغ  صاـخ  یناـبرهم 
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نیـسح ماـما  موـش ، ادـج  وا  زا  مهاوـخیم  تسا و  يدوـهی  کـی  نم  باـبرا  هـک  اریز  موـش  لاحـشوخ  يرادـقم  گـس  ندرک  لاحـشوخ 
كرابم يور  هب  ار  مالغ  نیا  تفگ : دینـش  ار  ماما  نانخـس  يدوهی  نآ  یتقو  تفر  شبابرا  شیپ  مالغ  نآ  اب  رانید  تسیود  اـب  مالـسلاهیلع 

نآ ماهدیـشخب ، وت  هب  ار  لام  نیا  نم  دومرف : ترـضح  دـنادرگرب . مه  ار  لام  و  وا ) لام   ) مهدیم وا  هب  مه  ار  ناتـسب  نیا  مشخبیم و  امش 
مامت مدرک و  دازآ  ار  مالغ  مه  نم  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مشخبیم  مالغ  هب  ار  نآ  منکیم و  لوبق  ار  لام  نیا  نم  تفگ : يدوهی 

هب ار  هناخ  نیا  مهنم  تفگ : شنز  هب  يدوهی  مدیشخب ، مرسمه  هب  ار  مرهم  مدش و  ناملسم  نم  تفگ : يدوهی  نز  مدیـشخب ، وا  هب  ار  لاوما 
وا هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  همه  تفرگ  غارـس  مدرم  نیرتمیرک  زا  دـش و  هنیدـم  دراو  یبرع  درم  هک : هدـمآ  راـحب  رد  مشخبیم . وت 
مل دورـس : ار  تایبا  نیا  داتـسیا و  ترـضح  لباقم  رد  تسا ، زامن  لوغـشم  راوگرزب  نآ  دید  دـش  دجـسم  دراو  برع  درم  دـندرک ، یفرعم 

يذلا ول ال  ۀقسفلا  لتاق  ناک  دق  كوبأ  دمتعم  تنأ  داوج و  تنأ  هحفص 99 )  ) ۀقلحلا کباب  نود  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نالا  بخی 
هدمآ زاجح  زا  هک  یلاوما  زا  ایآ  دومرف : ربنق  هب  درک و  مامت  ار  زامن  نیسح  ماما  دیوگیم : يوار  ۀقبطنم  میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوأ  ناک 
ماما هاگنآ  تسا ، لاوما  نآ  هب  رتجاتحم  ام  زا  هک  هدـب  درم  نیا  هب  ار  اهنآ  دومرف : هدـنام ، رانید  رازه  راـهچ  یلب  تفگ : هدـنام ؟ يزیچ  دوب 

نآ هب  ار  اهنآ  رد  يال  زا  دـشکن  تلاجخ  ترـضح  زا  برع  هکنآ  يارب  تخیر و  نآ  لخاد  ار  اـهرانید  دروآرد و  ار  شیاـبع  مالـسلاهیلع 
تسمأ اصع  ةادغلا  انریـس  یف  ناک  ول  ۀقفـشوذ  کیلع  ینأب  ملعا  رذتعم و  کیلع  یناف  اهذخ  دورـس . ار  تایبا  نیا  هاگنآ  داد و  برع  درم 

: دومرف ترضح  درک ،: هیرگ  تفرگ و  ترضح  زا  ار  ایاده  برع  ۀقفنلا  ۀلیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکل  ۀقفدنم  کیلع  انامس 
زین مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  تیاور  نیا  دربیم . ورف  دوخ  رد  ار  وت  كاخ  نیا  هنوگچ  منادیمن  اما  هن  تفگ : دوب ؟ كدنا  ام  يایادـه  ایآ 

هک یتقو  داد ، دای  ار  دمح  هروس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  یملـس  نمحرلادـبع  تسا : لقن  بختنم  زا  تسا . هدـش  لقن 
نآ ناهد  دومرف و  اـطع  ساـبل ) یعون   ) هلح رازه  داد ، راـنید  رازه  نمحرلادـبع  هب  ترـضح  دـناوخ  ار  دـمح  هروس  ماـما  دزن  كدوک  نآ 

: دومرف نینچ  ترضح  هاگنآ  دنک ؟ يربارب  وا  میلعت  اب  ایاده  نیا  هنوگچ  دومرف  داد و  یملسلا  نمحرلادبع  هب  دومن و  رپ  رد »  » اب ار  كدوک 
هحفـص  ) تلوت ام  اذا  اهیقبی  لخبلا  تلبقأ و ال  یه  اذا  اهینفی  دوجلا  الف  بلقتت  نأ  لبق  ارط  سانلا  یلع  اـهب  دـجف  کـیلع  ایندـلا  تداـج  اذا 

: هدـش لقن  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  لتقم  دروم  رد  هک  یباتک  رد  یمزراوخ  بطخا  دنـس  هب  رابخالا  عماج  زا  راـحب  رد  ( 100
يوار مناوتان ، نآ  تخادرپ  زا  هدمآ و  مندرگ  رب  هلماک  هید  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  یبرع  درم 

، تسین رتمیرک  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  رد  هک  هدرک  کمک  ياـضاقت  مدرم  نیرتمیرک  زا  متفگ : دوخ  شیپ  دـیوگیم :
، مهدیم ار  تاهتـساوخ  موس  کی  یهدـب  باوج  ار  یکی  رگا  مسرپیم  هلأسم  هس  وت  زا  برع ! ردارب  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

هللا لوسر  نبای  تفگ : برع  درم  منکیم . تخادرپ  ار  تاهتساوخ  مامت  یهدب  باوج  ار  هس  ره  رگا  موس و  ود  یهدب  باوج  ار  ات  ود  رگا 
زا یلب  دومرف : ترـضح  دیراد  ار  برغم  قرـشم و  ملع  امـش  هکیلاح  رد  دـنک  لاؤس  لهاج  نم  زا  امـش  لثم  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

منادب رگا  سرپب  سپ  تفگ : برع  درم  تسوا ، ملع  يهزادنا  هب  یسک  ره  شزرا  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج 
هب نامیا  داد : باوج  تسا ؟ رترب  یلمع  هچ  دومرف : ترـضح  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  مریگیم و ال  دای  امـش  زا  منادـن  رگا  مهدیم ، باوج 

تنیز دومرف : ترضح  ادخ . هب  رواب  دامتعا و  داد  باوج  دهدیم ؟ تاجن  يدوبان  یتخبدب و  زا  ار  ناسنا  يزیچ  هچ  دومرف : ترـضح  ادخ .
یتورث داد : باوج  هچ ؟ دشاب  هتـشادن  ار  تفـص  نیا  رگا  دومرف  ترـضح  دشاب  يرابدرب  ملح و  نآ  اب  هک  یملع  داد  باوج  تسیچ ؟ درم 
دـشاب ربص  نآ  اـب  هک  يرقف  داد  باوج  هچ ؟ دـشاب  هتـشادن  زین  ار  تفـص  نیا  رگا  دومرف : ترـضح  دـشاب  يدرمناوج  تورم و  نآ  اـب  هک 

چیه درد  هب  نیا  زجب  هک  دنک  دوبان  ار  وا  دـیایب و  نامـسآ  زا  ياهقعاص  تفگ : هچ ؟ دـشاب  هتـشادن  زین  ار  تفـص  نیا  رگا  دومرف  ترـضح 
ینیگن هک  داد  وا  هب  زین  ار  شرتشگنا  دوب و  نآ  رد  رانید  رازه  هک  داد  لوپ  هسیک  کی  دیدنخ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دروخیمن ، يراک 

هحفـص 101)  ) دوـخ یگدـنز  جراـخم  يارب  ار  رتـشگنا  هدـب و  ناراـکبلط  هب  ار  اـهرانید  دوـمرف : سپـس  مهرد  تسیود  تمیق  هـب  تـشاد 
لآ بقاـنم  زا  هریغ  نیزحلا و  راکذـت  رد  هتلاـسر .» لـعجی  ثیح  ملعا  هللا   » تفگ تـفرگ و  ماـما  زا  ار  ایادـه  برع  درم  ناـسرب . فرـصمب 
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اب يزور  دوب ، قلخ  شوخ  حلاص و  يوقتاب ، راکزیهرپ ، راوگرزب ، رایسب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا : لقن  يرـصب  نسح  زا  بلاطیبا 
نان هتـسشن و  هک  دندید  ار  مالغ  دندیـسر  ناتـسب  هب  یتقو  دوب  یفاص  مانب  یمالغ  ناتـسب  نآ  رد  هک  تفر  شناتـسب  هب  باحـصا  زا  ياهدع 
نان هکت  کی  مالغ  نآ  دروخب ، ار  شنان  مالغ  نآ  ات  تسـشن  یتخرد  تشپ  دید  ار  هرظنم  نیا  هکنیمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دروخیم ،
ناـن زا  مـالغ  یتـقو  دومن ، بجعت  مـالغ  نآ  راـتفر  زا  ترـضح  دروخیم ، شدوخ  ياهمقل  تخادـنایم و  دوب  شیور  شیپ  هک  یگـس  هب 

محرا اـی  کـتمحرب  هیوبـال  تکراـب  اـمک  هل  كراـب  يدیـسل و  رفغا  یلرفغا و  مهللا  نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا  : » تفگ دـش  غراـف  ندروـخ 
ریخ و تکرب و  نم  يالوم  هب  اراگدرورپ  هدب  رارق  تدوخ  شـشخب  دروم  زین  ارم  يالوم  نک و  لزان  نم  هب  ار  تتمحر  ایادـخ  « ) نیمحارلا

مالغ یفاص ! يا  دومرف : دـش و  دـنلب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يدومرف ) اطع  تکرب  ریخ و  شردام  ردـپ و  هب  هکنانچمه  نک  اطع  تداعس 
ارم وت  دومرف : ترـضح  مدشن . امـش  هجوتم  هک  شخبب  ارم  تمایق ! زور  ات  نینمؤم  مامت  يالوم  نم و  يالوم  يا  تفگ : دش و  دنلب  ناساره 
هک تسامـش  دوجو  تدایـس  زا  نخـس  نیا  دیدومرف  يراوگرزب  نم  يالوم  تفگ : مدـش ، تناتـسب  دراو  وت  يهزاجا  نودـب  هک  نک  لالح 

ار يراـک  وـچمه  ارچ  يدادیم ، گـس  هب  ار  رگید  فـصن  يدروـخیم و  تدوـخ  ار  ماـعط  فـصن  مدـید  دوـمرف : ترـضح  دـیئامرفیم .
هک اریز  منک  مورحم  ار  وا  هک  مدیـشک  تلاجخ  وا  هاگن  زا  درکیم  هاگن  نم  هب  گـس  نیا  مدروخیم  اذـغ  هک  یماـگنه  تفگ : يدرکیم ؟

داـتفا و هیرگ  هب  ترـضح  میروخیم . امـش  يزور  زا  ود  ره  هک  امـش  مـالغ  نم  دـنکیم و  تبظاوم  امـش  غاـب  زا  هک  تسامـش  گـس  نیا 
: تفگ مالغ  مهدیم . وت  هب  رانید  رازه  متیاـضر  ماـمت  اـب  مدرک و  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  نم  تسا  نینچ  هک  لاـح  دومرف : هحفص 102 ) )
هب نم  دشاب ، یکی  شلمع  فرح و  دیاب  میرک  صخش  دومرف : ترـضح  منک  راک  امـش  ناتـسب  رد  مراد  تسود  مه  زاب  موش  دازآ  مه  رگا 
وت هب  تسنآ  رد  هچ  ره  ار و  ناتسب  نیا  منکیم و  دییات  ار  دوخ  هتفگ  لاح  مدش » تناتـسب  دراو  وت  نذا  نودب  هک  نک  لالح  ارم   » متفگ وت 

رارق راوگرزب  یمارگ و  ار  وت  تمایق  زور  دنوادخ  دنروخب ، ناتسب  نیا  هویم  زا  هک  دنـشاب  زاجم  دندمآ  نم  ناتـسود  نیا  هاگ  ره  مشخبیم 
هب ار  نآ  مه  نم  يدیـشخب  نم  هب  ار  تناتـسب  هک  لاـح  تفگ : مـالغ  دـهد . ریخ  تکرب و  وـت  هب  تـبدا  قـالخا و  نـسح  رطاـخب  دـهدب و 

ءانح اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک : تسا  هدیسر  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دانتسا  هب  راحب  رد  منکیم . فقو  امش  نایعیش  باحصا و 
لتق هب  یلاح  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  باتک  نامه  رد  زاب  و  هدرکیم . باضخ  لین  گرب  و 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  لوق  زا  بقانم  رد  دوب . هدرک  باضخ  لین  گرب  اب  ار  شنساحم  هک  دیسر 
نیسح ماما  تفگ  ریبکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  درکیم  دیلقت  وا  زا  ربمایپ  رانک  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب و  زامن  رد  هلآ 
رارکت ار  ریبکت  ردـقنآ  مالـسا  ربمایپ  تسناوتن  ماما  زاب  تفگ و  ریبکت  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگب ، تسناوتن  مالـسلاهیلع 

هب تولع  مهحیدم  نم  ای  تایآل  یحولا و  ینب  دیوگب . تسناوت  متفه  ریبکت  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دیـسر  ریبکت  تفه  هب  ات  دومرف 
سانلا یف  یجترأ  الف  اهتثثح  مکیلا  یلامآ  بئاکر  اردـق  مهعفرأ  ارخف و  يرولا  یلعأ  هملع و  نازخ  هللا  یحو  طباهم  ارکذ  هب  تبط  اردـق و 

هحفص 103)  ) ارسی هرسع  متلدبأ  امف  الیزن  مکادن  عبرب  یحضأ  يذلا  اذ  نم  ارمع و  ادیز و ال 

شنارای هیواعم و  لباقم  رد  ترضح  نآ  ياهلالدتسا  نایب  رد 

: دـنتفگ هیواعم  هب  دـنکیم : لقن  هبقع  نب  یـسوم  زا  بقانم  جاجتحا و  رد  شنارای  هیواعم و  لـباقم  رد  ترـضح  نآ  ياهلالدتـسا  ناـیب  رد 
دناوتیمن تسا  نیگهودـنا  هدز و  تبیـصم  نوچ  دورب  ربنم  هب  یهاوخب  وا  زا  رگا  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  تمـس و  هب  مدرم  مشچ 

وا هکنیا  زج  دیتفگ  مه  یلع  نب  نیـسح  دروم  رد  ار  بلطم  نیمه  تفگ : هیواعم  دوب . دهاوخ  وت  عفن  هب  اذل  دیآرب  سلجم  هدـهع  زا  بوخ 
زا هیواعم  هکنیا  ات  دندرک  رارصا  دوخ  داهنشیپ  رد  هیواعم  نایفارطا  تشادن ، رگید  ياهجیتن  میدش  رتحضتفم  ام  رتراوگرزب و  مدرم  رظن  رد 

يدرم نایم  نیا  رد  دروآ ، اجب  ار  ادـخ  ربمایپ  دورد  یهلا و  دـمح  تسـشن ، ربنم  يور  ماما  دور ، ربنم  هب  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  برقم  ترتع  بلاغ ، هللا  بزح  ام  دومرف : ترضح  دنکیم ؟ ینارنخـس  هک  تسیک  نیا  تفگ :
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ادخ تعاط  نورقم  ام  تعاط  اریز  تسا ، بجاو  ام  تعاط  هک  دینک  تعاطا  ام  زا  سپ  میتسه ، وا  ياهبنارگ  تناما  ود  زا  یکی  و  وا ، كاپ 
و هللا » یلا  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت  ناف  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اویعطا  هللا و  اوعیطا  و  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  دشابیم  ادـخ  لوسر  و 
هتمحر ال مکیلع و  هللا  لضف  الول  مهنم و  هنوطبنتـسی  نیذـلا  هملعل  مهنم  رمالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هللا و  یلا  هودرول  و  : » دـیامرفیم زاب 

دننام ادابم  تسامش و  نمشد  اراکشآ  وا  هک  اریز  ناطیش  ياهادص  هب  نداد  شوگ  زا  مرادیم  رذح  رب  ار  امـش  و  الیلق » الا  ناطیـشلا  متعبت 
سک چیه  دیـشابن  هحفـص 104 )  ) نارگن تفگ : نیکرـشم ) ریاس  نایفـسوبا و  هب  ردب  گنج  رد   ) اهنآ هب  ناطیـش  هک  دیـشاب  ناطیـش  ءایلوا 

ناطیـش دندش ، وربور  مه  اب  رگـشل  ود  دش و  زاغآ  گنج  هکنیمه  اما  منکیم  يرای  ار  امـش  نم  هک  اریز  دنک  ادیپ  هبلغ  امـش  رب  دناوتیمن 
رب ار  رارف  دنتفرگ و  رارق  اهریت  فده  اههزین و  همعط  اهریشمش و  تابرض  راتفرگ  سپ  متسه  رازیب  امش  زا  نم  تفگ : درک و  ینیـشن  بقع 

هللادبعابا يا  تفگ : دوشیم ) اشفا  مدرم  رب  شیندوشخبان  قباوس  دوریم و  شدادجا  يوربآ  دـید  هک  یتقو   ) هیواعم دـنداد ... حـیجرت  رارق 
رد دـش  دراو  هیواعم  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا : لقن  بوشآ  رهـشنبا  بقانم  زا  ملاوع  رد  تسا . یفاـک  رگید  يدـناسر  ار  بلاـطم 
دش تبحص  لوغشم  ناشیا  اب  دش و  هجوتم  وا  تمس  هب  ترـضح  دورو  اب  هیواعم  تشاد ، ییاهتـساوخرد  دوب و  وا  شیپ  یبرع  درم  هکیلاح 
هب برع  درم  نآ  تسا ، مالسلاهیلع  یل  نب  نیسح  دنتفگ : تسیک ؟ هدش  دراو  هزات  هک  یـسک  نیا  دیـسرپ : نیرـضاح  زا  یکی  زا  برع  درم 
وا هتساوخ  زین  هیواعم  درک و  تبحص  هیواعم  اب  وا  هتساوخ  دروم  رد  ترضح  مهاوخیم ، ارنآ  امش  زا  مراد و  یتجاح  درک  ضرع  ترضح 
نم ادوج و  امرک و  یفطصملا  نبا  وه  لوسرلا  نبا  هزه  نأ  یلا  یلدجی  ملف  یمـشبعلا  تیتأ  دورـس : نینچ  برع  درم  نآ  هاگنآ  دروآرب ، ار 
وت هاگنآ  مدرک ، اطع  وت  هب  نم  برع  درم  يا  تفگ : هیواعم  لوحملا  یلع  عیبرلا  لضف  امک  مکیلع  الضف  مش  اهل  نا  لوتبلا و  ةرهطملا  نطب 

نساحم زا  بقانم  رد  يدروآرب . ار  مزاین  وا  هتفگ  هب  يداد و  نم  هب  اهنآ  قح  زا  ارم  هتـساوخ  هیواعم  يا  تفگ : برع  ینکیم ؟ حدم  ار  وا 
نیا ترضح  هاگنآ  میراد ؟ دالوا  امش  زا  شیب  ام  هک  تسا  هنوگچ  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  صاع  نب  ورمع  هک : تسا  لقن  یقرب 

ياهبراش هک  تسا  هنوگچ  دیسرپ : مه  زاب  صاع  نب  ورمع  هحفص 105 )  ) روزن لالقم  رقصلا  ما  اخارف و  اهرثکأ  ریطلا  ثاغب  دورس : ار  رعش 
دب يوب  دـنیآیم  امـش  کیدزن  هک  یتقو  تسا  وب  دـب  ناشناهد  امـش  ناـنز  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ دیفـس  امـش  ياـهبراش  زا  رتدوز  اـم 

ام نساحم  زا  رتتشپرپ  امش  نساحم  هک  تسا  هنوگچ  دیسرپ  زاب  دوشیم ، دیفس  ناتیاهبراش  رتدوز  اذل  دروخیم  امش  تروص  هب  ناشسفن 
ادخ نذا  هب  یناوارف  لوصحم  كاپ  نیمز  ادکن » الا  جرخی  ثبخ ال  يذلا  هبر و  نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  : » دومرف ترـضح  دـشابیم ؟

رـسپ وا  شاب  تکاس  نم  رطاخب  تفگ : صاع  ورمع  هب  هیواعم  دنایوریمن . لوصحم  یکدـنا  زجب  هدولآ  ثیبخ و  نیمز  اما  تشاد  دـهاوخ 
برقعلا و ملع  دـق  ةرـضاح  اهل  لعنلا  تناک  اهلاندـع و  برقعلا  تداع  نا  دومرف : ار  تایبا  نیا  ترـضح  هاـگنآ  تسا ، بلاـطیبا  نب  یلع 

نیـسح ماما  هب  مکح  نب  ناورم  يزور  هک : هدمآ  بئاس  نب  دـمحم  زا  ناشدانـسا  هب  هریغ  جاجتحا و  رد  ةرخآ  انید و ال  اهل  نأ ال  تنقیتسا 
تشاد يوق  ياهتسد  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنتشاد ؟ ام  رب  يرترب  هچ  دینک  رخف  نادب  هک  دوبن  همطاف  ناتردام  رگا  تفگ : مالـسلاهیلع 

دمآ شیرق  زا  یهورگ  دزن  درک و  اهر  ار  وا  دش ، شوهیب  ناورم  هک  يروطب  دـیچیپ  شندرگ  هب  ار  شاهمامع  درـشف و  تفرگ و  ار  وا  قلح 
هقالع دروم  همه  زا  رتشیب  نیمز  يور  رفن  ود  دـینادیم  اـیآ  دـینکن : دـییأت  متفگن  تسار  نخـس  رگا  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف : و 

نم و زا  ریغ  سک  چـیه  نیمز  يور  رب  هک  دـینادیم  اـیآ  میتـسه ؟ مردارب  نم و  رفن  ود  نآ  هک  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
صخـش و نیا  زا  رتنوعلم  نیمز  يور  رد  نم  دومرف : دعب  تسا . نینچ  هک  دنادیم  ادـخ  دـنتفگ : تسین ؟ ادـخ  لوسر  رتخد  نارـسپ  مردارب 
اب ناورم  يا  وت  دننامه  یسک  قرشم  برغم و  نیب  مسق  ادخب  مرادن و  غارس  درک  درط  ار  ودنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  شردپ 
زا تیابع  يوشب  ینابـصع  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  منخـس  نیا  لیلد  تسا و  هتفریذـپن  ار  مالـسا  ادـخ  لوسر  ادـخ و  ینمـشد  هحفص 106 ) )

راحب رد  داتفا . شفتک  زا  شیابع  دش و  ینابصع  دوش  دنلب  سلجم  نآ  زا  هکنآ  زا  شیپ  ناورم  مسق ، ادخب  دیوگیم : يوار  دتفایم  تفتک 
ناـمثع رتخد  هشیاـع  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دـنتفگ : هک : هدـمآ  ساـبع  مکاـح و  ریمع و  نب  کـلملا  دـبع  زا  بقاـنم  زا  بتک  رگید  و 

رد هیواـعم  لـماع  هک  ناورم  هب  هیواـعم  هیـضق  نیا  زا  سپ  ماهدروآرد ، ریبز  نب  هللادـبع  جـیوزت  هب  ار  وا  تفگ : ناورم  درک ، يراگتـساوخ 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 42 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا اب  ار  عوضوم  دمآ و  رفعج  نب  هللادبع  دزن  ناورم  دنک ، يراگتـساوخ  دـیزی  يارب  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  موثلکما  زا  تشون : دوب ، زاجح 
نیـسح ماـما  هب  ار  عوضوم  دـنادیم ، نیـسح  شیئاد  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناـمیالوم  اـب  مرتخد  راـیتخا  تفگ : هللادـبع  درک ، حرطم 

یلص دمحم  لآ  زا  یـسک  رتخد  نیا  يارب  اراگدرورپ  تفگ : دومن و  بلط  یتخبـشوخ  موثلکما  يارب  دنوادخ  زا  ماما  دنتفگ ، مالـسلاهیلع 
تسشن و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوربور  دمآ و  ولج  ناورم  دندش  عمج  ربمایپ  دجـسم  رد  مدرم  هک  یتقو  امرف ، هدارا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا 
دـشاب و هک  هچ  ره  هداد  رارق  شردـپ  تساوخ  ار  وا  هیرهم  مهد و  ماجنا  ار  يراگتـساوخ  نیا  هدرک  رما  نم  هب  هیواـعم  ناـنمؤمریما  تفگ :
هب دیزی  هکنیا  هن  دیروخب  هطبغ  دیزی  هب  دیاب  هک  دیئامش  نیا  دینادب  و  هللادبع ، ضرق  ءادا  و  هیماینب ) مشاهینب و   ) هفیاط ود  نیا  نایم  حلص 

دیزی ندید  زا  يراکوکین  ره  دینکیمن و  ادیپ  ار  دیزی  دننامه  هکیلاح  رد  دـهدیم  هیرهم  دـیزی  هنوگچ  هکنیا  بیجع  دروخب و  هطبغ  امش 
ریاس رب  ار  ام  دومن و  یضار  شدوخ  نید  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  میوگیم  ساپـس  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  دنکیم . بسک  وربآ 

هچ ره  شرهم  یتفگ  هکنیا  میداد ، شوگ  ام  یتفگ  ار  تنانخـس  وت  ناورم  يا  دومرف : سپـس  ترـضح -  نخـس  رخآ  ات  دیزگرب -  قیالخ 
تیب لها  هحفص 107 )  ) نارتخد نارسمه و  هیرهم  تنس  میوشیمن و  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  زا  ام  دیوگب ، شردپ 

و دناهدش ؟ ناشناردپ  ياهـضرق  ءادا  هلیـسو  ام  نارتخد  یک  زا  شردپ ، يراکهدب  یتفگ  هکنیا  اما  دوب . مهرد  داتـشه  دص و  راهچ  ربمایپ ،
رتهب همه  زا  دیزی  یتفگ  هکنیا  اما  و  مینکیمن . یتشآ  ایند  يارب  تسادخ و  رطاخ  هب  ام  ینمشد  هک  میتسه  یموق  ام  هلیبق ، ود  نیب  حلص  اما 

وا ياتمه  زین  زورما  دوب  وا  وفک  نیا  زا  لبق  هک  یـسک  تسین ، اتمه  وفک و  وا  يارب  دیزی  زا  رتهب  یتفگ  هکنیا  اما  تسیک ؟ دیزی  ردـپ  تسا ،
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نآ  دنک ... هاگن  وا  يور  هب  سک  ره  یتفگ  هکنیا  اما  هدرکن ، هفاضا  يزیچ  وا  تلزنم  نأش و  هب  دیزی  تسایر  تسه ،

هک ینادیم  رتهب  دوخ  میروخب ، هطبغ  وا  هب  میراد  زاین  رتشیب  ام  یتفگ  هکنیا  اما  دـیزی . هن  دوب  وربآ  بسک  هیام  وا  ندـید  هک  دوب  هلآ  هیلع و 
رتخد موثلکما  نم  دیـشاب  دهاش  یگمه  دومرف : ترـضح  سپـس  دنروخیم . هطبغ  ام  هب  لقع  لها  دنروخیم و  هطبغ  دـیزی  هب  لهاج  دارفا 

لـصاح نیمز  ياهعطق  و  مدومن . جیوزت  رهم  مهرد  داتـشه  دصراهچ و  هب  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  شیومع  رـسپ  هب  ار  رفعج  نب  هللادـبع 
نآ رد  تسا و  راـنید  رازه  تشه  لاـس  رد  نآ  لوـصحم  هک  مراد  قـیقع  رد  ینیمز  دوـمرف :) اـی   ) مـشخبیم وا  هـب  مراد  هنیدـم  رد  مـه  زیخ 

تاودـع زا  دـیتسه و  ردـغ  لها  امـش  مشاهینب  يا  تفگ : دـش و  ریغتم  ناورم  گنر  دـیوگیم  يوار  تسا . يزاینیب  هللا  ءاش  نا  ناشیارب 
هب ار  ناورم  درکلمع  دـش و  روآ  دای  وا  هب  هشیاع  زا  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يراگتـساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـیرادیمنرب ، تسد 

ثدح هب  هقلخأ  دق  ادو  دجنل  مکرهـص  اندرأ  دـناوخ : ار  رعـش  نیا  ناورم  هاگنآ  میتسه ؟ ردـغ  لها  ام  زا  کیمادـک  دومرف : دروآ و  شدای 
سجر و لک  مهنع  هللا  طامأ  تفگ : نینچ  ار  ناورم  باوج  ناوکاز  هاـگنآ  نانـشلا  نم  ریمـضلاب  متحب  ینومتهبجف و  مکتئج  اـملف  ناـمزلا 

لهأ نم  رایخألا  یلا  دینع  رابج  لک  لعجتأ  نادم  كانه و ال  وفک  ریظن و ال  نم  مهاوس  مهلامف  هحفص 108 )  ) یناثملا یف  کلذب  مهرهط 
هیلع ربنم  يالاب  يزور  دوب  هنیدـم  مکاح  ناورم  یتقو  هک : هدـمآ  یلظنح  هتابن  نب  غبـصا  ۀـیراجلایبا و  زا  شدانـسا  هب  راـحب  رد  ناـنجلا و 
یلع هیلع  ناورم  دنتفگ : هتفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شیپ  یخرب  دمآ  نیئاپ  ربنم  زا  نوچ  و  تفگ : ینانخس  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما 

: دنیوگ هن . دنتفگ : تفگن ؟ يزیچ  دومرف : دوب . دنتفگ : دوبن ؟ دجسم  رد  مالسلاهیلع  نسح  رگم  دومرف  ترضح  تفگ . نخـس  مالـسلاهیلع 
مالسلاهیلع یلع  هیلع  وت  روخ ! شپش  نز  رـسپ  يا  یبآ ! مشچ  نز  رـسپ  يا  دومرف : تفر ، ناورم  شیپ  هب  دش و  دنلب  تینابـصع  اب  ترـضح 

لاعتم دنوادخ  میوگب ؟ یلع  زا  مه  تنارای و  وت و  زا  يهرابرد  یهاوخیم  دومرف : يرادـن ، لقع  ياهچب  وت  تفگ : ناورم  ییوگیم ؟ نخس 
لماش ادخ  تبحم  هک  تسا  یلع  نایعیش  یلع و  صخـش  نیا  و  ادو » نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذلا  نا  : » دیامرفیم

و داد . هدژم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  نیا  مالـسا  ربمایپ  نیقتملا » هبرـشبتل  کناسلب  هانرـشب  امناف  : » دیامرفیم زاب  و  تساهنآ . لاح 
نیـسح ماما  هب  تفر و  جـح  هب  لاس  نامه  دـناسر ، تداهـش  هب  ار  شنارای  يدـع و  نب  رجح  هیواـعم ، یتقو  تسا : هدـمآ  همغلا  فشک  رد 

هن دومرف : هدیـسر ؟ وت  هب  مدرک  تردـپ  نایعیـش  شنارای  رجح و  اب  هک  ییاهراک  ربخ  ایآ  نیـسح ! يا  تفگ : هاـگنآ ، دروخرب  مالـسلاهیلع 
، هیواعم يا  دنتـسه  وت  تمایق  زور  نانمـشد  اهنیا  تفگ : درک و  یمـسبت  ترـضح  میدـناوخ ، زامن  میدرک و  نفک  میتشک ، ار  اـهنآ  تفگ :
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ربخ نم  هب  هیواعم ، يا  میدناوخیمن ، زامن  اهنآ  رب  میدرکیمن و  نفک  ار  اهنآ  ام  دـمآیم  شیپ  وت  نارای  هب  ياهعقاو  نینچ  رگا  مسق  ادـخب 
يزادنایم هک  يریت  مسق  ادخ  هب  ینکیم  ییوج  بیع  هدومن و  ضارتعا  مشاهینب  هب  ییوگیم و  نخـس  مالـسلاهیلع  یلع  هیلع  وت  هدیـسر :

اب هدرک  داـجیا  تیبوبحم  شدوخ  يارب  وـت  دزن  هکنآ  هکلب  يزادـنایمن  تدوـخ  هحفـص 109 )  ) فدـه هب  ریت  تسین و  تدوخ  ناـمک  زا 
هتشادن و نامیا  هتشذگ  رد  هک  تسا  یمدرم  راک  اهنیا  هکلب  تسین ) تدوخ  رکف  اههشقن ، اهراک و  نیا  ینعی   ) دنکیم ار  اهراکنیا  ینمشد 

هحفص (. ) ار صاع  نب  ورمع   ) ینعی نک  رود  تدوخ  زا  ار  وا  ایب و  دوخب  سپ  تسین  وت  هب  کمک  وا  دصق  هدشن و  راکـشآ  شقافن  وت  دزن 
(110

نیسح ماما  تداهش  زا  مالسا  ربمایپ  ایبنا و  هب  نداد  ربخ  رد 

يارب هدش و  هداد  ربخ  نیسح  ماما  تداهـش  زا  ایبنا  هب  هک  هچنآ  تایلک  رد   < نیـسح ماما  تداهـش  زا  مالـسا  ربمایپ  ایبنا و  هب  نداد  ربخ  رد 
لمح ماگنه  نیسح  ماما  تداهـش  دروم  رد  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  نداد  ربخ   < دناهدرک اضاقت  باذع  تنعل و  دنوادخ  زا  ترـضح  نیلتاق 

ناشردپ ردام و  تداهش  نسح و  ماما  نیـسح ، ماما  تداهـش  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ ، هک  يرابخا  رد   < هریغ لیئربج و  طسوت  دلوت  زا  سپ  و 
ءاروح نابز  زا  تشهب  رد  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  زین  و  هریغ ، هداد و  وا  هب  لیئربج  طسوت  ار  نیسح  تبرت  هتخاس و  هاگآ 

دناهدرک اضاقت  باذع  تنعل و  دنوادخ  زا  ترضح  نیلتاق  يارب  هدش و  هداد  ربخ  نیسح  ماما  تداهش  زا  ایبنا  هب  هک  هچنآ  تایلک  رد 

رد دناهدرک  اضاقت  باذع  تنعل و  دنوادخ  زا  ترـضح  نیلتاق  يارب  هدش و  هداد  ربخ  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  ایبنا  هب  هک  هچنآ  تایلک  رد 
ربمایپ ءامـسا  شرع  قاط  رد  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  هدـمآ : تاملک » هبر  نم  مدآ  یقلتف   » هیآ ریـسفت  رد  نیمثلا  ردـلا  بحاص  زا  راـحب 

قح هب  یلاع  ای  دمحم  قحب  دیمح  ای  دیوگب : هک  درک  نیقلت  وا  هب  لیئربج  ترضح  دید ، ار  مالسلامهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
شناگدید زا  کشا  تفگ ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  مان  یتقو  ناسحالا . کنم  نیـسحلا و  نسحلا و  قحب  نسحم  ای  همطاف  قحب  رطاف  ای  یلع ،

؟ دوشیم يراج  مکشا  دنکـشیم و  ملد  رفن  نیمجنپ  مان  نتفگ  رد  ارچ  منادیمن  لیئربج  مردارب  يا  دیـسرپ : تسکـش  شلد  دش و  يراج 
وا تفگ : تسا ؟ یتبیصم  هچ  نآ  تفگ : تسا . زیچان  نآ  شیپ  اهتبیصم  یمامت  هک  دیسر  دهاوخ  یتبیصم  وت  دنزرف  نیا  رب  تفگ : لیئربج 

يدینشیم وا  زا  يدیدیم ، ار  وا  رگا  مدآ  يا  درادن ، يروای  رای و  هکیلاح  رد  دنناسریم  تداهش  هب  سکیب  اهنت و  بیرغ ، هنشت ، بل  اب  ار 
، دید دهاوخ  يدود  نوچمه  ار  نامسآ  هک  تسا  نانچ  وا  یگنشت  یـسکیب ، هحفص 111 )  ) زا ياو  يا  یگنـشت  زا  ياو  يا  تفگیم : هک 
ار شنارای  وا و  رـس  دنهدیم  رارق  اهبـسا  ياپ  ریز  ار  شندـب  دـنربیم  رـس  ءافق  زا  ار  وا  داد  دـهاوخن  باوج  وا  هب  ریـشمش  اب  زج  سکچیه 

روطب بختنم  رد  دندرک . هیرگ  هدـیدغاد  ردام  دـننامه  لیئربج  مدآ و  ترـضح  هاگنآ  دـننادرگیم . اهرهـش  رد  شنادـنزرف  نانز و  هارمه 
هب شرذـگ  یتقو  تشگیم  نیمز  رد  اوح  ندرک  ادـیپ  يارب  دـیدن  ار  ءاوح  درک  طوبه  نیمز  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  یتقو  تسا : لقن  لـسرم 

ياپ زا  نوخ  داتفا و  هدیسر ، تداهشب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یعضوم  رد  دش و  نیگمغ  تفرگ و  شلد  ببـسیب  داتفا  البرک  نیمزرس 
مامت نم  موشیم ؟ تازاجم  نینچ  نیا  هک  هدز  رـس  یهانگ  نم  زا  رگم  ایادـخ  درک : ضرع  تفرگ و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  دـش ، يراج  وا 

ینیمزرس اجنیا  اما  هدزن . رس  یهانگ  وت  زا  مدآ  يا  دمآ : ادن  دنوادخ  يوس  زا  مدیدن ، اجنیا  تبیصم  یتخس و  هب  ییاج  اما  متـشگ  ار  نیمز 
: درک ضرع  دـش . هتخیر  دـش  دـهاوخ  هـتخیر  وا  نوـخ  هـک  ییاـج  وـت  نوـخ  دوـشیم ، هتـشک  مـلظ  يور  زا  نیـسح  تدـنزرف  هـک  تـسا 
. دـشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نامزلا  رخآ  ربماـیپ  دـنزرف  هکلب  تسین  ربماـیپ  وا  هن  دـمآ  باوج  تسا ؟ ربماـیپ  وا  اـیآ  اراـگدرورپ !

لیئربج يا  تفگ : مدآ  ترـضح  دننکیم . تنعل  ار  وا  ناینیمز  ناینامـسآ و  هک  تسا  دیزی  وا  لتاق  دـمآ : باوج  تسیک ؟ وا  لتاق  دیـسرپ :
تفر تافرع  هوک  يوس  هب  سپس  دومن ، تنعل  ار  دیزی  راب  راهچ  مدآ  سپ  نک ، تنعل  ار  دیزی  تفگ : مهد ؟ ماجنا  مناوتیم  يراک  هچ  نم 
دیـس لیـست  اهعومد ال  نیع  يأ  اعمج  کئالملا  ناجلا و  یکب  لیئربج و  ءامـسلا  نم  هاعن  اقح و  مدآ  هاکب  الیتق  ای  تفاـی . اـجنآ  ار  ءاوح  و 
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زا دوخ  دنـس  هب  راطخالا » ناما   » مان هب  دوخ  باتک  رد  هر )  ) يولع سوواط  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  ردـقلا  لیلج 
ار حون  ترضح  موق  دومن  هدارا  دنوادخ  یتقو  دومرف : هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هحفص 112 )  ) زا کلام  نب  سنا 
؟ دنک راک  هچ  اهنآ  اب  تسنادیمن  درک  تسرد  ار  اههتخت  هک  یماگنه  دـنک ، هدامآ  جاس  تخرد  زا  ییاههتخت  درک  رما  وا  هب  دـنک  كاله 
ار یتشک  اهخیم  نآ  مامت  اب  هک  دوب  نآ  رد  خیم  رازه  دص  هک  دوب  یقودنص  وا  هارمه  داد و  ناشن  وا  هب  ار  یتشک  لکـش  لیئربج  ترـضح 
. دیـشخرد دز و  قرب  ناشخرد  ياهراتـس  دـننام  دز  اهخیم  نآ  زا  یکی  هب  تسد  اب  دـنام  یقاب  خـیم  جـنپ  هکنیا  ات  درک  بوکخیم )  ) تسرد

ناربمایپ نیرتهب  مان  تفگ : هدـش و  ایوگ  دـمآ و  نابز  هب  ادـخ  تردـق  اـب  خـیم  نآ  درک  بجعت  عوضوم  نیا  زا  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح 
نیا لیئربج  يا  تفگ : حون  دش ، لزان  مالسلاهیلع  حون  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  لیئربج  هدش  هتـشون  نم  يور  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح 

دـشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ینعی  نیرخآ  نیلوا و  نیرتهب  مانب  خیم  نیا  تفگ : ماهدیدن ؟ ار  نآ  هیبش  هک  تسیچ  خـیم 
: تفگ حون  ترـضح  دش  ینارون  دیـشخرد و  زین  نآ  دز  یمود  خیم  هب  تسد  سپـس  بوکب . تسار  تمـس  یتشک  يولج  رد  ار  خـیم  نیا 

پچ تمس  زین  ار  نیا  دشابیم ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  ربمایپ  مع  رـسپ  ردارب و  مانب  خیم  نیا  تفگ : لیئربج  تسیچ ؟ خیم  نیا 
نب دـمحم  رتخد  همطاف  ماـنب  نیا  تفگ : لـیئربج  دـش ، ینارون  دیـشخرد و  زین  نآ  دز  یموس  خـیم  هب  تسد  سپـس  بوکب . یتشک  يولج 

لیئربج دش ، ینارون  زین  نآ  درک  سمل  ار  مراهچ  خیم  سپس  بوکب ، شردپ  مان  خیم  تمـس  رد  ار  نیا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع 
خیم نآ  درک  سمل  ار  مجنپ  خـیم  سپـس  بوـکب ، شردـپ  ماـن  تمـس  هب  ار  نیا  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ماـن  هب  خـیم  نیا  تفگ :

ءادهـشلادیس یلع  نب  نیـسح  ماـنب  خـیم  نیا  تفگ : تـسیچ ؟ تبوـطر  مـن و  نـیا  لـیئربج  يا  تـفگ : درک  هـیرگ  دیـشخرد و  یناروـن و 
یلع هانلمح  و  : » دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  سپـس  هدب . رارق  شردارب  تمـس  زین  ار  نآ  تسا  مالـسلاهیلع 

هب ار  شدوخ  نالماح  یتشک  میدوبن  اـم  رگا  میتسه و  اـم  رـسد »  » یتشک و ياـهبوچ  حاولا »  » زا روظنم  رـسد » هحفـص 113 )  ) حاولا و تاذ 
ثیدح نیا  نم  دیوگیم : راطخالا » ناما   » باتک هدنسیون  هر )  ) سوواط دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  دناسریمن . دصقم 

لقن ار  نآ  تسا  هناگ  راهچ  بهاذـم  نایم  رد  نانیمطا  دروم  ثیدـح و  لها  نایعا  زا  هک  راـجن  نب  دـمحم  هک  مدرک  لـقن  تهج  نآ  زا  ار 
نونکات دـنهد و  رارق  تمهت  دروم  دـنناوتیمن  هدرک  لقن  مالـسلامهیلع  تیبلها  يـالاو  ماـقم  لـئاضف و  زا  هک  هچنآ  يو  اریز  تسا ، هدرک 

یقاب اهنت  عقاو  رد  هک  نانیشنرس ، اب  مالسلاهیلع  حون  یتشک  تاجن  هک  یتقو  دناهدرکن ، تیاور  ار  بلطم  نیا  بهاذم  نآ  ناوریپ  زا  یـسک 
ندش راوس  ماگنه  ناسنا  درادن  بجعت  سپ  دشاب  مالسلامهیلع  تیب  لها  مان  تکرب  رثا  رب  دندوب  مالسلاهیلع  مدآ  ترـضح  دالوا  ناگدنام 
ندـش قرغ  مطـالت و  زا  رگا  دوشیم  یتشک  راوس  سک  ره  و  اـهنآ ، تلزنم  ماـقم و  زا  رکـشت  ناونعب  دتـسرفب  دورد  اـهنآ  هب  یتشک  ره  هب 

تیب لـها  هب  لـسوت  هطـساوب  زین  اـهنآ  اـت  دـسیونب  دوب  هتـشون  حون  ترـضح  هک  یتشک  زا  تمـسق  ناـمه  هب  ار  تیبلها  ماـن  دـسرتب  یتشک 
هدرک دلج  ار  نآ  دسیونب و  يذغاک  رد  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  مان  ای  دننک  ادیپ  تاجن  ناشنانیشنرس  حون و  یتشک  دننامه  مالسلامهیلع 

زا ار  تیاور  نیا  ملاوع  راحب و  رد  دسرب . دـصقم  هب  یتمالـس  اب  هک  تسا  دـیما  لاعتم  دـنوادخ  لضف  زا  دـنک  نازیوآ  یتشک  بناوج  زا  و 
( مان  ) رامـسم نیا  رب  تفگ : لیئربج  هدرک  هفاضا  دش » رهاظ  نآ  زا  یتبوطر  دـش و  ینارون  دیـشخرد و   » هلمج زا  دـعب  هدرک و  لقن  جـئارخ 

هاگنآ تسا  نوخ  نیا  تفگ : تسیچ ؟ من  نیا  لیئربج  يا  تفگ : حون  هدـب ، رارق  شردـپ  ماـن  تمـس  رد  ار  نآ  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح 
رگمتس و ار و  وا  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : سپس  درک ، لقن  ار  دمآ  دهاوخ  وا  رس  رب  هک  هچنآ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تداهـش  هصق 

البرک هب  یتقو  تشگ  ار  يدایز  طاقن  وا  اب  دش و  راوس  یتشک  رب  حون  ترضح  هک  یتقو  هدمآ : راحب  رد  هحفص 114 ) . ) ار وا  هدننک  راوخ 
میتشگ ار  ایند  مامت  ام  اراگدرورپ  تشاد : هضرع  ادخ  هاگردب  تشاد ، ار  ندـش  قرغ  سرت  حون  ترـضح  دـش و  ریگ  نیمز  یتشک  دیـسر 
ءایبنالا متاخ  دمحم  دنزرف  نیسح  ندش  هتشک  لحم  اجنیا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ترـضح  درکن ، هبلغ  ام  رب  سرت  اجنیا  دننام  اج  چیه 

تـسا نوعلم ، نیمز  اهنامـسآ و  لها  یمامت  دزن  هک  یـسک  تفگ : دناسریم ؟ لتق  هب  ار  وا  یـسک  هچ  دیـسرپ : تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نویع باتک  رد  دش . رقتسم  اجنآ  رد  دیسر و  يدوج  هوک  هب  ات  درک  تکرح  یتشک  سپ  داتـسرف ، تنعل  وا  رب  راب  راهچ  مه  حون  ترـضح 
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ياجب درک  رما  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  ادخ  یتقو  دومرفیم : مدینـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  هک : تسا  هدـمآ  ناذاش  نب  لضف  زا 
دنفسوگ حبذ  هب  رگا  تشاد . ار  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  يوزرآ  میهاربا  دنک ، حبذ  هداتسرف  ورف  روظنم  نادب  هک  ار  يدنفـسوگ  لیعامـسا 

دیدرگیم دراو  زین  وا  بلق  رب  دشیم  دراو  شزیزع  دنزرف  ندرک  ینابرق  زا  هک  يردپ  بلق  هب  هک  هچنآ  ات ، دوب  هدـشن  رما  شدـنزرف  ياجب 
وت دزن  مادـک  نم  تاـقولخم  زا  میهاربا  يا  دومرف : یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  ددرگ . روـظنم  وا  يارب  روبـص  ناگدـید  تبیـصم  شاداـپ  اـت 
وا هب  دنوادخ  تسین . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  رتبوبحم  یـسک  نم  دزن  وت  تاقولخم  نیب  رد  اراگدرورپ  درک  ضرع  تسا ؟ رتبوبحم 

رتشیب ار  دمحم  دـنزرف  دومرف : یلاعت  يادـخ  مراد ، تسود  دوخ  زا  شیب  ار  وا  تفگ  ار ، تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  دومرف . یحو 
زا شنانمـشد  تسدب  وا  دنزرف  ندش  هتـشک  دمآ : یحو  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنزرف  تفگ : ار ؟ تدوخ  دـنزرف  ای  يراد  تسود 

يارب شنانمـشد  تسدب  وا  ندش  هتـشک  تفگ : نم ؟ زا  تعاطا  يارب  تدوخ  تسدب  وت  دـنزرف  حـبذ  ای  تسا  كاندرد  وت  يارب  ملظ  يور 
ملظ و اب  ار  نیسح  شدنزرف  وا  زا  دعب  دننادیم  دمحم  تما  ار  دوخ  هک  هحفص 115 )  ) ياهدع میهاربا  يا  دمآ : یحو  تسا . رتکاندرد  نم 

دمآ دردب  شبلق  ربخ  نیا  زا  میهاربا  ترضح  دش ، دنهاوخ  نم  مشخ  بجوم  ناشراک  نیا  اب  دناسریم و  لتق  هب  دنفـسوگ  حبذ  دننام  هنیک 
دوشب عقاو  تدوخ  تسدب  دوب  رارق  هک  لیعامـسا  تدنزرف  حبذ  هیده  ار  نیـسح  رب  هیرگ  وت  دومن : یحو  دنوادخ  درک . هیرگ  هب  عورـش  و 
هانیدـف و  : » دـیامرفیم هک  تسا  تسا  دـنوادخ  لوق  نامه  نیا  و  مداد ، رارق  وت  يارب  ار  تبیـصم  لها  باوث  هجرد  نیرتالاب  نم  و  يدومن .

دیزغل شبکرم  ياپ  درک  روبع  البرک  نیمزرـس  زا  دوب  بکرم  رب  راوس  هکیلاح  رد  میهاربا  ترـضح  هدـش : تیاور  راـحب  رد  میظع .» حـبذب 
: درک ضرع  دومن  ترفغم  ششخب و  بلط  دنوادخ  هاگرد  زا  دش ، يراج  شرس  نوخ  تسکش و  شرس  داتفا و  نیمز  هب  میهاربا  ترـضح 

اجنیا نکل  هدزن  رس  ییاطخ  وت  زا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دش ؟ عقاو  میارب  يرما  نینچ  هک  دوب  هدش  رداص  نم  زا  یلمع  هچ  اراگدرورپ 
لیئربج يا  تفگ : میهاربا  دش . يراج  وا  نوخ  لحم  رد  وت  نوخ  تسا و  ءایـصوا  نیرتهب  دنزرف  ربمایپ و  نیرخآ  دنزرف  ندش  هتـشک  لحم 

درک و تکرح  وا  نعل  اب  حول  يور  زین  ملق  تسا  هدـش  نعل  نیمز  اهنامـسآ و  لها  نابزب  هک  وا  تفگ : لـیئربج  تسا ؟ یـسک  هچ  وا  لـتاق 
حیـصف نابزب  شبـسا  دومن ، نعل  رایـسب  ار  دیزی  درب و  الاب  ار  تسد  ود  ره  میهاربا  داد . رارق  شیاتـس  دروم  نعل  نیا  رطاخب  ار  ملق  دنوادخ 

وت بکرم  منکیم  راـختفا  نم  میهاربا ! يا  تفگ : یتـفگ . نیمآ  نم  ياـعد  هب  هک  يدـیمهف ؟ هچ  تفگ : شبکرم  هب  میهاربا  تفگ ، نـیمآ 
تسا لقن  راحب  رد  هدوب . نوعلم  دیزی  راک  نیا  تلع  هک  متـسناد  مدش و  هدنمرـش  یلیخ  نم  يداتفا ، نیمز  هب  نم  تشپ  زا  وت  یتقو  متـسه ،
ناکم نیا  زا  نادنفسوگ  هک  داد  ربخ  لیعامسا  ترضح  هب  ناپوچ  دندوب ، ارچ  لوغشم  تارف  لحاس  رد  لیعامسا  ترضح  نادنفسوگ  هک :

يا تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  دوـمن  تلأـسم  شراـگدرورپ  زا  ار  راـک  نیا  تلع  لیعامـسا  ترـضح  دـنروخیمن ، هحفـص 116 )  ) بآ
؟ دیشونیمن بآ  نیا  زا  ارچ  دیسرپ : لیعامـسا  ترـضح  تفگ ، دنهاوخ  ار  تباوج  هک  سرپب  تنادنفـسوگ  زا  ار  راک  نیا  تلع  لیعامـسا 

هنشت بل  اب  ناکم ) نیا  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هون  مالسلاهیلع  نیسح  تدنزرف  هک  میدش  هاگآ  ام  دنتفگ  حیصف  نابزب  نادنفسوگ 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  لتاق  هرابرد  اهنآ  زا  لیعامسا : سپس  میروخیمن ، بآ  نیا  زا  وا  اب  يدردمه  رطاخب  ام  دیـسر ، دهاوخ  تداهـش  هب 

لتاق اراگدرورپ ! تفگ : لیعامسا  ترضح  سپ  تسا  نوعلم  تاقولخم ، همه  نیمز و  اهنامسآ و  دزن  هک  تسا  یسک  داد ، باوج  دیـسرپ ،
دنوادـخ هک  هیآ  نیا  زا  هللا  لوـسر  نباـی  متفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  تسا : لـقن  یلجع  دـیرب  زا  لـماک  رد  نک . تـنعل  ار  نیـسح 

نب لیعامسا  نامه  وا  ایآ  هک  دیئامرف  حیضوت  نم  يارب  ایبن » الوسر  ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  یف  رکذا  و   » دیامرفیم
بحاص میهاربا  دوب و  هتفر  ایند  زا  میهاربا  ترضح  زا  لبق  لیعامـسا  نیا  دومرف : ترـضح  دننکیم . روصت  نینچ  مدرم  اریز  تسا ، میهاربا 

موش تیادف  مدرک : ضرع  دوب ؟ هدرک  ثوعبم  یناسک  هچ  هب  ار  لیعامـسا  سپ  دـشاب ) میهاربا  ترـضح  رـسپ  لیعامـسا  رگا   ) دوب تعیرش 
دـندناسر و لـتق  هب  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  درک  ثوعبم  شموق  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  لـیقزح  نب  لیعامـسا  وا  دوـمرف : دوـب ؟ یک  سپ 
هب کلم  نآ  درک  رومام  اهنآ  هب  دوب  باذع  کلم  هک  ار  لیئاطاطـس  مانب  یکلم  تفرگ  مشخ  اهنآ  رب  دنوادخ  دـندنک ، ار  شتروص  تسوپ 

راتفرگ باذع  نیرتدیدش  هب  ار  اهنآ  یهاوخب  رگا  متـسه  رومام  وت  موق  يوس  هب  هک  متـسه  باذع  کلم  لیئاطاطـس  نم  تفگ : لیعامـسا 
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ياهتـساوخ هچ  لیعامـسا  يا  دومرف : یحو  وا  هب  دنوادخ  مرادن ، اهنآ  ندـش  باذـع  هب  زاین  لیئاطاطـس  يا  تفگ : لیعامـسا  درک ، مهاوخ 
ربمایپ ءایصوا  يارب  توبن و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هحفص 117 )  ) يارب تیبوبر و  هب  تدوخ  يارب  اراگدرورپ  درک : ضرع  يراد ؟

ایند هب  يداد  هدعو  نیسح  هب  وت  دنروآیم و  مالسلاهیلع  نیسح  رس  رب  دمحم  زا  دعب  هک  هچنآ  هب  يراد  ربخ  دوخ  یتفرگ و  دهع  تیالو  هب 
هچنآ ماقتنا  ات  ینادرگرب  ایند  هب  زین  ارم  هک  تسا  نیا  نم  هتـساوخ  نم ! راگدرورپ  يا  سپ  دریگب ، شنانمـشد  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  ددرگرب و 

تعجر نیسح  هارمه  وا  داد و  هدعو  وا  هب  دنوادخ  سپ  داد ، دهاوخ  ماجنا  نیسح  ماما  هکنانچمه  مریگب  اهنآ  زا  دندروآ  نم  رـس  رب  هک  ار 
و : » دیامرفیم وا  هرابرد  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  یلیعامـسا  هک : هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شدانـسا  هب  للع  رد  درک . دـهاوخ 
هک دوب  ایبنا  زا  یکی  هکلب  تسین  میهاربا  ترـضح  رـسپ  لیعامـسا  ایبن » الوسر  ناک  دـعولا و  قداـص  ناـک  هنا  لیعامـسا  باـتکلا  یف  رکذا 

يوس هب  ارم  دنوادخ  تفگ : دمآ و  وا  يوس  هب  یکلم  دندنک  ار  وا  تروص  تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  مدرم  نآ  داتسرف ، شموق  يوسب  دنوادخ 
نب یـسوم  ترـضح  هک : تسا  بختنم  رد  ماهداد . رارق  مدوخ  يوگلا  هوسا و  ار  نیـسح  نم  تفگ : وگب ، يراد  يرما  ره  سپ  هداتـسرف  وت 

هزرل هب  شندب  هتـشگ ، ضراع  شندب  هب  فعـض  هدش ، درز  شگنر  دنکیم ، تکرح  باتـشاب  هک  دید  ار  لیئارـساینب  زا  یـصخش  نارمع 
هب ادخ  فوخ  زا  تلاح  نیا  درکیم  تاجانم  شراگدرورپ  هاگردب  هاگ  ره  هتفر ، يدوگ  هب  شیاهمشچ  هتـشگ و  فیحن  شمـسج  هداتفا ،
زا ماهدـش  بکترم  گرزب  یهاـنگ  ادـخ  ربماـیپ  يا  درک : ضرع  تخانـش و  ار  یـسوم  دوـب  ناـنمؤم  زا  هک  یلیئارـسا  نآ  دادیم ، تسد  وا 

ضرع دومن ، تاجانم  شراگدرورپ  اب  یـسوم  ترـضح  یتقو  تشذگ . دشاب و  دومرف : ترـضح  امن ، شـشخب  ياضاقت  نم  يارب  دنوادخ 
نم هتـساوخ  هحفـص 118 )  ) نخـس و هب  میوـگب  نخـس  نم  هـکنآ  زا  شیپ  وـت  مراد و  ياهتـساوخ  لاؤـس و  ناـیملاع  راـگدرورپ  يا  درک :
هانگ صخـش  نالف  اراگدرورپ ! تفگ : میناـسریم ، وت  هب  ینک  هدارا  هچ  ره  داد و  میهاوخ  یهاوخب  هچ  ره  یـسوم  يا  دـمآ : ادـن  یهاـگآ ،

زج مشخبیم  ار  وا  دـنک  ترفغم  بـلط  نـم  زا  سک  ره  یـسوم  يا  مآ  ادـن  دراد  شـشخب  ياضاقت  وت  هاـگرد  زا  هدـش  بکترم  یگرزب 
زا ياهدع  دومرف : تسیک ؟ وا  لتاق  اراگدرورپ  تفگ : دش ، وت  رب  وا  مان  روط  رد  دومرف : تسیک ؟ نیسح  اراگدرورپ ! دیـسرپ : نیـسح ، لتاق 

همیلظلا : ) تفگ دـهاوخ  نانک  ههیـش  هدرک و  ادـیپ  رفنت  اهنآ  زا  وا  بسا  دنـشکیم ، ـالبرک  نیمز  رد  ار  وا  شدـج  تما  ناـیغاط  ناـیغای و 
نابایب ياهکاخ  يور  نفک  لسغ و  نودـب  دـناهدناسر و  لتق  هب  ار  ناـشربمایپ  رتخد  دـنزرف  هک  یتما  رب  ياو  هدیدمتـس  هدیدمتـس ، همیلظلا 

هزین رس  رب  ار  اهنآ  ياهرس  دنشکیم و  ار  شنارای  دننادرگیم و  اهرهـش  رد  ار  شلایع  لها و  دومن و  تراغ  ار  شلاوما  دناهدرک ، شیاهر 
دننکیم بلط  يرای  دوشیم ، هدیکورچ  ناشناگرزب  ندب  تسوپ  دنوشیم و  كاله  یگنـشت  زا  ناشیا  ناکدوک  یـسوم ! يا  دننادرگیم )

: تفگ داتفا و  هیرگ  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  دـهدیمن ، هانپ  ار  اـهنآ  یـسک  اـما  دـنیوجیم  هاـنپ  دـنکیمن ، ناـشکمک  یـسک  اـما 
اهنآ لاح  لماش  نم  تمحر  هن  دـنربیم ، هانپ  شتآ  هب  نآ  زا  منهج  لها  هک  تسا  یباذـع  دومرف : تسیچ ؟ وا  لـتاق  تازاـجم  اراـگدرورپ 
اهنآ رـس  رب  ار  نیمز  دوبن ، وا  تمارک  رطاخب  رگا  دناهریم و  باذع  زا  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شدـج  تعافـش  هن  دوشیم و 

نیمزرـس هب  هک  یتقو  تفریم ، ییوس  هب  حون  نب  عشوی  هارمه  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  يزور  تسا : لقن  بختنم  رد  متخیریم . ورف 
اراگدرورپ درک : ضرع  دش ، يراج  شیاپ  زا  نوخ  تفر و  ورف  ترـضح  نآ  ياپ  هب  راخ  دش و  هراپ  ترـضحنآ  شـشفک  دندیـسر  البرک 

لحم رد  وت  نوخ  دوشیم و  هتخیر  نیمز  هب  اجنیا  وا  نوخ  تسا و  نیـسح  تداهـش  لحم  اجنیا  دمآ : یحو  دوب ، هدزرـس  نم  زا  يراک  هچ 
رسپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  دنزرف  وا  دمآ  باوج  تسیک ؟ هحفص 119 )  ) نیـسح اراگدرورپ  تفگ : دش ، يراج  وا  نوخ 

وا هب  اوه  ناگدنرپ  اهنابایب و  شوحو  اهایرد ، نایهام  هک  تسا  یسک  دش : هتفگ  تسیک ؟ وا  لتاق  دیسرپ : تسا ، مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع 
. تفگ نیمآ  وا  ياعد  هب  حون  نب  عشوی  درک و  نیرفن  نعل و  دیزی  هب  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شیاهتـسد  یـسوم  سپ  دنتـسرفیم ، تنعل 

ندیزو يداب  يزور  درکیم  ریس  اوه ، رد  داب  طسوت  دوب و  هتـسشن  دوخ  طاسب  رد  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  يزور  هدمآ : بختنم  رد 
دش تکاس  داب  تفریم ، شطوقـس  میب  هک  يروطب  دناخرچ  رود  هس  ار  وا  طاسب  داب  تشذگیم  البرک  نیمزرـس  زا  وا  هکیلاح  رد  تفرگ 

ندش هتشک  لحم  اجنیا  تفگ : يدش ؟ نکاس  ارچ  تفگ : داب  هب  نامیلـس  ترـضح  تسـشن ، نیمز  هب  البرک  نیمزرـس  رد  نامیلـس  طاسب  و 
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وا لـتاق  تفگ : تسا . مالـسلاهیلع  رارک  یلع  رـسپ  مالـسلاهیلع و  راـتخم  دـمحم  دـنزرف  وا  تفگ : تسیک ؟ نیـسح  تفگ : تـسا ، نیـسح 
سنا و دومن و  نیرفن  تنعل و  ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  شناتـسد  نامیلـس  سپ  تسا  دیزی  نیمز ، اهنامـسآ و  لها  هدش  نعل  تفگ : تسیک ؟
زا ینالوط  يربخ  رد  نیدلا  لامک  رد  هر )  ) قودص خیـش  دروآرد . تکرح  هب  ار  نامیلـس  طاسب  داب  سپـس  دنتفگ ، نیمآ  وا  ياعد  رب  نج 

ار صعیهک »  » لیوأت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  متفگ  دنکیم : لقن  درک ، لاؤس  جع )  ) رمالا بحاص  ترـضح  زا  هللادبع  نب  دعس 
هللا یلص  دمحم  ترضح  يارب  ارنآ  هداد و  یهاگآ  ار  ایرکز  شاهدنب  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : دیئامرفب . میارب 

هب ار  اهنآ  دـش و  لزان  لـیئربج  درک  لاؤس  ار  هسمخ  ءامـسا  دـنوادخ  زا  اـیرکز  هک : هدوب  نیا  هیـضق  نآ  و  تسا ، هدومرف  ناـیب  هلآ  هیلع و 
هدـش و وا  یلاحـشوخ  بجوم  دـشیم  هتفگ  اـیرکز  هب  مالـسلامهیلع  نسح  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  سدـقم  ماـن  یتـقو  داد  داـی  اـیرکز 
، داد تسد  وا  هب  سفن  یگنت  تفرگ و  ار  شیولگ  هیرگ  ضغب و  دش  هتفگ  وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  مان  یتقو  اما  تفریم  نیب  زا  شهودنا 

مالسلاهیلع نیسح  مان  اما  دشیم  مرطاخ  يالست  بجوم  رفن  راهچ  نآ  مان  تلع  هچ  هب  ادنوادخ  درک : ضرع  هحفص 120 )  ) ادخ هاگرد  هب 
، اه البرک ، مان  فاک ، صعیهک » : » تفگ داد و  ربخ  نیـسح  تشذگرـس  زا  وا  هب  دـنوادخ  دومن ؟ دـنلب  ار  ملد  هآ  هدرک و  يراج  ار  مکـشا 

یتقو تسا ، ترضح  نآ  ربص  داص  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  شطع  نیع ، مالـسلاهیلع ، نیـسح  قح  رد  رگمتـس  دیزی  ای ، ةرتع ، تکاله ،
يارب درکیم و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دومنیم و  عنم  اجنآ  هب  ندش  دراو  زا  زین  ار  مدرم  دشن و  جراخ  دجسم  زا  زور  هس  دینش  ار  نیا  ایرکز 

وا ناتسود  هب  تبیصم  همهنیا  ایادخ  دنیبیم ، ار  شدنزرف  غاد  تناگدنب  نیرتهب  ایادخ  تفگیم : دناوخیم و  هیثرم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
، دنـشکیم ار  تبیـصم  نیا  مغ  همطاف  یلع و  ایادخ  دنـشوپیم ، نت  هب  ار  تبیـصم  نیا  سابل  مالـسلامهیلع  همطاف  یلع و  ایادخ  دـسریم ،

هدب رارق  ناحتما  دروم  نآ  هلیسوب  ارم  سپـس  دوش  نشور  وا  هب  ممـشچ  ات  هدب  نم  هب  يدنزرف  يریپ  نس  نیا  رد  ادنوادخ  تفگیم : سپس 
ییحی تداهـش  اب  درک و  تیانع  وا  هب  ار  ییحی  دنوادخ  سپ  دـنیبیم . ار  شدـنزرف  غاد  دـمحم  هک  روطنامه  ناشنب  نم  لد  رب  ار  وا  غاد  و 

لقن راحب  رد  دیشک . لوط  هام  شش  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لمح  دیـشک  لوط  هامـشش  زین  ییحی  لمح  تسـشن ، ایرکز  لد  رب  وا  غاد 
رب ار  هار  هک  دندید  ار  ياهدنرد  ریش  داتفا  البرک  هب  ناشرذگ  تفریم  هار  نویراوح  هارمه  کشخ  ياهقطنم  رد  یسیع  ترضح  هک : تسا 

تفگ حیـصف  ناـبز  اـب  ریـش  نآ  وشن . اـم  روبع  عناـم  ياهتـسشن ؟ هار  نیا  رد  ارچ  تفگ : ریـش  هب  دـمآ و  ولج  یـسیع  ترـضح  هتفرگ  اـهنآ 
ربمایپ دمحم  يهون  وا  تفگ : تسیک ؟ مالسلاهیلع  نیسح  دیسرپ : یسیع  دینک  تنعل  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  لتاق  دیزی  ات  دیورب  مراذگیمن 

ناگدنرد شوحو و  مامت  هدش  تنعل  وا  لتاق  تفگ : تسیک ؟ وا  لتاق  تفگ : تسادخ . یلو  مالـسلاهیلع  یلع  رـسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیمآ نویراوح  دوـمن و  نیرفن  و  هحفص 121 )  ) نعل ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  شیاهتـسد  یـسیع  ترـضح  سپ  اروشاع . مایا  اصوصخ  تسا 

شرذگ یسیع  ترضح  هک : تسا  لقن  هماع  قیرط  زا  بختنم  رد  دنداد . همادا  ناشهار  هب  اهنآ  تفر و  رانک  هار  زا  ریش  نآ  سپـس  دنتفگ ،
تسـشن و ترـضحنآ  دـندرکیم  هیرگ  هکیلاح  رد  تفر  اهنآ  کیدزن  دـناهدش  عمج  اجنآ  هک  دـید  ار  ناوهآ  زا  ياهدـع  داتفا و  البرک  هب 

تسشن هچ  يارب  ترضح  نآ  دنتسنادیمن  هک  یلاح  رد  دنداتفا  هیرگ  هب  زین  نویراوح  درک و  هیرگ  زین  ترضح  نآ  دنتـسشن  زین  نویراوح 
: دوـمرف هن ، دـنتفگ : تساـجک ؟ نیمز  نیا  دـینادیمن  دوـمرف : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هللا  حور  يا  دندیـسرپ : دـنکیم ، هیرگ  هچ  يارب  و 
دوشیم و نفد  اجنیا  رد  دنـشکیم و  ار  مردام  هیبش  ملاع  نانز  نیرتکاپ  نیرتهب و  دـنزرف  دـمحا و  ادـخ  لوسر  هون  هک  تسا  ییاـج  اـجنیا 
دـننکیم و تبحـص  نم  اب  ناوهآ  نیا  تسا و  ادـخ  لوسر  ناـکدوک  تداهـش  لـحم  لـگ  نیا  ددرگیم و  رتوبـشوخ  يرطع  ره  زا  اـجنآ 

نیمزرس نیا  رد  دننکیم  روصت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  تبرت  قوش  هب  دننکیم  ارچ  نیمزرـس  نیا  رد  اهنآ  دنیوگیم :
مالسلاهیلع نیسح  ردپ  نامز  ات  راد  هاگن  ار  وهآ  نیا  ادنوادخ  درک : ضرع  دیئوب و  ار  نآ  دز و  وهآ  نآ  تشپ  هب  سپـس  دنتـسه  تینما  رد 

. داد ربخ  مدرم  هب  ار  وا  نایرج  درک و  هیرگ  دیئوب و  ار  وهآ  نآ  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نامز  ات  دوب  وهآ  نیا  دشاب  یلـست  وا  يارب  ات 
زا یکی  هدمآ  ام  باتک  رد  تفگیم : رابحالا  بعک  مدینـش  هک : هدـمآ  هدـعجیبا  نب  ملاس  وا  دوخ  دنـس  هب  هر )  ) قودـص خیـش  یلاما  رد 

هقناعم نیعلاروح  اب  دش و  دنهاوخ  تشهب  دراو  هدشن  کشخ  شباحـصا  بکرم  قرع  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  نادنزرف 
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نیـسح نآ  زا  دـعب  هن ، تفگ : تسا ؟ ناـمه  نـیا  میتـفگ  اـم  تشذـگ  اـم  راـنک  زا  مالـسلاهیلع  نـسح  ماـما  ماـگنه  نـیا  رد  درک  دـنهاوخ 
میلسینب خویش  زا  میلـسینب  ياوشیپ  زا  نامی  نب  ییحی  زا  لقنب  باتک  نآ  رد  يرآ . تفگ  تسا ؟ نیا  میتفگ  ام  تشذگ  ام  زا  مالـسلاهیلع 

: دـندوب هتـشون  ار  رعـش  نیا  هسینک  نآ  رد  میدـش  اجنآ  ياـههسینک  زا  یکی  دراو  میدوب  هتفر  هوزغ  هب  مور  دـالب  رد  هحفص 122 ) : ) هدمآ
ربمایپ تثعب  زا  شیپ  لاس  دصیس  دنتفگ  دناهتشون ؟ تقو  هچ  ار  رعش  نیا  میدیـسرپ : باسحلا  موی  ةدج  ۀعافـش  انیـسح  تلتق  رـشعم  وجریأ 

جح مسوم  رد  ام  دننکیم : لقن  شمعا  نامیلس  زا  اهنآ  دنکیم و  لقن  یتعامج  زا  يرظن ، دیوگیم : نازحالا » ریثم   » رد امن  نب  رفعج  امش .
یکی نم  تفگ : مدیـسرپ  وا  زا  ار  نخـس  نیا  تلع  یـشخبیمن ، منادیم  هک  شخبب  ارم  اراگدرورپ  تفگیم : يدرم  هک  میدوب  فاوط  رد 

هک یلزنم  نیلوا  رد  ـالبرک  زا  تکرح  زا  دـعب  میدرب ، دـیزی  يوس  هب  ماـش  قـیرط  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  هک  متـسه  يرفن  لـهچ  زا 
نیا رد  میدـش  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  ام  دوب ، هزین  يالاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  كرابم  رـس  دوب . يراـصن  هب  قلعتم  يرید  میدـیزگ  تنوکس 

ام زا  یضعب  مدیـسرت  تدشب  باسحلا  موی  هدج  ۀعافـش  انیـسح  تلتق  ۀمأ  اوجرتأ  تشون : نوخ  گنرب  رید  راوید  رب  مدید  ار  یتسد  ماگنه 
رد یگنج  هک : تسا  لقن  میلس  نب  خلـسم  زا  نازحالا » ریثم  رد  . » دنتـشگرب اهنآ  دش و  بیغ  تسد  نآ  دنریگب ، ار  تسد  نآ  ات  دندش  دنلب 

اجنیا رد  رعـش  نیا  نامز  هچ  میتفگ  اهنآ  هب  دوب  هدـش  هتـشون  اجنآ  رد  تیب  نیا  هک  میدـش  دراو  نایمور  ياهاسیلک  زا  یکی  هب  میتشاد  مور 
دالب رد  هدومن : لقن  شردپ  زا  ملسم  نب  نمحرلادبع  نازحالا  ریسم  رد  زین  و  امش . ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  دصیـس  دنتفگ : هدش ؟ هتـشون 

ماش مدرم  یضعب  زا  دوب  هدش  هتـشون  يزیچ  نآ  رد  هک  میدش  دراو  ناشیا  ياهاسیلک  زا  یکی  هب  هینطنطـسق  هقطنم  رد  میتشاد  ياهوزغ  مور 
دهازلا رمع  نازحالا  ریثم  رد  دناهتشون . ار  تیب  نیا  میدید  هاگنآ  دنناوخب : نامیارب  هحفص 123 )  ) میتساوخ دندوب  انشآ  یمور  نابز  هب  هک 
میتفرگ ریسا  ار  ياهدع  میداد و  ماجنا  ياهوزغ  دیوگیم : یفوصلا  هزمحیبا  تسود  رافص  نب  نمحرلادبع  دیوگیم : توقایلا »  » باتک رد 

یکی رد  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  تفگ : امب  وا  میدومن ، يراتفرشوخ  میدرک و  مارتحا  ار  وا  ام  دوب  يراصن  ءالقع  زا  يدرمریپ  ءارـسا  نیب  هک 
هدش هتشون  نآ  يور  تیب  نیا  هک  دندرک  دروخرب  یگنـس  هب  دندرکیم ، رفح  ار  ییاج  امـش  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس  دصیـس  مور  دالب  زا 

زا لبق  يدایا  هدعاس  نب  سیق  هدمآ : صاقویبا  نب  دعـس  زا  بقانم  زا  ملاوع  رد  باسحلا  موی  هدـج  ۀعافـش  انیـسح  تلتق  ۀـمأ  اوجرتأ  دوب .
هدعب نیسحلا  راثلا  مزلا  لمجلا و  موی  یف  نیفصب و  اوراث  ۀبصع  مهنم  رادقملا  فلخت  تسا : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تثعب 

لتق یتح  هنبا  یلع  اودشتحا  و 

هریغ لیئربج و  طسوت  دلوت  زا  سپ  لمح و  ماگنه  نیسح  ماما  تداهش  دروم  رد  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  نداد  ربخ 

هب تارایزلا  لماک  رد  هریغ  لیئربج و  طسوت  دـلوت  زا  سپ  لمح و  ماگنه  نیـسح  ماما  تداهـش  دروم  رد  هللا  لوسر  هب  دـنوادخ  نداد  ربخ 
ادخ لوسر  دزن  لیئربج  دش  هلماح  مالسلاهیلع  نیسح  هب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  یتقو  تسا : لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس 
ماما هب  همطاف  هحفـص 124 )  ) ترـضح یتقو  دنـشکیم ، ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  دروآ  دـهاوخ  ایند  هب  يدـنزرف  همطاف  تفگ : دـمآ و 

زا هک  دیاهدید  ار  يردام  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپس  دوبن ، لاحشوخ  شدلوت  زا  شلمح و  زا  دش  هلماح  مالـسلاهیلع  نیـسح 
وا تسنادیم  هک  اریز  دوبن  لاحشوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ندمآ  ایندب  زا  مالسلااهیلع  همطاف  دشابن ؟ لاحـشوخ  شرـسپ  دنزرف  ندمآ  ایند  هب 

هلمح و اهرک و  هتعـضو  اهرک و  هما  هتلمح  انـسح  هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و   » دش لزان  هیآ  نیا  دروم ) نیا  رد   ) هاگنآ تشک و  دـنهاوخ  ار 
دزن لیئربج  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  هدرک  لقن  شردپ  زا  هللادبع  نب  دمحم  دوخ  دانسا  هب  تارایزلا  لماک  رد  ارهـش .» نوثالث  هلاصف 

؟ دنـشکیم ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  يدنزرف  هب  مهدب  تراشب  ارت  ایآ  دمحم  يا  وت  رب  دورد  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف ترضح  زاب  درک و  رارکت  ار  دوخ  نخـس  تشگرب و  هرابود  تفر و  نامـسآ  هب  لیئربج  دومرف : ترـضح  مرادن ، زاین  نآ  هب  دومرف :

مریذپیم دومرف  ترضح  هداد ، رارق  وا  لسن  رد  ارت  ءایـصوا  تراگدرورپ  تفگ : تشگزاب و  درک و  جورع  نامـسآ  هب  لیئربج  مرادن ، زاین 
هب ارم  دـش و  لزان  نم  هب  لیئربج  دومرف : دـش و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لزنم  دراو  ترـضح  سپـس  دومرف  رارکت  ار  نخـس  نامه  ای 
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دنوادـخ دوـمرف : ربماـیپ  درکن ، لوـبق  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  نم  زا  سپ  نـم  تـما  هـک  داد  تراـشب  يدـنزرف 
اهرک و هما  هتلمح  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  و  تفریذـپ ، مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگنآ  هداد ، رارق  وا  لسن  رد  ارم  نانیـشناج 

تشاد تهارک  شلمح  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اذل  دوب  هدرک  مالعا  ار  وا  هنامولظم  تداهـش  لیئربج  هکنیا  رطاخب  اهرک » هتعـضو 
: دیوگیم فلؤم  دش . دهاوخ  هتشک  دنزرف  نیا  تسنادیم  نوچ  تشاد  تهارک  مه  شعـضو  ماگنه  دش و  دهاوخ  هتـشک  تسنادیم  اریز 
: تفگ هدرک  لقن  ثراح  رتخد  ۀبابل  لضفلاما  مان  هب  بلطملادبع  نب  سابع  رـسمه  زا  دوخ  دانـسا  هب  نازحالا » ریثم   » رد امن  نب  رفعج  خیش 
هب ار  مباوخ  داتفا ، نم  نماد  رد  دـش و  عطق  ربمایپ  تشوگ  زا  ياهعطق  مدـید ؛ باوخ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 125 )  ) دلوت زا  شیپ 

يارب ار  نآ  دروآ و  دهاوخ  ایند  هب  يرـسپ  همطاف  دـشاب  قداص  تباوخ  رگا  دومرف : ترـضح  مدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب یتارطق  درک و  لوب  نیسح  متـشاذگ  ربمایپ  شوغآ  رد  مدروآ و  مدوخ  اب  ار  نیـسح  يزور  دش  مه  نینچ  و  دراپـسیم ، وت  هب  نداد  ریش 

تسا نم  سابل  نیا  نکن  ار  راک  نیا  لضفلاما  يا  دومرف : تینابـصع  اب  ربمایپ  درک  هیرگ  متفرگ  نوگـشین  ار  نیـسح  نم  داتفا ، ربمایپ  سابل 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدید  متشگرب  یتقو  مروایب  بآ  متفر  دیوگیم : لضفلاما  دیآیم ، شدرد  مرـسپ  راک  نیا  اب  اما  دوشیم  هتـسش 
رد دنـشکیم . ار  مدـنزرف  نیا  نم  تما  تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هللا  لوسر  اـی  متفگ : دـنکیم  هیرگ 

ياهتروص رد  کلم  هدزاود  دـش  مامت  شلاس  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  دـناهتفگ : ثیدـح  باحـصا  دـیوگیم : باـتک  ناـمه 
تفگ و تیلـست  ربماـیپ  هب  درکیم و  يرادازع  مدآ  ینب  تروـص  هـب  یکی  دـندش  لزاـن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـب  فـلتخم 
رد هکنیا  رگم  دـنامن  یکلم  و  دـتفایم ، قافتا  همطاف  رـسپ  نیـسح  تدـنزرف  يارب  داتفا  قافتا  لیباه  يارب  لیباق  زا  هک  ياهیـضق  تفگیم :

سک ره  ادخ  درکیم : اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  ازع  لاح 
منیـسح نتـشک  زا  هچنآ  هک و  هدرک  هفاـضا  راـحب  باـتک  رد  شکب و  ار  وا  دـشکب  ار  وا  سک  ره  نک و  شراوـخ  دـنک  راوـخ  ار  منیـسح 

هب مالـسلاهیلع  یلع  هارمه  هک  دنکیم  لقن  ییحی  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  ناسرن . اهنآ  هب  دـنروآ  تسدـب  دـنهاوخیم 
نخس نیا  نانمؤمریما ! ای  متفگ : شاب  روبص  تارف  لحاس  رد  هللادبعابا  يا  دز  ادص  ترضح  نآ  اونین  هب  میدیسر  ات  میدرک  تکرح  نیفص 
مردام ردـپ و  متفگ : دوب ، کشا  زا  رپ  شنامـشچ  مدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  يزور  دومرف : دراد ؟ ییاـنعم  هچ  اـمش 

نم هب  دوب  نم  شیپ  لیئربج  هن  دومرف : هدرک ؟ تحاران  ار  یسک  ایآ  هدش  کشا  زا  رپ  تنامشچ  ارچ  ادخ  لوسر  يا  تیادف  هحفص 126 ) )
ترضح سپ  یلب ، متفگ : ییوبیمن ؟ ار  وا  تبرت  ایآ  دومرف  نم  هب  مالسلاهیلع  یلع  سپس  دوشیم ، هتشک  تارف  لحاس  رد  نیسح  داد  ربخ 

ماما یتقو  تسالبرک . نیمز  نآ  مان  مریگب و  ار  ماهیرگ  يولج  متـسناوتن  داد و  نم  هب  كاخ  نآ  زا  تشم  کـی  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد 
هملک داتسیایم و  اههار  زا  یضعب  رد  دش  جراخ  هنیدم  زا  رفس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ، یگلاس  ود  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نیا دومرف : دندرک ، لاؤس  ترضح  نآ  زا  ار  راک  نیا  تلع  دشیم ، کشا  زا  رپ  شنامشچ  و  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) تفگیم عاجرتسا 
، دـنناسریم لتق  هب  اجنآ  ار  نیـسح  مدـنزرف  دـنیوگیم ، البرک  اجنآ  هب  هک  دـهدیم  ربخ  نم  هب  تارف  لـحاس  رد  ینیمز  زا  تسا  لـیئربج 
ار شندش  نفد  نداتفا و  نیمز  هب  لحم  نونکا  نم  یئوگ  دنیوگ ، دیزی  وا  هب  هک  يدرم  دومرف : دناسریم ؟ لتق  هب  ار  وا  یـسک  هچ  دـنتفگ :
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلاهیلع و  نسح  هکیلاح  رد  دناوخ ، هبطخ  تفر و  ربنم  هب  تشگرب  رفـس  زا  هودنا  نزح و  اب  ترـضح  منیبیم ،

تشاذگ و مالسلاهیلع  نیسح  رس  رب  ار  شپچ  تسد  مالسلاهیلع و  نسح  رس  رب  ار  شتـسار  تسد  دش ، غراف  هبطخ  زا  یتقو  دندوب  شرانک 
نیرتهب نم و  ترتع  نیرتکاپ  اـهنیا  تسوت و  لوسر  هدـنب و  دـمحم  اراـگدرورپ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كراـبم  رس 

ار وا  تداهش  ایادخ  دیسر ، دهاوخ  لتق  هب  مدنزرف  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دنشابیم ، رتهب  متما  همه  زا  دنتـسه و  نم  لسن  هیرذ و 
اب ربمایپ  دجـسم  رد  مدرم  نادرگب ، راوخ  ار  وا  ناسرن و  ریخ  وا  لتاق  هب  اراگدرورپ  هدـب ، رارق  ادهـشلادیس  ار  وا  نادرگب و  تکرب  ریخ و  رپ 
رد تشگرب  سپس  ترضح  دینکیمن . شکمک  اما  دینکیم  هیرگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دندرکیم ، هیرگ  دنلب  يادص 

قرغ شنامشچ  هک  یلاح  رد  دومرف  داریا  یهاتوک  يهبطخ  هحفص 127 )  ) هرابود دوب  هدش  خرس  شاهرهچ  هدش و  ضوع  شگنر  هکیلاح 
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نآرق و ادـخ  باتک  یکی  مراذـگیم ، یقاب  امـش  يارب  مدوخ  زا  سپ  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  ساـنلا  اـهیا  دومرف : سپـس  دوب  هدـش  کـشا  رد 
زج منکیم و  رظن  اهنآ  هب  نم  دـنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  اـت  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  اـهنیا  تسا ، نم  تیب  لـها  ترتع و  يرگید 

ادرف دیـشاب  بظاوم  دـیرادب  تسود  ارم  ترتع  مهاوخیم  امـش  زا  نم  مهاوخیمن ، امـش  زا  اهنآ  يهرابرد  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  هچنآ 
زا مچرپ  هس  تمایق  زور  دنشاب ، هتشاد  مشخ  امش  رب  اهنآ  دیـشاب و  هدرک  ملظ  اهنآ  قح  رد  هک  دینکن  تاقالم  نم  اب  یلاح  رد  ضوح  رانک 

دنهاوخ هلان  هب  اهنآ  تسد  زا  کـئالم  هک  دوب  دـنهاوخ  ملظ  لـها  هک  تسا  هایـس  مچرپ  کـی  تشگ ، دـهاوخ  زاـب  نم  يوس  هب  مدرم  نیا 
زا یهورگ  دیحوت و  لها  ام  دنیوگیم : هدرک و  شومارف  ارم  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امش  مسرپیم ! اهنآ  زا  نم  دنتسیایم ، نم  يوربور  دمآ ،
اب نم  زا  سپ  مسرپیم : اـهنآ  زا  میتسه ، وت  تما  اـم  تفگ : دـنهاوخ  متـسه ، مجع  برع و  ربماـیپ  دـمحا  نم  میوگیم : نم  میتسه ، برع 

يور زا  ار  وت  ترتع  میدرک و  عیاض  ار  ادـخ  باتک  تفگ : دـنهاوخ  دـیدرک ؟ راتفر  هنوگچ  مراگدرورپ  باتک  اب  نم و  تیب  لها  ترتع و 
هب يرگید  مچرپ  سپس  داتفا . دنهاوخ  منهج  هب  شطع  لاح  اب  هایـس و  يهرهچ  اب  اهنآ  منادرگیمرب و  اهنآ  زا  ار  میور  میدرک ، دوبان  نیمز 

( نم ترتع  ادـخ و  باـتک   ) نم کـچوک  گرزب و  ياـهتناما  اـب  مسرپیم  اـهنآ  زا  تسا ، رتهایـس  مه  یلوا  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  نم  يوس 
رود نم  زا  میوگیم : اهنآ  هب  میتخاس ، دوباـن  راوخ و  ار  وت  ترتع  میدرک و  تفلاـخم  ادـخ  باـتک  اـب  دـنیوگیم  دـیدرک ؟ راـتفر  هنوگچ 
اهنآ هب  تسا ، هدنـشخرد  یناروـن و  هک  دـمآ  دـهاوخ  نم  يوـس  هب  يرگید  مچرپ  دـنتفایم . منهج  هـب  ور ، هایـس  هنـشت و  زین  اـهنآ  دـیوش ،

باتک میشابیم ، قح  لها  هدنامیقاب  هحفـص 128 )  ) میتسه و دیحوت  لها  يوقت و  لها  ام  دنیوگیم : دیتسه ؟ یناسک  هچ  امـش  میوگیم :
مامت اب  تباـجا و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیرذ  توعد  میدرمـش و  مارح  ار  شمارح  لـالح و  ار  شلـالح  میدرک ، ظـفح  ار  ادـخ 

امش ایند  رد  متسه  امش  ربمایپ  نم  دیـشونب ، رثوک  بآ  زا  تفگ : مهاوخ  اهنآ  هب  میدیگنج ، ناشنانمـشد  اب  میدومن و  يرای  ار  اهنآ  نامناج 
نیا هک  هدـمآ  راـحب  ملاوع و  رد  دـنوشیم  تشهب  دراو  رطعم  يوب  اـب  دـنروخیم و  رثوک  بآ  زا  سپـس  دـیدوب ، دـییوگیم  هک  روطنیمه 

تـسا لقن  نوعیبا  نب  لیبحرـش  زا  بختنم  رد  و  دـنام . دـنهاوخ  اجنآ  رد  هشیمه  يارب  دـنوشیم و  تشهب  دراو  داـش  لاحـشوخ و  هورگ 
اهنامـسآ و نیب  رد  تفرورف و  مظعا  رحب  رد  دش و  لزان  یلعا  سودرف  کئالم  زا  یکلم  دمآ ، ایندب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تفگ :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم  دنزرف  اریز  دینک  راکـشآ  ار  دوخ  ياههلان  دینک و  نت  هب  ازع  سابل  ادخ  ناگدنب  يا  داد : ادن  نیمز 
تیب لها  زا  ياهدع  ادخ  بیبح  يا  تفگ : دمآ و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  کلم  نیا  سپـس  دوشیم ، هتـشک  سکیب  مولظم و 

ار نیـسح  تدنزرف  دوب ، دنهاوخ  رگزواجت  قساف و  ملاظ و  هورگ ، نآ  هک  دنـسریم  تداهـش  هب  ناکم  نیا  رد  یغاط  یهورگ  تسدـب  وت 
يا تفگ : تفرگ و  تشم  رد  البرک  كاخ  زا  يرادـقم  سپـس  تسوا ، تبرت  نیا  دنـشکیم و  ـالبرک  نیمزرـس  رد  تسا  همطاـف  رـسپ  هک 

سپس هدیسر ، لتق  هب  نیسح  تدنزرف  هک  نادب  دمآرد  نوخ  گنر  هب  درک و  رییغت  كاخ  نیا  گنر  هاگ  ره  رادهگن  ار  كاخ  نیا  دمحم ،
رگم دـنامن  نامـسآ  رد  یکلم  چـیه  درک  دوعـص  نامـسآ  هب  تفرگ و  شدوخ  شدوخ  ياهلاب  رد  ار  نیـسح  تبرت  زا  يرادـقم  کلم  نیا 

ار نیسح  تبرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دیوگیم  يوار  دومن . كربتم  نادب  ار  دوخ  درک و  مامشتسا  ار  نیسح  تبرت  يوب  هکنیا 
هب ایادخ  دزادنیب ، منهج  شتآ  رد  ار  نآ  دـشکب و  ار  وت  لتاق  دـنوادخ  نیـسح  يا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دـیئوبیم و  ار  نآ  تفرگ و 
هک هدش  تیاور  باتک  نآ  رد  تسا . هاگیاج  نیرتدب  هحفص 129 )  ) هک هدب  رارق  منهج  نازوس  شتآ  رد  ار  وا  ناسرن و  ریخ  نیـسح  لتاق 

لوزن رب  دنوادخ  زا  سپ  درک  ادیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ندید  قایتشا  شرع  کئالم  زا  یکی  هدمآ : نینچ  رابخا  یـضعب  رد 
تـساوخ یتقو  دوب ، هدشن  لزان  نیمز  يور  هب  شتقلخ  نامز  زا  کلم  نیا  تساوخ ، هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترایز  يارب 

كاپ و دنزرف  دیزی  مانب  وا  تما  زا  يدرم  هدب : ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  کلم  يا  دومن : یحو  وا  هب  دنوادخ  دنک  لوزن  نیمز  هب 
مدوب لاحـشوخ  ربمایپ  رادید  زا  هکیلاح  رد  مدش  لزان  نیمز  هب  دیوگیم : کلم  دناسریم  لتق  هب  ار  وا  هرهطم  كاپ و  رتخد  رـسپ  رهطم و 
شاک يا  منک ، هاگآ  شدنزرف  لتق  عیجف  ربخ  هب  ار  وا  منکیم  ایح  نم  اریز  منک  علطم  راوگان  ربخ  نیا  هب  ار  وا  هنوگچ  متفگیم  دوخ  اب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  کلم  نآ  نک ، لمع  يدش  رومأم  هک  هچنآ  هب  دش  هداد  ادن  کلم  رس  يالاب  زا  هاگان  مدشیمن  لزان  نیمز  هب 
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يا میایب ، نیمز  هب  امش  ترایز  يارب  متساوخ  نذا  دنوادخ  زا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : درک و  زاب  ترضح  لباقم  رد  ار  شیاهلاب  دش و  دراو 
دارفا زا  یکی  نادب  دمحم  يا  متسه ، راگدرورپ  رما  تعاطا  زا  راچان  اما  مدروآیمن  وت  هب  ار  ربخ  نیا  تسکشیم و  ار  ملاب  دنوادخ  شاک 

هب ار  رهطم  يوناب  رـسپ  وت  رهطم  كاپ و  دنزرف  دنادرگب ، دایز  ار  وا  باذع  ترخآ  رد  تنعل و  ار  وا  ایند  رد  دنوادخ  هک  دیزی  مانب  وت  تما 
رد درک و  دهاوخ  راتفرگ  شتـشز  لمع  هب  ار  وا  دنوادخ  دوشیمن و  دنمهرهب  یگدـنز  زا  یکدـنا  زج  وا  زا  سپ  وا  لتاق  دـناسریم و  لتق 

شربمایپ دنزرف  هک  یتما  ایآ  کلم ، يا  تفگ : درک و  هیرگ  تدش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دوب ، دـهاوخ  یمئاد  منهج  شتآ 
رد دزادـنایم و  فالتخا  ایند  رد  اهنآ  ياهنابز  اـهبلق و  هب  دـنوادخ  هکلب  دـمحم ، يا  هن  تفگ : دـش ؟ دـهاوخ  راگتـسر  دـناسرب  لـتق  هب  ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يزور  هدـش : لقن  هملـسما  زا  ءاملع  زا  یکی  تافیلأت  زا  راحب  رد  دـنراد . یکاـندرد  باذـع  زین  ترخآ 
ياپ يور  ار  نسح  ربمایپ  دنتـسشن ، ربمایپ  فرط  ود  دندوب و  وا  یپ  رد  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  هکیلاح  رد  دـش  دراو  هحفص 130 ) )

لوسر يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  ار ، نآ  هاگ  دیـسوبیم و  ار  نیا  هاگ  دـناشن ، دوخ  پچ  ياپ  يور  ار  نیـسح  تسار و 
ایند رد  نم  نامـشچ  رون  نم و  ياهلگ  اهنآ  هکیلاح  رد  مشاب  هتـشادن  تسود  هنوگچ  دومرف : يراد ؟ تسود  ار  نیـسح  نسح و  اـیآ  ادـخ 

: تفگ تسیچ ؟ نآ  ردارب  يا  دومرف : نک ، ربص  اـهنآ  يارب  سپ  هدومن  ردـقم  ار  يرما  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  هللا ، لوسر  اـی  تفگ : دنتـسه ،
رگا دوشیم ، باجتـسم  هک  تسا  ییاعد  يربمایپ  ره  يارب  ریـشمش ، اب  نیـسح  دسرب و  تداهـش  هب  مس  اب  نسح  هک  تسا  نیا  ادـخ  مکح 

يهیاـم ار  اـهنآ  تبیـصم  یتساوخ  رگا  و  درادـهگن ، ناـما  رد  ریـشمش  مس و  زا  ار  اـهنآ  اـت  هاوخب  ادـخ  زا  نیـسح  نسح و  يارب  یتـساوخ 
راگدرورپ مکح  هب  متسه  یضار  لیئربج  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هدب . رارق  تمایق  زور  رد  تراکهانگ  تما  تعافش 

هچ ره  دنوادخ  مدنزرف  هرابرد  مهدب و  رارق  مراکهانگ  تما  تعافـش  هریخذ  ار  میاعد  مراد  تسود  مرادـن و  يرگید  هدارا  وا  هدارا  زج  و 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  لزنم  هب  دیع  زور  کی  رد  نیـسح  نسح و  هدرک : تیاور  هقث  نایوار  زا  باتک  نآ  رد  دهد . ماجنا  دـهاوخب 

میرادن ون  سابل  ام  یلو  دناهدیـشوپ  ون  گنراگنر و  ياهـسابل  برع  ياههچب  مامت  تسا و  دیع  زورما  هادج ، ای  دنتفگ : دندش و  لخاد  هلآ 
هناخ رد  دومن و  هیرگ  تفر و  ورف  رکف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ییامن ، مهارف  دیع  سابل  ام  يارب  ات  میدمآ  امـش  شیپ  نونکا 
ایادخ تفگ : درک و  اعد  ادخ  هاگرد  هب  اذلف  دنکـشب  ار  ناشبلق  دنک و  در  ار  اهنآ  دیدن  حالـص  دـهدب و  اهنآ  هب  هک  دوبن  یـسابل  ترـضح 

هللا یلص  ربمایپ  دروآ ، یتشهب  ياههلح  زا  دیفس  هلح  ود  دوخ  هارمه  دش و  لزان  لیئربج  سپ  نک ، لاحـشوخ  ار  ناشردام  لد  اهنآ و  لد 
هب ار  اهنآ  تشهب  طاـیخ  هک  ار  ناتیاهـسابل  هحفـص 131 )  ) دـیریگب تشهب ، ناناوج  دیـس  يا  دومرف : اهنآ  هب  دـش و  لاحـشوخ  هلآ  هیلع و 

مالسا ربمایپ  دناهدیشوپ ؟ نیگنر  ياهسابل  برع  ياههچب  هادج  ای  دنتفگ : دندید ، ار  دیفس  ياهسابل  ود  نآ  یتقو  تسا . هتخود  امش  هزادنا 
اهنآ يارب  ار  راک  نیا  گرزب  دـنوادخ  نشور ، تنامـشچ  شاب و  رطاخ  هدوسآ  دـمحم ، يا  تفگ : لـیئربج  تفر ، ورف  رکف  رد  یتاـظحل 

داد روتـسد  ربمایپ  دنروایب ، ياهباتفآ  تشط و  امرفب  دمحم  يا  درک ، دهاوخ  داش  دنهاوخب  هک  یگنر  ره  هب  ار  اهنآ  لد  داد و  دهاوخ  ماجنا 
ره هب  هدب ، شلام  تناتـسد  اب  ار  اهـسابل  امـش  مزیریم  بآ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : لیئربج  دـندرک ، رـضاح  ارنآ 

: درک لاوس  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  ربمایپ  تخیریم و  بآ  لیئربج  داد ، رارق  تشط  رد  ار  نسح  سابل  ربمایپ  دیآیمرد ، دنهاوخب  یگنر 
ادخ تردـق  هب  داد  شلام  دوخ  تسد  اب  ار  سابل  ربمایپ  دـشاب ، زبس  مهاوخیم  تفگ : دـشاب ؟ یگنر  هچ  تسابل  یهاوخیم  نم  مشچ  رون 

لیئربج تشاذگ و  تشط  رد  ار  نیـسح  سابل  نآ  زا  سپ  داد ، لیوحت  نسح  هب  ار  نآ  ربمایپ  تفرگ ، دوخب  يدـجربز  زبس  گنر  وا  سابل 
؟ يراد تسود  تسابل  يارب  یگنر  هچ  ممـشچ  رون  تفگ : تشاد  لاس  جنپ  هکیلاح  رد  دش  هجوتم  نیـسح  يوس  هب  ربمایپ  تخیریم  بآ 

زین مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دمآرد و  زمرق  توقای  گنر  هب  وا  سابل  داد و  شلام  ار  نآ  دوخ  ناتسد  اب  ربمایپ  ار ، زمرق  گنر  دومرف : نیـسح 
نیا لیئربج  یتقو  دـنتفر ، ناشردام  دزن  نیـسح  نسح و  سپ  دـش ، لاحـشوخ  عوضوم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـشوپ و  ار  نآ 

نوزحم و وت  ارچ  دـندش  لاحـشوخ  منادـنزرف  هک  يزور  نینچ  رد  ردارب  يا  دوـمرف : مالـسا  ربماـیپ  داـتفا ، هیرگ  هب  درک  هدـهاشم  ار  لاـح 
هک دوب  نیا  رطاخب  سابل  گنر  رد  تنادـنزرف  رایتخا  هللا  لوسر  ای  تفگ : لیئربج  وگب ، ار  تاهیرگ  تلع  مسق  ادـخ  هب  ارت  يدـش ؟ نایرگ 
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شدوخ نوخ  اب  شندب  دنناسریم و  لتق  هب  ریـشمش  اب  ار  نیـسح  دوشیم و  زبس  مس  تدش  زا  شندـب  دـننکیم و  مومـسم  مس  اب  ار  نسح 
هیلع  ) دیفم خیش  داشرا  رد  دش . رتشیب  شنزح  عوضوم  نیا  درک و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هحفص 132 )  ) ربمایپ سپ  دوشیم ، باضخ 

، دوب وا  شوغآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب و  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هدش : لقن  هملـسلاما  زا  وا  دوخ  دنـس  هب  ۀـمحرلا )
منیسح دروم  رد  ارم  دش و  لزان  لیئربج  دومرف : دیدش ؟ نایرگ  هچ  يارب  هللا  لوسر  ای  موش  تیادف  متفگ : دش ، کشا  زا  رپ  ربمایپ  نامشچ 

. دناسرن نم  تعافش  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنناسریم  تداهش  هب  ار  وا  متما  زا  ياهدع  داد : ربخ  دومن و  رادازع 

طسوت ار  نیسح  تبرت  هتخاس و  هاگآ  ناشردپ  ردام و  تداهش  نسح و  ماما  نیسح ، ماما  تداهـش  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ ، هک  يرابخا  رد 
ءاروح نابز  زا  تشهب  رد  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  زین  و  هریغ ، هداد و  وا  هب  لیئربج 

طسوت ار  نیـسح  تبرت  هتخاس و  هاگآ  ناشردپ  ردام و  تداهـش  نسح و  ماما  نیـسح ، ماما  تداهـش  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ ، هک  يرابخا  رد 
رقاـب ماـما  زا  رباـج  زا  دوـخ  دنـس  هب  لـماک  رد  ءاروـح  ناـبز  زا  تـشهب  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  ربـخ  زین  و  هریغ ، هداد و  وا  هـب  لـیئربج 
امرخ هرک و  ریـش ، يرادقم  ام  يارب  نمیاما  هکیلاح  رد  دمآ  ام  ندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : نانمومریما  هدمآ : مالـسلاهیلع 

رد دـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  تفر و  هناـخ  هشوگ  هب  نآ  زا  سپ  دومرف ، لـیم  ترـضح  میتشاذـگ  ترـضح  يور  شیپ  اـهنآ  زا  دوب  هدروآ 
تفر ترضح  شوغآ  هب  نیسح  میدرکن ، لاؤس  هیرگ  تلع  زا  ترضحنآ  میظعت  مارتحاب و  ام  زا  مادکچیه  درک  هیرگ  تدشب  رخآ  هدجس 
شیپ هظحل  دـنچ  مرـسپ  دومرف : يدرک ؟ نیگمغ  ار  ام  همه  دوخ  هیرگ  اب  اما  میدـش  لاحـشوخ  یلیخ  ام  يدـمآ  اـم  هناـخ  هب  اـباب  تفگ : و 

ار ام  روبق  هک  یسک  ناج  ردپ  دیسرپ  تسا . هدنکارپ  ياهناکم  رد  امش  روبق  دیوشیم و  هتـشک  امـش  داد  ربخ  نم  هب  دمآ  نم  شیپ  لیئربج 
دننکیم و ترایز  ار  امـش  هک  دنتـسه  متما  زا  ياهدع  مرـسپ ، دومرف : دراد ؟ یـشاداپ  هچ  دنک  ترایز  شیگدنکارپ  همه  هحفص 133 )  ) اب

اهنآ دنوادخ  مهد و  تاجن  ناشناهانگ  زا  تمایق و  ساره  لوه و  زا  ار  اهنآ  تمایق  زور  نم ، تسا  راوازس  دننکیم  تکرب  ریخ و  ياضاقت 
هب ناناملـسم  دیراب  مک  هنیدم  رد  ناراب  اهلاس  زا  یکی  رد  هک : هدمآ  هنع ) هللا  یـضر   ) سابعنبا زا  بختنم  رد  دهدیم . ياج  تشهب  رد  ار 

نیسح نسح و  شدنزرف  هارمه  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دندرکن ، ادیپ  رهـش  رد  یبآ  دنتـشگ و  بآ  لابند  دندیدرگ  هنـشت  تدش 
نسح ربمایپ  دنرادن ، ار  یگنشت  لمحت  دنکچوک و  نیسح  نسح و  ناج ، ردپ  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالـسلاامهیلع 

تشاذگ وا  ناهد  رد  ار  شنابز  تساوخ و  ار  نیسح  سپس  دش  فرطرب  وا  یگنشت  تشاذگ ، وا  ناهد  رد  ار  شنابز  دناوخ و  دوخ  دزن  ار 
نآ تروص  هب  تروص  یهاگ  ار  نآ  یهاگ  دیـسوبیم و  ار  نیا  یهاـگ  دـناشن ، شیاـپ  يور  ار  اـهنآ  سپـس  دـش  عفر  شایگنـشت  مه  وا 

رورسم لاحـشوخ و  ترـضح  راتفر  نیا  زا  مه  اهنآ  دادیم و  رارق  اهنآ  ناهد  رد  ار  شنابز  نیا ، تروص  هب  تروص  یهاگ  تشاذگیم و 
مالـس امـش  همه  هب  دـنوادخ  تفگ : دـناسر و  مالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  زا  دـش و  لزان  لیئربج  ناـیم  نیا  رد  دـندوب .

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دسریم  لتق  هب  هنشت  ياهبل  اب  نیسح  تدنزرف  نیا  دوشیم و  هتشک  مس  اب  نسح  تدنزرف  نیا  دیوگیم : دناسریم و 
رد دننکیم  روصت  وت  تما  زا  ار  ناشدوخ  هک  هیماینب  زا  ياهدـع  تفگ : دـنکیم ؟ راتفر  نینچ  اهنآ  اب  یـسک  هچ  ردارب ، يا  دومرف : هلآ  و 

نادنزرف اب  هک  یتما  ایآ  لیئربج  يا  دومرف : ترضح  دننکیم ، یچیپرس  وت  هیرذ  تعاطا  زا  دنشکیم و  ارت  نادنزرف  نیرتهدیزگرب  هکیلاح 
زین ترخآ  رد  دـنکیم و  راتفرگ  ایند  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  هکلب  مسق  ادـخب  هن  تفگ : دـش ؟ دـهاوخ  راگتـسر  دـنک  راـتفر  نینچ  شربماـیپ 

منهج رعق  رد  اـهنآ  يارب  تـسا و  نوـخ  كرچ و  ناشیندیـشون  موـقز و  ناـشماعط  هحفـص 134 )  ) دزاسیم و ناشبیـصن  كاندرد  باذـع 
شیوخ شتآ  رد  ار  اهنآ  نم  هک  ( ؟ تسه مه  نیا  زا  شیب  ایآ  دیوگیم : تسا ؟ سب  ایآ  دوشیم : هتفگ  منهج  هب  تسا ، یگـشیمه  یباذع 
نیذلا موقلا  رباد  عطقف  : » هدومرف هک  اجنآ  هدوتس  ار  دوخ  نیملاظ ، تکاله  رد  دنوادخ  هکنادب  دمحم  يا  تفگ : لیئربج  سپس  منازوسب .)

هب یهاگ  درکیم و  هاگن  مالسلاهیلع  نسح  تروص  هب  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگیم : يوار  نیملاعلا » بر  هللادمحلا  اوملظ و 
ار امش  قوقح  نابصاغ  دنوادخ  دنک ، تنعل  ار  امش  نالتاق  ادخ  دومرفیم : دشیم و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  تروص 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هدمآ : مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  دوخ  دنس  هب  تارایزلا  لماک  رد  ناشنیرخآ . ات  نیلوا  زا  دنک  تنعل 
، دنک لیم  ات  میدرب  ترضح  دزن  ار  اهنآ  سپ  دوب ، هدروآ  هیده  ام  يارب  ریـش  امرخ و  يرادقم  نمیاما  زور  نآ  رد  دمآ ، ام  ندید  هب  يزور 

دومن حسم  شتـسد  تبوطر  اب  ار  شنـساحم  تروص و  تسـش  ار  شیاهتـسد  مدروآ  بآ  شیاهتـسد  نتـسش  يارب  دش  غراف  اذغ  زا  یتقو 
ام زا  مادکچیه  درک ، دـنلب  هدجـس  زا  رـس  داد  لوط  ار  شاهیرگ  درک و  هیرگ  تفر و  هدجـس  هب  دـناوخ ، زامن  هناخ  زا  ياهشوگ  رد  سپس 
هب ار  شرس  و  تسـشن ، شـشوغآ  رد  تفر و  الاب  ترـضح  ياپ  يور  دش و  دنلب  نیـسح  میـسرپب ، ار  ترـضح  هیرگ  تلع  میدرکن  تأرج 
هک يروطب  مدش  لاحـشوخ  یلیخ  مدید  ار  امـش  هک  زورما  مرـسپ ، دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  اباب  تفگ : تشاذـگ و  ترـضح  هنیس 

رارق هدنکارپ  ياهربق  رد  ناتیاهندب  دیوشیم و  هتشک  امش  هک  داد  ربخ  نم  هب  دش و  لزان  لیئربج  مدوب ، هدشن  لاحشوخ  نینچ  نیا  نونکات 
یناسک هچ  اباب  تفگ : نیسح  متساوخ ، یکین  ریخ و  امش  يارب  دنوادخ  زا  و  متفگ ، انث  دمح و  عوضوم  نیا  يارب  یهلا  هاگرد  هب  دریگیم 

دننکیم یط  ار  اهنابایب  نم  تما  زا  ياهدع  هحفص 135 ) : ) دومرف دنیآیم ؟ ام  ندید  هب  فلتخم  ییاهناکم  رد  دننکیم و  ترایز  ار  ام  ربق 
( هر  ) دیفم خیـش  داشرا ، رد  مهدب ؟ تاجن  ار  اهنآ  زور  نآ  دـیادش  زا  مریگب و  ار  اهنآ  تسد  تمایق  رد  مهدیم  هدـعو  دنـسرب ، امـش  هب  ات 

لوسر ای  متفگ : مدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دنکیم  لقن  ثرح  رتخد  لضفلاما  زا  دادش  نب  هللادبع  زا  یعازوا  زا  دوخ  دانتساب 
امش ندب  زا  ياهعطق  مدید  باوخ  رد  متفگ : تسیچ ؟ دومرف : تسا ، تخس  یلیخ  متفگ  يدید ؟ یباوخ  هچ  دومرف : مدید ، يدب  باوخ  هللا 

دش و دهاوخ  دلوتم  يدنزرف  همطاف  يارب  يدید ، باوخ  رد  وت  هچنآ  تسا  ریخ  هللا  ءاشنا  دومرف  ترـضح  داتفا ، نم  شوغآ  هب  دش و  ادـج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  روطنامه  دروآ و  ایندـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مالـسلااهیلع  همطاـف  سپ  داد ، دـنهاوخ  وت  شوغآ  هب  ار  نآ 
مدش لفاغ  یتاظحل  متشاذگ  ربمایپ  شوغآ  رد  ار  وا  مدش و  ربمایپ  هناخ  دراو  نیـسح  هارمه  يزور  دنداد ، نم  شوغآ  هب  ار  وا  دوب  هدومرف 

هب دش  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : هدش ؟ هچ  هللا ، لوسر  ای  امـش  يادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  هدش  کشا  زا  رپ  ربمایپ  نامـشچ  مدـید 
زا شدانـسا  هب  باـتک  ناـمه  رد  داد . نم  هب  خرـس  تبرت  يرادـقم  لـیئربج  سپـس  تشک  دـنهاوخ  ار  مدـنزرف  نیا  متما  هک  داد  ربـخ  نـم 

ترـضح مدید  دمآ  یتقو  دوب ، بیاغ  ام  زا  ینالوط  تدم  دـش و  جراخ  لزنم  زا  ادـخ  لوسر  یبش  هدرک : لقن  اهنع ) هللا  یـضر   ) هملـسلاما
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  هدرک ، عمج  شتسد  رد  يزیچ  هتـسشن و  شتروص  هب  رابغ  درگ و  وم و  هدیلوژ  ناشیرپ و 

مدنزرف تداهـش  لحم  اجنآ  تسالبرک  شمان  هک  دـنداد  ریـس  ارم  قارع  زا  یلحم  رد  نالا  دومرف : يریغتم ؟ هدرمژپ و  ناشیرپ و  هدـش ، هچ 
ریگب و ار  نآ  دومرف : سپس  تسا ، نم  تسد  رد  اجنآ  كاخ  زا  تسا  شوج  رد  هشیمه  ناشنوخ  تسا  نم  تیب  لها  زا  یهورگ  نیـسح و 
هحفـص 136) . ) متـشادهگن متـسب و  مکحم  ار  نآ  رد  هتـشاذگ و  ياهشیـش  رد  ارنآ  دوب  گنر  زمرق  كاخ  متفرگ ، ار  كاخ  نم  رادـهگن ،
رس رب  هک  هچنآ  يارب  مدیئوبیم و  مدرکیم و  هاگن  هشیش  نآ  هب  بش  زور و  ره  درک  تکرح  قارع  يوسب  هکم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  یتقو 
رد مدرک  هاگن  نآ  هب  رهظ  زا  شیپ  هدیـسر  تداهـش  هب  نیـسح  هک  يزورنامه  دش  مرحم  مهد  زور  مدرکیم ، هیرگ  دـمآ  دـهاوخ  نیـسح 

هکنیا يارب  مدرک  هیرگ  مدز و  هجـض  هناخ  لخاد  رد  تسا  هزات  نوخ  مدـید  مدرک  هاـگن  نآ  هب  زور  رخآ  هک  یتقو  اـما  دوب  شدوخ  لاـح 
ماهظفاـح رد  تقو  نآ  موـشن ، راـتفرگ  اـهنآ  يراـتفرگ  تتامـش و  هب  اـت  مدـناشنورف  ار  دوـخ  یتحاراـن  مشخ و  دنونـشن ، نیـسح  نانمـشد 

ربمایپ دزن  لیئربج  هدش : لقن  اهنع ) هللا  یـضر   ) هملـسلاما زا  راحب  رد  هدوب . قیقد  هناشن  نآ  هک  دش  مولعم  دمآ و  دصاق  هکنیاات  متـشادهگن 
هاگنآ ینیبب ؟ ار  نیسح  تبرت  یهاوخیم  ایآ  تفگ : دعب  دنناسریم  لتق  هب  ار  نیسح  وت  زا  دعب  وت  تما  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يدانم هک  مدینـش  دیـسر  ارف  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتق  بش  یتقو  داد ، رارق  ياهشیـش  رد  ار  نآ  ترـضح  داد و  ربماـیپ  هب  كاـخ  يرادـقم 

: دیوگیم هملسما  لیجنالا  بحاص  یسوم و  دواد و  ناسل  یلع  متنعل  دق  لیکنتلا  باذعلاب و  اورـشبأ  انیـسح  الهج  نولتاقلا  اهیأ  تفگیم :
هدـش لقن  سابعنبا  زا  شدانـسا  هب  لماک  رد  تسا . هشیـش  نآ  رد  ياهزات  نوخ  مدـید  مدرک و  زاـب  ار  هشیـش  رد  مدرک و  هیرگ  رایـسب  نم 

هکیلاـح رد  دوـب  نیمـالا  حور  لـیئربج  دروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ربـخ  هک  یکلم  تسا :
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ، کشم  دـننام  ییوبـشوخ  رد  هک  دروآ  شدوخ  اب  یتبرت  درکیم ، یهاوخ  داد  هیرگ  اب  هدرک و  زاب  ار  شیاهلاب 
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اهنآ سپ  دنوشیم ، فالتخا  راتفرگ  تفگ : دنکیم ؟ ادیپ  تاجن  دناسرب  لتق  هب  ار -  مرتخد  دـنزرف  ارم -  دـنزرف  هک  یتما  ایآ  دومرف : هلآ 
یکلم اهنامسآ  رد  دنکیم : لقن  ناملـس  زا  يونغ  نمحرلادبع  زا  شدانـسا  هب  باتک  نامه  رد  هحفـص 137 ) . ) دندش فالتخا  راتفرگ  مه 

مالـسلاهیلع و نیـسح  شدنزرف  تداهـش  رطاخ  هب  تفگ  تیلـست  ترـضح  رب  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هکنآ  رگم  دنامن 
يارب دسریم ، تداهش  هب  اجنآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یناکم  كاخ  زا  دندرک و  وگزاب  تبیصم  نیا  لباقم  رد  ار  دنوادخ  شاداپ 

ار وا  نالتاق  راوخ و  ار  منیـسح  ناگدـننک  راوخ  ایادـخ  تشاد : هضرع  دـنوادخ  هاگردـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندروآ ، ترـضح 
دومن و لیجعت  دیزی  تازاجم  رد  دنوادخ  مسق ، ادخب  دـیوگیم : يوار  نک . مورحم  ناشیاهوزرآ  هتـساوخ و  زا  ار  اهنآ  نادرگب و  كاله 

یتخس یضیرم  هب  هک  یسک  دننام  دوب  هدرم  هکیلاح  رد  حبص  دیباوخ و  یتسم  لاح  رد  ار  بش  دربن ، یتذل  ایند  زا  نیـسح  تداهـش  زا  دعب 
تکرش مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  گنج  رد  هدرک و  تیعبت  دیزی  زا  هک  یناسک  زا  مادکچیه  تفر و  ایند  زا  فسأت  ودنا و  اب  دشاب  هدش  راچد 

(. اعیمج هللا  منعل   ) درک ادیپ  همادا  زین  اهنآ  لسن  رد  هیـضق  نیا  دـندش و  یـسیپ  ای  ماذـج  ای  نونج  راتفرگ  هکنآ  رگم  دـندنامن  دـندوب  هدرک 
رب کلم  هدزاود  دیسر  یگلاس  کی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیـسح  هک  یتقو  دناهتفگ : ثیدح  نایوار  دیوگیم : فوهلم  رد  دیـس  موحرم 

تروص هب  یمراهچ  گـنهن و  تروصب  یموس  رن و  واـگ  تروص  هب  یمود  ریـش ، تروص  هب  یکی  دـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دمحم يا  دـنتفگیم : دـندوب  هدرک  زاب  ار  ناشیاهلاب  خرـس و  ناشیاهتروص  هکیلاـح  رد  فلتخم  ياـهتروص  هب  رگید  ياـت  تشه  ناـسنا و 

هداد شاداپ  وا  هب  لیباه  شاداپ  دننامه  داتفا و  دهاوخ  قافتا  زین  ارهز ) دنزرف   ) وت نیسح  رب  دیسر  لیباه  هب  لیباق  زا  هک  هچنآ  مالـسلاهیلع ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هکنآ  رگم  دوبن  یبرقم  کلم  چیه  اهنامـسآ  رد  دسریم ، لیباق  باذع  دننام  یباذع  زین  وا  لتاق  رب  دوشیم و 

نایب دوشیم  اطع  وا  تداهـش  لباقم  رد  هک  یـشاداپ  هحفص 138 )  ) دنتفگ و تیلست  ترـضحنآ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  هدش و  لزان 
هب ار  اهنآ  نک و  كاله  ار  منیسح  نالتاق  راوخ و  ار  منیـسح  ناگدننک  راوخ  اراگدرورپ  : » تفگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک و 
نب ثیل  زا  یئاـکبلا  هللادـبع  نب  داـیز  زا  شدانـسا  هب  یـسوطلا  یلع  نب  نسحلا  نـب  دـمحم  رفعجیبا  یلاـما ، رد  ناـسرن ». ناشیاههتـساوخ 
هللا یلص  ربمایپ  يزور  دنکیم : لقن  شحج  رتخد  بنیز  زا  شحج  تنب  مالغ  دیز  زا  ( . 1  ) ینزاملا هللادبع  نب  رمدح )  ) ریدج زا  میلسیبا 

رادیب باوخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  مدرک  مرگرـس  ار  وا  نم  دـمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب  باوخ  رد  نم  لزنم  رد  هلآ  هیلع و 
يور نیـسح  مدش  هجوتم  هتـسشن ، ربمایپ  مکـش  يور  مدـید  متفر  شلابند  دـش  ربمایپ  قاتا  دراو  وا  هک  مدـش  لفاغ  وا  زا  هظحل  کی  دـنکن 

دش دنلب  ربمایپ  سپس  دوش  مامت  شلوب  راذگب  شاب  هتشادن  راک  مدنزرف  اب  دومرف : ترضح  مرادرب  ار  وا  متساوخ  دنکیم ، لوب  ربمایپ  مکش 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تشپ  رب  نیسح  تفر  هدجس  هب  ترضح  یتقو  دش ، لوغـشم  زامن  هب  تفرگ و  وضو  هدومن  ریهطت  ار  شـسابل  ندب و 

سپ دش  غراف  زامن  زا  ات  تشاد  دوخ  اب  ار  نیـسح  مه  زاب  دش  دنلب  یتقو  دمآ  نیئاپ  نیـسح  ات  داد  لوط  ار  هدجـس  ترـضح  دـش  راوس  هلآ 
منیبیم رگید  يروط  ار  امـش  زورما  ادخ  لوسر  يا  متفگ : هدـب  مناشن  هدـب ، مناشن  لیئربج  يا  دومرفیم : درک و  زاب  ار  دوخ  ناتـسد  ربمایپ 

وا متما  داد  ربخ  نم  هب  دومن و  رادازع  ارم  نیـسح  مرـسپ  گوس  رد  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  یلب  دومرف : دیدوبن ؟ تلاح  نیا  رد  يزور  چیه 
زا یکی  هک  تسا  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  دعجلایبا  نب  ملاس  زا  باتک  نآ  رد  و  دروآ . میارب  وا  خرـس  تبرت  زا  دـناسریم و  لتقب  ار 

ربمایپ روضح  هحفـص 139 )  ) هب تساوخ و  نذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تراـیز  تهج  قح  ترـضح  زا  دـنوادخ  تمظع  اـب  کـئالم 
وا ایآ  درک : لاؤس  کلم  نآ  دناشن ، شنماد  رد  دیسوب و  ار  وا  ترضح  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نیسح  ماگنه  نآ  رد  دیسر 

دومرف ترـضح  دنـشکیم ، ار  وا  وت  تما  اما  تفگ : کلم  نآ  تسا ، نم  دـنزرف  وا  مراد  تسود  دایز  یلیخ  یلب  دومرف : يراد ؟ تسود  ار 
: دومرف ترـضح  مروآیم  تیارب  دـش  دـهاوخ  هتـشک  اجنآ  هک  یناکم  نآ  كاـخ  زا  یهاوخب  رگا  يرآ  تفگ : دنـشکیم ؟ ار  وا  نم  تما 

هتـشک هناشن  دـمآرد  نوخ  تروص  هب  كاخ  نیا  هاگ  ره  تفگ : داد و  ناـشن  ترـضح  هب  وبـشوخ  خرـس و  یکاـخ  سپ  منیبب ، مهاوخیم 
نب تباث  زا  يدانـسا  یط  باتک  نآ  رد  و  دوب . مالـسلاهیلع  لیئاکیم  کلم ، نآ  دـیوگیم : دـعجلایبا  نب  ملاس  تسا . تدـنزرف  نیا  ندـش 

رد دومرف : نم  هب  ترضح  دسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ناراب  کلم  تفگ : هملسما  هک : تسا  لقن  کلام 
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لخاد درک و  اهر  ار  شدوخ  نم  تسد  زا  وا  یلو  مدش  عنام  دوش  لخاد  تساوخ  دمآ  مالسلاهیلع  نیسح  دوشن ، دراو  ام  دزن  یسک  دنبب  ار 
وت تما  تفگ : یلب ، دومرف : يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  تفگ : ترضح  هب  کلم  نآ  تسـشن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهاپ  يور  دش و 
هللا لوسر  هب  خرس  لگ  يرادقم  دومن  زارد  ار  شتسد  هاگ  نآ  مهدب  ناشن  وت  هب  ار  شتداهش  لحم  یهاوخب  رگا  دناسریم و  لتق  هب  ار  وا 

ندـش هتـشک  لحم  كاخ  نآ  میتسناد  ام  دـیوگیم : تباث  مداد ، اج  دوخ  يرـسور  رد  ار  نآ  نم  داد و  نم  هب  ار  كاـخ  ترـضحنآ  داد و 
نآ دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ریدس  زا  دادقملا  نب  ورمع  دیوگیم : هرس ) سدق   ) یسوط خیش  تسالبرک . رد  مالسلاهیلع  نیسح 
زا لقن  هب  ماحـش  دیز  زا  تارایزلا  لماک  رد  تسام . دزن  دروآ  ربمایپ  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  لحم  زا  لیئربج  هک  ار  یتبرت 
هک لاح  نیمه  رد  دـش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هملـسما  هحفـص 140 )  ) هناخ رد  لیئربج  هک : هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

لحم كاخ  زا  دومرف : ترـضح  دـنناسریم ، لـتق  هب  وت  تما  ار  تدـنزرف  نیا  تفگ : لـیئربج  دـش ، دراو  نیـسح  دوب  ربماـیپ  دزن  لـیئربج 
ۀعامس زا  باتک  نامه  رد  تفرگ . دوب  خرس  كاخ  هکیلاح  رد  ناکم  نآ  كاخ  زا  تشم  کی  لیئربج  هدب ، ناشن  نم  هب  منیـسح  تداهش 

. تفر ایند  زا  هکنیا  ات  دوب  هملـسما  ترـضح  دزن  كاخ  نآ  هک  دومن  هفاضا  هدش و  لقن  بلطم  نیمه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب 
دوب و هملسما  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا : لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلایبا  زا  تباث  نب  ورمع  زا  یـسوط  خیـش  یلاما 
رس تشپ  هملـسما  تفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  دمآ و  دوب  لاسدرخ  یکدوک  نیـسح  هدم ، دورو  هزاجا  یـسک  هب  دومرف : وا  هب 

ار نآ  هک  تسه  ترـضح  تـسد  رد  يزیچ  دـنکیم و  هـیرگ  ترـضح  هتـسشن و  ربماـیپ  هنیـس  يور  نیـسح  دـید  دـش  دراو  نیـسح  ماـما 
، تسا منیسح  تداهش  لحم  كاخ  نیا  دوشیم و  هتشک  مدنزرف  نیا  داد ، ربخ  نم  هب  لیئربج  نالا  هملسما ! يا  دومرف : ترضح  دیسوبیم ،

هعقاو نیا  هاوخب  ادخ  زا  تفگ : هملسلاما  هدش ، هتشک  منیسح  هک  نادب  هدمآرد  نوخ  تلاح  هب  يدید  هاگ  ره  رادهگن و  دوخ  شیپ  ار  نیا 
هجرد نآ  هب  تاقولخم  زا  یـسک  هک  تسه  هعقاو  نیا  رد  ياهجرد  دمآ ، یحو  مدرک  ار  راک  نیا  دومرف : ترـضح  دنک ، رود  نیـسح  زا  ار 

تسوا و نادنزرف  زا  جع )  ) يدهم دنوشیم و  تعافـش  مه  دننکیم و  تعافـش  مه  هک  تسا  ینایعیـش  ناوریپ و  نیـسح  يارب  دسریمن و 
زا روفعییبا  نبا  زا  تارایزلا  لماک  رد  دنباییم . تاجن  تمایق  زور  مسق  ادخب  دشاب  نیسح  ناتـسود  ناوریپ و  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 

، ربمایپ شوغآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  دوب و  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
هحفـص 141)  ) رد هظحل  نیا  رد  دنوادخ  دـمحم ، رتخد  يا  همطاف ، يا  دومرف : سپـس  تفر  هدجـس  هب  درک و  هیرگ  لاح  نآ  رد  ترـضح 

رون یلب ، مدرک  ضرع  يراد ؟ تسود  ار  نیـسح  اـیآ  دـمحم ، يا  دومرف : تسا و  لاـح  نیرتهب  لاـح  نیا  هک  هتخادـنا  رظن  نم  هب  وت  هناـخ 
ناوضر تمحر و  دورد و  دـمحم  يا  دومرف : سپـس  دراد  ياج  نم  مشچ  ود  ناـیم  رد  تسا و  نم  لد  هویم  لـگ و  هتوب  تسا و  نم  مشچ 

ایند و رد  نیرخآ  نیلوا و  زا  نادیهـش  دیـس  اقآ و  نیـسح  داـب  وا  نانمـشد  نـالتاق و  رب  نم  تازاـجم  باذـع و  تنعل و  وت و  دـنزرف  رب  نم 
مچرپ وا  هکنیا  هب  ار  وا  هدب  هدژم  ناسرب و  مالـس  وا  هب  وا  زا  رترب  رتهب و  شردام  ردـپ و  تسا و  تشهب  لها  ياقآ  دیـس و  وا  تسا  ترخآ 

نج و رب  نیمز و  اهنامـسآ و  لـها  رب  نم  تجح  نم و  ملع  نزخم  وا ، دوب  دـهاوخ  قیـالخ  رب  دـهاش  ظـفاح و  نم و  ءاـیلوا  رون  تیادـه و 
مالسلاهیلع لیئربج  یتقو  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  لقن  وا  ریغ  راسی و  نب  دیعس  زا  لماک  رد  سنا .

تفرگ و ار  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  يارب 
: تفگ و  دش ، لزان  لیئربج  هک  دندوب  هدـشن  رود  مه  زا  دنتـسیرگ و  یلیخ  ود  ره  درک ، تبحـص  وا  اب  ینالوط  تدـم  هب  تولخ  ییاج  رد 
. دندرک هشیپ  ربص  راوگرزب  ودنآ  سپ  دینک ، هشیپ  ربص  متفرگ  یمیمصت  امش  يارب  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  امـش  هب  امـش  راگدرورپ 

جارعم رد  دومرف : ترضحنآ  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يربخ  رد  نامی  نب  ۀفیذح  زا  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف 
ود نآ  ياـپ  رد  تشاد  رون  زا  یجاـت  هک  مدوـب  روـن  زا  یتـخرد  رد  مدوـب . لاحـشوخ  نم  درک و  تشهب  دراو  تفرگ و  ارم  تسد  لـیئربج 

بیـس نانچ  نامز  نآ  ات  هک  مدید  ییاهبیـس  هاگنآ  دندش  رـضاح  نم  شیپ  سپـس  دنیامنیم  نیزم  ار  نآ  تمایق  زور  ات  هک  دندوب  کلم 
، دوب ناغرم  رپ  یئابیزب  یئوگ  شیاهکلپ  دش  جراخ  نآ  لخاد  زا  يروح  کی  متفاکش  متفرگ و  ار  اهبیـس  نآ  زا  یکی  مدوب  هدیدن  یگرزب 
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ملظ اب  هک  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هحفص 142 )  ) نب نیسح  تدنزرف  يارب  تفگ : درک و  هیرگ  یتسه ؟ یسک  هچ  هب  قلعتم  وت  متفگ :
یلیخ نآ  هب  هکیلاـح  رد  مدروخ  ار  نآ  نم  داد و  نم  هب  دوب  لـسع  زا  رتنیریـش  هرک و  زا  رتـمرن  هک  ییاـمرخ  مربارب و  رد  دوـشیم ، هتـشک 
يارب دش ، هلماح  همطاف  هب  مدش  رتسبمه  هجیدـخ  اب  متـشگرب  نیمز  هب  یتقو  دـش  لدـبم  ياهفطن  هب  نم  بلـص  رد  امرخ  نآ  متـشاد  اهتـشا 
فلؤم دهدیم . تشهب  يوب  هک  اریز  میوبیم  ار  همطاف  مرتخد  منکیم  ادیپ  قایتشا  تشهب  هب  هاگ  ره  سپ  تسا  هیسنا  ءاروح  همطاف  نیمه 
لـضاف تسا . هدش  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  شردپ و  نیـسح و  ماما  تدالو  بقانم و  لیاضف و  رد  يدایز  تایاور  دیوگیم :

نـسح ماما  تافو  ناـمز  یتقو  هدـش  تیاور  هک : دـننکیم  لـقن  باحـصا  تاـفیلات  زا  یکی  زا  ملاوع  بحاـص  یـسلجم و  همـالع  راوگرزب 
ارچ تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش  زبس  شگنر  دش ، يراج  شندب  مامت  رد  مس  تفریذپ و  نایاپ  شرمع  دش و  کیدزن  مالـسلاهیلع 

تروص هاگنآ  هتفای ، ینعم  ریبعت و  وت  نم و  هرابرد  مدج  ثیدح  ردارب  يا  تفگ : درک و  هیرگ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هدـش ؟ زبس  تگنر 
مالسلاهیلع نسح  ماما  درک ؟ لاؤس  هللا  لوسر  نخس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  دعب  دندرک ، هیرگ  مه  اب  هتـشاذگ و  مه  تروص  هب 

رواجم رد  یلاع  رـصق  ود  مدرک  رذگ  نامیا  لها  لزانم  رب  مدش  تشهب  تاضور  دراو  جارعم  بش  رد  یتقو  داد ، ربخ  نم  هب  مدـج  تفگ :
دجربز زا  اهرـصق  زا  یکی  دروآ  قوش  هب  ارم  اهنآ  ییابیز  دندوب و ) ابیز  یلیخ  رـصق  ود  نآ  هدمآ  بختنم  رد  . ) مدید دحاو  یلکـش  اب  مه 

. تسا نیـسح  يارب  يرگید  نسح و  يارب  یکی  تفگ : تسیک ؟ يارب  رـصق  ود  نیا  متفگ : لیئربج  هب  دوب ، زمرق  توقاـی  زا  يرگید  زبس و 
رطاخب متفگ : منکیم ، ایح  تفگ : ییوگیمن ؟ نخـس  ارچ  متفگ : دادن ، ار  مباوج  دش و  تکاس  دنتـسین ؟ گنر  کی  هب  ود  ره  ارچ  متفگ :

گنر و  دوشیم ، زبس  شندب  گنر  دـسریم و  تداهـش  هب  مس  اب  هک  تسا  نیا  يارب  نسح  رـصق  زبس  گنر  تفگ : هدـب ، ار  مباوج  ادـخ 
نسح و ماگنه  نیا  رد  دوشیم  خرـس  نوخ  اب  شندب  دوشیم و  هتـشک  ریـشمش  اب  وا  هک  تسا  هحفص 143 )  ) نیا يارب  نیسح  رـصق  خرس 

يزور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک : تسا  لقن  راحب  رد  دندمآرد . هلان  هب  اهنآ  هیرگ  اب  نیرـضاح  دندرک و  هیرگ  مه  اب  نیـسح 
نآ زا  یکی  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرکیم  يزاب  ریـسم  نآ  رد  كدوک  ود  دشیم ، در  ییاج  زا  شباحـصا  زا  ياهدـع  هارمه 
نیا تلع  دیسوب ، ار  وا  مه  رس  تشپ  دناشن و  شوغآ  رد  ار  وا  داد و  رارق  تبحم  دروم  دیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  تسـشن و  كدوک  ود 

هب درادیمرب و  ار  نیسح  ياپ  ریز  كاخ  مدید  درکیم و  يزاب  نیسح  اب  مدید  يزور  ار  كدوک  نیا  دومرف : دندیسرپ : ترضح  زا  ار  راک 
نارای زا  وا  هک  ماهدینش  لیئربج  زا  مرادیم و  تسود  ار  وا  دراد  نیـسح  هب  وا  هک  یتبحم  رطاخب  نم  و  دلامیم ، دوخ  ياهمـشچ  تروص و 

. هدرک ادیپ  دیدرت  ینزاملا  هللادبع  نب  رمدح  ای  ریدج  مسا  رد  يوار  ( 1 ( ) هحفص 144 . ) دش دهاوخ  البرک  رد  منیسح 

... نیسح و ماما  تداهش  هب  باحصا  یضعب  رابخا  نسح و  ماما  یلع و  ماما  ربمایپ ، زا  هدراو  رابخا  رد 

یلع ماما  ربمایپ ، زا  هدراو  رابخا  رد  نیسح و ... ماما  تداهش  هب  باحـصا  یـضعب  رابخا  نسح و  ماما  یلع و  ماما  ربمایپ ، زا  هدراو  رابخا  رد 
دنوشیم لیلذ  وا  لتق  اب  مدرم  تساهتبیصم و  نیرتگرزب  وا  تبیصم  هکنیا  نیسح و  ماما  تداهش  هب  باحـصا  یـضعب  رابخا  نسح و  ماما  و 

هدرکن و يریگولج  اهنآ  هب  ملظ  همئا و  لتق  زا  دنوادخ  هکنیا  تلع  نایب  هدشن و  هتـشک  ترـضح  نآ  دـنیوگیم  هک  هکیناسک  راتفگ  در  و 
نیسح ماما  تداهـش  زا  یلع  نینمؤملاریما  نداد  ربخ   < نیـسح ماما  تداهـش  رد  مالـسا  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  رد   < اهنآ ندش  التبم  تلع 

نیرتـگرزب زا  نیـسح  ماـما  تبیـصم  هکنیا  رد   < نیـسح ماـما  تداهـش  زا  ترـضح  نآ  باحـصا  یـضعب  نـسح و  ماـما  نداد  ربـخ  رد  <
هب دنوادخ  هک  یلیالد  نایب  هدوب و  وا  هیبش  هکلب  دـشن  هتـشک  وا  دـناهتفگ  هک  نخـس  نیا  در  دـندش و  لیلذ  وا  لتق  اب  مدرم  تساهتبیـصم و 
زا یهاتوک  دای   < بیعش ترضح  لاوحا  زا  ياهشوگ   < نانآ ءالتبا  تلع  دوشیمن و  نانآ  قح  رد  نارگمتس  همئا و  نالتاق  عنام  نآ  رطاخ 

سنوی ترضح  یگدنز  زا  ياهشوگ  نایب   < ییحی ترضح  لاوحا  زا  ياهشوگ  رکذ   < ایرکز

نیسح ماما  تداهش  رد  مالسا  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  رد 
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زا يدنس  هلسلس  رد  يرارف  دمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  نیـسح  ماما  تداهـش  رد  مالـسا  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  رد 
شوغآ هب  ار  وا  دید  شردام  شوغآ  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

هک ار  یناسک  دـنک  كاله  دـنک و  دوبان  ادـخ  ار و  امـش  قح  هدـننک  عیاض  دـنک  تنعل  ادـخ  ارت ، لـتاق  دـنک  تنعل  ادـخ  دومرف : تفرگ و 
همطاف ترـضح  دـنک . تواـضق  دـننکیم  کـمک  وت  نانمـشد  هب  هک  اـهنآ  نیب  نم و  نیب  دـنوادخ  دـننکیم و  يراـی  وت  هیلع  ار  نانمـشد 
نایغط ینکش و  نامیپ  ملظ و  تیذا و  زا  هک  ییاهتبیصم  مرتخد  دومرف : ییوگیم ؟ نخس  يزیچ  هچ  يهرابرد  ردپ  درک : ضرع  مالسلااهیلع 
یمارآ هب  نامسآ  ناگراتس  دننامه  شنارای  هارمه  زور  نآ  رد  وا  مدش و  روآ  دای  دیسر  دهاوخ  منیـسح  هحفص 145 )  ) رب وت  نم و  زا  دعب 

، ناج ردپ  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  منیبیم . ار  ناشتبرت  ناشیاههمیخ و  شهاگرکـشل و  ییوگ  تفر ، دنهاوخ  هاگلتق  يوس  هب 
تما رارـشا  تسالب ، يراتفرگ و  لحم  نم  تما  يارب  ام و  يارب  اجنآ  دنیوگیم و  البرک  اجنآ  هب  دومرف : تساجک ؟ ییوگیم  هک  ار  اجنیا 

، دوب دـنهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  يارب  دومن و  دـهاوخن  تعافـش  اـهنآ  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  سک  چـیه  دـننکیم ، جورخ  وا  رب  نم 
، کئالم اهنیمز ، اهنامسآ و  دناهتشکن ، نینچ  وا  زا  شیپ  ار  سک  چیه  مرتخد و  یلب  دومرف : دنـشکیم ؟ ار  منیـسح  ایآ  ناج  ردپ  دیـسرپ :

هدـنز نـیمز  يور  ار  رفن  کـی  دوـش  هداد  هزاـجا  اـهنآ  هـب  رگا  دـننکیم و  هـیرگ  وا  يارب  اـههوک  اـهایرد و  ناـهایگ ، اـهنابایب و  شوـحو 
دنتسین و راوتسا  مکحم و  ام  قح  رد  فراع و  دنوادخ  هب  اهنآ  هزادنا  هب  سکچیه  هک  دمآ  دنهاوخ  ام  ناتـسود  زا  ياهدع  و  دنراذگیمن ،

اهنآ دـننکیم و  تعافـش  اهنآ  دـنتیاده و  غارچ  متـس  ملظ و  ياـهیکیرات  رد  اـهنآ  دوشیمن ، هجوتم  وا  هب  نیمز  يور  رد  یـسک  اـهنآ  زج 
لها یمامت  مسانـشیم و  ار  ناشیا  ناشیاههرهچ  زا  دـنیآیم  نم  دزن  هک  یماگنه  دـمآ و  دـنهاوخ  نم  دزن  ضوح  رانک  رد  تماـیق  يادرف 
اهنآ رطاخب  دنتسه و  نیمز  ياروتـسا  لماع  اهنآ  دنهاوخیمن و  ار  ام  زا  ریغ  دننکیم و  بلط  ار  ام  اهنآ  دنراد و  وزرآ  ار  اهنآ  يربهر  نید 

ربمایپ درک ، هیرگ  سپس  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تبیـصم ، نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  ردپ  تفگ : مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  درابیم . ناراب 
لباـقم رد  دناهدیـشخب و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  لاـم و  هک ، دنتـسه  نادیهـش  تشهب  لـها  نیرترب  مرتـخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک تسا  قـح  هحفـص 146 )  ) نانآ دروم  رد  ادخ  هدعو  دـناهدش ، هتـشک  هدرک و  گنج  ادـخ  هار  رد  دـناهدروآ ، تسدـب  ار  ادـخ  تشهب 
يداع ندرم  زا  رتناسآ  تداهـش  دشابیم . تسایند  رد  هک  هچنآ  ایند و  زا  رتهب  اهنآ  يارب  تسایهم  ناشیا  يارب  ادـخ  دزن  هک  هچنآ  هدومرف :

يدوزب دسرن  تداهش  هب  هک  مه  سک  ره  دنکیم ، تکرح  شهاگلتق  يوس  هب  هدش و  هتشون  تداهش  وا  تشونرس  رد  هکیسک  يارب  تسا 
رما يزیچ  مدرم  نیا  يارب  باسح  عقوم  رد  تمایق  يادرف  يرادـن  تسود  ایآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاـف  يا  درم ، دـهاوخ 

رد تمایق  زور  ترسمه  يرادن  تسود  ایآ  دننک ؟ اضاقت  تعافش  وا  زا  هک  دیایب  یلاح  رد  تردپ  یتسین  یضار  ایآ  دوش ؟ تعاطا  ینک و 
زا ار  نانمـشد  و  دیامن ؟ باریـس  ار  اهنآ  دنک و  هناور  رثوک  ضوح  يوس  هب  ار  شناتـسود  دننکیم ، هلان  شطع  تدش  زا  ار  مدرم  هکیلاح 

، دیامن تعاطا  مه  نآ  دنک و  رما  شتآ  هب  دشاب ، تشهب  منهج و  هب  تاقولخم  هدننک  میـسقت  ترهوش  يرادن  تسود  ایآ  دـیامن ؟ رود  نآ 
وت و هب  نامـسآ  کئالم  هک  ینیبب  يرادن  تسود  ایآ  دراد ؟ هاگن  نآ  رد  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دـهدب ، تاجن  نآ  زا  دـهاوخب  ار  سک  ره 

ایآ دنکیم ؟ همصاخم  مدرم  اب  راگدرورپ  روضح  رد  وا  دنرـضاح و  مدرم  دننکیم . هاگن  ترهوش  هب  دننکیم . هراظن  ینکیم  رما  هچنآ  هب 
رما شتآ  هب  دوش . زوریپ  قیالخ  رب  ادخ  تجح  هک  هاگنآ  دنکیم ؟ هچ  ترـسمه  وت و  لتاق  تدنزرف و  لتاق  اب  دنوادخ  ینیبب  یهاوخیمن 

یـضار ایآ  دـندروخ ؟ فسأت  وا  هب  تادوجوم  همه  دـننک و  هیرگ  تدـنزرف  رب  هکئالم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دـنک ، تعاطا  ار  وا  دوشیم 
تمحر زا  ياهظحل  دشاب و  هرمع  ادخ و  هناخ  جح  ندروآ  اجب  دننامه  نیـسح  ترایز  دشاب و  ادـخ  تنامـض  تیامح و  رد  وا  رئاز  یتسین 

ارهز همطاف  دنورب ؟ ایند  زا  ات  دنـشابن  لفاغ  اهنآ  زا  یهلا  ناظفاح  دـناهدنز  ات  دنـشاب و  دیهـش  مکح  رد  دـنریمب  نوچ  دـندرگن و  رود  ادـخ 
نامـشچ بلق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منکیم ، لکوت  دنوادخ  هب  مدرک و  لوبق  مدش و  یـضار  ناج  ردـپ  درک : ضرع  مالـسلااهیلع 

يداش مشچ و  ییانـشور  بجوم  هک  میتسه  یهاـگیاج  رد  تنادـنزرف  وت و  ترـسمه ، نم ، دومرف : درک و  حـسم  ار  همطاـف  هحفص 147 ) )
نـسح دوـب  هتـسشن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور  هدـمآ : ساـبعنبا  زا  شدانـساب  هر )  ) قودـص سلاـجم  رد  ددرگیم . تـبلق 
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نیـسح دـعب  تسـشن  ربمایپ  تسار  ياپ  يور  تفر  ایب  مرـسپ  دومرف : سپـس  درک  هیرگ  دـید  ار  وا  ترـضح  یتقو  دـمآ ، شیپ  مالـسلاهیلع 
اهنآ زا  دعب  تسـشن ، ترـضح  پچ  ياپ  يور  دمآ و  زین  نیـسح  ایب ، مدنزرف  دومرف : درک و  هیرگ  دید  ار  وا  ربمایپ  یتقو  دـمآ  مالـسلاهیلع 

سپـس تسـشن ، ترـضح  نآ  يور  شیپ  همطاف  ترـضح  ایب ، مرتخد  دومرف : دـعب  دومن  هیرگ  زین  همطاف  ندـید  اـب  ترـضح  دـمآ . همطاـف 
یلع ترـضح  اـیب و  نم  دزن  مردارب  دومرف : دوـمن و  هیرگ  زین  وا  ندـید  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـمآ  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما 

؟ يدومن هیرگ  يدید  ار  دارفا  نیا  زا  مادک  ره  ارچ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  باحصا  تسشن ، ربمایپ  تسار  تمس  مالـسلاهیلع 
يرترب تاقولخم  همه  رب  ارم  دنوادخ  هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هب  ارم  هک  ییادخب  دومرف : ترـضح  يدشیمن ؟ لاحـشوخ  اهنآ  ندـید  زا  ایآ 

ردارب بلاطیبا  نب  یلع  تسین ، نم  دزن  اهنآ  زا  رتبوبحم  يدوجوم  یـسک و  نیمز  يور  میتسه . دنوادخ  تاقولخم  نیرتهب  اهنیا  نم و  هداد .
تیب و لها  گرزب  نم و  ضوح  بحاص  نینچمه  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  نم  مچرپ  بحاص  نم و  زا  دـعب  رما  بحاص  نم و  نت  هراپ  و 

تمحر دروم  نم  تما  وا  تبحم  تیالو و  اب  تسا  نم  مشخ  وا  مشخ  نم و  تبحم  وا  تبحم  دـشابیم ، نم  تامم  تایح و  نامز  رد  متما 
نم زا  دعب  متما  متس  ملظ و  دایب  مدرک  هیرگ  وا  ندید  عقوم  هکنیا  دنریگیم و  رارق  نعل  دروم  وا  ینمـشد  رثا  رد  دنریگیم و  رارق  دنوادخ 

رد هکنیا  ات  دـنهدیم  همادا  وا  هب  تبـسن  ار  ناشمتـس  ملظ و  ردـقنآ  دـننکیم و  رود  نم  ینیـشناج  زا  ار  وا  هک  يدـحب  مداتفا  وا  هب  تبـسن 
يده نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  هحفص 148 )  ) ناضمر رهش   » دننکیم نیگنر  شنوخ  اب  ار  شنـساحم  دنفاکـشیم و  ار  وا  قرف  اههام  نیرتهب 

نم نت  هراپ  وا  تسا ، ناشنیرخآ  ات  نیلوا  زا  نایملاع  نانز  رورس  وا  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  اما  و  ناقرفلا .» يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و 
رارق شراـگدرورپ  رـضحم  رد  بارحم  رد  هاـگ  ره  تسا ، هیـسنا  هیروح  وا  دـشابیم  ممـسج  رد  نم  حور  ملد و  هوـیم  نم و  مشچ  روـن  و 

يا دیامرفیم : کئالم  هب  لجوزع  دنوادخ  ناینیمز و  رب  ناگراتس  یگدنـشخرد  دننامه  دشخردیم ، اهنامـسآ  کئالم  هب  وا  رون  دریگیم 
مایق نم  یگدنب  هب  دوخ  بلق  اب  هداتفا و  هزرل  هب  شمادـنا  نم  فوخ  زا  هداتـسیا و  نم  لباقم  رد  هک  دـینک  هاگن  همطاف  نم  زینک  هب  کئالم 

وا رـس  رب  نم  زا  دـعب  هک  یبئاـصم  داـیب  منیبیم  ار  وا  هاـگ  ره  مداد ، تینما  شتآ  زا  ار  وا  نایعیـش  نم  هـک  مریگیم  دـهاش  ار  امـش  هدرک ،
عنم وا  زا  ار  ثرا  دـننکیم ، بصغ  ار  شقح  دوشیم ، هتفرگ  هدـیدان  شمارتحا  دوشیم ، لخاد  وا  هناـخ  هب  يراوخ  متفایم  دـمآ  دـهاوخ 

کمک دـهدیمن ، ار  شباوج  یـسک  اما  هادـمحم ! ای  دـشکیم : داـیرف  وا  دـننکیم و  طقـس  ار  شنینج  دننکـشیم ، ار  شیولهپ  دـننکیم ،
، دش عطق  شاهناخ  زا  یحو  هرابکی  دروآیم  دایب  دوشیمن ، عطق  شاهیرگ  هودنا و  نزح و  نم  زا  دعب  دـنکیمن ، شکمک  یـسک  دـبلطیم 
هچ شردپ  نامز  رد  دروآیم  دایب  دنکیم  تشحو  هدـش  عطق  نم  يادـص  دروآیم  دایب  هک  یماگنه  اهبـش  هدـش  عطق  شردـپ  زا  شتـسد 

و دهدیم ، ادن  ار  وا  داد  ادن  ار  نارمع  تنب  میرم  هک  ییاون  اب  دـنکیم ، سونأم  کئالم  اب  ار  وا  دـنوادخ  یطیارـش  نینچ  رد  هتـشاد  یتزع 
تونق تراگدرورپ  لباقم  رد  همطاف  يا  هداد ، يرترب  ملاع  نانز  همه  رب  داد و  رارق  هدـیزگرب  كاـپ و  ارت  دـنوادخ  همطاـف ! يا  دـیوگیم :

تنب میرم  دنوادخ  دـتفایم ، یـضیرم  رتسب  هب  دوشیم و  بلاغ  وا  رب  درد  سپـس  روآ ، اجب  عوکر  نارازگ  زامن  هارمه  نک و  هدجـس  ریگب ،
: دـیوگیم دـنوادخ  هاـگرد  هب  هاـگنآ  دوب ، دـهاوخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  سنوم  یتحاراـن  یـضیرم و  رد  وا  دتـسرفیم و  وا  دزن  ار  نارمع 

درک دهاوخ  قحلم  نم  هب  ار  وا  زین  لاعتم  دنوادخ  نک ، قحلم  مردپ  هحفص 149 )  ) هب ارم  منازیرگ  ایند  مدرم  زا  ریس و  یگدنز  زا  دنوادخ 
یلاعتیادـخ هب  هاگنآ  دـیآیم  نم  شیپ  مغ  نزح و  هودـنا و  لاح  اب  سپ  دوشیم ، قحلم  نم  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  نم  تیب  لها  زا  و 

سک ره  نادرگب ، راوـخ  ار  وا  ناگدـننک  راوـخ  نک ، باذـع  ار  شقح  نابـصاغ  اـمن ، تنعل  هدرک ، ملظ  وا  هب  سک  ره  ایادـخ  میوـگیم :
زا نم و  دنزرف  وا  مالسلاهیلع ، نسح  اما  و  تفگ . دنهاوخ  نیمآ  ماگنه  نیا  رد  کئالم  رادهگن ، منهج  شتآ  رد  مئاد  هتسکش  ار  شیولهپ 
رما وا  رما  تسا ، نم  تما  رب  ادخ  تجح  تشهب و  ناناوج  ياقآ  وا  تسا ، نم  بلق  هویم  نم و  لد  ییانـشور  وا  تسا ، نم  مشچ  رون  نم و 

، منیبیم ار  وا  هاگ  ره  تسین ، نم  زا  دنک  تفلاخم  وا  اب  سک  ره  تسا و  نم  زا  دنک  تیعبت  وا  زا  سک  ره  تسا ، نم  نخس  وا  نخس  نم و 
لتق هب  ار  وا  مس  اـب  هکنیا  اـت  دوشیمن  ماـمت  وا  هب  تبـسن  اـههنیک  ملظ و  مروآیم  داـی  هب  دـتفایم  قاـفتا  وا  يارب  نم  زا  سپ  هک  یثداوـح 

دننکیم هیرگ  وا  لاح  هب  ایرد  نایهام  اوه و  ناگدنرپ  یتح  زیچ  همه  دننکیم . هیرگ  وا  تداهـش  رد  هکئالم و  ماگنه  نیا  رد  دـنناسریم ،
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اهلد همه  هک  يزور  دوش  نوزحم  وا  يارب  سک  ره  دـش  دـهاوخن  انیبان  دوشیم  انیبان  اهمـشچ  همه  هک  يزور  دـنک  هیرگ  وا  رب  سک  ره  و 
وا مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  و  دش . دهاوخن  نازرل  طارـص  رب  دنک  ترایز  شمرح  رد  ار  وا  سک  ره  دش  دهاوخن  نوزحم  دوشیم  نوزحم 

نایملاع راگدرورپ  يهفیلخ  ناـنموم و  يـالوم  ناناملـسم و  ماـما  وا  تسا  مدرم  نیرتهب  شردارب  زا  دـعب  تسا و  نم  دـنزرف  تسا و  نم  زا 
رما وا  رما  تسا ، نم  تما  تاجن  باب  تشهب و  ناناوج  دیس  تاقولخم و  مامت  رب  ادخ  تجح  ناگراچیب و  نمأم  نایوج ، هانپ  هانپ  وا  تسا ،

، هدرک تفلاخم  نم  اب  دـشاب  فلاخم  وا  اب  سک  ره  هدرک و  تیعبت  نم  زا  دـنک  تیعبت  وا  زا  سک  ره  تسا ، نم  تعاـطا  وا  تعاـطا  نم و 
هب هک  منیبیم  ییوـگ  مروآیم ، هحفـص 150 )  ) رطاخ هب  دـش  دـهاوخ  عقاو  وا  يارب  نم  زا  دـعب  هک  هچنآ  دای  هب  منیبیم  ار  وا  تقو  ره  نم 

لحم زا  دوشیم  رما  وا  هب  منابـسچیم و  ماهنیـس  هب  ار  وا  مه  باوخ  رد  دـهدیمن  هانپ  وا  هب  یـسک  اـما  دـیوجیم ، هاـنپ  نم  ربق  نم و  مرح 
نآ دـنکیم و  چوک  شنداتفا  نیمز  هب  لحم  شهاگلتق و  نیمزرـس  هب  اجنآ  زا  مهدیم . تراـشب  تداهـش  هب  ار  وا  دـنک . چوک  نم  ترجه 

ار وا  ییوگ  دنـشابیم ، نم  تما  يادهـش  دیـس  اهنآ  هک  دـننکیم  يرای  ار  وا  ناناملـسم  زا  ياهدـع  تسا ، ءانف  لتق و  ـالب و  برک و  نیمز 
یلص ادخ  لوسر  سپس  دنربیم ، رـس  هنامولظم  ار  وا  نانمـشد  دتفایم و  نیمز  هب  شبکرم  زا  وا  دنزادنایم و  ریت  وا  هب  هکیلاح  رد  منیبیم 

هب ایادخ  دومرف : دش و  دنلب  ترضح  سپس  دش ، دنلب  نویش  هب  ناشیادص  دندرک و  هیرگ  زین  ترـضح  نایفارطا  درک و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا 
دوخ دانـسا  هب  تارایزلا  لماک  رد  دش . شلزنم  دراو  هاگنآ  دش ، دهاوخ  عقاو  نم  تیب  لها  رب  نم  زا  دعب  هک  هچنآ  زا  منکیم  تیاکـش  وت 

وا دشیم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالسلاهیلع  نیسح  هاگ  ره  دنکیم : لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یناعنص  دمحم  نب  هللادبع  زا 
، تخادنایم ربمایپ  يور  ار  شدوخ  نیسح  مه  زاب  دیراد ، هگن  ار  وا  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترضح  دومنیم ، دوخ  بذج  ار 

ياـج مرـسپ  دومرفیم : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ناـج  ردـپ  تفگیم : نیـسح  درکیم ، هیرگ  دیـسوبیم و  دیـشکیم  شوغآ  هب  ار  وا  ترـضح 
: دیسرپ ار ، وت  ار و  تردارب  ار ، تردپ  ادخب  يرآ  دومرف : ربمایپ  دنشکیم ؟ ارم  ایآ  تفگیم : نیسح  منکیم ، هیرگ  مسوبیم و  ار  ریشمش 

تردارب تردپ ، ارم  دومرف : دنکیم ؟ ترایز  ار  ام  وت  تما  زا  یسک  ایآ  دیسرپ : مرـسپ  يرآ ، دومرف : تسا ؟ هدنکارپ  ام  تداهـش  لحم  ایآ 
یباوخ تفگ : هشیاع  هب  دنه  تسا : لقن  سابعنبا  زا  بقانم  راحب و  رد  نم . تما  ناراکتـسرد  نایوگتـسار و  رگم  دـننکیمن  ترایز  ارت  و 

هام و  هحفص 151 )  ) درک عولط  مرس  يالاب  زا  دیشروخ  مدید  باوخ  رد  تفگ : نک  لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نآ  ریبعت  مدید 
دیشروخ نآ  زا  کچوک  يدیـشروخ  تفرگ و  تخـس  دیـشروخ  رب  دش و  جراخ  هام  نآ  زا  هایـس  ياهراتـس  هناک  دش  جراخ  نم  جرخم  زا 

رد یهایـس  ناگراتـس  دندمآ و  دوجوب  نامـسآ  رد  هک  دید  ار  ییاههراتـس  سپـس  دیعلب  ار  وا  مه  قفا  یهایـس  دیعلب و  ار  نآ  دش و  جراخ 
مشچ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  شباوخ  دنه  یتقو  دندرک ، هطاحا  فرط  ره  زا  ار  نیمز  قفا  هایـس  ناگراتـس  نیا  نیمز و 
یتقو يداد ، ارم  نازیزع  گرم  ربخ  يدرک و  دایز  ارم  هودنا  ورب ، وش و  دـنلب  ادـخ  نمـشد  يا  دومرف : راب  ود  دـعب  دـش  کشا  زا  رپ  ناشیا 
ریبعت يهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نک ، تنعل  زین  ار  وا  لسن  ار و  وا  ایادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشیم  جراخ  دنه 

دـش جراخ  وا  زا  هایـس  هام  دـننام  هک  ياهراتـس  نآ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  درک  عولط  هک  يدیـشروخ  نآ  دومرف  دندیـسرپ : دـنه  باوخ 
هایـس هام  زا  هک  دـید  ياهراتـس  ارنآ  هدرک و  روصت  هک  یهایـس  نآ  دوشیم و  رفاک  ادـخ  هب  هک  دـشابیم  قساف  رگ و  هنتف  نوعلم و  هیواعم 
لتق هب  ار  وا  هیواعم  رـسپ  هک  دـشابیم  نیـسح  مدـنزرف  نآ  دـیعلب ، دوب  هدـش  رهاظ  دیـشروخ  زا  هک  یکچوک  دیـشروخ  نآ  دـش و  جراـخ 

دننکیم هریت  ار  نیمز  قفا  دـنوشیم و  رهاـظ  نیمز  رد  هک  ییاههراتـس  نآ  دوـشیم  کـیرات  قـفا  ددرگیم و  هریت  دیـشروخ  دـناسریم و 
نیا زا  هدرک و  یناشفا  رون  ایند  مامت  رب  يدیـشروخ  مدید  باوخ  رد  تفگ : دـنه  هک  هدـمآ  نینچ  تیاور  نیا  بختنم  رد  دنتـسه . هیماینب 

برغم و اهنآ  ییانـشور  هک  دـش  دـلوتم  نشور  هراتـس  ود  هام  نآ  زا  سپ  دومن  یناشفا  رون  ایند  ماـمت  رب  هک  دـش  دـلوتم  یهاـم  دیـشروخ ،
نآ يوس  هب  دـش و  دـلوتم  يرادـلاخ  رام  هایـس ، ربا  نآ  زا  و  یناملظ ، بش  دـننام  مدـید  ار  یکیرات  ربا  اـنثا  نیا  رد  درک  نشور  ار  قرـشم 

دیـشروخ نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندروخیم ، فسات  اههراتـس  نآ  هب  دندرک و  هیرگ  مدرم  دیعلب  ار  اهنآ  دیزخ و  اههراتس 
هیواعم رسپ  دیزی  رادلاخ  هحفص 152 )  ) رام نآ  هیواعم و  هایس  ربا  نآ  دنتسه و  منیـسح  نسح و  هراتـس  نآ  مرتخد و  هام  نآ  متـسه و  نم 
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نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دوب و  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هدرک : لقن  باـتک  نآ  رد  دـیامن . شتنعل  ادـخ  دـشابیم 
نیمز رب  هک  یتقو  دوب  مهاوخ  هنوگچ  نم  تیب  لها  يا  دومرف : ترضح  دندوب ، هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فارطا  رد  مالسلامهیلع 

مدنزرف دومرف : دنـشکیم ؟ ار  ام  ای  میریمیم  یعیبط  گرم  اب  ایآ  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  دشاب ؟ قرفتم  رگیدکی  زا  ناتیاهربق  دـیتفیب و 
هدـنکارپ قرـشم  برغم و  نیب  نیمز ، فلتخم  طاقن  رد  ناتنادـنزرف  نینچمه و  زین  تردارب  دـنناسریم و  لتق  هب  ینمـشد  متـس و  اب  ار  امش 

زا سپ  امش  تما  زا  یسک  ایآ  دیـسرپ : مدرم ، نیرتدب  دومرف : دشکیم ؟ ار  ام  یـسک  هچ  ناج  ردپ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  نیـسح  دنوشیم ،
ياهتبیـصم رد  دننکیم و  هیرگ  امـش  يارب  ترایز و  ار  امـش  ياهربق  متما  زا  ياهدع  یلب  دومرف : دیآیم ؟ نامترایز  هب  ام ، ندـش  هتـشک 

ار اهنآ  ناوزاب  میآیم ، نانآ  دزن  فقوم  رد  نم  تمایق  زور  دننکیم و  کیدزن  نم  هب  ار  ناشدوخ  قیرط  نیا  زا  دـننکیم و  يرادازع  امش 
يرامیب یتقو  دنکیم : لقن  سابعنبا  زا  امننبا  خیـش  نازحالا ، ریثم  باتک  رد  مهدیم . ناشتاجن  تمایق  زور  دـیادش  لوه و  زا  مریگیم و 

يراج شیور  هب  ربمایپ  قرع  هکیلاح  رد  دنابـسچ  شاهنیـس  هب  ار  نیـسح  دش  دـیدش  تفر ، ایند  زا  نامه  اب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
وا هب  شغ  تلاح  سپ  نک  تنعل  دیزی  هب  اراگدرورپ  دهدن  ریخ  وا  هب  ادخ  ماهدرک ؟ هچ  دیزی  اب  نم  دومرف : داتفا  هرامـش  هب  ناشـسفن  دوب و 

دنوادخ رضحم  رد  وت  لتاق  نم و  دومرفیم : دوب و  يراج  کشا  شنامشچ  زا  دیسوبیم و  ار  نیسح  دمآ ، شوهب  شغ  زا  یتقو  داد  تسد 
زا ياهدع  میدوب ، هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  دجـسم  رد  هدـش : لقن  دوعـسمنبا  زا  بختنم  رد  دـید . میهاوخ  ار  رگیدـکی 
هچ امش  رب  هللا  لوسر  ای  میتفگ ، درک ، ادیپ  رییغت  شگنر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، اهنآ  اب  دعـس  نب  رمع  هک  دندش  دراو  ام  رب  شیرق 
رـس رب  نم  زا  دـعب  هک  یثداوح  دایب  هداد ، حـیجرت  نامیایند  رب  ار  ام  ترخآ  هحفـص 153 )  ) دنوادخ هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دومرف : هدـش ؟
رارق بیقعت  دروم  يدوزب  نم  تیب  لها  دنوشیم ، عقاو  لتق  درط و  تراسا و  متـش و  برـض و  دروم  اهنآ  هک  مداتفا  دمآ  دـهاوخ  متیب  لها 

ار عوضوم  نیا  دوب ، دهاوخ  نیسح  مدنزرف  رس  دوشیم  لمح  هزین  رس  رب  مالسا  رد  هک  يرس  لوا  دنـسریم و  لتق  هب  هدش و  درط  هتفرگ و 
روضح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ماگنه  نیا  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هداد ، ربخ  نم  هب  راگدرورپ  يوس  زا  لـیئربج  مردارب 

دراو ربمایپ  باحـصا  دعـس ، نب  رمع  هب  درک  هراشا  و  مدرم ، نیرتدب  دومرف : دشکیم ؟ ارم  امـش  تما  زا  یـسک  هچ  ادـج  ای  تفگ : تشاد ،
تسا هدمآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لماک  رد  تسا . مالسلاهیلع  نیـسح  لتاق  نیا  دنتفگیم : دندید و  دجـسم  هب  ار  دعـس  نب  رمع  ندش 

هچ يارب  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هشیاع  دیدنخیم ، و  درکیم ، يزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوغآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  يزور  هک :
رون وا  هکیلاح  رد  موشن ، داش  وا  زا  مشاـب و  هتـشادن  تسود  ار  وا  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف : یلاحـشوخ ؟ كدوک  نیا  اـب  يزاـب  زا  ردـقنیا 

ياهجح زا  یجح  وا  يارب  دنوادخ  دـنک  ترایز  ار  وا  شتداهـش  زا  دـعب  سک  ره  و  دنـشکیم ، ار  وا  متما  اما  تسا ، ملد  هویم  نم و  مشچ 
ود تفگ : نم ، ياهجح  زا  جح  ود  هکلب  یلب  دومرف : امـش ؟ ياهجح  زا  جح  کی  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : بجعت  اب  هشیاع  دـسیونیم ، نم 

ربمایپ ياهجح  زا  جح  داتفه  هب  ات  همادا  نینچمه  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  جح ، راهچ  هکلب  یلب  دومرف : امـش ؟ ياهجح  زا  جـح 
میدوب ادخ  لوسر  دزن  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  یلاما  زا  قودص  هلآ . هیلع و  هللا  یلص 

امش رس  رب  نم  زا  دعب  هک  هچنآ  هب  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هللا ! لوسر  ای  متفگ : درک ، هیرگ  سپـس  درک و  یهاگن  ام  هب  ترـضح 
ماهمطاف تروص  هب  هک  یلیس  نآ  هب  دوشیم ، دراو  وت  قرف  رب  هک  یتبرض  رطاخ  هب  منکیم  هیرگ  دومرف : تسیچ ؟ نآ  متفگ : دمآ ، دهاوخ 

لها مامت  دیامرفیم : یلع  دنشکیم ، ار  منیسح  دننکیم ، شباریس  مس  اب  دننکیم و  هحفص 154 )  ) ورف نسح  نار  رب  هک  ياهزین  دننزیم ،
دهع دـنوادخ  یلع  يا  مهدیم  تراـشب  ارت  دومرف : هدرک ؟ قلخ  ءـالب  يارب  طـقف  ار  اـم  دـنوادخ  هللا  لوسر  اـی  متفگ : دـندرک ، هیرگ  تیب 
لقن مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  زا  رباج  زا  لماک  رد  نیقفانم . رگم  دـنرادن  نمـشد  ار  وت  نینموم و  رگم  دنـشاب  هتـشادن  تسود  ارت  هدرک ،

شگرم دشاب و  نم  یگدنز  دننام  شیگدنز  دهاوخب  سک  ره  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  دندومرف : ترضح  هک  تسا 
ار وا  لیاضف  دشاب و  یلع  وریپ  دیاب  هدومن ، داجیا  ار  نآ  دوخ  دنوادخ  هک  یندع  تشهب  دوش  نم  تشهب  لخاد  دشاب و  نم  گرم  دـننامه 

تشوگ تسا ، هدومرف  اطع  نم  ترتع  هب  ارم  ملع  مهف و  دنوادخ  دیوج ، يرود  نم  نانمشد  زا  دسانشب و  ار  وا  زا  دعب  نانیشناج  هتخانش و 
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لها لیاضف  رکنم  دنتـسه و  نم  تما  زا  هک  اهنآ  نانمـشد  زا  منکیم  تیاکـش  ادـخب  تسا ، نم  نوخ  اهنآ  نوخ  تسا و  نم  تشوگ  اهنآ 
. دنسریمن نم  تعافش  هب  اهنآ  ادخب  دنشکیم ، ارم  دنزرف  اهنآ  مسق  ادخب  دننکیمن  تیاعر  اهنآ  اب  ارم  يدنواشیوخ  تمرح  نم و  تیب 

نیسح ماما  تداهش  زا  یلع  نینمؤملاریما  نداد  ربخ 

غبصا زا  ربتعم  دانسا  هب  جاجتحا  رد  یـسربط  داشرا و  رد  دیفم  لماک و  رد  هیولوقنبا  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  یلع  نینمؤملاریما  نداد  ربخ 
زا دیسرپب  دومرف : دوخ  هبطخ  رد  دناوخ و  ياهبطخ  دش و  دنلب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دناهدروآ  هر ))  ) دیفم زا  ظفل   ) هریغ هتابن و  نب 

هدـش و هارمگ  قیرط  نآ  زا  هورگ  اهدـص  هک  دـینکیمن  لاؤس  يزیچ  زا  مسق  ادـخب  مورب  هحفـص 155 )  ) امـش تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم 
دش دنلب  يدرم  تمایق ، زور  ات  ناشناربهر  نانآ و  شور  ناشراعش  زا  مهدیم  ربخ  امش  هب  نآ  زا  هکنآ  رگم  دناهتفای ، تیاده  هورگ  اهدص 
ربخ ارم  عوضوم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  دومرف : دراد ؟ دوجو  نم  شیر  رـس و  رد  وم  ددـع  دـنچ  منیبب  وگب  تفگ :

شدوخ يرای  هب  ار  وت  هک  تسا  یناطیـش  تشیر  يوم  ره  رب  دـنکیم و  تنعل  ار  وت  هک  تسا  یکلم  ترـس  يوم  راـت  ره  رب  هک  تسا  هداد 
هک تسا  نامه  مراتفگ  نیا  لیلد  تشک و  دهاوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  هک  تسا  هیامورف  يدرف  وت  هناخ  رد  دبلطیم و 
زا هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  لیلد  اـما  دـشیم ، لکـشم  متفگ  هک  يربخ  رب  نم  لالدتـسا  دوبن  وت  شـسرپ  نیا  رگا  مداد و  ربخ  وت  هب  نآ  زا 
هک یتقو  تفریم  هار  اپ  تسد و  راهچ  هک  دوب  یلاسدرخ  هچب  رمع  وا ، دـنزرف  نامز  نآ  رد   ) مداد ربخ  وت  نوعلم  هیامورف  دـنزرف  وت و  نعل 

( هر  ) قودص خیش  موحرم  دوب .) هدومرف  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دش  روطنامه  اههیـضق  دمآ  شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  عوضوم 
نم هب  نینمؤملاریما  يا  تفگ  هک  دوب  صاقویبا  نب  دعـس  دیـسرپ  ار  نخـس  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  دش و  دـنلب  هک  يدرم  دـیوگیم :
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نم  زیزع  هک  يدیـسرپ  يزیچ  زا  مسق  ادخب  دومرف : ترـضح  دراد ؟ دوجو  وم  رات  دـنچ  نم  شیر  رـس و  رد  هک  وگب 

یناطیـش نآ  يهشیر  رد  هکنآ  رگم  تسین  ییوم  وت  شیر  رـس و  رد  ینکیم ، لاؤـس  هک  هچنآ  زا  تسا  هداد  ربـخ  نم  هب  نآ  زا  هلآ  هیلع و 
هناکدوک دعس  نب  رمع  ماگنه  نآ  رد   ) تشک دهاوخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  هک  يراد  ياهیامورف  دنزرف  تاهناخ  رد  تسا و  هتسشن 

ربخ نامیارب  بیغ  رابخا  زا  دایز  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نایالوم  تفگ : هک  تسا  لـقن  هر )  ) یـسراف ناملـس  زا  بختنم  رد  تفریم .) هار 
رد دناوخیم ، هبطخ  هفوک  دجـسم  رد  ياهعمج  زور  کی  دشیم ، هحفـص 156 )  ) عقاو رابخا  نآ  اهلاس  یط  رد  هک  میدیدیم  تفگیم و 

( يزیچ  ) یهورگ هتـسد و  چیه  زا  مسق  ادخب  مورب ، امـش  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  مدرم  يا  دومرف : هبطخ 
زا مهدیم  ربخ  امـش  هب  نآ  زا  هکنآ  رگم  دـناهتفای ، تیادـه  هورگ  اهدـص  هدـش و  هارمگ  قیرط  نآ  زا  هفیاط  اهدـص  هک  دـینکیمن  لاوس 
وم رات  دنچ  نم  شیر  رس و  رد  وگب  نم  هب  تفگ : دش و  دنلب  يرجاف  قساف و  صخش  دیوگیم : تمایق ، زور  ات  ناشناربهر  ناشیاهراعش و 

، درک نایب  زین  ار  نآ  باوج  داد و  ربخ  نم  هب  وت  لاوس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومع  رسپ  مسق  ادخب  دومرف : دراد ؟ دوجو 
ندب ياهوم  زا  کی  ره  رب  دنکیم و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وت  دنکیم و  هارمگ  ار  وت  هک  تسا  یناطیـش  وت  شیر  رـس و  يوم  رات  ره  رب 
رـسپ مالـسلاهیلع و  نیـسح  مدنزرف  هک  نوعلم  کچوک و  تسا  يدنزرف  وت  يارب  دنکیم و  تنعل  ار  وت  لسن  ار و  وت  هک  تسا  یناطیـش  وت 
لیلد يدوب  هدیـسرپن  نم  زا  ار  لاوس  نیا  وت  رگا  دیتسه  نامیا  زا  یلاخ  ترـسپ  وت و  دناسریم  لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد 

دنزرف ماـگنه  نآ   ) تسا یفاـک  ترـسپ  ندوب  نوعلم  تندوـب و  دـیلپ  نوـعلم و  يارب  شـسرپ  نیا  اـما  دوـب  تخـس  ربـخ  نیا  يارب  ندروآ 
، درک مادقا  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  هب  دـمآ  شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  عوضوم  دـش و  گرزب  هکنآ  زا  سپ  تشاد  هناخ  رد  یکچوک 
زا ترضح  دمآ ، نوریب  ترضح  تشپ  زا  نآ  رس  دز و  هزین  اب  ار  ترضح  هک  هدو  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  هچب  نآ  مسا  دناهتفگ  اهیضعب 

باـتک نآ  رد  نک .) تنعل  ار  نارگمتـس  هفیاـط  ادـنوادخ  دومرف  درک و  تیاکـش  ادـخ  هب  دـیتلغ و  دوخ  نوخ  رد  داـتفا و  نیمز  هب  بکرم 
تشهب و نیب  هک  یتقو  نآ  یتسه  هنوگچ  دومرف : وا  هب  درک  دروخرب  دعـس  نب  رمع  اـب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يزور  هدـش : تیاور 
هحفـص 157)  ) نینچ زا  مربیم  هانپ  ادـخب  تفگ : دعـس  نب  رمع  ینکیم ، باختنا  ار  منهج  شتآ  تدوخ  رایتخا  اب  يریگیم و  رارق  منهج 
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نب طول  زا  هربتعم  بتک  یـضعب  زا  راحب  رد  باتک و  نآ  رد  دش . دهاوخ  نینچ  کیدزن  هدـنیآ  رد  کش  نودـب  دومرف : ترـضح  یباختنا ،
روعا بویاوبا  مدوب ، نیفـص  هوزغ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هارمه  دـیوگیم : هک  هدـش  لـقن  هقرو  نب  سیق  نب  هللادـبع  زا  ییحی 
يارب ار  یناراک  راوس  درک و  هبلغ  ناناملـسم  رب  یگنـشت  درکیم ، تظفاحم  ناناملـسم  زا  ار  نآ  تشاد و  هدـهعب  ار  بآ  تیلوئـسم  یملس 

یلع لد  عوـضوم  نـیا  دـندرک ، رارف  هیواـعم  نارادــفرط  يور  شیپ  زا  اـهنآ  هـمه  یلو  دنداتــسرف  بآ  هـیهت  نآ و  ناـنابهگن  ندرک  رود 
ماما ورب ، دومرف : مورب ، بآ  هیهت  يارب  نم  هدـب  هزاجا  ناـج  ردـپ  درک : ضرع  شردـپ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دروآ ، دردـب  ار  مالـسلاهیلع 

دز و اجنآ  ار  شدوخ  همیخ  درک و  رود  بآ  دودحم  زا  شنارای  اب  ار  روعا  بویا  تفر و  بآ  يوس  هب  راوس  ياهدع  اب  مالسلاهیلع  نیـسح 
نینمؤملاریما ای  دنتفگ : ترـضح  هب  درک ، هیرگ  مالـسلاهیلع  یلع  داد ، ربخ  ار  عوضوم  دـمآ و  ردـپ  دزن  هاگنآ  تشامگ  اجنآ  ار  شناراوس 

هب بسا  تشپ  زا  دـنناسریم و  لتقب  البرک  يارحـص  رد  هنـشت  بل  اب  ار  منیـسح  هک  دـمآ  مدایب  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب 
رد هر )  ) قودـص موحرم  هدـناسر . لتق  هب  ار  شربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  رب  نیرفن ، نیرفن ، دـیوگیم : نانک  رارف  شبـسا  دـتفایم ، نیمز 

البرک هب  یتقو  میتـشاد  روضح  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  دـنکیم : لـقن  ملـسمیبا  نب  ۀـمث  ره  زا  شدانـسا  هب  دوخ  سلاـجم 
، دش دنهاوخ  تشهب  دراو  باسح  نودب  دـنوشیم و  روشحم  وت  زا  ياهدـع  تمایق  زور  كاخ ، يا  وت  هب  ابحرم  دومرف : ترـضح  میدیـسر 
هک یتقو  میوگب ، وت  هب  ار  ياهیضق  نسحلایبا  تیالوم  زا  تفگ : واب  دوب و  مالسلاهیلع  یلع  نایعیش  زا  مه  وا  هک  دمآ  شرسمه  دزن  همثره 

یلع درم ، يا  تفگ : همثره  نز  دوـمرف ... تشادرب و  ار  اـجنآ  كاـخ  زا  يرادـقم  سپـس  دـناوخ  زاـمن  اـجنآ  دیـسر ، ـالبرک  نیمزرـس  هـب 
رد دیوگیم : همثره  دمآ  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دعب  هحفـص 158 )  ) اهلاس دیوگیمن ، يزیچ  قح  مالک  زج  مالـسلاهیلع 

يور مداتفا  مالـسلاهیلع  یلع  نانخـس  دایب  مدـید  ار  ناتخرد  لزنم و  یتقو  متـشاد  روضح  دوب ، هتخادـنا  هار  دایز  نب  هللادـیبع  هک  يرگـشل 
ام اب  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدرک ، لقن  مدوب  هدینـش  شردپ  زا  هک  هچنآ  متفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  متـسشن و  مرتش 

، مسرتیم دایزنبا  زا  اهنآ  هب  تبسن  دناهدنام  رهش  رد  مناکدوک  متسه  امش  نمشد  هن  متسه و  امش  اب  هن  متفگ : یتسه ؟ ام  نمشد  ای  یتسه 
سک ره  تسوا ، تسد  رد  نیـسح  ناج  هک  ییادـخب  يونـشن ، ار  ام  يادـص  ینیبن و  هاگلتق  رد  ار  ام  ات  ورب  اـجنیا  زا  سپ  دومرف : ترـضح 
لقن سابعنبا  زا  باتک  نآ  رد  و  دزادنایم . منهج  رد  تروص  هب  ار  وا  دنوادخ  دنکن  نامیرای  دونـشب و  ار  ام  کمک  تیمولظم و  يادـص 

دـش تسا ، تارف  طـش  ناـمه  هک  اونین  نیمزرـس  دراو  هک  یتـقو  مدوب  ترـضح  هارمه  نیفـص ، هب  مالـسلاهیلع  یلع  تکرح  ماـگنه  تسا :
مه وت  متخانشیم  نم  هک  روطنیمه  رگا  دومرف : ترضح  هن ، متفگ : یـسانشیم ؟ ار  اجنیا  ایآ  سابعنبا  يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  ترـضح 
هک يروـطب  درک  هـیرگ  یلیخ  ترـضح  دـیوگیم : ساـبعنبا  يدرکیم . هـیرگ  مـه  وـت  مدرکیم  هـیرگ  نـم  هـک  روـطنیمه  یتخانـشیم 

، هآ تفگیم : ترضح  مدرک ، هیرگ  ترضحنآ  اب  مه  نم  دش و  يراج  شاهنیـس  رب  شکـشا  دش و  سیخ  شنامـشچ  کشا  اب  شنـساحم 
هچنآ لثم  تردپ  انامه  زاس ، هشیپ  ربص  هللادبعابا  راک ؟ هچ  رفک  ءایلوا  ناطیـش و  بزح  دالوا  هب  ارم  ماهدرک ؟ هچ  نایفـسوبا  لآ  هب  نم  هآ ،

دننامه ینانخـس  نآ  زا  سپ  دناوخ و  زامن  دعب  تخاس  وضو  زامن  يارب  تساوخ و  بآ  سپـس  تسا  هدید  اهنآ  زا  دید  یهاوخ  اهنآ  زا  وت 
يالوم یلب  متفگ : سابعنبا  يا  دومرف : دـمآ و  دوخب  سپـس  تفرگ  ندز  ترچ  تلاح  شنانخـس  زامن و  زا  سپ  دومرف ، نایب  لبق  ناـنخس 

باوخ هللا  ءاشنا  تفر  باوخ  هب  تنامـشچ  متفگ : هحفـص 159 ) ( ؟ میوگب مدید  باوخ  رد  هک  هچنآ  یهاوخیم  دومرف : متـسه ، اجنیا  نم 
، دنراد تسد  رد  يدیفـس  مچرپ  دـنوشیم و  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هناک  مدـید  ینادرم  دومرف : ترـضح  نم . يالوم  يا  يدـید  يریخ 
هب ناشیاههخاش  اب  اهلخن  نیا  مدید  سپـس  دندیـشک  طخ  نیمز  نیا  رود  هاگنآ  دوب ، قارب  دیفـس و  هک  دناهدرک  لیامح  ار  ناشیاهریـشمش 
هانپ هدـش و  قرغ  نوخ  نآ  رد  مناوختـسا  زغم  منت و  هراپ  مکدوک ، منیـسح ، مدـید  ییوگ  دیـشوج و  اهنآ  زا  هزاـت  نوخ  دـندروخ و  نیمز 
يا دیشاب  روبص  دنتفگیم : دندادیم و  ادن  ار  وا  دندمآ و  نیمز  هب  نامسآ  زا  دیفـس  نادرم  نآ  دهدیمن ، هانپ  وا  هب  یـسک  اما  دهاوخیم ،

هتفگ و تیزعت  نم  هب  دعب  تسامش ، قاتشم  هک  تسا  تشهب  نیا  نیسح  يا  دیوشیم و  هتـشک  مدرم  نیرتدب  تسدب  امـش  ربمایپ ، نادنزرف 
نـشور ارت  مشچ  دنوادخ  دمآ  دنهاوخ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم  مامت  هک  يزور  رد  نوچ  وت ، رب  دـنوادخ  تراشب  نسحلاابا  يا  دـنتفگ :
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نیا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  نایوگتسار  نیرتوگتسار  تسوا  تسد  رد  یلع  سفن  هک  ییادخب  مدش ، رادیب  دعب  درک  دهاوخ 
رد دـناهدرک و  جورخ  ام  هیلع  هک  يرگنایغط  رگمتـس و  موق  يوس  هب  جورخ  ماگنه  منیبیم  ار  وا  نم  هکنیا  ییوگ  داد  ربخ  نم  هب  عوضوم 

نیا مالـسلااهیلع ، همطاف  نادنزرف  نم و  نادنزرف  زا  رگید  رفن  هدفه  دش و  دهاوخ  نفد  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـنزرف  الب  برک و  نیمز  نیا 
: دوـمرف سپـس  تسا ، هدـش  هتخانـش  ناـینیمز  دزن  سدـقملا  تیب  نیفیرـش و  نیمرح  هک  تسا  هدـش  هتخانـش  ناـنچ  ناینامـسآ  ناـیم  نیمز 
متـشگ و دیوگیم : سابعنبا  دوب . دهاوخ  درز  نارفعز  دننامه  نآ  هک  تسین  غورد  ربخ  نیا  مسق  ادخب  نک  ادیپ  ییوهآ  هلـضف  سابعنبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  هتفگ  تسار  دومرف : تسه ، دیدومرف  هک  روطنامه  نینموملاریما  ای  مدرک  ضرع  مدرک  ادیپ  ار  نآ 
ار نیا  تسیچ ؟ هحفص 160 )  ) نیا ینادیم  سابعنبا  يا  تسا  شدوخ  دومرف : دیئوب و  تشادرب و  ار  نآ  تفر و  نآ  تمس  يدنت  اب  سپس 
هک دندید  اجنیا  رد  وهآ  ياهتسد  دندرکیم ، روبع  اجنیا  زا  نویراوح  هارمه  هک  هدوب  یماگنه  نآ  و  هدیئوب ، مالـسلااهیلع  میرم  نب  یـسیع 
هچ يارب  دنتـسنادیمن  اـما  دـندرک  هیرگ  زین  نویراوح  درک و  هیرگ  ترـضحنآ  دنتـسشن ، نوـیراوح  مالـسلاهیلع و  یـسیع  دـنکیم ، هیرگ 

دنزرف هک  تسا  ییاجنآ  نیمز  نیا  دومرف : هن ، دـنتفگ : تساجک ؟ نیمزرـس  نیا  دـینادیم  دومرف : یـسیع  دـنکیم  هیرگ  هچ  يارب  هتـسشن و 
زا هک  یکاخ  نیا  رد  دنناسریم و  لتق  هب  ار  دشابیم  مردام  هیبش  هک  ملاع  نانز  نیرتکاپ  دنزرف  دمحا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تبرت نینچمه  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  تداهـش  لحم  كاخ  نیا  هک  اریز  دوشیم ، نفد  تسا  رتوبـشوخ  کشم 
ربمایپ دنزرف  تبرت  كاخ  هب  قوش  زا  دنخرچیم ، نیمزرس  نیا  رد  دنیوگیم  دننزیم و  فرح  نم  اب  ناوهآ  نیا  تسا و  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و 

دز نآ  هب  تسد  اب  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  سپس  دنتـسه ، تینما  رد  اجنیا  رد  هک  دننکیم  ساسحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ 
. دوش شرطاخ  يالـست  دیوبب و  ار  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ردپ  ات  رادهگن  ار  نآ  ایادخ  تسا ، ناوهآ  نآ  رثا  نیا  دومرف : دـیئوب و  ار  نآ  و 

سپـس تسالب . برک و  نیمز  نیا  دـش و  درز  تدـم  نیا  لوط  رد  تسا و  هدـنام  نونکات  نامز  نآ  زا  مدرک : ضرع  دـیوگیم : سابعنبا 
راوخ نک و  تنعل  ار  وا  ناسرن و  ریخ  نیـسح  لتاق  رب  مالـسلااهیلع  میرم  نب  یـسیع  راگدرورپ  يا  تفگ : دنلب  يادـص  اب  مالـسلاهیلع  یلع 

تـسد وا  هب  شغ  تلاح  داتفا و  هیرگ  تدش  زا  ترـضح  هک  يدحب  مدرک ، هیرگ  ترـضحنآ  اب  مه  نم  درک و  هیرگ  یلیخ  دـعب  نادرگب ،
تقو ره  دومرف : سپـس  مینکب ، ار  راک  نیمه  دومرف : رما  مه  ام  هب  دز و  هرگ  شـسابل  هشوگ  رب  تشادرب و  ار  رثا  نآ  دمآ  شوهب  یتقو  داد 

ار نآ  نم  مسق  ادخب  دیوگیم : سابعنبا  هدش . نفد  اجنیا  هدش و  هتـشک  اجنیا  رد  منیـسح  هک  دینادب  دـش  يراج  هزات  نوخ  نآ  زا  دـیدید 
رد هک  دوـب  ماـیا  نیا  زا  یکی  رد  مدرکیمن ، تلفغ  نآ  زا  یندز  مه  رب  مـشچ  دـح  رد  یهلا و  تاـبجاو  یـضعب  زا  رتيدـج  متـشاد ، هـگن 

ادخب متفگ : متـسشن و  نیمز  هب  نانک  هیرگ  تسا  يراج  نآ  زا  ياهزات  نوخ  مدـید  مدـش  رادـیب  یتقو  مدوب  هدـیباوخ  هناخ  هحفص 161 ) )
هدرک ادـیپ  تیعقاو  هتفگ  هچ  ره  هتفگن و  یغورد  نیرتکچوک  ثداوح  نیا  لـقن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  مسق  ادـخب  دنتـشک ، ار  نیـسح  مسق 
يراز هیرگ و  درکیمن و  علطم  نآ  زا  ار  نارگید  هک  دادیم  ربخ  مالسلاهیلع  یلع  هب  ییاهزیچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اریز 

دیـشروخ دعب  دـشیمن ، هدـید  هنیدـم  ياههچوک  رد  سکچیه  تقونآ  دوب و  حبـص  هدـیپس  نامز  ماگنه  نیا  مدـش و  جراخ  هناخ  زا  نانک 
نیـسح مسق  ادـخب  متفگیم : هیرگ  لاح  رد  مدـیدیم و  هزاـت  نوخ  هنیدـم  ياـهراوید  ياـپ  دوب ، هتفرگ  دیـشروخ  هکیلاـح  رد  درک  عولط 
حورلا لزن  لوحنلا  خرفلا  لتق  لوسرلا  لا  اوربصا  دناوخیم : ار  تیب  نیا  هک  مدینش  هناخ  يوس  زا  ار  ییادص  هاگان  دش ، هتشک  مالـسلاهیلع 

هام مهد  زور  مدرک و  تشادای  مدوخ  شیپ  ار  خـیرات  نیا  مدرک ، هیرگ  مهنم  درک و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  سپـس  لـیوع  ءاـکبب و  نیمـألا 
هداتفا قافتا  میارب  هک  یثداوح  تشاد و  تقباطم  خیرات  نامه  رد  اقیقد  دیسر  ام  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  دوب ، مرحم 

هچ میدیدیمن  اما  دـمآ  شیپ  یلئاسم  نینچ  زین  ام  يارب  دـنتفگ : اهنآ  مدرک  فیرعت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدـنامزاب  ناهارمه  يارب  دوب 
لقن یلدج  هللادبعیبا  زا  لماک  رد  هر )  ) هیولوق نبا  تسا . مالسلاهیلع  رضخ  ترضح  هک  دوب  نیا  ام  رظن  دیوگیم و  ار  نانخس  نیا  یـسک 
نیسح ماما  هناش  رب  شکرابم  تسد  اب  دندوب  ترـضحنآ  رانک  رد  مه  نیـسح  نسح و  مدش  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  نانمومریما  رب  دنکیم :

یگدـنز نینچ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اـی  متفگ : دـننکیمن ، يراـی  ار  وا  دوـشیم و  هتـشک  دـنزرف  نیا  دوـمرفیم : دزیم و  مالـسلاهیلع 
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بلاـطیبا نـب  یلع  زا  یناـه  نـب  یناـه  زا  باـتک  نآ  رد  زاــب  و  هحفـص 162 ) . ) دـش دـهاوخ  عقاو  هثداـح  نیا  دوـمرف : تسا ، دـنیاشوخان 
اهنت و هک  مسانـشیم  دـنناسریم  لتق  هب  ار  منیـسح  هک  اجنآ  نم  دنـشکیم و  ار  منیـسح  دومرفیم : ترـضح  هک  هدرک : لـقن  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هب  مالسلاهیلع  یلع  دنکیم : لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  باتک  نامه  رد  دیـسر . دهاوخ  تداهـش  هب  رهن  ود  نیب  مولظم 
مالـسلاهیلع یلع  ماـما  تسا ؟ هنوگچ  نم  لاـح  موش ، تیادـف  تفگ : یتـسه ، وگلا  تمواـقم  يرادـیاپ و  رد  وت  هللادـبعابا ، يا  دوـمرفیم :

هکنآ زا  لبق  شاب  رایشوه  هدب و  شوگ  رـسپ  يوشیم ، دنمهرهب  شناد  نآ  زا  يدوزب  دنربخیب و  نآ  زا  مدرم  منادیم  نم  هک  هچنآ  دومرف :
زا دوشیمن و  ادیپ  لزلزت  ناتنید  رد  امـش  اما  دنزیریم  ار  وت  نوخ  هیماینب  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخب  دیایب ، شیپ  ثداوح  نآ 

منکیم رارقا  تسا و  یفاک  میارب  نیمه  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخب  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  دیوشیمن ، لفاغ  ناتراگدرورپ  دای 
زا داـشرا  رد  منکیمن . بیذـکت  زین  ار  مردـپ  نخـس  هدومن و  دـییأت  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدوـمرف و  لزاـن  ادـخ  هک  هچنآ  هب 

زورنآ وت  دنشکیم و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مرسپ  ءارب  يا  دومرف : بزاع  نب  ءارب  هب  مالسلاهیلع  یلع  يزور  هک : تسا  لقن  دایز  نب  لیعامسا 
تـسار مالـسلاهیلع  یلع  تفگ : دوب  هدـنز  ءارب  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  ینکیمن ، يرای  ار  وا  یتسه  هدـنز  هکنیا  اـب 

هحفص 163) . ) دنام ینامیشپ  ترسح و  نیا  رد  مدرکن و  شیرای  نم  اما  دنتشک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  تفگ :

نیسح ماما  تداهش  زا  ترضح  نآ  باحصا  یضعب  نسح و  ماما  نداد  ربخ  رد 

: دیوگیم نینچ  ياهدیصق  رد  هرس ) سدق   ) یضر دیس  نیسح  ماما  تداهـش  زا  ترـضح  نآ  باحـصا  یـضعب  نسح و  ماما  نداد  ربخ  رد 
نأ ترد  يرتأ  اهدارو  نع  داذی  تارفلا  عفد  يرأ  دق  دیهـشلا و  یف  اهوفلخی  مل  اهدالوأ  یلع  ۀمطاف  ءاکبل  انؤاکب  رایدلا  نع  عومدلا  لعش 
عرز ادغ  دق  یبنلا و  بضغ  تبقار  ام  اهدایعأ  نم  ماشلاب  ۀیومأ  اهدـعت  قارعلاب  متآم  تناک  اهدالو  دـنع  ءادرطلا  ینب  انقل  ةدـیرط  نیـسحلا 
مویل ترخذ  امـسئبلف  اهئامـصخ  نم  هللا  لوسر  تلعج  اهداشرب  اهیغ  بطاعم  ترـش  اهلالـضب و  اهنید  رئاصب  تعاـب  اـهداصحل  ۀـنظم  یبنلا 
لذلا نارع  تلعج  اهدایق  زع  دعب  هیمأ  تعبت  هیولع  ۀبصعل  هاتفهلا  اهداعص و  سؤور  یلع  یبنلا  مد  اهیطم و  باعص  یلع  یبنلا  لسن  اهداعم 

اهدنع و ۀیلهاجلا  تارت  تبلط  اهداهش  یلع  تءاش  امب  تضق  اهبایغ و  نعرم  ألاب  ترث  أتسا  اهدایجأ و  یف  میضلا  مس  طالع و  اهماما و  یف 
یف ماثألا  متبسک  اهحاورأ و  یلا  مکقباس  هللا  اهدادجأ  نع  نیدلا  اذه  سیل  وأ  اهلتق  عوس  نیدلا  نأب  تمعز  اهداقحأ  نم  لغلا  میدق  تفش 

اهیضایبب و اهبغـش  نع  ۀیوزم  تبحـصأ  ۀفالخلا  هحفـص 164 )  ) اهدامع لبق  نیدـلا  دامع  ترخ  امناف  باـبقلا  کـلت  تضوق  نا  اـهداسجأ 
فارطأب تذخأ  اهداجمأ  یلا  هرماوأ  یضق  اهل و  یحوأ  یتلا  هللا  ةوفص  یه  اهداوعأ  یلع  اهبائذ  توعو  ۀیمأ  نامز  اهربانم  تسمط  اهداوس 

دوهم اهدیلو و  داجنلاب  طمقی  بصع  اهداهز  یف  هللا  الول  کتفلا  اهکاتف و  یف  مالحلا  دهزلا و  اهداسح  نم  نالقثلا  حبصی  نأ  رذاعف  راخفلا 
اهدامغا نع  ضیبلاب  یحزحزت  هیبنل و  یبضغا  هللا  ةریغ  ای  اهدادضأ  یلا  اهدنست  ادبأ و  اهؤادعأ  اهلـضف  بقانم  يورت  اهدایج  روهظ  اهتیبص 

فیـسب اوبرـض  اهدافـصا  یف  هللا  لآ  فکأ  اهفکا و  ءیلم  هللا  لام  تادفـص  اهدایز  اهدـیزی و  نیب  هینب  دـمحم و  ءاـمد  تعاـض  ۀبـصع  نم 
هعاطأ ینحلاک  جوعب  دحی و  اهداوطأ  يرذ  یلع  روسنلا  دبر  مهنأک  حالطلا  بکرلل  تلق  دق  اهدایز  دعب  ندع  بئارغلا  برض  هئانبأ  دمحم 

قلع ۀـجهم  یه  اهناف  رازالا  ثول  ولو  یب  فق  اهداضعأ  نم  ریـسلا  یف  اهقانعأ  اهباقر  بابه  نم  لـیخی  یتح  اـهداقنم  یلع  یغطف  اهـصاتعم 
اهداوع نم  شحولا  اهفایـضأ و  نم  ریطلا  اهقاروأ و  نم  رفقلا  اهدالج  مویلا  اهقین  نا  خانم  اهئامد و  قارم  اهب  ثیح  فطلاـب  اـهداؤفب  ءاوهلا 

ماما زا  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  سلاجم  رد  هر )  ) قودص خیـش  موحرم  اهدادما  یف  نوکی  بولقلا  بح  امنا  عومدلا و  ببح  نم  اهل  يرجی 
هاگن یتقو  دش ، دراو  مالسلاهیلع  نسح  شردارب  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يزور  دومرفیم : لقن  شدج  زا  مردپ  هک  دنکیم  لقن  قداص 
هیرگ هــچ  يارب  ناــج  ردارب  درک : هحفـص 165 )  ) لاؤـس مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  درک ، هیرگ  داـتفا  شردارب  هب  مالـسلاهیلع  نـسح  ماـما 

زور لثم  يزور  چیه  اما  دـنناسریم  لتق  هب  نداد  مس  گنرین و  اب  ارم  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  وت  يارب  هک  یثداوح  رطاخ  هب  دومرف : ینکیم ؟
رب دننادیم  ناملسم  ار  دوخ  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامدج  تما  زا  دننکیم  اعدا  هک  رفن  رازه  یس  تسین ، وت  تداهش ) )
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ار تیئاراد  دننکیم ، يراتفردب  تنادنزرف  اب  دنرادیمن ، هگن  ار  تمارتحا  دنناسرب ، لتق  هب  ار  وت  دنزیرب و  ار  وت  نوخ  ات  دننکیم  جورخ  وت 
یتح تاقولخم  همه  درابیم و  نوخ  كاخ و  نامـسآ  زا  دوشیم ، لالح  هیماینب  هب  نداتـسرف  تنعل  ماگنه  نیا  رد  سپ  دـننکیم ، تراغ 

دنکیم لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلایبا  زا  تارایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  دـننکیم . هیرگ  وت  يارب  ایرد  نایهام  نابایب و  تاناویح 
جح نامز  هللادبعابا ، ای  تفگ : درک و  هقردب  ار  وا  ریبز  نب  هللادبع  دش ، جراخ  هکم  زا  هیورت  زور  زا  لبق  زور  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

رتـشیب ار  ندـش  نفد  تارف  طـش  راـنک  رد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يوریم ؟ قارع  يوس  هب  ینکیم و  اـهر  ار  نآ  وت  هدیـسر 
زا شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀـحلط  زا  باتک  نامه  رد  موش . نفد  هبعک  مارتحا  نتفرگ  هدـیدان  اب  هکنیا  ات  مراد  تسود 

نتشک هب  زج  هیماینب  تسوا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  ییادخب  دیامرفیم : راوگرزب  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  شدج 
ذخا ادخ  هار  رد  یـششخب  مادکچیه  دوب و  دـنهاوخن  زامن  لها  مادـکچیه  دنـشکب  ارم  هاگ  ره  دنتـسه ، نم  لتاق  اهنآ  دوشیمن و  داش  نم 

دش دهاوخن  عقاو  تمایق  تسوا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  ییادخب  دوب ، دهاوخ  نم  تیب  لها  نم و  تما ، نیا  هتـشک  نیلوا  درک ، دنهاوخن 
خیـش سلاجم  باتک  رد  زاب  و  تفر .) دـهاوخن  نیب  زا  مشاهینب  ام  ندـش  هتـشک  اب  ینعی  . ) دـنوش دایز  نیمز  رد  یمـشاه  دالوا  هکنآ  رگم 
دیـسر تسا ) یناکم  مان   ) نطبلا ۀبقع  هب  ترـضح  نآ  یتقو  هحفص 166 ) : ) هک تسا  لقن  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  ترـضح  زا  هر )  ) قودص
روهلمح نم  هب  هک  مدید  ار  ییاهگـس  باوخ  رد  دومرف : تسا ؟ ینخـس  هچ  نیا  هللادبعابا ، ای  دـنتفگ : منیبیم ، هتـشک  ار  مدوخ  نم  دومرف :

ماما هک : هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  العلا  یبا  نیـسح  زا  باتک  نامه  رد  دوب . دیفـس  هایـس و  گنرب  یگـس  اهنآ  نیرتدب  دندش و 
هداد هزاجا  امش  لتق  هب  هک  مهدیم  تداهـش  دومرف : سپـس  دناوخ ، زامن  دوخ  باحـصا  اب  دیـسر  البرک  هب  هک  يزور  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ریبز نب  هللادـبع  مدینـش  تفگ : تسا  لـقن  دیعـسیبا  زا  باـتک  ناـمه  رد  دیـشاب . روبـص  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  موق ، يا  سپ  هدـش 
نم هب  هکنیا  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپس  دومن  هرکاذم  ترضح  اب  درک و  تولخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  يدایز  تاعاس 
 - البرک نابایب  رد  رگا  میوگب ، دـیاب  موش ، هتـشک  رترود  هکنیا  ات  مشاب  مرح  رانک  رد  مدـش  هتـشک  مه  رگا  مشاب و  مرح  رتوبک  ییوگیم :

تسا لقن  هصفحیبا  نب  ملاس  زا  دیفم  خیـش  داشرا  رد  همغلا و  فشک  رد  تسا . مرح  رانک  رد  مندش  هتـشک  زا  رتهب  موش -  هتـشک  فط - 
؟ تشک مهاوخ  ار  وت  نم  دننکیم  لایخ  هک  دنتسه  هیفس  ياهدع  ام  دزن  هللادبعابا  ای  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دعـس  نب  رمع  هک :
زا نم  زا  سپ  هک  تسنیا  دوب  دهاوخ  نم  مشچ  ینشور  بجوم  هک  هچنآ  اما  دنتسه  هاگآ  ملاع و  هکلب  دنتسین  هیفـس  اهنآ  دومرف : ترـضح 

نامز رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  البق  هک  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  دیوگیم : فلؤم  يروخب . یناوتیمن  یکدـنا  زج  قارع  مدـنگ 
: دومرف هداد  وت  هب  ار  ربخ  نیا  ادخ  لوسر  ایآ  دندیسرپ : ترضحنآ  زا  دوب ، هداد  شدوخ  تداهـش  زا  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زا هر )  ) دـیفم خیـش  داـشرا  همغلا و  فشک  رد  تسا . نم  ملع  وا  ملع  وا و  ملع  نم  ملع  دومرف : دندیـسرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هن ،
نب رمع  دورو  ماگنه  هک  مدینش  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  تفگیم : هحفص 167 )  ) هک هدش  لقن  يرماع  کیرش  نب  هللادبع 

نیـسح ماـما  تداهـش  ناـمز  زا  رتوـلج  یلیخ  عوـضوم  نیا  هکیلاـح  رد  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتاق  نیا  دـنتفگیم : دجـسم ، زا  دـعس 
هدرک جارخا  هنیدـم  زا  هذـبر  هب  دـیعبت  يارب  ار  رذوبا  هک  یماـگنه  دـنکیم : لـقن  ریبز  نب  ةورع  زا  لـماک  رد  هیولوقنبا  دوـب . مالـسلاهیلع 

: دومرفیم وگب ، ام  يارب  رتشیب  ترـضحنآ  نانخـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  نید  زا  دنتفگیم : وا  هب  مدرم  دندوب ،
مسق ادخب  دنربیم ؟ رس  دنشکیم و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  عقوم  نآ  دیراد  یلاح  هچ  اما  نانخـس ، نیا  نتفگ  تسا  ناسآ  هچ 
تما نیا  رـس  رب  ار  شدوخ  ریـشمش  ملظ ، نیا  رطاخب  دنوادخ  دوشیمن  هتـشک  وا  دننامه  یـسک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

ار وا  ماقتنا  ات  دیامن  ثوعبم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  جع )  ) دمحم لآ  مئاق  دنوادخ  هکنیا  ات  درادیمنرب  ار  نآ  دنکیم و  مکاح 
رب ياهمطل  هچ  هعقاو  نیا  زا  دریگیم و  تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  رب  یمارتحایب  هچ  دینادب  رگا  امش  و  دریگب ، مدرم  زا 
زا ناتناج  مسق  ادـخب  دـیدرکیم ، هیرگ  اـمتح  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتق  زا  هاـگنآ  دوشیم  دراو  اهنامـسآ  لـها  اـههپت و  اـههوک و  ناـکرا 

هکیلاح رد  کلم  رازه  داـتفه  هکنآ  گم دنک  روبع  اهنآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  حور  هک  تسین  ینامـسآ  چیه  دشیم ، جراخ  ناتدـبلاک 
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تسین يربا  چیه  دننکیم و  هلان  مالسلاهیلع  نیـسح  يارب  تمایق  زور  ات  دراد  دعر  نوچ  یئادص  تسا و  نازرل  اهنآ  لصافم  دناهداتـسیا و 
حور هکنیا  رگم  تسین  يزور  چیه  دنتسرفیم و  تنعل  مالسلاهیلع  نیـسح  نالتاق  هب  هکنیا  رگم  دنک  داجیا  قرب  دعر و  دنک و  تکرح  هک 

لوسر رب  مالسلاهیلع  نیسح  حور  هکنیا  رگم  تسین  يزور  چیه  دتسرفیم و  تنعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا دنکیم : لقن  ۀیکم  هلبج  زا  شدانسا  هب  یلاما  رد  هر )  ) قودص خیش  دننکیم . تاقالم  مه  اب  دوشیم و  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هتـشذگ مرحم  زا  هحفـص 168 )  ) زور هد  ار  ناـشربمغیپ  دـنزرف  تما  نیا  مسق  ادـخب  تفگیم : هک  مدینـش  هحور ) هللا  سدـق   ) راـمت مـثیم 
ار نیا  هتـشذگ و  ادـخ  ملع  رد  دـش و  دـهاوخ  عقاو  امتح  هعقاو  نیا  دـنهدیم و  رارق  تکرب  زور  ار ، زور  نیا  ادـخ  نانمـشد  دنـشکیم و 

شوحو یتح  درک ، دـهاوخ  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  زیچ  همه  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  و  هدومرف . نم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  میالوم 
یمامت نج و  سنا و  نانموم  اهنامـسآ و  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  درک  دـنهاوخ  هیرگ  وا  رب  و  اوه ، ناگدـنرپ  ایرد و  نایهام  اـهنابایب و 
نیلتاق رب  تسا  بجاو  دومرف : سپـس  درابیم . كاخ  نوخ و  نامـسآ  زا  و  شرع ، ناگدـننک  لمح  کئالم و  اهنامـسآ و  نیمز و  کئالم 
سوجم يراصن و  دوهی و  رب  هکنانچمه  دنتسه و  لئاق  کیرـش  ادخ  يارب  هک  نیکرـشم  رب  هکنانچمه  نداتـسرف  تنعل  مالـسلاهیلع  نیـسح 

مثیم دنهدیم ؟ رارق  تکرب  زور  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  زور  مدرم ، هنوگچ  مثیم ، يا  متفگ : دیوگیم : ۀلبج  دـیتسرفیم . نعل 
يذ رد  دنوادخ  هکیلاح  رد  درک  لوبق  ار  مدآ  ترـضح  هبوت  دنوادخ  زور  نآ  رد  هک  دننکیم  تسرد  یلعج  تایاور  تفگ : درک و  هیرگ 
يذ رد  هکیلاـح  رد  درک  لوبق  ار  مالـسلاهیلع  دواد  ترـضح  هبوت  زور  نآ  رد  دـنوادخ  دـننکیم  ناـمگ  و  درک ، لوبق  ار  مدآ  هبوت  هجحلا 

رد داد  تاجن  گنهن  مکش  زا  ار  سنوی  ترضح  دنوادخ  زور  نیا  رد  دننکیم  لایخ  درک ، لوبق  ار  مالسلاهیلع  دواد  ترـضح  هبوت  هجحلا 
زور رد  هیـضق  نیا  هکیلاح  رد  تفرگ  مارآ  يدوج  هوک  رد  حون  یتشک  زورنآ  رد  دـننکیم  لاـیخ  دوب ، هجحلا  يذ  رد  هیـضق  نیا  هکیلاـح 

بلطم نیا  لوالا  عیبر  رد  هک  هکیلاح  رد  تفاکش  لیئارساینب  يارب  ار  ایرد  دنوادخ  زور  نآ  رد  دننکیم  لایخ  دوب ، هجحلا  يذ  مهدزاود 
ترضح نآ  باحصا  دوب و  دهاوخ  ءادهش  همه  ياقآ  دیـس و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمایق  زور  ۀلبج  يا  تفگ : مثیم  سپـس  دش . عقاو 

هحفـص  ) هزات نوخ  دننامه  ینیبیم ، ینک  هاگن  دیـشروخ  هب  یتقو  ۀلبج  يا  تشاد ، دـنهاوخ  ادهـش  ریاس  هب  تبـسن  يرتالاب  تلزنم  ماقم و 
ار دیشروخ  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  يزور  دیوگیم : هلبج  هدیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  تیالوم  هک  نادب  هاگنآ  تسا  خرـس  ( 169

مالسلاهیلع نیسح  مسق  ادخب  متفگ : مدرک و  هیرگ  هدوب  حیحص  مثیم  نانخـس  هک  مدیمهف  تسا  هایـس  هب  لیام  درز  ياهچراپ  دننامه  مدید 
ناراوس نوعلم  دایزنبا  یتقو  دسیونیم : بطخلا  یثارملا و  عمج  یف  بختنم  مانب  دوخ  باتک  رد  یفجن  حیرط  نیدلارخف  خیش  دش . هتشک 

امش زا  سک  ره  مدرم  يا  تفگ : نوعلم  دایزنبا  هاگنآ  دندوب  رفن  رازه  داتفه  دروآ ، درگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  ار  دوخ 
ار نوـعلم  دعـس  نب  رمع  دادـن  ار  شباوـج  یـسک  دوـشیم ، هداد  وا  هب  دـهاوخب  ار  ياهقطنم  ره  تموـکح  دـشکب ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
، راد فاـعم  راـک  نیا  زا  ارم  تفگ : يریگب ، هدـهعب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتق  اصخـش  تدوخ  وت  متفرگ  میمـصت  تفگ : وا  هب  تساوـخ 

نب رمع  مداد ، تلهم  تفگ : هدـب ، تلهم  ارم  بش  کی  تفگ : نادرگرب ، ام  هب  ار  ير  کلم  مکح  نآ  سپ  مدرک  تفاعم  تفگ : داـیزنبا 
نب رمع  هب  دندادن ، تبثم  رظن  عوضوم  نیا  هب  مادکچیه  داد  رارق  هرواشم  ار  دوخ  صاوخ  نارای  ماوقا و  ناردارب ، تشگرب و  هناخ  هب  دـعس 
هنوگ هب  وت  تاکرح  راتفر و  رمع ، يا  تفگ : دوب ، یمیمـص  تسود  شردـپ  اب  شیپ  زا  دوب و  لماک  شمـسا  هک  ریخ  لـها  زا  يدرم  دـعس 

نم تفگ : وا  هب  دعـسنبا  تشاد  مه  لماک  لقع  شمـسا  دننامه  درم  نآ  يراد ؟ یمزع  میمـصت و  هچ  تسا ؟ هدـش  هچ  رگم  هدـش ، رگید 
، تسا ندروخ  بآ  لثم  نم  يارب  شتیب  لها  وا و  نتشک  اریز  مریگیم  هدهعب  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  گنج  يارب  ار  رگـشل  نیا  یهدنامرف 

رتخد رسپ  مالسلاهیلع  نیسح  لتق  هب  میمصت  دعس ، نب  رمع  يا  وت  رب  فا  تفگ : لماک  دیسر . مهاوخ  ير  تموکح  هب  متشک  ار  وا  هاگ  ره 
ینادیم چیه  ایآ  ياهدش ؟ هارمگ  تیاده  زا  هتـشگرب و  قح  زا  ایآ  رمع  يا  وت  هدـیقع  رب  وت و  رب  فا  ياهتفرگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هچ ره  ایند و  مامت  رگا  مسق  ادخب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  يراد ؟ ار  یسک  هچ  نتشک  دصق  يوریم و  هحفص 170 )  ) یسک هچ  گنج  هب 
نیـسح نتـشک  دـصق  هنوگچ  وت  سپ  مدرکیمن  ار  راک  نیا  مشکب  ار  مالـسلاهیلع  ربمایپ  تما  زا  رفن  کی  ات  دـندادیم  نم  هب  تسا  نآ  رد 
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هللا یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  رثوک  ضوح  رانک  هک  تمایق  يادرف  يراد ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  مالـسلاهیلع 
نانز رورـس  رـسپ  شلد و  يهویم  شمـشچ و  رون  شدنزرف و  هکیلاح  رد  يراد ، ترـضحنآ  هب  یباوج  هچ  يدرک  ادـیپ  روضح  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  دننامه  ام  نامز  رد  وا  هکیلاح  رد  ياهتشک  ار  تشهب  ناناوج  رورس  ءایبنا و  نانیشناج  رـسپ  ملاع و 
هار تدوخ  يارب  تسا  منهج  تشهب و  باب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تعاطا  دـننامه  وا  تعاطا  هدوب و  شدوخ  نامز  رد 

یکدنا زج  ایند  زا  یـشاب  هتـشاد  وا  رب  یئوس  دصق  ای  یناسرب  لتق  هب  ار  وا  هاگ  ره  مهدیم  تداهـش  ادخ  مان  هب  نم  نک  باختنا  ار  یتسرد 
رازه داتفه  رب  مدش  غراف  مالسلاهیلع  نیسح  نتـشک  زا  هک  یتقو  یناسرتیم  گرم  زا  ارم  تفگ : وا  هب  دعـس  نبرمع  دش . یهاوخن  دنمهرهب 

متـشاد ار  وت  تاجن  دصق  مدرک و  انـشآ  یتقیقح  ار  وت  نم  تفگ : وا  هب  لماک  دش . مهاوخ  بحاص  ار  ير  کلم  دوب و  مهاوخ  ریما  هراوس 
هب درک  هبلغ  نم  رب  یگنـشت  یگتـسخ و  درک و  ادج  هلفاق  زا  ارم  مبکرم  مدرک و  رفـس  ماش  يوس  هب  تردپ  اب  هکنادب  يدرکیم ، لوبق  رگا 

: متفگ یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : دید و  رید  لخاد  زا  ارم  بهار  مروخب ، یبآ  ات  متفر  رید  رد  هب  مدش و  هدایپ  مبسا  زا  متفر  یبهار  رید  يوس 
لام هب  ندیسر  يارب  دنشکیم و  ار  رگیدکی  هک  ایند  رطاخب  اهنآ  یتسه ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تما  زا  وت  تفگ : متسه ، هنشت 
لیو دیتسه  اهتما  نیرتدب  امش  تفگ : متسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  هموحرم  تما  زا  نم  متفگ : دننکیم ، هزرابم  رگیدکی  اب  ایند 

ناشتعاطا زا  هتـشک و  ار  اهنآ  دـیدرک و  ییافویب  ناتربمایپ  ترتع  رب  امـش  تماـیق ، رد  تسامـش  يارب  منهج ) رد  یتخـس  یلیخ  هاـگیاج  )
دب شنادنزرف  نانز و  اب  تشک و  دـیهاوخ  ار  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  امـش  هحفـص 171 )  ) هک ماهدناوخ  نامباتک  رد  نم  دـیدومن و  یچیپرس 

ار راک  نیا  امـش  هک  هاگنآ  يرآ و  تفگ : مینکیم ؟ ار  اهراک  نیا  ام  ایآ  بهار ، يا  متفگ : دـینکیم ، تراـغ  ار  شلاوما  هدرک و  يراـتفر 
دنمهرهب اـیند  زا  كدـنا  زج  وا  لـتاق  دنتـسرفیم و  تنعل  وا  لـتاق  رب  ناگدـنرپ  شوحو و  اهارحـص ، اـهایرد ، اـهنیمز ، اهنامـسآ ، دـینکیم 

کمک يارب  دنتـشاد  تسد  وا  نوخ  نتخیر  رد  هک  یناـسک  زا  کـی  چـیه  دـنکیم و  روهظ  وا  یهاوخنوخ  يارب  يدرم  سپـس  دوـشیمن ،
كاپ دـنزرف  لـتاق  وت و  نیب  نم  تفگ : بهار  نآ  زا  دـعب  دـنکیم ، هناور  منهج  يوس  هب  ار  وا  حور  هتـشک و  ار  وا  هکنآ  رگم  دریذـپیمن 

، مدرکیم تظفاحم  اهریشمش  شتآ  زا  ار  وا  مدوجو  مامت  اب  مدوب  وا  نامز  رد  رگا  مسق  ادخب  منیبیم  یکیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يدرم یـشابن  مه  تدوخ  وت  رگا  تفگ : مشاب ، ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  نـالتاق  زا  اداـبم  مسفن  زا  مربیم  هاـنپ  ادـخب  نم  بهار  يا  متفگ :
باذع دوب و  دهاوخ  وا  رب  منهج  لها  باذع  فصن  دشکب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رتخد  رـسپ  سک  ره  تسا و  وت  هب  کیدزن 

يرادوخ نم  هب  نداد  بآ  زا  دنک و  یگدنب  ار  ادخ  ات  دش  لخاد  تسب و  میورب  ار  رد  سپس  تسا ، رتتخس  ناماه  نوعرف و  باذع  زا  وا 
بهار زا  هک  هچنآ  يدنام ؟ بقع  ام  زا  ارچ  لماک  يا  تفگ : دعـس  تردپ  مدیـسر  هلفاق  هب  مدش و  راوس  مبکرم  رب  دیوگیم : لماک  درک .

هدوب هداتفا  بهار  نآ  رید  رب  شرذگ  رابکی  نآ  زا  لبق  هک  داد  ربخ  نم  هب  دعـس  سپـس  ییوگیم ، تسار  تفگ : مدرک ، لقن  مدوب  هدینش 
وت هک  دیسرتیم  دوب و  نارگن  تردپ  تشک و  دهاوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  تسا  يدرم  نامه  نیا  هداد  ربخ  وا  هب 

باذع فصن  هک  ینک  جورخ  وا  رب  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  ریگب ، هلـصاف  وا  زا  شاب و  رود  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  سپ  یـشاب  نیـسح  لتاق 
ات دوب  هدـنز  رتمک  ای  زور  کی  وا  دـندیرب و  ار  لماک  نابز  داد  روتـسد  دیـسر و  دایزنبا  هب  ربخ  نیا  دـنیوگ : دـشاب ، وت  نآ  زا  منهج  لـها 
نم ءاشح  ألا  ضقرتت  ۀعول  کل  مک  ءاروشاع  موی  ای  یلاعت ) هللا  ۀمحر   ) یـضر دیـس  يهدیـصق  يهمادا  هحفـص 172 ) . ) تفر ایند  زا  هکنیا 

کیلع ادبأ  اهدارط  اهرکب و  ریمـضلا  یـشغت  یترـسح  بئاتک  تلاز  دج ال  ای  اهداربا  یف  تغلاب  ولو  ارح  ۀلغ  یبلق  داع  الا  تدع  ام  اهداقیا 
یف متنأ  عیبرلا و  مکداج  لوقأء  اهدایج  راذع  اوعلخ  ۀسلج  یهه  امنا  تغلب و  ام  ءانثلا و  اذه  اهداغی  ءاکبلا  اهحواری  مل  نا  ۀحوفـسم  عمداو 
یلا نویعلا  توف  تمـس  اذا  موجنلا  یلع  ءانثلا  فیک  اهداهو  یبرلا و  نم  لابجلا  نیأ  یحئادمب  الع  مکل  دـیزتسأ  مأ  اهدالب  عیبر  ۀـنوأ  لک 

اهداعب اهئایض و  اهئالجب و  اهفاصوأ  نع  سمشلا  عولط  ینعأ  اهداعبا  يدم 

هکلب دشن  هتشک  وا  دناهتفگ  هک  نخس  نیا  در  دندش و  لیلذ  وا  لتق  اب  مدرم  تساهتبیصم و  نیرتگرزب  زا  نیسح  ماما  تبیـصم  هکنیا  رد 
نانآ ءالتبا  تلع  دوشیمن و  نانآ  قح  رد  نارگمتس  همئا و  نالتاق  عنام  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  یلیالد  نایب  هدوب و  وا  هیبش 
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هکلب دشن  هتـشک  وا  دناهتفگ  هک  نخـس  نیا  در  دندش و  لیلذ  وا  لتق  اب  مدرم  تساهتبیـصم و  نیرتگرزب  زا  نیـسح  ماما  تبیـصم  هکنیا  رد 
للع رد  نانآ  ءالتبا  تلع  دوشیمن و  نانآ  قح  رد  نارگمتـس  همئا و  نـالتاق  عناـم  نآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  یلیـالد  ناـیب  هدوب و  وا  هیبش 

یفوک رفعج  نب  دـمحم  زا  ینیوزق  دـمحا  نب  رفظم  زا  ینیوزق  راـسی  نب  یلع  نب  دـمحم  هدرک : لـقن  هر )  ) قودـص خیـش  موحرم  عیارـشلا 
هحفص 173)  ) مالسلاهیلع قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  لقن  یمـشاه  لضف  نب  هللادبع  زا  یفوک  رازخ  نب  ناملـس  زا  دایز  نب  لهـس  زا  يدسا 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  تلحر  زور  اما  تسا  هیرگ  نزح و  مغ و  تبیصم و  زور  اروشاع  زور  هک  تسا  هنوگچ  ربمایپ  رسپ  يا  مدرک : ضرع 
مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تداهش  زور  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زور  مالـسلااهیلع و  همطاف  تلحر  زور  هلآ و  هیلع و 

باحصا نوچ  تسا  رترب  اهزور  مامت  زا  تبیصم  ثیح  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زور  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسین ؟ نینچ 
نسح و همطاف و  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  اب  دندوب ، دـنوادخ  تاقولخم  نیرتزیزع  دـندوب و  رفن  جـنپ  هک  ءاسک » »

دوجو تفر  ایند  زا  مالسلااهیلع  همطاف  یتقو  دوب ، بلق  توق  رطاخ و  یلست  مدرم  يارب  اهنیا  دوجو  اب  دندنام و  یقاب  مالـسلاامهیلع  نیـسح 
نسح و كرابم  دوجو  دیـسر  تداهـشب  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه  دـندوب ، بلق  توق  مدرم  يارب  نیـسح  نسح و  یلع و 

يارب مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوجو  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یتقو  دوب  بلق  توق  رطاخ و  یلـست  مدرم  يارب  نیـسح 
مدرم يارب  ات  دنامن  یسک  ءاسک  باحصا  زا  رگید  دیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اما  دوب  بلق  توق  رطاخ و  یلـست  مدرم 

همه تایح  دننام  شتایح  هکنانچمه  دوب  اهنآ  همه  تلحر  مکح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تلحر  اذل  دـشاب . بلق  توق  رطاخ و  یلـست 
نبای مدرک : ضرع  دیوگیم ، یمشاه  لضف  نب  هللادبع  تسا . تبیصم  زور  نیرتگرزب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  اذل  دوب  اهنآ 

نیـسحلا نب  یلع  یلب  دومرف : شدادـجا ؟ شردـپ و  دـننام  دـشیمن  مدرم  لد  یلـست  بجوم  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دوجو  هنوگچ  هللا  لوسر 
ار شنانخـس  هدـیدن و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دوب  قلخ  رب  شردـپ  زا  دـعب  ادـخ  تجح  ناگدـننک و  تدابع  ياـقآ  مالـسلاهیلع 
اب ار  مالسلامهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، نینمؤملاریما ، مدرم  هکیلاح  رد  دوب ، هدیـسر  وا  هب  شناردپ  زا  ثرا  روطب  وا  ملع  دوب و  هدینـشن 

مدرم لد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  اهنآ  هرطاخ  لاح و  دندرکیم  هاگن  اهنآ  هب  هاگ  ره  دندوب  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
رد نادـقف  ساـسحا  نیا  دـنداد و  تسد  زا  ار  ادـخ  دزن  هحفـص 174 )  ) ناراوگرزب هدهاشم  مدرم  دـنتفر  ایند  زا  اهنآ  یتقو  دـشیم ، هدـنز 

شتداهش زور  نیاربانب  تفریم  تسد  زا  هک  دوب  اهنآ  نیرخآ  هک  اریز  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نادقف  رد  زج  دوبن ، عماج  اهنآ  مادکچیه 
؟ دندیمان تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  مدرم  نیا  هنوگچ  مدرک  ضرع  دـیوگیم : یمـشاه  لضف  نب  هللادـبع  تسا . تبیـصم  زور  نیرتگرزب 

دندرک تسرد  رابخا  وا  يارب  دنتفر  دیزی  شیپ  ماش  رد  مدرم  دیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  یتقو  دندومرف : دعب  دندرک و  هیرگ  ماما 
هیرگ و زا  ار  مدرم  اـت  دـندیمان  تکرب  زور  ار  نآ  دندیـسر ، اروشاـع  زور  عوضوم  هب  یتقو  دـنتفرگ ، اـیند  لاـم  زا  هزیاـج  ایادـه و  وا  زا  و 

ترضح سپس  دنک . مکح  ام  اهنآ و  نیب  ادخ  مکح  دندومن و  كربت  رورس و  يداش و  لوغشم  ار  اهنآ  هدرک و  لفاغ  تبیـصم  يرادازع و 
دنرامشیم و ام  تایاور  زا  ار  نآ  هدرک و  عضو  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتمک  شررض  مالسا  يارب  دوخ  عوضوم  نیا  ومع ، رـسپ  دندومرف :

تداهـش هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـننکیم  روصت  هک  تسنیا  نآ  دـندقتعم و  ام  تماما  هب  دنتـسه و  ام  ناتـسود  زا  هک  دـننکیم  روصت 
یتمذم چیه  تسین و  هیماینب  يارب  یتمذم  تمالم و  چیه  سپ  هدش  هبتشم  مدرم  يارب  رما  مالسلاهیلع  میرم  نب  یسیع  دننامه  هکلب  هدیسرن 

دعب همئا  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدشن ، هتشک  نیـسح  دنک  روصت  سک  ره  ومع ، رـسپ  يا  تسین ، اهنآ  روصت  نامگ و  رب  مه 
هدش و رفاک  دنوادخ  هب  دنک  بیذکت  ار  اهنآ  سک  ره  دـناهداد و  ترـضح  نآ  تداهـش  دروم  رد  هک  يرابخا  رد  هدرک  بیذـکت  ار  وا  زا 

نایعیش هرابرد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  دیوگیم : لضف  نب  هللادبع  دونشب . هک  سک  ره  يارب  تسا  رده  شنوخ 
هللادبع هحفص 175 ) . ) میوجیم تئارب  اهنیا  زا  نم  دنتـسین و  نم  نایعیـش  اهنیا  دومرف : دیئوگیم ؟ هچ  دنیوگیم  ار  نخـس  نیا  هک  ناتدوخ 

ةدرق اونوک  مهلانلقف  تبـسلا  یف  مکنم  اودـتعا  نیذـلا  متملع  دـقل  و  : » دـیامرفیم هک  مدیـسرپ  لاعتم  دـنوادخ  لوق  زا  دـیوگیم : لضف  نب 
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مدرم نآ  هب  اهکوخ  اهنومیم و  نیا  دنتـشاذگن و  یقاب  دوخ  زا  یلـسن  دندرم و  دـعب  دـندش  خـسم  زور  هس  اهنیا  دومرف : ترـضح  نیئـساخ »
دنک تنعل  ادخ  دومرف : سپـس  تسا ، مارح  ناشتـشوگ  مه  تاناویح  نیا  هدـنامن و  یقاب  يرثا  چـیه  اهنآ  زا  دـنراد و  تهابـش  هدـش  خـسم 

قوقح ءادا  یهلا و  تابجاو  ندروآ  اجب  زا  رارف  اب  و  كرشم ، دندش و  رفاک  ادخ  هب  دندرمـش و  زیچان  ار  هانگ  اهنیا  ار ، هضوفم  نارگولغ و 
قاحسایبا هب  تفگ ، هک  تسا  لقن  ینادمه  ریشب  نب  ورمع  زا  شدانساب  هر )  ) قودص خیش  موحرم  لاصخ  زا  راحب  رد  دنتـشگ . هارمگ  نآ 

نب رجح  دیسر و  تردق  هب  هیبا  نب  دایز  دیسر و  لتق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ  تفگ : دندش ؟ لیلذ  عقوم  هچ  مدرم  متفگ :
قاحسا زا  هر )  ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  زا  هر )  ) یسربط بلاطیبا  نب  دمحا  روصنم  نبا  دیعس  خیش  جاجتحا  رد  دیسر . تداهش  هب  يدع 
تـسدب نآ  زا  ار  تالکـشم  لئاسم و  هک  دهدب  نم  هب  یباتک  متـساوخ  هر )  ) يرمعلا نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  تسا  لقن  بوقعی  نب 

ار وت  دنوادخ  يدرک ، اضاقت  هک  هچنآ  دوب : هدش  موقرم  نینچ  هک  دروآ  میارب  جـع )  ) رـصع ماما  میالوم  زا  ياهتـشون  تسد  هاگنآ  مروایب ،
ۀبارق رگید  سک  چـیه  ادـخ و  نیب  هکنادـب  درادـب ، مدـق  تباث  ار  وت  نامیاهومع  رـسپ  ام و  تیبلها  زا  نم  نارکنم  لباقم  رد  دـنک و  داشرا 

رفعج و میوـمع  هار  اـما  تسا و  مالـسلاهیلع  حوـن  رـسپ  دـننامه  وا  هار  تسین و  نـم  زا  دـنک  راـکنا  ارم  سک  ره  درادـن ، دوـجو  یلیماـف ) )
رگم مینکیمن  لوبق  ام  ار  امش  لاوما  اما  تسا  مارح  شندروخ  وجبآ ، مکح  اما  و  تسا ، مالـسلاهیلع  فسوی  ناردارب  هار  دننامه  شدنزرف 

هب هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد  ام  هب  ادـخ  هحفص 176 )  ) هچنآ دهدن ، تساوخ  سک  ره  دهدب و  تساوخ  یـسک  ره  امـش ، ندش  كاپ  رطاخب 
نیـسح دنیوگیم  هکنانآ  اما  دننکیم و  نییعت  تقو  هک  اهنآ  دـنیوگیم  غورد  سب ، دـنادیم و  ادـخ  طقف  جرف  روهظ  اما  تسا ، هداد  امش 

میمت نب  هللادبع  نب  میمت  زا  مالسلاهیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  تسا . یهارمگ  نتـسب و  غورد  رفک و  تسا  هدشن  هتـشک  مالـسلاهیلع 
ياهدع هفوک  رد  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هب  هک : هدش  لقن  يوره  تلـص  ابا  زا  يراصنالا  یلع  نب  دمحا  زا  شردپ  زا  یـشرقلا 

وهس هک  یسک  اهنت  دنیوگیم ، غورد  دومرف : دشیمن ، عقاو  وهس  شزامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب  دنیوگیم : هک  دنتـسه 
روصت دنتـسه ، ياهدـع  اـهنآ  ناـیم  رد  مالـسلاهیلع  هللا  لوـسر  نباـی  مدرک : ضرع  تسین . ییادـخ  وا  زج  هک  تسا  ییادـخ  نآ  دـنکیمن 

اهنامسآ هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  دنتشک ، ار  یماش  دعـس  نب  ۀلظنح  وا  هیبش  هکلب  هدشن  هتـشک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دننکیم ،
«، الیبس نینموملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی  نل  و   » دننکیم لالدتـسا  نآرق  هیآ  نیا  هب  مالـسلاهیلع و  یـسیع  ترـضح  دـننامه  درک ، جورع 

دروم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رابخا  بیذـکت  اب  اهنآ  داـب ، ناـشیا  رب  ادـخ  تنعل  بضغ و  دـنیوگیم  غورد  دومرف : ترـضح 
لتق هب  زین  ار  مالسلاهیلع  نیسح  زا  رتهب  دیسر و  لتق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مسق  ادخب  دناهدش ، رفاک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهش 

ادـخب دوشن ، هتـشک  هک  تسین  تیب  لها  ام  زا  سکچیه  دـندوب و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمومریما  هک  دـندناسر 
ادخ لوسر  هب  درک و  هاگآ  عوضوم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ارم  و  دش ، مهاوخ  هتـشک  مس  اب  رکم و  هلیح و  اب  زین  نم  مسق 

نینموملا یلع  نیرفاـکلل  هللا  لـعجی  نل  و   ) ناحبـس راـگدرورپ  هتفگ  اـما  و  هداد . ربـخ  دـنوادخ  يوـس  زا  لـیئربج  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ءایبنا ندش  هتـشک  زا  شدوخ  دنوادخ  الا  و  هدادن ، يرترب  لیلد  تجح و  ثیح  زا  نینمؤم  رب  ار  رافک  دنوادخ  دـیامرفیم : دـنوادخ  الیبس )
قودص خیش  موحرم  هحفص 177 ) . ) دنتشادن يرترب  ءایبنا  رب  ناهرب  لیلد و  هار  زا  رافک  لاحنیا  اب  تسا و  هداد  ربخ  نآرق  رد  رافک  تسدب 

دزن نم  دنیوگیم : هک  دنکیم  لقن  یناقلاط  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  جاجتحا  رد  یسربط  خیش  نیدلا و  لامکا  عیارـشلا و  للع  رد 
، دوب اهنآ  نایم  رد  مه  يرـصقلا  یـسیع  نب  یلع  هک  دندوب  مه  یتعامج  مدوب و  ۀیکزلا ) سفن  هللا  سدق   ) حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  خـیش 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  ایآ  تفگ : سرپب ، دومرف : مسرپب ، امـش  زا  يزیچ  مهاوخیم  تفگ : دش و  دنلب  حور  نب  نیـسح  يوس  هب  يدرم 
یلو رب  ار  شنمـشد  دنوادخ  تسا  زیاج  ایآ  تفگ : درمنآ  یلب ، دومرف : دوب ؟ ادخ  نمـشد  وا  لتاق  ایآ  تفگ : یلب ، دومرف : دوب ؟ ادـخ  یلو 

بطاخم اراکـشآ  ار  مدرم  دنوادخ  هکنادب  نک : هجوت  میوگیم  تیارب  هچنآ  هب  دومرف : هحور ) هللا  سدق   ) مساقلاوبا دنک ؟ طلـسم  شدوخ 
دننامه يرـشب  هک  هدرک  ثوعبم  اهنآ  يارب  ناشدوخ  فنـص  سنج و  زا  يربمایپ  هکلب  هتفگن  نخـس  يداـع  روط  هب  اـهنآ  اـب  هدادـن و  رارق 

سنج زا  هک  مه  یتقو  دنتفریذپیمن  ار  وا  نانخس  دندشیم و  نازیرگ  وا  زا  درکیم  ثوعبم  اهنآ  رب  رـشب  ریغ  زا  يربمایپ  رگا  هک  تساهنآ 
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ات مینکیمن  لوبق  ار  وت  نخس  ام  یتسه  ام  لثم  مه  وت  دنتفگ : مدرم  تفریم ، هار  رازاب  هچوک و  رد  دروخیم و  ماعط  هک  داتسرف  ناشدوخ 
سپ میرادن ، ار  نآ  ییاناوت  ام  تسامش و  صوصخم  لیلد  نآ  هک  مینادب  میروایب و  ار  نآ  لثم  میناوتن  ام  هک  يروایب  ام  يارب  یلیلد  هکنیا 
دوب راطخا  راذنا و  زا  دعب  نافوط  تازجعم  نآ  زا  یکی  هک  دندوب  ناوتان  نآ  زا  رگید  تاقولخم  هک  داد  رارق  ءایبنا  يارب  یتازجعم  دنوادخ 
شتآ هب  ار  یهلا  ربماـیپ  هک  یتقو  دوب  شتآ  ندـش  کـنخ  درـس و  تازجعم : نآ  هلمج  زا  دـندش ، قرغ  نازاـبجل  نیدـناعم و  یماـمت  سپ 
همـشچ گنـس  زا  ایرد ، ندش  هتفاکـش  هلمجنآ : زا  دوب . ریـش  شناتـسپ  رد  هک  دروآ  نوریب  يرتش  تخـس  يهرخـص  زا  يربمایپ  دـنتخادنا .

نذاب هحفص 178 )  ) ندرک هدنز  ار  هدرم  نداد و  افش  ار  ییانیبان  یسیپ و  ضارما  ندمآ و ... دوجوب  اهدژا  کشخ  ياصع  زا  ندش ، يراج 
هریغ رمقلا و  قش  تاناویح ، اـب  نتفگ  نخـس  یتقو  دـننکیم . هریخذ  اـی  دـنروخیم و  دوخ  هناـخ  رد  مدرم  هک  هچنآ  زا  نداد  ربخ  و  ادـخ ،
رارق نیا  رب  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  فطل  ریدـقت و  دـنهد ، ماـجنا  ار  راـک  نآ  دـننامه  دـنناوتیمن  نارگید  دوشیم و  هئارا  یتازجعم  نینچ 

ياههنیمز یمامت  رد  دـنوادخ  دوب  رارق  رگا  دـنریگ ، رارق  روهقم  بولغم و  هاگ  دـنوش و  بلاغ  هاگ  اههزجعم  نیا  اـب  وا  ءاـیبنا  هک  دریگیم 
تفریمن و ادخ  ریغ  يوس  هب  یسک  رگید  دنتفرگیمن  رارق  ناحتما  دروم  دندشیمن ، راتفرگ  اهنآ  درکیم ، زوریپ  نیفلاخم  رب  ار  دوخ  ءایبنا 
رد لاعتم  دنوادخ  اما  دشیمن ، مولعم  اهدمآ  شیپ  اهالب و  اهیراتفرگ و  رب  ناشربص  يرترب  شزرا و  تروص  نیا  رد  دـیتسرپیمن  ار  وا  زج 

ناشنانمـشد رب  يرترب  یتمالـس و  لاح  رد  روبـص و  اهیراتفرگ  تالکـشم و  رد  ات  هداد  رارق  نیریاس  دـننامه  ار  ءایبنا  تالاح  يروما  نینچ 
، هک دیمهف  دـنهاوخ  مدرم  یطیارـش  نینچ  رد  دنـشاب و  رگمتـس  ریغ  ربکتم و  ریغ  عضاوتم و  يدارفا  تالاح  نیا  یمامت  رد  دنـشاب و  رکاش 
تجح و تروص  نیا  رد  دنیامن  تعاطا  ار  شنالوسر  دننک و  یگدـنب  ار  وا  دـیاب  سپ  تسا ، اهنآ  ربدـم  اهنآ و  قلاخ  دـنراد  يراگدرورپ 

دنزرویم نایصع  تفلاخم و  دانع و  ای  دننکیم  ییادخ )  ) تیهولا ياعدا  دنوشیم و  جراخ  یهلا  دودح  زا  هک  یناسک  هیلع  رب  ادخ  لیلد 
دهاوخ تانایب  تایآ و  اب  دارفا  یتخبـشوخ  و  یتخبدـب )  ) تکاله دوب و  دـهاوخ  دـننکیم ، نامتک  هدـش  لزان  یهلا  ءایبنا  رب  هک  ار  هچنآ  و 

( همحرلا هیلع   ) حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  يوس  هب  زور  نآ  يادرف  دیوگیم : قاحـساوبا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  تیراهق .) رابجا و  هن   ) دوب
نودب مدش  دراو  وا  رب  یتقو  تفگیم ؟ دوخ  شیپ  زا  تفگ ، ام  هب  زورید  هک  ینانخس  نآ  ایآ  متفگیم : دوخ  شیپ  هک  یلاح  رد  متـشگرب 

نم يارب  دزادـنیب  تسد  رود  ییاج  هب  ارم  داـب  اـی  دـیابرب ، ارم  یغرم  اـی  متفیب  نامـسآ  زا  رگا  میهاربا  نب  دـمحم  يا  دومرف : نم  هب  همدـقم 
لصا و زا  ار  نانخس  نیا  همه  هکلب  میوگب ، دوخ  شیپ  زا  مدوخ و  يأر  هب  ار  يزیچ  هحفص 179 )  ) ادخ نید  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتاراوگ 
: تسا لقن  مالسلاهیلع  شردپ  زا  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  دانسا  هب  لاصخ  زا  راحب  رد  مدینش . هیلع  هللا  تاولـص  ادخ  تجح  زا 

رهطم كاپ و  نانآ  هکلب  دـننکیمن  هانگ  مالـسلاهیلع  ءاـیبنا  اریز  دـش  راـتفرگ  لاـس  تفه  هاـنگ  مرج و  نودـب  مالـسلاهیلع  بویا  ترـضح 
شیاهیراتفرگ همه  هب  مالسلاهیلع  بویا  دومرف : ترـضح  گرزب ، هن  کچوک و  هانگ  هن  دنراد  هانگ  هب  لیم  هن  دننکیم و  هانگ  هن  دنتـسه ،

یـسک وا  زا  تاروذاق  تشز و  راک  دشن  جراخ  وا  زا  اهنیا  لاثما  طلخ و  نوخ و  دشن  تشز  شتروص  دشن ، مامـشتسا  وا  ندب  زا  يدب  يوب 
یئایبنا و اب  دنوادخ  نینچ  نیا  دماین  شیپ  شیارب  وضع  صقن  دـشن  مک  وا  ندـب  زا  يزیچ  داتفین و  تشحو  هب  وا  ندـید  زا  یـسک  دـیدن و 

دزن وا  دنتـسنادیمن  اریز  دندرکیم  يرود  وا  زا  شیرهاظ  فعـض  رقف و  رطاخب  مدرم  طقف  دنکیم . راتفر  دیامنیم ، ناشراتفرگ  هک  ءایلوا 
ءایبنا يراتفرگ  ثیح  زا  مدرم  نیرتالاب  نیرتشیب و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا و  شزرااب  مرتحم و  ردقچ  ادخ 

ات دـنوش  کچوک  مدرم  رظن  رد  هک  دـنکیم  راتفرگ  یگرزب  ياهالب  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  تسا .» رتهیبش  اـهنآ  هب  سک  ره  سپـس  دنتـسه ،
لالدتـسا قیرط  نیا  زا  ات  اهتمعن و ... زا  هدرک  هدارا  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـننیبب  دـنوشن و  لئاق  یئادـخ  هاگیاج  اهنآ  يارب  مدرم 

کچوک ریقحت و  شفعـض  رطاخب  ار  فیعـض  ات  صاصتخا . ای  تسا  قاقحتـسا  اـی  تسا  هنوگ  ود  هب  ادـخ  يوس  زا  تمعن  دـننادب  دـننک و 
ار هک  ره  تسادخ  بناج  زا  يرامیب  هک  دننادب  دـننکن و  ریقحت  تمذـم و  شـضرم  رطاخ  هب  ار  رامیب  شرقف ، رطاخ  هب  ار  ریقف  دنرامـشن و 

دیامنیم تخبشوخ  ای  هارمگ و  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  نارگید و  تربع  يارب  دهدیم  افـش  دهاوخب  نامز  ره  دهاوخب ، روط  ره  دهاوخب 
هحفـص 180)  ) دهدیمن ماجنا  دشاب  حلـصا  هچنآ  زج  دنکیم و  راک  هنامیکح  دناریم و  مکح  تلادع  هب  اهنیا  همه  رد  الع  لج و  دنوادخ 
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شیامرف زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دنکیم : لقن  ریکبنبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  باتک  نامه  رد  تسین . ادخ  يوس  زا  زج  ناگدنب  ییاناوت  و 
: متفگ ریثک ) نع  وفعی  و  : ) دیامرفیم دنوادخ  دومرف : مکیدیا ) تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  مکباصا  ام  و  : ) دیامرفیم هک  مدرک  لاوس  دنوادخ 

هکیتسردب دوبن ) هانگ  لباقم  رد  اهیراتفرگ  نیا  : ) دومرف دندیـشک ؟ يراتفرگ  ردقنیا  هک  دـندوب  هدرک  راک  هچ  شتیبلها  مالـسلاهیلع و  یلع 
ثحب هک  لاح  حیضوت : دشاب . هدرک  یهانگ  هکنیا  نودب  درکیم  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  هبترم  داتفه  زور  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رخآ هب  ار  ثحب  ناشیاهیراتفرگ  نینمؤم و  ءایبنا و  زا  یـضعب  بئاصم  للع  رد  تاحیـضوت  ياهراپ  رکذ  اـب  دیـسر ، همئا  يراـتفرگ  لـلع  هب 
زا يدابآ  دعـس  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  زا  عیارـشلا ) للع   ) باتک رد  هر )  ) هیوباب نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص  خیـش  موحرم  میناـسریم :

باتک رد  دومرف : ترضح  نآ  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  ۀعامـس  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  یقربلا  هللادبع  نب  دمحا 
دنـشابیم و ناشنامیا  بیترت  هب  مدرم  سپـس  اهنآ  نانیـشناج  سپـس  ناربمایپ  ایالب  ثیح  زا  مدرم  نیرتراتفرگ  هک ، تسه  مالـسلاهیلع  یلع 
، دوب دهاوخ  رتشیب  مه  شیایالب  دشاب  حیحـص  مه  شلمع  حیحـص و  شنید  سک  ره  سپ  دوشیم ، راتفرگ  شکین  لامعا  هزادنا  هب  نموم 

مه شلمع  رادـقمیب و  شنید  سک  ره  تسا و  هدادـن  رارق  نیرفاک  تازاجم  ناکم  نینمؤم و  شاداـپ  لـحم  ار  اـیند  دـنوادخ  هکنیا  يارب 
رد نیمز . يوس  هب  ناراب  تکرح  ات  دـنکیم  تکرح  رتعیرـس  راکزیهرپ  نمؤم  يوس  هب  الب  تسا ، رتمک  مه  شیاـهیراتفرگ  دـشاب  فیعض 

دـشاب یهوک  هلق  رد  نموم  رگا  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  شردـپ  زا  هزمحیبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  باـتک  نآ 
نیسحلا نب  یلع  زا  باتک  نامه  رد  دهد . شاداپ  وا  هب  قیرط  نیدب  ات  دنتـسرفیم  وا  هحفص 181 )  ) تیذا يارب  ار  یسک  لجوزع  دنوادخ 

ءایبنا و زا  هدوب  نم  زا  لبق  سک  ره  نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  شردپ  زا  مالـسلاهیلع 
وا يوس  هب  ار  یسک  دنوادخ  دشاب  یهوک  رس  رب  نمؤم  رگا  دوش ، راتفرگ  دنک  تیذا  ار  وا  هک  یـسک  هب  هکنآ  رگم  دوریمن  ایند  زا  نینمؤم 

ماهدـش دـلوتم  ردام  زا  هک  یناـمز  زا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ددرگ . رتشیب  وا  شاداـپ  اـت  دـنک  تیذا  ار  وا  اـت  دتـسرفیم 
مـشچ هکیلاح  رد  دیزیرب  اود  ارم  مشچ  دعب  یلع  مشچ  لوا  تفگیم : تفرگیم  درد  لقع  مشچ  رگا  یتح  هتـسبن  تخر  نم  زا  تیمولظم 
لضف دمحمیبا  زا  شدانسا  هب  نادلبلا  لئاسم  باتک  رد  شدوخ  طخ  هب  هر )  ) یسوط خیش  زا  یمیدق  بتک  یـضعب  رد  تشادن . يدرد  نم 

یلع رب  یـسراف  ناملـس  هک : تسا  لـقن  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  يدرم  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباـج  زا  اـعفار )  ) ناذاـش نب 
رفاک هک  اهنآ  مدرک  توعد  متعاطا  هب  ار  مدرم  مامت  نم  ناملس  يا  دومرف : ترضح  دیسرپ : شترضح  هرابرد  وا  زا  دش و  دراو  مالسلاهیلع 

ألم رد  نم  هارمه  دسانشب  تسرد  ارم  قح  سک  ره  متـسه ، اهنآ  دروم  رد  منهج  رایتخا  بحاص  نم  دندش ، بذعم  منهج  شتآ  رد  دندش 
دنتسه نایملاع  راگدرورپ  شرع  هراوشوگ  اهنیا  ناملس  يا  دومرف : سپ  دندش  لخاد  مالسلااهیلع  نیسح  نسح و  سپس  دوب . دهاوخ  یلعا 

ادخ دنک  دییات  ارم  سک  ره  هتفرگ  نامیپ  مدرم  زا  نم  يارب  دـنوادخ  تسا ، نانز  نیرتهب  ناشردام  ددرگیم و  نشور  تشهب  اهنیا  رون  هب  و 
نادـیواج و هملک  هغلاـب و  تجح  نـم  تـسا و  شتآ  شهاـگیاج  هدرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  دـنک  بیذـکت  ارم  سک  ره  هدرک و  دـییأت  ار 
هحفص 182)  ) مردام ردپ و  تسا  نینچ  مه  لیجنا  تاروت و  رد  نینمؤملاریما  ای  تفگ : ناملـس  متـسه . یهلا  ناریفـس  يهراصع  هصالخ و 
هاـگآ و نآ  زا  مدرم  سوفن  هک  متفگیم  یبلاـطم  وت  زا  دـندرکیمن  ریفکت  عنم و  ارم  رگا  مدرم  مسق  ادـخب  ناـیفوک ، هتـشک  يا  وـت  يادـف 

رییغت ببـس  بویا و  هصق  وت  درک و  ادـیپ  تاجن  فسوی  وت  مان  ابو  درک  هبوت  مدآ  وت  مان  اـب  هک  ییادـخ  تجح  وت  هک  اریز  دـشیم  نشور 
رتـهب ادـخ  تفگ : داد ؟ رییغت  ار  وا  تمعن  دـنوادخ  هچ  يارب  دوب و  هچ  بویا  هصق  ینادـیم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  يدوب . وا  تمعن 

رما نخـس  نیا  تفگ : درک و  کش  نم  کـلم  تردـق و  رد  دـش  هتخیگنارب  نتفگ  نخـس  هب  یتقو  دومرف : دـینادیم ، رتهب  امـش  دـنادیم و 
ار وا  مدرک  راتفرگ  ءالب  هب  ار  مدآ  نم  يدرک ؟ کش  ماهتـشاد  اپب  ار  نآ  نم  هک  یتروص  رد  ایآ  دمآ : ادن  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا ، یگرزب 
. تسا گرزب  يرما  یلاع و  نخـس  ییوگیم ، وت  دش و  وا  میلـست  درک و  مالـس  نینمؤملاریما  ناونعب  وا  هب  نوچ  متـشذگ  وا  زا  مدیـشخب و 

لئاسم باتک  زا  هر )  ) یسوط خیش  طخ  زا  دئاوفلا  زنک  باتک  زا  رارسالا  ةاکشم  راونالا و  ةآرم  مانب  دوخ  باتک  رد  فیرش  نسحلاوبا  خیش 
هک بویا  ترضح  تالاح  رد  هدرک و  لقن  ار  نآ  اهتمسق  یضعب  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  يدرم  زا  یفعج  رباج  زا  نادلبلا 
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دوب مور  لها  زا  يدرم  ربمایپ  بویا  دنیوگیم : باتک  لها  زا  اهنیا  ریغ  بعک و  بهو و  دـنکیم  لقن  شئارع  رد  یبلعث  زا  هدـمآ  راحب  رد 
رد تشاد و  يوق  ناوزاب  اـهقاس و  هاـتوک ، ندرگ  قلخ ، شوخ  اـبیز و  ینامـشچ  دـعجم ، ياـهوم  تشاد ، گرزب  يرـس  دـنلب و  دـق  يدرم 
زا شردام  دوب و  مالـسلاهیلع  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  صیع  نب  مور  نب  حزار  نب  صوما  نب  بویا  وا  رباص و  راتفرگ  دوب  هتـشون  شیناشیپ 

رارق ناوارف  خارف و  وا  رب  ار  ایند  دوب و  هداد  رارق  شربمایپ  دیزگرب و  مدرم  نایم  زا  ار  وا  دـنوادخ  دوب  مالـسلاهیلع  ناراه  نب  طول  ناگداون 
معا نایاپراهچ  عون  ره  زا  دوب و  بویا  نآ  زا  دوب  نآ  رد  هچنآ  ره  اههوک و  راومه ، ياهتشد  ماش  ياهنیمزرـس  زا  یعیـسو  هقطنم  دوب  هداد 

ره هک  تشاد  نیمز  هعطق  دصناپ  تشادن ، وا  هزادناب  سکچیه  هک  دوب  اراد  يدحب  غالا  دنفسوگ و  هحفص 183 )  ) بسا و واگ و  رتش و  زا 
جنپ و راهچ ، هس ، ود ، مه  نیمز  هعطق  ره  تالآ  رازبا  و  دوب ، یلاوما  دالوا و  رـسمه و  هدرب  ره  يارب  درکیم و  هرادا  هدرب  دصناپ  ار  مادـک 
هب زوـسلد  يوقتاـب و  راـکوکین و  يدرف  وا  دوـب و  هداد  یناوارف  لاـیع  لـها و  بوـیا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تـشاد و  لوئـسم  رومأـم و  رتـشیب 
ادخ ياهتمعن  هب  دومنیم و  یگدیـسر  نارفاسم  هب  تشادیم و  یمارگ  ار  نامهم  درکیم  یتسرپرـس  ار  نامیتی  نانز و  هویب  دوب ، نادـنمزاین 

ریصبیبا زا  ناکسمنبا  زا  رحب  نب  هللادبع  زا  لاضفنبا  زا  شردپ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  درکیم ... ءادا  ار  ادخ  قوقح  رکاش و 
ایند رد  ایالب  نآ  هب  لیلد  هچ  هب  دندیـسرپ : بویا  ترـضح  يراتفرگ  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  دـنکیم : لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا 

هک دوب  ینامز  رد  نیا  اهتمعن و  نآ  رکـش  ندروآ  اجب  دوب و  هدرک  اطع  وا  هب  ایند  رد  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  رطاـخب  دومرف : دـش ؟ راـتفرگ 
نیا ایادخ  تفگ : دیزرویم  تداسح  وا  هب  دیدیم و  ار  بویا  تمعن  رکـش  تفریم و  الاب  اذل  دوب  هدـشن  مورحم  شرع  ریز  زا  نیعل  سیلبا 
سپ دروآیمن ، اجب  رکش  هاگچیه  دوبن  تمعن  همهنیا  رگا  يداد  وا  هب  ایند  رد  هک  تسا  ییایاطع  همه  نآ  رطاخب  بویا  ینادردق  رکـشت و 

سیلبا مدرک ، طلسم  شدالوا  لام و  هب  ار  وت  دمآ : ادن  تسین ، رازگ  رکـش  وت  هاگرد  هب  هاگچیه  دوش  مولعم  ات  نک  طلـسم  وا  يایند  هب  ارم 
طلسم شیاهتعارز  هب  ارم  تفگ : ناطیش  دش ، رتشیب  بویا  ساپس  رکش و  اما  درک ، دوبان  درب و  نیب  زا  ار  بویا  دالوا  لام و  مامت  زین  نوعلم 
ناطیـش دش ، رتشیب  بویا  ساپـس  رکـش و  دیـشک ، شتآ  هب  ار  بویا  عرازم  مامت  شراصنا  ناوعا و  اب  ناطیـش  يدش ، طلـسم  دمآ  ادن  نک ،

، نک طلسم  شندب  هب  ارم  تفگ : ناطیش  دش ، رتشیب  بویا  يرازگ  رکـش  درک  دوبان  زین  ار  اهنآ  نک ، طلـسم  شماشحا  هب  ارم  ایادخ  تفگ :
ار شندـب  مامت  هلبآ  دـیمد  بویا  ندـب  هب  دوخ  سحن  سفن  اـب  ناطیـش  بویا ، نامـشچ  لـقع و  زجب  دـش  هحفص 184 )  ) طلـسم شندب  هب 

دمآ دوجوب  مرک  شندـب  رد  هکنیا  ات  دروآ  اجب  ار  ادـخ  ساپـس  دـمح و  زاب  بویا  یلو  تشذـگ  ینالوط  ینامز  قیرط  نیدـب  تفرگارف و 
قلخ اجنآ  زا  ار  وت  ادـخ  هک  اجنامه  هب  درگرب  تفگیم : تشاذـگیم و  دوخ  ياجب  ار  نآ  وا  داـتفایم و  شندـب  زا  اـهمرک  نآ  زا  یـضعب 
نب فسوی  رتخد  تمحر  وا  رـسمه  دـنتخادنا  ياهلبزم  رد  هدرک و  نوریب  يدابآ  زا  ار  وا  يداـبآ  مدرم  تفرگ و  وب  شندـب  هکنیا  اـت  هدرک 

بویا ياهیراتفرگ  یتقو  دروآیم . بویا  يارب  تفرگیم و  کـمک  هقدـص و  مدرم  زا  هک  دوب  مالـسلاهیلع  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی 
: تفگ اهنآ  هب  دـندربیم  رـسب  یهوک  رد  هدرک و  ایند  كرت  هک  دـمآ  وا  باحـصا  زا  ياهدـع  شیپ  دـید ، ار  وا  ربص  سیلبا  دیـشک و  لوط 

بویا یکیدزن  هب  هکنیمه  دـنتفر  بویا  يوس  هب  هدـش و  راوس  ار  ناـشیاهرتسا  اـهنآ  دیـسرپب  شیراـتفرگ  زا  راـتفرگ و  درم  نیا  دزن  دـیورب 
وا دزن  اهنآ  دوب  یناوج  اهنآ  نایم  رد  دـنتفر  وا  دزن  هدایپ  هتـسب و  رگیدـکی  هب  ار  اـهرتسا  سپ  دـندرک  مر  اـهرتسا  نفعت  تدـش  زا  دندیـسر 

یسک ام  اریز  دریگب  مشخ  ام  رب  دنوادخ  میهاوخب  ارت  شـشخب  ام  رگا  دیاش  وگب  ام  هب  ار  تهانگ  دوشیم  رگا  بویا  يا  دنتفگ : هتـسشن و 
ياهمقل نم  دـنادیم  وا  هک  مراگدرورپ  تزع  هب  تفگ : بویا  دـنکب ، ناهنپ  نارگید  زا  ار  یعوضوم  هکنآ  رگم  میدـیدن  راـتفرگ  نینچ  ار 

هکنآ رگم  دـماین ، شیپ  یعوضوم  مراگدرورپ  تعاطا  رد  هاگچیه  دروخیم ، ماعط  نم  هارمه  یفیعـض  ای  یمیتی  هکنآ  رگم  مدروخن  ماعط 
دیدرک يراتفردب  نانچ  ادخ  ناربمایپ  اب  ردقنآ  هک  ارچ  امـش  يور  داب  تشز  تفگ : ناوج  نآ  متفریذپ ، مدوخ  ندب  رب  ار  اهنآ  نیرتتخس 
هاگداد رد  هاگ  ره  اراگدرورپ  تفگ : بویا  دومن ، راکـشآ  تشاد  ناهنپ  شراـگدرورپ  تداـبع  زا  هک  هچنآ  دـمآ و  مشخ  تریغ و  هب  هک 

ام هب  ار  لیالد  هحفص 185 )  ) بویا يا  هک : دمآ  ادص  داتسرف و  ار  يربا  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  یتفریذپیم ، ارم  لیلد  متفرگیم  رارق  لدع 
ود ینادـیم  وت  اراـگدرورپ  تفگ : بویا  موشیمن  رود  وت  زا  مکیدزن و  وت  هب  نم  نوـنکا  میاهداد و  رارق  تیمکح  هاـگیاج  رد  ار  وـت  وـگب 
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هب ار  وت  ایآ  مدرواین ؟ اجب  ار  وت  رکـش  ساپـس و  ایآ  متفریذـپ  دوب  رتتخـس  مناج  هب  هک  ارنآ  رگم  دوخ  تعاـطا  رد  يدادـن  نم  هب  روتـسد 
وت زا  مدرم  هکیلاح  رد  داد  ربص  وت  هب  ادخ  یگدـنب  هار  رد  یـسک  هچ  بویا  يا  دـمآ : باوج  نابز  رازه  هد  اب  ربا  نآ  زا  مدرکن ؟ دای  یکاپ 

بویا تسوت ، رب  تنم  يراذگیم ، تنم  ادخ  رب  ایآ  يدرمـش  گرزب  ار  وا  يدرک و  دای  یکاپ  هب  يدرک و  دمح  ار  ادخ  وت  دـندوب و  لفاغ 
هب ادنوادخ  تفگ : سپـس  تسب ) كاخ  اب  ار  شناهد  ادخ  لباقم  رد  دوخ  ریقحت  ناونعب   ) تشاذگ شناهد  رد  تشادرب و  كاخ  يرادقم 
دـش جراخ  بآ  اجنآ  زا  دیبوک  نیمز  رب  شیاپ  اب  داتـسرف  یکلم  مه  دـنوادخ  يدرک ، ردـقم  نم  يارب  نینچ  وت  نوچ  مایـضار  وت  ياضر 

دومن و داجیا  زبسرـس  یغاب  وا  يارب  دنوادخ  تشگزاب ، لبق  زا  رتناوج  شاهتـشذگ و  زا  رتهب  یعـضو  هب  بویا  تسـش  بآ  نآ  اب  ار  بویا 
رسمه دش ، سونأم  وا  اب  هدش و  تبحص  لوغشم  وا  اب  تسشن و  وا  اب  کلم  نآ  دنادرگرب و  وا  هب  ار  وا  هعرزم  دالوا و  لام و  لایع و  لها و 

اجنآ دید ، دیـسر و  بویا  یلبق  تنوکـس  لحم  هب  ات  دـمآ  راد  تشوگ  یناوختـسا  هراپ  اب  دوب ) هتفر  بویا  يارب  اذـغ  هیهت  يارب  هک   ) بویا
ییالب هچ  بویا  يا  تفگ : دادرس و  هیرگ  هلان و  بویع  رسمه  سپ  دندرکیم ، تبحـص  هتـسشن و  مه  اب  درم  ود  هدرک و  ادیپ  رییغت  رایـسب 

هدنادرگرب وا  هب  ار  شتامعن  هدرک و  رود  وا  زا  ار  ایالب  دنوادخ  هک  دید  ار  شرـسمه  یتقو  تفر  ولج  دز و  ادص  ار  وا  بویا  هدمآ ؟ ترس 
بویا يارب  اذغ  هیهت  يارب  بویا  رـسمه  هک  دوب  نآ  رطاخب  نیا  و   ) هدش هدـیرب  شرـسمه  ناوسیگ  دـید  بویا  دروآ ، ياجب  رکـش  هدـجس 

اذـغ يرادـقم  بویا  يارب  داد  ار  شناوسیگ  راچان  مه  وا  میهدـب  ماعط  وت  هب  ام  اـت  هدـب  ار  تناوسیگ  دـنتفگ  اـهنآ  تفر  ياهداوناـخ  شیپ 
زا دنزب ، هنایزات  دص  وا  هب  هک  درک  دای  مسق  تفرگارف و  ار  وا  مشخ  دید  هدیرب  هحفص 186 )  ) ار وا  ناوسیگ  بویا  ترضح  یتقو  تفرگ )

، دش نیگمغ  تحاران و  یلیخ  بویا  هدوب ، نانچ  نینچ و  ترـسمه  ناوسیگ  ندـش  هدـیرب  ناتـساد  هک  دـش  هتفگ  بویا  هب  دـنوادخ  يوس 
برض کی  تفرگ و  كزان  هخاش  ای  گرب  هعطق  دص  سپ  ثنحت » الو  هب  برـضاف  اثغـض  كدیب  ذخ  و   » داتـسرف یحو  وا  هب  دنوادخ  سپ 
یلوال يرکذ  انم و  ۀمحر  مهعم  مهلثم  هلها و  هل  انبهو  و  : » دومرف دنوادخ  سپـس  دـش . جراخ  شدـنگوس  زا  تروصنیدـب  دز و  وا  هب  مارآ 

شیارب ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  دـنادرگرب  وا  هب  دـندوب  هدرم  وا  يراتفرگ  زا  شیپ  هک  ار  وا  لایع  لها و  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  باـبلالا »
رتشیب يزیچ  هچ  يراتفرگ  تدم  نیا  رد  دندیـسرپ  تیفاع  ندروآ  تسدـب  زا  سپ  بویا  ترـضح  زا  دـندرک ، یگدـنز  وا  اب  درک و  هدـنز 

عمج ار  اهنآ  داتسرف ، ورف  الط  زا  ییاهگرگت  وا  لزنم  رد  دنوادخ  دومرف : ترضح  سپـس  نانمـشد ، تتامـش  تفگ : دوب ؟ تخـس  وت  يارب 
؟ يدـشن ریـس  بویا  يا  تفگ : وا  هب  لیئربج  درکیم ، عمج  زین  ار  اهنآ  بویا  دربیم  ار  يدادـعت  داب  دـیزویم  داـب  نآ  رـس  تشپ  درکیم 
: هک هدش  لقن  سابعنبا  زا  نیرـسفم  یـضعب  زا  صـصق  دلج  رد  راحب  رد  دوشیم ؟ ریـس  شراگدرورپ  تمعن  قزر و  زا  یـسک  هچ  تفگ :

دنوادخ هک  رسپ  تفه  تشاد و  رتخد  تفه  نآ  زا  شیپ  دروآ ، ایندب  رسپ  شش  تسیب و  دنادرگرب  ار  شیناوج  بویا  رسمه  يارب  دنوادخ 
هلها هانیتآ  و  : ) دیامرفیم هک  دنوادخ  مالک  دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریصبیبا  زا  باتک  نآ  رد  درک . هدنز  شیارب  زین  ار  اهنامه 

زا هدـع  نآ  دـنوادخ  دومرف : دـنادرگرب ؟ بویا  هب  ار  اـهنآ  لـثم  هنوـگچ  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم  مهعم ) مهلثم  و 
هدنز دوب  هتفر  ایند  زا  بویا  يایالب  تلعب  هک  ینادنزرف  دـننامه  دوب  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  شیراتفرگ  زا  سپ  هک  ار  بویا  نادـنزرف 

تیصو لموح  شدنزرف  هب  شتلحر  ماگنه  ترضحنآ  تشاد و  لاس  هس  تصش و  بویا : هک  تسا  لقن  باتک  نآ  رد  هحفص 187 ) . ) درک
ار مدرم  ات  درک  رما  ار  وا  هدیمان و  لفکلاذ  ار  وا  هداد و  رارق  ربمایپ  ار  مالـسلاهیلع  بویا  نب  رـشب  شدنزرف  وا  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  درک :

شدنزرف هب  زین  رشب  درک و  رمع  لاس  جنپ  هاجنپ و  مه  وا  تفر ، ایند  زا  ات  تشاد  تماقا  ماش  رد  رمع  مامت  وا  دنک ، توعد  ادخ  یگناگی  هب 
. داد رارق  ربمایپ  ار  بیعش  شدنزرف  وا  زا  سپ  دنوادخ  هک  درک  تیصو  نادبع 

بیعش ترضح  لاوحا  زا  ياهشوگ 

نیدم نب  تباث  نبا  اقنع  نب  نوقیص  نب  نورثی  بیعش  ترضح  مسا  دیوگیم : لماکلا  باتک  بحاص  بیعش  ترـضح  لاوحا  زا  ياهشوگ 
میهاربا ترضح  لسن  زا  بیعش  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، نیدم  دالوا  زا  لیکم  نب  بیعش  وا  دنتفگ : یضعب  تسا و  مالسلاهیلع  میهاربا  نب 
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اما درک ، ترجه  ماـش  هب  میهاربا  ترـضح  هارمه  هک  هدوـب  مالـسلاهیلع  میهاربا  هب  نینمؤـم  زا  یـضعب  نادـنزرف  زا  هکلب  هدوـبن  مالـسلاهیلع 
دنوادـخ هکنیا  دوب و  انیبان  ای  هدـید  بیـسآ  شنامـشچ  هدوب و  طول  رتخد  شگرزب  ردام  دوب و  مالـسلاهیلع  طول  رتخد  نادـنزرف  زا  بیعش 

هب بیعش  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسوا . نامشچ  ندوب  وس  مک  ای  انیبان  الامتحا  افیعض ) انیف  کیرنل  انا  و  : ) دیامرفیم
ۀکیا باحـصا  نامه  هک  نیدم  لها  هب  ار  وا  دنوادخ  دوب و  دروخرب  شوخ  شموق  زا  ناگدننک  هعجارم  اب  تسا و  فورعم  ءایبنالا  بیطخ 

زا املع  باحـصا و  یـضعب  زا  ۀـمورا  نابانبا  زا  راطع  دـمحم  زا  هیولیجام  زا  هر )  ) قودـص خـش  زا  باتک  نامه  رد  دومن . ثوعبم  دنتـسه 
مالـسلاهیلع بیعـش  دومرف : وگب : نخـس  ام  يارب  یلع  ای  دـنتفگ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  اعفار )  ) دـشار نب  بویا  زا  حاـنج  نب  دـیعس 

ناوج هکیلاح  رد  سپـس  دش  بیاغ  اهنآ  زا  یتدم  تشگ ، فیعـض  شیاهناوختـسا  دش و  ریپ  هکنیا  ات  درک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  شموق 
میتفریذپیمن ار  تنانخس  يدوب  ریپ  هک  یتقو  دنتفگ : درک  هحفص 188 )  ) توعد ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  مه  زاب  تشگرب ، اهنآ  دزن  دوب  هدش 

اب باـتک  ناـمه  رد  درک . غیلبت  ار  مدرم  ناوارف  ررکم و  روط  هب  ترـضح  نآ  زاـب  و  میریذـپب ؟ ار  تنانخـس  یتسه  ناوج  هک  لاـح  هنوگچ 
بارعا زا  دنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک : تسا  لقن  لیـضف  زا  هدرک  رکذ  الع  زا  هک  یـسک  زا  ۀمورانبا  زا  یلبق ، دنـس  نامه 

للع رد  درکیم . هیرگ  رایسب  بیعش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  و  بیعش ، لیعامسا ، حلاص ، دوه ، درکن  ثوعبم  ربمایپ  جنپ  زا  شیب 
یقر يدهم  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  یقر  میهاربا  نب  مسق  زا  نامیلس  نب  فسوی  نب  ورمع  زا  هر )  ) یناقلاط قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا 
هیرگ ردقنآ  ادـخ  تبحم  زا  بیعـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک : دـنکیم  لقن  سنا  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلادـبع  زا 

مه زاب  دنادرگرب  وا  هب  ار  وا  ییانیب  مه  زاب  دش ، انیبان  ات  درک  هیرگ  ردقنآ  مه  زاب  دنادرگرب ، وا  هب  ار  وا  ییانیب  دـنوادخ  دـش ، انیبان  ات  درک 
وت هیرگ  رگا  یهدب ؟ همادا  نینچ  یهاوخیم  یک  ات  بیعـش ، يا  دومن : یحو  وا  هب  دنوادخ  هبترم ، راهچ  ات  دـش  انیبان  ات  درک  هیرگ  ردـقنآ 

يالوم يا  درک : ضرع  ماهداد ؟ رارق  حاـبم  وت  هب  ار  نآ  تسا  تشهب  قوش  زا  رگا  ماهداد و  یـصالخ  منهج  زا  ار  وت  تسا ، منهج  سرت  زا 
هدروـخ هرگ  ملد  رد  وـت  تبحم  اـما  تشهب  قوـش  زا  هن  تسا و  منهج  سرت  زا  هن  نم  هیرگ  هک  ینادـیم  بوـخ  وـت  نـم ، ياـقآ  يا  نـم و 

ار نارمع  نب  یـسوم  دوخ  تبحـص  مه  تسا  نینچ  هک  لاح  سپ  دومرف : دـنوادخ  مسرب ، وت  ءاـقل  هب  اـی  منک  ربص  وت  تبحم  رد  مناوتیمن 
ار وت  تبحم  یتسود و  نم  سپ  تسا  نینچ  هک  اقح  دومرف : دـنوادخ  دـیامرفیم : هر )  ) قودـص خیـش  موحرم  مهدیم . رارق  وت  راکتمدـخ 
، دـندوب طهر  نادـنزرف  زا  اروع  اـب  معلب  مالـسلاهیلع و  بویا  مالـسلاهیلع و  بیعـش  تسا : لـقن  بهو  زا  قودـص  زا  راـحب  رد  مدرک . لوبق 

ماش هب  وا  هارمه  دندروآ و  نامیا  وا  هب  درک  ادـیپ  هحفص 189 )  ) تاجن وا  دنتخادنا و  شتآ  هب  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هک  يزور 
طهر لسن  زا  مالسلاهیلع  میهاربا  زا  دعب  لیئارـساینب و  زا  شیپ  ناربمایپ  مامت  دندرک و  جاودزا  طول  ترـضح  نارتخد  اب  دندرک و  ترجه 
دننام دندوب  یتما  هکلب  وا  يهریشع  زا  هن  دندوب و  بیعـش  هلیبق  زا  هن  اهنآ  دومن و  ثوعبم  نیدم  لها  هب  ار  بیعـش  دنوادخ  سپ  دنـشابیم ،

تمواقم تقاط  وا  رصاعم  ناهاشداپ  زا  کی  چیه  هک  دنتشاد  ییوگروز  هاشداپ  اهنآ  دش ، ثوعبم  اهنآ  هب  مالسلاهیلع  بیعش  هک  اهتما  ریاس 
مه دندرکیم و  فرصت  مارحب  ار  مدرم  لام  مه  دندومنیم  بلقت  یشورف و  مک  دندرکیم ، تنایخ  تالماعم  رد  تشادن ، ار  وا  لباقم  رد 

لماک یلیخ  دنتفرگیم  سپ  ار  يزیچ  تقو  ره  اما  دندوب . شکرس  ياهمدآ  مه  دندرکیم و  بیذکت  ار  شربمایپ  مه  دندوب و  رفاک  ادخ  هب 
یـشورف و مک  ییاذغ و  داوم  راکتحا  اهنآ  هاشداپ  دندوب ، هدروآ  تسدـب  یناوارف  لانم  لام و  هجیتن  رد  دـنتفرگیم  تساک  مک و  نودـب  و 
، رجاف یهاـشداپ  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  نم  راـک  نیا  درک  لاؤس  بیعـش  زا  هاـشداپ  دومرف ، هظعوم  ار  اـهنآ  بیعـش  درک ، زاـغآ  ار  تناـیخ 
« انتیرق نم  کعم  اونمآ  نیذلا  بیعـش و  ای  کنج  رخنل  : » دـنکیم لقن  نینچ  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  درک  جارخا  ار  وا  موق  بیعـش و  هاشداپ 
اب ار  بیعـش  ترـضح  ءاشن » ام  انلاوما  یف  لعفن  ناوا  انؤابآ  دبعی  ام  كرتن  نا  كرمات  کتالـصا  بیعـش  ای  اولاقف   » درک غیلبت  رتشیب  بیعش 

مرگ و ناشبرش  بآ  هجیتن  رد  تشذگ  تروص  نیدب  زور  هن  دومن  طلسم  اهنآ  رب  ار  یگنشت  امرگ و  دنوادخ  دندرک ، تیذا  رهـش  زا  دیعبت 
يالاب یهایـس  ربا  دنوادخ  ۀکیالا ) باحـصا  و  : ) دومرف اهنآ  هرابرد  دنوادخ  دندرک و  رارف  اهلگنج  هب  راچان  دـش ، برـش  لباق  ریغ  روش و 

رفن کی  یتح  هکیروطب  دنتخوس  یگمه  ات  داتسرفورف  اهنآ  رب  ربا  نآ  زا  یشتآ  سپ  دندش ، عمج  نآ  هیاس  ریز  رد  یگمه  داتسرف  اهنآ  رس 
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لوسر دزن  هاگ  ره  هحفـص 190 ) (. ) هلظلا موی  باذع  مهذخاف  : ) هک تسا  دـنوادخ  لوق  نامه  نیا  درکن و  ادـیپ  تاجن  تاجن  اهنآ  زا  مه 
شموق رـس  رب  الب  نیا  یتقو  دوب ، دهاوخ  ءایبنا  بیطخ  تمایق  زور  دومرفیم : دمآیم  نایم  هب  نخـس  بیعـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
تیاور دیامرفیم : هر )  ) یـسلجم موحرم  راوگرزب  همالع  دندنام . اجنامه  رمع  رخآ  ات  دندمآ و  هکم  هب  شناوریپ  بیعـش و  ترـضح  دمآ 

وا هب  اجنآ  مالسلاهیلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  درک و  تنوکس  اجنآ  تشگرب و  نیدم  هب  اجنآ  زا  بیعش  ترضح  هک  تسا  نیا  حیحص 
باتک رد  ثحب  لیمکت  تسا . هدـش  لقن  سابعنبا  زا  نخـس  نیا  هک  درک  یگدـنز  لاس  ود  لهچ و  تسیود و  بیعـش  ترـضح  دیـسر و 
یهاچ وا  غاب  رد  ات  داتـسرف  ارم  کلملادبع  نب  ماشه  دیوگیم : يو  هک  تسا  لقن  دیعـس  نب  لهـس  زا  ةوبنلا  باتک  رد  هیوبابنبا  زا  جئارخ 

ریز شتـسار  تسد  مدید  دیفـس  سابل  اب  هرخـص  يور  ار  يدرم  میدنک  ار  نآ  فارطا  مدرک  ادیپ  ار  ياهمجمج  تماق  تسیود  منک ، رفح 
میتشاذگیم شرس  ریز  ار  شتسد  نامز  ره  دش و  يراج  نوخ  دوب  شرس  رد  هک  یمخز  زا  میتشادرب  شرس  ریز  زا  ار  شتـسد  دوب ، شرس 

يوس هب  ارم  متـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیعـش  هداتـسرف  حلاص  نب  بیعـش  نم  دوب : هدش  هتـشون  شـسابل  رد  دمآیم ، دـنب  شنوخ 
ماشه هب  میدوب  هدید  هک  هچنآ  دـنتخیر  نم  يور  رب  كاخ  دـنتخادنا و  هاچ  نیا  رد  ارم  هدز و  نم  هب  ار  تبرـض  نیا  اهنآ  هداتـسرف . شموق 

لثم و  دیعـس ، نب  لهـس  زا  ةوبنلا  باتک  رد  هیوبابنبا  زا  جئارخ  زا  راحب  رد  دـینادرگرب . دوخ  ياج  هب  ار  اجنآ  كاخ  تشون  ام  هب  میتشون ،
يوس هب  میومع  هارمه  اقیرفآ  رد  دـیوگیم : هدرک  لقن  یقیرفالا  دایز  نب  نمحرلادـبع  زا  دـئاوفلا » زنک   » باـتک رد  یکجارک  زین  ار  نیمه 
هزانج میدیـسر  زارد  ياهناخ  هب  میداد  همادا  ندنک  هب  یتدم  میدیـسر  مرن  لش و  یکاخ  هب  ات  میدنک  هعرزم  رد  ار  ییاج  میتفر  نامهعرزم 
متسه یعازوا  نانـس  نب  ناسح  نم  دوب : هتـشون  نینچ  میدناوخ  ارنآ  یتقو  دوب  شرـس  ریز  ياهتـشون  دوب و  اجنآ  يریپ  هحفص 191 )  ) درم

نیا رد  هدرک و  بیذـکت  ارم  منک  توعد  ادـخ  نید  هب  ار  اـهنآ  اـت  هقطنم  نیا  مدرم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بیعـش  هداتـسرف 
کلملادبع نب  نامیلـس  دناهتفگ  و  میامن . قح  ياعدا  اهنآ  هیلع  تمایق  رد  دنازیگنارب و  ارم  دنوادخ  هک  يزور  ات  دناهدرک  مینادنز  لادوگ 

هک دندید  ار  يدرم  نآ  ریز  دندروآ  نوریب  ار  هرخص  نآ  ياهرخص ، هب  دندیسر  دننکب . یهاچ  اجنآ  داد  روتسد  درک  رذگ  يرقلا  يداو  زا 
دوخ ياج  هب  یتقو  دـشیم ، يراج  شرـس  زا  نوخ  دنتـشادیمرب  هک  ار  شتـسد  دوب  هتـشاذگ  شرـس  ریز  ار  شتـسد  تشاد و  نهاریپ  ود 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیعش  هداتسرف  یناتغلا  بیعـش  نب  ثرح  نم  هک : دوب  شهارمه  ياهتـشون  دمآیم  دنب  شنوخ  دنتـشاذگیم 
. دناهدناسر لتق  هب  هدرک و  بیذکت  ارم  متسه  نیدم  يوس 

ایرکز زا  یهاتوک  دای 

دالوا زا  وا  تسا ، ندوب  رکذلا  مئاد  يانعم  هب  ایرکز  تسا ، فالتخا  تسا ، يربع  ای  یبرع  ایرکز  هملک  ایآ  هکنیا  رد  ایرکز  زا  یهاتوک  دای 
سدـقملا تیب  رد  اهنآ ، يایادـه  اهرذـن و  بحاـص  دوب و  لیئارـساینب  داـهز  ءاـملع و  دـیما  لـحم  هاـگهانپ و  هک  تسا  نارمع  نب  نوره 

نس ات  دوب ، رـسپ  دنزرف  يوزرآ  رد  هشیمه  درکیم . توعد  ادخ  نید  هب  ار  دوخ  موق  درکیم و  توالت  ار  تاروت  رتشیب  تشاد و  تنوکس 
ینا و بر   ) دیامرفیم شباتک  رد  مالسلاهیلع  ایرکز  لوق  زا  دنوادخ  دوب  هدش  دیفس  شنساحم  دیسر . یگلاس  تسیب  دصکی و  هب  شفیرش 

ایرکز رـسمه  دناهتفگ  زین  و  هدوب ، میرم  ردام  رهاوخ  عاشیا  دناهتفگ  یـضعب  ۀـنانح و  شرـسمه  مان  ابیـش » سارلا  لعتـشا  ینم و  مظعلا  نه 
زا هک  دوب  ناشهاشداپ  نادنزرف  دندوب و  لیئارساینب  ياسؤر  زا  ناثام  دالوا  هک  دوب  ناثام  نب  بوقعی  ناثام و  نب  نارمع  تنب  میرم  رهاوخ 

اـضاقت دالوا  دـنوادخ  زا  مه  وا  دوب و  ازان  یگلاـس  هحفص 192 )  ) نس 98 ات  ایرکز  رـسمه  دندوب . مالـسلاهیلع  دواد  نب  نامیلـس  نادنزرف 
ار ایرکز  ياهتاجانم  زا  یکی  نیثراولا ) ریخ  تنا  ادرف و  ینرذـت  بر ال  هبر  يداـنذا  اـیرکز  و  : ) دـیامرفیم وا  لوق  زا  دـنوادخ  هک  درکیم 

تشاذگیم شاهجوج  ناهد  رد  اذغ  هک  دندید  ار  ياهدنرپ  شرـسمه  هارمه  يزور  هکنیا  ات  هدومرف ، نایب  میرم  هروس  لوا  رد  یلاعتیادخ 
دـش و رادراب  ایرکز  رـسمه  عقوم  نآ  زا  هک  دـش  دـنلب  ناشلد  زا  هآ  دـش و  رتشیب  اهنآ  لد  رد  دـنزرف  قوش  دوب  مرحم  لوا  رد  هیـضق  نیا  و 
ار هعقاو  نآ  دـنوادخ  هک  ددرگ  رتشیب  شلد  شمارآ  ات  تساوخ  لیلد  کئالم  زا  ایرکز  دـنداد  تراشب  ییحی  مانب  يدـنزرف  ار  وا  کـئالم 
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ثالث سانلا  ملکت  نا ال  کتیآ  لاق  : ) دیامرفیم دنوادخ  دش  لالدتـسا  اهنآ  هب  هک  یتمالع  ۀـیآ ) یل  لعجا  بر  لاق  : ) دـنکیم نایب  نینچ 
تـسا لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ۀبقع  نب  مکح  زا  ادخ . رکذ  هب  زج  دیوگن  نخـس  زور  هس  هک  درک  ردقم  ایرکز  هب  دنوادخ  ایوس ) لایل 

سلاجم رد  سیلبا  هک : تسا  لقن  ینامی  هبنم  نب  بهو  زا  للع  رد  دـش . دـلوتم  ییحی  دـعب  هام  جـنپ  ادـخ  تراـشب  زا  سپ  دـیامرفیم : هک 
درک عیاش  ایرکز  هب  ءاشحف  لمع  دهدب و  تشز  تبسن  اهنآ  هب  ات  دزیم  تمهت  ایرکز  میرم و  ترـضح  هب  تفگیم و  نخـس  لیئارـساینب 

فاکش دش  یفلع  زا  رپ  يارحص  دراو  ایرکز  دندرک  لابند  ار  وا  رارشا  ناهیفـس و  ناطیـش ، سپ  درک  رارف  سرت  زا  دید  نینچ  ایرکز  یتقو 
تکرح دندرکیم  لابند  ار  ایرکز  هک  یمدرم  شیپاشیپ  سیلبا  دمآ ، مهب  ایرکز  ندش  ناهنپ  يارب  تخرد  دش . نآ  لخاد  دید . ار  یتخرد 

اب داد  روتسد  درک و  ادیپ  ار  دوب  هدش  ناهنپ  ایرکز  ترضح  هک  تمسق  نآ  درک  زادنارو  اپ  ات  رس  ار  تخرد  دیـسر  تخرد  نآ  هب  درکیم 
دش بیاغ  اهنآ  زا  هدرک و  كرت  ار  اهنآ  سیلبا  دندش . قرفتم  سپس  دندرک  عطق  طسو  زا  ار  تخرد  دننک و  هرا  ار  اجنآ  گرزب  یلیخ  هرا 

، داتسرف ار  کئالم  زا  ياهدع  دنوادخ  دیمهفن ، يزیچ  هرا  درد  زا  ایرکز  ترـضح  دوب ، هحفـص 193 )  ) اهنآ اب  سیلبا  رادید  نیرخآ  نیا  و 
، كاخ درکیمن و  ادـیپ  رییغت  ناشندـب  دـندوب  نینچ  زین  ءایبنا  ریاس  دـندناوخ و  زامن  وا  هب  زور  هس  شنفد  زا  شیپ  هداد و  لـسغ  ار  اـیرکز 

ینالوط ربخ  کی  رد  لماکلا  بحاص  زا  راحب  رد  دندشیم . نفد  سپـس  دشیم  هدـناوخ  زامن  ناشیارب  زور  هس  دروخیمن و  ار  اهنآ  ندـب 
دوب یناتخرد  يراد  هک  دـش  دراو  سدـقملا  تیب  کـیدزن  یناتـسب  هب  درک  رارف  سپـس  دیـسرت  مدرم  زا  مالـسلاهیلع  اـیرکز  هک  تسا  لـقن 

وا دزن  یتقو  نم ، فرط  هب  ایب  دز  ادـص  تخرد  نآ  درکیم  روبع  یتخرد  رانک  زا  ایرکز  سپ  داتـسرف ، اـیرکز  بلط  رد  ار  یکلم  دـنوادخ 
ار ایرکز  سابل  ياج  دمآ و  وا  لابند  هب  ناطیـش  دنام ، نآ  طسو  رد  دمآ و  مهب  فاکـش  نآ  دش و  فاکـش  لخاد  ایرکز  دش  قشنم  دیـسر 
هچ تفگ : دید و  دندوب  ایرکز  لابند  هک  ار  اهنآ  سپـس  دنک  دانتـسا ، نارگید  هب  ات  دروآ  نوریب  تخرد  يال  زا  ار  ایرکز  سابل  تخانش و 

تخرد نیا  يال  تشادرب و  فاکش  تخرد  هدرک و  رحـس  ار  تخرد  نیا  وا  تفگ : نوعلم  نآ  میتسه ، ایرکز  لابندب  دنتفگ : دیهاوخیم ؟
دـندرک و هقـش  ار  نآ  هرا  اب  ای  دـندرک و  عطق  ار  تخرد  نآ  هتفرگ و  يربت  زین  اـهنآ  داد  ناـشن  ار  شـسابل  مینکیمن ، رواـب  دـنتفگ : هتفر ،

. تفرگ اهنآ  زا  ار  ایرکز  ماقتنا  درک و  طلسم  مدرم  نآ  هب  ار  اهناسنا  نیرتثیبخ  دنوادخ  سپس  دش ، هتشک  نآ  نایم  رد  ایرکز 

ییحی ترضح  لاوحا  زا  ياهشوگ  رکذ 

هب ییحی  ترـضح  زا  شیپ  یـسک  هدش و  هتفرگ  نید ) ندرک  هدـنز   ) نیدـلا ییحا  زا  ییحی  هملک  ییحی  ترـضح  لاوحا  زا  ياهشوگ  رکذ 
قیدصت ار  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  توبن  هک  اریز  تسا ، روصح  قدصم و  دیس ، ترـضح  نآ  باقلا  زا  دوب ، هدشن  يراذگمان  مسا  نیا 

رد دوب  هدش  هحفص 194 )  ) ضیوفت وا  هب  تسایر  لیئارساینب  رد  ریزع  زا  دعب  تشادن و  تسایر  هب  ياهقالع  اما  دوب  شموق  سیئر  دومن و 
نیرتدهاز ناتخرد و  گرب  شیاذغ  دوب و  امرخ  فیل  زا  شـسابل  درکیم و  هیرگ  ادـخ  تبحم  زا  هشیمه  دیـسر و  توبن  هب  یگلاس  تفه 

تشاد و یمالغ  هن  دنامیم ، اجنامه  دیسریمارف  بش  اج  ره  دنیزگ ، انکس  نآ  رد  هک  ياهناخ  هن  یمهرد ، هن  تشاد ، يرانید  هن  دوب ، مدرم 
ياهدع ییحی  هب  ترـضح  نآ  يراذگمان  تلع  رد  دناهدرک  فالتخا  هتفگ : شریـسفت  رد  يربط  موحرم  دـننک . تمدـخ  وا  هب  ات  يزینک  هن 

وا دنوادخ  هکنیا  يارب  هتفگ : مه  هداتق  و  هتفگ ) سابعنبا  ار  نیا   ) درک هدنز  ندوب  میقع  زا  ار  شردام  وا  طسوت  دـنوادخ  نوچ  دـناهتفگ :
قدصم ییحی  ترضح  باقلا  زا  هکنیا  تلع  درک و  هدنز  توبن  اب  ار  وا  بلق  دنوادخ  هکنیا  يارب  دناهتفگ : یـضعب  درک و  هدنز  نامیااب  ار 

زا هک  ینخـس  زج   ) دـناهتفگ ار  نیمه  نیرـسفم  ماـمت  دوـب و  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  ینعی  هللا  ۀـملک  هدـننک  دـییأت  هک  تسنیا  تـسا 
ترضح دییأت  اذل  دوب  رتگرزب  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  زا  لاس  شـش  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  دیوگیم : وا  هک  هدش  لقن  هدیبعیبا 

وا دوب و  یسیع  ترضح  هدننک  دییأت  نیلوا  ییحی  ترـضح  دوب ) دهاوخ  لکـشم  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  يوس  زا  مالـسلاهیلع  یـسیع 
ترضح نآ  رما  راهظا  يارب  هلیسو  نیرتهب  یـسیع و  ترـضح  تازجعم  زا  یکی  نیا  تسا و  هللا  ۀملک  مالـسلاهیلع  یـسیع  هک  داد  تداهش 

دمآ رـس  تداـبع  ملع و  رد  دنتـشاد و  وا  دـهز  تقادـص و  هب  هک  یتخانـش  رطاـخب  دـنتفریذپیم  ار  ییحی  ترـضح  نخـس  مدرم  اریز  دوـب 
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تسا روصح  ترـضح  نآ  باقلا  زا  یکی  هکنیا  تلع  و  دوب . رتالاب  همه  زا  قلخ  نسح  اوقت و  ملح و  رد  دناهتفگ  اهیـضعب  دوب و  نارگید 
دناهدرک لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  مهنآ  هک  هداتق  نسح و  دوعـسمنبا و  سابعنبا و  زا  ار  نخـس  نیا  درکن و  رایتخا  رـسمه  هک : تسنیا 
ياهراک يزاب و  هب  ینعی  روصح  هدش : هتفگ  نینچمه  هتشاد و  هگن  رود  یناوهـش  تاذل  ار  دوخ  سفن  هک  تسنیا  روصح  يانعم  میدروآ ،

: تفگیم یهلا  هاگردب  هاگ  ره  دوب ، ياهبترم  دنلب  فیرـش و  ربمایپ  ینعی  هدوب  ناحلاص  زا  يربمایپ  هدشیمن و  هحفص 195 )  ) لخاد لطاب 
. هدش لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحیبا  زا  یفاک  راحب ، باتک  رد  بلطم  نیا  هک  ییحی . يا  کیبل  دومرفیم : ادخ  وا  باوج  رد  برای ،
: دومرفیم هک  مدینش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  مداخ  رـسای  زا  يرعـشا  ةزمح  نب  دمحا  زا  دعـس  زا  نویع  باتک  رد 

دنیبیم ار  اجنآ  لها  ترخآ و  دریمیم و  هک  يزور  دنیبیم و  ار  ایند  دـیآیم و  ایند  هب  هک  يزور  دـنراد  ار  سرت  نیرتشیب  مدرم  عقوم  هس 
یـسرت ره  زا  ار  وا  هداتـسرف و  دورد  ییحی  يارب  ناکم  هس  ره  رد  ادخ  دنیبیم و  هدیدن  ایند  رد  هک  یتانایرج  دوشیم و  هدنز  هک  يزور  و 

هس نیا  رد  مالسلاهیلع  میرم  نب  یسیع  ترـضح  نینچمه  و  ایح ) ثعبی  موی  تومی و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالـس  و  : ) هدومرف هداد و  تینما 
زا شردپ  زا  هر )  ) قودص خیش  زا  راحب  رد  ایح .) ثعبا  موی  توما و  موی  تدلو و  موی  یلع  مالسلا  و  : ) هداتسرف دورد  شدوخ  يارب  ناکم 
هب دـمآ  ایند  هب  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  هک  هاگنآ  تسا : لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هزمحیبا  زا  ناـبا  زا  ریمعیبا  زا  شردـپ  زا  یلع 
رد دیدرگیم . نشور  وا  رون  زا  هناخ  هدش و  هدنادرگرب  شردپ  هب  دعب  تشگ  ریـس  دـش و  هیذـغت  یتشهب  ياهرهن  زا  دـش و  هدرب  اهنامـسآ 

همسا مالغب  كرشبن  انا  ایرکز  ای  : ) دیامرفیم مالسلاهیلع  ییحی  هصق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک : هدمآ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت 
هداد و همادا  ار  ییحی  هصق  دـنوادخ  هدوب  هدـشن  قلخ  دـشاب  ییحی  شمـسا  هک  یـسک  وا  زا  شیپ  ینعی  ایمـس ) لبق  نم  هل  لعجن  مل  ییحی 
وا هب  ناکدوک  هدوب ، كدوک  وا  هک  دوشیم  مولعم  مکح  نیا  زا  ایبص ) مکحلا  هانیتآ  ةوقب و  باتکلا  ذـخ  ییحی  ای  : ) هک اجنآ  هب  دـسریم 

، دعب میاهدش  هحفص 196 )  ) قلخ گرزب  يرما  يارب  هکلب  میاهدشن  قلخ  يزاب  يارب  ام  مسق  ادخب  هآ ، دومرفیم : مینک  يزاب  ایب  دنتفگیم :
هک یسک  يارب  یگزیکاپ  ینعی  ةاکز ) و   ) ام ناگدنب  ریاس  شردام و  ردپ و  رب  تمحر  دورد و  ینعی  اندل ) نم  انانحو  : ) دیامرفیم دنوادخ 

راکوکین و شردام  ردـپ و  هب  هیدـلاوب ) اربو   ) درکیم زیهرپ  هانگ  رورـش و  زا  ینعی  ایقت ) ناک  و   ) دـیامن دـییات  ار  وا  درواـیب و  ناـمیا  وا  هب 
دصق ای  دشن ، اطخ  بکترم  هک  تسین  ياهدنب  چیه  دنزیمن  دناسریمن و  لتق  هب  ار  یسک  مشخ  رثا  رب  ایـصع ) ارابج  نکی  مل  و   ) دوب عیطم 
مالس و  : ) دیامرفیم دنوادخ  سپس  درک  مادقا  یهانگ  هب  هن  درک و  هانگ  هن  وا  هک  اریز  مالسلاهیلع  ییحی  ترضح  زج  دشاب  هدرکن  یئاطخ 

یل به  بر  لاق  هبر  ایرکز  اعد  کلانه  : ) دیامرفیم ایرکز  ییحی و  ترـضح  هصق  رد  زاب  و  ایح ) ثعبی  موی  تومی و  موی  دلو و  موی  هیلع 
ناتـسبات رد  یناتـسبات  ياهویم  ناتـسمز  رد  میرم و  رانک  رد  مالـسلاهیلع  ایرکز  هک  هاگنآ  ینعی  اعدلا ) عیمـس  کنا  ۀبیط  هیرذ  کندـل  نم 
دهاوخب ار  سک  ره  دـنوادخ  اریز  تسادـخ  دزن  زا  اهنیا  تفگ  ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  اهنیا  میرم  يا  تفگ : دـید و  ار  یناتـسمز  ياـههویم 

دمآ تفر و  میرم  تنوکـس  لحم  هب  ایرکز  زج  یـسک  اریز  تسادـخ  دزن  زا  اـهنآ  هک  درک  نیقی  اـیرکز  دـهدیم و  يزور  باـسح  نودـب 
، دتـسرفب یناتـسمز  هویم  ناتـسبات  رد  یناتـسبات و  هویم  ناتـسمز  رد  میرم  يارب  دناوتیم  هک  ییادخ  نآ  تفگ : دوخ  شیپ  هاگنآ  تشادـن ،

ۀبیط ۀـیرذ  کندـل  نم  یل  به  بر  لاق  هبر  ایرکز  اعد  كانهف   ) دـنک تیاـنع  دـنزرف  مرـسمه  نم و  يریپ  نس  رد  مه  نم  يارب  دـناوتیم 
هللا نا   ) دنداد ادن  دوب  تدابع  لاح  رد  هک  بارحم  رد  ار  ایرکز  هکئالم  ینعی  ۀکئالملا ) هتدانف  : ) دیامرفیم دـنوادخ  ءاعدـلا ) عیمـس  کنا 

قیدصت ار  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تهج  نآ  زا  اقدصم ) : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  ماما  هللا ) نم  ۀـملکب  اقدـصم  ییحیب  كرـشبی 
دهاوخن رایتخا  رـسمه  ینعی  اروصح )  ) و ادخ . تعاطا  رد  دـش  دـهاوخ  ادـخ  ناگدـننک  تعاطا  همه  سیئر  ینعی  ادیـس )  ) درک و دـهاوخ 
ترـضح هدننک  دییات  نیلوا  مالـسلاهیلع  ییحی  هحفـص 197 )  ) ترـضح هکنیا  دیامرفیم : ترـضح  دش  دهاوخ  حـلاص  ناربمایپ  زا  دومن و 

تقو ره  درکیم و  دمآ  تفر و  وا  هعموص  هب  نابدرن  اب  درکیمن ، دمآ  تفر و  میرم  هعموص  هب  ایرکز  زج  یسک  هدوب ، مالـسلاهیلع  یـسیع 
هتـشاد نایرج  هعموص  لخاد  اوه  هک  دوب  هدرک  تسرد  هعموص  يالاب  زا  یکچوک  هرجنپ  کی  درکیم  لفق  ار  هعموص  رد  تشگیمرب  مه 

دمآ تفر و  میرم  هعموص  هب  رگید  یـسک  دنکن  تفگ : دوخ  شیپ  دش  نارگن  تسا  هلماح  میرم  ترـضح  دـش  هجوتم  ایرکز  یتقو  دـشاب ،
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شرسمه تشاذگ ، نایم  رد  شرسمه  اب  ار  عوضوم  ایرکز  موش ، اوسر  نم  دننک و  کش  نم  هب  لیئارـساینب  دنکن  و  هدش ، هلماح  وا  دراد ؟
شرـسمه دزن  ار  میرم  ایرکز ، مسرپب  شلاح  زا  منیبب و  ات  روایب  نم  شیپ  ار  میرم  دناسریمن ، وت  هب  ریخ  زج  دـنوادخ  سرتن  ایرکز  تفگ :

رد ایرکز  رـسمه  دوب  رتگرزب  وا  زا  هک  شرهاوخ  دزن  میرم  یتقو  دومن ، تیافک  اـهنآ  ياـهلاؤس  هب  میرم  نداد  باوج  رد  دـنوادخ  دروآ و 
ناوناب گرزب  ردام ! يا  داد : ادن  درک و  راداو  مکش  نورد  زا  ار  شردام  داد  نذا  دوب  شردام  مکـش  رد  هک  ییحی  هب  ادخ  داتـسیان  وا  ربارب 

رد راچان  ایرکز  رسمه  يوشیمن ؟ دنلب  وا  ياپ  شیپ  ارچ  دراد  دوخ  دوجو  رد  ار  ملاع  نادرم  مامت  ياقآ  وا  هدش  دراو  وت  رب  ترخآ  ایند و 
يوس زا  مالسلاهیلع  یسیع  دییات  نیلوا  نیا  دومن و  میظعت  یـسیع  ترـضح  هب  دوب  شردام  مکـش  رد  هک  ییحی  دش و  دنلب  میرم  ياپ  شیپ 
نیسح نسح و  هدومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دوب . ییحی 

نسح نب  دمحا  زا  یلاما  رد  هیوبابنبا  ییحی . یسیع و  ینعی  دندمآ  ایندب  هلاخ  رتخد  ود  زا  هک  ود  نآ  زا  ریغ  دنتسه  تشهب  ناناوج  نایاقآ 
هنس رد  يدادغب  یتانق  مشاه  نب  دیعس  نب  هللادبع  دمحموبا  درک  ثیدح  ام  يارب  هک  دنکیم  لقن  همحـشیبا  نب  دیعـس  نب  دمحم  زا  ناطق 

هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هللادـبع  زا  لیبقیبا  زا  هعیهل  نب  هللادـبع  زا  هللادـبع  نب  ناسح  زا  حـلاص  نب  دـمحا  زا   285
نابهار رابحا و  ياسؤر  هب  یهاـگن  دـمآ  سدـقملا  تیب  هب  هک  هحفـص 198 )  ) دوب نیا  مالـسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  دـهز  هلمج  زا  دومرف :

دنلب ياهاج  رد  هداد و  روبع  نآ  زا  يریجنز  دننازوسیم و  ار  اهناوختـسا  دـنراد و  مشپ  زا  یهالک  وم و  زا  اهنآ  ییاهنهاریپ  دـید  تخادـنا 
سدـقملا تیب  هب  فابب  مشپ  زا  یهالک  وم و  زا  ینهاریپ  مه  نم  يارب  تفگ : دـمآ و  شردام  دـید  ار  اهنیا  یتقو  دـننکیم  نازیوآ  دجـسم 

ترـضح یتقو  منکیم ؟ تروشم  وا  اب  هراب  نیا  رد  دیایب  ادـخ  ربمایپ  یتقو  تفگ : شردام  منک ، تدابع  ار  ادـخ  نابهار  رابحا و  اب  مورب و 
ردقچ ردپ ، تفگ : یتسه ، یلاسدرخ  كدوک  وت  ینکب  ار  راک  نیا  تسین  مزال  وت  مرسپ  تفگ : دش ، هاگآ  ییحی  نانخس  زا  دمآ و  ایرکز 

: تفگ شرـسمه  هب  ایرکز  ترـضح  سپـس  ماهدـید ، رایـسب  تفگ : دـشاب ؟ هتفایرد  ار  اـهنآ  گرم  هک  ياهدـید  ارم  زا  رتکچوک  ناـکدوک 
رـس رب  ار  نیمـشپ  هالک  نت و  هب  ار  نیئوم  سابل  ییحی  ترـضح  درک ، نینچ  مه  وا  و  نک ، تسرد  مشپ  زا  یهـالک  وم و  زا  یـسابل  شیارب 

و درب ، نیب  زا  دیئاس و  ار  ییحی  فیعض  ندب  سابل  نآ  هکنیا  ات  دش  تدابع  لوغشم  نابهار  رابحا و  اب  تفر و  سدقملا  تیب  هب  تشاذگ و 
هیرگ هتفر  نیب  زا  تمـسج  زا  هک  هچنآ  هب  اـیآ  دومرف : یحو  وا  هب  دـنوادخ  درک  هیرگ  داـتفا ، شفیحن  فیعـض و  ندـب  هب  شرظن  وا  نوـچ 
هتفاب رطاخب  يدرکیم  نوریب  تنت  زا  مه  ار  یئوم  نهاریپ  نآ  يدرکیم  ادیپ  یهاگآ  منهج  شتآ  هب  رگا  مسق  ملالج  تزع و  هب  ینکیم ؟

ترضح شیپ  شردام  دیسر ، شردام  هب  ربخ  نیا  دوب ، هدشن  مخز  شیاههنوگ  هک  يروطب  درکیم ، هیرگ  ردقنآ  ییحی  ترضح  شندش ،
مدوخ تفگ : ییحی  دنتفگ ، وا  هب  هیرگ  رثا  رد  ار  ییحی  ياههنوگ  ندش  مخز  هتفر و  شیپ  نابهار  رابحا و  زا  یعمج  ایرکز و  تفر  ییحی 

، دوش نشور  منامـشچ  ات  دـنک  تیاـنع  نم  هب  ار  وت  متـساوخ  ادـخ  زا  نم  يراد ؟ یتلاـح  نینچ  ارچ  مرـسپ  تفگ : اـیرکز  ماهدـشن ، هجوتم 
رگم تفگ : ییحی  متفگ ؟ وـت  هب  يزیچ  نـینچ  نـم  یک  هحفـص 199 ) : ) تفگ ایرکز  يدرک  توعد  يراـتفر  نینچ  هب  ارم  وت  ردـپ  تفگ :

: تفگ ایرکز  دننک ؟ هیرگ  ادخ  سرت  زا  هک  یناسک  زج  دنک  روبع  دناوتیمن  نآ  زا  یـسک  هک  تسا  ياهندرگ  منهج  تشهب و  نیب  یتفگن 
ات  ) داد ناکت  ار  شـسابل  دـش و  دـنلب  ییحی  سپ  تسا ، نم  تلزنم  ماـقم و  زا  ریغ  هب  وت  تلزنم  ماـقم و  یتفاـی و  يدرک و  شـالت  سپ  یلب 
ار تیاههنوگ  کشا  مریگب و  ار  تیاههنوگ  مخز  ياج  هچراپ  هعطق  کی  اـب  یهدیم  هزاـجا  مرـسپ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  شرداـم  دورب )
درک و کشخ  ار  شیاههنوگ  کشا  تشاذگ و  شیاههنوگ  مخز  رب  دروآ  ياهچراپ  هعطق  سپ  يراد ، لیم  روط  ره  تفگ : منک ؟ کشخ 

يـالبال زا  کـشا  بآ  درـشفیم  ار  شـسابل  جـنرآ  یتـقو  درک  كاـپ  شـسابل  جـنرآ  اـب  ار  شنامـشچ  کـشا  درک . هیرگ  مـه  زاـب  ییحی 
نیا اراگدرورپ ، تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  درک  شنامـشچ  کشا  هب  شدـنزرف و  هب  یهاگن  ایرکز  تخیریم ، شناتـشگنا 

هب دـنک  هظعوم  لیئارـساینب  هب  تساوخیم  تقو  ره  ایرکز  ترـضح  یتسه . نیمحارلا  محرا  وت  تسا و  شنامـشچ  کشا  نیا  نم و  رـسپ 
تسـشن و لیئارـساینب  هظعوم  يارب  يزور  درکیمن ، تبحـص  منهج  تشهب و  زا  دـیدیم  اـجنآ  ار  ییحی  رگا  درکیم  هاـگن  دوخ  فارطا 
ار تیاور  نیا  تقونآ  دیدن  ار  ییحی  درک و  هاگن  شفارطا  هب  ایرکز  تسـشن  مدرم  نایم  رد  دیچیپ و  شیابع  هب  ار  شدوخ  ییحی  ترـضح 
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هوک نآ  ياپ  رد  تسا  نارکـس  نآ  مان  دـنیوگیم  تسا  یهوک  منهج  رد  درک : ثیدـح  نم  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  لیئربج  مبیبح  تفگ :
هک تسا  یهاچ  يداو  نیا  رد  دوشیم و  كانبضغ  نامحر  دنوادخ  بضغ  اب  هک  تسا  نابـضغ  هرد  نآ  مان  دنیوگیم  تسا  یعیـسو  هرد 

شتآ و زا  تسا  یـسابل  شتآ و  زا  تسا  یقودنـص  نآ  لخاد  رد  شتآ  زا  تسا  یتوبات  هاچ  نیا  لـخاد  رد  تسا  نآ  يدـنلب  تماـق  دـص 
هب هحفـص 200 )  ) رـس فدهیب  سپـس  نارکـس  زا  هاتلفغاو  تفگ : درک و  دـنلب  رـس  ییحی  شتآ ، زا  يدنبتـسد  شتآ و  زا  تسا  يریجنز 

هدرم منیبب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  مسرتیم  نک  ادیپ  ار  ییحی  زیخرب  تفگ : تفر و  شرـسمه  دزن  دـش  دـنلب  ایرکز  ترـضح  تشاذـگ  نابایب 
لابند تفگ : يدرگیم ؟ هچ  لابند  ییحی  ردام  دـنتفگ : دـندید  ار  وا  لیئارـساینب  ناناوج  زا  ياهدـع  داتفا  هار  وا  لابند  ییحی  ردام  دـشاب ،

وا زا  دندیـسر  یناـپوچ  هب  دـنداتفا  هار  ییحی ، رداـم  هارمه  زین  ناـناوج  نآ  هتـشاذگ  ناـبایب  هـب  ور  هدـش  مـنهج  زا  تبحـص  وا  شیپ  ییحی 
شردام نم  يرآ ، تفگ : دـیدرگیم ، ایرکز  نب  ییحی  لابند  امـش  ارهاظ  تفگ : يدـیدن ؟ ار  تایـصوصخ  نیا  اـب  یناوج  اـیآ  دندیـسرپ :

بآ لخاد  ار  شیاهاپ  هک  مدید  اج  نالف  رد  ار  وا  نالا  نم  تفگ : ناپوچ  هتشاذگ  نابایب  هب  رس  دناهدرک  تبحص  منهج  زا  وا  شیپ  متـسه 
مدوخ هکنآ  رگم  دروخ  مهاوخن  کنخ  بآ  نم  يالوم  يا  تتمظع  تزع و  هب  مسق  تفگیم : دوب  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  شرـس  هدرک و 

هب ییحی  ددرگرب ، هناخ  هب  وا  هارمه  دادیم  مسق  ادخ  هب  ار  وا  دنابسچ  هنیس  هب  ار  وا  رس  تسـشن  وا  دزن  تفر  شیپ  شردام  منیبب ، وت  دزن  ار 
رتمرن یمک  یمـشپ  سابل  یـشوپب ؟ یمـشپ  سابل  نآ  ياجب  يروآیم  رد  دوخ  نت  زا  ار  ییوم  ساـبل  اـیآ  تفگ : شرداـم  تشگرب ، هناـخ 

يا دنداد : ادن  باوخ  ملاع  رد  دشن  رادیب  زامن  يارب  درب و  شباوخ  دیباوخ  دروخ و  نآ  زا  تخپ  سدع  يرادقم  وا  يارب  درک ، لوبق  تسا 
ارم شزغل  اراگدرورپ  تفگ : دش و  رادیب  باوخ  زا  ییحی  يدرک ؟ ادـیپ  نم  راوج  زا  رتهب  يراوج  نم و  يهناخ  زا  رتهب  ياهناخ  ایآ  ییحی ،

، هدب ارم  ییوم  سابل  نآ  تفگ : شردام  هب  و  سدقملا ) تیب  هیاس  زج   ) تسـشن مهاوخن  هیاس  رد  دنگوس  تتزعب  اراگدرورپ  رامـشب  زیچان 
هب ایرکز  ترضح  دناشوپ ، وا  هب  دنادرگرب و  وا  هب  ار  ییوم  سابل  نامه  شردام  دزادنایم ، هکلهم  هب  ارم  امش  ياهیزوسلد  نیا  هک  متسناد 

، دربب تذل  يدام  یگدنز  زا  دـهاوخیمن  هدرک و  فشک  شدوجو  قامعا  زا  ار  تقیقح  وا  راذـگب ، شدوخ  لاح  هب  ار  مدـنزرف  تفگ : وا 
هب رابحا  هارمه  تفر و  سدقملا  تیب  هب  تشاذگ و  رـس  رب  ار  شهالک  هحفص 201 ) ، ) دیشوپ ار  شایلبق  سابل  دش ، دنلب  ییحی  ترـضح 

شردـپ زا  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  تسا  لقن  هر )  ) یـسوط رفعجیبا  دیعـس  خیـش  سلاـجم  رد  دـش . لوغـشم  ادـخ  یگدـنب 
مدآ ترـضح  زا  ناربماـیپ  همه  دزن  سیلبا  دـندومرف : هک  تسا  لـقن  مالـسلاهیلع  شنرادـپ  زا  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  زا  مالـسلاهیلع 

ترضح اب  ایبنا  همه  زا  شیب  و  دیسرپیم : ییاهزیچ  اهنآ  زا  تفگیم و  يزیچ  اهنآ  هب  تفریم و  مالسلاهیلع  حیسم  ترضح  ات  مالسلاهیلع 
یتسه نآ  زا  رتراوگرزب  وت  تفگ : سیلبا  مراد ، یتجاح  وت  زا  نم  تفگ : سیلبا  هب  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  يزور  دوب ، سونأم  ییحی 
همادا اـجنآ  اـت  ار  ثیدـح  يوار  ، ) منکیمن تفلاـخم  نم  ینک  هدارا  وت  هچ  ره  سرپـب  یهاوخیم  هک  لاـح  اـما  یهاوخب  يزیچ  نم  زا  هک 

منکیم بجعت  نم  هک  يراد  یقالخا  کی  اما  هن ، تفگ : یـشاب ؟ هدش  زوریپ  نم  رب  هدش  نونکات  ایآ  دیـسرپ  ییحی  ترـضح  هک ) دهدیم 
یـضعب هب  وت  دوشیم  ثعاب  يروخیم و  اذغ  رپ  مکـش  کی  ییامنیم  راطفا  یتقو  ینکیم  يروخرپ  وت  تفگ  تسیچ ؟ نآ  دیـسرپ : ییحی 

ماعط ریس  مکش  هاگچیه  مدنبیم  دهع  دوخ  يادخ  اب  تفگ : ییحی  ترـضح  ینارذگن ، تدابع  هب  ار  اهبـش  یـضعب  يوشن و  قفوم  اهتدابع 
ات منکن  تحیـصن  ار  یناملـسم  چیه  زگره  هک  منکیم  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  مه  نم  تفگ : سیلبا  منک ، تاقالم  ار  مراگدرورپ  ات  مروخن 
زا هر )  ) قودـص زا  شدانـسا  هب  راحب  رد  تشگنرب . مالـسلاهیلع  ییحی  دزن  رگید  دـش و  جراخ  سپـس  منک  تاـقالم  ار  دوخ  يادـخ  هکنیا 
هک تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لاله  نب  هللادـبع  زا  قاحـسایبا  زا  لاـجح  دـمحم  نب  هللادـبع  زا  یفوک  زا  شیومع  زا  هیولیجاـم 

هطبار ءاشحف  هار  زا  ینز  اب  هکنیا  ات  درکیمن  افتکا  شینوناق  نارـسمه  هب  هک  دوب  یهاشداپ  مالـسلاهیلع  اـیرکز  نب  ییحی  ناـمز  رد  دومرف :
رتسبمه هاـشداپ  اـب  مهاوخیم  تفگ : وا  هب  درک و  شیارآ  ار  شرتخد  تشاذـگ  هحفـص 202 )  ) يریپ نس  هب  اـپ  نز  نآ  یتقو  درک  رارقرب 

دمآ يو  دزن  هاشداپ  نآ  یتقو  تسایرکز ، نب  ییحی  لتق  نم  هتـساوخ  وگب : يراد ؟ ياهتـساوخ  هچ  تفگ : دش و  رتسبمه  وت  اب  یتقو  يوش 
ار وا  داتسرف  ییحی  ترضح  لابند  ار  ینارومأم  دش  هبنش  هس  زور  تسایرکز  نب  ییحی  لتق  نم  هتساوخ  تفگ : دیسرپ ، ار  شتجاح  وا  زا  و 
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ره مدرم  دنامن و  كاخ  ریز  دمآ و  الاب  نوخ  نآ  اما  دنتخیر  نیمز  رد  ار  وا  نوخ  دـندیرب و  رـس  یتشط  لخاد  ار  وا  دـندروآ و  هاشداپ  دزن 
یتقو تشذگ  نرق  کی  دمآرد و  یگرزب  لت  تروصب  دنتخیر  كاخ  سب  زا  هکنیا  ات  دمآیم  الاب  مه  زاب  دنتخیریم  كاخ  نآ  يور  هچ 
ادیپ ار  يدرمریپ  هکنیا  ات  تشادن  نآ  زا  یعالطا  سکچیه  دیسرپ  نوخ  نآ  زا  دیدن  يزیچ  نوخ  نآ  زا  یـسک  دش  رـصنلا  تخب  نامز  هک 
يولج دنتسناوتن  یتقو  دوب ، نانچ  نینچ و  ییحی  نوخ  ناتساد  درکیم  لقن  شردپ  زا  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ  دندیـسرپ ، وا  زا  دندرک و 

ندیـشوج زا  نوخ  دیـسر  رفن  رازه  داـتفه  هب  هک  دـنتخیر  نوخ  نآ  يور  ار  شنوخ  دـندیرب و  رـس  ردـقنآ  دـنریگب  ار  نوخ  نآ  شـشوج 
هب یتقو  درک  جاودزا  يدعب  هاشداپ  اب  نآ  زا  سپ  هک  هدوب  یلبق  رگمتـس  هاشداپ  نز  هزره  نز  نیا  هک  هدمآ : رگید  يربخ  رد  دـش . تکاس 

ایرکز نب  ییحی  زا  دـیاب  تفگ : هاشداپ  دـنک ، جاودزا  رتخد  نآ  اـب  تفگ : هاـشداپ  نیا  هب  تشاد  شلوا  رهوش  زا  يرتخد  دیـسر  يریپ  نس 
عقوم رد  درک و  شیارآ  ار  شرتخد  نز  نآ  تسین ، زیاج  دومرف : دندیسرپ  ییحی  ترـضح  زا  منکیم ، ار  راک  نیا  دهدب  هزاجا  رگا  مسرپب 
لقن ار  يرگید  ربخ  باتک  نامه  رد  دـناسر . لتق  هب  ار  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  هک  دوب  لاـح  نیا  رد  درک ، هضرع  وا  هب  هاـشداپ  یتسم 
هداز رهاوخ  حاکن  زا  ار  مدرم  وا  تفر و  ایرکز  نب  ییحی  دزن  دوخ  نویراوح  زا  رفن  هدزاود  هارمه  مالسلامهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک : هدرک 

دروآرد دوخ  جیوزت  هب  ار  وا  تساوخیم  تشاد و  ییابیز  يهداز  رهاوخ  راید  نآ  هاشداپ  يارب  هک : دناهدروآ  درکیم  هحفص 203 )  ) یهن
هب دومن و  هدامآ  شیارآ و  ار  شرتخد  هدومن ، تفلاخم  جاودزا  نآ  اـب  ییحی  ترـضح  هک  دـش  ربخاـب  هاـشداپ ) رهاوخ   ) رتخد رداـم  یتقو 

هاشداپ دیربب ، ار  ییحی  رس  هک  تسا  نیا  نم  هتساوخ  تفگ : دیسرپ  شاهتـساوخ  زا  دیایب  وا  دزن  تساوخ  هاشداپ  یتقو  درک ، هضرع  هاشداپ 
يراددوخ هاشداپ  هب  نیکمت  زا  دیزرو و  رارصا  دوخ  هتساوخ  رب  رتخد  یتقو  مرادن  ياهتـساوخ  نیا  زج  تفگ : هاوخب ، يرگید  زیچ  تفگ :

داتفا نیمز  هب  دیرپ و  تشط  زا  ترضح  نآ  نوخ  دندیرب  رس  تشط  نآ  رد  ریگتسد و  ار  ییحی  ترضح  هدروآ و  یتشط  داد  روتسد  درک ،
ار نوخ  نآ  نداتفا  لحم  عوضوم و  لیئارساینب  زا  ینزریپ  رـصنلا ، تخب  ندیـسر  تردقب  نامز  ات  دنناشوپب  ار  نوخ  هرطق  نآ  دنتـسناوتن  و 

ششوج زا   ) دوش وحم  نوخ  نآ  ات  دزیرب  نوخ  نآ  يور  ار  ناشنوخ  دشکب و  اهنآ  زا  ردقنآ  تفرگ  میمـصت  وا  درک ، نایب  رـصنلا  تخب  هب 
نبرـضن زا  شردـپ  زا  ینالوط  ثیدـح  لیذ  رد  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  تشک . ار  اهنآ  زا  رفن  رازه  داتفه  لاسکی  تدـم  رد  دـتفیب )

مالـسلاهیلع ییحی  نامز  رد  دومرف : ترـضح  نآ  هک : دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ۀجراخ  نب  نوراه  زا  یبلحلا  ییحی  زا  دیوس 
يا دومرف : وا  هب  ترضح  تشذگیم  مالسلاهیلع  ییحی  رانک  زا  يزور  دش ، بکترم  انز  لمع  لیئارساینب  زا  ینز  اب  دوب  يرگمتـس  هاشداپ 

: تفگ وا  هب  هاشداپ ، یتسم  ماگنه  رد  يزور  تشاد  عورـشمان  هطبار  وا  اب  هک  ینز  تسین و  زیاـج  وت  رب  اـهراک  نیا  سرتب  ادـخ  زا  هاـشداپ 
ترضحنآ رس  هکیلاح  رد  دندروآ  وا  يارب  یتشط  رد  ار  ییحی  رـس  دنروایب  وا  يارب  ار  ییحی  رـس  داد  روتـسد  هاشداپ  شکب ، ار  ییحی  نیا 

دمآ الاب  تشط  رد  ترضح  نآ  نوخ  سپس  تسین ، زیاج  وت  رب  راک  نیا  سرتب  ادخ  زا  هاشداپ  يا  تفگیم : درکیم و  تبحـص  تشط  رد 
رـصنلا تخب  ندیـسر  تردقب  ییحی و  ترـضح  لتق  نیب  دـشیمن و  تباث  هحفـص 204 )  ) مارآ و دـمآ و  شـشوجب  تخیر و  نیمز  هـب  و 

ییحی نوـخ  درکیم و  دوباـن  ار  تاـناویح  ناـکدوک و  ناـنز و  نادرم و  تفریم و  هیرق  هب  هیرق  رـصنلا  تـخب  دوـب ، هلـصاف  لاـس  دـصکی 
ار شندرگ  دـندرب و  هاگیاج  نآ  هب  ار  وا  دوب ) ینزریپ  وا  هک  دـناهتفگ   ) دوب هدـنام  یقاب  هک  دالب  نیا  زا  يدرف  دوب ، شـشوج  رد  ناـنچمه 

نب لیعامـسا  زا  ینالوط  ربخ  کـی  رد  لاـمکا  باـتک  رد  و  دوب . هدـنامزاب  نیرخآ  نیا  داـتفا و  شـشوج  زا  نوخ  نآ  دز و  نوخ  نآ  يور 
اهنامسآ هب  ار  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  دنوادخ ، یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هدرک ، لقن  شردپ  زا  عفاریبا 

میلعت اب  دومنیم  تیاده  ار  اهنآ  درکیم و  توعد  ادخ  رما  هب  ار  دوخ  موق  تدم  نیا  رد  نوعمش  داد ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  نوعمـش  درب ،
هکنیا ات  دـشیم  رفاک  دومنیم  تفلاخم  سک  ره  نمؤم و  درکیم  تعاطا  وا  زا  سک  ره  درکیم  هدـهاجم  رافک  اب  و  مالـسلاهیلع ، یـسیع 

نآ رد  هاشداپ  تفر و  ایند  زا  نوعمش  دوب ، مالـسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  وا  درک و  ثوعبم  اهنآ  رب  دیزگرب و  مدرم  نیب  زا  يربمایپ  دنوادخ 
ایرکز نب  ییحی  اهیدوهی  هاشداپ ، نآ  تموکح  متشه  لاس  رد  تشاد و  هام  هد  لاس و  هدراهچ  مایا  نآ  رد  هک  دوب  ناکسا  نب  ریـشدرا  مایا 

لیمکت دنک . تیصو  نوعمـش  نادنزرف  ینیـشناج  رب  ات  دومن  یحو  وا  هب  دورب  ایند  زا  ییحی  ترـضح  درک  هدارا  دنوادخ  یتقو  دنتـشک ، ار 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 81 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماما زا  يرماع  میلـس  نب  هللادبع  زا  عیبر  نب  دـمحم  زا  مکحلا  نب  یلع  زا  باحـصا  یـضعب  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  یفاک  زا  راحب  رد  بلطم :
ار وا  تساوخ  ادخ  زا  دمآ و  مالسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  ربق  رـس  رب  مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  دومرف : هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص 
: تفگ یـسیع  ترـضح  یهاوـخیم ؟ هچ  نـم  زا  دیـسرپ : درک  جراـخ  ربـق  زا  ار  وا  هدوـمن و  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  دـنوادخ  دـنک  هدـنز 
ار گرم  تارکـس  شزوـس  ترارح و  تفگ : ییحی  ترـضح  هحفـص 205 ) ، ) یـشاب سونأم  نم  اب  يدوب  اـیند  رد  هکناـنچمه  مهاوخیم 

دوخ ربـق  هب  درک و  كرت  ار  یـسیع  ترـضح  مشچب ؟ ار  گرم  شزوس  هراـبود  مدرگرب  اـیند  هب  نم  یهاوخیم  تقونآ  ماهدرکن  شوـمارف 
تـسا لکـشم  تایاور  نیا  نیب  عمج  دیوگیم : دنراد ، فالتخا  هک  هدراو  رابخا  نایم  عمج  دروم  رد  یـسلجم  همالع  حیـضوت : تشگزاب .

هدنز شتداهـش  زا  سپ  ار  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  لاعتم  دنوادخ  میئوگب : ای  مینک  هیقت  رب  لمح  ار  تایاور  نیا  زا  یـضعب  هکنیا  رگم 
ییحی هبنـشراهچ ، زور  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  یماـش  درم  لاوـس  باوـج  رد  نیوـعلا  لـلع و  رد  هدوـمن . ثوـعبم  اـهنآ  رب  هدرک و 

. دیسر لتق  هب  مالسلاهیلع 

سنوی ترضح  یگدنز  زا  ياهشوگ  نایب 

رب سونأم و  شراگدرورپ  اب  ترـضح  نآ  هتفگ : سنوی  يانعم  رد  رابخالا  عماـج  زا  راـحب  رد  سنوی  ترـضح  یگدـنز  زا  ياهشوگ  ناـیب 
زا نادعس  زا  فورعم  نبا  زا  تاجردلا  رئاصب  زا  باتک  نآ  رد  دش . سونأم  اهنآ  اب  تشگرب  دوخ  موق  شیپ  هک  دعب  دوب  نیگمـشخ  شموق 

ناینامـسآ و رب  ارم  تیالو  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک : تسا  لـقن  ینرع  ۀـبح  زا  ریـصح  نب  ثراـح  زا  ینزم  حاـبص 
گنهن مکـش  رد  درک  راکنا  سنوی  دش ، راتفرگ  تفریذـپن  ار  نآ  سک  ره  هتفریذـپ و  تفریذـپ ، ارم  تیالو  سک  ره  درک ، هضرع  ناینیمز 

دش و دراو  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رب  رمع  نب  هللادبع  هدرک : لقن  یلامث  زا  بقانم  زا  باتک  نآ  رد  درک . رارقا  نادب  ات  دش  ینادـنز 
زا وا  دـندرک  هئارا  وا  هب  ار  یلع  مدـج  تیـالو  هک  دـش  گـنهن  راـتفرگ  تهجنآ  زا  یتـم  نب  سنوی  ییوگیم  وت  نیـسح ! رـسپ  يا  تفگ :

هحفـص  ) ترـضح نک ، تباث  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ : دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  یلب  دومرف : ترـضح  درک  يراددوخ  نآ  نتفریذـپ 
هک میتـسه  ییاـیرد  لـحاس  رد  مدـید  دـننک  زاـب  ار  اـم  مشچ  داد  روتـسد  یتاـظحل  زا  سپ  دنتـسب  ارم  مشچ  وا و  مـشچ  داد  روتـسد  ( 206
رد رگا  دومرف : ترـضح  نک ، ظفح  ارم  ناـج  هک  ادـخ  هب  مسق  وت ، ندرگب  نم  نوخ  نم  يـالوم  يا  تفگ : رمعنبا  دراد ، دـنلب  ياـهجوم 

کیبل تفگیم : دروآ و  نوریب  ایرد  زا  ار  دوخ  رـس  یگرزب  هوک  دـننام  یگنهن  گـنهن ، يا  دز  ادـص  سپـس  نیبب ، ورب  یقداـص  تراـتفگ 
ربخ ام  هب  ار  نآ  نایرج  دومرف : ترضح  متسه ، سنوی  گنهن  نم  نم ، يالوم  تفگ : یتسه ؟ هک  وت  دومرف : ترضح  ادخ ، یلو  يا  کیبل 
رگم هدرکن  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ناتدج  ات  مالـسلاهیلع  مدآ  زا  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  نم ، يالوم  تفگ : هدـب .

راتفرگ دندرک  ثکم  مادک  ره  دنتفای و  تاجن  هدش و  ملاس  دنتفریذپ  ءایبنا  زا  مادک  ره  هدومن ، هضرع  وا  رب  ار  تیب  لها  امش  تیالو  هکنآ 
ترـضح هب  دیـسر  ات  دواد  تاهابتـشا  بویا ، يالب  فسوی ، نادـنز  میهاربا ، شتآ  حون ، يراتفرگ  نافوط و  مدآ ، يراـتفرگ  دـننام  دـندش 

هدـیدن و هک  ار  یـسک  ایادـخ  تفگ : شاـب  وا  هیرذ  زا  همئا  یلع و  وریپ  سنوـی  يا  هک  دوـمن  یحو  وا  هب  دـنوادخ  هک  مالـسلاهیلع  سنوـی 
زور لهچ  منکن ) فیعض  ار  شیاهناوختسا   ) منکن فیعـض  ار  وا  اما  معلبب  ار  وا  دومرف  رما  نم  هب  دنوادخ  منک ؟ يوریپ  هنوگچ  ماهتخانـشن 
نم تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  ال  دادیم : ادن  تفر و  نم  هارمه  ار  هناگ  هس  ياهیکیرات  تشگیم و  ار  ایرد  نم  اب  دنام  نم  مکـش  رد 

نوریب ایرد  لحاس  رد  وا  دومن  رما  نم  هب  دـنوادخ  دروآ  نامیا  اهنآ  تیالوب  هک  هاگنآ  متفریذـپ ، وا  دالوا  زا  همئا  یلع و  تیالو  نیملاـظلا 
ریـسفت رد  هر )  ) میهاربا نب  یلع  دش . مارآ  ایرد  بآ  و  تدوخ ، ناکم  هب  درگرب  گنهن  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مزادنیب ،

مالـسلاهیلع قداص  ماما  زا  لیمج  زا  هریمعیبا  دـنزرف  زا  شردـپ  زا  هیآ ، رخآ  یلا  ۀـیرق ) تناـک  ـالولف   ) دـیامرفیم هک  ادـخ  لوق  زا  دوخ 
ره مالـسلاهیلع  سنوی  هک : دوب  نیا  دنادرگرب ، مالـسلاهیلع  سنوی  موق  زا  ار  الب  باذع و  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هحفص 207 )  ) تلع دومرف :

نایم رد  درک ، نیرفن  اهنآ  رب  مه  مالـسلاهیلع  سنوی  ترـضح  دندرک  يراددوخ  شنتفریذپ  زا  اهنآ  درک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هچ 
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قیوشت مدرم  نیرفن  هب  ار  سنوی  دـباع  دوب ، لیبور  يرگید  اـخیلم و  یکی  مسا  دوب  دـباع  يرگید  ملاـع و  یکی  هک  دـندوب  رفن  ود  موق  نآ 
اما دـنکیم  تباجتـسا  ار  وت  ياعد  دـنوادخ  نکن  نیرفن  اهنآ  هب  تفگیم : درکیم و  فرـصنم  مدرم  نیرفن  زا  ار  وا  ملاع  نآ  اـما  درکیم 

دنوادـخ درک ، نیرفن  اهنآ  رب  ار و  ملاع  ياههیـصوت  هن  درک  لوبق  ار  دـباع  ياههیـصوت  مه ، سنوی  درادـن ، تسود  ار  شناگدـنب  تکاله 
دباع هارمه  مالسلاهیلع  سنوی  دیسر  ارف  باذع  لوزن  نامز  یتقو  دش . دهاوخ  لزان  باذع  نانچ  زور  نینچ و  لاس  رد  داتسرف  یحو  لاعتم 
محر امـش  هب  ات  دـینک  هلان  ادـخ  هاگرد  هب  مدرم  يا  تفگ : اهنآ  هب  ملاع  دیـسر  هک  باذـع  زور  دـنام  ملاع  اما  دـش  جراخ  شموق  نایم  زا 

نادنزرف اهنز و  اهدرم و  دیوش  جراخ  رهش  زا  تفگ : مینک ؟ هلان  ادخ  هاگرد  هب  هنوگچ  دنتفگ : دنادرگرب ، امـش  زا  ار  دوخ  باذع  هدرک و 
هیرگ دینک و  اعد  سپـس  دنوش  ادج  ناشیاههرب و ... زا  نادنفـسوگ  ناشیاههچب ، زا  اهرتش  ناشنادنزرف ، زا  اهردام  دنوش  ادـج  رگیدـکی  زا 

هوک هب  ار  باذع  درک و  رود  اهنآ  زا  ار  باذع  دومن و  محر  اهنآ  رب  زین  دنوادخ  دندرک و  هلان  دندز و  هجـض  دندرک و  ار  راک  نیا  دینک و 
راـک یعارز  نیمز  رد  دـید  ار  نازرواـشک  هدـمآ ؟ هچ  ناشرـس  رب  دوش  علطم  اـت  دـمآ  یلاـها  یکیدزن  هب  مالـسلاهیلع  سنوی  درک ، لـقتنم 

دنوادخ درک و  نیرفن  اهنآ  رب  سنوی  دنتخانشیمن ) ار  سنوی  ترضح  هکیلاح  رد   ) دنتفگ دندش ؟ هچ  سنوی  موق  دیسرپ  اهنآ  زا  دننکیم ،
درک و محر  اهنآ  هب  مه  ادخ  دندرک و  هیرگ  ادخ  هاگردب  دندش و  عمج  مه  اهنآ  داتسرف ، باذع  اهنآ  رب  درک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  مه 

سنوی دـنروآ ، نامیا  وا  هب  ات  دـندرگیم  سنوی  ترـضح  لابند  نونکا  داتـسرف و  هوک  يوس  هب  ارنآ  دـنادرگرب و  اـهنآ  زا  ار  دوخ  باذـع 
سنوی دـنوش  رود  لـحاس  زا  دنتـساوخیم  دوب  اـجنآ  رد  رفاـسم  زا  ولمم  یتشک  کـی  تفر  اـیرد  فرط  هحفـص 208 )  ) هب دـش و  تحاران 

اهنآ رـس  رب  ار  یگرزب  گنهن  دنوادخ  دندیـسر  ایرد  طسو  هب  هکنیمه  دندرک  راوس  ار  وا  دـنربب  دوخ  اب  ار  وا  تساوخ  اهنآ  زا  مالـسلاهیلع 
دـمآ و بقع  تمـس  هب  زین  گنهن  دـمآ  یتشک  بقع  تمـس  هب  دیـسرت و  درک و  گنهن  هب  یهاـگن  سنوی  تسب  اـهنآ  رب  ار  هار  داتـسرف و 

دنوادخ هک  دـمآرد  سنوی  مان  هب  هعرق  میزادـنیب  هعرق  دـیاب  هدـش  بکترم  یفالخ  ام  زا  رفن  کی  دـنتفگ : یتشک  لها  درک  زاب  ار  شناهد 
زا یکی  تفرورف . بآ  رد  دـیعلب و  ار  وا  گنهن  نآ  دـنتخادنا و  اـیرد  هب  ار  سنوی  ترـضح  نینـصحدملا » نم  ناـکف  مهاـسف   » دـیامرفیم
اب هک  ینادنز  دومرف : ترـضح  تشگیم ؟ ار  نیمز  رود  شینادـنز  اب  هک  دوب  نادـنز  مادـک  نآ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  نایدوهی 

شیپ رصم  يایرد  ات  تفرورف و  مزلق  يایرد  رد  هک  تشاد  شمکش  رد  ار  سنوی  ترـضح  هک  دوب  یگنهن  تشگ ، ار  نیمز  رود  شینادنز 
دیـسر و نوراق  هب  ات  تفر  نیمز  ریز  هب  سپـس  دومرف : دـش  جراخ  ءاروغ  هلجد و  زا  سپـس  دـش و  ناتـسربط  يایرد  دراو  اـجنآ  زا  تفر و 

نیمز لخاد  رفن  کی  دق  يدنلب  هزادنا  هب  زور  ره  ار  وا  دوب  هدش  رومأم  یکلم  هدـش و  كاله  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  مایا  رد  نوراق 
: تفگ شلکوم  کلم  هب  دینش و  ار  سنوی  يادص  نوراق  درکیم  ترفغم  بلط  تفگیم و  حیبست  ار  ادخ  یهام  مکش  رد  سنوی  دربورف ،

نوراق دنیبب ، ار  ادص  بحاص  نآ  ات  دهدب  هزاجا  دش  هداد  روتـسد  کلم  نآ  هب  دنوادخ  زا  مونـشیم ، ار  یمدآ  يادـص  ایوگ  منیبب  راذـگب 
هچ دـشیم  نیگمـشخ  یلیخ  ادـخ  يارب  هک  یئاسوم  نآ  تفگ : مراک ، اطخ  راـکهانگ و  یتم  نب  سنوی  نم  تفگ : یتسه ؟ هک  وت  تفگ :
زا تفگ : ناشدرب ، ایند  زا  تفگ : درک ؟ هچ  نارمع  نب  نوراه  موق  اب  دوب  هدنـشخب  نابرهم و  هک  ییادخ  تفگ : تفر ، ایند  زا  تفگ : دش ؟

نارمع رب  افسا  او  تفگ  هدنامن ، یقاب  یـسک  نارمع  هحفـص 209 )  ) لآ زا  تاهیه  تفگ : دـش ؟ هچ  دوب  نم  دزمان  هک  نارمع  رتخد  موثلک 
ار هیضق  نیا  سنوی  یتقو  درادرب ، وا  زا  ار  باذع  ایند  مایا  رد  درک  رما  رومأم  کلم  هب  شرکـش  رطاخ  هب  دنوادخ  دومن  رکـش  ار  ادخ  سپ 

رما ار  گنهن  تفریذپ و  ار  وا  ینامیشپ  راهظا  نیا  دنوادخ  نیملاظلا ) نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  ال  : ) داد ادن  تاملظ  نآ  رد  دید 
يارب باتفآ  لباقم  رد  ات  دنایور  وا  يارب  ودک )  ) ياهتوب دنوادخ  دوب  هتفر  نیب  زا  شتـشوگ  تسوپ و  دزادنیب ، نوریب  لحاس  رد  ار  وا  درک 

زا وا  دیبات و  سنوی  ندب  رب  باتفآ  دـش و  کشخ  هتوب  نآ  ادـخ  هدارا  هب  یتدـم  زا  سپ  درک  تنوکـس  هتوب  نآ  ریز  سپ  دزادـنیب  هیاس  وا 
دنچ یتحاران  زا  هکیلاح  رد  يدرکن  محر  مدرم  زا  رتشیب  اـی  رازه  دـص  هب  ارچ  درک  یحو  وا  هب  دـنوادخ  دـشیم ، تحاراـن  باـتفآ  شباـت 

شموق دزن  وا  دنادرگرب و  وا  هب  ار  شندـب  تعیبط  ییاناوت و  دـنوادخ  مراد  شـشخب  بلط  وت  زا  اراگدرورپ  تفگ : يداتفا ، عزج  هب  هظحل 
انفـشک اونمآ  امل  سنوی  موق  الا  اهنامیا  اهعفنف  تنمآ  ۀـیرق  تناک  الولف  : ) دـیامرفیم دـنوادخ  هک  دـندروآ  نامیا  وا  هب  مه  اهنآ  تشگزاب ،
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ربمایپ هب  دنوادخ  دـنام ، تعاس  هن  یهام  مکـش  رد  سنوی  دـناهتفگ : ياهدـع  نیح .) یلا  مهانعتم  ایندـلا و  ةایحلا  یف  يزخلا  باذـع  مهنع 
ادـخ رگا  ینعی  نینمؤم ) اونوکی  یتح  سانلا  هرکت  تنافأ  اعیمج  مهلک  ضرالا  یف  نم  نمـآل  کـبر  ءاـش  ول  و   ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد سنوی  دومرف : ترـضح  هدـمآ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوراـجلایبا  تیاور  رد  تسناوتیم . دـنک  نمؤم  ار  همه  ربج  روطب  تساوخیم 
ال : ) داد رـس  ادن  هاگنآ  بش  یکیرات  ایرد و  بآ  ریز  یکیرات  یهام و  مکـش  یکیرات  رد  تاملظ ، هس  رد  دنام ، یقاب  زور  هس  یهام  مکش 

ودک زا  ياهتوب  دنوادخ  تخادنا ، نوریب  لحاس  رد  وا  گنهن  تفریذپ و  ار  وا  هبوت  دنوادخ  نیملاظلا ) نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا 
هک اریز  دوـب  ناـما  رد  اـمرگ  و  هحفـص 210 )  ) امرـس زا  نآ  هیاـس  رد  دروـخیم و  نآ  يهوـیم  زا  مه  سنوـی  دروآ ، دوـجوب  وا  يارب  لـبنت 
دـش مکحم  شندب  تسوپ  یتقو  دوب  ادـخ  تاجانم  رکذ و  رد  زور  بش و  سنوی  ترـضح  دوب ، هدـش  هتخیر  شیاهوم  كزان و  شتـسوپ 
اذـل دوـب  تخــس  وا  يارب  عوـضوم  نـیا  دـش ، کـشخ  هدرمژپ و  هتوـب  نآ  اذـل  دروـخب  ار  هتوـب  نآ  هـشیر  دوـمن  راداو  ار  یمرک  دـنوادخ 

نم هب  شعفن  هک  ياهتوب  نیا  اراـگدرورپ  تفگ : هتـشگ ؟ وـت  نزح  ثعاـب  هچ  سنوـی  يا  دـمآ : ادـن  دـنوادخ  يوـس  زا  دـش ، كانهودـنا 
بآ هن  ياهتشاک و  ار  نآ  هن  هک  ياهدش  نوزحم  یتخرد  ندش  کشخ  زا  دمآ : ادن  هدش ، کشخ  يدرک  طلسم  وا  رب  ار  یمرک  دیـسریم ،

شیب هک  رهـش  مدرم  يارب  هنوگچ  یتشادن ، نآ  هب  يزاین  رگید  وت  هک  دـش  کشخ  یتقو  مه  نآ  ياهدرکن و  یکمک  چـه  نآ  هب  ياهداد و 
ناشیا يوس  هب  دناهدش  يوقت  لها  هدروآ و  نامیا  رهـش  لها  لاح  و  يدشن ؟ نوزحم  باذع  رب  یتساوخ و  باذع  دندوب  رفن  رازه  دـص  زا 

وگب مدرم  هب  ورب  تفگ : دوب  لحم  نآ  رد  هک  یناپوچ  هب  دوشب ، رهش  دراو  دیـشکیم  تلاجخ  اما  تشگرب  شموق  يوس  هب  سنوی  درگرب ،
نیا ایادـخ  تفگ : سنوی  تفر ، دـش و  قرغ  اـیرد  رد  سنوـی  یـشکیمن ، مه  تلاـجخ  ییوـگیم  غورد  تفگ : ناـپوچ  دـیآیم  سنوـی 

صخـش نیا  يرآ  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  ادخ  تردـق  هب  نایم  نآ  زا  يدنفـسوگ  متـسه ، سنوی  نم  هک  دـهدب  تداهـش  وا  هب  دنفـسوگ 
تلیلد دـنتفگ : مراد ، لـیلد  تفگ : دـننزب  ار  وا  دنتـساوخ  هدرک و  هلمح  وا  هب  مدرم  داد  ربـخ  مدرم  هـب  دـمآ  ناـپوچ  یتـقو  تـسا ، سنوـی 

زین مدرم  هدـنادرگرب ، شموق  هب  ار  سنوی  دـنوادخ  دـیوگیم  تسار  وا  تفگ : دنفـسوگ  دـهدیم ، یهاوگ  دنفـسوگ  نیا  تفگ  تسیچ ؟
ماگنه ات  مه  دنوادخ  دندوب ، يدج  ناشنامیا  رد  مه  یلیخ  دندروآ و  نامیا  وا  هب  هتخانش و  ار  وا  دندش و  جراخ  رهـش  زا  سنوی  لابقتـساب 

، ار گنهن  نآ  دـنکیم : لقن  دوعـسم  نب  هللادـیبع  لوق  زا  نایبلا  عمجم  رد  داد . ناشتاجن  باذـع  زا  دومن و  دـنمهرهب  ایند  زا  ار  اـهنآ  گرم 
هلا ال   ) داد ادن  یکیرات  نآ  رد  سنوی  دوب و  گنهن  نآ  مکش  رد  بش  لهچ  تفر و  ورف  ایرد  رعق  هب  دیعلب و  هحفص 211 )  ) يرگید گنهن 
رد دزادـنیب  لحاس  رانک  رد  ار  وا  درک  رما  گـنهن  نآ  هب  تفریذـپ و  ار  سنوی  هبوت  دـنوادخ  نیملاـظلا ) نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  ـالا 
ات درک  رومأم  مه  یهوک  زب  کی  دزادنیب و  هیاس  وا  رب  ات  دنایور  وا  يارب  ودک  زا  یتخرد  دنوادخ  دوب  فیعض  هجوج  کی  دننامه  هکیلاح 

تخرد کی  ندش  کشخ  يارب  دمآ : ادن  دش ، نیگمغ  نآ  يارب  سنوی  دش  کشخ  تخرد  نآ  یتدم  زا  سپ  دهدب ، اذغ  ار  وا  شریش  اب 
دنوادـخ دـناهتفگ : یخرب  دـنورب ؟ نیب  زا  اهنآ  یتساوخیم  يوشیمن و  نیگمغ  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  يدوبان  يارب  اما  يوشیم  نیگمغ 

تخرد نآ  زا  هدش : لقن  لماک  باتک  بحاص  زا  راحب  رد  دومن . ثوعبم  يرگید  موق  تیادـه  يارب  ارجام  نیا  زا  سپ  ار  سنوی  ترـضح 
شموق زا  تدم  هچ  سنوی  مدیسرپ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هک : تسا  لقن  هدیبعیبا  زا  باتک  نآ  رد  دیکچیم . ریش  سنوی  ترضح  يارب 

لوط شنتفر  ایرد  هب  هتفه  کی  هتفه ، راـهچ  دومرف : دـندرک ؟ شقیدـصت  هدروآ و  ناـمیا  وا  هب  شموق  تشگرب و  هراـبود  اـت  دـش  بیاـغ 
زور هدـیبعابا ، يا  دومرف : ترـضح  تعاس  ای  زور  ای  هتفه  ای  هام  دوب  هچ  اـههتفه  نیا  متفگ : شموق ...، دزن  نتـشگرب  هتفه  کـی  دیـشک و 

هب ات  دیشک  لوط  زور  تفه  تفر  هبنش  جنپ  زور  دش و  نیگمشخ  سنوی  دش ، فرطرب  زور  نامه  دش و  لزان  باذع  لاوش  همین  هبنشراهچ 
لوط مه  زور  تفه  و  دوش ، تفـس  شندب  تسوپ  ات  تخرد  ریز  لحاس  رد  زور  تفه  دـنام و  گنهن  مکـش  رد  زور  تفه  و  دـسرب ، ایرد 

تیعبت وا  زا  هدروآ و  ناـمیا  وا  هب  مه  مدرم  دـمآ و  سپـس  دـش  زور  تشه  تسیب و  شنتـشگرب  تفر و  سپ  دـسرب  شموـق  هـب  اـت  دیـشک 
انفـشک اونمآ  امل  سنوی  موق  الا  اهنامیا  اهعفنف  تنمآ  ۀـیرق  تناک  الولف  : ) دومرف لاـعتم  دـنوادخ  مه  نیمه  هحفـص 212 )  ) يارب و  دندرک .

همالع موحرم  دروآ . نوریب  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  دنوادخ  مرحم  مهن  زور  هدومرف : حابصم  رد  هر )  ) یسوط خیش  يزخلا .) باذع  مهنع 
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رگم تسا  لکشم  شلح  دراد  دوجو  تایاور  رد  یهام  مکش  رد  سنوی  ترـضح  ندنام  تدم  دروم  رد  هک  یفالتخا  دیامرفیم : یـسلجم 
هحفص 213) . ) مینک هیقت  هب  لمح  ار  تایاور  نآ  زا  یضعب  هکنیا 

تسا دراو  ابع  لآ  صخش  نیمجنپ  رب  نتخادنا  هیرگ  هیرگ و  هب  رهاظت  ندرک و  هیرگ  باوث  اروشاع و  مرحم و  هرابرد  هک  یتاعوضوم  رد 

تسا دراو  ابع  لآ  صخـش  نیمجنپ  رب  نتخادنا  هیرگ  هیرگ و  هب  رهاظت  ندرک و  هیرگ  باوث  اروشاع و  مرحم و  هرابرد  هک  یتاعوضوم  رد 
قافنا و شزرا  اروشاع و  اعوسات و  رد  اـصوصخم  يرادازع ، يرازگرب  بادآ  رد  هدـش ، لـقن  باـتک  همدـقم  رد  هک  یبلاـطم  نآ  زا  ریغ  هب 

راوگرزب نآ  هکنیا  ناـیب  ندـش و  هتـشک  هب  ناـنآ  یهجوتیب  تلع  همئا و  ناـهارمه  ادهـش و  تلیـضف  ناـیب  مالـسلامهیلع و  همئا  هب  تبحم 
باذـع تدـش  اـهنآ و  رب  نعل  باوث  ترـضح و  نآ  نـالتاق  رفک  ناـیب  دوب و  اـنتعایب  دـشیم  عقاو  وا  يارب  هک  هچنآ  هب  دوـب و  لاحـشوخ 

يرادازع ییاپرب  بادآ  نیسح و  يارب  ندنایرگ  هیرگ و  تلاح  هیرگ ، باوث  رد   < تسا دراو  اروشاع  مرحم و  مایا  رد  هک  هچنآ  ... < ناشا
نیسح ماما  هارمه  يادهش  ماقم  رد   < ترضح نآ  تبحم  رد  قافنا  شزرا  نایب  ترـضح و  نآ  يارب  اروشاع  اعوسات و  زور  رد  اصوصخم 

ترـضح و نآ  نالتاق  رفک  نایب  و  دوب ، لاحـشوخ  دـمآیم  شیپ  وا  يارب  هچنآ  زا  ماما  هکنیا  ندـش و  هتـشک  زا  ناـنآ  سرت  مدـع  تلع  و 
تسا هتسیاش  ترضح  نآ  يروآ  دای  ماگنه  هک  هچنآ  اهنآ و  باذع  تدش  اهنآ و  رب  نداتسرف  تنعل  باوث 

تسا دراو  اروشاع  مرحم و  مایا  رد  هک  هچنآ 

رماع نب  دمحم  نب  نیسح  زا  رورـسم  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  یلاما  رد  هر )  ) هیوبابنبا موحرم  تسا  دراو  اروشاع  مرحم و  مایا  رد  هک  هچنآ 
نآ رد  ار  گنج  مه  تیلهاج  رد  هک  تسا  یهام  مرحم  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  هدرک  لـقن  دومحمیبا  نب  میهاربا  زا  شیومع  زا 

، دندرب تراسا  هب  ار  ناملایع  لها و  دنتفرگ ، هدیدان  ار  ام  مارتحا  دندرمـش و  لالح  ار  ام  نوخ  نانمـشد ، هام  نآ  رد  اما  دنتـسنادیم ، مارح 
مارتحا زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رطاخب  هحفـص 214 )  ) یتح دندرک ، تراغ  ار  ام  لاوما  لیاسو و  دـندز  شتآ  ار  ناشیاههمیخ 

نیمز رد  ام  نازیزع  دوشیم  يراج  نامیاهکشا  دنکیم ، زاب  رـس  ام  هنهک  ياهمخز  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زور  دنتـشادن ، هگن  ار  ام 
دیاب ياهدـننک  هیرگ  ره  نیـسح  لثم  یمولظم  يارب  سپ  دنتـشگ  الب  يراتفرگ و  ثراو  دـهاوخب  ادـخ  هک  يزور  ات  دـندش و  راوخ  ـالبرک 
لخاد مرحم  هام  یتقو  دومرف : ترـضح  سپـس  دهدیم ، فیفخت  ار  گرزب  ناهانگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هیرگ  اریز  دـنک ، هیرگ 

نزح تبیصم و  زور  زور ، نآ  دشیم ، مهد  زور  یتقو  دشیم ، بلاغ  وا  رب  هودنا  نزح و  زور  هد  ات  و  دشیمن ، هدید  نادنخ  مردپ  دشیم 
تـسا لـقن  بیبـش  نب  ناـیر  زا  نوـیع  یلاـما و  رد  هدـش . هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور  زورما  دوـمرفیم : دوـب و  وا  هیرگ  و 

نآ زورما  دومرف  هن ، متفگ  ياهزور ؟ ایآ  بیبش  رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  مدـش  دراو  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  رب  مرحم  لوا  زور  دـیوگیم :
دنوادـخ ءاعدـلا ) عیمـس  کنا  ۀـبیط  ۀـیرذ  کندـل  نم  یل  به  بر  : ) تفگ درک و  اعد  شراگدرورپ  رـضحم  رد  ایرکز  هک  تسا  يزور 

نیا سک  ره  ییحیب ) كرـشبی  هللا  نا   ) دنداد شیادن  دوب  تدابع  بارحم  رد  ایرکز  یتقو  دومرف : رما  کئالم  هب  تفریذـپ و  ار  وا  هتـساوخ 
: دومرف سپـس  دومن . باجتـسم  ار  ایرکز  ياعد  هک  روطنامه  دنکیم  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دنک  اعد  سپـس  درادب ، هزور  ار  زور 

هگن ار  مرحم  هام  مارتحا  هن  مدرم  نیا  اما  دنتـسنادیم ، مارح  نآ  مارتحاب  ار  لتق  ملظ و  تیلهاج ، رد  هک  تسا  یهاـم  مرحم  بیبش  رـسپ  يا 
تراغ ار  شلاوما  دـندرب و  تراسا  هب  ار  شناوناب  دنتـشک . ار  ربماـیپ  هیرذ  هاـم  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مارتحا  هن  دنتـشاد و 

ار وا  اریز  نک  هیرگ  نیـسح  يارب  ینک  هیرگ  يزیچ  يارب  یتساوخ  هاـگ  ره  بیبـش  رـسپ  يا  دزرماـین . ار  اـهنآ  هاـگچیه  دـنوادخ  دـندومن 
دـشیمن ادیپ  اهنآ  يارب  ییاتمه  هحفـص 215 )  ) نیمز يور  رد  هک  شتیب  لها  زا  رفن  هدجیه  هارمه  هب  ار  وا  دـندیرب و  رـس  ینابرق  دـننامه 

، دندید هتشک  ار  ناشیا  هک  دندمآ  نیمز  هب  اهنآ  يرای  يارب  کلم  رازه  راهچ  دندرک ، هیرگ  اهنآ  ندش  هتشک  رد  نیمز  اهنامسآ و  دنتشک ،
نیـسحلا تاراثل  ای   » ناشراعـش دنتـسه  وا  نارای  زا  دـنراد و  ازع  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  اـم  مئاـق  ماـیق  اـت  ادهـش  نیا  ربق  راـنک  رد  اـهنآ  سپ 
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نامسآ زا  دیسر  لتق  هب  مالسلاهیلع  نیسح  یتقو  هدرک : لقن  نم  يارب  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  بیبش ، رسپ  يا  دوب . دهاوخ  مالـسلاهیلع »
دنوادخ دوش  يراج  تاهنوگ  رب  تکـشا  هک  ینک  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  ردقنآ  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  دـیراب . زمرق  كاخ  نوخ و 

رد ینک  تاقالم  ار  دـنوادخ  يوش  لاحـشوخ  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  دایز . ای  مک  کچوک ، هچ  گرزب ، هچ  دـشخبیم  ار  وت  ناهانگ  ماـمت 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هارمه  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ، رسپ  يا  نک . ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سپ  یـشاب  هتـشادن  یهانگ  هکیلاح 

باوث لـثم  یباوث  يراد  تسود  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  تسرفب . نعل  مالـسلاهیلع  نیـسح  نـالتاق  هب  ینیزگ  تنوکـس  تشهب  رد  هلآ  هیلع و 
يا امیظع .) ازوف  مهعم  تنک  ینتیل  ای  : ) وگب يداتفا  مالـسلاهیلع  نیـسح  دای  هب  تقو  ره  دسرب  مه  وت  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هارمه  يادهش 

وت رب  شاب  لاحشوخ  ام  یلاحشوخ  رد  كانهودنا و  ام  هودنا  رد  یشاب  ام  هارمه  تشهب  يالاب  تاجرد  رد  يراد  تسود  رگا  بیبش ، رـسپ 
خیش دنکیم . روشحم  گنس  نامه  اب  تمایق  زور  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  مه  ار  یگنس  یسک  رگا  اریز  ام  یتسود  تیالو و  داب 
مدش دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  میالوم  رب  اروشاع  زور  دـنکیم : تیاور  نانـس  نب  هللادـبع  زا  حابـصم  رد  هر )  ) یـسوط رفعجوبا  دـیعس 

: مدرک ضرع  مدید ، دیطلغیم  شاهنوگ  رب  دـیراورم  دـننامه  شکـشا  ياههناد  هکیلاح  هحفـص 216 )  ) رد هتفرگ و  نیگمغ ، ار  ترـضح 
يزور زورما  ياهدرب ، داـی  زا  ار  زورما  مه  وت  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دـنایرگن  ار  تنامـشچ  دـنوادخ  هللا ، لوسر  نباـی 

هچ يزور  نینچ  رد  نتفرگ  هزور  يهراـبرد  نم  يـالوم  مدرک : ضرع  هدیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدـج  هـک  تـسا 
زا دعب  هدـم  رارق  لماک  هزور  ار  زور  نآ  تتامـش ، ساسحا  نودـب  دـینک  راطفا  ار  ناتهزور  لماک و  هن  اما  ریگب  هزور  دومرف : دـیئامرفیم ؟

ار نیمز  دندرک و  لیمحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  رب  ار  گنج  یتقو  نینچ  رد  اریز  نک  راطفا  بآ  ياهعرج  اب  رصع  زامن 
يرادازع اهنآ  رب  دوب  هدـنز  ترـضح  نآ  رگا  هک  دـیدرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نزح  مغ و  بجوم  هک  دـنداد  رارق  اهنآ  هاگراتـشک 
دنوادـخ دومرف : سپـس  دـش ، رت  شمـشچ  کشا  اب  شنـساحم  هک  يدـحب  درک  هیرگ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـیوگیم : يوار  درکیم .

( يزور نینچمه  رد   ) مرحم مهد  هبنـشراهچ  رد  ار  تملظ  دومن و  قلخ  ناضمر  كرابم  هاـم  لوا  زور  هعمج  زور  ار  رون  یلاـعت  كراـبت و 
مالسلاهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلایبا  ترضح  زا  یلاما  رد  قودص  موحرم  داد ... رارق  یشور  هار و  زین  مادک  ره  يارب  دومن و  قلخ 

دهاوخ هدروآرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  ياهزاین  دـنوادخ  دـنک ، يراددوخ  يدام  شالت  راک و  زا  اروشاع  زور  سک  ره  دومرف : دـنکیم  لقن 
دهدیم و رارق  وا  يداش  یلاحـشوخ و  زور  ار  تمایق  زور  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب  هودـنا  نزح و  زور  شیارب  اروشاع  زور  سک  ره  دومن و 

نآ رد  دنک  هیهت  يزیچ  شلزنم  يارب  دنادب و  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  یسک  رگا  دنادرگیم و  نشور  ام  رادیدب  تشهب  رد  ار  وا  مشچ 
دنوشیم هتخادـنا  منهج  ياج  نیرتنیئاپ  هب  هک  هللا  مهنعل  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هللادـیبع  دـیزی و  اب  تمایق  زور  دـید و  دـهاوخن  یتکرب 

هام اروشاع  اعوسات و  زور  هرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هدـش  لقن  کلملادـبع  زا  یفاـک  رد  هحفـص 217 ) . ) دوشیم روشحم 
عمجت ترـضحنآ  هیلع  ماش  ناراوس  دـندرک و  هرـصاحم  البرک  رد  ار  شناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اـعوسات  زور  دومرف : مدیـسرپ ، مرحم 

لاحـشوخ نایهاپـس  ندـمآ  یپ  رد  یپ  اـب  دعـس  نـب  رمع  هناـجرمنبا و  دـنداد  رارق  تبیــصم  يراـتفرگ و  رد  ار  ترــضح  نآ  řȘو  ن
يروای کمک و  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  ات  دنتـسب  ار  اههار  دنداد و  رارق  فعـض  ییاهنت و  رد  ار  شباحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  دندوب ،

رب مالـسلاهیلع  نیـسح  نآ  رد  هک  تسا  يزور  اروشاع  زور  اما  دومرف : سپـس  دندومنن . کمک  ار  مبیرغ  مولظم و  ردپ  قارع  مدرم  دیاین و 
زور مارحلا ، تیب  راگدرورپ  هب  هن  دوش ؟ هتفرگ  هزور  يزور  نینچ  ایآ  دنداتفا  نیمز  هب  مولظم  نایرع و  زین  ترضح  نآ  نارای  داتفا و  نیمز 

يارب و  هدش ، دراو  تبیـصم  نینمؤم  مامت  نیمز و  لها  ناینامـسآ و  مامت  رب  هک  تسا  يزور  تسا  هودنا  نزح و  زور  تسین ، نتفرگ  هزور 
مامت هک  تسا  يزور  اروشاع  زور  دوب . یلاحـشوخ  زور  دـنک ، بضغ  اهنآ  لسن  رب  اهنآ و  رب  ادـخ  هک  ماـش  لـها  داـیز و  لآ  ۀـناجرمنبا ،

زور دـنوادخ  دـنادب  كرابم  ار  نآ  ای  دریگب  هزور  ار  زور  نیا  سک  ره  ماش . ياههناخ  زج  دوب  نایرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  اههناخ 
رد دنوادخ  دیامن  هتخودنا  شاهناخ  رد  يزیچ  یـسک  رگا  دیامنیم و  روشحم  بضغ  دروم  هدش و  خسم  یبلق  دایز و  دالوا  اب  ار  وا  تمایق 
وا کیرـش  روما  نیا  همه  رد  ار  ناطیـش  درادـیمرب و  وا  دالوا  زا  وا و  تیب  لها  زا  وا و  زا  ار  تکرب  دـنکیم و  داجیا  قافن  تمایق  ات  وا  لد 
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ترـضح نآ  نزح  دـشیم  تیؤر  مرحم ) هام   ) اروشاع لـاله  یتقو  هک : تسا  لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  بختنم  رد  دـهدیم . رارق 
رد دندمآیم و  وا  شیپ  تیلست  ضرع  يارب  فرط  ره  زا  مدرم  دشیم و  رتشیب  مالسلاهیلع  نیـسح  شدج  بئاصم  يارب  شاهیرگ  دیدش و 

: دومرفیم اهنآ  هب  ترـضح  دندشیم  غراف  هیرگ  زا  یتقو  دـندرکیم . هیرگ  هحون و  وا  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 218 )  ) تبیصم
لحم شهاگلتق و  دوخ و  هاگودرا  هب  هشیمه  وا  دروخیم و  يزور  دهاوخب  روط  ره  تسا و  هدنز  ادخ  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  دینادب  مدرم 
رتهب ترضح  نآ  دیامنیم و  رظن  دناهتـسشن  وا  يازع  سلجم  رد  هک  یناسک  شناگدننک و  هیرگ  راوز و  هب  دنکیم و  هاگن  شنارای  نداتفا 

دننکیم هیرگ  وا  يارب  هک  ار  یناسک  ترضح  نآ  دسانـشیم . تشهب  رد  ار  اهنآ  لحم  هجرد و  ناشناردپ و  مسا  مسا و  هب  ار  اهنآ  همه  زا 
بلط شیازع  ناگدننک  اپ  رب  اهنآ و  يارب  هک  دهاوخیم  شردارب  ردپ و  دج و  زا  دـیامنیم و  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  اهنآ  يارب  دـنیبیم و 

شاداپ ادخ  دزن  ردقچ  دنتـسنادیم  نم  رب  ناگدـننک  هیرگ  شیازع و  ناگدـننک  اپ  رب  نم و  نارئاز  هاگ  ره  دـیامرفیم : و  دـنیامن ، ترفغم 
زا دندرگیمرب و  لاحشوخ  ناشیاهداوناخ  دزن  هب  نم  رب  ناگدننک  هیرگ  نم و  نارئاز  و  دشیم ، ناشیتحاران  زا  رتشیب  ناشیلاحـشوخ  دنراد 

قاتعلاب ۀیلا  دندرگیم . كاپ  دـناهدش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  دـنامیمن و  اهنآ  يارب  یهانگ  هکنآ  رگم  دـنوشیمن  دـنلب  ناشیاج 
عمل ۀعمال  عقنلا  تحت  ۀیبعازلا  ریحانملا و  یف  الا  براغم  اهقراشم و ال  نع  یلجت  تار  رتابلا  ریواغملا و  كالـش  سوشا  لکب  ۀحباض  بقلا 

يذ ضیبأ  لک  نع  ةرفسم  ءاضیبلا  ۀلملا  يرأ  موی  ریطـشت  يأ  یبلق  دجاولا  رطـشل  هب  فالخ  مویل ال  يراظتنا  الول  روجید  ءانثأ  یف  بقاوثلا 
نم یـسومل  یلجت  ارون  هبـسحت  لالیذـلا  الع  ام  اذا  کلم  روصنم  نامزألا  یلع  کلم  مامأ  هتیار  كالمالا  لمحت  بکوم  ریمـشت و  دـج و 

هحفص  ) روبحم هللا  رونب  قرف  ءالئل  هرظنت  نیح  هنم  کقوری  یتف  رومام  ءاغـصا  ایـضعم  هرمأل  الثتمم  ءاشام  یلع  ءاضقلا  یـضمی  روطلا  يرذ 
ریکفت دیدحت  نع  ربکی  كاذل  هب  حیـسملا  یـسیع  يدتقی  نم  نا  ریکنت و  فیرعت و  نیب  ههنک  یف  ۀطباخ  رـشعلا  لوقعلا  لاحأ  مک  و  ( 219
سنالا نجلا و  رورـسم و  ریغ  ءاطعب  لقف  اروج  تئلم  امک  الدع  تئلم  دق  ضرألا  ریبکت و  حیبست و  نیب  هلوح  نم  ۀقدحم  هللا  دونجب  یننأک 

هعلاطم و یف  یلاعت  ردبب  لقف  رورسم  طوبغم و  نیب  هلظ  یف  مهبناج  هللا  زعأ  نوملسملا  ریخـست و  فیرـصت و  ربکأب  هل  ۀعـضاخ  كالمألا  و 
روهشم رابجلا  دی  یف  فهرم 

ترضح و نآ  يارب  اروشاع  اعوسات و  زور  رد  اصوصخم  يرادازع  ییاپرب  بادآ  نیسح و  يارب  ندنایرگ  هیرگ و  تلاح  هیرگ ، باوث  رد 
ترضح نآ  تبحم  رد  قافنا  شزرا  نایب 

ترضح و نآ  يارب  اروشاع  اعوسات و  زور  رد  اصوصخم  يرادازع  ییاپرب  بادآ  نیـسح و  يارب  ندنایرگ  هیرگ و  تلاح  هیرگ ، باوث  رد 
ماما دومرف : ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  لماکلا  باتک  رد  ترـضح  نآ  تبحم  رد  قافنا  شزرا  نایب 
يراج وا  هنوگ  رب  کشا  نآ  دوش و  دولآ  کشا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  رد  هک  یمـشچ  ره  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز 
يرازآ تیذا و  رطاخب  ینمؤم  ره  و  دنیزگیم ، تنوکـس  نآ  رد  ینالوط  تدم  هک  دهدیم  رارق  وا  يارب  تشهب  رد  ياهناخ  دنوادخ  دوش 

و دنکیم ، اپ  رب  ياهناخ  وا  يارب  قدص  هاگیاج  رد  دنوادخ  دوش ، يراج  شاهنوگ  رب  شکشا  دنک و  هیرگ  هدیسر  ام  هب  ام  نانمـشد  زا  هک 
رود تیذا  هحفص 220 )  ) زا ار  وا  هرهچ  دنوادخ  دوش ، يراج  شاهنوگ  رب  شمشچ  کشا  تیذا  نیا  زا  دنیبب و  تیذا  ام  رطاخب  ینمؤم  ره 

زا ملاس  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  شردـپ  زا  يریـصح  دـمحم  زا  باتک  نامه  رد  درادیم . هگن  ناما  رد  ار  وا  شتآ  مشخ و  زا  تمایق  زور  و 
قداص ماما  تسا ، لقن  يرـصب  نیدرک  کلملادبع  نب  عمـسم  زا  مصالا  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  دامح  نب  هللادـبع  زا  دـلاخ  نب  دـمحم 

يروهشم درم  هرصب  رد  نم  اریز  ریخ ، متفگ  يوریم ؟ مالسلاهیلع  نیـسح  ترایز  ایآ  یقارع  لها  وت  عمـسم  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع 
داجیا یتالکشم  نم  يارب  دنهد و  ربخ  مکاح  هب  مسرتیم  مراد  دایز  نمشد  لیابق  نیب  رد  دنناوارف و  نم  فارطا  هفیلخ  نارادفرط  متسه و 

: متفگ ینکیم ؟ هیرگ  شیارب  ایآ  دومرف : یلب ، متفگ  يروآیم  دایب  دمآ  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدج  رب  هک  یبئاصم  ایآ  دومرف : دـننک .
مولعم ات  منکیم  يراددوخ  ندروخ  اذـغ  زا  دـننیبیم و  ماهرهچ  يور  ار  نآ  راثآ  ماهداوناـخ  هک  مزیریم  کـشا  ردـقنآ  يرآ  مسق  ادـخب 
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ام يارب  ناگدـننک  هیرگ  زا  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  تنامـشچ  کـشا  هب  دـنوادخ  تمحر  دومرف : تسیچ ؟ يارب  نزح  کـشا و  نیا  دوش 
هتـشاد تینما  ام  هاگ  ره  ام و  سرت  رطاخب  دنـسرتیم  دنتـسه  نیگمغ  ام  هودـنا  رد  داـش و  اـم  ياـهیداش  رد  هک  یناـسک  يوشیم ، هدرمش 

هچنآ درک و  دنهاوخ  توملا  کلم  هب  ار  وت  شرافـس  اهنآ  دید  یهاوخ  ار  مدادـجا  روضح  گرم  ماگنهب  وت  دـنراد  تینما  زین  نانآ  میـشاب 
عمـسم درک . دهاوخ  راتفر  وت  اب  شدالوا  هب  ردام  زا  رتهنازوسلد  وت  اب  زین  توملا  کلم  تفگ . دـنهاوخ  وت  هب  دـشاب  وت  یلاحـشوخ  بجوم 

داد يرترب  تاقولخم  رب  ار  ام  شتمحرب  هک  ار  يدنوادخ  رکش  دومرف : هاگنآ  مدرک ، هیرگ  وا  اب  زین  نم  درک و  هیرگ  ماما  سپـس  دیوگیم :
درک هیرگ  اـم  لاـح  هب  نامـسآ  نیمز و  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زور  زا  عمـسم  يا  داد ، رارق  صاـخ  تیب  لـها  ار  اـم  دوخ  تمحر  اـب  و 

کشا جورخ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دنکیمن  هیرگ  ام  يارب  يزوسلد  يور  زا  یسک  دنزیریم و  کشا  ام  يارب  یلع  تداهش  زور  زا  هکئالم 
دتفا منهج  هب  دوش  يراج  ناشیاههنوگ  رب  هک  ییاهکـشا  زا  هرطق  کی  رگا  ددرگیم  دـنوادخ  هحفص 221 )  ) تمحر لومشم  شمشچ  زا 

اب گرم  ماگنه  هدـمآ  دردـب  ام  رطاخ  هب  شلد  سک  ره  دـنامیمن ، یقاب  نآ  رد  یترارح  رگید  هک  يروط  دربیم  نیب  زا  ار  منهج  ترارح 
ار ام  ناتـسود  رثوک  دوش . دراو  ام  رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دوشیمن  لـیاز  وا  لد  زا  یلاحـشوخ  نیا  دـش و  دـهاوخ  لاحـشوخ  اـم  ندـید 

کی سک  ره  عمـسم ، يا  دـناشچیم . وا  هب  دـنکب  لد  اهنآ  زا  دـناوتیمن  هک  اهماعط  عاونا  زا  دـیامنیم و  لاحـشوخ  اجنآ  هب  دورو  ماگنه 
لیبجنز معط  هب  کشم و  ییوبـشوخ  هب  روفاک و  يدیفـس  هب  بآ  نآ  دنیبیمن  یتخـس  زگره  هنـشت و  هاگچیه  دـشونب  رثوک  بآ  زا  هعرج 

دوشیم و يراج  تشهب  ياهرهن  رد  دزیریم و  مینـست  زا  تسا ، ربنع  زا  رتکاـپ  کـشا و  زا  رتفاـص  هرک ، زا  رتمرن  لـسع ، زا  رتنیریـش  تسا 
رازه تفاسم  زا  تسا  رتشیب  نامسآ  ناگراتس  دادعت  زا  دوشیم  زارد  نآ  يوس  هب  هک  ییاههساک  دتلغیم ، توقای  رد و  زا  یئاهگنس  يور 

برـش هک  يروطب  دـشخردیم  شناگدنـشون  هرهچ  رد  شیابیز  گنر  تسا و  هرقن  الط و  زا  شیاههساک  دـسریم  ماشم  هب  وا  رطع  هلاـس 
چیه يوشیم ، باریـس  بآ  نآ  زا  عمـسم  يا  وت  و  مهاوخیمن . يزیچ  نیا  زج  مناـمب  دـنراذگاو  اـجنیا  ارم  شاـک  دـنیوگیم : ناگدـننک 

هار رد  هک  هچنآ  زا  شیب  ام  ناتسود  دنشونیم  نآ  زا  ام  ناتسود  دوشیم  نشور  رثوک  هب  شمشچ  هکنآ  رگم  دنکیمن  هیرگ  ام  رب  یمشچ 
یلع نینمؤملاریما  رثوک  رایتخا  بحاص  دـنوشیم ، دـنمهرهب  اهتـشا  معط و  تذـل و  ثیح  زا  بآ  نآ  ندروخ  زا  دناهدیـشخب  اـم  هب  تبحم 

، میاهتفگ ار  نیتداهش  ام  تفگ : دنهاوخ  یناسک  دنکیم ، درط  ار  ام  نانمشد  نآ  اب  هک  تسا  راخ  زا  ییاصع  شتسد  رد  تسا  مالـسلاهیلع 
هدرک لوبق  مدوخ  ماما  نم  هک  ار  یـسک  تفگ : دـهاوخ  وا  دـنک ، تعافـش  ارت  هاوخب  وا  زا  ینالف  تماما  دزن  ورب  تفگ : دـهاوخ  ترـضح 
وگب يداد  حیجرت  نیریاس  رب  ار  وا  یتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  یـسکنآ  هب  درگرب  دیوگیم : دیوجیم . تئارب  هحفص 222 )  ) نم زا  مدوب 
غیرد دوخ  ناوریپ  زا  ار  دوخ  تعافـش  تسا  هتـسیاش  قلخ  نیرتهب  اریز  دوب ، مدرم  نیرتهب  وت  دزن  اریز  دنک  تعافـش  وت  زا  ات  هاوخب  وا  زا  و 
رتدایز تشطع  ددرگ و  رتشیب  وت  یگنشت  تفگ : دهاوخ  ترضح  دشکیم ، ارم  یگنشت  دیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  هب  صخـش  نآ  دنکن ،

يراددوخ عرو و  نتشاد  هب  دومرف : دناوتیمن ؟ ام  زا  ریغ  میوش و  کیدزن  رثوک  ضوح  هب  میناوتیم  ام  هنوگچ  موش  تیادف  متفگ : ددرگ .
يارب ءایر  يور  زا  ای  ام و  تبحم  رطاخب  هن  راک  نیا  دناهدرک و  ادـیپ  تأرج  امب  قیرط  نآ  زا  نارگید  هک  ییاهراک  كرت  ام و  تتامـش  زا 

... ینک و لوغـشم  مدرم  دای  هب  نتخادرپ  زا  ار  دوخ  سفن  یگدنب  هلیـسوب  دریگب و  تروص  يرادنید  ادخ و  یگدـنب  هار  رد  شالت  هکلب  ام 
یلص هللا  لوسر  نبای  متفگ : مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ینالوط  ثیدح  کی  رد  تفگ : رکب  نب  هللادبع  زا  مصا  نب  هللادبع  زا  باتک  نآ  رد 

یگرزب بلطم  زا  رکب ، رـسپ  يا  دومرف : دوشیم ؟ ادـیپ  نآ  رد  يزیچ  اـیآ  دنفاکـشب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  رگا  هلآ  هیلع و  هللا 
اذغ مه  اب  هدوب  تشهب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  شردارب  ردام و  ردپ ، هارمه  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  يدرک  لاوس 

هدعو نم  هب  هچنآ  اراگدرورپ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  تسوا  نآ  زا  شرع  تسار  هشوگ  دنتـسه  لاحـشوخ  دنروخیم و 
زا تساهنآ و  ياهناوراک  رد  هک  هچنآ  ناشناردپ و  مان  اهنآ و  مان  هب  اهنآ ، هب  تسا  رتهاگآ  وا  دـنکیم و  رظن  شراوز  هب  نک ؟ افو  ياهداد 

دـیامنیم و ترفغم  ياـضاقت  اـهنآ  يارب  دـنیبیم و  دـننکیم  هیرگ  وا  يارب  هک  ار  یناـسک  نینچمه  تسا  رتهاـگآ  ناشنادـنزرف  هـب  ناـنآ 
مامت يارب  يدشیم و  لاحـشوخ  تنزح  زا  شیب  هتفرگ  رظن  رد  یـشاداپ  هچ  وت  يارب  دنوادخ  یتسنادیم  رگا  هدـننک  هیرگ  يا  دـیوگیم :
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ام زا  یـسک  دزن  هاگ  ره  تسا : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  بختنم  رد  هحفـص 223 ) . ) دیامنیم ترفغم  بلط  وا  ياهاطخ  ناهانگ و 
نآ دشاب . ایرد  فک  هزادنا  هب  دنچ  ره  دشخبیم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  روبنز ، رس  هزادنا  هب  ولو  دوش  يراج  کشا  وا  مشچ  زا  دوش و  دای 

ناشهودنا نزح و  دنشابیم و  کیرش  ام  اب  مالسلاهیلع  نیسح  مدج  تبیـصم  رد  هک  ار  ام  نایعیـش  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف : ترـضح 
دنک و هیرگ  سک  ره  و  دوشیم ، ردقم  وا  رب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  دص  ای  دـنک  هیرگ  ام  بئاصم  رد  سک  ره  دومرف : زین  تسا و  ینالوط 

سک ره  و  دوشیم ، ردـقم  وا  رب  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  یـس  دـنک و  هیرگ  سک  ره  و  دوشیم ، ردـقم  وا  رب  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هاجنپ 
ره دوشیم  ردـقم  وا  رب  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  کی  دـنک و  هیرگ  سک  ره  دوشیم ، ردـقم  وا  رب  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هد  دـنک و  هیرگ 
ام نزح  يارب  ار  دوـخ  بلق  دـنک  هیرگ  دـناوتن  یـسک  رگا  دوـشیم و  ردـقم  وا  رب  تشهب  دروآرد  ناـنک  هیرگ  تروـص  هب  ار  دوـخ  سک 
دای نیسح  زا  یـسک  شیپ  هاگ  ره  دومرف : تسا  لقن  هدمآ ) اهربخ  رد  هک  رادقم  نآ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  باتک  نآ  رد  دنازرلب .

یـضار وا  شاداپ  يارب  تشهب  زا  رتمک  هب  هدرک و  نیمـضت  ادـخ  ار  وا  شاداـپ  دوش  يراـج  کـشا  یـسگم  لاـب  هزادـناب  وا  مشچ  زا  دوش 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  مدید : رصاعم  دامتعا  دروم  دارفا  تافیلأت  یـضعب  رد  دیوگیم : هر )  ) یـسلجم همالع  موحرم  راحب  رد  دوشیمن .

ترـضح داد  ربخ  دش  دهاوخ  عقاو  وا  رب  هک  بئاصم  اهالب و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ندـش  هتـشک  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هلآ  و 
همطاف میتسین ، یلع  وت و  نم و  هک  ینامز  دومرف : دتفایم ؟ قافتا  عقوم  هچ  هعقاو  نیا  ردـپ ، تفگ : درک و  هیرگ  تخـس  مالـسلااهیلع  ارهز 

: دومرف دیامنیم ؟ يرادازع  وا  رب  یسک  هچ  دنکیم و  هیرگ  وا  رب  یـسک  هچ  سپ  ردپ  دیـسرپ : دش و  رتدیدش  شاهیرگ  مالـسلااهیلع  ارهز 
زور دنیامنیم و  هحفـص 224 )  ) يرادازع ون  زا  هلاس  همه  دـننکیم و  هیرگ  متیب  لها  نادرم  رب  ناشنادرم  متیب و  لـها  ناـنز  رب  تما  ناـنز 
دراو تشهب  هب  هتفرگ و  ار  ناشناتسد  دننک  هیرگ  منیـسح  رب  هک  یناسک  هیلک  مینکیم و  تعافـش  ناشنادرم  رب  نم  ناشنانز و  رب  وت  تمایق 

تمایق زور  هک  هدرک  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هک  یمـشچ  زج  تسا  نایرگ  تمایق  زور  اهمـشچ  ماـمت  همطاـف ، يا  منکیم .
دشنم ةرامعیبا  زا  تارایزلا  لماک  رد  هیولوقنبا  یلاما و  رد  هر )  ) قودص خیش  موحرم  دش . دهاوخ  هداد  هدژم  وا  هب  تشهب  میعن  نادنخ و 

مدناوخ رعش  شیارب  ناوخب ، رعش  میارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هیثرم  رد  هرامعوبا  يا  دومرف : ترـضح  هدرک : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا 
درکیم و هیرگ  هک  دوب  هدشن  مامت  رعـش  مسق  ادخب  دیوگیم : هرامعوبا  درک  هیرگ  ترـضح  مه  زاب  مدناوخ ، مه  زاب  درک  هیرگ  ترـضح 
هب رعـش  تیب  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  هیثرم  رد  سک  ره  هرامعوبا  يا  دومرف : دوب . هدـش  دـنلب  مه  ترـضح  هناخ  لـخاد  زا  هیرگ  يادـص 

يرعش سک  ره  و  روطنیمه ، دنایرگب  ار  رفن  یس  دناوخب و  يرعش  سک  ره  دوب و  دهاوخ  مزال  وا  رب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دیارس و 
يرعـش سک  ره  دنایرگب ، ار  رفن  هد  دـناوخب و  يرعـش  سک  ره  روطنیمه ، دـنایرگب  ار  رفن  تسیب  دـناوخب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هیثرم  رد 

مزال وا  رب  تشهب  دریگب  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  دناوخب و  يرعش  سک  ره  و  دیرگب ، دناوخب و  يرعش  سک  ره  دنایرگب ، ار  رفن  کی  دناوخب 
: دومرف مدناوخ  ناوخب  هیثرم  میارب  دومرف : متفر  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هک : تسا  لقن  فوفکم  نوراهیبا  زا  لماک  رد  دوشیم .

ثدـج یلع  ررمأ  مدـناوخ  ار  تیب  نیا  شیارب  توص  ناـمهب  سپ  یناوخیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ربـق  راـنک  رد  هک  روطناـمه  روـطنیا ، هن 
: هدب همادا  هحفص 225 ) : ) دومرف سپس  مدناوخ  ناوخب ، هرابود  دومرف  مدش  تکاس  نم  درک ، هیرگ  ترضح  ۀیکزلا  همظعأل  لقف  نیـسحلا 

یتقو دندرک ، هیرگ  زین  ترضح  نآ  يهداوناخ  درک و  هیرگ  ماما  كاکبب  يدعساف  نیـسحلا  یلع  كالوم و  یبدنا  یموق و  میرم  ای  متفگ :
یکی ترـضح  دعب   ) دـنایرگب ار  رفن  هد  دـناوخب و  رعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هیثرم  رد  سک  ره  نوراهوبا  يا  دومرف : نم  هب  دـندش  تکاس 

مالسلاهیلع نیسح  سک  ره  دومرف : سپس  دوشیم ، مزال  وا  رب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  کی  و  رفن ) کی  هب  دیسر  ات  درک  مک  ار  دادعت  یکی 
زا یفجن  حیرط  نیدلارخف  خیـش  بطخلا ، یثارملا و  عمج  یف  بختنم  باتک  رد  دش . دـهاوخ  مزال  وا  رب  تشهب  دـنک  هیرگ  دـنک و  دای  ار 

هتسشن هودنا  نزح و  تلاح  اب  مدید  مدش  دراو  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  میالوم  رب  یمایا  نینچ  رد  هدرک : لقن  هر )  ) یعازخ لبعد 
، لبعد يا  وت  هب  ابحرم  دندومرف : هدرک و  لابقتسا  نم  زا  دندید  ارم  یتقو  دناهتسشن  نوزحم  ناشیا  فارطا  رد  زین  ترـضح  نآ  باحـصا  و 
دـندناشن و دوخ  رانک  رد  ارم  دـندرک و  زاب  اج  دوخ  رانک  رد  نم  يارب  دـعب  دـنکیم ، يرای  ار  ام  شناـبز  تسد و  اـب  هک  یـسک  هب  اـبحرم 
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اصوصخ ام  نانمـشد  يداش  مایا  تیب و  لها  ام  هودنا  نزح و  ياهزور  اهزور  نیا  یناوخب ، میارب  يرعـش  مراد  تسود  لبعد  يا  دندومرف :
يا دوب ، دهاوخ  ادخ  اب  وا  شاداپ  رجا و  رفن ، کی  ولو  دنایرگب  ار  يرگید  دنک و  هیرگ  ام  تبیـصم  رد  سک  ره  لبعد ، يا  تسا ، هیماینب 

ام اب  ار  وا  دنوادخ  دنک  هیرگ  هدیسر  ام  هب  نانمشد  زا  هک  یبئاصم  رطاخب  دوش و  يراج  کشا  شمشچ  زا  ام  تبیـصم  رد  سک  ره  لبعد 
سپس دشخبیم ، ار  وا  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  دنک  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدج  تبیـصم  رد  سک  ره  لبعد ! يا  درک . دهاوخ  روشحم 

دعب دننک ، هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ناشدج  يارب  ات  دنتسشن  ترضح  يهداوناخ  هدرپ  فرطنآ  دومن و  نازیوآ  ياهدرپ  دش و  دنلب  ترضح 
یتسه و ام  حادم  ام و  رای  یتسه ، هدنز  ات  ناوخب  هیثرم  مالسلاهیلع  نیسح  هحفص 226 )  ) يارب لبعد  يا  دومرف : دش و  نم  هجوتم  ترضح 

یتمسق هک  مدناوخ  مالسلاهیلع  نیسح  هیثرم  رد  ار  راعشا  نیا  دادن  تلهم  ارم  هیرگ  دیوگیم : لبعد  نکن ، یهاتوک  ام  يرای  رد  یناوتیم  ات 
عمد تیرجأ  هدنع و  مطاف  دـخلا  تمطلل  اذا  تارف  طشب  اناشطع  تامدـق  الدـجم و  نیـسحلا  تلخ  ول  مطافأ  میروآیم . اجنیا  رد  ار  نآ  زا 

یتاولص اهلان  خفب  يرخأ  ۀبیطب و  يرخأ  نافوکب و  روبق  تالف  ضرأب  تاومس  موجن  یبدنا  ریخلا و  ۀنبا  ای  یموق  مطافأ  تانجولا  یف  نیعلا 
سفنل دادـغبب  ربق  یتافو و  نیح  لبق  مهیف  تیف  وت  ینتیلف  ءارعلاب  اشاطع  اوفوت  تارف  طشب  اـهیف  مهـسرعم  ـالبرک  بنج  نم  رهنلا  نطبب  روبق 

دـمحمب و اوتأ  اموی  اورخف  اذا  تاعطقلا  لکثلا و  سأـکب  ینتقـس  مهرکذ  دـنع  ۀـعول  وکـشأ  هللا  یلا  تاـفرغلا  یف  نمحرلا  اهنمـضت  ۀـیکز 
رایطلا رفعج  یقتلا و  نیدـلاذ و  سابعلا  ةزمح و  تانب و  ریخ  ارهزلا  ۀـمطاف  العلا و  هبق و  انملاذ  ایلعا  ودـع  تاروسلا و  نآرقلا و  لـیئربج و 

نه ءانبألا و  اوکرت  مه  مهقح و  ذـخأ  نع  ءاب  آلا  اوعنم  مه  تارذـق  نم  كون و  نم  ۀیمـس  اهبزح  دـنه و  نوموؤشم  کئلوأ  تاـبجحلا  یف 
دایز تانب  تالمهلا  باکـستلل و  نادـقف  ةربعب  يدوجو  مهیکبا  نیعایف  تارجـشلا  یلع  يرمق  حان  ام  بکار و  جـح هللا  ام  مهیکبأس  تاتش 

اعقلب و نحبـصأ  هللا  لوسر  راید  تاولفلا  یف  هللا  لوسر  لآ  ۀعینم و  نوصحلا  یف  دایز  لآ  تاکتهنم و  هللا  لوسر  لآ  ۀنوصم و  روصقلا  یف 
مهروحن و یمدـت  هللا  لوسر  لآ  تارـصقلا و  ظلغ  دایز  لآ  مهموسج و  فحن  هللا  لوسر  لآ  و  هحفص 227 )  ) تارجحلا نکست  دایز  لآ 

راـتوألا نع  اـفکأ  مهیرتا  یلا و  اودـم  اورت  اذا و  تابرـسلا  اوـنمآ  داـیز  لآ  مـهمیرح و  یبـست  هللا  لوـسر  لآ  تـالجحلا و  هـبر  داـیز  لآ 
مهیکبأ و لیللاب  اـهبورغ و  ناـح  سمـش و  تعلط  اـم  تاولـصلل و  ریخلا  يداـنم  يداـن  قراـش و  ضرـألا  یف  رذ  اـم  مهیکبأـس  تاـضبقنم 
رب نافع  نب  رفعج  یتقو  میدوب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دزن  هفوک  لـها  زا  یهورگ  اـم  تسا  لـقن  ماـشحلا  دـیز  زا  بختنم  رد  تاودـغلاب 
هب دومرف ، دنادرگب ، امش  يادف  ارم  ادخ  نم ، ياقآ  یلب  تفگ : رفعج ، يا  دومرف ، دناشن و  دوخ  کیدزن  ار  وا  ترضح  دش ، دراو  ترـضح 

ترـضح و دـناوخ . ناوخب ، میارب  دومرف : موش ، تیادـف  یلب  متفگ : ییوگیم ، رعـش  بوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـج  هرابرد  دـناهتفگ : نم 
برقم کئالم  مسق  ادخب  رفعج ، يا  دومرف : دـعب  دـش ، يراج  ترـضح  نساحم  تروص و  زا  کشا  هک  دـندرک  هیرگ  ردـقنآ  شنایفارطا 

هکلب دـندرک  هیرگ  مه  اهنآ  میدرک  هیرگ  ام  هک  روطنیمه  دندینـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  ار  وت  ياههتفگ  دـندوب و  دـهاش  اـجنیا 
؟ میوگب رتشیب  یهاوخیم  رفعج ! يا  دومرف : سپـس  دیـشخب . ار  وت  درک و  بجاو  وت  يارب  ار  تشهب  عقوم  نامه  دنوادخ  رفعج ، يا  رتشیب .
دشخبیم و ار  وا  دنوادخ  دـنایرگب  دـنک و  هیرگ  دـیوگب و  يرعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهرابرد  سک  ره  دومرف : نم ، يالوم  یلب  تفگ :

هارمه دنوشیم و  لزان  نامسآ  زا  کئالم  دوشیم  مرحم  هام  مهد  زور  یتقو  هدش : لقن  ترـضح  نآ  زا  و  دنکیم . بجاو  وا  رب  ار  تشهب 
رد ار  اهنآ  کشا  دنخرچیم و  دننکیم ، هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  هک  یسلاجم  اههناخ و  رد  تسا و  دیفس  رولب  زا  ياهشیش  مادک  ره 

دنزیریم منهج  شتآ  رب  کـشا  نیا  زا  ددرگیم  هتخورفارب  منهج  شتآ  دوـشیم و  هک  تماـیق  زور  هحفـص 228 ) ، ) دننکیم عمج  هشیش 
لقن مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ةرایزلا  لماک  باتک  رد  دوشیم . رود  خسرف  رازه  تصـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  نانک  هیرگ  زا  منهج  شتآ 

رد مرسپ . یلب  دومرف : نم ؟ ردپ ، تفگ : نمؤم ، ره  کشا  يا  دومرف : درک  هاگن  مالسلاهیلع  نیسح  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دومرف : هدش 
ات زور  نآ  ترـضح  دـشیم  دای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  هاگ  ره  تسا : لقن  دـشنم  هرامعوبا  زا  باتک  نآ 

هدرک لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  باـتک  نآ  رد  تسا . نمؤم  ره  کـشا  مالـسلاهیلع  نیـسح  دومرفیم : دوبن و  مسبتم  بش 
زا باتک  نامه  رد  دـنک . هیرگ  هکنآ  رگم  دـنکیمن  داـی  ارم  ینمؤم  متـسه  اهکـشا  هتـشک  نم  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دومرف :
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هیرگ ترضح  میداتسرف  تنعل  شلتاق  رب  میدرک و  دای  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  میدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هدش : لقن  ۀجراخ  نب  نوراه 
دای ارم  ینمؤم  چیه  متسه  اهکشا  هتشک  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دومرف : درک و  دنلب  رـس  سپـس  میدرک  هیرگ  مه  ام  درک 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هک : تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ۀجراخ  نب  نوراه  زا  باتک  نآ  رد  دنکیم . هیرگ  هکنآ  رگم  دنکیمن 
وا لیاز و  ار  شهودنا  یلاعتیادخ  هکنآ  رگم  دیآیمن  نم  دزن  ینیگهودنا  چیه  موشیم  هتشک  هودنا  اب  متسه  اهکشا  هتـشک  نم  دومرفیم :

یلع نب  لبعد  دنکیم : لقن  يوره  حلاص  نب  هللادبع  زا  نویع  لامکا و  رد  هیوبابنبا  دنادرگیمرب . شاهداوناخ  هب  رورـسم  لاحـشوخ و  ار 
ماهدرک دهع  دوخ  رب  ماهتفگ و  ياهدیـصق  امـش  دروم  رد  نم  هللا ، لوسر  نبای  تفگ : دش و  دراو  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رب  ورم  رد  یعازخ 

رفقم یح  لزنم و  ةوالت و  نم  تلخ  تاـیآ  سرادـم  هحفص 229 ) : ) مدناوخ و  ناوخب ، دومرف : ترـضح  میوگن ، یـسک  يارب  امـش  زا  لبق 
تـسار دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  تارفـص  مهئیف  نم  مهیدـیأ  امـسقتم و  مهریغ  یف  مهئیف  يرأ  مدیـسر : تیب  نیا  هب  یتقو  تاـصرعلا 
شتـسد مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تاضبقنم  راتوألا  نع  افکأ  مهیرتا  یلا و  اودم  اورت  اذا و  دیـسر : تیب  نیا  هب  لبعد  یتقو  یعازخ  يا  یتفگ 
ترـضح ةافو  دعب  نمألا  اوجرأل  ینا  اهیعـس و  مایأ  ایندلا و  یف  تفخ  دقل  تیب : نیا  هب  دیـسر  ات  دش ، نینچ  مسق  ادـخب  تفگیم : دزیم و 

ماما تافرعلا  یف  نمحرلا  اهنمضت  ۀیکز  سفنل  دادغبب  ربق  و  هک : تیب  نیا  هب  دیـسر  ات  دهد ، تینما  تمایق )  ) ربکا عزف  رد  ار  وت  ادخ  دومرف 
. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  يا  دـیئامرفب  تفگ : ینک ، هفاضا  تاهدیـصق  هب  مه  تیب  ود  اجنیا  تسا  هتـسیاش  دومرف  مالـسلاهیلع  اضر 

تابرکلا مهلا و  انع  جرفی  امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رـشحلا  یلا  تارفزلاب  ءاشحالا  یلع  تحلأ  ۀبیـصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و  دومرف : ترـضح 
زور بش و  تسا ، نم  ربـق  دوـمرف : ترـضح  تـسیک ؟ ربـق  تـسه  سوـط  رد  هـک  يربـق  نـیا  مالـسلاهیلع  هللا  لوـسر  نباـی  تـفگ : لـبعد 
زور دنک  ترایز  سوط  رد  متبرغ  رد  ارم  سک  ره  دینادب  دش  دهاوخ  نیرئاز ، نایعیـش و  دـمآ  تفر و  لحم  سوط  هکنآ  رگم  درذـگیمن 

: دـنکیم لقن  بلاغ  نب  هللادـبع  زا  تارایزلا  لماک  رد  تیاور . رخآ  ات  دـش ، دـهاوخ  هدیـشخب  دوب و  دـهاوخ  نم  ماقم  هجرد و  رد  تماـیق 
ۀیلبل هحفص 230 ) : ) مدیسر بلطم  نیا  هب  یتقو  مدناوخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هیثرم  شیارب  مدیسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ 

تاجانم رد  یفجن  حـیرط  خیـش  لتقم  رد  مردـپ . ياو  تفگیم : دزیم و  هلان  هدرپ  تشپ  زا  ینز  بارتلا  ریغ  يرثلا  ةاقـسمب  انیـسح  اوقـست 
اهتما ریاس  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تما  هچ  يارب  اراگدرورپ  هتفگیم : ادخ  هاگرد  هب  هدش  لقن  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح 

؟ دنهد ماجنا  میوگب  مه  لیئارـساینب  هب  ات  تسیچ  تفـص  هد  نآ  اراگدرورپ ، درک : ضرع  تفـص : هد  يارب  دـمآ : باوج  ياهداد ؟ يرترب 
؟ تسیچ اروشاع  ایادخ  درک : ضرع  اروشاع . ملع و  نآرق ، تاعامج ، زامن  هعمج ، زامن  داهج ، جـح ، هزور ، ةوکز ، زامن ، دومرف : دـنوادخ 

یسوم يا  یفطـصم . دمحم  دنزرف  تبیـصم  رد  يرادازع  هیثرم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هون  يارب  ندنایرگ  ندرک و  هیرگ  دومرف :
دنایرگب ای  دنک  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  دنزرف  يارب  ایند  رد  هک  تسین  مناگدنب  زا  ياهدـنب  چـیه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رتخد  رسپ  تبحم  رد  سک  ره  دوب ، دهاوخ  یگـشیمه  اجنآ  رد  دش و  دهاوخ  ردقم  وا  يارب  تشهب  هکنآ  رگم 
هدـش وفع  نایتشهب  ءزج  مهدیم و  تکرب  مهرد  داـتفه  شمهرد  ره  هب  راـنید  مهرد و  زا  دـیامن  ناـسحا  يرگید  زیچ  اـی  یماـعط و  هلآ  و 

زا کشا  اروشاع  زور  هک  تسین  ینز  ای  يدرم  چیه  دنگوس : ملالج  تزع و  هب  دش ، دـهاوخ  هدیـشخب  شناهانگ  نم  رما  هب  دوب و  دـهاوخ 
دوب هنیدـم  رد  ياهراکدـب  نز  تسا : لقن  باتک  نآ  رد  منکیم . روظنم  شیارب  ار  دیهـش  دـصکی  شاداپ  هکنآ  رگم  دوش  يراج  شمـشچ 

مالـسلاهیلع نیـسح  يارب  دندوب و  عمج  هناخ  نآ  رد  ياهدع  يزور  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  يازع  ییاپرب  هب  دـیقم  هک  تشاد  ياهیاسمه 
شتآ اما  دربب  شتآ  يرادقم  دمآ  هراکدـب  نز  نآ  دـندوب  هتـشاذگ  قاجا  يور  یماعط  اهنآ  يارب  دـندرکیم و  هیرگ  دـندناوخیم و  رعش 

هحفـص 231)  ) لوط يرادـقم  دـنک  نشور  ار  شتآ  درک  شالت  ندرک  توف  اب  نز  نیا  دوب ، هدـش  شوماخ  هناـخ  بحاـص  تلفغ  رطاـخب 
هب یتعاس  رهظ  زا  سپ  تفر  تشادرب و  شتآ  يرادقم  هرخالاب  دش . يراج  کشا  دود  رثا  رب  شنامشچ  زا  تخوس و  شیاهتسد  دیـشک و 

دـندرب و منهج  يوـس  هب  ناـشک  ناـشک  تروـص  يورب  هتـسب و  يریجنز  اـب  ار  وا  هدـش  اـپ  رب  تماـیق  دـید  باوـخ  رد  تـفر ، ورف  باوـخ 
هاـنپ درکیم  ساـمتلا  هثاغتـسا و  وا  میزادـنیب  مـنهج  رعق  هـب  ار  وـت  هدرک  رما  اـم  هـب  هدرک و  بـضغ  وـت  رب  ادـخ  راـک ، اـنز  يا  دـنتفگیم :
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ار وا  دومرف : اهنآ  هب  دمآ  ولج  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دندرب  ارم  منهج  بل  ات  مسق  ادخب  دـیوگیم : نز  نآ  دـندادیمن ، شهانپ  تساوخیم 
ياذغ ریز  شتآ  هک  دـش  دراو  دـندرکیم  يرادازع  نم  يارب  هک  ياهدـع  رب  وا  دومرف : تسیچ ؟ تلع  هللا  لوسر  نبای  دـنتفگ : دـینک ، اهر 

، دـیوگیم نز  نآ  رثوک ، یقاس  هدـننک و  تعافـش  يا  تسامـش  يراوگرزب  زا  نیا  دـنتفگ : درک ، نشور  ار  شتآ  نآ  دوب  شوماـخ  اـهنآ 
رد مدش  رادیب  باوخ  زا  متـسه  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نم  دومرف : دیتشاذگ ؟ تنم  نم  رب  ادـخ  رطاخ  هب  هک  دـیتسه  هک  امـش  متفگ :

، مدرک فیرعت  ار  دوخ  باوخ  دـنوش  قرفتم  هکنآ  زا  شیپ  متفر  دوب  يرادازع  نآ  رد  هک  هیاسمه  هناخ  هب  مدوب  توهبم  ناریح و  هکیلاـح 
همالع راتفگ : لیمکت  دیـشک . تسد  هتـشذگ  حـیبق  ياهراک  زا  درک و  هبوت  نز  نآ  دـش و  دـنلب  ناشهیرگ  يادـص  دـندرک و  بجعت  اـهنآ 

زا ياهدـع  اب  تفگیم : دـناهدرک  تیاکح  ینیـسح  یلع  دیـس  زا  هک  مدـید  نامیاملع  تاـفیلأت  زا  یکی  رد  دـیوگیم ، راـحب  رد  یـسلجم 
ندـناوخ هب  درک  عورـش  املع  زا  یکی  دـش  مرحم  هام  زا  اروشاع  زور  هک  یتقو  ات  میدوب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ناـمیالوم  ربق  دزن  نینمؤم 

مالسلاهیلع نیسح  تبیصم  رد  سک  ره  دیامرفیم : ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ار  یتیاور  مالسلاهیلع و  نیسح  لتقم 
رد دوب  یبکرم  لهاج  سلجم  نآ  رد  دشاب ، ایرد  فک  هزادـناب  ولو  دـشخبیم  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  سگم  لاب  هزادـناب  ولو  دزیرب  کشا 

دیشک لوط  ام  نیب  ثحب  دریذپیمن ، ار  نآ  لقع  تسین و  حیحص  نخـس  نیا  تفگ : تشاد  شناد  ملع و  ياعدا  لاح  نیع  هحفص 232 ) )
ایوگ دید ، باوخ  بش  نآ  رد  صخـش  نیا  درکیم ، يراشفاپ  نانچمه  ثیدح  نیا  در  رد  وا  هکیلاح  رد  میدش  قرفتم  سلجم  زا  هکنیا  ات 

طارـص لپ  اپرب و  نازیم  دنوشیم  هتخیگنارب  دوشیمن  هدهاشم  يدنلب  یتسپ و  چـیه  هک  راومه  فاص و  نیمز  زا  مدرم  هدـش و  اپرب  تمایق 
هب يدیدش  شطع  تسا ، دیدش  اوه  ترارح  هدیدرگ و  هتسارآ  تشهب  روهلعش و  منهج  شتآ  هتشگ ، رـشتنم  لامعا  همان  هدش و  هداد  رارق 

دوخ هب  دیوگیم : دـید  ار  یگرزب  سب  ضوح  تشگ ، تسار  پچ و  هب  دـنکیمن  ادـیپ  بآ  ددرگیم  بآ  لابند  هچ  ره  هداد و  تسد  وا 
هداتـسیا نز  کی  درم و  ود  ضوح  رانک  رد  دوب  رتنیریـش  تبرـش  زا  رتدرـس و  فرب  زا  هک  دوب  نآ  رد  یبآ  تسا و  رثوک  نامه  نیا  متفگ :

هچ نانیا  متفگ : دـندرکیم ، هیرگ  دـندوب و  هدیـشوپ  هایـس  سابل  لاح  نیا  اـب  دوب و  نکفا  وترپ  قیـالخ  ماـمت  رب  ناـشلامج  رون  هک  دـندوب 
مالسلااهیلع ارهز  همطاف  وناب  نآ  مالسلاهیلع و  یضترم  یلع  رگید  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  نیا  دنتفگ : دنتـسه ؟ یناسک 

نیـسح ندـش  هتـشک  زور  اروشاع و  زور  زورما  رگم  دـنتفگ : دنتـسه ؟ نیگمغ  نایرگ و  دناهدیـشوپ و  هایـس  سابل  اهنآ  ارچ  متفگ : تسا ،
هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  متفگ : متفر  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دزن  دیوگیم ، دنتـسه ، نوزحم  تهج  نیا  هب  اهنآ  تسین  مالـسلاهیلع 

بلق هراپ  مالسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  تلیـضف  هک  یتسه  نامه  وت  دومرف : درک و  هاگن  نم  هب  مشچ  هشوگ  اب  متـسه ، هنـشت  نم  هلآ  هیلع و 
نارگمتس و مالسلاهیلع و  نیسح  نالتاق  رب  دنک  تنعل  ادخ  یتسه ، رکنم  ار  دش  هتشک  متـس  ملظ و  اب  هک  يدیهـش  نآ  نم  مشچ  رون  نم و 

ترفغم بلط  ادـخ  زا  ناـسرت  ناـساره و  هکیلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوـخ  زا  دـیوگیم : درم  نآ  دـندرک . هقیاـضم  وا  زا  ار  بآ  هک  اـهنآ 
هب ار  مباوخ  هدمآ و  مدوب  هدرک  ثحب  اهنآ  هحفص 233 )  ) اب هک  هدع  نآ  دزن  مدوب ، نامیشپ  دوب  هدز  رس  نم  زا  هک  ینانخس  زا  مدرکیم و 

. مدرک هبوت  ادخ  يوس  هب  مدرک و  لقن  اهنآ 

، دوب لاحشوخ  دمآیم  شیپ  وا  يارب  هچنآ  زا  ماما  هکنیا  ندش و  هتشک  زا  نانآ  سرت  مدع  تلع  نیسح و  ماما  هارمه  يادهش  ماقم  رد 
هتسیاش ترضح  نآ  يروآ  دای  ماگنه  هک  هچنآ  اهنآ و  باذع  تدش  اهنآ و  رب  نداتسرف  تنعل  باوث  ترـضح و  نآ  نالتاق  رفک  نایب  و 

تسا

و دوب ، لاحشوخ  دمآیم  شیپ  وا  يارب  هچنآ  زا  ماما  هکنیا  ندش و  هتـشک  زا  نانآ  سرت  مدع  تلع  نیـسح و  ماما  هارمه  يادهـش  ماقم  رد 
هتـسیاش ترـضح  نآ  يروآ  دای  ماگنه  هک  هچنآ  اهنآ و  باذـع  تدـش  اهنآ و  رب  نداتـسرف  تنعل  باوث  ترـضح و  نآ  نالتاق  رفک  ناـیب 

زا مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شردـپ  زا  ةرامع  نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  لـلع  رد  هیوباـبنبا  تسا 
هاگیاج تفر و  رانک  يرهاظ  ششوپ  اهنآ  يارب  دومرف : دیئامرفب ، تداهش  رد  ناشنتفرگ  تقبـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ترـضح  باحـصا 
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زا راحب  رد  دنبای . تسد  ادخ  ياههدعو  هب  تشهب  رد  ات  دنـسرب  تداهـش  هب  رتدوز  دنتـساوخیم  مادـک  ره  اذـل  دـندید  تشهب  رد  ار  دوخ 
رب رما  یتـقو  دومرف : تسا  لـقن  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  شناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  داوـج  ماـما  یناـث  رفعجیبا  زا  راـبخالا  یناـعم 

فالخرب ار  ترضح  دندرکیم و  هاگن  هک  ترضح  هرهچ  هب  دندوب  ترـضح  هارمه  هک  یناسک  دش  تخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح 
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  داتفایم ، شپت  هب  ناشبلق  هزرل و  هب  ناشندب  درکیم  ادیپ  رییغت  ناشگنر  دـشیم  تخـس  راک  هچ  ره  هک  نیریاس 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  دشیم و  رتدایز  ناشنوکس  شمارآ و  رتشیب و  ناشندب  شمارآ  ینارون  ناشهرهچ  دندوب  ترضح  هارمه  هک  یضعب 
رقف و زا  رپ  یناکم  زا  ار  امـش  تسین  لپ  کـی  هحفـص 234 )  ) زج يزیچ  گرم  ناراوگرزب ، نادنزرف  يا  دیـشاب  روبـص  دومرفیم : اهنآ  هب 
؟ دراد تهارک  رصق  هب  نادنز  زا  لاقتنا  امش  زا  کی  مادک  دیامنیم ، لقتنم  يدبا  ياهتمعن  عیـسو و  تشهب  يوس  هب  تالکـشم  یتخبدب و 
تسا و رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  دومرف : لقن  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  تسا  باذـع  نادـنز و  هب  خاک  زا  لاقتنا  امـش  نانمـشد  يارب  و 
زا باتک  نآ  رد  زاب  و  میوگیم . غورد  نم  هن  هتفگ  غورد  وا  هن  دنکیم  لقتنم  منهج  هب  ار  رفاک  تشهب و  هب  ار  نمؤم  هک  تسا  یلپ  گرم 

لبق بش  دومرف : مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  تسا  لقن  یلامث  زا  دیمح  نب  مصاع  زا  رضن  زا  يزاوها  زا  یـسیعنبا  زا  دعـس  زا  جئارخ 
دنشکب ارم  رگا  دناهدرک  دصق  ارم  طقف  مدرم  نیا  دیهد  رارق  دوخ  رپس  ار  بش  دومرف : شباحصا  هب  مدوب . وا  هارمه  مردپ ، تداهـش  زور  زا 

هتشک امـش  همه  ادرف  دومرف : تسین ، یندش  زگره  راک  نیا  مسق  ادخب  دنتفگ : دینک ، یگدنز  تحار  دیناوتیم  امـش  دنرادن  يراک  امـش  اب 
هاگنآ داد ، تفارش  امش  هارمه  تداهـش  هب  ار  ام  هک  میئوگیم  ساپـس  ار  ادخ  دنتفگ : دنکیمن ، ادیپ  تاجن  امـش  زا  سکچیه  دیوشیم و 

اهنآ هب  تشهب  رد  ار  کی  ره  ياج  ترضح  دینیبب  تشهب  رد  ار  ناتهاگیاج  دینک و  دنلب  ار  ناتیاهرس  دومرف : دومن و  اعد  ار  اهنآ  ترـضح 
. دسرب تشهب  رد  ناشهاگیاج  هب  ات  دندرکیم  لابقتسا  دوخ  تروص  هنیـس و  اب  اهریـشمش  اههزین و  زا  نادرم  نآ  اروشاع ) زور  ، ) داد ناشن 

نب هللادـیبع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : هک  تسا  لقن  یلاـمث  زا  شردـپ  زا  ملاـس  نب  یلع  زا  هر )  ) قودـص خیـش  لاـصخ  رد 
يزور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  دومرف : سپـس  دـش  يراـج  شمـشچ  زا  کـشا  درک و  هاـگن  مالـسلاهیلع  یلع  نب  ساـبعلا 
گنج نآ  زا  دعب  و  دیسر ، تداهش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  ادهـشلادیس  هزمح  هک  دوبن  دحا  زور  زا  رتتخس 

مالسلاهیلع نیـسح  تداهـش  زور  یتخـس  هب  يزور  چیه  اما  دیـسر  تداهـش  هب  بلاطیبا  نبا  رفعج  ترـضح  ربمایپ  مع  رـسپ  هک  دوب  هتوم 
شروی ترـضح  نآ  هب  دـندرکیم  روصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تما  هحفـص 235 )  ) زا ار  دوـخ  هک  رفن  رازه  یـس  هک  تسین 

ادخ دای  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکیلاح  رد  دننک  ادیپ  برقت  ادخ  هب  ترـضح  نآ  نوخ  نتخیر  اب  دنتـساوخیم  مادـک  ره  دـندرب و 
سابع دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترضح  سپس  دندناسر . تداهش  هب  متس  ملظ و  اب  ار  وا  هکنیا  ات  درکیم  هظعوم  ار  اهنآ  دشیم و  رکذتم 

هب دـنوادخ  دـش ، عطق  شناتـسد  هکنیا  ات  دومن  شردارب  يادـف  ار  شناج  درک و  ـالب  راـتفرگ  ار  دوخ  داد و  حـیجرت  دوخ  رب  ار  شردارب  ار 
یماقم ادخ  دزن  سابع  يارب  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  رفعج  دننامه  دنکیم  زاورپ  کئالم  اب  هک  درک  تیانع  وا  هب  لاب  ود  تسد  ود  ياج 

مهـسوفن ترهط  ریئز  مائللا  سیجلا  یلع  مهل  هراصنأ  افولا  ةورملا و  اووذ  و  دـنروخیم . هطبغ  وا  هب  تمایق  زور  رد  ءادهـش  ماـمت  هک  تسا 
مهب ام  روصقلا و  مهل  تلثمتف  رودقملا  یـضمأ  نکل  عفنلل  انغلا  اوقـشع  عفدـلل ال  انعلا  اوقـشع  روحج  مهل و  تباط  رـصانعف  اهلوصأ  بیطل 

( مکئامد نوکفـست  مکقاثیم ال  انذـخا  اذا  و   ) هیآ یتقو  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  روصق  روصقلا  تلثمت  ـالول 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشک ، ار  هللا  ءایلوا  دندرک و  بیذکت  ار  ناربمایپ  دنتـسکش و  ار  ادخ  دـهع  اهنآ  هک  دـش ، لزان  دوهی  هرابرد 

تما زا  ياهدع  دومرف : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ : دنتسه ؟ یناسک  هچ  نم  تما  نایدوهی  مهدب  ربخ  امـش  هب  ایآ  دومرف 
ارم تنـس  تعیرـش و  دنناسریم و  لتق  هب  ارم  بسن  نادنزرف و  نیرتکاپ  نیرترب و  دننکیم و  جورخ  دـننادیم  تما  نیا  زا  ار  دوخ  هک  نم 

دندناسر لتق  هب  ار  ایرکز  ییحی و  نایدوهی  نیا  ناگتـشذگ  هک  روطنامه  دنناسریم ، لتق  هب  ار  نیـسح  نسح و  منادنزرف  دنهدیم و  رییغت 
هدـنامیقاب رب  دـیامنیم  تنعل  ار  ایرکز ) ییحی و  هحفـص 236 )  ) نالتاق  ) نایدوهی هک  روطنامه  دنکیم  تنعل  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دـینادب 

هب شدوخ  ءایلوا  ریـشمش  اب  ار  اهنآ  هک  دنکیم  ثوعبم  مولظم  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  يرگتیادـه  تمایق ، زا  شیپ  اهنآ  ياهلـسن 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 93 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلاهیلع و نیـسح  نالتاق  نارای  ناتـسود و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نالتاق  دـنکیم  تنعل  دـنوادخ  دیـشاب  هاگآ  دتـسرفیم  منهج  شتآ 
هیرگ رب  دتـسرفیم  دورد  دـنوادخ  دیـشاب  هاگآ  هیقت ، نودـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نالتاق  رب  نداتـسرف  نعل  زا  دـندرک  توکـس  هک  یناسک 

مالسلاهیلع نیسح  نانمشد  رب  هک  یناسک  مالسلاهیلع و  نیسح  نانمشد  رب  ناگدنتـسرف  تنعل  رب  و  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  ناگدننک 
نالتاق دیـشاب  هاگآ  تسا ، نیـسح  نالتاق  کیرـش  دـشاب  یـضار  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  هب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دـنریگب ، ظیغ  مشخ و 
دنوادخ دیشاب  هاگآ  دوب ، دهاوخ  اهنآ  رب  مدرم  مامت  کئالم و  ادخ و  تنعل  دنتسه و  رود  ادخ  نید  زا  اهنآ  هب  ناگدننک  کمک  نیسح و 

تایح بآ  اب  ات  دـنهدیم  تشهب  نانزاخ  هب  ار  هدـش  هتخیر  مالـسلاهیلع  نیـسح  گوس  رد  هک  ییاهکـشا  دـنکیم  رما  شبرقم  کئالم  هب 
زا هدش و  هتخیر  یلاحشوخ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  لتق  رد  هک  ییاهکـشا  کئالم  نینچمه  دوش ، ربارب  رازه  نآ  ییاراوگ  ات  هدرک  طولخم 

ترارح و اـت  هدوـمن  طوـلخم  مـنهج  ناـشوج  بآ  اـب  ار  نآ  دـنکیم و  يرادـهگن  مـنهج  هیواـه  رد  هدـش  يراـج  قوـش  کـشا  اهمـشچ 
نب دواد  زا  ربتعم  دانـساب  دـنناروخیم . مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  نانمـشد  نیلتاـق و  هب  ار  نآ  دـیامن و  رتداـیز  ربارب  رازه  ار  نآ  یگدـنزوس 

لتاق دومرف : هک  تسا  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلامهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  ارقلا  نامیلس 
دوشیم هتسب  مکحم ، نیشتآ  ریجنز  اب  شیاهاپ  اهتسد و  تسوا  يارب  ایند  لها  باذع  فصن  تسا  شتآ  زا  یتوبات  رد  مالسلاهیلع  نیـسح 

وا دنربیم  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  منهج  لها  هک  دراد  ياهدنهد  رازآ  يوب  وا  دوش  عقاو  منهج  رعق  رد  ات  دوشیم  هتخادـنا  شتآ  رد  نوگژاو  و 
هحفص  ) دنوادخ دزوسب  ناشندب  تسوپ  هاگ  ره  دنتـسه و  یمئاد  كاندرد  باذع  نآ  رد  دنتـشاد  روضح  ترـضح  نآ  هیلع  هک  یناسک  و 

زا اهنآ  رب  ياو  دنماشآیم ، منهج  يوب  دب  ناشوج  بآ  زا  دـشاب و  هتـشاد  همادا  ناشباذـع  ات  دـنایوریم  ناشندـب  رب  يرگید  تسوپ  ( 237
زا دومن  لقن  یعبر  دلاخ  زا  نایح  نبرفعج  زا  یـسیعلا  نوراهیبا  زا  داقنلا  یلع  نب  هللادبع  نب  دـمحم  زا  تارایزلا  لماک  رد  منهج . باذـع 
زین شدنزرف  هب  دوب و  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  دومن  تنعل  ار  مالسلاهیلع  نیسح  لتاق  هک  یـسک  لوا  تفگیم : بعک  دوب  هدینـش  هک  یـسک 

مالسلاهیلع نیـسح  نالتاق  رب  نارمع  نب  یـسوم  وا  زا  دعب  تفرگ . دهع  راک  نیا  يارب  اهنآ  زا  دنتـسرفب و  تنعل  نیـسح  نالتاق  هب  درک  رما 
درک و رما  راـک  نیا  هب  زین  ار  لیئارـساینب  داتـسرف و  تنعل  مالـسلاهیلع  دواد  سپـس  دوـمن  رما  راـک  نیا  هب  زین  ار  دوـخ  تما  دوـمن و  تنعل 

مالسلاهیلع نیسح  نالتاق  رب  لیئارساینب  يا  دومرف : سپس  داتسرف  تنعل  مالسلاهیلع  نیـسح  نالتاق  رب  نارگید  زا  شیب  مالـسلاهیلع  یـسیع 
تسا ءایبنا  اب  تداهـش  دننامه  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  تداهـش  دیـشابن ، نیـشنمه  نانآ  اب  دیدرک  كرد  ار  اهنآ  راگزور  رگا  دینک و  تنعل 

ار البرک  هکنآ  رگم  تسین  يربمایپ  چـیه  ار  وا  هاگراب  منیبیم  ایوگ  و  دـناهدشن ، نادرگور  اهنآ  زا  هدرک و  لابقتـسا  ءایبنا  زا  هک  ییادـهش 
نـسح زا  لماک  رد  دش . دـهاوخ  نفد  وت  رد  نابات  هام  تسا و  رایـسب  وت  تاریخ  البرک ) يا  : ) تفگ و  هدومن ، فقوت  اجنآ  هدرک و  ترایز 

زین مالـسلاهیلع  نیـسح  لتاق  دوب و  هداز  مارح  مالـسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  لتاق  دومرف : هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  داـیز  نب 
؟ هدرک هیرگ  هنوگچ  متفگ : دـیوگیم : يوار  هدرکن ، هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ایرکز و  نب  ییحی  زج  یـسک  رب  نامـسآ  تسا و  انز  دـلو 

هللا یلـص  یمارگ  لوسر  هک ، هدش  لقن  رباج  زا  باتک  نآ  رد  دـنکیم . بورغ  یخرـس  رد  دـنکیم و  عولط  یخرـس  رد  دیـشروخ  دومرف :
و دشابیمن . مالسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیسح  لتاق  زج  یسک  راوازس  هک  تسا  ییاج  منهج  رد  دومرف : هلآ  هیلع و 

ییحی لتاق  مالسلاهیلع و  نیسح  هحفص 238 )  ) لتاق دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دقرف  نب  دواد  زا  باتک  نآ  رد  زاب 
يهرابرد مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شنایوار  زا  یکی  زا  دایزیبا  نب  لیعامـسا  زا  باتک  نامه  رد  دـندوب . انز  دـلو  مالـسلاهیلع  ایرکز  نب 

: دومرف دشکب ؟ ار  یـسوم  نوعرف  دـش  عنام  یـسک  هچ  هللا  لوسر  نبای  دندیـسرپ : مشکب ) ار  یـسوم  دـیراذگب  : ) تفگ هک  نوعرف  يهتفگ 
زا لامعالا  باقع  باتک  رد  دنـشکیمن . دـناهدمآ  دوجوب  انز  زا  هک  یناسک  زج  ار  ناماما  ناربمایپ و  هک  اریز  دـندوب  هداز  لالح  هکیدارفا 

هدمآ دمحا  نب  رکب  زا  نمحرلادبع  نب  هللادبع  زا  ةریغم  نب  هللادبع  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  دمحا  زا  يرعـشا  زا  راطعلا  دمحم  زا  لکوتمنبا 
هوک هار ، پچ  تمـس  رد  دنتفگیم  نافـسع  نآ  هب  هک  میدیـسر  یلزنم  هب  مدوب  هارمه  هکم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  تفگ :

، ماهدیدن كانـسرت  نینچ  یهوک  هار  نیا  رد  تسا  كانـسرت  ردـقچ  هوک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  متفگ : دوب ، یکانـسرت 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 94 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


منهج ياهیداو  زا  ياهرد  يالاب  هک  دنیوگیم  دمکلا  نآ  هب  هک  تسا  یهوک  نیا  تسا ؟ یهوک  هچ  نیا  ینادـیم  رکب  يا  دومرف : ترـضح 
جراـخ منهج  زا  دوـشیم و  يراـج  نیلـسغ  میمح و  دـیدص ، منهج ، ياـهبآ  نآ  ریز  زا  تـسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نـالتاق  ياـج  تـسا و 

رگم مدرکن  رذـگ  هوک  نیا  رانک  زا  هاگچیه  دوشیمن  جراـخ  يزیچ  منهج  ریعـس و  میحج ، رقـس ، هیواـه ، همطح ، زا  يدـیلپ  زا  دوشیمن .
ودـنآ هب  منکیم و  هاگن  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـج  نالتاق  هب  نم  دـنیامنیم . يراز  هیرگ و  دـننکیم و  هثاغتـسا  هک  مدـید  ار  ودـنآ  هکنیا 

زا ار  ام  دـیدناسر و  لتق  هب  ار  ام  دـیدرک و  رارف  ام  زا  دـیدرکن  محر  اـم  هب  دـیدراذگ و  ار  شاهیاـپ  امـش  نوچ  دنتـشک  ار  مردـپ  میوگیم 
اریز دنک  محرت  رفن  ود  امـش  هب  هک  ره  هب  دنکن  محر  دنوادخ  دیتفرگ ، ام  زا  ار  تفالخ  دیدرک  بصغ  ار  ام  قح  دیدرک ، مورحم  یگدـنز 

هحفص 239)  ) یلفون شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسحلا  نب  یلع  زا  شردپ  زا  لماک  رد  دنکیمن . ملظ  شناگدنب  هب  دنوادخ 
تنعل نیـسح  نالتاق  هب  اریز  دـینک  يرادـهگن  ناوخ  زاوآ  رتوبک  ناتیاههناخ  رد  دومرف : تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  زا 

هک مدید  یناوخ  زاوآ  رتوبک  میدوب  هتـسشن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لزنم  رد  دنکیم : لقن  دـقرف  نب  دواد  زا  باتک  نامه  رد  دنتـسرفیم .
تیادـف مرادـن  يرظن  متفگ : ییوگیم ؟ هچ  هدـنرپ  نیا  دروم  رد  دواد  يا  : دومرف درک و  هاگن  نم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـناوخیم  زاوآ  داـیز 

نب دمحم  زا  رفعج  نب  دمحم  زا  دینک . هیهت  ناتیاههناخ  يارب  اههدنرپ  نیا  زا  دتسرفیم ، تنعل  مالـسلاهیلع  نیـسح  نالتاق  هب  دومرف : موش ،
ترـضح مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : دـناهدروآ  یقر  دواد  زا  ریثک  نب  نمحرلادـبع  زا  ناسح  نب  یلع  زا  باشخ  زا  نیـسحلا 

مالسلاهیلع نیسح  نالتاق  دنک  تنعل  ادخ  دواد  يا  دومرف : نم  هب  سپس  دش  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دندیـشون  ار  بآ  یتقو  دنتـساوخ  بآ 
دـص دسیونیم و  وا  يارب  هنـسح  رازه  دص  دنوادخ  دـنک  تنعل  ار  شنالتاق  دـنک و  دای  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  دروخب و  بآ  سک  ره  ار ،

وا تمایق  زور  دنوادخ  هدرک ، دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  تسا  نیا  دننام  و  دنکیم ، اطع  وا  هب  هجرد  رازه  دـص  دـشخبیم و  ار  وا  هانگ  رازه 
نسح زا  ریمعیبا  نبا  زا  یسیعنبا  زا  رافص  زا  شردپ  زا  دیلولا  نب  دمحا  زا  هر )  ) دیفم خیش  زا  راحب  رد  دیامنیم . روشحم  داش  یلد  اب  ار 

: دومرف میوگب ؟ هچ  تسا  رتهب  منک  دای  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هاگ  ره  متفگ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  تسا : لقن  هتخاـفیبا  نب 
رگا بیبش  رـسپ  يا  دومرف : هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  بیبش  نب  نایر  زا  نویع  رد  هللادبعابا . ای  کیلع  هللا  یلـص  وگب : راب  هس 
بیبش يا  تسرفب ، تنعل  نیـسح  نالتاق  هب  سپ  يوش  نکاس  تشهب  ياههرجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  يراد  تسود 

تنک ینتیل  ای  : ) وگب يداتفا  نیسح  دایب  هاگ  ره  یشاب ، هتشاد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هارمه  يادهـش  شاداپ  لثم  یـشاداپ  يراد  تسود  رگا 
ره دومرف : هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  لضف  زا  هبیتقنبا  زا  سودـبعنبا  زا  باتک  نآ  رد  امیظع .) ازوف  زوفأـف  هحفص 240 )  ) مهعم

ار وا  ناهانگ  دنوادخ  دتـسرفب ، تنعل  ار  دیزی  لآ  دیزی و  دنک و  دای  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـتفیب ، جنرطـش  وجبآ و  هب  شهاگن  سک 
سپ رابخالا  بعک  زا  لسرم ) روطب   ) بختنم رد  یفجن  حیرط  نیدلارخف  خیش  راتفگ : لیمکت  دشاب . ناگراتـس  دادعت  هب  دنچ  ره  دشخبیم 

وا دندیـسرپیم ، دوشیم  عـقاو  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  یثداوـح  هراـبرد  وا  زا  مدرم  باـطخ  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  شندـش  ناملـسم  زا 
ثیح زا  اهنآ  رتتخـس  هنتف و  ثیح  زا  ثداوح  نآ  نیرتگرزب  تفگ : هلمج  زا  دادیم  ناـمزلا  رخآ  نوگاـنوگ  ثداوح  زا  یفلتخم  ياـهربخ 
هدرک دای  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  يداسف  نآ  تسا و  مالسلاهیلع  نیسح  تبیـصم  دوشیمن  شومارف  تمایق  زور  ات  هک  تبیـصم 

لتق هب  دش و  عورـش  مدآ  رـسپ  لیباه  ندـش  هتـشک  اب  نیمز  رد  داسف  هکیتسردـب  و  سانلا ) يدـیا  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  )
دنکیم و نالعا  هیرگ  اب  نامسآ  دوشیم و  زاب  نامسآ  ياهرد  مالسلاهیلع  نیـسح  لتق  زور  دینادیمن  رگم  دش ، متخ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

يا دنتفگ : دنکیم ، هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  نامـسآ  هک  دینادب  هدمآ  الاب  هک  دـیدید  نامـسآ  رد  ار  یخرـس  هاگ  ره  دزیریم ، کشا 
، امش رب  ياو  تفگ : دندوب ؟ مالسلاهیلع  نیـسح  زا  لضفا  اهنآ  هکیلاح  رد  دومنن  هیرگ  درکن و  نینچ  ءایبنا  لتق  رد  نامـسآ  هنوگچ  بعک ،

هتشک هناملاظ  گنج  کی  رد  اراکـشآ  وا  تسا و  نیلـسرملا  دیـس  رـسپ  وا  تسا ، یگرزب  رایـسب  عوضوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندش  هتـشک 
نیـسح هک  تسا  نیا  تیـصو  نآ  دـننکیمن و  تیاـعر  وا  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شدـج  تیـصو  مدرم  دوـشیم .

رد کئالم  زا  یئاههورگ  تسوا  تسد  رد  بعک  ناج  هک  ییادخب  دوشیم  هتشک  البرک  رد  هک  تسا  وا  نت  هراپ  وا و  هیرذ  زا  مالسلاهیلع 
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دوشیم نفد  نآ  رد  هک  ياهعقب  دوـشیمن و  عـطق  ناـنآ  هیرگ  تماـیق  زور  اـت  دـننکیم و  هحفـص 241 )  ) هیرگ وا  رب  هناگتفه  ياهنامـسآ 
هدرک هیرگ  مالسلاهیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هدرک و  ترایز  ار  اجنآ  هدمآ ، ناکم  نآ  هب  هکنیا  رگم  هدوبن  يربمایپ  چیه  تسا  عاقب  نیرتهب 
لزان کلم  رازه  دون  دوشیم  هعمج  بش  یتقو  دنوریم ، دنیآیم و  البرک  هب  ترایز  يارب  سنا  نج و  کئالم و  زا  ياهدع  زور  ره  تسا 

دوشیم و دای  حوبذم  مالسلاهیلع  نیسح  هب  نامـسآ  رد  وا  زا  دننکیم ، لقن  ار  وا  لیاضف  هدومن و  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  دنوشیم و 
فوسخ بش  نآ  رد  فوسک و  مالسلاهیلع  نیسح  لتق  زور  مولظم ، ینارون و  دنزرف  هب  اهایرد  رد  لوتقملا ، مالسلاهیلع  هللادبعابا  نیمز  رد 

زا هاگ  ره  دوشیم و  ینافوط  اهایرد  هدیشاپ و  مه  زا  اههوک  درابیم  نوخ  نامسآ  زا  دباییم و  همادا  مدرم  رب  زور  هس  یکیرات  دوشیم و 
نیمز مامت  داتسرفیم و  نامسآ  زا  یشتآ  دنوادخ  دنریگب ، ار  وا  ماقتنا  دننک و  بلط  ار  وا  نوخ  هک  دندوبن  وا  نایعیش  زا  ياهدع  وا و  هیرذ 

رد زیچ  چـیه  دـینکیم ؟ بجعت  میوـگیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  هراـبرد  هک  یبلاـطم  زا  مدرم  يا  تفگ : سپـس  دـینازوسیم ، ار  ناـینیمز  و 
ملاع هکنآ  رگم  هدرکن  قلخ  ار  يرادناج  چیه  تسا و  هدرک  نایب  مالسلاهیلع  یـسوم  هب  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  هدنیآ  هتـشذگ و 

دید ار  نانآ  ياهگنج  تاـفالتخا و  درک و  هاـگن  نآ  هب  دـش و  هئارا  مدآ  هب  تما  نیا  لاـح  تسا  هداد  ناـشن  مالـسلاهیلع  مدآ  هب  ار  نآ  رذ 
رگیدـکی اب  ناشیاهلد  دـننکیم و  فالتخا  اهنآ  مدآ  يا  دـمآ : باوج  ایالب ؟ نیا  كاپ و  تما  نیا  اراگدرورپ  درک : ضرع  ادـخ  هاگردـب 

لتق هب  ار  یفطـصم  دمحم  دنزرف  اهنآ  و  لیباق ، تسد  هب  لیباه  ندش  هتـشک  داسف و  دننام  دننکیم  داسف  نیمز  رد  دنکیم و  ادـیپ  فالتخا 
اهنآ هب  مدآ  داد ، ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  شدج  تما  هلمح  شنداتفا و  ناکم  مالسلاهیلع و  نیـسح  ندش  هتـشک  لحم  سپـس  دنناسریم ،

نآ دنزرف  هک  روطنامه  هدب  رارق  تخـس  ار  اهنآ  زا  ماقتنا  اراگدرورپ  درک : هضرع  ادـخ  هاگرد  هب  دـید ، هایـس  ار  اهنآ  هرهچ  درک و  یهاگن 
هحفص 242) . ) دناهدناسر لتقب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرک  ربمایپ 

هکم هب  ناشیا  نتفر  هنیدم و  زا  ماما  جورخ  ببس  رد 

هنیدـم و زا  ماما  جورخ  زا  سپ  عیاقو   < تشذـگ ناشیا  رب  هنیدـم  رد  هک  یعیاقو   < هکم هب  ناشیا  نتفر  هنیدـم و  زا  ماما  جورخ  ببـس  رد 
هکم تمس  هب  ناشیا  تکرح 

تشذگ ناشیا  رب  هنیدم  رد  هک  یعیاقو 

بعل لیلخلا  لخلا  بابحألا و  لزنم  بابـشلا و  عبر  لیلغلا  نم  لیلعلا  ءرب  لیحملا  عبرلا  یف  ناک  ول  تشذگ  ناشیا  رب  هنیدم  رد  هک  یعیاقو 
امیر الدبتسم  لولحلا  یحلا  سناوأ  دعب  شحولاب  اسنأتسم  لوزنلا  لبق  هئاجش  نیلزانلا  فیضی  للط  لوقعلاب  لوؤمش  تبعل  امک  هب  لامـشلا 

ام کمالم  نع  ۀمیما  یلح  یلوهذ  يردت  ام  ینوحلت و  موللاب  ۀعیرم  لوذعلا و  لذع  نم  عات  ری  ارذع و ال  یضتقی  لیغب ال  الیغ  اذخآ  میرب 
قوذأ ام  ۀمیمأ  یقوذ  هحفص 243 )  ) لیوطلا لیللا  مئان  اذه  ملأ و  نم  نارهس  لیلعلا  بلقلا  بذعم  لثم  نانـسولا  دقارلا  ام  لوکثلاک  يزعلا 

حاکنلا نیبلا  یلع  اودقع  لوبذلاب  یمری  نصغلا  اهباونفف و  یلعلا  اوقشع  لیحرلاب  اودج  ةادغ  نیدجاملا  تملع  اموأ  یلوق  تئش  ام  اهدعب  و 
مهعورف و عورفلا  ریخ  لوسرلا  لآ  یلعلا  ءافکأ  معن  لوسرلا و  لآ  لیمجلا  ربصلاب  كانه  لیمجلا  ربصلا  ام  تاـهیه  لوضفلا  ننـس  اوقلط  و 

فتهی یحولا  رـسب  ادـبأ  لوخدـلل  انذا  نودـعی  باوبألا ال  یلع  اللذ  لیـصألاب  روکبلاب و  يرتت  كالمألا  طـباهم  لوصـألا و  ریخ  مهلوصأ 
ۀلوتبلا نبا  تعمس  اموأ  لوفألاب  سمش  باعت  سیل  اوضقف و  اغولا  اودر  لیلذلا و  شیع  اوبناج  نونملا و  زعلا  یلا  اوبکر  لوزنلا  دوعـصلاب و 
اضراعم روعولا  نتم  اهب  يوطی  لیمذلا  یلع  میـسرلاب  تافطاع  هنعألا  قلط  لویذلل  تادقاع  یـصاونلا  ثعـش  اهداق  اذا  لوتبلا  نبا  تیرد  ول 

بضعلا و ماسحلاب  دجم  بالط  لیلجلا  بطخلا  بطاخ  بلاطملا  یـصقأ  ابلطتم  لیبولا  یعرملا  بناجم  میمذلا  درولا  بکنتم  لوهـسلا  یط 
ابخلا اوبرض  رعشم  نم  هحفص 244 )  ) لوسرلا یحو  یخأ  وأ  یصو  نع  عزفت  افرش  لوط  لکاه  اهتنم  نع  ارـصاق  رثآم  ودحی  لیوطلا  حمرلا 

ریخ کلام  نم  لوصفلاـب  شیرق  تفرع  اـم  مهب و  حـیبذلا  فرع  لـیلخلا  فک  مهزع  ۀـباصع  تدـقع  ۀـباصع  لـیثألا و  دـجملا  قرفم  یف 
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عبـسلا قراـخ  نم  لوحفلا  بق  یطتمم  قاربلا و  رهظ  یبکار  نم  لولـسوأ  ریمن  یفلـس  ـال  ءاـحطبلا  مشاـه  نم  لـیبقلا  ریخ  هونـص  نوطبلا و 
قوست تمار  لوصنلا  عرتقم  ةادـغ  دـیرت  ام  ۀـیمأ  تلـض  لیـصألا  هسرغم  یندألا و  همحر  دـمحا  لآ  نم  لوقعلا  رـشعلا  یـسرخم  قابطلا و 
دـصق تممیت  لوصحلا  عنتمم  رهطلا  یبنلا  نبا  رمعل  تمار  لوبـشلاوبأ  بینجلا  دوق  اـهنیمی  عوط  حوری  لیلذـلا و  قاتـسمر  ادـهلا  بضغملا 

لقن هریغ  فوهلم و  رد  هر )  ) سوواط نب  دیـس  داشرا ،»  » رد هر )  ) دیفم خیـش  راحب ، رد  هر )  ) یـسلجم همالع  لوحملا  ریغ  تعرامف  لاجملا 
هیلع هللا  ۀـنعل  دـیزی  شرـسپ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تموکح  رما  درم و  ترجه  تصـش  لاـس  بجر  هاـم  مهدزناـپ  رد  هیواـعم  یتقو  دـناهدرک :

دریگب تعیب  دیزی  يارب  هنیدم  لها  زا  تشون : دوب ، هنیدـم  یلاو  هیواعم  فرط  زا  هک  نایفـسیبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  هب  دـیزی  درک ، راذـگاو 
، دتسرفب وا  يارب  ار  شرس  دنزب و  ار  شندرگ  درک  يراددوخ  رگا  دهدن و  تلهم  وا  هب  رما  نیا  رد  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  زا  اصوصخم 

ایندـب شاـک  يا  تفگ : دـیلو  دـنکیمن ، تعیب  ینزب  مه  ار  شندرگ  یتـح  رگا  تفگ : ناورم  درک  تروشم  وا  اـب  تساوخ  ار  ناورم  دـیلو 
زا مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب  دـنکیم : لـقن  روصنم  نب  هللادـبع  زا  یلاـما  رد  هر )  ) هیوباـبنبا هحفـص 245 ) . ) مدوب هدماین 

نامز یتقو  هدرک : لقن  مالـسلامهیلع  شناردپ  زا  مردـپ  دومرف : دـیئامرفب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  تداهش 
ماهدرک هدامآ  وت  تموکح  يارب  ار  روشک  مدرک و  مار  ار  شکرس  ياهندرگ  مرسپ  تفگ : تساوخ و  ار  دیزی  شرسپ  دیسر  هیواعم  گرم 

. یلع نب  نیـسح  ریبزلا و  نب  هللادـبع  باطخلا و  نب  رمع  نب  هللادـبع  رفن  هس  زا  یلو  ماهداد  رارق  همقل  کـی  دـننامه  وت  يارب  ار  تموکح  و 
گنج وا  اب  هدب  رارق  تدوخ  هارمه  ار  وا  دنکیم  یهارمه  وت  اب  باطخ  نب  ورمع  نب  هللادبع  دننکیم . تفلاخم  وت  اب  امتح  منارگن  وت  يارب 

درک دـهاوخ  هکت  هکت  ار  وت  دـنک  ادـیپ  تردـق  وت  هب  وا  رگا  اریز  نک  هعطق  هعطق  ار  وا  يدرک  ادـیپ  طلـست  رگا  ریبز  نب  هللادـبع  اـما  نکن ،
، نیـسح ماما  تخاس . دهاوخ  هارمگ  دهدیم  بیرف  ار  گس  هک  یهابور  دننامه  ار  وت  دنکیم و  هکت  هکت  ار  شراکـش  ریـش  هک  روطنامه 

رگا  ) ینادـیم تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شنوخ  تشوگ و  دراد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتلزنم  وا  ینادـیم 
تیاعر ار  وا  قح  يدرک  ادیپ  يرترب  وا  هب  رگا  دـنوشیم  وا  تسکـش  ثعاب  سپـس  دـننکیم  جورخ  هب  راداو  ار  وا  قارع  مدرم  دـش ) مزال 

نیا همه  اـب  نکن و  تازاـجم  شتفلاـخم  رطاـخ  هب  ار  وا  نکن و  شومارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  وا  هاـگیاج  نک و 
یتقو دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنیبب . يدنـسپان  راتفر  وت  زا  وا  ای  ینک  دروخرب  دـب  وا  اب  ادابم  میراد  يدـنواشیوخ  اهنآ  اب  اـم  لاوحا 
هنیدم مکاح  داتـسرف ، هنیدـم  هب  ار  نایفـسیبا  نب  ۀـبتع  شیومع  دوخ ، رازگراک  داتفا  هیلع  هللا  ۀـنعل  دـیزی  تسدـب  تموکح  درم و  هیواعم 
نیسح ماما  لابند  ار  یـسک  ۀبتع  دنک  ادیپ  یـسرتسد  وا  هب  تسناوتن  ۀبتع  تخیرگ و  ناورم  دش  ناورم  نیـشناج  ۀبتع ، دوب  مکح  نب  ناورم 

ام ۀـبتع ، يا  دوـمرف : ترـضح  ینک  تعیب  وا  اـب  هک  هدرک  رما  نینمؤـملاریما  تفگ : ۀـبتع  درک  ادـیپ  روـضح  ترـضح  داتـسرف  مالـسلاهیلع 
نآ هب  ار  ام  نابز  و  هداد ، رارق  ار  قح  ام  لد  رد  دـنوادخ  هک  میتسه  قح  رادـمچرپ  تلاـسر و  نوناـک  تمارک و  تیب  لـها  هحفص 246 ) )

مارح نایفـسوبا  نادنزرف  رب  تفالخ  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  میئوگیم ، نخـس  ادـخ  نذا  اب  ایوگ و 
ار نخس  نیا  ۀبتع  یتقو  منک ؟ تعیب  هدومرف  روطنیا  اهنآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  ینادناخ  نینچ  اب  هنوگچ  نم  تسا 

یلع نب  نیـسح  دعب  اما  نایفـسیبا : نب  ۀبتع  زا  نانمؤمریما  دیزی  ادخ  هدنب  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : ) تشون تساوخ و  ار  بتاک  دـینش 
باوج رد  دیسر  نوعلم  دیزی  هب  همان  یتقو  مالسلاو .) تسیچ ؟ وت  روتسد  نیسح  هب  تبسن  دنادیمن ، ندومن  تعیب  تفالخ و  هتـسیاش  ار  وت 

تفلاخم اـی  دـناهتفریذپ  ارم  تعیب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  تسرفب و  نم  هب  ار  شباوج  عیرـس  دیـسر  وت  هب  نم  هماـن  هکنیمه  تشون : ۀـبتع  هب 
دش علطم  عوضوم  نیا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسرفب ، میارب  باوج  هارمه  زین  ار  یلع  نب  نیـسح  رـس  اما  سیونب  میارب  دناهدرک 
وا تشون و  مالسلاهیلع  نیسح  هب  ياهمان  هنابش  دیلو  هتشون : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش  موحرم  دنک . تکرح  قارع  يوس  هب  تفرگ  میمصت 

دیلو دومرف : دنرادرب و  حالس  دوخ  اب  داد  روتسد  تساوخ و  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  ياهدع  دراد  يدصق  هچ  دیلو  دیمهف  ترضح  تساوخ  ار 
یتقو دیـشاب  نم  هارمه  تسین ، نانیمطا  لباق  اریز  مریذپب  مهاوخیمن  نم  دنک و  لیمحت  نم  رب  ار  يراک  دهاوخیم  هتـساوخ  ارم  عقوم  نیا 
دیلو يوس  هب  ترـضح  دناسرب ، يدنزگ  نم  هب  دناوتن  ات  دیوش  دراو  دـش  دـنلب  نم  يادـص  رگا  دنیـشنب  رظتنم  مدـش  دراو  دـیلو  سلجم  هب 
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دیزی و همان  سپـس  تفگ ، ار  عاجرتسا  هملک  ترـضح  داد  عالطا  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دـیلو  دوب ، اجنآ  زین  مکح  نب  ناورم  درک . تکرح 
، منک تعیب  دـیزی  اـب  هناـیفخم  یهاوخب  منکیمن  ناـمگ  دومرف : ترـضح  دـناوخ ، هحفـص 247 )  ) دوـب هتـشون  نتفرگ  تعیب  هراـبرد  هچنآ 

دیلو تسیچ ، میمـصت  منیبب  ات  دوشب  حبـص  دومرف : نک ، نییعت  تقو  تفگ : دـیلو  دـشاب ، مدرم  روضح  رد  اراکـشآ و  راک  نیا  یهاوخیم 
تردق وا  رب  دناوتیمن  سک  چیه  دنکن  تعیب  نالا  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  تفگ : نوعلم  ناورم  دنـشاب  مه  مدرم  ات  ورب  ادـخ  مانب  تفگ :

هب مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  نزب ، ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  ای  نک  تشادزاب  ار  وا  ددرگ ، رتشیب  وا  ام و  نیب  اههتـشک  هکنیا  ات  دنک  ادیپ 
رد يوریم . ههاریب  ییوگیم و  غورد  مسق  ادخب  وا ؟ ای  یـشکب  ارم  یهاوخیم  وت  ءاقرز  رـسپ  يا  دومرف : درک و  هلمح  مکح  ناورم  يوس 
زا شیپ  وگب  تناراد  ریشمش  هب  تفگ : دیلو  هب  دیشک و  ار  شریشمش  ناورم  دنکیم : لقن  بوشآ  رهشنبا  مالسلااهیلع  ارهزلا  ملظت  باتک 

نادرم زا  رفن  هدزون  هاگنآ  دش  دنلب  مالسلاهیلع  ماما  يادص  نم ، ندرگ  هب  شنوخ  دننزب  ار  شندرگ  دوش  جراخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنآ 
ربخ دش ، جراخ  نانآ  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوب ، هدامآ  ناشیاهریشمش  هکیلاح  رد  دندش  روهلمح  لخاد  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها 

ماـما دـنکیم : لـقن  فوـهلم  رد  هر )  ) دیـس موـحرم  دـنادرگ . هنیدـم  مکاـح  وا  ياـج  هب  ار  ناورم  لزع و  ار  دـیلو  دـیزی  دیـسر ، دـیزی  هـب 
تسا و کئالم  دمآ  تفر و  لحم  ام  هناخ  تلاسر و  ندعم  ةوبن و  تیب  لها  زا  نم  ریما ، يا  دومرف : تشگرب و  دـیلو  يوس  هب  مالـسلاهیلع 

لتق هب  ار  همرتحم  سوفن  تسا ، يراوخبارـش  قساف و  يدرف  دـیزی  هکیلاح  رد  دومن ، متخ  ام  رد  ار  نآ  زاغآ و  ار  تلاسر  ام  يارب  دـنوادخ 
یـسک هچ  مینیبب  امـش  اـم و  دوش  حبـص  راذـگب  سپ  دـنک  تعیب  وا  هب  دـیابن  نم  لـثم  یـصخش  تسا و  نوعلم  شقـسف  رطاـخب  هدـناسر و 

ات دندوب  هحفص 248 )  ) وا اب  ترضح  ناهارمه  دش و  جراخ  ترضح  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیش  موحرم  تسا . تعیب  تفالخ و  يهتـسیاش 
دیلو ینک ، ادـیپ  طلـست  یـسک  نوچمه  هب  یناوتیمن  رگید  مسق  ادـخب  يدرکن  لوـبق  ارم  رظن  تفگ : دـیلو  هب  ناورم  شلزنم ، هب  دندیـسر 

رد هچنآ  مامت  متـسین  یـضار  مسق  ادخب  تسا  نآ  رد  مترخآ  ایند و  تکاله  هک  يدرک  داهنـشیپ  ار  یهار  نم  يارب  تتریغ  رب  ياو  تفگ :
وا هکنیا  يارب  مشکب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هللا ، ناحبـس  مشاب ، هتـشک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  دشاب و  نم  نآ  زا  تسا  برغم  قرـشم و 

مالـسلاهیلع نیـسح  نوخ  زا  ار  شدوخ  راب  دـنوادخ  دزن  تمایق  زور  دـناوتب  یـسک  منکیمن  نامگ  مسق  ادـخب  منکیمن ؟ تعیب  دـیوگیم 
دروم شتارظن  رطاخب  تفگ و  ار  اـهفرح  نیا  وا  ینیبیم ، مه  ار  تیاـهراک  هجیتن  دـشاب ، نیا  ترظن  رگا  سپ  تفگ : ناورم  دـنک ، کـبس 

، دینـشیم نآ  نیا و  زا  ار  يرابخا  دـش  جراخ  شلزنم  زا  ترـضح  دـش ، حبـص  یتقو  دـیامرفیم : هر )  ) دیـس موحرم  تفرگن . رارق  شیاتس 
ترـضح نک ، لوبق  ارم  ياـهیئامنهار  متـسه  امـش  هاوخ  ریخ  نم  هللادـبعابا ، يا  تفگ : درک و  رادـید  ترـضح  اـب  نوعلم  مکح  نب  ناورم 

ایند و ریخ  مه  هک  دـیزی  اب  تعیب  هب  منکیم  رما  ار  وت  نم  تفگ : ناورم  مونـشب ، اـت  وگب  تسیچ ؟ وت  یئاـمنهار  یهاوخ و  ریخ  نیا  دومرف :
نم دناهدش ، دیزی  دننامه  یناپوچ  راتفرگ  مدرم  مالسلا ) مالسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  : ) دومرف ترضح  تسوت ، ترخآ  ریخ  مه 

هکنیا ات  دیشک  لوطب  نوعلم  ناورم  ترـضح و  نیب  نخـس  تسا ، مارح  نایفـسوبا  دالوا  رب  تفالخ  دومرفیم : مدینـش  ادخ  لوسر  مدج  زا 
جراخ شلزنم  زا  یبش  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  هک : هدش  لقن  يوسوملا  بلاطیبا  نب  دمحم  زا  راحب  رد  تشگرب . تینابـصع  اب  ناورم 

تدنزرف همطاف  رـسپ  نیـسح  نم  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  ربق  يوس  هب  دـش و 
هحفص 249)  ) ارم قح  راوخ و  ارم  اهنآ  هک  ادخ  ربمایپ  يا  اهنآ  رب  شاب  دهاش  يداد ، رارق  نیشناج  دوخ  تما  نایم  رد  ارم  هک  نامه  متسه 

زاـمن ناـنچمه  تساـخرب و  سپـس  موش ، قـحلم  امـش  هب  اـت  تسامـش  دزن  نم  تیاکـش  نیا  و  دنتـشادن . هگن  ارم  تمرح  دـندرک و  عیاـض 
ار ادخ  تفگ : سپ  تفاین ، شلزنم  رد  ار  وا  هن ، ای  هدش  جراخ  هنیدم  زا  دنیبب  داتسرف  ار  یسک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هناخ  هب  دیلو  دناوخیم ،
، تشگرب هناخ  هب  حبـص  کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیوگیم : يوار  دشن . هدولآ  وا  نوخ  هب  نم  تسد  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  هک  رکش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  اراگدرورپ  تفگ : زامن  زا  دعب  دـناوخ  زامن  تعکر  دـنچ  تفر  ربمایپ  ربق  رانک  مه  مود  بش 
رکنم زا  مراد و  تسود  ار  فورعم  نم  اراـگدرورپ ، هدـمآ . شیپ  یعوضوم  هچ  نم  يارب  ینادـیم  متـسه  تربماـیپ  رتخد  رـسپ  نم  تسا و 
لوسر تیاضر  وت و  تیاـضر  هچنآ  هب  ارم  ربق  نیا  بحاـص  مارتحاـب  ربق و  نیا  مارتحاـب  مهاوخیم  وت  زا  تمارک  لـالج و  قح  هب  منازیرگ 
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ادخ لوسر  تفر ، یکبـس  باوخ  هب  تشاذـگ و  ربق  يور  ار  شرـس  حبـص  کیدزن  درکیم  هیرگ  ربق  رانک  سپـس  امرف ، ییامنهار  تسوت 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دندوب ، هدرک  هطاحا  ور  شیپ  پچ و  تسار و  زا  ار  وا  هک  کئالم  زا  یهورگ  نایم  رد  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیمزرس رد  يدوزب  منیبیم  ار  وت  نیـسح  يا  مزیزع  دومرف : دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هلآ 
لاح نیا  اب  اهنآ  دنکیمن و  باریـس  ار  وت  یـسک  يوشیم  هتـشک  هنـشت  بل  اب  متما  زا  یهورگ  نایم  رد  يوشیم  هتـشغآ  تنوخ  هب  البرک 

شیپ تردارب  تردام و  تردپ ، نم ، نیسح ، مزیزع  يا  دنک . مورحم  نم  تعافش  زا  ارنانآ  تمایق  زور  ادخ  دنتـسه ! نم  تعافـش  راودیما 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  یـسریمن ، نآ  هب  تداهـش  هار  زا  زج  هک  تسا  یهاگیاج  تشهب  رد  وت  يارب  میـشکیم  ار  وت  راظتنا  میدمآ و  وت  زا 

اب ریگب و  ارم  تسد  مدرگرب  ایند  هب  رگید  مهاوخیمن  نم  ادج ، ای  تفگیم : درکیم و  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شدج  هب  ایؤر  ملاع  رد 
هحفص  ) شاداپ رد  ادخ  هچنآ  تداهش و  ات  يدرگرب  ایند  هب  دیاب  وت  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نک ، تربق  لخاد  تدوخ 

کی رد  یگمه  تماـیق  زور  تردـپ  يومع  تیوـمع و  تردارب ، تردـپ ، وـت ، دوـش  تیزور  تسا  هتـشون  وـت  يارب  تداهـش  میظع  ( 250
نادنزرف شتیب و  لها  هب  ار  شباوخ  دوب ، نایرگ  نارگن و  هکیلاح  رد  دش  رادیب  ترـضح  دـیوشیم . تشهب  لخاد  هدـش و  روشحم  فیدر 

دوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  زا  رتکانمغ  نیگهودنا و  یـسک  ملاع  برغ  قرـش و  رد  مایا  نیا  رد  درک  لقن  بلطملادبع 
وا اب  دش  رـضاح  شردام  ربق  رانک  بش  همین  دش و  هدامآ  هنیدم  زا  جورخ  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوبن ، نایرگ  اهنآ  هزادـناب  سکچیه  و 

دمحم شردارب  تشگرب ، شلزنم  هب  حبص  دومن  راتفر  نینچ  زین  اجنآ  تفر و  مالسلاهیلع  نسح  شرادرب  ربق  رانک  سپـس  درک  یظفاحادخ 
مرادـن و ریخ  يوزرآ  وـت  هزادـناب  سکچیه  هب  مسق  ادـخب  یتـسه ، وـت  میارب  مدرم  نـیرتزیزع  ردارب ! يا  تـفگ : تـفر و  وـلج  هـیفنح  نـب 
یتسه و ام  نادـناخ  گرزب  نم و  مشچ  حور و  ناج و  وت  میتسه  لسن  کی  زا  نم  وت و  اریز  تسین  ریخ  هتـسیاش  وت  هزادـناب  مه  سکچیه 

رارق تشهب  لها  ياقآ  ار  امـش  هداد و  يرترب  نم  رب  ار  وت  دـنوادخ  اریز  یـشابیم  تسا  نم  ندرگ  رب  اهنآ  تعاـطا  هکیناـسک  همه  گرزب 
رگا نامب و  دوب  نما  هناخ  تیارب  اجنآ  رگا  ورب  هکم  يوس  هب  يوش ، جراـخ  یهاوخیم  هک  لاـح  تفگ ) اـت  درک  تبحـص  ناـنچمه   ) هداد

دنـشابیم و زوسلد  نابرهم و  مدرم  ریاس  زا  شیب  اهنآ  دنتـسه  تردپ  نارای  وت و  دـج  نارای  اهنآ  اریز  ورب ، نمی  يوس  هب  اجنآ  زا  یتساوخ 
ات ینکیم  چوک  يرهـش  هب  يرهـش  زا  اههوک و  اهنابایب و  رد  هنرگ  ینکیم و  هیهت  ياهناخ  يدش  نئمطم  رگا  تسا  عیـسو  مه  ناشروشک 

رگا مسق  ادخب  ردارب  يا  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنک . مکح  قساف  هورگ  نیا  وت و  نیب  دنوادخ  دسریم و  اجک  هب  مدرم  راک  ینیبب 
ار ترضح  هحفص 251 )  ) نخس هیفنح  نب  دمحم  منکیمن ، تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  مه  زاب  مشاب  هتشادن  یهاگهانپ  یئاج و  چیه  ایند  رد 

يارب وت  دهد  ریخ  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  ردارب  يا  دومرف : سپس  درک ، هیرگ  وا  اب  یتاظحل  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  دومن و  هیرگ  درک و  عطق 
مناـگهداز و ردارب  مناردارب و  نم و  مه  نیمه  يارب  موـش و  جراـخ  هکم  هب  مراد  دـصق  نم  یتـفگ ، ار  تقیقح  يدرک و  یهاوـخ  ریخ  نم 
رد نم  مشچ  نامب و  هنیدم  رد  درادن  یلاکـشا  مردارب ، يا  وت  اما  تسا ، نم  رظن  اهنآ  رظن  تسا و  نم  راک  اهنآ  راک  میاهدش ، هدامآ  منارای 
هب تساوخ و  بکرم  ذـغاک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دـنامن ، ناهنپ  نم  زا  اهنآ  تامیمـصت  اهراک و  زا  يزیچ  ات  شاب  نانآ  ناـیم 

دمحم شردارب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومن . تیـصو  نینچ  هیفنح  دـمحم  شردارب 
هللا یلص  دمحم  درادن و  یکیرش  تسین و  لاعتم  دنوادخ  زج  ییادخ  هک  دهدیم  تداهـش  نیـسح  دومن : تیـصو  ار  هیفنحنبا  هب  فورعم 

دوشیم عقاو  دـیدرت  نودـب  تماـیق  تسا ، قح  منهج  تشهب و  هدـمآ ، قـح  هب  قـح و  يوـس  زا  تسادـخ  لوـسر  ادـخ و  هدـنب  هلآ  هیلع و 
، مدج تما  حالـصا  يارب  ماهدش  جراخ  هکلب  ماهدـشن  جراخ  يرگمتـس  داسف و  ترارـش و  يارب  نم  و  دزیگنایمرب ، ار  روبق  لها  دـنوادخ 

لوبق رطاخب  دریذپب  ارم  سک  ره  منک  راتفر  بلاطیبا  نب  یلع  مردـپ  مدـج و  شور  هب  میامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماهدرک  هدارا 
هک دنک  تواضق  قحب  هورگ ، نیا  نم و  نیب  دنوادخ  ات  منکیم  ربص  دنک  تفلاخم  نم  اب  سک  ره  تسا و  قح  هب  یلوا  دـنوادخ  سپ  قح 
زاب وا  يوس  هب  هدرک و  لکوت  وا  هب  نم  تسادخ و  زا  طقف  نم  قیفوت  مردارب و  يا  تسا  وت  رب  نم  تیصو  نیا  و  تسا ، مکاح  نیرتهب  ادخ 

ياههمین درک و  عادو  وا  زا  هاـگنآ  داد  شردارب  هب  ار  نآ  دـیچیپ و  ار  هتـشون  دومن و  رهم  ار  نآ  دوخ  رتشگنا )  ) متاـخ اـب  سپـس  مدرگیم 
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هحفـص 252)  ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  یتـقو  دـنکیم : لـقن  يدـنوار  بطق  دـیوگ : هر )  ) یـسلجم همـالع  دـش . جراـخ  هنیدـم  زا  بـش 
مدینـش تدج  زا  نم  اریز  نکن  نیگمغ  ارم  قارع  يوس  هب  تنتفر  اب  مرـسپ  تفگ : دمآ  وا  شیپ  ۀملـسما  دوش  جراخ  هنیدم  زا  تساوخیم 

مه نم  مسق  ادخب  ردام  دومرف : ماما  دنشکیم ، دنیوگیم  البرک  نآ  هب  هک  ییاج  قارع  نیمزرس  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مرسپ  دومرفیم :
موشیم و هتشک  یسک  هچ  تسد  هب  اجک و  منادیم  مسق  ادخب  مرادن  نیا  زا  يزیرگ  هار  چیه  دش و  مهاوخ  هتـشک  امتح  نم  منادیم ، ار  نیا 

ناشن وت  هب  ار  منفد  لحم  یهاوخب  رگا  دـش و  دـنهاوخ  هتـشک  مناوریپ  مناشیوخ و  متیب ، لـها  زا  یناـسک  هچ  منادـیم  موشیم و  نفد  اـجک 
لحم شتماقا و  لحم  نایرکـشل ، رارقتـسا  لحم  نفد و  لحم  ات  دـش  راومه  نیمز  درک ، هراشا  البرک  يوس  هب  ترـضح  سپـس  داد  مهاوخ 

: دومرف مالسلاهیلع  نیسح  درپس ، ادخ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  درک و  هیرگ  یتخـس  هب  هملـسما  تقو  نیا  رد  دش ، هدید  شتداهش 
اهنآ هکیلاح  رد  دنیبب  ریـسا  ار  مناکدوک  لایع و  لها و  متیب و  لها  دنیبب و  متـس  ملظ و  زا  حوبذم  لوتقم و  ارم  هتـساوخ  دنوادخ  ردام ، يا 

نیـسح هک  هاـگنآ  دـنکیم : لـقن  یلع  نب  دـمحم  زا  تاراـیزلا  لـماک  رد  هیولوقوبا  دـنکیمن . يراـی  ار  اـهنآ  یـسک  اـما  دـنبلطیم  يراـی 
زا مالـسلاهیلع  نیـسح  ات  دندوب  هدرک  عمجت  يراز  هیرگ و  يارب  بلطملادـبع  هفیاط  نانز  تفرگ  هنیدـم  زا  جورخ  هب  میمـصت  مالـسلاهیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادخ و  تیـصعم  هک  دینکن  اراکـشآ  ار  راک  نیا  مهدیم  دـنگوس  ار  امـش  دومرف : ترـضح  تشذـگ ، اجنآ 
هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  يزور  دننامه  ام  يارب  وت  نتفر  مینک ، هیرگ  امش  نیمادک  يارب  دنتفگ : بلطملادبع  هفیاط  نانز  تسا 

ام دنوادخ  دنتفر  ایند  زا  ربمایپ ) نارتخد   ) موثلکما بنیز و  هیقر و  مالـسلااهیلع و  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هک  يزور  تفر ، ایند  زا  هلآ  و 
وت يارب  ناینج  میدینـش  میهدیم  تداهـش  ناج  نیـسح  دنتفگیم : نانک  هیرگ  ترـضح  نآ  ياههمع  زا  یـضعب  دـهد ، رارق  وت  ییادـف  ار 

کی مل  هللا  لوسر  بیبح  تلذف  شیرق  نم  اباقر  لذأ  مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  نا  و  هحفص 253 ) ... ) دنناوخیم هیثرم  دندرکیم و  هیرگ 
دق رودـب  روبق و  اهتنمـضت  روحب  نم  اهاظل  بولقلا  یف  اـهاکب و  نیعلا  یف  نیعدوم و  یـسفنب  تلج و  فونـألا و  کتبیـصم  تناـبأ  اـشحاف 

اهاجـشب ۀلوغـشم  یلاعملا  تابدان و  مهفلخ  نم  یعاسملا  اهارـس و  ماـمأ  يدرلا  يداـح  يرـسی و  مهناـعظأب  اـضقلا  مهبکر و  اـهابر  اـهتبیغ 
بـش مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دومرف : تسا  لقن  هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  زا  داشرا  رد  اهارک  نیب  اهنافجأ و  نیب  یفالتت  عمدـلا ال  تابکاس 

شرهاوخ و شردارب و  نادـنزرف  شنادـنزرف ، درک و  تکرح  هکم  يوس  هب  دـش و  جراـخ  هنیدـم  زا  هدـنام  بجر  هاـم  زا  زور  ود  هبنـشکی 
. دندرکیم یهارمه  ار  وا  هیفنح  دمحم  زج  شتیب  لها  ناگرزب  زا  ياهدع 

هکم تمس  هب  ناشیا  تکرح  هنیدم و  زا  ماما  جورخ  زا  سپ  عیاقو 

نأ لمأنأ  دـئاصم  سوفنلا  الا  اهل  سیل  دـصاوق و  مانأل  ایانملا  ماهـس  هکم  تمـس  هب  ناـشیا  تکرح  هنیدـم و  زا  ماـما  جورخ  زا  سپ  عیاـقو 
دواسأ الا  مایألا  هذه  ام  دقاف و  رمعلل  رهدـلا  نأ  ملعن  هلوط و  ءاقبلا و  بح  یف  عمطن  دـئاق و  انعولی و  مل  قئاس  هل  يدرلا  سیعلا و  انلوفـصی 
يرثلا یلا  موی  لک  اـنا  رت  ملأ  هحفـص 254 )  ) دـقاوفلا تالکاثلا  الا  نه  ام  اهملـس و  كرغی  یلایللا ال  کلت  دـقار و  مسلا  اهباینأ  یف  ظملت 
عشاوخ مهراید  کلتف  يداحلا  مهب  يدح  دهاعملا  مهالطا و  ترفقا  دقف  مشاه  لآ  نم  فارشالاب  کبسح  دلاو و  هنم  یضم  ادولوم  عیـشن 

وه ابیئک و  هار  وت  نم  نیب  ماهتـسم و  كاب  نیب  مک  دـجاو و  یبلق  بوکـسم و  یعمد  اهریبعل و  اقـشنتسم  اـهب  تفقو  دـماوه  رایدـلا  نیب  اـم 
دجاسم و تشحوأ و  رکذ  دهاعم  اهموسر  تاسماط  یحو  طباهم  دباوألا  اهتنطوتسا  فیک  اهیلع و  ءالبلا  مکح  اهلاب  ام  اهلئـسأ  دقاف  دجولل 

تاهبجلا يوذ  دلاقملا  یقلت  سیل  الا  مهیلا و  مهلیزن  ماظتـسی  یلوألا ال  نیأ  دراو و  کلاذ  اهنع و  رداص  اذف  دصاق  ۀبعک  دفولل  اهب  يدـهع 
قبسلا تابصق  ام  دلات و  راخفلا و  یف  فیرط  دجم  دلاو و  ودج  رغلا  یف  مهب  یمـس  دراطع  يرتشملا و  اهنع  رـصاقت  یلعلا  یف  تارینتـسملا 

مهدوست و تسیل  ایندلا و  ینب  دوست  دصاقملا  یجرت  سیل  الا  مهیدل و  هعرـش  ماکح  هللا  ملع  نداعم  دجامأ  مارک  ایلعلا  یلا  هتمت  دجامل  الا 
ام دبک  یلف  ضغی  ناف  یعمد  ضاف  ام  مهیکبأس  دجاو  لج  نا  ءزر  نم  انأ  امف  یغتبت  ثیح  مهدعب  ایانملا  دغتل  دـئاس  دوسم و  الا  دـحأ  له 

هکم يوس  هب  دش و  جراخ  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دنکیم : لقن  داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  دـماک . دـجولل  تشع 
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یـضعب دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  یلـصا  هار  و  نیملاظلا » موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  درک  تکرح 
، درک ریبز  هک  يراک  نامه  دننک  ادـیپ  ار  ام  دـنناوتیمن  دنـشاب  ام  بلط  رد  هاگ  ره  میورب  ههاریب  زا  رگا  دـنتفگ : ترـضح  نآ  تیب  لها  زا 
زا راـحب  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم  دوـشب . هدرک  هدارا  ادـخ  هچنآ  ره  اـت  مهدیمن  رییغت  ار  هار  مسق  هحفـص 255 )  ) ادخب هن  دومرف :

تکرح هنیدم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  دومرف : هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هر )  ) دیفم خیـش  زا  بلاطیبا  نب  دمحم  باتک 
ادخ تجح  يا  دندرک : ضرع  هتفگ و  مالس  ترضح  هب  هدرک  تاقالم  ار  ترضح  دوب  ییاههزین  ناشتسد  رد  هک  کئالم  زا  یهورگ  درک 

، دـیامنیم يرای  ام  هلیـسوب  ار  وت  دـنوادخ  درک و  يرای  نوگانوگ  عقاوم  رد  ار  وت  دـج  دـنوادخ  شرادرب ، ردـپ و  دـج و  زا  دـعب  مدرم  رب 
، دیئایب مدـش  اجنآ  دراو  یتقو  تسالبرک  نآ  مسریم و  تداهـش  هب  هک  اجنآ  نم ، ربق  تداهـش و  لحم  ام  هدـعو  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح 
: دومرف میتسه ، امـش  هارمه  ام  یتسه  نارگن  دوخ  نانمـشد  زا  رگا  میـشاب  امـش  نامرف  رد  هدرک  رما  ام  هب  دنوادخ  ادخ ، تجح  يا  دنتفگ :

نینمؤم زا  یهورگ  مسرب . منفد  لحم  هب  هک  اجنآ  ات  دومن  دنهاوخن  نم  اب  يدنیاشوخان  دروخرب  العف  تشاد و  دنهاوخن  طلـست  نم  رب  اهنآ 
زا شیپ  یهدب  روتـسد  ام  هب  رگا  هدب ، روتـسد  ام  هب  یهاوخیم  هچ  ره  میتسه ، امـش  نارای  نایعیـش و  زا  ام  ام ، يالوم  دنتفگ : دـندمآ  نج 
هک ار  نآرق  باتک  ایآ  دومرف : ناشیا  هب  دومن و  نیسحت  ار  اهنآ  ترـضح  میربیم ، نیب  زا  ار  تنانمـشد  مامت  ینک  تکرح  تیاج  زا  هکنآ 

زربل  ) و ةدیـشم ) جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  : ) دیاهدرک تئارق  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  رب 
دنتفرگیم و رارق  شیامزآ  دروم  هنوگچ  مدرم  نیا  مدـیزگیم  تماقا  مدوخ  ياج  رد  نم  رگا  مهعجاضم ) یلا  لاتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا 
ام ناتـسود  نایعیـش و  هانپ  ار  اجنآ  درک  رایتخا  نم  يارب  ار  اجنآ  دیرفآ  ار  نیمز  هک  يزور  دنوادخ  دشیم ؟ نکاس  نم  ربق  دزن  یـسک  هچ 

تینما و بجوم  ترخآ  ایند و  رد  هداد و  شمارآ  ار  ام  نایعیـش  دـیامنیم و  تباجا  ار  اهنآ  ءاعد  لوبق و  ار  اهنآ  زاـمن  لاـمعا و  داد ، رارق 
بـسن لها ، زا  مسریم و  لتق  هب  زور  نآ  رخآ  نم  تسا  اروشاـع  هحفـص 256 )  ) زور نامه  هک  دیئایب  هبنـش  زور  اما  دوب ، دهاوخ  شمارآ 

ادخب ادخ ، بیبح  رـسپ  ادخ و  بیبح  يا  دنتفگ : ناینج  دنربیم ، هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  مرـس  دنامیمن ، یـسک  متیب  لها  مناردارب و  نم ،
شیپ میدومنیم  دوبان  ار  امش  نانمشد  مامت  میدرکیم و  تفلاخم  امش  اب  دوب  زیاج  نآ  اب  تفلاخم  دوبن و  بجاو  امش  زا  تعاطا  رگا  مسق 

نم ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل   » تسامـش زا  شیب  اهنآ  رب  ام  ییاناوت  مسق  ادخب  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح  دنـسرب ، امـش  هب  هکنآ  زا 
هکیلاح رد  دش  هکم  دراو  نابعش  هام  موس  هعمج  زور  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  هتیب .» نع  یح 

اب دندرک و  لابقتسا  ترضح  نآ  زا  هکم  لها  ( 1 ( ) لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  و  : ) دناوخیم ار  هیآ  نیا 
درکیم زامن  هماقا  هبعک  رد  دوب و  هکم  نکاس  هک  مه  ریبز  نب  هللادبع  دندومنیم ، رادید  ناشیا  اب  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  ترـضح  نآ 

تیـصخش وا  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هک  اریز  دمآیم  ترـضح  دزن  یپ  رد  یپ  وا  دمآیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  مه  وا 
نیب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اریز  دننکیمن  تعیب  وا  اب  مدرم  هکم ، رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوجو  اب  هک  دیمهف  اما  دوب  یـشزرااب  رایـسب 

نیسح ماما  عانتما  دیزی ، ینیشناج  هیواعم و  گرم  ربخ  رگید  يوس  زا  دراد ، وا  هب  تبـسن  يرتمرتحم  رتتمظعاب و  رایـسب  یتیـصخش  مدرم 
علطم هکم  هب  شنتفر  تعیب و  زا  ریبزنبا  عانتما  زا  نینچمه  دیسر و  هفوک  مدرم  هب  هکم ، يوس  هب  شجورخ  دیزی و  اب  تعیب  زا  مالـسلاهیلع 

نامیلـس دندروآ ، اجب  ار  ادخ  يانث  دمح و  هدرک و  لقن  ار  هیواعم  كاله  هدـش و  عمج  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  هفوک  نایعیـش  دـندش ،
هدومن و تمیزع  هکم  يوس  هحفص 257 )  ) هب هدرک و  ضقن  ار  دیزی  اب  مدرم  تعیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدش و  كاله  هیواعم  تفگ :

شیارب دیگنجیم  شنانمـشد  اب  دینک و  يرای  ار  وا  دیهاوخیم  هک  دیراد  نیقی  دیناوتیم و  رگا  دیتسه ، وا  ردپ  نایعیـش  وا و  نایعیـش  امش 
ار دوخ  میگنجیم و  وا  نانمشد  اب  هکلب  هن  دنتفگ : دینکن ، راودیما  دوخیب  ار  وا  دیوش  تسس  ای  دیروخب  تسکش  دیـسرتیم  رگا  دیـسیونب ،

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  يارب  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  دنتـشون : همان  نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هاـگنآ  مینکیم ، وا  يادـف 
مالس هفوک ، لها  ناناملسم  نایعیش و  ریاس  رهاظم و  نب  بیبح  یلجب ، دادش  نب  ۀعافر  هیجن ، نب  بیـسم  درـص ، نب  نامیلـس  زا  مالـسلاهیلع 
هزیتس رگمتس و  نمشد  هک  رکش  ار  ادخ  دعب  اما  میئوگیم . ساپـس  دمح و  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  يادخ  امـش  دوجو  رطاخب  ام  مکیلع 
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نودب بصغ و  ار  یمومع  لاوما  درک و  تموکح  روزب  تفرگ  راوشد  تخـس و  رایـسب  تما  نیا  رب  هک  ینمـشد  درک ، دوبان  ار  امـش  يوج 
نارگمتـس و نیب  ار  لاملا  تیب  تشاد ، هاگن  ار  ناقـساف  تشک و  ار  تما  نابوخ  سپـس  درک ، ینارمکح  ناشیا  رب  قح  ناـبحاص  تیاـضر 

دوجو اب  دنوادخ  میراودـیما  ایب  ام  دزن  تسین  ییاوشیپ  ار  ام  دـندش ، دوبان  دومث  موق  هک  روطنامه  دـندرگ  دوبان  درک ، میـسقت  نادـنمتورث 
هک میوش  ربخاب  ام  رگا  میوریمن و  وا  دـیع  زامن  وا و  هعمج  زامن  هب  ام  تسا  ةرامعلا  راد  رد  ریـشب  نب  نامعن  دـنک . عمج  قح  رب  ار  ام  امش 

عمـسم نب  هللادـبع  طسوت  ار  همان  سپـس  هللا . ءاش  نا  دورب  ماش  هب  اـت  مینکیم  نوریب  هفوک  زا  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  دـییآیم  اـم  رهـش  هب  اـمش 
نیـسح ماـما  دزن  هکم  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهد  زور  ناـنآ  دـنورب ، عیرـس  دـنتفگ : اـهنآ  هب  دنداتـسرف و  لـئاو  نب  هللادـبع  ینادـمه و 

نب هللادبع  يوادیص و  رهسم  نب  سیق  طسوت  دنتشون و  يرگید  يهمان  همان ، نداتسرف  زا  زور  ود  زا  سپ  هفوک  مدرم  دندیـسر ، مالـسلاهیلع 
دصکی نانآ  هارمه  هک  دنداتسرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  یلولس  هحفص 258 )  ) هللادبع نب  ةرامع  یبحرا و  دادش  نب  نمحرلادبع 
توعد لوبق  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاح  نیا  اب  دـیامرفیم : هر )  ) دیـس موحرم  دوب . و ... رفن ، راهچ  رفن ، ود  رفن ، کی  زا  همان  هاـجنپ  و 

هب هکنیا  ات  دـمآیم  مه  رـس  تشپ  نانچمه  اههمان  دـمآ . ترـضح  يارب  همان  دصـشش  زور  کـی  رد  دـنتفریذپن ، هدومن و  يراددوخ  ناـنآ 
ار یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  تشذگ ، رگید  زور  ود  دـیوگیم : هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  دیـسر . همان  رازه  هدزاود 
اما ناناملسم ، نینمؤم و  زا  وا  نایعیش  زا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دنداتـسرف : همان  نیا  اب  ترـضح  دزن 

، نک هلجع  مه  زاب  نک و  هلجع  نک ، هلجع  سپ  دنرادن  قفاوم  يأر  امش  ریغ  هب  دنتسه و  امش  رظتنم  مدرم  نک  هلجع  ندمآ  رد  نیسح  دعب 
جاـجحلا نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  میور و  نب  ثرحلا  نب  دـیزی  رحبا و  نب  راـجح  یعبر و  نـب  ثیـش  هاـگنآ  سپ  مالـسلاو . نـک . هـلجع 

هتسارآ يرگشل  اب  ییایب  ام  يوس  هب  رگا  تسا  هدیسر  اههویمو  هدش  زبسرـس  اهغاب  دعب : اما  دنتـشون : نینچ  یمیت  ورمع  نب  دمحم  يدیبز و 
مدرم دروم  رد  اهکیپ  زا  دندناوخیم و  ار  اههمان  ترضح  دندش ، عمج  ترضح  دزن  ناگداتسرف  مامت  مالسلا . مینکیم و  لابقتسا  امش  زا 

هللا مسب  تشون : نایفوک  يوس  هب  دندوب  هداتسرف  نیرخآ  هک  هللادبع  نب  دیعس  یناه و  نب  یناه  طسوت  ياهمان  ترضح  سپس  دندیـسرپیم 
نیرخآ هک  دـندمآ  نم  دزن  امـش  ياههمان  اب  دیعـس  یناه و  دـعب  اـما  ناملـسم ، نمؤم و  مدرم  عیمج  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا  نمحرلا 

قح هب  ار  ام  امش  طسوت  دنوادخ  دیاش  ایب  ام  دزن  میرادن  ییاوشیپ  ماما و  هک  دوب  نیا  ناتیاههتشون  اههتفگ و  مامت  دندوب و  امش  ناگداتسرف 
يوس هب  ار  لیقع  نب  ملسم  ینعی  متیب  لها  زا  مدوخ  نانیمطا  هحفص 259 )  ) دروم ومع و  رسپ  ردارب و  نم  مینک ، ادیپ  تیاده  دروآ و  درگ 

ناـشیاههمان رد  هک  دنتـسه  ناـنچمه  اهامـش  زا  درخ  يأر و  ناـبحاص  مدرم و  هدوـت  ناـگرزب و  هـک  دـسیونب  مـیارب  وا  رگا  مداتـسرف  اـمش 
لدع يارب  دنک و  تموکح  ادخ  باتک  هب  هک  یسک  زج  تسین  ماما  دنگوس  مناجب  هللاءاشنا . دمآ  مهاوخ  امش  يوس  هب  نم  سپ  دناهتـشون 

ارـشاعم اـهاوغطب  تلـض  ذا  هللا  عاد  مالـسلاو . دـیامن  فقو  یلاـعتیراب  تاذ  هب  ار  دوخ  دـیامن و  هرادا  قح  شور  اـب  دـنک و  ماـیق  تلادـع  و 
اهل اریاد  اعم  هاده  نم  لوق  لصیف  بح  مک  اهامعأ  ناطیشلا  كرشلا و  اهمصأ  دق  اعدلا و  مصلا  عمسی  له  وعدی و  اهاقشأ  رمألاب  ترـشاع 

لافنا 42. ( 1 ( ) هحفص 260  ) اهاعوأ ناک  ام  تعو  ول 

ملسم ترضح  تداهش  هفوک و  هب  دایز  نبا  ندمآ  ملسم و  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  نیسح  ماما  نداتسرف 
ملسم ترضح  نارسپ  تداهش  و 

ملسم ترضح  تداهش  هفوک و  هب  دایز  نبا  ندمآ  ملسم و  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  نیسح  ماما  نداتـسرف 
ملسم ترضح  تداهش  یگنوگچ  رد   < هفوک هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  نیسح  ماما  نداتسرف   < ملسم ترضح  نارسپ  تداهش  و 

لیقع نب  ملسم  نادنزرف  تداهش  یگنوگچ  رد   < لیقع نب 

هفوک هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  نیسح  ماما  نداتسرف 
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نیسح ترضح  هب  افویب  مدرم  همان  یتقو  دسیونیم : هر )  ) یسلجم همالع  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رـسپ  نیـسح  ماما  نداتـسرف 
رد هک  ار  لیقع  نب  ملـسم  شیومع  رـسپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفر  رتارف  دح  زا  بیرف  رکم و  ياههمان  دش و  دح  زا  شیب  مالـسلاهیلع 

يارب تساوخ و  دوب ، روهشم  يأر  نسح  رد  تشاد و  يرترب  نیریاس  رب  لقع  ملع و  رد  دوب و  رتعاجـش  رتیخـس و  همه  زا  شنایاتمه  نیب 
رهـسم نب  سیق  هارمه  ار  ملـسم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـیامرفیم : دـیفم  خیـش  موحرم  داتـسرف . هفوـک  يوـس  هب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب 
هیصوت ارسا  ظفح  هب  يوقت و  تیاعر  هب  ار  وا  داتـسرف و  هفوک  هب  يدزا  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  یلولـس و  هللادبع  نب  ةرامع  يوادیص و 

ات داتفا  هحفص 261 )  ) هار ملـسم  ترـضح  سیونب ، ياهمان  نم  يارب  دنتـسه  دنبیاپ  عمجت و  ناشفرح  يور  مدرم  يدید  رگا  دومرف  دومن و 
رفن ود  سیق  هفیاط  زا  دومن و  عادو  شلایع  لها و  ناتسود و  اب  دناوخ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دجسم  رد  دیـسر  هنیدم  هب 

نآ ناـیامنهار  دـندنام و  هار  همادا  زا  درک  هبلغ  اـهنآ  رب  شطع  دـنتفرگ ، هلـصاف  هار  زا  هدرک و  مـگ  ار  ریـسم  هار ، نـیب  درک ، ریجا  اـمنهار 
ماما هب  قیضم  هب  فورعم  هلحم  زا  ياهمان  مالسلاهیلع  ملسم  دنداتفا  هار  هب  هدرک و  ادیپ  ار  ریـسم  هکنآ  زا  سپ  دندرم ، یگنـشت  زا  ترـضح 

ام رب  شطع  میدرک  مگ  ار  هار  مدرک ، تکرح  هنیدم  زا  امنهار  رفن  ود  اب  نم  دعب ، اما  داد : رهسم  نب  سیق  هب  تشون و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رد هدنام  ياهقمر  نیرخآ  اب  میدش و  یئامنهار  بآ  يوس  هب  هکنیا  ات  دندرم  شطع  زا  دـندرواین و  تقاط  مناهارمه  رفن  ود  تفرگ  تخس 

حالـص رگا  متفرگ  دب  لاف  هب  ار  دمآ  شیپ  نیا  نم  دشابیم ، دوگ  هقطنم  کی  طسو  رد  قیـضم  مانب  یناکم  رد  بآ  نیا  متفای  تاجن  ندـب 
هک يدصقم  هب  نم  يهمان  ندربن  مسرتیم  دـعب ، اما  تشون : باوج  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا . تسرفب و  ار  يرگید  درف  ینادـب 

يهتشون مالـسلاهیلع  ملـسم  ترـضح  یتقو  مالـسلاو . نک ، تکرح  دصقم  يوس  هب  هدب و  همادا  دوخ  هارب  دشاب ، سرت  يور  زا  تمداتـسرف 
، درک تکرح  دـعب  درک  قارطا  يرادـقم  اجنآ  یطل  بآ  هب  دیـسر  اـت  درک  تکرح  دوبن  مدوخ  سرت  زا  نم  نخـس  تفگ : دـناوخ  ار  ماـما 

سپ دوشیم ، هتشک  ام  نمشد  هللا  ءاش  نا  تفگ : ملسم  دز  نیمز  هب  ار  نآ  دیسر  وا  هب  هکنیمه  درکیم  راکـش  ار  یئوهآ  هک  دید  ار  يدرم 
تفر وا  دزن  نایعیش  دنیوگ ، بیسم  نب  ملسم  هناخ  نآ  هب  زورما  هک  دش  لخاد  هدیبعیبا  نب  راتخم  يهناخ  هب  دش و  هفوک  دراو  ات  داتفا  هارب 
هیرگ مدرم  دناوخیم و  ناشیا  يارب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هتشون  ملـسم  دندرکیم  عمجت  هک  مدرم  زا  یهورگ  ره  دندرکیم و  دمآ  و 

نیـسح ماما  هحفـص 262 )  ) هب ياهمان  ملـسم  ترـضح  دـندرک ، تعیب  رفن  رازه  هدـجه  هکنیا  اـت  دـندومنیم  تعیب  ملـسم  اـب  دـندرکیم و 
دمآ تفر و  ملـسم  دزن  نایعیـش  دیایب  هفوک  هب  تساوخ  ترـضح  زا  داد و  ربخ  ترـضح  هب  ار  رفن  رازه  هدجه  تعیب  تشون و  مالـسلاهیلع 

ندمآ زا  دوب  هدش  ءاقبا  مه  دیزی  يوس  زا  دوب و  هفوک  یلاو  هیواعم  فرط  زا  هک  ریـشب  نب  نامعن  دندوب  هتفرگ  دای  ار  وا  ياج  دندرکیم و 
هنتف و يوس  هب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم  يا  تفگ : راگدرورپ  يانث  دـمح و  زا  سپ  تفر  ربنم  هب  دـش و  ربخاب  يو  اـب  مدرم  تعیب  ملـسم و 
ام اـب  هک  یـسک  اـب  نم  ددرگیم ، دوباـن  لاوما  دوشیم و  هتخیر  اـهنوخ  دـنوشیم و  هتـشک  مدرم  هقرفت  هنتف و  رد  هک  دـینکن  باتـش  هقرفت 
رد هن  منک و  رادیب  مناوتیمن  ار  امـش  ياههدولآ  باوخ  منکیمن ، مادقا  دنکن  مادقا  ام  هیلع  هک  یـسک  هیلع  منکیمن و  گنج  دـگنجیمن 

ار ناتتعیب  دـینک و  عورـش  ار  نم  اب  تفلاخم  رگا  اـما  منکیمن . ادـیپ  نظءؤس  منزیمن و  تمهت  ار  امـش  میآیمرب و  امـش  تازاـجم  ددـص 
دنچ ره  دز  مهاوخ  ار  امش  مراد  تسد  رد  ریـشمش  هک  مادام  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخب  دینک ، تفلاخم  دوخ  ياوشیپ  اب  دینکـشب و 
نب هللادبع  دنوریم . لطاب  لابند  هک  دنشاب  یناسک  زا  رتشیب  دسانـشیم  ار  قح  هک  یناسک  امـش  نایم  رد  مراودیما  اما  مشاب ، هتـشادن  يرای 

اب وت  دروخرب  نیا  دوشیمن و  تسرد  متـس  روز و  اب  زج  ینیبیم  وت  هچنآ  تفگ : تساخرب و  هیماینب  نامیپ  مه  يرـضح  ۀـعیبر  نب  ملـسم 
سپس ادخ  تیصعم  رد  ندوب  زیزع  هب  مهدیم  حیجرت  ار  ندوب  فعضتسم  ادخ  هار  رد  تفگ : وا  هب  نامعن  تسا ، یفیعض  شور  تنیفلاخم 

یلع نب  نیـسح  يارب  نایعیـش  هدمآ و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  دعب : اما  تشون ، هیواعم  نب  دـیزی  هب  ملـسم  نب  هللادـبع  تفر  دـمآ و  نیئاپ 
اب وت  دروخرب  دـننام  هتـشاد و  مـالک  ذوفن  مدرم  نیب  هک  يوـق  يدرم  تسه  يزاـین  هفوـک  هب  ار  وـت  رگا  دـندرک ، تعیب  يو  اـب  مالـسلاهیلع 

سپس هحفـص 263 ) . ) دنزیم فعـض  هب  ار  دوخ  ای  تسا  فیعـض  يدرف  ریـشب  نب  نامعن  اریز  تسرفب ، اجنیا  هب  دیامن  دروخرب  تنانمـشد 
، دیـسر دیزی  هب  اههمان  یتقو  تشون . دـیزی  هب  ار  نیمه  هیبش  ياهمان  زین  دعـس  رمع  تشون . وا  هب  هبقع  نب  ةرامع  نومـضم  نیمه  هب  ياهمان 
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مدرم هداتسرف و  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  مالسلاهیلع ، نیسح  هکنیا  رد  تسیچ  وت  رظن  تفگ : يو  هب  تساوخ  ار  هیواعم  رواشم  نوجرس 
دایز نب  هللادـیبع  دـیزی  هکیلاح  رد  منک ؟ هچ  هفوک  اب  ییوگیم  دـنکیم ، لمع  فیعـض  نامعن  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دـناهدرک  تعیب  وا  اب 

نوجرـس يرآ ، تفگ : تشاد ؟ يرظن  هچ  دوب  هدنز  هیواعم  رگا  ینادـب  یهاوخیم  تفگ ، دـیزی  هب  نوجرـس  درکیم ، شنزرـس  ار  نوعلم 
دوش و هتـشون  مکح  نیا  داد  روتـسد  درمیم  هک  یماگنه  تسا  هیواعم  يأر  نیا  تفگ : دروآ و  نوریب  هفوک  رب  ار  دایز  نب  هللادـیبع  مکح 
هب تساوـخ و  ار  یلهاـب  رمع  نب  ملـسم  سپ  تسرفب  داـیز  نب  هللادـیبع  يارب  ار  مکح  سپ  تفگ : دـیزی  درک و  هفاـضا  نآ  هب  زین  رهـش  ود 
ات هدرک  عمج  دوـخ  رود  هفوـک  رد  ار  مدرم  لـیقع  رـسپ  دـناهداد : ربـخ  هتـشون و  هفوـک  زا  نم  ناوریپ  دـعب ، اـما  تشوـن : داـیز  نب  هللادـیبع 
وا يوس  زا  اـت  نک  قیقحت  وا  هراـبرد  هاوـخب  ار  لـیقعنبا  نک ، تکرح  هفوـک  يوـس  هب  يدـناوخ  ارم  هماـن  هکنیمه  دـناروشب  ار  ناناملـسم 

دایزنبا هب  مه  ار  هفوک  تموکح  نامرف  تفگ : یلهاب  رمع  نب  ملـسم  هب  و  مالـسلاو . نک  دـیعبت  اـی  ناـسرب ، لـتق  هب  ار  وا  اـی  يوش  نئمطم 
وا هب  ار  دـیزی  يهماـن  هفوـک و  يرادناتـسا  مکح  تفر و  داـیز  نب  هللادـیبع  دزن  هرـصب  رد  درک ، تکرح  رمع  نب  ملـسم  سپ  هدـب . لـیوحت 

هفوک يوس  هب  دوخ  تشاذـگ و  هرـصب  رد  دوخ  ياج  هب  ار  نامثع  شردارب  دـننک و  هداـمآ  ار  رفـس  لـیاسو  درک  رما  هللادـیبع  داد  لـیوحت 
هرـصب مدرم  ناگرزب  زا  یتعاـمج  هب  ياهماـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـیامرفیم : نیا  زا  سپ  فوهل  رد  هر )  ) دیـس موحرم  درک . تکرح 

هدناوخارف دوخ  تعاطا  موزل  يرای و  هب  ار  مدرم  هک  دندوب  هداتسرف  هحفص 264 )  ) نیزروبا نامیلس  مان  هب  یصخش  طسوت  دندوب و  هتشون 
هلظنحینب و میمتینب ، هفئاط  دوعـسم ، نب  دـیزی  دـندوب ، يدـبع  دوراـجلا  نب  رذـنم  یلـشهن و  دوعـسم  نب  دـیزی  دارفا  نآ  هلمج  زا  دـندوب ،

وت هب  دـنتفگ  تسا ؟ هنوگچ  امـش  نایم  رد  نم  بسن  بسح و  تیعقوم و  هاـگیاج و  میمتینب  يا  تفگ : اـهنآ  هب  درک و  عمج  ار  دعـسینب 
عمج ار  امـش  نونکا  تفگ : يراد . ياج  فرـش  بلق  رد  رترب و  همه  زا  راختفا  رد  نیرتهب و  بسن  ثیح  زا  مسق  ادـخب  مییوگیم  کـیربت 

ات وگب  داد ، میهاوخ  ار  رظن  نیرتـهب  هدوب و  وت  هاوخ  ریخ  مسق ، ادـخب  دـنتفگ : مهاوخب ، يراـی  امـش  زا  هدرک  تروـشم  امـش  اـب  اـت  ماهدرک 
مدرم هدروآ و  دوجوب  ار  يدیدج  تعیب  دومن  راوخ  نآ  ناکرا  اب  ار  دوخ  هتسکش و  ار  ملظ  رد  وا  هک  دینادب  هدرم  هیواعم  تفگ : میونـشب :

راوخبارـش و دیزی  نونکا  دـش . دـهاوخ  قفومان  هدروخ و  تسکـش  رما  نیا  زا  مسق  ادـخب  دوش  هتفریذـپ  هک  تاهیه  هدرک  فلکم  نآ  هب  ار 
تسا نادان  نانچنآ  لوجع و  دنکیم ، یهن  رما و  اهنآ  هب  ناناملسم  تیاضر  نودب  دراد و  ار  ناناملسم  رب  تفالخ  ياعدا  ناقساف  هدرکرس 

تسا و نیکرـشم  اب  داهج  زا  لضفا  نید  رطاخب  يو  اب  داهج  هک  منکیم  دای  مسق  ادخب  عطق  روطب  ادخ و  هب  دسانـشیمن  قح  زا  يزیچ  هک 
هک یملع  یتلیضف و  وا  دشابیم  قیقد  يأر  تلاصا و  فرـش و  بحاص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  اب  وا  تبارق  نیا  زا  هتشذگ  تسا  رتهتسیاش  همه  زا  شنـس  شقباوس و  رطاخب  نیملـسم  تفالخ  يارب  وا  درادن  نایاپ 
هب ار  شتجح  وا  هلیـسوب  دنوادخ  تسا ، موق  ياوشیپ  درادیم و  مارکا  وا  هطـساوب  ار  شتیعر  یعار  هداد  يرترب  ریبک  ریغـص و  رب  ار  وا  هلآ 

سیق نب  رخص  دنریگیمن ، رارق  لطاب  رتسب  رد  دنتفایمن و  یکیرات  رد  قح  رون  زا  دنوشیم و  هظعوم  مدرم  وا  هلیسو  هب  دناسریم و  مدرم 
مسق ادخب  دیربب  نیب  زا  ار  يراوخ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  زا  يرای  تیامح و  اب  سپ  درک  راوخ  ار  امـش  لمج  گنج  رد 

زا ار  تکرب  دراذگیم و  ثرا  هب  وا  لسن  رد  ار  يراوخ  تلذ و  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکیمن  يراددوخ  هحفص 265 )  ) يرای زا  سکچیه 
مه دنک  رارف  گنج  زا  سک  ره  دریمیم و  دـنکن  گنج  سک  ره  دـینادب  مشوپیم و  گنج  سابل  نم  نونکا  و  دـنکیم . عطق  اهنآ  هفیاط 

زیهجت هدامآ و  امـش  ناراوس  هارمه  اـم  دـلاخوبا  يا  دـنتفگ : هلظنحینب  دـیهدب . نم  هب  یبوخ  باوج  دـنک  تمحر  ار  امـش  ادـخ  دریمیم ،
رگم يوشیمن  دراو  یگنج  چیه  رد  مسق  ادـخب  يوشیم ، زوریپ  یگنجب  ام  هارمه  رگا  ینزیم و  فدـه  هب  يزادـنیب  ریت  ام  اب  رگا  میاهدـش 

ار وت  نامیاهندب  اب  مینکیم و  يرای  ار  وت  نامیاهریشمش  اب  هکنآ  رگم  يریگیمن  رارق  یتخس  چیه  لباقم  رد  میوشیم و  دراو  مه  ام  هکنآ 
ام يریگب  مشخ  وت  هک  یـسک  رب  میتسه ، وت  نامیپ  مه  وت و  ردپ  نادنزرف  ام  دلاخابا  يا  دیوگیم : زین  میمت  نب  رماعینب  میئامنیم . تیوقت 

ینک رما  مینکیم و  تباجا  یهاوخب  تسوت  رما  رما ، مینکیمن . تنوکـس  اـجنآ  اـم  ینک  چوک  وت  هک  ییاـج  زا  میـشابیمن و  یـضار  وا  زا 
يأر زا  جراخ  وت و  رظن  فالخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ام  دزن  اهزیچ  نیرتضوغبم  دلاخابا ، يا  دنتفگ : دیز  نب  دعـسینب  و  مینکیم . تعاطا 
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مینک و تروشم  هدب  تلهم  ام  هب  دنام  یقاب  ام  تزع  دش و  هدیدنـسپ  ام  يار  درکیم  رما  گنج  كرت  هب  ار  ام  سیق  نب  رخـص  و  دشاب ، وت 
ریشمش زگره  دنوادخ  دینکب  ار  ترضح  نآ  يرای  كرت  رگا  مسق  ادخ  هب  دعسینب  يا  تفگ : سپ  میهدیم . عالطا  وت  هب  ار  نامدوخ  رظن 

اما میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  تشون : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  سپـس  دوشیمن . رود  امـش  زا  امـش  ریـشمش  درادیمنرب و  امـش  نایم  زا  ار 
ناگتفای تاجن  زا  امش  يرای  هب  ات  يدوب  هدناوخ  دوخ  تعاطا  هب  ارم  مدیمهف  هحفص 266 )  ) ار امش  روظنم  دیسر و  نم  هب  امش  هتشون  دعب :
يهعیدو قلخ و  نایم  رد  ادخ  تجح  امش  دنکیمن و  یلاخ  تاجن  هار  هب  امنهار  زا  ای  ریخ  لماع  زا  ار  نیمز  هاگچیه  لاعتم  دنوادخ  مشاب ،

ادیپ تداعس  امـش  زا  لابقتـسا  اب  نم  دیـشابیم ، نآ  عرف  امـش  لصا و  وا  هک  دیتسه  يدمحا  نوتیز  زا  ياهخاش  امـش  دیتسه  نیمز  رد  ادخ 
عیطم وت  يارب  ار  دعـسینب  و  بآ ، راـنک  رد  هنـشت  رتـش  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  مروآیم  دورف  امـش  ربارب  رد  ار  میمتینب  ندرگ  نم  منکیم ،

دهد شمارآ  ار  وت  دنوادخ  دومرف : دـناوخ ، ار  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  متـسش . راد  ناراب  ربا  بآ  ار  ناشلد  یگدولآ  متخاس و 
يراـی يارب  تساوخیم  هک  يزور  یلـشهن  دوعـسم  نب  دـیزی  یلو  دـنادرگب . باریـس  زیزع و  ار  وـت  دـنوادخ  تشحو  سرت و  زور  نآ  رد 
یباتیب هیرگ و  دش  عطق  ترـضح  نآ  زا  شتـسد  هکنیا  زا  و  درک ، تفایرد  ار  ترـضح  ندش  هتـشک  ربخ  دنک  تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح 

رتخد هیرحب  دشاب و  هللادیبع  زا  ياهسیـسد  همان  نآ  دیـسرتیم ، اریز  دمآ  دایز  نب  هللادیبع  دزن  کیپ  همان و  اب  دوراج  نب  رذـنم  اما  درکیم .
درک و دیدهت  ناشتفلاخم  هب  تبسن  ار  هرصب  مدرم  تفر و  ربنم  هب  سپس  دیشک  راد  هب  تفرگ و  ار  دصاق  هللادیبع  دوب ، هللادیبع  رسمه  رذنم 

هفوک يوس  هب  تعرـس  اـب  داد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  داـیز  نب  ناـمثع  شردارب  زور  نآ  يادرف  دـنام  هرـصب  رد  ار  بش  نآ  داد ، رادـشه 
نیـسح وا  دـندرک  لاـیخ  هفوک  مدرم  دـش ، هفوک  دراو  هنابـش  دوش  ناـهاگماش  اـت  درک  فـقوت  دیـسر  هفوـک  کـیدزن  یتـقو  درک  تکرح 

دایزنبا دندش ، هدنکارپ  شرود  زا  تسا  دایزنبا  وا  دندیمهف  یتقو  دنتـشاد  یمارگ  ار  شمدقم  هتفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  تسا  مالـسلاهیلع 
هحفص 267)  ) رذح رب  دیزی  اب  تفلاخم  زا  ار  اهنآ  هدرک و  ینارنخس  مدرم  يارب  تفر و  ربنم  هب  دش و  جراخ  رصق  زا  حبص  دش  رـصق  دراو 
: دیامرفیم داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش  موحرم  داد . کمک  ناسحا و  لوق  دنشاب  دیزی  تعاطا  رد  هک  ییاهنآ  هب  درک و  ناشدیدهت  تشاد و 
، دش هفوک  دراو  ات  دندوب  وا  هارمه  شاهداوناخ  یثراح و  روعا  نب  کیرش  یلهاب و  ورمع  نب  ملسم  هکیلاح  رد  دمآ  هفوک  يوس  هب  دایزنبا 
دـیآیم و هفوک  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـندوب  هدینـش  مدرم  دوب  هتفرگ  ار  شتروص  هتـشاذگ و  رـس  رب  یکـشم  همامع  داـیزنبا 

مه اهنآ  تفگیم ، مالس  اهنآ  هب  دیـسریم  هک  هورگ  ره  رب  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  وا  دندرک  روصت  دندیـشکیم  ار  شراظتنا 
ورمع نب  ملسم  دش  دایز  ناگدننک  لابقتـسا  دادعت  یتقو  داب  یمارگ  تمدقم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  يا  وت  رب  ابحرم  دنتفگیم :
نیـسح وا  هک  دنتـشادن  کش  مدرم  دندوب  وا  هارمه  ياهدع  دندیـسر و  رـصق  هب  هنابـش  تسا  دایز  نب  هللادیبع  ریما  نیا  دـیورب  رانک  تفگ :

دایزنبا نایفارطا  زا  یـضعب  تسب  اهنآ  يور  هب  ار  رـصق  رد  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  وا  هکنیا  روصت  هب  ریـشب  نب  نامعن  تسا  مالـسلاهیلع 
نیـسح ترـضح  وا  درکیم  نامگ  ییاـین  رتولج  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ  دـمآ و  شیپ  ناـمعن  دـندرک ، زاـب  ار  اـهرد  اـت  دـنتفگ 

رگید موشیمن  مدـق  شیپ  وت  اـب  گـنج  رد  منکیمن و  میلـست  وت  هب  تسا  نم  راـیتخا  رد  هک  یتناـما  مسق  ادـخب  تفگ : تسا  مالـسلاهیلع 
هدـمآ مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  لابقتـسا  روصت  هب  هک  یتیعمج  هب  نایم  نآ  زا  يدرف  دـش  رتکیدزن  رـصق  جرب  تمـس  زا  سپـس  تفگن  يزیچ 
دنتـسب مدرم  يورب  ار  رد  سپـس  دندش  دراو  اهنآ  درک  زاب  ار  رد  نامعن  سپ  تسا ، هناجرمنبا  رـسپ  وا  مسق  ادخ  هب  مدرم  يا  تفگ  دـندوب 

رهـش هب  ارم  دیزی  نینموملاریما  دعب ، اما  تفگ : دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دـندرک و  توعد  تعامج  زامن  هب  ار  مدرم  درک  حبـص  ار  بش 
میامن ششخب  ار  ناتنامورحم  منک و  راتفر  فاصنا  اب  امش  نامولظم  اب  هدرک  رما  نم  هب  هداد و  رارق  یلاو  امش  لاوما  امش و  ياهزرم  امش و 
یناسک يارب  مه  مریـشمش  هنایزات و  میامن و  ناسحا  نابرهم  يردپ  دننام  هحفص 268 )  ) دنتسه عیطم  دنراد و  يونـش  فرح  هک  یناسک  و 

نم هب  هناقداص  رابخا  امـش  زا  دیـسرتب و  دوخ  ناج  رب  سپ  دـنزرویم  تفلاخم  نم  نامیپ  اب  دـنیامن و  یچیپرـس  نم  تاروتـسد  زا  هک  تسا 
یناسک دیسیونب و  میارب  ار  سانشرس  دارفا  مان  تفگ  تفرگ و  تخس  یلیخ  مدرم  سانـشرس و  دارفا  هب  دمآ  نیئاپ  سپـس  دیدهت ، هن  دسرب 

اهنآ يوس  زا  هقرفت  قافن و  تفلاخم و  لامتحا  هک  یکوکشم  دارفا  ۀیرورح و  لها  زا  هک  یناسک  تساهنآ و  بلط  رد  نینموملاریما  هک  ار 
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نیمـضت دیاب  دنکن  شرازگ  ام  هب  ار  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  یـسک  رگا  دوشیم و  هئربت  ماهتا  زا  دروایب  ام  شیپ  ار  اهنآ  سک  ره  دراد  دوجو 
هتـشادرب وا  زا  ام  همذ  رگید  دنکن  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  دنزادنایمن و  هار  شروش  ام  هیلع  دننکیمن و  تفلاخم  ام  اب  مادکچیه  هک  دـهد 

ام هب  تفای  ار  یـسک  نینموملاریما  رب  نایـشروش  زا  شاهناخ  فارطا  هناخ و  رد  سک  ره  دوشیم ، لالح  اـم  رب  وا  لاـم  وا و  نوخ  دوشیم .
ندمآ مالسلاهیلع  لیقع  نب  ملـسم  یتقو  مینکیم . رود  اطع  زا  ار  هداوناخ  نآ  یلاها  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  شاهناخ  رد  رب  دنکن  یفرعم 
لخاد ةورع  نب  یناه  يهناخ  هب  دش و  جراخ  راتخم  هناخ  زا  دینـش  مدرم  هب  تبـسن  ار  وا  ياهیریگتخـس  وا و  نانخـس  هفوک و  هب  ار  هللادیبع 

نایب زا  دننک  هیصوت  رگیدکی  هب  دنرادب و  ناهنپ  هللادیبع  زا  ار  وا  لحم  تفرگ  دهعت  دندرکیم  دمآ  تفر و  يو  دزن  هک  ینایعیش  زا  و  دش ،
لیقع نب  ملـسم  لابند  ریگب و  مهرد  رازه  هس  تفگ : وا  هب  تساوخ  دوب  لقعم  شمان  هک  ار  یمـالغ  داـیزنبا  دـنیامن ، يراددوخ  وا  لـحم 

اب گنج  رد  ار  ملـسم  اـهلوپ  نیا  اـب  وگب  هدـب و  وا  هب  ار  اـهلوپ  نیا  يدرک  ادـیپ  ار  اـهنآ  زا  مادـک  ره  نک  وج  سرپ و  شناوریپ  زا  درگب و 
زا ار  دوخ  ياهراک  دننکیم و  نانیمطا  وت  هب  یهدب  اهنآ  هب  ار  اهلوپ  نیا  یتقو  یتسه  اهنآ  زا  هک  نالوبقب  اهنآ  هب  دینک و  يرای  شنانمـشد 

، يوشیم دراو  وا  رب  ینکیم و  ییاسانـش  ار  لـیقع  هحفـص 269 )  ) نب ملـسم  ياج  يوشیم و  سونأم  اهنآ  اب  سپـس  دننکیمن ، ناهنپ  وت 
ادخ يهدنب  يا  تفگ : دش  غراف  زامن  زا  وا  ات  تسشن  دناوخیم  زامن  مظعا  دجسم  رد  هک  دمآ  هجسوع  نب  ملسم  شیپ  درک و  نینچ  لقعم 

مهاوخیم تسه  مهرد  رازه  هس  نم  اب  هدرک و  تمعن  نم  هب  ار  اهنآ  ناتسود  تبحم  تیب و  لها  تبحم  دنوادخ  متـسه  ماش  زا  يدرف  نم 
مدرم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يارب  ات  هدـمآ  هفوک  هب  يدرف  مدـش  رادربخ  نم  هک  اریز  منیبب  ار  تیب  لها  نارای  زا  یکی 

رد نم  منادـیمن  ار  وا  ياج  مه  مدوخ  مسانـشیمن  دـنک  ییامنهار  وا  يوس  هب  ارم  هک  یـسک  اـما  منیبب  ار  وا  مهاوخیم  نم  دریگب و  تعیب 
شیپ ارم  يریگب و  نم  زا  ار  اهلوپ  نیا  هک  مدمآ  امش  شیپ  نم  تسا و  رتکیدزن  تیب  لها  هب  درم  نیا  تفگ  رفن  کی  مدوب  هتـسشن  دجـسم 

. يریگب تعیب  نم  زا  وا  يارب  منیبب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  یتساوخ  رگا  متسه و  امش  دامتعا  دروم  امش و  ناردارب  زا  مهنم  اریز  يربب  تیالوم 
تیب لها  وت  هلیـسوب  دـنوادخ  درک  لاحـشوخ  ارم  وت  راک  نیا  نک  يراذگـساپس  ترادـید  نیا  رطاخ  هب  ار  ادـخ  تفگ : وا  هب  هجـسوعنبا 

نک ییوگدب  مدرم  شیپ  نم  زا  هدـشن  فرط  رب  یغاط  نیا  زا  سرت  هکنیا  زا  شیپ  اما  درک  دـهاوخ  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ 
یمکحم ياهنامیپ  لقعم  زا  هجـسوعنبا  ریگب  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  يارب  نم  زا  دوب  دـهاوخن  ریخ  زج  تفگ : وا  هب  لقعم  دـننکن  کش  ات 

: تفگ هجـسوعنبا  هب  سپـس  داد  نانیمطا  دوب  وا  رظن  هچ  ره  زین  لقعم  درادب و  ناهنپ  نارگید  زا  ار  عوضوم  دـشاب و  هاوخریخ  هک  تفرگ 
ملسم ترضح  درک  لوبق  مه  وا  مورب ، وا  دزن  مدرم  هارمه  ات  متـسه  لیقع  نب  ملـسم  ندید  قاتـشم  نم  هدب ، هار  تلزنم  رد  يزور  دنچ  ارم 

یـضعب تفرگ  لیوحت  وا  زا  ار  اهلوپ  مه  وا  دریگب  لیوحت  وا  زا  ار  اهلوپ  نآ  تفگ  مه  يدـئاص  همامتوبا  هب  تفرگ و  تعیب  وا  زا  لیقع  نب 
ياههرهچ زا  برع و  هدـیزرو  ناراـکراوس  زا  كریز و  يدرف  شدوخ  دـیرخیم و  حالـس  نآ  اـب  درکیم و  کـمک  نآ  اـب  ار  اـههداوناخ 

دهدب باوج  تسا  دایزنبا  زاین  دروم  هچنآ  ات  تفریم  همه  رخآ  دـمآیم و  همه  زا  رتدوز  نوعلم  لقعم  هحفص 270 ) ، ) دوب هعیش  فورعم 
دراو لیقع  نب  ملـسم  یتقو  دـیوگیم : بوشآ  رهـشنبا  هدـمآ ، لقن  راحب  باتک  رد  دادیم . رارق  عیاـقو  ناـیرج  رد  ار  داـیزنبا  زور  ره  و 

زا یبش  همین  دش  هفوک  لخاد  دایزنبا  یتقو  دندرک ، تعیب  وا  اب  رفن  رازه  هدزاود  درک و  ادیپ  تنوکس  بیـسم  نب  ملاس  هناخ  رد  دش  هفوک 
تـسیب هب  ناگدننک  تعیب  دادعت  هکنیا  ات  دندرکیم  تعیب  وا  اب  مدرم  نینچمه  تفرگ  رارق  یناه  ناما  رد  تفر و  یناه  هناخ  هب  ملاس  هناخ 

زا دایز  نب  هللادیبع  هارمه  هک  روعا  نب  کیرش  نکن  هلجع  تفگ : یناه  دنک ، جورخ  تفرگ  میمصت  ماگنه  نیا  رد  دیـسر  رفن  رازه  جنپ  و 
تبحص مرگ  ار  وا  دمآ و  دهاوخ  نم  ندید  هب  هللادیبع  تفگ : ملسم  هب  دوب  یناه  هناخ  رد  يزور  دنچ  هدش و  ضیرم  هدمآ  هفوک  هب  هرصب 

و دـیهدب ) بآ  نم  هب   ) تساوخ مهاوخ  بآ  نم  هک  دـشاب  نیا  مه  اـم  تمـالع  شکب و  ار  وا  اـیب و  نوریب  هاـگیفخم  زا  وت  هاـگنآ  منکیم 
راظتنا هچ  ره  وا  اما  دیـشک  لوط  ناشتبحـص  دیـسرپ و  شیـضیرم  زا  دمآ و  کیرـش  تاقالم  يارب  هللادـیبع  درک ، یهن  جورخ  زا  ار  ملـسم 

زا دوب  هدرک  کش  هک  دایزنبا  دناوخ  يرعش  هاگنآ  هدرک  شومارف  ملـسم  درک  نامگ  دشن  جراخ  شهاگیفخم  زا  ملـسم  دیـشک  ار  ملـسم 
رد هک  دمآ  هللادیبع  دزن  دوب  هتفرگ  رطقی  نب  هللادبع  تسد  زا  هک  ياهمان  اب  یمیمت  عوبری  نب  کلام  دش  رـصق  لخاد  یتقو  دش  جراخ  اجنآ 
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، دـناهدرک تعیب  وت  هب  نانچ  نینچ و  هفوک  مدرم  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  نم  دـعب : اـما  دوب ، هتـشون  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  هماـن  نآ 
داد روتـسد  دایزنبا  تسین ، دـیزی  اب  ناـشرظن  الـصا  دنتـسه و  وت  اـب  مدرم  ماـمت  اریز  نک  هلجع  نک ، هلجع  دیـسر  وت  هب  نم  هماـن  هکنیمه 
زا دوب  شتـسد  رد  شریـشمش  هکیلاح  رد  ملـسم  دش  جراخ  یناه  هناخ  زا  دایزنبا  هکنیمه  دـیوگیم : امننبا  دنـشکب . ار  رطقی  نب  هللادـبع 
اما موش  جراخ  متساوخیم  تفگ : ملسم  يدادن ؟ ماجنا  ار  تراک  هحفص 271 )  ) دش ثعاب  هچ  تفگ : وا  هب  کیرش  دمآ  نوریب  هاگیفخم 

متشاذگ و رانک  ار  ریشمش  نم  سپ  درک ، هیرگ  نم  يور  شیپ  شکن و  ام  هناخ  رد  ار  دایزنبا  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : دمآ و  مشیپ  ینز 
لقن جرفلاوبا  زا  راـحب  رد  مدـش . راـتفرگ  نآ  هب  مدرکیم  رارف  هک  هچنآ  زا  ار ، وت  مه  تشک  ارم  مه  هک  وا  رب  ياو  تفگ : یناـه  متـسشن ،

: تفگ ملسم  درک ؟ فرصنم  هللادیبع  نتشک  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  تفگ : وا  هب  کیرش  دمآ ، نوریب  هاگیفخم  زا  ملـسم  ترـضح  یتقو  تسا :
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مدرم  هک  تسا  یتیاور  رگید  دوش ، هتـشک  وا  هناـخ  رد  هللادـیبع  تشاد  هارکا  یناـه  هکنیا  یکی  زیچ  ود 
ادخب تفگ : یناه  دنکیمن ، راتفر  بیرف  هار  زا  نمؤم  سپ  دنکیم ) اهر  ار  هعدـخ  بیرف و  نامیا ، : ) تسا هدومرف  ترـضح  هک  دـننکیم 
ملـسم تسناد  نوعلم  دایزنبا  یتقو  دـیامرفیم : فوهلم  رد  هر )  ) دیـس موحرم  يدوب . هتـشک  ار  رفاک  رجاف  قساف  کی  یتشکیم  رگا  مسق 

شیپ هورع  نب  یناه  ارچ  تفگ : تساوخ و  ار  جاجحلا  نب  ورمع  هجراخ و  نب  ءامـسا  ثعـشا و  نب  دـمحم  تسا ، یناه  هناخ  رد  لیقع  نب 
هک منادب  رگا  دنیشنیم ، شاهناخ  رد  رب  بش  ره  دراد و  تئارب  ام  زا  ماهدینـش  تفگ : دشاب ، یـضاران  دیاش  مینادیمن  دنتفگ : دیآیمن ؟ ام 

تـسود نم  دـنکن  راذـگورف  يزیچ  ام  قح  زا  تساوخ  مهاوخ  وا  زا  میامنیم و  يرادـید  وا  اب  میامنیم و  توعد  ار  وا  تسا  یـضاران  وا 
یناه شیپ  اهنآ  تسیچ ؟ شاهنابش  ياهتسشن  عوضوم  منیبب  ات  دیهاوخب  ار  وا  دیامن  داسف  داجیا  برع  فارشا  زا  ای  ناشیا  لثم  یسک  مرادن 
دراد یتیاکـش  يزیچ  زا  منادـب  رگا  تـفگیم : تـفرگیم و  ار  امـش  غارــس  وا  ییآیمن  ریما  شیپ  هـک  هدـش  ثعاـب  هـچ  دـنتفگ : هـتفر و 

رد رب  بش  ره  وت  هدیـسر  ربخ  دـنتفگ : اهنآ  دـناهدرک ، درط  ناشدوخ  زا  ارم  دنتـسه و  یکاش  نم  زا  اهنآ  تفگ : یناـه  منکیم  یگدیـسر 
لمحت وت  لثم  یـصخش  زا  ار  راتفر  نیا  يریما  چـیه  هحفـص 272 )  ) نیاربانب ینکیم  ییوگدـب  تموکح  زا  يراذـگیم و  هسلج  تاهناخ 

ار شرتسا  دیـشوپ  ار  شیاهـسابل  یناه  ییایب ، اـم  اـب  يوش و  راوس  دـیاب  میاهدرک  داـی  مسق  اـم  یتسه ، تاهفیاـط  گرزب  وت  اریز  دـنکیمن 
نم مسق  ادخب  هداز  ردارب  تفگ : هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  هب  اذل  درک  رطخ  ساسحا  یلو  دمآ  رـصق  هب  راوس و  شبکرم  رب  تساوخ و 

تهجیب مه  وت  تسین و  وت  يارب  يرطخ  ینارگن و  چـیه  ومع  يا  مسق  ادـخب  تفگ  تسیچ ؟ وت  رظن  منکیم ، ینارگن  ساـسحا  درم  نیا  زا 
دندش دراو  هللادیبع  رب  شناهارمه  یناه و  تسا ، هدرک  راضحا  ار  یناه  هچ  يارب  هللادـیبع  تسنادیمن  ناسح  اما  هدـن  هار  تلد  هب  ینارگن 
هجوتم دوب  هتسشن  اجنآ  هک  یضاق  حیرـش  يوس  هب  سپـس  دیدروآ . دنکیم  شالت  ام  هیلع  هک  ار  ینئاخ  تفگ : دید  ار  یناه  هللادیبع  یتقو 

ام يدارم  نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دیری  هتایح و  دیرأ  دناوخ : يدیبز  برکی  دـعم  نب  ورمع  زا  يرعـش  یناه و  هب  درک  هراشا  دـش و 
نیا ریما ، يا  تفگ : یناه  ام . فادـها  رطاخب  ریذـپب  ار  اـم  رذـع  تدوخ  تسود  زا  ارم ، ندـش  هتـشک  وا  اـما  میهاوخیم  ار  وا  ندوب  هدـنز 

ملـسم دوشیم ؟ ماجنا  اهناملـسم  نینموملاریما و  يارب  وت  فارطا  رد  هک  تسیچ  اهراک  نیا  یناه  يا  شاب  تکاس  تفگ : تسیچ ؟ نانخس 
ناـهنپ نم  زا  اـهراک  نیا  يدرک  رکف  ینکیم و  عـمج  راـی  هحلـسا و  وا  يارب  يداد و  هار  تاهناـخ  هب  ار  وا  وـت  هدـمآ و  وـت  دزن  لـیقع  نب 

راـک هچ  نم  دـهدب  رارق  حـلاص  ار  ریما  ادـخ  تفگ  یناـه  ياهدرک ، وـت  ارچ  تفگ : ماهدرکن ، ار  اـهراک  نیا  نـم  تـفگ : یناـه  دـنامیم ،
، داتـسیا یناه  يور  شیپ  دـمآ و  دروآیم ) وا  يارب  ار  اهربخ  مامت  دوب و  دایزنبا  سوساج  هک   ) لقعم ایب  لقعم  تفگ : داـیزنبا  ماهدرک ؟

توعد ار  وا  مداتـسرفن و  ملـسم  لابند  نم  دهدب  رارق  حلاص  ار  ریما  دـنوادخ  تفگ : هدوب  دایزنبا  سوساج  دـیمهف  دـید  ار  وا  یناه  یتقو 
مدیمهف هک  لاح  دش . نم  نامهم  دش و  دراو  نم  يهناخ  هحفص 273 )  ) هب منک  در  ار  وا  مدیـشک  تلاجخ  دروآ و  هانپ  نم  هب  وا  اما  مدرکن 
دایزنبا دوش ، هتـشادرب  نم  زا  وا  همذ  دورب و  دـهاوخیم  اـج  ره  اـت  منک  شنوریب  ماهناـخ  زا  مدرگرب و  نک  میاـهر  تسامـش  رظن  فـالخ 

يارب ار  دوخ  نامهم  منکیمن  ار  راک  نیا  هجو  چیه  هب  مسق  ادخب  تفگ  يروایب ، نم  شیپ  ار  ملـسم  هکنآ  رگم  منکیمن  اهر  ار  وت  تفگ :
نیب وگتفگ  یتقو  مهدیمن ، وت  لیوحت  ار  وا  مسق  ادـخب  تفگ  یناه  ینکیم ، ار  راک  نیا  مسق  ادـخ  تفگ : مهدیمن ، وت  لـیوحت  نتـشک 
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ياهشوگ رد  دنتفر  اهنآ  منک  تبحـص  وا  اب  نم  هدـب  هزاجا  داب  تمالـسب  ریما  تفگ : تساخرب و  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دـش  ینالوط  اهنآ 
ار تدوخ  مسق  ادخ  هب  ار  وت  یناه  يا  تفگ : ورمع  نب  ملسم  دینشیم  ار  ناشیاهفرح  دیدیم و  ار  اهنآ  دایزنبا  هکیلاح  رد  دندرک  تبحص 

يهفیاط مع  رـسپ  دایزنبا )  ) درم نیا  مسرتیم ، وت  گرم  زا  نم  مسق  ادـخب  نکن ، تسرد  تاهریـشع  رب  يراتفرگ  ءالب و  هدـن و  نتـشک  هب 
ار وا  هکلب  تسین  صقن  ییاوسر و  تیارب  وت  راک  نیا  هدب  لیوحت  وا  هب  ار  ملـسم  دنزیمن  ررـض  اهنآ  هب  تسین و  اهنآ  لتاق  تسا  مشاهینب 

لوسر رـسپ  يهداتـسرف  ار و  منامهم  نم  گنن ، مه  تسا و  يراوخ  مه  راک  نیا  مسق  ادخب  تفگ : یناه  یهدـیم ، لیوحت  مکاح  ریما و  هب 
مه ار  سک  چـیه  رگا  مسق  ادـخب  متـسه  يدایز  کمک  ياراد  رای و  بحاص  نم  مهد  لیوحت  وا  نمـشد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: تفگ درک و  دای  مسق  و  موش ، هتـشک  وا  زا  رتدوز  نم  هکنآ  رگم  مدادیمن  لیوحت  ار  وا  مه  زاب  درکیمن  کمک  نم  هب  یـسک  متـشادن و 
ار ملـسم  ای  مسق  ادـخب  تفگ : دـعب  دـیروایب  نم  دزن  ار  وا  تفگ : دینـش و  داـیزنبا  مهدیمن ، داـیزنبا  لـیوحت  ار  وا  هاـگچیه  مسق  ادـخب 
رب ياو  تفگ : دایزنبا  دش ، دـهاوخ  دایز  تاهناخ  فارطا  اهریـشمش  قرب  هاگنآ  مسق  ادـخب  تفگ : یناه  منزیم ، ار  تندرگ  ای  يروآیم 
اب دـیروایب  نم  دزن  ار  وا  تفگ : داـیزنبا  درک ، دـهاوخ  کـمک  ار  وا  شاهلیبق  درکیم  روصت  یناـه  یناـسرتیم ، اهریـشمش  قرب  زا  ارم  وت 

تروص و تشوگ  تخیر و  شسابل  رب  نوخ  تسکش و  یناه  ینیب  ات  دزیم  یناه  یناشیپ  ینیب و  تروص ، رب  یتسد  بوچ  هحفص 274 ) )
ار وا  درم  نآ  درب . دایزنبا  نابـساپ  ریـشمش  هتـسد  رب  تسد  یناه  تسکـش ، داـیزنبا  یتسد  بوچ  دـش  نازیوآ  شنـساحم  رب  شایناـشیپ 
دـیدنبب و شیورب  ار  رد  دـینک و  ینادـنز  رـصق  ياهقاطا  زا  یکی  رد  ار  وا  دـیریگب ، ار  یناه  دـیریگب ، ار  یناه  دز  داـیرف  داـیزنبا  تفرگ ،
دز یناه  تروص  رب  دوب  شـشیپ  هک  یبوچ  اب  دش  نیگمـشخ  دایزنبا  هک : تسا  هدمآ  بختنم  رد  دندرک . نینچ  دیراذگب  ینابهگن  شیارب 

یناه هجوتم  ریشمش  اب  دوب  اجنآ  هک  نوعلم  لقعم  دش  حورجم  هراپ و  شـسابل  دز و  دایزنبا  رب  دوب  شهارمه  هک  يریـشمش  اب  مه  یناه  و 
زا یکدوک  رگا  مسق  ادخب  تفگیم : تشک و  ار  دندوب  اجنآ  هک  يدارفا  زا  ياهدع  درکیم  هلمح  تسار  پچ و  رب  ریـشمش  اب  یناه  دـش ،

موحرم سپـس  دنتـسب . ار  وا  دـندرک و  شریگتـسد  هدز و  وا  رب  یتابرـض  هکنیا  ات  مدادیمن ، لیوحت  وت  هب  ار  وا  دوب  نم  هناخ  رد  تیب  لـها 
رکم ناگداتسرف  ام  ایآ  دوب ) ءامسا  نب  ناسح  دناهتفگ  یضعب  : ) تفگ دایزنبا  هب  تساخرب و  هجراخ  نب  ءامسا  سپ  دیامرفیم : هر )  ) دیس

شنساحم رب  ار  شنوخ  یمخز و  ار  شتروص  وت  تقو  نآ  میدروآ ، مه  ام  میروایب  وت  دزن  ار  وا  يداد  روتسد  ام  هب  ریما ، يا  میدوب  هلیح  و 
داد روتسد  سپس  یتسه ، اجنیا  وت  تفگ : دش و  نیگمـشخ  وا  نانخـس  زا  دایزنبا  یتشک ، ار  وا  میدرک  روصت  هک  يدح  هب  یتخاس  يراج 
رد ار  مدوخ  یناه  يا  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : تسـشن و  رـصق  زا  ياهشوگ  رد  دـناهتفگ : یـضعب  دـندرک و  ینادـنز  دـندز و  ار  وا 

ورمع سپ  دوب  ةورع  نب  یناه  رسمه  رمع و  رتخد  هحیور  دش  هتشک  یناه  هک  دنداد  ربخ  جاجح  نب  ورمع  هب  و  منکیم ، شنزرس  وت  دروم 
ام دنتسه  جحذم  ناراوس  اهنیا  متسه و  جاجح  نب  ورمع  نم  تفگ : دنلب  يادص  اب  دیسر  رـصق  هب  درک و  تکرح  رـصق  يوس  هب  ياهدع  اب 

عامتجا زا  هللادیبع  هدش ، هتـشک  یناه  ام  گرزب  هدیـسر  ربخ  ام  هب  میاهتفرن  هرانک  تعامج  زا  هحفص 275 )  ) هدرکن و یچیپرـس  تعاطا  زا 
علطم وا  یتمالس  زا  ار  یناه  موق  هدش و  ربخاب  وا  یتمالس  زا  هتفر و  یناه  دزن  داد  روتسد  یـضاق  حیرـش  هب  دش  هاگآ  ناشنانخـس  زا  اهنآ و 

. تیب لها  رب  ناملاظ  نارگمتس و  رب  مدرم  کئالم و  ادخ و  تنعل  دنتشگرب  هدرک  رواب  اهنآ  درک  نینچ  وا  و  دیامن ،

لیقع نب  ملسم  ترضح  تداهش  یگنوگچ  رد 

یلص ربمایپ  هب  مالسلاهیلع  یلع  هدروآ : سابعنبا  زا  یلاما  رد  هر )  ) قودص خیش  موحرم  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  تداهـش  یگنوگچ  رد 
رطاخ هب  رگید  بلاطوبا و  رطاخ  هب  یکی  مراد  وا  هب  تبحم  ود  مسق  ادـخب  دومرف  دـیراد ؟ تسود  ار  لیقع  امـش  ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا 
ربمایپ سپس  دنناوخیم ، زامن  وا  رب  برقم  کئالم  دیرگیم و  نینمؤم  نامشچ  وا  يارب  دوشیم ، هتشک  وت  رسپ  تبحم  رد  وا  رـسپ  شدوخ 
شیپ مترتع  رب  نم  زا  دـعب  هک  هچنآ  زا  دومرف : و  دـش ، يراج  شاهنیـس  رب  شنامـشچ  کشا  هک  يدـح  هب  درک  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رب هچنآ  یناه و  ندش  بورـضم  يریگتـسد و  ربخ  یتقو  دسیونیم : فوهلم  رد  هر )  ) دیـس موحرم  منکیم . تیاکـش  ادخ  هب  دمآ  دهاوخ 
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هب ار  رصق  دش و  جراخ  دایز  نب  هللادیبع  اب  گنج  يارب  ناگدننک  تعیب  زا  ياهدع  اب  ترضح  دیسر  لیقع  نب  ملسم  هب  دوب  هدمآ  یناه  رس 
رفن تسیب  نابهگن و  یس  زا  شیب  رصق  رد  دایزنبا  هارمه  هدرک : تیاور  هر )  ) دیفم خیش  دندیگنج . دایزنبا  نارای  اب  هدروآرد و  هرـصاحم 

ناراـی تسا : هدروآ  هر )  ) دیـس موحرم  هحفـص 276 ) . ) درک بورغ  دیـشروخ  هکنیا  ات  دوبن  یـسک  شـصاوخ  شتیب و  لـها  فارـشا و  زا 
ات دندرکیم ، دیدهت  ماش  زا  ییاهربخ  اب  ار  اهنآ  دنتـشادیم و  رذح  رب  ار  ملـسم  ترـضح  باحـصا  دندوب  رـصق  رد  وا  هارمه  هک  هللادـیبع 
رد تسا  رتـهب  مینکن  هلجع  بوـشآ  هـنتف و  داـجیا  يارب  اـم  دـنتفگیم : رگیدـکی  هـب  دـندش و  هدـنکارپ  ملـسم  باحـصا  دیـسرارف و  بـش 

دندمآیم نانز  تسا : لقن  هر )  ) دیفم خیش  زا  دنک . رارقرب  حلص  اهنآ  نیب  دنوادخ  ات  میراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنیا  مینیشنب و  نامیاههناخ 
ار شردپ  ردارب و  تسد  يدرم  دنتـسه  یفاک  هزادنا  هب  مدرم  تسین ، یجایتحا  وت  هب  دنتفگیم  هتفرگ و  ار  ناشناردارب  نادـنزرف و  تسد  و 
( هر  ) دیـس موحرم  درکیم . فرـصنم  ار  وا  و  ورب ، درگرب و  دـیگنج ، اـهنآ  اـب  ناوتیمن  دـسریم  ماـش  رگـشل  ادرف  تفگیم : تفرگیم و 

دندش قرفتم  مه  رفن  هد  نآ  دروآ  اج  هب  ار  برغم  زامن  ات  دش  دجـسم  دراو  ملـسم  دـنامن  یقاب  ملـسم  اب  رفن  هد  زج  دـنکیم : هفاضا  سپس 
تساوخ بآ  يرادقم  وا  زا  دنتفگیم ، هعوط  وا  هب  هک  ینز  هناخ  رد  هب  دیـسر  ات  درک  روبع  هفوک  ياههلحم  زا  ییاهنت  هب  دید  نینچ  یتقو 

بآ رگم  ادـخ  يهدـنب  يا  تفگ : دـش و  جراخ  هرابود  دـنادرگرب  هناخ  هب  ار  فرظ  نز  نآ  دـیفم  خیـش  تیاور  هب  دـنک . یگنـشت  عفر  اـت 
ملـسم مه  زاب  درک ، رارکت  ار  دوخ  نخـس  نز  نآ  دـش ، تکاـس  ملـسم  تلاـیع ، لـها و  دزن  ورب  سپ  تفگ : ارچ ، تفگ : ملـسم  يدروخن 

رب هک  تسین  تسرد  درادب ، ملاس  تلایع  لها و  يارب  ار  وت  دنوادخ  ورب  وش  دنلب  ادخ  يهدنب  يا  هللا  ناحبـس  تفگ : موس  راب  دـش ، تکاس 
مرادن يدنواشیوخ  لها و  رهش  نیا  رد  نم  ادخ  زینک  يا  تفگ : تساخرب و  ترـضح  تسین ، اور  وت  رب  راک  نیا  ینیـشنب و  نم  يهناخ  رد 

ملسم نم  تفگ : تسا ؟ ینخس  هچ  نیا  ادخ  يهدنب  يا  تفگ : يراد  زاین  يریخ  شاداپ و  هب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  زا  ایند  نیا  زا  دعب  ایآ  و 
؟ یتسه ملـسم  وت  تفگ : هعوط  دـناهدرک . نوریب  ناشیاههناخ  زا  هحفـص 277 )  ) دناهداد و مبیرف  هدرک  اهر  ارم  مدرم  نیا  متـسه  لیقع  نب 

اذـغ وا  يارب  درک و  نهپ  شرف  وا  يارب  درک  دراو  درکیم  یگدـنز  هک  یقاـتا  نآ  زا  ریغ  یقاـتا  هب  ار  وا  وـش ، لـخاد  تفگ  يرآ ، تـفگ :
مارتحا رـسپ  هدمآ : بختنم  رد  دـنکیم . دـمآو  تفر  قاتا  نآ  هب  دایز  شردام  دـید  دـمآ  نز  نآ  رـسپ  درکن ... لیم  اذـغ  ملـسم  اما  دروآ ،

لوق وا  زا  ردام  درک  وگم  وگب  شردام  اب  هیضق  نآ  يهرابرد  دیشک و  دایرف  وا  رـس  رب  درک  لاوس  وا  زا  ار  عوضوم  تشادن  هاگن  ار  شردام 
: تفگ درب و  ملـسم  يارب  وضو  بآ  هعوط  حبـص  درک . ناـهنپ  ار  دوخ  رکم  رـسپ  تفگ ، وا  هب  ار  عوضوم  هاـگنآ  دـیوگن  یـسک  هب  تفرگ 

نم هـب  مدـید  ار  مالــسلاهیلع  یلع  میوـمع  باوـخ  رد  درب  مباوـخ  یهاـتوک  يهـظحل  دوـمرف : ترــضح  يدــیباوخن ، بـشما  نـم  يـالوم 
نب ملـسم  فارطا  زا  مدرم  یتقو  دـیوگیم : دـیفم  موحرم  دـشاب . میگدـنز  زور  نیرخآ  منکیم  رکف  نم  نک ، هلجع  نک ، هلجع  : دومرفیم

ار یسک  دینک  وجتسج  دیورب  مونـشیمن  ار  ملـسم  نارای  يادص  رـس و  تفگ : درک و  یهاگن  رـصق  يالاب  زا  دایزنبا  دندش  هدنکارپ  لیقع 
اهنآ ات  دینک  گنج  دجـسم  يهرانم  هیاس  رد  سپ  دنـشاب  هدرک  نیمک  امـش  يارب  دنتـسه و  یکیرات  رد  دـیاش  دـینک  تقد  تفگ : دـنتفاین ،

دنداد عالطا  دایزنبا  هب  دندیدن ، ار  یـسک  اما  دندیـسر  ربنم  هب  ات  دندش  دجـسم  لخاد  مارآ  مارآ  دـنوش ، هدـید  دـنریگ و  تسدـب  لعـشم 
، بش زا  یـساپ  ات  دایزنبا  نارای  تفر و  الاب  ربنم  رب  دش و  دجـسم  دراو  دایزنبا  دندرک  زاب  ار  دجـسم  رد  دناهدش  قرفتم  ملـسم  نارادفرط 
ام گـنج  هب  هک  یناـسک  اـی  سانـشرس  دارفا  زا  ناـنابهگن ، زا  اـم  همذ  دـهد  ادـن  رهـش  رد  داد  روتـسد  عفاـن  نب  ورمع  هب  دنتـسشن ، هتـشذگ 

ناظفاحم درک و  هماقا  ار  زامن  ةالصلا . ةالصلا ، دننزب ، راج  داد  روتسد  دش  تیعمج  زا  رپ  دجسم  تشذگن  یتعاس  دش ... هتشادرب  دنتساخرب 
تفر و ربنم  دعب  دناوخ  ار  زامن  تعامج  اب  دنـشاب و  شبظاوم  دوشیم  دراو  سک  ره  داد  روتـسد  تشاذـگ و  رـس  تشپ  هحفص 278 )  ) ار

هقرفت تفلاخم و  ددصرد  هک  دیدید  هدمآ ، رهـش  نیا  هب  نادان  هیفـس و  لیقعنبا  دعب  اما  تفگ : هدروآ و  ياج  هب  ار  دنوادخ  يانث  دمح و 
هتـشک ياـهبنوخ  میتشادرب و  اـهنآ  زا  ار  ادـخ  همذ  دـننک  يراـی  ار  وا  هک  یناـسک  زا  میباـیب و  وا  هناـخ  رد  ار  ملـسم  هک  یـسک  زا  سپ  دوب 

ریمن نب  نیصح  يا  دیریگن ، میمـصت  دوخ  رـس  دیـشاب و  دنبیاپ  ار  ادخ  تعیب  تعاطا و  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم  تسا ، وا  هدهع  رب  ناگدش 
رومأم ار  وت  هاگنآ  دوشن  ریگتـسد  دوش و  جراخ  هفوک  زا  درم  نیا  ای  دـشاب  زاـب  هفوک  ياـههزاورد  زا  يرد  رگا  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم 
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سیئر ریمن  نب  نیصح   ) يروایب نم  دزن  یبایب و  ار  ملـسم  ات  يدرگب  ار  اهاتـسور  اههپت و  اههرد و  مامت  يدرگب  ار  هفوک  فارطا  ات  منکیم 
رد حبـص  دومن . هدنامرف  ار  وا  داد و  ثیرح  نب  ورمع  هب  یمچرپ  دـش و  رـصق  دراو  دایزنبا  نآ  زا  دـعب  دوب ) میمتینب  هفئاط  زا  اهنابـساپ و 

دوشیمن و مهتم  دنکیمن و  تلفغ  هک  یسک  رب  دورد  تفگ : دمآ و  ثعـشا  نب  دمحم  داد ، دورو  هزاجا  مدرم  هب  تسـشن و  تاقالم  قاطا 
ربخ ار  ملسم  ترضح  لحم  هتفر و  ثعشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  دزن  دش  رادیب  حبـص  هعوط )  ) نزریپ نآ  رـسپ  دناشن . دوخ  رانک  ار  وا 

یتسد بوچ  اب  دایزنبا  دـش ، ربخاب  دایزنبا  تفگ  ار  عوضوم  ردـپ  شوگ  رد  تفر و  دوب  داـیزنبا  دزن  هک  شردـپ  دزن  نمحرلادـبع  داد ،
زا هفوک  لیابق  همه  تسنادیم  اریز  داتفا  هار  شموق  هارمه  تساخرب  ثعـشا  روایب ، ار  ملـسم  ورب  نـآلا  تفگ : دز و  ثعـشا  يولهپ  هب  دوخ 
هب ات  درک  هارمه  اهنآ  اب  سیق  يهلیبق  زا  رفن  داتفه  اب  زین  ار  یملس  سابع  نب  هللادیبع  دنراد و  هارکا  لیقع  نب  ملسم  لثم  یصخش  اب  دروخرب 

هحفص  ) بتک یضعب  زا  راحب  باتک  رد  منکیم  مالسلاهیلع  ملسم  تعاجش  هب  ياهراشا  اجنیا  رد  دندیسر . دوب  اجنآ  ملـسم  هک  ياهناخ  رد 
لبنح زا  كامس  نب  ورمعیبا  زا  نارشب  نب  نیسحلایبا  زا  شردپ  زا  یقهیب  دمحا  نب  لیعامسا  زا  یمـصاع  دمحا  نب  یلع  زا  بقانم  ( 279
لیقع نب  ملسم  شیومع  رسپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک : هدش  لقن  رانید  نب  ورمع  هنییع و  نب  نایفـس  زا  يدیمح  زا  قاحـسا  نب  دمحا  نب 

هب تفرگیم و  شتسد  اب  ار  يدرم  هک  دوب  نینچ  لیقع  نب  ملسم  تردق  دناهتفگ  نارگید  ورمع و  دوب ، ریش  دننامه  هک  داتسرف  هفوک  هب  ار 
اهنآ يوس  هب  ریـشمش  اب  دندمآ  وا  يریگتـسد  يارب  تسناد  دینـش  ار  مدرم  نابـسا و  يادـص  ملـسم  ترـضح  یتقو  تخادـنایم . ماب  تشپ 

هب اهنآ  درک . نوریب  هناخ  زا  ار  همه  هک  تفرگ  تخس  اهنآ  رب  نانچ  ملسم  اما  دنیامن  ریگتـسد  ار  وا  هناخ  لخاد  دنتـساوخ  اهنآ  دمآ  نوریب 
نب رکب  اب  ملـسم  دندروآ ، موجه  ملـسم  رب  دایزنبا  نارومأم  زاب  دناشن و  بقع  ار  اهنآ  دوخ  ریـشمش  اب  ملـسم  دندروآ  موجه  ملـسم  يوس 

نیئاپ يایانث  ياهنادند  ملـسم و  يالاب  بل  درک  تباصا  ملـسم  ترـضح  ناهد  رب  رکب  ریـشمش  دندرک  لدب  در و  یتابرـض  يرمحا  نارمح 
اهماب تشپ  زا  دنوشیمن  ملسم  فیرح  دندید  یتقو  تفاکش  شندب  طسو  ات  ار  وا  رس  ریشمش  تبرض  کی  اب  ملـسم  ترـضح  دش و  هدنک 
ملسم هدمآ : بختنم  رد  درک . هلمح  اهنآ  رب  دش و  جراخ  هدیـشک  ریـشمش  اب  دید  نینچ  هک  ملـسم  دنتخادنایم  ریت  شتآ و  گنـس و  وا  رب 

، دتسرفب اهنآ  کمک  هب  تساوخ  يرتشیب  نایوجگنج  ناراوس و  دایزنبا  زا  دید  نینچ  هک  ثعشانبا  دناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت 
هنوگچ هتـشک ، ار  وت  دارفا  زا  همهنیا  تسا و  رفن  کی  وا  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  تفگ : داتـسرف و  اهنآ  کمک  هب  رگید  ياهدع  دایزنبا 

ياهلاقب يوس  هب  ار  ام  يدرک  نامگ  وت  تفگ : ثعشانبا  دیگنجب ؟ مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ینعی  وا  زا  رتعاجـش  رتیوق و  اب  دیهاوخیم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  هحفص 280 )  ) ياهریـشمش زا  يریـشمش  يوس  هب  ار  ام  وت  نازود ؟ مرچ  غارـس  ای  يداتـسرف  هفوک 
هناخ لخاد  هب  دش  رتشیب  ناشدادعت  دید  ملسم  یتقو  داتسرف  ثعشا  کمک  هب  یناوارف  رگشل  دیسر  دایزنبا  هب  باوج  نیا  یتقو  يداتـسرف :
راخ دـننام  ملـسم  ندـب  مامت  نمـشد  ياهیزادـنا  ریت  تدـش  زا  تفر ، نوریب  اهنآ  هب  هلمح  يارب  رتشیب  یگدامآ  زهجم و  هرز  اـب  تشگرب و 

داتـسرف و اهنآ  کمک  هب  ار  رگید  ياهدـع  دایزنبا  تساوخ ، کـمک  داـیزنبا  زا  ثعـشانبا  راـب  نیمدـنچ  يارب  دوب  هدـش  ریت  زا  رپ  تشپ 
نب دمحم  دیوگیم : هر )  ) دـیفم خیـش  دـنکیم . دوبان  ار  امـش  همه  الا  دـشکب و  گنج  زا  تسد  ات  دـیهدب  ناما  وا  هب  امـش  رب  ياو  تفگ :

تیأر نا  ارح و  الا  لتقأ  ـال  نأ  تمـسقأ  تفگیم : دـیگنجیم و  ملـسم  اـما  هدـن  نتـشک  هب  ار  تدوخ  یتسه ، ناـما  رد  وت  تفگ : ثعـشا 
ثعشا نب  دمحم  ارغاوأ  بذکأ  نأ  فاخأ  ارش  قالم  اموی  ءرما  لک  ارقتساف  سمشلا  عاعشا  در  ارم  انخس  درابلا  طلخی  ارکن و  ائیـش  توملا 

ررض دصق  دنتسین و  امش  لتاق  دنتسه و  امش  مع  رـسپ  دایزنبا و )...  ) هفیاط نیا  میهدیمن  بیرف  ار  وت  میئوگیمن و  غورد  وت  هب  ام  تفگ :
راوید رب  دنام  زاب  ندیگنج  زا  تشادرب و  یقیمع  مخز  ملـسم  دنتخادنا  وا  رب  ماب  تشپ  زا  یگرزب  گنـس  تقونآ  دـنرادن ، ار  امـش  هب  ندز 

: تفگ ملـسم  یملـس ... سابع  نب  هللادـیبع  زا  ریغ  دـندرک  دـییأت  ار  ناما  لوق  همه  داد  ناـما  لوق  وا  هب  ثعـشانبا  مه  زاـب  داد ، هیکت  هناـخ 
يا دیتسین  نم  دامتعا  دروم  امش  تفگ : ملسم  هدمآ  بختنم  رد  مراذگیم . ناتتسد  رد  تسد  اما  تسین  یقیقح  يدج و  امـش  ناما  هچرگ 

رد دندناشوپ و  ار  نآ  يور  دندنک و  ار  یقیمع  لادوگ  هدرک و  هلیح  اهنآ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمـشد  ادخ و  نانمـشد 
( هر  ) دیفم خیش  دندومن . ریگتـسد  هحفص 281 )  ) ار ملـسم  هاگنآ  داتفا ، لادوگ  نآ  رد  ترـضح  دندیـشک  تمـس  نآ  هب  ار  وا  گنج  لاح 
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عازن شریشمش  فرصت  رد  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  تیعمج  نآ  سپـس  دندناشن  نآ  رب  ار  وا  دندروآ و  ترـضح  نآ  يارب  يرتسا  دیوگیم :
ثعـشا نب  دمحم  تسا ، بیرف  نیلوا  نیا  دومرف : دـش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دـنرادن  یمیمـصت  شلتق  هب  زج  دـیمهف  ملـسم  دـندرکیم 

هیلا اـنا  اـنا هللا و  ناـتنداد  ناـما  نآ  وک  سپ  تسا  یهاو  وت  دـیما  دوـمرف : دنـشاب ، هتفرگن  وـت  يارب  يدـنیاشوخان  میمـصت  مراودـیما  تفگ :
هک يزور  نیا  هب  رگا  تموکح )  ) دراد وت  هتـساوخ  دننام  ییاههتـساوخ  هک  یـسک  تفگ : سابع  نب  هللادیبع  درک ، هیرگ  تفگ و  نوعجار 

يارب نم  هیرگ  اما  مسرتیمن  مه  ندش  هتـشک  زا  منکیمن و  هیرگ  مگرم  يارب  مسق  ادـخب  دومرف : ملـسم  دـنکیمن . هیرگ  دـتفیب  يداتفا  وت 
هدنب يا  تفگ : ثعشا  نب  دمحم  هب  سپس  منکیم . هیرگ  نیسح  دالوا  مالسلاهیلع و  نیـسح  يارب  نم  هیرگ  دنتـسه  هار  رد  هک  تسا  ملها 

زا تسرفب و  ار  یسک  یهد ، ماجنا  يریخ  راک  نم  قح  رد  یناوتیم  ایآ  یناوتان  يداد  نم  هب  هک  یناما  ماجنا  زا  ادخ  هب  هک  منیبیم  نم  ادخ 
: دنیوگب مالسلاهیلع  نیسح  هب  وگب  دوب  امـش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  هک  مدید  ار  وا  نم  اریز  ناسرب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  یمایپ  نم  لوق 

ردپ دیوگیم : ملسم  میوگب ، ار  مایپ  نیا  ات  داتسرف  امش  يوس  هب  ارم  دوشیم و  هتشک  هدشن  بش  ات  دوب و  ریسا  نمـشد  تسد  رد  لیقعنبا 
ای گرم  ادخ  زا  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  تردپ  باحـصا  نامه  نانیا  نکن  دامتعا  هفوک  مدرم  هب  درگرب  وت  تیب  لها  وت و  يادف  مردام  و 

ثعـشانبا تسین ، دامتعا  لباق  اهنیا  تعیب  دـندرک و  بیذـکت  ار  وت  هفوک  لها  دوش  تحار  اهنآ  تسد  زا  ات  تساوخیم  ار  دوخ  تداـهش 
هزاجا دناسر  رـصق  رد  ات  ار  ملـسم  ثعـشانبا ، داد . دـهاوخ  ناما  وت  هب  زین  دایزنبا  هک  مراد  نیقی  منکیم و  ار  راک  نیا  مسق  ادـخب  تفگ :

ار وا  نداد  ناما  اب  هکنیا  دوب و  هدـش  عقاو  هچنآ  تفگ و  وا  هب  ار  ملـسم  نایرج  دـش و  هحفـص 282 )  ) لخاد دایزنبا  رب  و  تساوخ ، دورو 
هکلب یهدـب  ناما  وا  هب  مدوب  هداتـسرفن  ار  وت  یهدـب  ناـما  وا  هب  يدوب  هراـک  هچ  وت  تفگ : وا  هب  هللادـیبع  درک ، لـقن  ار  دـناهدرک  ریگتـسد 

هبلغ ملسم  رب  یگنشت  هکیلاح  رد  دوب  رـصق  رد  مد  هک  تفر  ملـسم  دزن  دش  تکاس  نوعلم  ثعـشانبا  يروایب ، نم  دزن  ار  وا  مدوب  هداتـسرف 
نب ملـسم  دندوب ، هتـشاذگ  رـصق  رد  بآ  يرادقم  دندوب ، دورو  هزاجا  رظتنم  دندوب و  هتـسشن  رـصق  رد  رب  مه  مدرم  زا  ياهدع  دوب و  هدرک 

ياهرطق بآ  نآ  زا  مسق  ادـخب  تسا  کـنخ  ردـق  هچ  ینیبیم  تفگ : ورمع  نب  ملـسم  دـیهدب ، نم  هب  بآ  نیا  زا  يرادـقم  تـفگ : لـیقع 
نم يدرک  راکنا  ار  قح  وت  یتقو  هک  منامه  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  وت ، رب  ياو  تفگ : ترضح  یشچب ، منهج  میمح  زا  ات  دیشچ  یهاوخن 

یلهاب ورمع  نب  ملـسم  نم  مدوب ، وا  عیطم  نم  يدرک  تفلاـخم  وت  یتقو  مدوب  وا  هاوخریخ  نم  يدرک  تناـیخ  تماـما  هب  وت  یتقو  متخاـنش 
منهج يارب  وـت  هلهاـب  رـسپ  يا  یتـسه . بلقلا  یـسق  تورمیب و  راـک و  اـفج  ردـقچ  دـنک  هیرگ  تیارب  ترداـم  تفگ : لـیقعنبا  متـسه ،

دروآ و ملسم  يارب  بآ  نآ  زا  يرادقم  ات  داتسرف  ار  یمالغ  ثیرح  نب  ورمع  داد ، هیکت  راوید  هب  تسشن و  سپس  یتسه ، نم  زا  رتراوازس 
دنداد بآ  هرابود  و  دماشایب ، تسناوتن  دش و  رپ  ملسم  ناهد  نوخ  زا  هساک  دروخب  بآ  نآ  زا  تساوخیم  ملـسم  یتقو  اما  شونب ، تفگ :

دوب میزور  رگا  متـسه  رکاش  ار  ادـخ  تفگ : ملـسم  داتفا  بآ  لخاد  شیایانث  ياهنادـند  دـندروآ ، بآ  شیارب  موس  راب  تسناوتن . مه  زاـب 
دایزنبا ظفاحم  تفگن ، مالـس  دش  دراو  دایزنبا  رب  ملـسم  یتقو  درک ، رـصق  دراو  ار  وا  دمآ و  دایزنبا  هداتـسرف  مروخب ، بآ  متـسناوتیم 

هب تقونآ  درادن  ارم  نتشک  دصق  رگا  میوگب و  وا  هب  یمالس  هچ  دشکب  ارم  دهاوخیم  رگا  تفگ : ملسم  یتفگن ؟ مالس  ریما  رب  ارچ  تفگ :
ملسم يرآ ، تفگ : دایزنبا  امتح و  تفگ : ملـسم  تشک ، مهاوخ  ار  وت  مسق  مناجب  هحفص 283 ) : ) تفگ دایزنبا  تفگ  مهاوخ  مالس  وا 

رد درک  دایزنبا  سلجم  رد  نیرضاح  هب  یهاگن  لیقع  نب  ملـسم  نک ، تیـصو  تفگ : منکب ، یتیـصو  مناشیوخ  زا  یکی  هب  راذگب  دومرف :
وت هب  ار  متجاح  مراد  یتجاح  وت  هب  نآلا  تسه و  یتبارق  وت  نم و  نیب  رمع  يا  تفگ : دید  ار  نوعلم  صاقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  نایم  نآ 

یتساوخن هک  هدش  ثعاب  هچ  دعـس  نب  رمع  تفگ : دایز  نب  هللادـیبع  درک ، يراددوخ  ملـسم  نانخـس  ندینـش  زا  رمع  یناهنپ ، اما  میوگیم 
تداهش زا  سپ  ملسم  دیدیم ، ار  اهنآ  دایزنبا  هک  تسشن  ياهشوگ  رد  ملسم  اب  تساخرب و  دعـس  نب  رمع  يونـشب ؟ ار  تمع  رـسپ  نانخس 

: تفگ وا  هب  هدمآ ) بختنم  رد  هک  روطنامه   ) مالسلاهیلع یلع  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  نداد 
ار ماهزانج  مدش  هتشک  هکنآ  زا  دعب  نک  ادا  ارم  ضرق  شورفب  ار  میاهـسابل  ریـشمش و  ماهتفرگ  ضرق  مهرد  دصتفه  هفوک  هب  دورو  ماگنه 
زا ات  تسرفب ، وا  دزن  ار  يدرف  تسا  هار  رد  نآلا  وا  دنتسه و  وا  اب  مدرم  هک  ماهتشون  مالسلاهیلع  نیـسح  هب  نم  نک . نفد  ریگب و  دایزنبا  زا 
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نیما تفگ : دایزنبا  تفگ ، نانچ  نینچ و  نم  هب  ملـسم  ریما  يا  تفگ ، دایزنبا  هب  دعـس  نب  رمع  دیاین . هفوک  يوس  هب  دوش و  علطم  ایاضق 
ام یهد  ماجنا  يراد  تسود  هچنآ  یناد و  دوخ  تسا  طوبرم  وت  هب  هچنآ  اما  دـننکیم ، نانیمطا  نئاخ  هب  اهیـضعب  اما  دـنک  تناـیخ  دـیابن 
ار وا  دـصق  ام  دـنکن ، ار  اـم  دـصق  وا  رگا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  تسین و  مهم  اـم  يارب  شدـسج  شنتـشک  زا  سپ  میوشیمن  وت  عناـم 

هیلع ار  یـضعب  یتخادـنا و  فالتخا  ناشنیب  يدرک و  قرفتم  ار  دـحتم  مدرم  نیا  يدـمآ  لیقع ، رـسپ  يا  تفگ : دایزنبا  سپـس  مینکیمن .
، هتـشک ار  اهنآ  نابوخ  وت ، ردپ  دندوب  دقتعم  مدرم  نیا  مدماین  هقرفت  يارب  نم  تسین ، نینچ  زگره  تفگ : ملـسم  يدرک ، کیرحت  یـضعب 
، مینک توعد  ادخ  باتک  تلادع و  هب  ار  اهنآ  میدـمآ  هحفص 284 )  ) ام هدش ، راتفر  اهنآ  اب  رـصیق  يرـسک و  دننامه  هتخیر و  ار  ناشنوخ 

ملـسم ترـضح  یـشونیم . بارـش  رهـش  رد  وت  ینکیم  لمع  نینچ  مدرم  نیا  اـب  ارچ  یتسین  راـک  نیا  لـها  وت  قساـف  يا  تفگ : داـیزنبا 
نم زا  شیب  وت  متسین  بارش  لها  نم  ییوگیم  هچ  ینادیمن  وت  ییوگیم  غورد  مسق  ادخب  هن  مشاب ؟ هدروخ  بارـش  نم  دومرف : مالـسلاهیلع 

یسوفن دناسریم ، لتق  هب  ار  همرتحم  سوفن  دسیلیم و  ار  ناناملسم  نوخ  هک  تسا  هتسیاش  يروخ  بارش  هب  یسک  ياهتـسیاش  راک  نیا  هب 
هک یتسه  لوغـشم  بعل  وهل و  هب  نانچ  یناسریم و  لـتقب  نظءوس  هنیک و  يور  زا  ار  اـهنآ  وت  هداد و  رارق  مارح  ار  اـهنآ  لـتق  دـنوادخ  هک 

ناج و ظفاح  يرادـن  ار  نآ  تیلها  وت  یتشک و  ار  هیکز  ياهـسفن  هک  ییوت  نیا  قساف  يا  تفگ : داـیزنبا  ياهدرکن . يراـک  يراد  ناـمگ 
لاح همه  رد  تفگ : ملسم  دیزی ، نینموملاریما  تفگ : دایزنبا  دراد ، تیلها  یسک  هچ  سپ  میتسین  ام  رگا  تفگ : ملـسم  یـشاب ، مدرم  لام 

خیرات رد  هک  مشکب  نانچ  ار  وت  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : دایزنبا  میتسه ، یـضار  دنک  مکح  امـش  ام و  نیب  هچنآ  هب  مرازگـساپس و  ار  ادـخ 
هدادن ماجنا  یسک  هک  یهد  ماجنا  مالسا  رد  ار  ییاهراک  يراد  ار  نیا  تیلها  وت  یلب  تفگ : ملسم  دنشاب . هتشکن  عون  نادب  ار  یسک  مالسا 
نیـسح ملـسم ، هب  دـمآ  وـلج  داـیزنبا  يرتهتـسیاش ، ندوـب  میئل  ینورد و  تثاـبخ  ندرک و  هلثم  نتـشک و  رد  تیاـنج  هب  هـمه  زا  شیب  وـت 
شندرگ رصق  يالاب  دیربب  ار  وا  تفگ : دایزنبا  سپس  تفگن . نخس  وا  اب  رگید  ملسم  تفگ  ازسان  لیقع  مالسلاهیلع و  یلع  مالـسلاهیلع و 
دایزنبا یتشکیمن ، ارم  دوب  یتبسن  وت  نم و  نیب  رگا  مسق  ادخب  تفگ : ملسم  ترضح  دیزادنیب ، نیئاپ  رـصق  يالاب  زا  ار  شدسج  دینزب  ار 

رصق يالاب  ربب  ار  وا  تفگ  وا  هب  درک و  ادص  ار  يرمحا  نارمح  نب  رکب  سپ  دنزب ، ریشمش  اب  ار  لیقع  رسپ  رس  هک  یـسک  تساجک  تفگ :
مالسا ربمایپ  رب  درکیم و  ترفغم  بلط  ادخ  زا  تفگیم و  ربکا  هللا  ملـسم  درب  رـصق  ماب  تشپ  هب  ار  وا  هحفص 285 ) . ) نزب ار  شندرگ  و 

بیذـکت ار  ام  دنتـشون و  همان  ام  هب  غورد  هب  هک  یناسک  اـم و  نیب  اراـگدرورپ  تفگیم : داتـسرفیم و  دورد  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
سپ دیامرفیم : هر )  ) دیس موحرم  دندز . ار  شندرگ  هدرب و  ماب  تشپ  هب  ار  ملـسم  يراب  نک ، مکح  تواضق و  دندومن  راوخ  ار  ام  هدرک و 

درم ملسم  نتـشک  هظحل  ریما  يا  تفگ : تسا ، هدش  هچ  تفگ : وا  هب  دایزنبا  دمآ ، نیئاپ  سرت  تلاح  اب  نارمح  نب  رکب  ملـسم ، نتـشک  زا 
مدیـسرت درم  نآ  زا  نانچ  دیزگیم ) ار  شیاهبل  تفگ  هکنیا  ای   ) دیزگیم ار  دوخ  هراشا  تشگنا  هک  مدید  دوخ  يور  شیپ  ياهرهچ  هایس 

ملـسم هکنآ  زا  شیپ  دید  ار  هنحـص  نیا  یتقو  هدش : لقن  رگید  تیاور  رد  ياهدش . یتالایخ  تفگ : دایزنبا  ماهدیـسرتن ، نینچ  نونکات  هک 
مـسبت دایزنبا  درک  روبجم  ملـسم  نتـشک  هب  تساوخ و  ار  وا  دایزنبا  تفگ ، دایزنبا  هب  ار  عوضوم  نیا  دش . کشخ  شیاهتـسد  دشکب  ار 
نتـشک يارب  ار  يرگید  درف  دایزنبا  هاگنآ  ياهدـش ، یتالایخ  یهد  ماـجنا  يراـک  دوخ  تداـع  فـالخرب  یهاوخیم  نوچ  تفگ : درک و 

درم مد  رد  سرت  زا  مه  وا  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دشکب  ار  ملسم  تساوخ  یتقو  صخش  نآ  داتسرف  رصق  يالاب  هب  ملسم 
زا راحب  رد  هدرک .) لقن  ار  بلطم  نیا  ءالج  رد  هر )  ) یسلجم همالع  موحرم   ) داتـسرف ملـسم  نتـشک  يارب  ار  ینوعلم  یماش  دایزنبا  هاگنآ 

یتقو تفگ : يرآ ، تفگ : یتشک ؟ ار  ملسم  وت  دیسرپ  وا  زا  تساوخ و  ار  ملسم  لتاق  نارمح  نب  رکب  نوعلم  دایزنبا  تسا : لقن  يدوعسم 
مه یتقو  تفگیم : رافغتـسا  هللا و  الا  هلا  ال  تفگیم ، حـیبست  تفگیم و  ریبکت  تفگ  تفگیم ؟ هچ  يدربیم ، ماـب  تشپ  هب  نتـشک  يارب 
لتق هدومن و  راوخ  ار  ام  دندرک و  بیذـکت  سپـس  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک  یمدرم  ام و  نیب  اراگدرورپ  تفگ : منزب  ار  شندرگ  متـساوخ 

وا هب  یلو  مدز  یتبرـض  هاگنآ  منکیم  تحار  صالخ و  ارت  نم  هک  ار  ادخ  رکـش  متفگ  وا  هب  نک ، مکح  تدوخ  دـندناسر  هحفص 286 ) )
: تفگ رکب  درکیم ، تاهابم  مه  گرم  ماـگنه  تفگ : داـیز  نبا  دـنکیمن . اود  وت  زا  يدرد  نم  نتـشک  مـالغ  يا  تفگ : نم  هب  درکن  رثا 
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دروم رد  تفر و  دایز  نب  هللادیبع  دزن  ثعـشا  نب  دـمحم  دـیوگیم : هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  دـش . هتـشک  سپ  مدز  وا  هب  يرگید  تبرض 
وا هلیبق  ینادـیم و  هلیبق  رد  ار  وا  هداوناـخ  هاـگیاج  رهـش و  رد  ار  یناـه  تلزنم  هاـگیاج و  وت  تفگ : درک و  تبحـص  وا  اـب  ةورع  نب  یناـه 
رهش مدرم  تموصخ  زا  نم ، شخبب  ام  رب  ار  وا  راذگب  تنم  ام  رب  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  میاهدروآ  وت  دزن  ار  وا  مقیفر  نم  هک  دننادیم 

هدروآ نوریب  نادنز  زا  ار  یناه  داد  روتسد  درک و  صخرم  ار  وا  سپس  دنکب  ار  راک  نیا  هک  داد  هدعو  ار  وا  دایزنبا  مراد ، هارکا  وا  لها  و 
دوب هتسب  یناه  ناتسد  هکیلاح  رد  دنتخورفیم  دنفسوگ  اجنآ  هک  دندیـسر  ییاجب  هدروآ و  رازاب  هب  ار  یناه  دننزب ، ار  وا  ندرگ  رازاب  رد  و 

وا یـسک  دید  یتقو  جحذم ؟ دنیاجک  اجحذم و  ای  اجحذم  ای  درادن  دوجو  یجحذم  هلیبق  نم  يارب  رگید  زورما  جحذم ، رب  ياو  تفگیم :
راودیما نآ  هب  دشیم  دوب  یناوختسا  ای  یگنس  ای  ییوقاچ  ای  ییاصع  رگا  یتح  تفگ : دروآرد و  شاهناش  زا  ار  شتـسد  دنکیمن  يرای  ار 

رب متسین  یخـس  ردقنیا  مندرگ  هب  تبـسن  تفگ : ریگب ، دنلب  ار  تندرگ  دنتفگ : وا  هب  سپـس  درک ، دامتعا  اهنآ  هب  دید و  ریخ  اهنآ  زا  دوب و 
وا هب  یناه  درکن ، يریثأت  اما  دز  یناه  هب  يریـشمش  دـنتفگیم  دیـشر  وا  هب  هک  دایز  نب  هللادـیبع  مالغ  منکیمن ، يرای  ار  امـش  مدوخ  هیلع 
هب ار  یناه  دز و  رگید  یتبرـض  هاگنآ  نک ، تیانع  نم  هب  ار  دوخ  تیاضر  تمحر و  اراگدرورپ  تسادـخ ، يوس  هب  همه  تشگزاب  تفگ 

دیرخ و هلحم  رد  ار  یناه  داد  روتسد  نوعلم  دایزنبا  تسا : هتشون  بقانم  زا  مالسلااهیلع  ارهزلا  ملظت  باتک  رد  هحفص 287 ) . ) دناسر لتق 
اب هدرک و  ریگتسد  ار  یناه  ملسم و  اهنآ  هدمآ : بختنم  رد  دنزیوایب . راد  زا  ریزارس  ار  وا  داد  روتـسد  سپـس  دنـشکب و  نادنفـسوگ  شورف 

هتفرگ ار  اهنآ  هزانج  دندرک  لاتق  اهنآ  اب  هدش و  راوس  ناشیاهبکرم  رب  دیسر  جحذم  هفیاط  هب  ناشربخ  دندنادرگ ، رازاب  رد  دنتـسب و  ریجنز 
طـسوت ار  اهنآ  ياهرـس  دایزنبا  دندیـسر ، تداهـش  هب  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  یتقو  هدمآ : نینمؤملا  ضایر  رد  دـندرک . نفد  و 
موحرم داد . حرـش  وا  يارب  ار  نایرج  مامت  ياهمان  یط  داتـسرف و  هیواعم  نب  دـیزی  يارب  یمیمت  حاورا  نب  ریبز  یعادو و  هیحیبا  نب  یناـه 
هزاورد زا  ار  اهرس  نآ  داد  روتسد  دش و  لاحشوخ  یلیخ  وا  دیسر  دیزی  هب  اهرس  هارمه  دایزنبا  همان  یتقو  دیوگیم : هر )  ) یـسلجم همالع 

قارع يوس  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تشون  وا  هب  تشون . دایزنبا  هب  يزیمآ  رکـشت  باوج  دننک و  نازیوآ  قشمد 
دتفایم قافتا  هچنآ  ره  زور  ره  شکب و  ار  مهتم  درف  ره  نک ، ینادنز  ار  نونظم  درف  ره  راذگب ، اههار  نیب  حلسم  دارفا  ناب و  هدید  دیآیم 

ار وا  تسا  تکرح  رد  هفوک  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تشون : دایزنبا  هب  دیزی  دیوگیم : امننبا  سیونب . میارب 
ةورع نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  لـتق  رد  هر )  ) دیـس نادرگ . شعیطم  ناـگدرب  دـننامه  اـی  نک  راـتفرگ  هدـش  اـج  ره  بساـنم و  تقو  رد 

(. تسا یفنح  نامیلس  زا  رعش  نیا  دنیوگیم  یضعب  هتبلا  هک   ) تسا هدرک  لقن  ار  يرعش  قدزرف  زا  ریبز  نب  هللادبع  هک  هدروآ  هللا ) اهمحر  )
نم يوهی  رخآ  ههجو و  فیـسلا  مشه  دق  لطب  یلا  لیقعنبا  قوسلا و  یف  یناه  یلا  يرظناف  توملا  ام  نیردـت  تنک ال  نف  هحفص 288 ) )
یتف لیسم  لک  لاس  دق  مد  حضن  هنول و  توملا  ریغ  دق  ادسج  يرت  لیبس  لکب  يرسی  نم  ثیداحأ  احبصأف  یغبلا  خرف  امهباصأ  لیتق  رامط 

دارم و هیف  افح  فوطت  لوحذب  جحذم  هتبلط  دق  انمآ و  جیل  امهلا  ءامـسأ  بکریأ  لیقـص  نیترفـش  يذ  نم  عطقأ  ۀییح و  ةاتف  نم  ایحأ  ناک 
لیلقب تیضرأ  ایاغب  اونوکف  مکیخأب  اورأثت  مل  متنأ  ناف  لوسم  لئاس و  نم  ۀبقر  یلع  مهلک 

لیقع نب  ملسم  نادنزرف  تداهش  یگنوگچ  رد 

هدروآ هفوک  لها  خیـش  دـمحمیبا ، زا  نیعا  نب  نارمح  زا  یلاما  رد  هر )  ) قودـص خیـش  لیقع  نب  ملـسم  نادـنزرف  تداهـش  یگنوگچ  رد 
دایز نب  هللادیبع  دزن  ار  ودنآ  دندش . ریسا  كدوک  ود  شلایع  لها و  نیب  رد  دیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  دیوگیم :
اهنآ هب  مه  اراوگ  بآ  هدن و  اهنآ  هب  بوخ  ياذـغ  تفگ  داد و  لیوحت  وا  هب  ار  كدوک  ود  نآ  تساوخ و  ار  نابنادـنز  دایزنبا  دـندروآ ،

راوگان و یلیخ  نان  هکت  ود  نابنادنز  دـشیم  هک  بش  دـنتفرگیم ، هزور  ار  اهزور  ناکدوک  نآ  ریگب  تخـس  اهنآ  هب  ار  نادـنز  ناشونن و 
ردارب تفگ : يرگید  هب  یکی  دـش  ینالوط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نازیزع  نآ  نادـنز  دادیم . اـهنآ  هب  هزوک  رد  وبدـب  بآ  يرادـقم 

نامدوخ دمآ  نابنادنز )  ) درم هحفـص 289 )  ) ریپ یتقو  ددرگ  دوبان  ام  مسج  دوش و  فلت  نادنز  رد  ام  رمع  دنکن  دیـشک  لوط  هب  ام  نادنز 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 113 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تیاعر ار  ام  اذـغ  بآ و  رد  يرادـقم  دـیاش  میئوگب  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  ار  نامدوخ  تبـسن  مینک و  یفرعم  وا  هب  ار 
دمحم ایآ  درمریپ  يا  تفگ : کـچوک  ردارب  دروآ ، اـهنآ  يارب  راوگاـن  ناـن  بآ و  يرادـقم  هشیمه  لـثم  درمریپ  دـش و  بش  یتقو  دـنک ،

نب رفعج  اـیآ  تفگ : تسا ، نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  وا  مسانـشن ، هنوگچ  تفگ  یـسانشیم ؟ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ایآ تفگ : دـنکیم . زاورپ  کئالم  اب  تشهب  رد  هداد  لاب  ود  وا  هب  دـنوادخ  هکیلاـح  رد  مسانـشن  هنوگچ  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  بلاـطیبا 
يا تفگ : تسا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  ومع و  رسپ  وا  مسانـشن  هنوگچ  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
بآ بسانم و  ياذغ  میشابیم  ریـسا  وت  تسد  رد  هک  میتسه  لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامدود  زا  ام  درمریپ 

: تفگیم دیـسوبیم و  ار  ناشیاهاپ  داتفا و  اهنآ  ياپ  هب  دینـش  ار  اهنیا  درمریپ  هکنیمه  یتفرگ ، گنت  ام  رب  ار  نادنز  یهدیمن ، ام  هب  اراوگ 
. دیورب دیهاوخیم  اج  ره  تسا  زاب  امـش  يور  هب  تسا  نادـنز  رد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ترتع  يا  امـش  ناج  يادـف  مناج 

ناهنپ اهزور  دـیورب و  هار  اهبـش  نم ، نازیزع  تفگ : اهنآ  هب  تخادـنا و  هار  ار  اهنآ  دروآ و  ناشیارب  بآ  ناـن و  يرادـقم  دـش  بش  یتقو 
کیدزن كدوک  ود  نآ  دیـسر  ارف  بش  یتـقو  دـندرک  نینچ  كدوک  ود  نآ  دـنک ، تیاـنع  شیاـشگ  جرف و  امـش  رما  رد  ادـخ  اـت  دـیوش 

ار هار  میــشابیم و  بـیرغ  رهــش  نـیا  رد  میتـسه  لاـسدرخ  كدوـک  ود  اـم  نز ، يا  دـنتفگ : وا  هـب  دـندرک  دروـخرب  ینزریپ  هـب  ياهناـخ 
نازیزع تفگ : نزریپ  نآ  میهدیم  همادا  دوخ  هار  هب  دش  هک  حبص  امنب  دوخ  نامهم  ار  ام  بشما  هتفرگارف  ار  اج  همه  زین  بش  میسانشیمن 

هتشک سرت  زا  میتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  ربمایپ  ترتع  زا  ام  دنتفگ : ماهدیدن ؟ نونکات  امـش  زا  رتورـشوخ  دیتسه ؟ هک  امـش  نم 
نایرج هحفـص 290 )  ) زا دایزنبا  دننام  هک  مراد  یملاظ  قساف و  داماد  نم  منازیزع  تفگ : نز  نآ  میاهدرک ، رارف  دایزنبا  نادنز  زا  ندـش 

دـش هک  حبـص  تسین ، رودقم  ام  يارب  نتفر  تسا و  کیرات  نآلا  دنتفگ : دشکب ، دنک و  ادیپ  اجنیا  ار  امـش  مسرتیم  هدش  هاگآ  امـش  رارف 
: تفگ کچوک  ردارب  تخادـنا  باوختخر  ناشیارب  یتقو  دـندروخ . دروآ  بآ  اذـغ و  ناشیارب  سپـس  دـیوش  لـخاد  تفگ : میتفایم ، هار 
ام نیب  گرم  هکنآ  زا  شیپ  میئوبب  ار  رگیدکی  میزادـنیب و  رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  ایب  دـشاب  نامیگدـنز  رخآ  بش  بشما  منکیم  رکف 

نزریپ نآ  قساف  داماد  تشذگ  بش  زا  یـساپ  یتقو  دـندیباوخ  رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  دـندرک و  نینچ  ردارب  ود  نآ  دزادـنیب ، یئادـج 
: تفگ تسین  وت  ندمآ  تقو  نیا  تسا  ندز  رد  تقو  هچ  نیا  تفگ : نز  ینالف ، منم  تفگ  تسیک ؟ تفگ : نز  دز ، ار  رد  هتـسهآ  دمآ و 

وت رب  ياو  تفگ : نز  دکرتب ، ملد  هدـمآ  شیپ  میارب  هک  یتالکـشم  زا  دوش و  جراخ  مرـس  زا  لقع  هکنآ  زا  شیپ  نک  زاب  ار  رد  وت  رب  ياو 
ار اهنآ  زا  یکی  رـس  سک  ره  تسا  هتفگ  هللادـیبع  دـناهدرک  رارف  دایزنبا  نادـنز  زا  لاسدرخ  كدوک  ود  تفگ : هداـتفا ؟ یقاـفتا  هچ  رگم 
اما ماهدروآرد ، ياـپ  زا  ار  مدوـخ  ار و  مبـسا  لاـح  اـت  داد ، مهاوـخ  وا  هب  مهرد  رازه  ود  درواـیب  ار  ود  ره  رـس  رگا  مهرد و  رازه  درواـیب ،

نمـشد تمایق  زور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادـخ  ربمایپ  هکنیا  زا  شاب  رذـحرب  نم  داماد  يا  تفگ : نز  منک ، ناشیادـیپ  ماهتـسناوتن 
اهنآ زا  هک  منیبیم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  يارب  دـشاب  هتـشادن  ترخآ  هک  یئایند  تفگ : مرتصیرح ، ایند  رب  نم  تفگ : یهدـب ، رارق  دوخ 

، راک هچ  دـهاوخیم  ارم  ریما  تفگ : نزریپ ، هدرک  بلط  ار  وت  ریما  سپ  تسه  وت  دزن  يزیچ  ریما  هدـش  مگ  زا  هکنیا  لثم  ینکیم  تیامح 
مادک رد  منیبب  دـش  هک  حبـص  منک ، تحارتسا  ات  نک  زاب  ار  رد  مراد  ییاضاقت  وت  زا  نم  تفگ : درم  نآ  متـسه . نابایب  نیا  رد  اهنت  ینزریپ 

دـش ساسح  دینـش و  ار  كدوک  نآ  يادص  بش  ياههمین  دروآ  بآ  نان و  شیارب  درک و  زاب  وا  يور  هب  ار  رد  مدرگب ، اهنآ  لابند  فرط 
درم تسیچ ؟ نیا  تـفگ : كدوـک  درک  دروـخرب  کـچوک  ردارب  هحفـص 291 )  ) هب شتـسد  ات  درک  سمل  ار  راوید  شتـسد  اـب  تساـخرب 

يزیچ زا  وش  رادیب  مزیزع  تفگ : داد و  تکرح  ار  گرزب  ردارب  کچوک  ردارب  دـیتسه ؟ هک  رفن  ود  امـش  متـسه  هناخ  بحاص  نم  تفگ :
، يرآ تفگ : میتسه ؟ نامارد  مییوگب  ار  شتـسار  رگا  دنتفگ : دـیتسه ؟ هک  امـش  تفگ : نزریپ  داماد  دـمآ ، نامرـس  هب  میدرکیم  رارف  هک 
: دنتفگ يرآ ، تفگ : هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هانپ  ادخ و  هانپ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناما  ادخ و  نامارد  دنتفگ :

دهاش لیکو و  مییوگیم  هچنآ  هب  دنوادخ  دـنتفگ : يرآ ، تفگ : دـشابیم ! وت  دـهعت  نیا  دـهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم 
گرم زا  تفگ : میاهدرک ، رارف  دایزنبا  نادـنز  زا  میتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وت  ربمایپ  ترتع  زا  ام  دـنتفگ : يرآ ، تفگ : دـشاب !
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هتـسب ناتـسد  اب  ار  بش  ود  نآ  تسب  مهب  ار  اهنآ  ياهتـسد  درک  زوریپ  امـش  هب  ارم  هک  رکـش  ار  ادخ  دـیاهداتفا  گرم  رد  دـیاهدرک و  رارف 
طـش رانک  ربب  ار  هچب  ود  نیا  تفگ : شمالغ  هب  دنتفگیم ، حیلف  وا  هب  هک  تشاد  یهایـس  مالغ  دـیمد ، حبـص  هدـیپس  یتقو  دـندرک . حـبص 
هچب ود  نآ  مالغ  منک ، تفایرد  ار  ماهزیاج  مهرد  رازه  ود  مربب و  دایزنبا  دزن  ار  اهنآ  رس  ات  روایب  ار  ناشیاهرـس  نزب و  ار  ناشندرگ  تارف 
هایـس مالغ  يا  تفگ : ردارب  ود  نآ  زا  یکی  دنـسرب  تارف  رانک  هب  دوب  هدنام  هک  يرادقم  داتفا ، هار  ناکدوک  شیپاشیپ  دوخ  تشادرب و  ار 

؟ دیتسه هک  امش  مشکب ، ار  امش  هداد  روتسد  نم  بابرا  تفگ : مالغ  يراد ، تهابش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نذؤم  لالب  هب  ردقچ 
درک و نامهم  ار  ام  نزریپ  نیا  میاهدرک ، رارف  گرم  زا  دایزنبا  نادنز  زا  میـشابیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  زا  ام  دـنتفگ :

ترتع يا  امـش  ناج  يادف  مناج  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  اهنآ  داتفا و  ردارب  ود  نآ  ياپ  هب  هایـس  مالغ  دشکب ، ار  ام  دهاوخیم  وت  بابرا 
سپ دوب ، دهاوخن  نم  نمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمایق  زور  مسق  ادـخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ادـخ  یبن 

نم روتـسد  زا  مـالغ  يا  دز ، هحیـص  وا  هـب  شباـبرا  دـمآ ، نوریب  بآ  يوـس  نآ  زا  دز و  تارف  بآ  هـب  ار  دوـخ  تخادـنا و  ار  شریـشمش 
دـشاب ادخ  روتـسد  فلاخم  وت  روتـسد  رگا  اما  متـسه  وت  عیطم  دشابن  ادخ  اب  تفلاخم  هک  اجنآ  ات  تفگ : يدرک ؟ تفلاخم  هحفص 292 ) )

ایند هب  ماهدرک و  عمج  تیارب  ار  ایند  مارح  لالح و  مامت  مرـسپ  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  شدنزرف  مرازیب ، وت  زا  ترخآ  ایند و  رد  نم 
مهرد رازه  ود  مربب و  دایزنبا  شیپ  ات  روایب  ار  ناشیاهرس  نزب و  ار  ناشندرگ  ربب و  تارف  طش  رانک  هب  ار  هچب  رسپ  ود  نیا  میتسه  صیرح 
منهج شتآ  زا  تیناوـج  هب  ناوـج  يا  تفگ : ردارب  ود  زا  یکی  دندیـسر  هک  تارف  کـیدزن  داـتفا  شیپ  تـفرگ و  ار  ریـشمش  رـسپ  مریگب .

ار ام  دهاوخیم  تردپ  هک  میتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  زا  ام  دنتفگ : دیتسه ؟ هک  امـش  نم  نازیزع  تفگ : یـسرتیمن ؟
وا هب  شردـپ  دز ، بآ  هب  ار  دوخ  تخادـنا و  رانک  ار  ریـشمش  تفگ و  ار  مالغ  نانخـس  نامه  داتفا و  ردارب  ود  نیا  ياـپ  هب  مه  وا  دـشکب ،
نآ منک . تفلاخم  ادـخ  اب  هکنیا  ات  تسا  رتهب  تفلاخم  وت  اب  منک و  تعاطا  ار  ادـخ  تفگ : ینکیم ؟ تفلاـخم  نم  اـب  تفگ : دز و  هحیص 

فالغ زا  ار  ریـشمش  دیـسر  تارف  رانک  یتقو  داتفا  شیپ  تفرگ و  ار  ریـشمش  دـنکیمن ، مادـقا  امـش  لـتق  هب  یـسک  نم  زا  ریغ  تفگ : درم 
هدرب رازاـب  هب  ار  اـم  درم  يا  دـنتفگ : دـش و  کـشا  زا  رپ  ناشنامـشچ  داـتفا  ناـشهاگن  هنهرب  ریـشمش  هب  كدوک  ود  نآ  یتقو  دروآ  نوریب 

امش دیاب  نم  هن  تفگ : دشابن . وت  نمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تمایق  زور  ات  وش  دنمهرهب  ام  تمیق  زا  شورفب و  ربب و  ناشورف 
یلص ربمایپ  اب  ار  ام  يدنواشیوخ  تبسن  درم  يا  دنتفگ : مریگب . یمهرد  رازه  ود  هزیاج  ات  مربب  دایزنبا  شیپ  ار  امـش  ياهرـس  مشکب و  ار 

ره ات  دایزنبا  شیپ  ربب  ار  ام  دنتفگ : دیرادن . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یتبسن  چیه  امـش  تفگ : ینکیمن ؟ تیاعر  هلآ  هیلع و  هللا 
یکدوک هب  ایآ  دنتفگ : منک . ادیپ  برقت  دایزنبا  شیپ  امش  نوخ  نتخیر  اب  هکنیا  زج  تسین  یهار  چیه  تفگ : دریگب  میمصت  تساوخ  هچ 

يراد ام  نتشک  رب  رارـصا  هک  لاح  دنتفگ : هدادن ، رارق  نم  هحفص 293 )  ) لد رد  امـش  زا  یمحر  چیه  دنوادخ  تفگ : ینکیمن ؟ محر  ام 
زامن تعکر  ود  مادک  ره  اهنآ  دیناوخب ، زامن  دیهاوخیم  هچ  ره  دراد  امـش  هب  یعفن  زامن  رگا  تفگ : میناوخب ، زامن  تعکر  ود  هدب  تلهم 
مکح قحب  وا  ام و  نیب  تدوخ  نیمکاحلا  مکحا  ای  میکح  ای  یح  ای  دنتفگ : دندرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  ناشیاهتسد  سپـس  دندناوخ 
ردارب تشاذـگ ، نیمز  ار  وا  رـس  تفرگ و  ار  شرـس  ياـهوم  درک ، ادـج  ار  وا  رـس  تشک و  ار  رتـگرزب  ردارب  تساـخرب  نوـعلم  نآ  نـک ،
هتـشغآ ردارب  نوخ  هب  هکیلاح  رد  منک  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگیم : دروخیم و  هطوغ  ردارب  نوخ  رد  رتکچوک 

. تخادـنا بآ  هب  ار  ناشندـب  دـیرب و  ار  کـچوک  ردارب  رـس  سپـس  منکیم ، قحلم  تردارب  هب  زین  ار  وت  يدوزب  تفگ : نوعلم  نآ  مشاـب ،
نآ یتقو  تشاذگ  هللادیبع  يور  شیپ  ار  اهرس  دوب ، شتسد  رد  نارزیخ  زا  یبوچ  هتـسشن و  تخت  يور  هللادیبع  درب  هللادیبع  شیپ  ار  اهرس 
قح تفگ : دندوب ، منز  ردام  نامهم  تفگ : يدرک ؟ ادیپ  ار  اهنیا  اجک  وت  رب  ياو  تفگ : تسـشن ، تساخرب و  راب  هس  دید  ار  اهرـس  نوعلم 

شورفب هدرب  مان  هب  ربب و  رازاب  هب  ار  ام  دنتفگ : نم  هب  تفگ ، دنتفگ : هچ  وت  هب  دیسرپ  هن ، تفگ : يدرکن ؟ تیاعر  ناشیارب  ار  ندوب  نامهم 
هچ اـهنآ  هب  وت  دیـسرپ : دـشاب ، وت  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـمحم  تماـیق  زور  هک  نکن  يراـک  ربب و  دوس  اـم  تمیق  زا  و 
هچ زاب  اهنآ  دیسرپ : مریگب . یمهرد  رازه  ود  هزیاج  وا  زا  ات  مربب  هللادیبع  شیپ  ار  امش  ياهرس  مشکب و  ار  امش  دیاب  هکلب  هن  متفگ : یتفگ ؟
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زج تسین  یهار  چیه  متفگ : یتفگ ؟ هچ  وت  دیـسرپ  یهدب  روتـسد  هچ  وت  ات  مروایب  وت  شیپ  هدنز  ار  اهنآ  دنتـساوخ  نم  زا  تفگ : دـنتفگ ؟
رازه راهچ  منک و  ربارب  ود  ار  وت  هزیاج  ات  يدرواین  هدنز  ار  اهنآ  ارچ  تفگ : هللادیبع  منک . ادیپ  تیبوبحم  دایزنبا  شیپ  امش  نوخ  اب  هکنیا 

: دنتفگ نم  هب  تفگ ، دنتفگ ؟ هچ  رگید  دیـسرپ ، مدید ، اهنآ  نوخ  نتخیر  اب  وت  شیپ  ار  متیبوبحم  هار  تفگ : مهدب ؟ مهرد  هحفص 294 ) )
وت رب  ياو  تفگ  تسین . ربمایپ  امش و  نیب  یتبـسن  چیه  متفگ : مهنم  نک ، تیاعر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  ار  ام  تبـسن  مارتحا 

يارب یمحر  ام  لد  رد  دنوادخ  متفگ : يدرکن ؟ محر  اهنآ  هب  تفگ : نک ، محر  ام  یکدوک  هب  دنتفگ : اهنآ  تفگ  درم  دـنتفگ ؟ هچ  رگید 
هچ زامن  رخآ  دیـسرپ : میناوخب ، زامن  تعکر  ود  هدـب  هزاجا  دـنتفگ : ود  نآ  تفگ  دـنتفگ ؟ هچ  رگید  وت  رب  ياو  تفگ : هدادـن ، رارق  اـمش 

مکح قحب  وا  ام و  نیب  تدوخ  نیمکاحلا  مکحا  ای  میکح  ای  یح  ای  دنتفگ : دندرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  ناشیاهتـسد  تفگ : دنتفگ ؟
تساخرب و ماش  لها  زا  يدرم  تسا ؟ قساف  ياهمدآ  نمشد  یسک  هچ  تفگ : دعب  تسا ، هدرک  مکح  دنوادخ  نونکا  تفگ : هللادیبع  نک .
ار شرـس  دوش  طولخم  اهنآ  نوخ  اب  شنوخ  راذـگن  اـما  نزب  ار  شندرگ  هتـشک ، ار  اـههچب  هک  اـجنامه  ربب  ار  درم  نیا  تفگ : نم ، تفگ :
نآ هب  اههچب  دندرک ، نازیوآ  هاگرذگ  زا  ار  وا  رس  داد  روتسد  هللادیبع  دروآ . هللادیبع  دزن  ار  شرـس  درک و  نینچ  درم  نآ  روایب ، نم  شیپ 

اب بلطم  نیا  دیوگیم : یسلجم  موحرم  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هیرذ  لتاق  نیا  دنتفگیم : دنتخادنایم و  كاخ  گنس و 
هللادبع نب  دـمحم  زا  یمیقف  رکبیبا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  همئالا  دعـس  داد  ربخ  ام  هب  هدـش : لقن  نینچ  میدـق  بقانم  رد  یتارییغت  رـصتخم 
ییحی نب  دمحم  زا  یلع  نب  نیـسح  نب  دمحم  زا  میعن  نب  یلع  نب  دمحم  زا  يدادح  نب  دمحم  نب  رهاط  زا  بوقعی  نب  دمحا  زا  یکنخرس 
يرگید میهاربا و  یکی  مان  دندرک  رارف  هللادیبع  رکشل  زا  هچب  رسپ  ود  دیسر  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  تفگ : یلهذ 

ییابیز تیاهن  رد  دید  تخادنا  اهنآ  هب  یهاگن  نز  نآ  دـندرک  دروخرب  دربیم  بآ  هک  ینز  هب  دـندوب  رایط  رفعج  نادـنزرف  زا  هک  دـمحم 
نم رسمه  تفگ : میاهدرک ، رارف  دایزنبا  رگشل  زا  میتسه  رایط  رفعج  نادنزرف  زا  ام  دنتفگ : هحفص 295 ) ( ؟ دیتسه هک  امش  تفگ : دنتسه 

ار ییاج  ام  نز  يا  دـنتفگ : مدرکیم ، نامهم  ار  امـش  هنرگو  دـنک  ادـیپ  ار  امـش  دـیایب و  هناـخ  هب  بش  مسرتیم  تسا  داـیزنبا  رگـشل  رد 
اذـغ ام  دـنتفگ : داد . ماـعط  اـهنآ  هب  درب و  هناـخ  هب  دوخ  اـب  ار  كدوک  ود  نآ  مه  نز  دـیاین ، ترـسمه  دـیاش  نکن  در  ار  اـم  میـسانشیمن 

: تفگ رتگرزب  هب  کچوک  ردارب  درک  ییامنهار  زامن  لحم  هب  ار  اهنآ  نک ، ییامنهار  زامن  لحم  هب  ار  اـم  هدـش  رید  ناـمزامن  میهاوخیمن 
تـشذگ هک  روطنامه  ایاضق  هیقب  میریگب . شوغآ  رد  ار  رگیدمه  ایب  مینیبیمن  ار  حبـص  رگید  تسام  بش  نیرخآ  هداتفا  ملد  هب  ردارب  يا 

ادخ هب  ار  وت  تفگ : کچوک  ردارب  تخادـنا  بآ  هب  ار  شندـب  درک و  ادـج  نت  زا  ار  گرزب  ردارب  رـس  نوعلم  نآ  هک : اجنآ  ات  هدـش  لقن 
نوخ هب  کـچوک  ردارب  تشاد  دـهاوخن  وت  هب  يدوس  راـک  نیا  تفگ : منک  هیرگ  مطلغب و  مردارب  نوخ  رد  راذـگب  یقیاـقد  مهدیم  مسق 

ار شندب  درک و  ادج  نت  زا  ار  کچوک  ردارب  رس  افق  زا  نوعلم  نآ  دشن و  دنلب  ردارب  نوخ  زا  وا  وش  دنلب  تفگ : نوعلم  نآ  داتفا ، شردارب 
رگیدکی دندیسر و  مهب  بآ  رد  هزانج  ود  نآ  تخادنا ،، بآ  هب  ار  کچوک  ردارب  ندب  ات  دوب  هدنام  بآ  يور  یلوا  ندب  تخادنا  بآ  هب 

، درک يراتفر  هچ  ام  اب  نوعلم  نیا  هک  ینیبیم  ینادیم و  وت  اراگدرورپ  دینش : اههزانج  نآ  زا  یئاهادص  نوعلم  نآ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار 
ود نآ  لتاق   ) نوعلم نیا  ناتسد  ردان ، يا  تفگ : تساوخ و  ار  مان  ردان  یمالغ  هللادیبع  دیوگیم : سپـس  ریگب . وا  زا  ار  ام  قح  تمایق  زور 

تدازآ ادـخ  هار  رد  مهدیم و  مهرد  رازه  هد  وت  هب  ضوع ) رد   ) نزب ار  شندرگ  ربـب و  كدوک  ود  نآ  لـتق  لـحم  هب  دـنبب و  ار  كدوک )
؟ یـشکب ارم  یهاوخیم  اـمتح  رداـن  يا  تفگ : نوعلم  نآ  دروآ ، كدوـک  ود  نآ  تداهـش  لـحم  هب  تسب و  ار  وا  ناتـسد  مـالغ  منکیم ،

هللادیبع تخادـنا و  لحاس  هب  تفریذـپن و  ار  هشال  نآ  هحفـص 296 )  ) بآ تخادـنا و  بآ  هب  ار  شاهشـال  دز و  ار  شندرگ  يرآ ، تفگ :
اب یلو  هتشون  ار  بلطم  نیمه  لثم  بختنم  باتک  دش . راپسهر  ادخ  باذع  يوس  هب  دندرک و  نینچ  دننزب و  شتآ  ار  هشال  نآ  داد  روتـسد 
هب ربب  ار  نوعلم  نیا  تفگ : وا  هب  دوب  تیب  لها  ناتسود  زا  يدرف  نایم  نآ  رد  تخادنا  يرظن  دندوب  اجنآ  هکیناسک  هب  دایزنبا  رییغت  كدنا 

ناـمه هب  ریگب  ار  رـس  ود  نیا  دوش  طولخم  اـهنآ  نوخ  اـب  شنوخ  راذـگن  یلو  نزب  ار  شندرگ  هدز  ار  كدوک  ود  نآ  ندرگ  هک  اـجنامه 
نیا ياجب  مه  ار  شتنطلـس  عیمج  دایزنبا  رگا  مسق  ادخب  مداتفا  هار  متفرگ و  ار  نوعلم  نآ  دیوگیم  زادنیب ، هتخادنا  ار  ناشندب  هک  یلحم 
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زین اهنآ  و  مدرکیم ، فیرعت  اهنآ  يارب  ار  ناتساد  دندیدیم  ار  اهرس  نآ  متشذگیم  هک  ياهفیاط  ره  زا  مدرکیمن و  ضوع  دادیم  نم  هب 
مداد شباذـع  رایـسب  هکنآ  زا  دـعب  دوب  هدـیرب  رـس  ار  اـههچب  هک  یلحم  نآ  هب  میدیـسر  اـت  دـندرکیم  نوعلم  نآ  اـب  دنتـساوخیم  هچ  ره 

هب متخادـنا  تارف  دور  هب  ار  اهرـس  سپـس  متـشک ، هاـگنآ  مدرک ، عطق  ار  شیاـپ  تسد و  مدـیرب . ار  شیاهـشوگ  مدروآ  رد  ار  شنامـشچ 
هحفص 297) . ) دنتفر ورف  بآ  رد  سپس  دندش ، قحلم  اهرس  هب  دمآ و  نوریب  بآ  زا  اهندب  لاعتم  دنوادخ  تردق 

البرک يوس  هب  تکرح  هکم و  زا  نیسح  ماما  جورخ 

لوزن ات  هک  یثداوح  هکم و  زا  جورخ  رب  میمصت  ماگنه  ترضح  تالاح  زا  یضعب   < البرک يوس  هب  تکرح  هکم و  زا  نیسح  ماما  جورخ 
رح دروخرب  لیبق  زا  رگید ... ثداوح  دناهداد و  ار  ملسم  تداهـش  ربخ  هدید و  هار  نیب  رد  ار  ترـضح  هک  یناسک   < هدش عقاو  هیمیزخ  هب 

البرک هب  ترضح  ندیسر  ات  نیسح  ترضح  اب 

هدش عقاو  هیمیزخ  هب  لوزن  ات  هک  یثداوح  هکم و  زا  جورخ  رب  میمصت  ماگنه  ترضح  تالاح  زا  یضعب 

ماما دیوگیم : دیفم  خیش  موحرم  هدش  عقاو  هیمیزخ  هب  لوزن  ات  هک  یثداوح  هکم و  زا  جورخ  رب  میمصت  ماگنه  ترضح  تالاح  زا  یضعب 
، نابعش هام  ترضح  درک  تکرح  هکم  زا  دوب  هیورت  زور  هک  هجحلا  يذ  هام  متشه  هبنش  هس  زور  يرجه  تصـش  لاس  مالـسلاهیلع  نیـسح 

یهورگ هکم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تماقا  تدم  رد  تشاد . تماقا  هکم  رد  هجحلا  يذ  زا  زور  تشه  هدعقلا و  يذ  لاوش و  ناضمر ،
ار هبعک  دـنک ، تکرح  قارع  يوس  هب  تفرگ  میمـصت  ترـضح  یتقو  دـندش  قحلم  ترـضح  هب  هرـصب  لـها  زا  یهورگ  زاـجح و  لـها  زا 

دوبن نکمم  شیارب  جـح  مامتا  هکم  رد  اریز  داد  رارق  هرمع  ار  شجح  جراـخ و  مارحا  زا  دروآ و  اـجب  ار  هورم  افـص و  یعـس  دومن  فاوط 
نادنزرف و لایع و  لها و  هارمه  هب  ترضح  دنناسرب ، تداهش  هب  هکم  رد  ار  ترـضح  نآ  هیواعم  نب  دیزی  ناسوساج  اهیذوفن و  دیـسرتیم 

هدیسرن ترضح  نآ  هب  مالسلاهیلع  ملسم  ترضح  تداهـش  ربخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک و  تکرح  دندوب  هدش  قحلم  وا  هب  هک  ینایعیش 
صاع نب  دیعس  نب  ورمع  نوعلم ، دیزی  هک  دوب  نیا  يارب  هجحلا  يذ  متشه  زور  رد  ترضح  جورخ  هدمآ : بختنم  رد  هحفص 298 ) . ) دوب

دهد رارق  یجاح  ار  دوخ  ماجنا و  ار  جح  مسارم  دوب  هداد  روتسد  وا  هب  هدومن و  جاحلا  ریما  ار  وا  دوب و  هداتسرف  هکم  هب  یگرزب  هاپـس  اب  ار 
نیب زا  ار  وا  بیرف  رکم و  اب  دنتـسناوت  رگا  و   ) دنناسرب لتق  هب  ار  وا  تشادـن  ناکما  رگا  دـنک و  ریگتـسد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هنایفخم  و 
نیب زا  ار  ترضح  نآ  نکمم  لکش  ره  هب  داد  روتسد  اهنآ  هب  داتسرف  جاجح  هارمه  ار  هیماینب  نیطایش  زا  رفن  یس  نوعلم  نآ  سپس  دنربب )

رد هر )  ) دیس موحرم  داد . رییغت  هدرفم  ار  نآ  دش و  جراخ  جح  مارحا  زا  دش  ربخاب  هسیسد  نیا  زا  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اذل  دنربب ،
دوش علطم  مالسلاهیلع  ملسم  تداهش  زا  هکنیا  زا  لبق  يرجه  تصش  لاس  هجحلا  يذ  موس  زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم : فوهل 

میمصت ترضح  نآ  یتقو  دیوگیم ، دیس  دش . جراخ  هکم  زا  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  ملـسم  هک  زور  نامه  رد  وا  اریز  دش  جراخ  هکم  زا 
گرم طخ  هلوسر ، یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  ةوق  هللا و ال  ءاش  ام  هللا و  دمحلا  دومرف : دناوخ و  ياهبطخ  دنک  تکرح  قارع  يوس  هب  تفرگ 

هب بوقعی  هقالع  زا  شیب  مناگتـشذگ  هب  ندیـسر  يارب  نم  هقالع  ناوج و  نارتخد  ندرگ  رد  تسا  يدنبندرگ  دننامه  مدآ  نادـنزرف  يارب 
سیواون و نیب  اهنابایب  ناگرگ  منیبیم  ایوگ  منکیم . تاـقالم  ارنآ  هک  تسا  منداـتفا  نیمزب  ياـج  رد  نم  ریخ  تسا . مالـسلاهیلع  فسوی 
تسین و زور  نآ  زا  ياهراچ  دـننکیم  رپ  نم  زا  ار  یلاخ  ياـهنابنا  یهت و  ياههبمکـش  دـننکیم و  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  میاهدـنب  ـالبرک 

نیرباص شاداپ  مینکیم و  ربص  شیاهالب  هب  تسا . تیب  لها  ام  ياضر  ادخ  ياضر  تسج ، يرود  هدش  ردقم  هک  یتشونرـس  زا  ناوتیمن 
وا درگ  تشهب  سدـقلا  ةریظخ  رد  ناـنآ  هکلب  دوشن  ادـج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نت  يهراـپ  زگره  میروآیم ، تسدـب  ار 

لذب ام  يارب  ار  شناج  هک  یـسک  دوشیم  ققحم  وا  يهدعو  دوشیم و  نشور  اهنآ  هب  ترـضح  هحفص 299 )  ) نآ مشچ  هک  دوب  دنهاوخ 
باتک نامه  رد  میتسه . مزاع  ناهاگحبص  هللا  ءاش  نا  نم  اریز  دنک  تکرح  ام  هارمه  هدرک  هدامآ  ادخ  رادید  يارب  ار  دوخ  سفن  هدومن و 
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دمحموبا هدرک : لقن  شمعا  زا  شردـپ  زا  عیکو  نب  نایفـس  نب  دـمحموبا  زا  همامالا  لـیالد  باـتک  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا 
دنک تکرح  قارع  يوـس  هب  هکم  زا  هکنآ  زا  شیپ  هبنـش  هس  زور  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنیوگیم : حـلاص  نـب  ةرارز  يدـقاو و 

ار شتسد  ترضح  امش ، هیلع  ناشیاهریشمش  تسامش و  اب  ناشیاهلد  میتفگ : میتخاس و  هاگآ  هفوک  مدرم  فعـض  زا  ار  وا  میدرک  تاقالم 
براقت رگا  دومرف : هاگنآ  دندوبن ، شرامش  لباق  هک  دندش  لزان  کئالم  يدحب  دش و  زاب  نامـسآ  ياهرد  هاگان  تفرگ  نامـسآ  يوس  هب 
مناراـی تداهـش  نم و  زاورپ  لـحم  منادـیم  نیقی  ملع  هب  اـما  مدرکیم  دوباـن  کـئالم  نیمه  اـب  ار  اـهنآ  دوبن  شاداـپ  نتفر  نیب  زا  ءایـشا و 

نب دمحا  هتـشون  لصا  باتک  رد  تیاور  نیا  دنکیمن . ادـیپ  تاجن  يرگید  درف  مالـسلاهیلع  یلع  مرـسپ  زج  دـمآ  شیپ  نیا  زا  تساجنآ و 
: تسا نیا  شاهصالخ  هک  هدـمآ  تیاور  نیمه  هیبش  زین  بختنم  رد  هدـش . لقن  زین  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  شدوخ  دنـس  هب  یمق  دواد 

نآ رد  هک  دوب  یتشط  شیور  شیپ  دوش ، جراخ  هکم  زا  حبص  ادرف  دراد  میمصت  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  دینـش  هیفنح  نب  دمحم  یتقو 
شردارب يوس  هب  دناوخ و  ار  برغم  زامن  تخیریم  تشط  لخاد  ناراب  دننامه  شنامـشچ  کشا  هک  درک  هیرگ  يدحب  تفرگیم ، وضو 

زین وت  عضو  مسرتیم  ینادیم  تردارب  تردپ و  هب  تبسن  ار  هفوک  مدرم  هلیح  رکم و  امش  ردارب  تفگ : تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح 
هحفص 300)  ) رد ارم  هیواعم ، نب  دیزی  مسرتیم  ردارب ، دومرف : ترضح  ینک ، تماقا  مرح  رد  ینادب  حالـص  رگا  دوش  مردارب  ردپ و  دننام 

رفـس رگید  ياهطقن  ای  نمی  يوس  هب  سپ  تفگ : هیفنحنبا  دوش ، هتـسکش  نآ  تمرح  مرح ، رد  نم  لتق  اب  دـناسرب و  لتق  هب  ریگلفاـغ  مرح 
ماما دش  ناهاگرحـس  یتقو  منکیم  رکف  تنانخـس  دروم  رد  دومرف : ترـضح  دنناسرب ، وت  هب  يرطخ  دنناوتیمن  تروص  نیا  رد  نوچ  نک 

هب تبـسن  یتفگن  رگم  ردارب  تفگ : تفرگ و  ار  ترـضح  بکرم  راسفا  دـمآ  هیفنح  دـمحم  درک ، زاغآ  ار  دوخ  رفـس  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  وت  زا  ندش  ادـج  زا  سپ  دومرف : ینکیم ؟ تکرح  هلجع  نیا  اب  ارچ  سپ  تفگ : یلب ، دومرف : یـشیدنایم  مداهنـشیپ 

انا هللا تفگ : هیفنح  نب  دمحم  دنیبب ، هتشک  ار  وت  دهاوخیم  دنوادخ  نک  تکرح  نیـسح ، يا  دومرف : دمآ و  نم  دزن  باوخ  رد  هلآ  هیلع و 
ماما ینکیم ؟ تکرح  هاگدـید  نیا  اب  وت  هکیلاح  رد  يربب  تدوخ  اـب  ار  ناـکدوک  ناـنز و  نیا  دراد  ییاـنعم  هچ  سپ  نوعجار ، هیلا  اـنا  و 

دندرک و یظفاحادخ  وا  اب  ترـضح  دنیبب  ریـسا  ار  وت  نادنزرف  نانز و  دهاوخیم  دـنوادخ  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف :
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  تکرح  عوضوم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  هدـش : لـقن  نارمح  نب  ةزمح  زا  باـتک  نآ  رد  دـندومن . تکرح 

نیا زا  سپ  هک  منک  لـقن  ار  یثیدـح  وـت  يارب  هزمح ، يا  دوـمرف : ترـضح  میدرک ، حرطم  ار  ماـما  اـب  هیفنح  نـب  دـمحم  ندرکن  یهارمه 
نمحرلا هللا  مسب  تشون : دندروآ  ذغاک  شیارب  دومرف  دنک  تکرح  تساوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  هاگنآ  نکن ، لاوس  نآ  زا  سلجم 
یهارمه زا  سک  ره  دش و  دهاوخ  دیهش  دنک  تکرح  نم  اب  امش  زا  سک  ره  دعب  اما  مشاهینب ، هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا 
ترـضح تمدخ  ریبز  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  دیامرفیم : هر )  ) یـسلجم همالع  مالـسلاو . دسریمن  حتف  نیا  هب  دـنک  يراددوخ  نم 

ماجنا يارب  مه  نم  هداد و  روتسد  یعوضوم  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دومرف : دنامب ، هکم  رد  دنتـساوخ  ناشیا  زا  هدیـسر و 
: تفگ ماما  هب  دمآ و  رمع  نب  هللادبع  سپس  هانیـسح ، او  تفگیم : هکیلاح  رد  دش  جراخ  سابعنبا  دیوگیم : هحفص 301 ) . ) موریم نآ 

رـس هک  تسا  نیا  ادخ  رب  ایند  یتسپ  زا  ینادیم  ایآ  نمحرلادبعوبا ، يا  دومرف : ترـضح  نکن ، گنج  اهنآ  اب  نک و  حلـص  تلالـض  لها  اب 
دیشروخ عولط  ات  رجف  عولط  زا  زور  کی  رد  لیئارـساینب  ینادیم  ایآ  دندرک ، هیده  لیئارـساینب  نارگمتـس  زا  یکی  هب  ار  ییحی  ترـضح 
بکترم یتشز  فالخ و  راک  چیه  هنأک  دندش  لوغـشم  شورف  دیرخ و  هب  دنتـسشن و  رازاب  رد  سپـس  دندناسر  لتق  هب  ار  ادخ  ربمایپ  داتفه 

نم يرای  زا  نمحرلادبعوبا و  يا  سرتب  ادخ  زا  تفرگ ، نانآ  زا  یتخـس  ماقتنا  نآ  زا  دعب  اما  درکن  هلجع  ناشتازاجم  رد  دنوادخ  دناهدشن 
بکرم نم  متفر  جح  هب  مردام  هارمه  يرجه  تصش  لاس  تفگیم : هدش  لقن  قدزرف  زا  دیامرفیم : هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  نکن . تلفغ 
مدیسرپ مدید ، حلسم  شنارای  هارمه  هکم  زا  نتفر  نوریب  لاح  رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  میدش  مرح  دراو  مدناریم  ار  وا 
دنوادـخ مدرک : ضرع  هدوـمن  مالـس  ترـضح  هب  متفر و  شیپ  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  دـنتفگ : تسیک ؟ يارب  هلفاـغ  راـطق و  نـیا 

ماـمتان ار  دوخ  جـح  ارچ  ربماـیپ  رـسپ  يا  امـش  يادـف  مرداـم  ردـپ و  دـناسرب ، يراد  هک  ییوزرآ  ره  هب  ار  وـت  دروآرب و  ار  تیاههتـساوخ 
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زا يدرم  متفگ : یتـسه ؟ هک  وت  دومرف : سپـس  مدـشیم ، ریگتـسد  مدرکیمن  هلجع  رگا  دوـمرف : يدرک ؟ هلجع  نآ  ماـمتا  رد  یتشاذـگ و 
، هدب ربخ  نم  هب  يدمآ  یتشاذگ و  رـس  تشپ  هک  یمدرم  زا  دومرف : سپـس  دومنن . نم  يهرابرد  يرگید  شـسرپ  مسق  ادخب  متـسه ، برع 
هچ ره  دنوادخ  دوشیم و  لزان  نامسآ  زا  هک  مه  ردق  اضق و  تسامـش و  هیلع  ناشیاهریـشمش  اما  تسامـش  اب  مدرم  ياهبلق  مدرک : ضرع 

يهدارا هحفـص 302 )  ) زور ره  دـنوادخ  تسادـخ ، تسد  هدـنیآ  هتـشذگ و  روما  مامت  یتفگ ، تسار  دومرف : دوشیم . ناـمه  دـنک  هدارا 
اجب يارب  مه  وا  شتامعن و  مامت  رطاخب  میراذگساپس  ار  ادخ  میراد و  تسود  ام  دوش  لزان  ردق  اضق و  دنوادخ  زا  هچ  ره  دراد و  یـصاخ 

وا تریس  يوقت  قح و  وا  دصق  هک  یسک  تسین و  يرگید  زیچ  هب  دیما  دوش  لزان  یهلا  ءاضق  هاگ  ره  دنکیم ، يرای  ار  ام  شرکش  ندروآ 
دنوادخ دینازیرگ  هچنآ  زا  دناسرب و  دیراد  تسود  هچنآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  مراودـیما  مدرک : ضرع  دـنکیمن . تلفغ  ادـخ  هار  زا  دـشاب 

دنداد و تکرح  ار  هلفاغ  دندومرف ، باوج  مدیـسرپ و  ترـضح  زا  کسانم  رذن و  لیبق  زا  ییاهزیچ  يهرابرد  سپـس  دنک ، تیافک  ار  امش 
وا هارمه  هک  ياهدع  صاعلا و  نب  دیعس  نب  ییحی  دش  جراخ  هکم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  دندش . رود  کیلع و  مالـسلا  دندومرف :

هورگ ود  تشذگ  درکن و  ییانتعا  اهنآ  هب  ترـضح  يوریم ؟ اجک  درگزاب  نیـسح  دنتفگ : دنتفرگ و  ار  وا  هار  رـس  دیعـس  نب  ورمع  دـندوب 
: دیوگیم امننبا  دندیسر . میفق  هب  ات  دنداد  همادا  هار  هب  دندومن و  یبوخ  عافد  شنارای  ماما و  دندز ، رگیدکی  هب  هنایزات  اب  دندش و  ریگرد 

نیب يوشیم و  جراخ  تعامج  زا  یسرتیمن  ادخ  زا  نیسح  يا  دنتفگ : هداتـسیا و  ترـضح  يور  شیپ  اهنآ  اما  تشذگ  اهنآ  زا  ترـضح 
راک زا  نم  دیئوجیم و  تئارب  نم  راک  زا  امش  امـش ، هب  امـش  راک  تسا و  طوبرم  نم  هب  نم  راک  دومرف : ترـضح  يزادنایم ؟ هقرفت  تما 
لمح يارب  ار  ینارتش  وا  زا  دمآیم  نمی  زا  هک  دندید  ار  یناوراک  ماما  هاگنآ  دـیامرفیم : هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  میوجیم . تئارب  امش 

تبحـص مه  نم و  اب  شاهیارک  دـیایب  قارع  هب  ام  هارمه  دـهاوخب  سک  ره  دومرف : ناـنآ  هب  ترـضح  دـندرک ، هراـجا  دوخ  لـیاسو  دارفا و 
، مینکیم تخادرپ  دـیآیم  هک  اجنآ  ات  ار  شاهیارک  دوش  ادـج  اـم  زا  دـهاوخب  مه  سک  ره  میرادیم و  یمارگ  هحفص 303 )  ) ار شندوب 
نوع و شنادنزرف  هارمه  مالـسلااهیلع ) بنیز  ترـضح  رـسمه   ) رفعج نب  هللادبع  يهمان  دندش . ادج  ياهدع  دـنتفر و  ترـضح  اب  ياهدـع 

امش هب  نم  درگرب ، يدرک  هاگن  نم  يهتشون  هب  ات  ادخ  هب  ار  امش  دعب ، اما  دوب : هتشون  نآ  رد  دیسر  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هب  دمحم 
شوماخ نیمز  رون  يورب  ایند  زا  زورما  امش  رگا  دوش و  عقاو  رفس  نیا  رد  امـش  تیب  لها  تراسا  امـش و  تکاله  مسرتیم  منابرهم ، یلیخ 

رفعج نب  هللادبع  متسه . همان  نیا  ریگیپ  نم  نکن و  هلجع  رفس  نیا  يارب  یتسه  نانمؤم  دیما  نایوج و  تیاده  مچرپ  امـش  هک  اریز  دوشیم 
تـشگزاب تروص  رد  دنک  هدعو  دهد . ناما  وا  هب  دـسیونب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضحب  ياهمان  تساوخ  وا  زا  تفر  دیعـس  نب  ورمع  دزن 

همان داد  ناما  ار  وا  دراد و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  یکین  دصق  نآ  رد  هک  تشون  ياهمان  دیعـس  نب  ورمع  دنکیم ، لح  ار  وا  تالکـشم 
هب ار  هماـن  هدیـسر و  رفعج  نادـنزرف  هک  دندیـسر  یتقو  رفعج  نب  هللادـبع  دیعـس و  نب  ییحی  داتـسرف : دیعـس  نب  ییحی  شردارب  طـسوت  ار 
رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دومرف : ترضح  دننک ، راداو  نتـشگرب  هب  ار  ترـضح  دندرکیم  شالت  دندوب و  هداد  ترـضح 

درادن و یهاگآ  نآ  هب  یسک  دومرف : تسیچ ؟ باوخ  نیا  دنتفگ : موریم ، روتـسد  نآ  یپ  رد  نم  هداد و  يروتـسد  نم  هب  وا  مدید  باوخ 
دش دیماان  ترضح  ندرک  فرصنم  زا  رفعج  نب  هللادبع  یتقو  میامن . تاقالم  ار  راگدرورپ  هکنیا  ات  منکیمن  هاگآ  نآ  هب  ار  یـسک  زین  نم 

تشگرب هکم  هب  دیعس  نب  ییحی  اب  دننک و  گنج  وا  باکر  رد  دنـشاب و  ماما  تمدخ  رد  اج  همه  داد  روتـسد  دمحم  نوع و  شنادنزرف  هب 
. دـمآ دورف  قرع  تاذ  رد  اـت  درکن ) لـیم  یتـهج  چـیه  هب  ، ) درکیمن هجوت  زیچ  چـیه  هب  درک  تکرح  قارع  يوـس  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  و 

قارع مدرم  هراـبرد  وا  زا  دوـمن  تاـقالم  ترـضح  اـب  دـمآیم  قارع  زا  هک  بلاـغ  نـب  رـشب  دـیوگیم : هر )  ) دیـس موـحرم  هحفص 304 ) )
تـسرد يدـسا  ردارب  يا  دومرف : هیماینب ، اب  ناشیاهریـشمش  دوب و  امـش  اب  ناشیاهبلق  هکیلاح  رد  ماهدرک  كرت  ار  اـهنآ  تفگ : دندیـسرپ ،

هیبلعث دراو  ات  درک  تکرح  ترـضح  سپـس  دیامنیم ، مکح  دنک  هدارا  هچنآ  هب  دش و  دهاوخ  نامه  دنک  هدارا  هچ  ره  دنوادخ  ییوگیم ،
ءاضق دینکیم و  هلجع  امش  تفگیم : مدید  ار  یفتاه  دندومرف : دندش  رادیب  تفرگ  ار  ترضح  یکبس  باوخ  دوب ، رهظ  ماگنه  نیا  دش و 
عجرم هک  ییادخ  هب  ارچ  دومرف  میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  ردپ  تفگ : ماما  هب  یلع  شرسپ  دیامنیم ، رتکیدزن  تشهب  هب  ار  امـش  مه  ردق  و 
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نیرتهب دهدب  ریخ  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  دومرف : میرادن ، گرم  زا  یسرت  چیه  سپ  ناج ، ردپ  تفگ : میتسه ، قح  رب  ام  تسا  ناگدنب  مامت 
تفگ و مالس  ترضح  هب  دمآ  هفوک  زا  يدزا  ةرهوبا  مانب  يدرم  دش ، حبص  یتقو  دندز . ودرا  ناکم  نآ  رد  سپـس  رـسپ ، هب  ردپ  زا  شاداپ 

ربص دنتفرگ  ارم  لاوما  هیماینب  ةرهوبا ، يا  دومرف : يدش ؟ جراخ  تدج  مرح  زا  ادخ و  مرح  زا  دش  ثعاب  هچ  ربمایپ  رـسپ  يا  درک : ضرع 
يدبا و تلذ  هب  دنـشکیم و  ارم  رگمتـس  هورگ  مسق  ادخب  مدرک ، رارف  دنزیرب  ارم  نوخ  دنتـساوخ  مدرک  ربص  دـنتفگ  ازـسان  نم  هب  مدرک ،

موق زا  هک  يروطب  درک  دهاوخ  راوخ  تدشب  ار  نانآ  دنکیم  طلسم  ناشیا  هب  ار  اهنآ  نیرتتسپ  دنوادخ  دنوشیم و  راتفرگ  نارب  ریـشمش 
نب یلع  زا  هر )  ) قودص خیـش  موحرم  یلاما  رد  دادیم . رظن  ناشناج  لام و  رد  درکیم و  تموکح  نانآ  رب  ینز  دش  دـنهاوخ  رتراوخ  ابس 

دیسر ناشیا  هب  ات  تفر  ترضح  لابند  تعرس  هب  هدش  جراخ  هکم  زا  ترضح  دش  ربخاب  رمع  نب  هللادبع  دنکیم : لقن  مالسلاهیلع  نیسحلا 
یلص ادخ  لوسر  تدج  مرح  هب  درگرب  تفگ : هحفص 305 ) ، ) قارع هب  دومرف : ربمایپ ؟ رسپ  يا  يورب  اجک  یتفرگ  میمـصت  تفگ : هاگنآ 

دیسوبیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  ار  یئاج  هدب  هزاجا  تفگ : دنکیمن  لوبق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دید  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا 
: تفگ درک و  هیرگ  دیسوب و  دیسوبیم ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  یعـضوم  زا  راب  هس  هاگنآ  مسوبب 

هیبلعث هب  نوچ  دندرک  تکرح  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  سپ  يوشیم . هتشک  ادخ  هار  رد  وت  هداد و  هدعو  وت  هب  دنوادخ  هللادبعوبا  يا 
ۀنجلا یف  قیرف  : ) دیامرفیم دنوادخ  هک  هیآ  نیا  يهرابرد  ربمایپ  رسپ  يا  تفگ : دش و  دراو  دوب  بلاغ  نب  رشب  شمان  هک  يدرم  دندیـسر ،
توعد قح  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاوشیپ  کـی  دومرف : دـیهد ، حیـضوت  میارب  مهماـماب ) ساـنا  لـک  اوعدـت  موی  اـت  ریعـسلا  یف  قیرف  و 

تشهب و رد  لوا  هورگ  دنریذپیم ، ياهدع  دـنکیم و  توعد  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  تسه  مه  ییاوشیپ  دـنریذپیم و  ياهدـع  دـنکیم 
اجنآ زا  سپس  ریعـسلا ) یف  قیرف  ۀنجلا و  یف  قیرف  : ) دیامرفیم هک  تسا  یلاعت  يادخ  مالک  يانعم  نیا  دوب و  دهاوخ  منهج  رد  مود  هورگ 
هیرگ هچ  يارب  ردپ  تفگ : شرسپ  دش ، رادیب  باوخ  زا  هیرگ  اب  سپس  دیباوخ  ار  یتاظحل  ترـضح  دندش  بیذع  دراو  ات  دندرک  تکرح 

دیوریم باتش  اب  امش  تفگ  نم  هب  یصخش  باوخ  رد  اراکشآ  دشابیمن  غورد  نآ  رد  باوخ  هک  دوب  ینامز  نیا  مرسپ  دومرف : ینکیم ؟
لقن شثیدـح  يوار  زا  یـشایر  زا  راحب  رد  دندیـسر . همیهر  هب  ات  دـندرک  تکرح  سپـس  دربیم ، تشهب  يوس  هب  ار  امـش  ردـق  ءاضق و  و 

نآ نییاپ  هب  اـت  مداد  همادا  زاـب  مدیـسر و  ییاـهرداچ  هب  مداـتفا  هار  ییاـهنت  هب  مدرک و  كرت  ار  مناـهارمه  مدروآ  اـجب  جـح  هک : دـنکیم 
: دنتفگ مالسلااهیلع ؟ همطاف  یلع و  رسپ  متفگ : تسا  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  اهرداچ  ای  اهانب  نیا  مدیسرپ  مدیسر :

هداد هیکت  همیخ  رد  هب  ترضح  مدیسر ، ترـضح  روضح  هب  سپـس  همیخ  نآ  رد  دنتفگ  تسه ؟ ترـضحنآ  کیمادک  رد  مدیـسرپ : يرآ 
يادف مردام  ردپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  متفگ : داد ، ار  مباوج  مدرک  مالـس  دناوخیم ، ار  ياهتـشون  و  هحفص 306 ) )

امـش يارب  مه  یتذـل  یـشوخ و  چـیه  درادـن و  مه  هاگارچ  کـی  یتح  هک  يدـمآ  دورف  فلع  بآیب و  نیمزرـس  نیا  رد  هچ  يارب  اـمش ،
ادخ يارب  دننکب و  يراک  نینچ  هک  یتقو  دنـشکیم  ارم  اهنآ  تسا و  نایفوک  ياههمان  نیا  دـننکیم و  عیاض  ارم  قح  اجنیا  دومرف : تسین ؟

تما نیا  نیرتلیلذ  هکنیا  ات  دـنکیم  طلـسم  اـهنآ  رب  ار  اـهنآ  زا  یـسک  دـنوادخ  دـننک ، کـته  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـنراذگن  یقاـب  یتمرح 
، مدوب هدرک  هیهت  هقوذآ  يرادـقم  ملایع  لـها و  يارب  دـیوگیم : مکح  نب  حاـمرط  هدـش : لـقن  اـمننبا  خیـش  نازحـالا  ریثم  رد  دـنوشیم .

ادخب يروخب  ار  هفوک  مدرم  بیرف  ادابم  شاب  تدوخ  ناج  رکف  هب  ادخ  رطاخب  مدرک : ضرع  مدرک  تاقالم  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح 
ءاجا رد  یتسه  ممصم  نانآ  اب  گنج  يارب  رگا  یسرن ، مه  هفوک  هب  یتح  مسرتیم  نم  دنـشکیم و  ار  وت  امتح  يوش  هفوک  دراو  رگا  مسق 

همه نم  هریشع  هدیسرن  ام  هب  اجنآ  رد  یتلذ  نونکات  مسق  ادخب  دهد ، رییغت  امـش  عفن  هب  ار  تیعقوم  تسا و  دنلب  یهوک  اجنآ  هک  يآ  دورف 
مراد هارکا  هک  تسه  يرارق  هفوک  مدرم  نم و  نیب  دومرف : ترضح  دننکیم . تیرای  یشاب  نانآ  نیب  رد  رگا  دنهاوخیم و  ار  امش  يزوریپ 

راتفرگ ریزگان  رگا  تسا و  یفاک  هدیـشخب و  تمعن  ام  هب  هشیمه  دنوادخ  درک  فرطرب  ام  زا  ار  اهنآ  رـش  دـنوادخ  رگا  منک . هدـعو  فلخ 
هب مدوب  هدرک  هیهت  ماهداوناـخ  يارب  هک  ياهقوذآ  سپـس  هللا ، ءاـش  نا  دـش  دـهاوخ  اـم  بیـصن  يراگتـسر  تداهـش و  میوـش  اـهنآ  هئطوـت 

نیب مناسرب  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هب  ار  دوخ  ات  مدرک  تکرح  متفگ و  اهنآ  هب  ار  مزال  تاشرافـس  اههیـصوت و  مدناسر و  ماهداوناخ 
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لوق زا  راحب  رد  متـشگرب . نم  داد و  نم  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  ربخ  هک  مدرک  دروخرب  یناهیت  دیزی  نب  ۀعامـس  اب  هار 
یلاو ۀبتع  نب  دیلو  هب  قارع  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  هحفص 307 )  ) ترـضح تکرح  ربخ  دسیونیم : هر )  ) يوسوم بلاطیبا  نب  دمحم 

مالسلااهیلع همطاف  همطاف و  رسپ  وا  هدرک  تکرح  قارع  يوس  هب  مالسلاهیلع  نیسح  هکیتسردب  دعب : اما  تشون ، دایزنبا  هب  وا  دیسر  هنیدم 
نآ زا  ناوتن  هک  يریگب  تموق  دوـخ و  يارب  یمیمـصت  اداـبم  ینک ، يراتفردـب  وا  اـب  اداـبم  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رتـخد 

لقن دـیفملا  داشرا  رد  درکن . یهجوت  همان  نیا  هب  دایزنبا  اما  دـننکن  شومارف  ار  هعقاو  نآ  مدرم  ماـمت  تساـیند  اـیند  اـت  درک و  يریگولج 
روتسد دوخ  نانابهگن  سیئر  ریمن  نب  نیـصح  هب  تسا ، تکرح  رد  هفوک  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش  ربخاب  دایزنبا  یتقو  تسا :

مالسلاهیلع نیسح  ترـضح  نیا  تفگ  مدرم  هب  دهد و  رارق  ۀیناطقطق  ات  هیـسداق  نیب  نافخ ، هیـسداق و  نیب  یناراوس  دورب و  هیـسداق  هب  داد 
داتـسرف و ار  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  دـمآ  زجاـح »  » هب ۀـمرلا » نطب   » زا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتـقو  هدرک . ار  قارع  دـصق  هک  تـسا 
هب دوب ، عالطایب  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  عوضوم  زا  داتـسرف و  هفوک  لها  يوس  هب  ار  رطقی  هللادبع  شیعاضر  ردارب  دنیوگیم  اهیـضعب 
وا زج  هب  هک  ار  يادـخ  دورد  نم  مکیلع : مالـس  ناملـسم ، نمؤـم و  ناردارب  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  تشوـن : اـهنآ 

نم و يرای  يارب  ار  امش  عامتجا  امش و  رظن  نسح  نآ  رد  هک  دیسر  نم  هب  لیقع  نب  ملسم  هتشون  دعب : اما  متـسرفیم  امـش  هب  تسین  ییادخ 
يذ متشه  هبنـش  هس  زور  دیامن ، تیانع  میظع  رجا  امـش  هب  دروایب و  شیپ  ریخ  ام  يارب  میهاوخیم  ادخ  زا  دوب ، هتـشون  ام  قوقح  يهبلاطم 
نیا رد  نم  اریز  دیشاب  يدج  دوخ  روما  اهراک و  رد  دسرب  امش  شیپ  نم  هداتسرف  یتقو  مدش ، جراخ  هکم  زا  امـش  هب  ندیـسر  يارب  هجحلا 

تداهش هب  هکنآ  زا  شیپ   ) لبق زور  تفه  تسیب و  ملسم  ترضح  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  دیسر  مهاوخ  امـش  دزن  هب  اهزور 
، دینکن ریخأت  دراد  دوجو  نز  ریشمش  رازه  دص  امش  يارب  اجنیا  : » دندوب هتشون  مه  هفوک  مدرم  دوب و  هتـشون  هحفص 308 )  ) ماما هب  دسرب )
هب ریگتسد و  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  دیسر . هیسداق  هب  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  همان  اب  رهـسم  نب  سیق 

( هر  ) دیس موحرم  دنک . ییوگدب  بیذکت و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دور و  ربنم  هب  تساوخ  وا  زا  دایزنبا  داتـسرف  دایز  نب  هللادیبع  يوس 
نب نیصح  دروخ )  ) دیعلب دروآرد و  ار  همان  سیق  دیامن ، ریگتسد  ار  وا  تساوخ  ریمن  نب  نیصح  دش  هفوک  کیدزن  سیق  یتقو  دسیونیم :
نب یلع  نینموملاریما  نایعیش  زا  نم  تفگ : یتسه ؟ هک  وت  دیسرپ  دایزنبا  دیسر ، دایزنبا  دزن  سیق ، یتقو  داتـسرف ، دایزنبا  دزن  ار  وا  ریمن 

هک و زا  همان  دیسرپ : دوب ، هتشون  هچ  نآ  رد  ینادن  ات  تفگ : يدیعلب ؟ ار  همان  ارچ  تفگ : متسه ، مالسلاهیلع  شرسپ  مالسلاهیلع و  بلاطیبا 
دش ینابصع  دایزنبا  منادیمن ، ار  ناشیاهمسا  هک  هفوک  مدرم  زا  ياهدع  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  تفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  يوس  هب 

نعل ار  شردارب  ردپ و  یلع و  نب  نیسح  هتفر  ربنم  هب  هکنیا  ای  ییوگب  نم  هب  ار  دارفا  مان  هکنیا  رگم  يوریمن  اجنیا  زا  مسق  ادخب  تفگ : و 
نعل ار  شردارب  ردـپ و  نیـسح و  ربنم ، يـالاب  یلو  میوگیمن  وت  هب  ار  تعاـمج  نآ  ماـن  اـما  تفگ : سیق  منکیم ، تاهکت  هکت  هللاو  ینک 
بلط دـنوادخ  زا  یلع  دالوا  یلع و  يارب  دروآ  ياجب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  دورد  ادـخ و  رکـش  تفر  ربنم  هب  سیق  میوگیم ،

مالسلاهیلع نیسح  يهداتسرف  نم  تفگ : سپـس  داتـسرف ، تنعل  ار  هیماینب  مامت  درک و  نعل  ار  شناردپ  دایز و  نب  هللادیبع  دومن و  تمحر 
روتسد نوعلم  دایزنبا  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  دییوگ . کیبل  ار  وا  دیـسر  اج  نالف  هب  ترـضح  هک  متـسه  مدرم  امـش  يوس  هب 

اما تسکش  هحفـص 309 )  ) شیاهناوختـسا دروخ و  نیمز  هب  فتک  اب  سیق  دناهتفگ  یـضعب  دنتخادنا و  نییاپ  رـصق  يالاب  زا  ار  سیق  داد ،
نیا اهیـضعب  درک ، ادج  ندب  زا  ار  سیق  رـس  دنتفگیم  یمحل  ریمع  نب  کلملادبع  وا  هب  هک  يدرم  دوب ، هدنام  وا  يارب  یگدـنز  زا  یقمر 

ینادابآ و هب  درک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  زجاح  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  منک . شتحار  متساوخ  تفگ : دنتفرگ ، داریا  وا  رب  ار  راک 
: تفگ دمآ و  ترضح  دزن  دید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  دوب . هدرک  قارطا  اجنآ  يودع  عیطم  نب  هللادبع  ماگنه  نیا  رد  دیـسر  یبآ 

وت هب  هیواعم  گرم  ربخ  دومرف : ترـضح  دـیئامن . لالجا  لوزن  اجنیا  رد  دـینک  رفـس  اجنیا  هب  ات  دـش  ثعاب  هچ  امـش  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
تمرح رایب و  دای  هب  ار  ادخ  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : عیطم  نب  هللادبع  دـناهدرک ، توعد  ارم  هتـشون و  همان  نم  هب  قارع  مدرم  هدیـسر ،

ار امـش  ینک  هبلاـطم  تسا  هیماینب  رد  ار  هچنآ  رگا  برع ، تمرح  و  شیرق ، تمرح  هب  مسق و  دـنوادخ  هب  ار  امـش  ریگب  رظن  رد  ار  مالـسا 
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تمرح مالسا و  تمرح  امش  ندش  هتشک  اب  مسق  ادخب  دنربیمن ، باسح  سک  چیه  زا  رگید  امش  زا  دعب  دنـشکب  ار  امـش  رگا  دنـشکیم و 
نانخس مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زادنیم ، هیماینب  ماد  رد  ار  تدوخ  این و  هفوک  هب  نکن و  ار  راک  نیا  دوشیم ، کته  برع  تمرح  شیرق و 

لرتنک تحت  ار  هرصب  ریسم  ماش و  ریسم  ات  هصقاو  نیب  دوب  هداد  روتسد  مه  دایز  نب  هللادیبع  تفرگ  هار  همادا  هب  میمصت  درکن و  لوبق  ار  وا 
ار ییاهبرع  هکنیا  ات  دوبن  ربخاب  يزیچ  زا  دمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ددرگ . لخاد  ای  دوش  جراخ  یسک  دندادیمن  هزاجا  دنـشاب  هتـشاد 

میوش لخاد  ای  جراخ  میناوتیمن  هکنیا  زج  مینادیمن  يزیچ  مسق  ادـخب  دـنداد : باوج  درک ، لاوس  عاضوا  يهرابرد  نانآ  زا  درک  تاقالم 
وا هارمه  اـم  تشگیم  زاـب  هکم  زا  یلجب  نیق  نب  ریهز  یتقو  دـنتفگ : دـناهدرک  لـقن  هلیجب  زا  ةرازف  زا  ياهدـع  داد . همادا  دوخ  هار  هب  سپ 
اج کی  مالسلاهیلع  نیـسح  اب  دوبن  نیا  زا  رتتخـس  هحفـص 310 )  ) ام يارب  زیچ  چیه  میدوب و  ریـسم  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  ام  میدوب ،

نیا زا  یکی  رد  میـشابن  اهنآ  دید  لباقم  رد  هک  میدرکیم  لزنم  ییاج  رد  ام  دمآیم  دورف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اج  ره  اذل  مینک ، لزنم 
نیسح ارم  نیق  نب  ریهز  يا  تفگ : درک و  مالـس  ام  هب  دمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهداتـسرف  هک  میدروخیم  اذغ  میدوب  هتـسشن  اهلزنم 
یناکت چیه  تسا  هدنرپ  نامرـس  يالاب  هناک  میتخادنا ) ای   ) داتفا دوب  نامتـسد  هچ  ره  ام  يورب ، وا  شیپ  مهاوخب  وت  زا  هداتـسرف  مالـسلاهیلع 

رگا يورب ؟ یتسین  رضاح  وت  هداتـسرف  وت  لابند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  هللا ، ناحبـس  تفگ : شرـسمه  هب  ریهز  نز  میدروخن ،
یلاحشوخ زا  شاهرهچ  دوب و  لاحشوخ  رایسب  تشگرب  یتقو  تفر  وا  اب  ریهز  هدب  شوگ  ار  شنانخس  لقاال  يوش  هارمه  وا  اب  یهاوخیمن 

سپس درک ، لمح  مالسلاهیلع  نیـسح  يودرا  يوس  هب  ار  اهنآ  همه  میدرک و  عمج  ار  شاهقوذآ  لیاسو و  رداچ ، داد  روتـسد  دیـشخردیم 
: هدرک هفاضا  هر )  ) دیس موحرم  يوش . راتفرگ  نم  رطاخب  مهاوخیمن  تماوقا  شیپ  ورب  مداد ) قالط   ) مدرک دازآ  ار  وت  تفگ : شرسمه  هب 

شماوقا هب  ار  وا  داد و  شرسمه  هب  ییایاطع  سپس  منک ، وا  يادف  ار  مناج  ات  مشاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هارمه  متفرگ  میمـصت  تفگ : ریهز 
زور مهاوخیم  وت  زا  دهد  ریخ  وت  هب  دنوادخ  تفگ : درک و  عادو  ریهز  اب  درک و  هیرگ  دش و  دنلب  شرسمه  دنناسرب ، شاهلیبق  دزن  ات  درپس 

اب دراد  تسود  سک  ره  تفگ : شنارای  هب  ریهز  دیوگیم ، هر )  ) دیفم خیش  موحرم  ینکن . شومارف  ارم  مالسلاهیلع  نیـسح  دج  دزن  تمایق 
میانغ هب  دنوادخ  میدش و  زوریپ  تاوزغ  زا  یکی  رد  میوگب : امـش  يارب  ار  ياهیـضق  دوب ، دـهاوخ  ام  رادـید  نیرخآ  نیا  هنرگ  دـیایب و  نم 

هک یناوارف  میانغ  دناسر و  امش  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  زا  دیدش ؟ لاحشوخ  ایآ  تفگ : ام  هب  ناملـس  ترـضح  يزور  دناسر ، ار  ام  یگرزب 
رایـسب وا  هارمه  ندش  هتـشک  زا  دیتفایرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناناوج  ياقآ  هاگ  ره  تفگ : یلب ، میتفگ : دـیدروآ ؟ تسدـب 

ریهز هک : دناهدروآ  مراپسیم . ادخ  هب  ار  امـش  نم  دیاهدرک  تفایرد  هحفص 311 )  ) ار میانغ  نیرتگرزب  هک  تسا  يزور  دیشاب  لاحـشوخ 
اج نآ  زور  هنابش  کی  دندش  هیمیزخ  دراو  یتقو  هدش : لقن  بقانم  زا  راحب  رد  دیسر . تداهـش  هب  ات  دشن  ادج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا 

نیـسح میوـگب ، مدینـش  بشید  هک  ار  يزیچ  ردارب ، تفگ : تفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دزن  بـنیز  شرهاوـخ  حبـص  دـندرک  تماـقا 
یلفتحاف نیع  ای  الأ  تفگ : هک  مدینش  یبیغ  فتاه  زا  مدوب  هدش  نوریب  ماهمیخ  زا  بش  همین  تفگ : نخس ؟ نآ  تسیچ  دومرف : مالسلاهیلع 

ره مرهاوخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يدـعو  زاجنا  یلا  رادـقمب  ایانملا  مهقوست  موق  یلع  يدـعب  ءادهـشلا  یلع  یکبی  نم  دـهجب و 
اموی اغولا  یف  تقربأ  ام  رثألا  یلع  يرـسی  مهفلخ  توملا  مهبئاکر و  يرـست  تدغ  نیذلا  يدفأ  دـش . دـهاوخ  عقاو  تسا  ردـقم  هک  هچنآ 

رثأ نم  نایفس  ینبل  اوکرتی  مل  مهکسمی  هللا  ءاضق  الول  اوراث و  رطملاب  ملهلا  باحس  ضاف  الا و  مهفویس 

ات نیسح  ترضح  اب  رح  دروخرب  لیبق  زا  رگید ... ثداوح  دناهداد و  ار  ملسم  تداهـش  ربخ  هدید و  هار  نیب  رد  ار  ترـضح  هک  یناسک 
البرک هب  ترضح  ندیسر 

ات نیـسح  ترـضح  اب  رح  دروخرب  لیبق  زا  رگید ... ثداوح  دناهداد و  ار  ملـسم  تداهـش  ربخ  هدـید و  هار  نیب  رد  ار  ترـضح  هک  یناسک 
ار جح  ام  یتقو  دناهتفگ : نایدسا  لعشم  نب  رذنم  نامیلس و  نب  هللادبع  دیوگیم : داشرا  رد  هر )  ) دیفم موحرم  البرک  هب  ترـضح  ندیـسر 

لقرت يوس  هب  دـیآیم ؟ شیپ  هچ  مینیبب  ات  میتشادـن  میوش  قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هار  رد  هکنیا  زج  یـشالت  چـیه  میدروآ  اـجب 
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هک میدروخرب  هفوک  لها  زا  يدرم  هب  میدـش  کـیدزن  یتقو  دورز  هب  میدیـسر  میتشاد  ور  دـنت  رتش  هحفـص 312 )  ) ود ام  میدرک ، تکرح 
دزن ام  درکن  یهجوت  وا  یلو  دنک ، تاقالم  وا  اب  تشاد  دصق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اما  تفر  رانک  هار  زا  دید  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  یتقو 
نب رکب  نم  تفگ : یتسه ؟ هک  وت  میتسه ، يدسا  مه  ام  میتفگ : متسه ، يدسا  تفگ : ياهفیاط ؟ مادک  زا  تفگ : وا  هب  ام  زا  یکی  میتفر  وا 

لیقع نب  ملسم  موش  جراخ  هفوک  زا  هکنآ  زا  لبق  تفگ : يراد ؟ يربخ  هچ  هفوک  زا  میتفگ : میتشاد ، تبسن  وا  اب  مه  ام  ایوگ  متـسه ، نالف 
مالـسلاهیلع نیـسح  ترـضح  هب  ات  میدـمآ  اـم  دندیـشکیم ، هتفرگ و  ناـشیاهاپ  زا  رازاـب  رد  هک  مدـید  نم  دنتـشک و  ار  هورع  نب  یناـه  و 

مالـس میدیـسر  ترـضح  رـضحم  هب  دوش  هدایپ  تساوخیم  ترـضح  نآ  یتقو  میدیـسر  هیبلعث  هب  میدرک  تکرح  اـهنآ  هارمه  میدیـسر و 
تولخ رد  ای  میئوگب  اراکشآ  میتساوخ  رگا  میراد  يربخ  دنک  تمحر  امـش  هب  دنوادخ  میدرک ، ضرع  ترـضح  هب  دنداد ، باوج  میتفگ ،

هک یبـکار  نآ  مدرک ، ضرع  ترـضح  هب  مرادیمن ، ناـهنپ  مناراـی  زا  يزیچ  نم  دومرف : سپـس  درک  شناراـی  هب  یهاـگن  اـم و  هب  یهاـگن 
ام مسق  ادـخب  میتفگ : تفرگ ، هرانک  ام  زا  وا  یلو  مسرپب  يزیچ  وا  زا  متـساوخیم  یلب  دومرف  تسه  ناتدای  دـمآیم  اـم  يور  شیپ  زورید 
زا هکنآ  زا  لبق  تفگ : ام  هب  تسا  لقاع  وگتسار و  روعـشاب ، هک  دوب  ام  هفیاط  زا  يدرم  وا  نوچ  میدیـسرپ  وا  زا  ار  امـش  هب  طوبرم  ربخ  نآ 
هیلا انا  انا هللا و  دومرف : ترـضح  دندنادرگیم . رازاب  رد  ار  اهنآ  ياههزانج  هک  هدید  وا  دندوب و  هتـشک  ار  یناه  ملـسم و  موش  جراخ  هفوک 

مـسق ادـخ  هب  ار  امـش  میدرک : ضرع  ترـضح  هب  تفر ، تساخرب و  یتحاران  اـب  تفگ و  ار  نیا  دـنک  تمحر  ار  اـهنآ  دـنوادخ  نوعجار ،
نمشد اهنآ  میسرتیم  دیرادن  هعیش  روای و  رای و  هفوک  رد  امش  اریز  درگزاب  لحم  نیا  زا  تلایع  لها و  تناج و  ظفح  رطاخب  هک  میهدیم 

مـسق ادخب  دنتفگ : هدش ، هتـشک  ملـسم  دییوگیم ؟ هچ  دومرف  تخادـنا و  هحفـص 313 )  ) لیقع نادنزرف  هب  یهاگن  ترـضح  دنـشاب . امش 
، درادن تذل  یگدنز  نم  يارب  اهنیا  زا  دـعب  دومرف : میـسرب ، تداهـش  هب  وا  دـننامه  مه  ام  ای  میریگب و  اهنآ  زا  ار  وا  نوخ  ای  میدرگیمنرب 
هب شنارای  دنک ، تمحر  ار  امـش  دنوادخ  دومرف : دـهد  ریخ  امـش  هب  دـنوادخ  میتفگ : دـهد  همادا  ار  ریـسم  دراد  دـصق  ترـضح  میدـیمهف 
دیس موحرم  دنناسریم . امش  هب  ار  ناشدوخ  دوز  یلیخ  مدرم  یسرب  هفوک  هب  رگا  ینکیم  قرف  ملـسم  اب  امـش  مسق  ادخب  دنتفگ : ترـضح 

: تفگ داد و  مالس  درک و  تاقالم  ار  ترضح  قدزرف  دندینش  ار  ملسم  تداهش  ربخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هکنآ  زا  دعب  هدرک : لقن  هر ) )
نامـشچ زا  کـشا  دناهتـشک  ار  شناراـی  ملـسم و  تیومع  رـسپ  اـهنآ  هکیلاـح  رد  ینکیم  داـمتعا  هفوک  مدرم  هب  هنوگچ  هللا  لوسر  نباـی 

دش عقاو  دوب  ردقم  ملسم  يارب  هچنآ  دیـشک  رپ  ادخ  تشهب  ادخ و  يوس  هب  دنک  تمحر  ار  ملـسم  دنوادخ  دومرف : دش و  يراج  ترـضح 
نکت نا  لبنأ و  یلعأ و  هللا  باوث  رادف  ۀـسیفن  دـعت  ایندـلا  نکت  ناف  دورـس : ار  راعـشا  نیا  سپـس  هدـنامیقاب  تسا  ردـقم  ام  يارب  هچنآ  اما 
نکت نا  لمجأ و  یعـسلا  یف  ءرملا  صرح  ۀلقف  اردقم  امـسق  قازرألا  نکت  نا  لضفأ و  هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تأشنأ  توملل  نادبألا 

ار قدزرف  مرح ، رد  ترـضح  هک  هدـمآ  هر )  ) دـیفم تیاور  رد  نایرج  نیا  هیبش  لـخبی  ءرملا  هب  كورتم  لاـب  اـمف  اـهعمج  كرتلل  لاومـألا 
موحرم هدـناسر . اهنآ  هب  ار  شدوخ  داتفا و  هار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  لابند  هب  جـح  مامتا  زا  سپ  قدزرف  اسب  هچ  هدومرف و  تاـقالم 

بآ دـیناوتیم  ات  دـیهدب و  بآ  ار  تاناویح  دومرف : نامالغ  نادـنزرف و  هب  دـش  رحـس  یتقو  دـنام  اـجنآ  ترـضح  هدرک : لـقن  هر )  ) دـیفم
. دیسر ترـضح  هب  رطقی  نب  هللادبع  ندش  هتـشک  ربخ  هک  دندیـسر  هلابز  مان  هب  یناکم  هب  ات  دندرک  هحفص 314 )  ) تکرح سپـس  دیرادرب 
ام و نیب  هد  رارق  یتمارکاب  هاگیاج  ام  نایعیـش  ام و  يارب  اراگدرورپ  تفگ : دش و  يراج  ترـضح  نامـشچ  زا  کشا  دیوگیم : هر )  ) دیس
دروآ و نوریب  ياهمان  ترـضح  سپـس  دیوگیم ، هر )  ) دـیفم موحرم  یتسه . اناوت  يزیچ  ره  رب  وت  هک  امرف  عمج  دوخ  تمحر  رد  ار  نانآ 

رطقی نب  هللادبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هدیـسر  ام  هب  یعینـش  رایـسب  ربخ  دعب : اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دناوخ ، مدرم  يارب 
، متشادرب وا  زا  ار  دوخ  قح  نم  تسین ، وا  رب  یجرح  چیه  ددرگرب  دهاوخیم  امـش  زا  سک  ره  دناهدش  راوخ  ام  نایعیـش  دناهدش و  هتـشک 

هدرک تکرح  هنیدم  زا  ترـضح  اب  هک  يدارفا  نامه  دنتفرگ  شیپ  ار  تسار  پچ و  هار  دـندش و  هدـنکارپ  ترـضح  فارطا  زا  مدرم  سپ 
روصت دـندوب  هدـش  هارمه  ترـضح  نآ  اب  هک  بارعا  زا  ياهدـع  تسنادیم  نوچ  درک  ار  راـک  نیا  تهج  نآ  زا  ترـضح  دـندنام  دـندوب 

اذل دوب  دنهاوخ  ترضح  رانک  رد  مه  اهنآ  دننکیم و  تعاطا  وا  زا  مدرم  دوشیم و  يرهـش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دندرکیم 
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هک هلاس  هدزای  تشاد  يرتخد  ملسم  هدش : لقن  بختنم  رد  دش . دهاوخ  هچ  دنتسنادیم  هکیناسک  رگم  دنـشاب  شهارمه  اهنآ  تساوخیمن 
درک دروخرب  وا  اب  تفوطع  اب  دمآ و  ملـسم  رتخد  دزن  تساخرب  سلجم  نآ  زا  ترـضح  یتقو  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هداوناخ  هارمه 

ملسم رتخد  دنشکیم ، نامیتی  رس  رب  تسد  هک  هنوگنامه  دیشکیم  وا  رس  رب  تسد  ترـضح  هداتفا  يدب  قافتا  درک  ساسحا  ملـسم  رتخد 
ار شاهیرگ  يولج  تسناوتن  ترضح  هدیسر  تداهـش  هب  مردپ  منکیم  نامگ  ییامن  يراتفر  نینچ  نم  اب  مدوب  هدیدن  نونکات  ومع  تفگ :

مدع اهکبی  مل  درکیم . هیرگ  دزیم و  هجض  رتخد  نآ  سپ  دنتسه ، وت  رهاوخ  منارتخد  هحفص 315 )  ) وت و ردپ  نم  مرتخد  دومرف : دریگب 
نیا یتقو  ملـسم  نادنزرف  دیوگیم : يوار  اهیبأ  اهمع و  ۀمیتی  یـشمت  اهنأ  ۀـفاخم  یکبت  اهنکل  اهیف  حربملا  دـجولا  الک و ال  اهمعب  قوثولا 

شباحـصا هب  دش  رحـس  یتقو  دـیوگیم : هر )  ) دـیفم موحرم  دـندرکیم . هیرگ  تخـس  دـنتخیریم و  ناشرـس  رب  كاخ  دندینـش  ار  نخس 
هلیبق زا  يدرمریپ  دـمآ  دورف  اجنآ  هبقع  نطب  هب  دیـسر  ات  درک  تکرح  سپـس  دـنرادرب ، يدایز  بآ  دـننک و  رپ  ار  اهکـشم  اـت  داد  روتـسد 

امش تفگ : درمریپ  هفوک ، هب  دومرف : يورب ؟ يراد  میمصت  اجک  تفگ : و  درک ، تاقالم  ار  ترضح  دنتفگیم  نازول  نب  ورمع  مانب  همرکع 
گنج يارب  دنتـسه  امـش  هارمه  هک  اهنیا  يوشیمن و  وربور  ناشیاهریـشمش  اـههزین و  اـب  زج  مسق  ادـخب  درگرب ، مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار 
ناهنپ ام  زا  عوضوم  هللادـبع  ای  دومرف : ترـضح  يوشن ، گنج  دراو  اهنآ  اب  ینکن و  داـمتعا  مدرم  نیا  هب  تسا  نیا  نم  رظن  دنتـسین  یفاـک 

نیا رگا  دنزیرب  ار  ملد  نوخ  ات  دننکیمن  اهر  ارم  مسق  ادخب  دومرف : سپـس  دنکیمن  ضوع  ار  دوخ  تاردـقم  زین  لاعتم  دـنوادخ  تسین و 
ماما زا  هیولوقنبا  زا  تارایزلا  لماک  رد  دـندرگ . تما  نیا  هورگ  نیرتلیلذ  ات  دـنکیم  طلـسم  اـهنآ  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  دـندرک  ار  راـک 

میسریم تداهش  هب  ام  دومرف : شباحصا  هب  دش  هبقع  نطب  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  یتقو  دومرف : تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص 
هایس و یگـس  اهنآ  نیرتدب  دندرک  هلمح  نم  هب  ییاهگـس  دومرف : يدید ؟ هچ  دنتفگ : مدید ، باوخ  دومرف : هللادبعابا ،؟ ای  روط  هچ  دنتفگ :
ار ناناوج  دش  رحس  یتقو  دیـسر ، فارـش  هب  ات  درک  تکرح  هبقع  نطب  زا  ترـضح  سپـس  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  دوب . دیفس 
، تفگ ریبکت  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  هار  نیب  رد  تفر ، هار  زور  فصن  درک  هحفـص 316 )  ) تکرح اجنآ  زا  دیرادرب ، يدایز  بآ  دومرف 

زگره اجنیا  رد  دنگوس  ادخب  دـنتفگ  یخرب  منیبیم  امرخ  ناتخرد  تفگ  یتفگ ؟ ریبکت  هچ  يارب  دیـسرپ  هاگنآ  ربکا ، هللا  دومرف : ترـضح 
زین نم  دومرف : ترضح  مینیبیم ، ار  نابسا  ياهـشوگ  هزین و  رـس  مسق  ادخب  دنتفگ : دینیبیم ، هچ  دومرف : ترـضح  میاهدیدن  امرخ  ناتخرد 

ترـضح هب  میوش  وربور  اهنآ  اب  تهج  کی  زا  ات  مینک  تشپ  نآ  هب  میرب و  هانپ  نآ  هب  میرادـن  یهاگهانپ  دومرف : سپـس  منیبیم  ار  ناـمه 
نمشد دش  مولعم  دندمآ ، ام  يوس  هب  عیرس  یلیخ  اهنآ  میدرک . نانچ  دیورب  فرط  نآ  هب  پچ  تمس  زا  تسامش  يولهپ  مشج  وذ  دنتفگ :
دننامه ناشیاهمچرپ  دشاب و  هداد  گنج  روتـسد  ناشهدنامرف  هنأک  دندش  فرحنم  ام  يوس  هب  میتفر  رانک  هار  زا  ام  دـندید ، یتقو  دنتـسه .

داد روتسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میتفرگ  رارق  اهنآ  لباقم  رد  مه  ام  دنتفرگ  رارق  ام  لباقم  رد  تردق  مامت  اب  دوب  هدش  زاب  ناگدنرپ  لاب 
رد رهظ  يامرگ  رد  شناراوس  وا و  هکنیا  ات  دندمآ  شیپ  یمیمت  دـیزی  نب  رح  یهدـنامرف  هب  راوس  رازه  اب  هورگ  نآ  میدرک ، انب  ار  اههمیخ 
هب ترـضح  دندوب . هتـسب  رمک  هب  ار  ناشیاهریـشمش  دنتـشاد و  همامع  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  لاح  نیا  رد  دنداتـسیا  ماما  ربارب 

ار اهفرظ  دندرک  ار  راک  نیا  زین  ناناوج  دینک  باریس  بآ  اب  زین  ار  ناشنابسا  دینک ، ناشباریـس  بآ  اب  دیهدب و  بآ  ار  نانیا  دومرف : ناناوج 
بآ مه  زاـب  دـشیم  هک  ماـمت  دـنتخیریم ، بآ  لطـس  جـنپ  اـی  راـهچ  اـی  هس  یفرظ  ره  هب  دنتـشاذگ و  نابـسا  يولج  دـندرک و  بآ  زا  رپ 
دعب نم  میدوب  رح  هارمه  ام  زور  نآ  تفگ : یبراحم  ناعط  نب  یلع  دندیشونیم ، بآ  اهتـشا  مامت  اب  رگید  زا  سپ  یکی  اهبـسا  دنتخیریم 

: دومرف سپس  مدیمهفن ، نم  ناوخب  ار  اقـس  دومرف : دید  ار  مبکرم  نم و  یگنـشت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  مدیـسر  رح  نارای  ریاس  زا 
ترـضح تخیریم  کـشم  زا  بآ  مدیـشونیم  بآ  تـقو  ره  شوـنب  هحفـص 317 )  ) دومرف مدـناباوخ ، ارنآ  ناـباوخب  ار  رتـش  هداز  ردارب 

نب رح  مداد ، بآ  ار  مبکرم  مه  مدروخ و  بآ  مدوخ  مه  نم  دنادرگرب . ار  کشم  بل  دمآ  ترضح  مدیمهفن  نم  ءاقـسلا » ثنخا  : » دومرف
هب ات  درک  تکرح  اجنآ  زا  راوس  رازه  اب  رح  داتـسرف . هیـسداق  هب  ار  نوعلم  ریمن  نب  نیـصح  مه  دایز  نب  هللادیبع  دمآیم و  هیـسداق  زا  دیزی 

دیوگب نذا  ات  دومرف  ار  قورسم  نب  جاجح  ترضح  دش  رهظ  زامن  تقو  ات  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  هارمه  وا  دورب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس 
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امـش يوس  هب  نم  مدرم  يا  دومرف : سپـس  دروآ  ياجب  ار  ادـخ  ساپـس  رکـش و  دـش  جراخ  نیلعن  ءادر و  اب  ترـضح  دیـسر  هماقا  هب  یتقو 
میراودـیما تسین  یماما  ربهر و  ام  يارب  دـنتفگ : دـندمآ و  نم  شیپ  امـش  ياههداتـسرف  دـمآ و  نم  دزن  امـش  ياههمان  هکنآ  رگم  مدـماین 

دنبیاپ دـیاهداد  هک  یمکحم  ياهنامیپ  هب  دـیتسه و  ناـتفرح  يور  رگا  لاـح  دروآ ، درگ  قح  تیادـه و  هب  ار  اـم  امـش  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
هتـشذگ هب  تبـسن  دـیتسین و  ناتفرح  يور  رگا  دـیهدب و  نم  نانیمطا  تهج  یمکحم  نامیپ  دـهع و  سپ  ماهدـمآ  امـش  دزن  نم  دیـشابیم 
يهماقا دومرف  نذؤم  هب  ترـضح  دنتفگن ، يزیچ  دندش و  تکاس  مدرم  مدرگیم . زاب  اج  نامه  هب  ماهدمآ  هک  اجنآ  زا  نم  دیتسه  نامیـشپ 

زامن امش  هکلب  هن  تفگ : رح  یناوخب ؟ زامن  تنارای  اب  یهاوخیم  وت  دومرف : رح  هب  ترضح  دندرک  اپ  رب  ار  زامن  سپـس  نک  مالعا  ار  زامن 
نارای دش و  لخاد  شاهمیخ  هب  ترـضح  سپـس  دندرک ، ادتقا  مه  اهنآ  دناوخ و  ار  زامن  ترـضح  مینکیم ، ادتقا  امـش  هب  مه  ام  دیناوخب و 

زا رفن  دصناپ  دش ، لخاد  دندوب  هدرک  اپرب  شیارب  هک  ياهمیخ  هب  تشگرب و  دوخ  ناکم  هب  شدارفا  اب  زین  رح  دندش  عمج  وا  رود  ترضح 
. تسـشن نآ  هیاس  رد  تفرگ و  ار  شبـسا  راسفا  يدرم  ره  سپ  دـندنام  دـندوب  رقتـسم  هک  ییاهناکم  رد  هیقب  دـندش و  دراو  وا  اب  شناراـی 

يارب داد  روتسد  يدانم  هب  سپـس  هحفـص 318 ) ، ) دندش تکرح  يهدامآ  اهنآ  دنوش و  تکرح  يهدامآ  داد  روتـسد  ترـضح  دش  رـصع 
دمح زا  سپ  هتشگرب  مدرم  يوربور  ترضح  هاگنآ  دندناوخ  ار  زامن  ترضح  اب  همه  داتسیا و  ولج  مالسلاهیلع  ماما  دهد و  ادن  رصع  زامن 
دشاب یضار  امـش  زا  دنوادخ  دینک  يراک  دیـسانشیم  شلها  يارب  ار  قح  دیراد و  یهلا  يوقت  رگا  مدرم  يا  دعب ، اما  تفگ : یهلا  يانث  و 

امش رب  يرگید  شور  ناودع  ملظ و  زج  اهنآ  میرتراوازـس و  نایعدم  نیا  زا  امـش  رب  تیالو  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  ام 
هتشون نم  هب  البق  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  امـش  میمـصت  نالا  دیرادن و  يرگید  میمـصت  ام  قح  هب  لهج  ام و  اب  تموصخ  هب  زج  رگا  دنرادن و 

يربخ چـیه  نم  ییوگیم ، هک  ییاههداتـسرف  اـههمان و  نیا  زا  مسق  ادـخب  تفگ : رح  مدرگیمرب ، دـیدوب  هتفگ  ناتیاههداتـسرف  هب  دـیدوب و 
رب دوب  همان  زا  رپ  هک  نیجروخ  فرط  ود  ره  روایب ، تسا  نآ  رد  اههمان  هک  ینیجرخ  نآ  دومرف : ناعمس  نب  ۀبقع  هب  مالـسلاهیلع  ماما  مرادن 
هب نامدوخ  هارمه  ار  امـش  ات  میوشن  ادـج  وت  زا  میتسه  رومأم  ام  میتسین  دناهتـشون  ار  اههمان  نیا  هک  اهنآ  زا  ام  تفگ : رح  تفرگ ، شتـسد 
رب دـیزیخرب  دوـمرف : شباحـصا  هب  سپـس  تسا . راـک  نیا  زا  رتـکیدزن  وـت  هب  گرم  دوـمرف : ترـضح  میربـب ، داـیز  نب  هللادـیبع  دزن  هفوـک 

دندرگرب دنتـساوخ  دـیدرگرب ، دومرف : شباحـصا  هب  ماما  دـندش ، اهمناخ  ندـش  راوس  رظتنم  دـندش و  راوس  همه  دـیوش  راوس  ناـتیاهبکرم 
رگا تفگ : رح  یهاوخیم ؟ هچ  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف : رح  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دندش  لیاح  تشگرب  هار  اهنآ و  نیب  رح  رگـشل 

ات مدادیم  ار  شباوج  روطنیمه  مهنم  دوبیم ، دـیتسه  امـش  هک  طیارـش  نیا  رد  رگا  تفگیم و  نم  هب  ار  فرح  نیا  امـش  زا  ریغ  یبرع  ره 
تفگ يراد ؟ يدـصق  هچ  دومرف : ترـضح  مربیمن ، هجو  نیرتهب  هب  زج  ار  امـش  ردام  مان  نم  مسق  ادـخ  هب  اـما  دوشب ، تساوخیم  هچ  ره 

، منکیمن تیاهر  هحفص 319 )  ) مسق ادخب  تفگ : رح  مریذپیمن ، مسق  ادخب  دومرف : مربب ، دایز  نب  هللادیبع  ریما  دزن  ار  امش  مراد  میمـصت 
ات موشن  رود  امـش  زا  مرومأم  طقف  متـسین  امـش  گنج  هب  رومأم  نم  تفگ : رح  دش . دایز  وگم  وگب  یتقو  دش . لدـب  در و  مالک  نیا  راب  هس 

دایز نب  هللادبع  ریما  هب  ات  هنیدـم  هب  هن  دوش  یهتنم  هفوک  هب  هن  هک  نک  باختنا  ار  یهار  سپ  ینکیم  عانتما  رگا  لاح  مرب ، هفوک  هب  ار  امش 
ار هسیداق  بیذـع و  هار  زا  ترـضح  موشن  امـش  راتفرگ  نم  دوش و  نم  يزور  تیفاع  هک  دروآ  شیپ  یهار  ادـخ  تسا  دـیما  مسیونب  هماـن 

دوخ ناج  رکف  هب  ادخب  ار  امـش  نیـسح ، يا  تفگیم : رح  درک . تکرح  ماما  لابندب  شرگـشل  اب  زین  رح  دـنداتفا  هار  هب  دـندرک و  باختنا 
هب سوا  ردارب  راتفگ  نامه  یناسرتیم  گرم  زا  ارم  دومرف : ترـضح  يوشیم ، هتـشک  دیگنجب  دـیهاوخب  رگا  مهدیم  یهاوگ  نم  دیـشاب 

اجک هک  دـناسرتیم  ار  وا  شیومع  رـسپ  دوب  هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يراـی  هب  میمـصت  وا  تفگ  مهاوخ  ار  شیومع  رـسپ 
لاجرلا یـساو  املـسم و  دـهاج  اقح و  يون  اـم  اذا  یتفلا  یلع  راـع  توملاـب  اـمف  یـضمأس  تفگ : وا  يوشیم ، هتـشک  يورب  رگا  يوریم 

( هر  ) یسلجم همالع   ) امغرت شیعت و  نأ  الذ  کب  یفک  ملأ  مل  تم  نا  مدنأ و  مل  تشع  ناف  امرجم  عدو  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا 
یغولا و یف  اسیمخ  یقلتل  اهئاقب  دـیرا  ـال  یـسفن  مدـقا  تسا ) هدرک  هفاـضا  ار  تیب  نیا  رخآ  تیب  زا  لـبق  بلاـطیبا  نب  دـمحم  دـیوگیم :
: تفگ حامرط  دشاب ؟ انشآ  هداج  نیا  زا  ریغ  یهار  اب  هک  تسه  یسک  امش  نیب  ایآ  دومرف : تشگرب و  باحصا  يوس  هب  ماما  سپس  امرمرع 
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درک و تکرح  حامرط  سپ  نک ، تکرح  ام  يور  شیپ  دومرف : ترضح  متـسه ، انـشآ  هار  هب  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  یلب 
یضما يرجز و  نم  يرعذت  یتقان ال  ای  دناوخیم : زجر  نینچ  حامرط  هکیلاح  رد  دنتفر  وا  رس  تشپ  شباحـصا  اب  ترـضح  هحفص 320 ) )

نیبراضلا رمـسلا  حاـمرلاب  نینعاـطلا  يرهزلا  هوجولا  ضیبلا  ةراـسلا  رخفلا  لآ  هللا  لوسر  لآ  رفـس  ریخ  ناـیتف و  ریخب  رجفلا  عولط  لـبق  اـنب 
رـصنلا اعم و  عفنلا  کلام  ای  رهدلا  ءاقب  هللا  هرمع  رمأ  ریخل  هللا  هباصأ  ردصلا  بیحر  دجلا  دجاملا  رخفلا  میرکب  یلجت  یتح  رتبلا  فویـسلاب 

رهعلا نبا  رهعلا  دایزنبا  رمخلا و  فیلح  لاز  دـیزی ال  رخـص  یلیلـس  نینیعللا  یلع  رفکلا  ایاغب  نم  ةاـغطلا  یلع  رـصنلاب  يدیـس  انیـسح  دـیأ 
، تاناجهلا بیذع  هب  دندیسر  ات  تفرگ  هلصاف  ماما  ناوراک  زا  شنارای  اب  دینش  ار  راعـشا  نیا  رح  یتقو  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  موحرم 
: دنتفگ تسیک ؟ يهمیخ  نیا  دومرف : ترضح  دومن ، هدهاشم  ياهمیخ  دمآ  دورف  اجنآ  رد  لتاقمینب . رصق  هب  دیسر  ات  داد  همادا  هار  هب  ماما 

تسا مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نیا  تفگ : دمآ و  ترـضح  هداتـسرف  دیناوخارف  نم  دزن  ار  وا  دومرف : تسا ، یفعج  رح  نب  هللادیبع  نآ  زا 
وا منیبن و  ار  نیـسح  هکنیا  ات  مدش  جراخ  هفوک  زا  نم  مسق  ادخب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هللادیبع  دـناوخیمارف ، دوخ  دزن  ار  وت  هک 

هدومن مالس  دندش  وا  همیخ  لخاد  دنتفر  وا  يوس  هب  تساخرب و  دوخ  مالسلاهیلع  ماما  داد ، ربخ  ار  عوضوم  دمآ و  ماما  هداتـسرف  دنیبن ، ارم 
يرای ار  ام  رگا  دومرف : ترـضح  درک . رارکت  ار  دوخ  ياهفرح  هللادـیبع  دـنک ، یهارمه  ناـشیا  اـب  اـت  دـندرک  توعد  ار  هللادـیبع  دنتـسشن ،
هحفص  ) ار ام  دونـشب و  ار  ام  يادص  یـسک  رگا  مسق  ادخب  یـشاب  دنیآیم  ام  گنج  هب  هک  یـشاب  یناسک  هلمج  زا  سرتب  ادخ  زا  ینکیمن 

هلفاق هب  تساخرب و  وا  دزن  زا  ترضح  سپـس  دوب ، مهاوخن  امـش  نانمـشد  اب  هاگچیه  هللا  ءاشنا  تفگ : دوشیم ، كاله  دنکن ، يرای  ( 321
هللادیبع دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  همیخ  نیا  دندیسرپ : دندید  ياهدش  اپ  رب  همیخ  ترـضح  دیوگیم : هر )  ) قودص خیـش  موحرم  تفر . دوخ 

هبوت ادخ  يوس  هب  رگا  یتسه  راک  اطخ  راکهانگ و  وت  درم  يا  تفگ : هداتسرف  دنداتـسرف . وا  دزن  ار  یـسک  ترـضح  تسا ، یفعج  رح  نب 
، هللا لوسر  نبای  تفگ : دنکیمن . تازاجم  تناهانگ  درکلمع  هب  ار  وت  دنوادخ  دیـسر و  یهاوخ  مدج  تعافـش  هب  ییامن  يرای  ارم  ینک و 

مـسق ادخب  رادرب  تدوخ  يارب  ارم  بسا  نیا  اما  موشیم ، هتـشک  امـش  يور  شیپ  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  نیلوا  منک  يرای  ار  امـش  نم  رگا 
ور صخـش  نآ  زا  ترـضح  هداد  تاـجن  ارم  بسا  نیا  هدرک  لاـبند  ارم  سک  ره  مسرن و  دـصقم  هب  موش و  راوس  ار  نآ  هاـگچیه  نونکاـت 
ام اب  هک  لاح  ورب  هقطنم  نیا  زا  اما  مریگیمن ، کمک  هارمگ  ياهمدآ  زا  مرادـن و  يزاـین  وت  بسا  هب  هن  وت و  هب  هن  نم  دومرف : دـنادرگرب و 

قودص موحرم  دزادنایم . منهج  هب  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ  دنکن  تباجا  دونشب و  ار  تیب  لها  يادن ، سک  ره  اریز  شابم  ام  هیلع  یتسین 
رد مه  ترـضح  مدش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  میومع  رـسپ  هارمه  دـنکیم : لقن  یقرـشملا  سیق  نب  ورمع  زا  لامعالا  باقع  رد  هر ) )

يوم یلصا  گنر  ای  يدرک  باضخ  ار  تنساحم  هللادبعابا  ای  تفگ : میومع  رسپ  میدرک و  ضرع  مالـس  ترـضح  هب  دوب  لتاقم  ینب  رـصق 
ایآ دومرف : دش و  هجوتم  ام  يوس  هب  ترضح  سپس  دیآیم ، مشاهینب  ام  غارس  هب  دوز  يریپ  اریز  تسا  گنر  دومرف : ترـضح  تسامش ؟
هچ راـک  تبقاـع  مناوـتیمن  تسه و  نم  تسد  مدرم  زا  ییاـهزیچ  متـسه و  دـنملایع  راکهدـب و  ریپ و  نم  متفگ : دـیاهدمآ ؟ نم  يراـی  هب 

هحفـص : ) دومرف ترـضح  تفگ ، نانخـس  نیا  زا  زین  میومع  رـسپ  دورب ، نیب  زا  نم  تسد  رد  مدرم  ياهتناما  مرادن  تسود  دـش و  دـهاوخ 
دنیبب و يراتفرگ  رد  ارم  ای  دونشب  ارم  يادن  یسک  رگا  دینیبن . نمـشد  نایم  رد  ارم  دیونـشن و  ارم  يادص  ات  دیورب  هقطنم  نیا  زا  سپ  ( 322
هب ترـضح  دش  بش  رخآ  یتقو  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  دزادنیب . منهج  هب  ور  رب  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنکن  میرای  ای  تباجا و 

ترضح اب  يرادقم  تفگ : ناعمس  نب  ۀبقع  درک ، تکرح  لاتقمینب  رصق  زا  داد و  تکرح  روتسد  سپس  دنرادرب  بآ  داد  روتـسد  ناناوج 
نیملاعلا و بر  هللا  دمحلا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : دش  رادیب  یتقو  تفر ، ورف  یفیفخ  باوخ  هب  شبـسا  يور  ناشیا  هک  میتفر  هار 
هچ يارب  ردـپ  تفگ : دـمآ و  ولج  دوب  راوس  یبسا  رب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدـنزرف  دومرف ، ءادا  ار  تاملک  نیا  راب  هس  ای  ود 
ارم بسا  نانع  ياهراوس  باوخ  رد  متفر  باوخ  هب  یکدـنا  مرـسپ  دومرف : یتخاس ؟ يراج  نابز  هب  ار  عاـجرتسا  هملک  یتفگ و  ادـخ  دـمح 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  سپ  هدش  هداد  ام  هب  گرم  ربخ  متـسناد  دوریم ، اهنآ  لابند  مه  گرم  دوریم و  هلفاق  نیا  تفگ : تفرگ و 
هار و یعطق  گرم  زا  ام  تسا  ناگدنب  همه  عجرم  هک  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  هدن  تناشن  يدب  يادخ  ردپ  دومرف :
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وا هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  میرادـن . یکاب  گرم  زا  میتسه  قح  رب  هک  لاـح  تفگ  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  هاـگنآ  میرادـن . يزیرگ 
ار حبص  زامن  دندش ، هدایپ  ترضح  دش  حبص  یتقو  شدنزرف ، هب  يردپ  ياهـشاداپ  نیرتهب  زا  دهد  شاداپ  دنزرف  يا  وت  هب  دنوادخ  دومرف :

راک نیا  زا  دمآ و  دـیزی  نب  رح  اما  دـننک  قرفتم  ار  رح  رگـشل  دنتـساوخ  دـنتفر  پچ  تمـس  هب  دـندش و  راوس  هلجع  اب  سپـس  هدروآ  اجب 
هاگنآ دـندش  هدایپ  اجنآ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یناکم  اونین  هب  دندیـسر  ات  دورن  هفوک  يوس  هب  درک  راداو  ار  اهنآ  تدـشب  درک و  يریگولج 

هب اما  داد  مالـس  دیـسر  شنارای  رح و  هب  یتقو  دندرک  هاگن  وا  يوس  هب  هداتـسیا و  همه  دیآیم ، هفوک  يوس  زا  حلـسم  دـندید  ار  ياهراوس 
یتقو دعب ، اما  دوب . هتـشون  نینچ  هک  داد  رح  هب  ياهمان  دایز  نب  هللادـیبع  هحفص 323 )  ) زا تفگن  مالس  شنارای  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما 

، رادهاگن فلع  بآ و  زا  یلاخ  یناکم  رد  ار  وا  نک و  فقوتم  تسه  اج  ره  ار  نیـسح  دمآ  وت  دزن  ماهداتـسرف  يدرک و  تفایرد  ار  ماهمان 
هب دناوخ  ار  همان  رح  یتقو  مالـسلاو . ینک  ارجا  اقیقد  ارم  تاروتـسد  ات  دشاب  وت  هارمه  دوشن و  ادج  وت  زا  ماهداد  روتـسد  ماهداتـسرف  هب  نم 

روتسد تسوا  هداتسرف  نیا  دیایب و  وا  يدعب  روتسد  ات  مرادهگن  اجنیمه  ار  امش  هداد  روتسد  نم  هب  تسا  هللادیبع  ریما  همان  نیا  تفگ : نانآ 
اب دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هک  يدنک  رجاهم  نب  دـیزی  منک  ارجا  امـش  دروم  رد  ار  وا  تاروتـسد  نم  ات  دوشن  رود  نم  زا  هداد 

ماما زا  تفگ : ياهدروآ ؟ وا  يارب  يروتسد  هچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  تفگ : درک و  وا  هب  یهاگن  تشاد  ییانشآ  مه  هللادیبع  هداتـسرف 
ار دوخ  تیاوشیپ ، تعاطا  اب  يدرک و  نایصع  ار  تراگدرورپ  وت  هکلب  تفگ : رجاهمنبا  مدومن ، افو  شتعیب  هب  مدرک و  تعاطا  میاوشیپ  و 

مهانلعج و  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  وت ، ياوشیپ  تسا  ییاوشیپ  دـب  هچ  يدرک و  دوخ  نآ  زا  ار  ترخآ  شتآ  ایند و  گنن  یتخاس و  دوبان 
، اجنآ درک  راداو  ار  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رح ، تسا . هورگ  نآ  زا  وت  ماما  و  نورـصنی » ۀمیقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نودهی  ۀمئا 
رد ای  هیرـضاغ و  ینعی  يدابآ  نآ  ای  اونین و  ینعی  يدابآ  نیا  رد  راذـگب  وت ، رب  ياو  دومرف : ماما  دـنیآ ، دورف  یفلع  هن  تشاد و  یبآ  هن  هک 

شرازگ ارم  ياهراک  ماـمت  تسا و  داـیزنبا  سوساـج  درم  نیا  اریز  درادـن  ناـکما  مسق  ادـخب  هن ، تفگ : میاـیب ، دورف  ۀنیقـش )  ) یکی نآ 
قافتا هدنیآ  رد  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مسق  ادخب  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هب  نیق  نب  ریهز  دنکیم ،

، دنیآیم اهنیا  کمک  هب  ادـعب  هک  یناسک  اب  گنج  زا  تسا  رتناسآ  میگنجب  اهنیا  اب  نآلا  ام  رگا  دوب  دـهاوخ  رتتخـس  بتارم  هب  دـتفایم 
نم مهاوخیمن  دومرف : ترـضح  میتسیاب . ناشلباقم  رد  میناوتیمن  ام  هک  دمآ  دـنهاوخ  هحفـص 324 )  ) ناشیا کمک  هب  ردقنآ  مسق  ادخب 

( هر  ) دیـس دوـب . يرجه  کـی  تصـش و  لاـس  مرحم  هاـم  مود  زور  هبنـشجنپ  زور  نآ  دـش  هداـیپ  بکرم  زا  سپـس  مـنک ، زاـغآ  ار  گـنج 
هچنآ دومرف : سپس  داتسرف  دورد  شدج  هب  تفگ و  ار  ادخ  يانث  دمح و  درک . ینارنخس  شنارای  يارب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم :

هک اذغ  زا  رادقم  نآ  دننام  هدنامن  نآ  زا  يزیچ  هدش و  هتـشاذگ  رانک  اهیبوخ  هدـش ، ضوع  راگزور )  ) ایند دـینیبیم ، هدـمآ  شیپ  ام  يارب 
یهن لـطاب  زا  و  دوـشیمن ؟ لـمع  قـح  هب  هک  دـینیبیمن  اـیآ  هدـش ، يریوـک  هاـگارچ  دـننامه  یگدـنز  دراذـگ ، رثا  هراـشا  تشگنا  يور 

زج ار  ناـملاظ  اـب  یگدـنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  تسا و  هتـسیاش  ادـخ  رادـید  يوزرآ  نمؤـم  يارب  یطیارـش  نینچ  رد  دوـشیمن ؟
يارب ام  دـشاب و  راگدـنام  ام  يارب  ایند  رگا  مدینـش  ار  تنانخـس  هللا  لوسر  نباـی  تفگ : تساـخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ  منیبیمن . یتخبدـب 

تساخرب و یلجب  عفان  نب  لاله  مینک . اپ  رب  ار  مایق  نآ  میوش و  هتـشک  وت  ماـیق  رد  میهدیم  حـیجرت  مه  زاـب  مینک  یگدـنز  نآ  رد  هشیمه 
نانمـشد اب  ندرک  هزرابم  امـش و  نارای  هب  ندرک  کـمک  اـم  شنیب  تین و  میرادـن و  هارکا  ناـمراگدرورپ  تاـقالم  زا  مسق ، ادـخب  تفگ :

میگنجب و امـش  باکر  رد  هک  تشاذگ  تنم  ام  رب  دنوادخ  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  مسق  ادخب  تفگ : تساخرب و  ریـضخ  نب  ریرب  تسامش .
نیق نب  ریهز  تسا ، لقن  بقانم  زا  راحب  رد  دـنک . تعافـش  ار  ام  امـش  دـج  تمایق  زور  هاگنآ  دوش  هکت  هکت  ام  ندـب  ياضعا  امـش  هار  رد 

هحفص  ) زا میگنجب و  اجنآ  اهنآ  اب  دنگنجب  دنتساوخ  رگا  تسا ، تارف  لحاس  اجنآ  میئآ  دورف  البرک  رد  مینک و  تکرح  هدب  هزاجا  تفگ :
برک و زا  میربیم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  ترضح  نامشچ  میهاوخب ، تناعتـسا  اهنآ  رب  يزوریپ  يارب  ادخ  ( 325

مالسلاهیلع نیسح  ماما  دمآ ، دورف  اهنآ  یکیدزن  رد  راوس  رازه  اب  زین  رح  دمآ  دورف  ینونک  عضوم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  ءالب .
عمج ار  شتیب  لها  نادنزرف و  ناردارب و  ترضح  سپس  تشون ، هفوک  فارـشا  هب  لبق  ياههمان  دننامه  ياهمان  تساوخ و  بکرم  ذغاک و 
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زا ار  ام  میتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت  ربمایپ  ترتع  ام  اراگدرورپ ، دومرف : سپس  دومن ، هیرگ  یتاظحل  درک و  اهنآ  هب  یهاگن  درک ،
اطع ترـصن  ناراکمتـس  هورگ  رب  ار  ام  ریگب و  ار  ام  قح  ایادـخ  هدرک  زواجت  اـم  رب  هیماینب  دـناهدومن  هراوآ  هدرک و  جارخا  نامدـج  مرح 
ایند هدنب  مدرم  دومرف : شباحصا  هب  دش ، البرک  دراو  کی  تصش و  لاس  مرحم  مود  زور  هبنش  جنپ  ای  هبنشراهچ  ترـضح  دناهدروآ : نک .

سپس دنتسه ، مک  نارادنید  دننک  ادیپ  يراتفرگ  یتقو  اما  دوش  هرادا  ناشیگدنز  هک  دننزیم  نید  زا  مد  ردقنآ  تسا  ناشنابز  هقلقل  نید  و 
ندز ودرا  لحم  ام و  ندش  هدایپ  لحم  اجنیا  تسالب  برک و  ياج  اجنیا  دومرف : هللا ، لوسر  نبای  هلب  دنتفگ : تسا ؟ البرک  اجنیا  ایآ  دومرف :
زور دندرک  تکرح  همه  دـنکیم : لقن  یبلک  زا  شدانـسا  هب  لتقم  رد  فنخموبا  تسام . نوخ  ندـش  هتخیر  لحم  ام و  نادرم  هاگلتق  ام و 
کی مه  بسا  نآ  دش  راوس  ار  يرگید  بسا  دش  هدایپ  نآ  زا  ترضح  داتسیا . تکرح  زا  ماما  بسا  دندیسر  البرک  نیمزرس  هب  هبنشراهچ 
مدق زا  مدق  مادکچیه  درک  ضوع  بسا  تفه  ات  درک  ضوع  ار  بکرم  ترـضح  زاب  و  ولج ، هب  هن  پچ  هب  هن  تسار  هب  هن  تشادن  رب  مدـق 

مه يرگید  مسا  ایآ  دومرف : هیرـضاغ ، دـنتفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  هقطنم  نیا  هب  دیـسرپ  دـید ، ار  بیجع  عوضوم  نیا  ماما  یتقو  دنتـشادن ، رب 
، البرک دنتفگ  دراد ؟ هحفـص 326 )  ) يرگید مسا  ایآ  دندیـسرپ  تارفلا ، یئطاش  دنتفگ : دراد ؟ يرگید  مان  دندیـسرپ  اونین ، دنتفگ : دراد ؟

نامیاهبکرم فقوت  لحم  مسق  ادـخب  دـینامب ، اجنیا  دومرف : سپـس  تسالب  برک و  نیمز  اجنیا  دـندومرف : دندیـشک و  رابهودـنا  يدـنلب  هآ 
هدیرب ام  نادنزرف  رـس  اجنیا  دـنوشیم ، هتـشک  ام  نادرم  اجنیا  دوشیم ، هتـسکش  ام  تمرح  اجنیا  دوشیم ، هتخیر  ام  نوخ  اجنیا  تساجنیا ،

نآ راتفگ  تسا و  هداد  هدعو  نم  هب  مالـسلاهیلع  ادخ  لوسر  مدج  ار  كاخ  نمیه  دننکیم و  ترایز  ار  ام  ياهربق  هک  تساجنیا  دوشیم ،
لاق ءادعصلا و  سفنتف  البرک  یمست  اولاق  دش . هدایپ  شبسا  زا  ترـضح  نآ  سپـس  تشاد ، دهاوخن  فلخت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 

یئاسن و یبس  هللاو  هذـهب  انباکر و  خانم  اذـف  لاحرلا  اوطح  ءادهـشلا  عراصم  نوکی  انه  انمایخ و  طحم  اذـف  لاـحرلا  وطح  ءاـنف  لولح  اـنهه 
تتفتت هذهب  ءاط و  ریغب و  بتق  یلع  ولعت  ءاسنلا  حـبذت و  لافطألا  هذـهب  ءانحـشلا و  رفکلا و  يذ  یلا  يدـهت  انقلا  یلع  سؤورلا  دـغت  هذـهب 
لوجت يدعلا و  ینبلـست  هللاو  هذهب  ءادیبلا و  یف  لوجی  نانعلا  یقلم  الهاص  يداوج  ودعی  هذـهب  ءاضمرلا و  ةرارح  ءامظلا و  رح  نم  دابکألا 
ءاربغلا يرث  انوسکت  حـیرلا  الفلا و  شحو  انراوز  هذـهب  یئازع و  میقت  یمرح  هذـهب  اهقرح و  ماـیخلا و  بهن  هذـهب  یئاـضعأ و  یلع  مهلیخ 
عوضوم سپس  دندمآ  دورف  ترـضح  رانک  رد  شراوس  رازه  اب  زین  رح  دندمآ و  دورف  ترـضح  باحـصا  دیوگیم : هر )  ) یـسلجم موحرم 

ربخ نیـسح  يا  دعب  اما  تشون : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دایزنبا  تشون و  دایزنبا  هب  البرک  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندمآ  دورف 
هکنیا رگم  مروخن  اذغ  ریس  مکش  مراذگن و  مرن  شلاب  رب  رس  تسا  هتشون  نم  هب  دیزی  نینمؤملاریما  هدیسر ، نم  هب  البرک  رد  تندمآ  دورف 
هتـشون یتقو  مالـسلاو . يوش  هیواـعم  نب  دـیزی  مکح  نم و  مکح  عباـت  اـی  منک و  قحلم  ریبـخ  فیطل و  يادـخ  هحفـص 327 )  ) هب ار  وت  اـی 

قلخ تیاضر  هک  یموق  دوشیمن  راگتسر  دومرف : تخادنا و  شتسد  زا  ار  نآ  دناوخ ، ار  همان  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هللادیبع 
مزال و نآ  رب  باذع  اریز  درادن  یباوج  همان  نیا  دومرف : ترضح  تساوخ ، باوج  ترضح  زا  همان  هدنروآ  دنهد ، حیجرت  ادخ  مشخ  رب  ار 

رمع هب  دش  نیگمشخ  رایسب  بلطم  نیا  زا  ادخ  نمشد  نآ  داد  ربخ  دایزنبا  هب  دوب  هدمآ  شیپ  هچنآ  زا  تشگرب و  کیپ  نآ  تسا ، بجاو 
راک نیا  زا  دعس  نب  رمع  دوب ، هدومن  ير  مکاح  البق  ار  وا  اریز  درک  رومأم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  هب  ار  وا  هدش ، هجوتم  دعـس  نب 

سرت زا  زور  کی  زا  سپ  تساوخ ، تلهم  دعـس  نب  رمع  نک  در  نم  هب  ار  ير  تموکح  مکح  سپ  تفگ : داـیزنبا : درک ، یهاوخ  رذـع 
نب رـسیم  زا  تاراـیزلا  لـماک  رد  دـش .) ناـیب  عوضوم  نیا  موس  شخب  مشـش  لـصف  رد  هک   ) تفریذـپ ار  نآ  ير  تموکح  زا  ندـش  لزع 
هللا مسب  تشون  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم  هب  البرک  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک ، هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  زیزعلادـبع 

تسا و یقاب  یگـشیمه و  ترخآ  هدوبن و  اـیند  یئوگ  دـعب  اـما  مشاـهینب ، یلع و  نب  دـمحم  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا  نمحرلا 
یبرغ تئج  اذا  یب  جع  بصنلا  نیالا و  اهاوط  يرسلا و  یط  اهلحنأ  ءانجولا  ةرحلا  قئاس  ای  مالسلاو . مشاه  جاح  موحرم  هدیصق  زا  یتمـسق 
فیک مهل  بجعاف  اوبرغ  ءالبلا  برک  يدـلو  ۀـبیط  نم  تعلط  مه  رامقأ  یلوألا  ینع  یحو  ببقلا  مالعألا و  کـتلقمل  هنم  تدـب  یمحلا و 

هحفـص 328)  ) اوبـضن معفلا ال  روحبلا  کلت  نیأ  اوبرغ و  متلا ال  رودـبلا  کلت  نیأف  برکلا  ءامغلا و  جرفت  مهب  تناک  دـق  ءـالبرک و  اولح 
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برکلا و اهدنع  تنحج  را  ءالبلا و  دج  دق  ءالبرک و  یف  مهمویک  بسنلا و ال  هدیدحت  یف  ذخؤی  ءرملا  رضم و  نم  ءایلعلا  فرـش  مهل  موق 
هحفص 329)  ) بغس ءاشحلا  نآمظ  ۀضافملا  درو  اهب  نونملا  ءام  ءاودرو  ۀیتف 

داد خر  گنج  ماگنه  ات  البرک  هب  ندیسر  زا  سپ  هچنآ 

نوعلم نآ  داتسرف و  نیسح  ماما  اب  گنج  هب  ار  نوعلم  دعـس  نب  رمع  دایز ، نبا   < داد خر  گنج  ماگنه  ات  البرک  هب  ندیـسر  زا  سپ  هچنآ 
اروشاع حبص  ات  بش  زا  هچنآ   < داتفا قافتا  اروشاع  بش  ات  هچنآ  البرک و  رد  نانمشد  عمجت  درک ، قیوشت  ماما  اب  گنج  هب  ار  هفوک  مدرم 

دش رجنم  گنج  هب  رما  هکنآ  ات  دش  عقاو  اروشاع  حبص  هچنآ   < دش عقاو 

عمجت درک ، قیوشت  ماما  اب  گنج  هب  ار  هفوک  مدرم  نوعلم  نآ  داتـسرف و  نیـسح  ماما  اب  گنج  هب  ار  نوعلم  دعـس  نب  رمع  دایز ، نبا 
داتفا قافتا  اروشاع  بش  ات  هچنآ  البرک و  رد  نانمشد 

نانمشد عمجت  درک ، قیوشت  ماما  اب  گنج  هب  ار  هفوک  مدرم  نوعلم  نآ  داتسرف و  نیسح  ماما  اب  گنج  هب  ار  نوعلم  دعس  نب  رمع  دایز ، نبا 
ماما اب  گنج  هب  ار  شنارای  دعـس و  رمع  دایز ، نب  هللادـیبع  دـیوگیم : هر )  ) دیـس موحرم  داـتفا  قاـفتا  اروشاـع  بش  اـت  هچنآ  ـالبرک و  رد 

هب ار  شترخآ  دعـس  نب  رمع  دـندرک . تعاطا  ار  وا  اذـل  درک  راوخ  ریقحت و  ار  مدرم  دـندرک و  لوبق  زین  اهنآ  دـناوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسح 
ترـضحنآ اب  گنج  يارب  تفریذـپ و  مه  وا  درک  بوصنم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  تسایر  هب  ار  وا  داـیزنبا  تخورف ، شیاـیند 

تکرح البرک  يوس  هب  راوس  رازه  راهچ  اب  صاقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  زور ، نآ  يادرف  دـیوگیم : هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  دـش . جراخ 
هچ هدمآ و  هچ  يارب  سرپب  وا  زا  تفگ : وا  هب  داتسرف و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  ار  یـسمحا  سیق  نب  ةورع  دمآ و  دورف  اونین  رد  درک و 

نیا دعـس  نب  رمع  دورب ، اـما  دزن  درکیم  اـیح  اذـل  دوب ، هتـشون  هماـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  هک  دوب  یناـسک  زا  ةورع  دراد ؟ يدـصق 
تلاجخ دـندوب  هتـشون  ماما  هب  هک  ياهماـن  رطاـخب  اـهنآ  تشاذـگیم  هحفـص 330 )  ) لـیابق ياـسؤر  زا  کـی  ره  يهدـهع  رب  ار  تیلوئـسم 

ار وا  یهاوخب  رگا  تسرفب  ارم  تفگ : دشیمن  نادرگ  يور  يزیچ  زا  دوب و  رهام  يراک  راوس  هک  یبعش  هللادبع  نب  ریثک  اذل  دندیشکیم ،
یتقو تفر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  ریثک  هدـمآ ؟ هچ  يارب  سرپب  ورب و  طقف  ینک ، رورت  ار  وا  مهاوخیمن  تفگ : رمع  منکیم ، رورت 

نوخ و نتخیر  يارب  وا  هدمآ و  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  دنک  ظفح  ار  امش  دنوادخ  تفگ : ماما  هب  دید  ار  وا  هر )  ) يوادیص همامت  وبا  هک 
مسق متمارک  ادخ و  هب  تفگ : ورب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شیپ  راذگب و  ار  تریشمش  تفگ : وا  هب  هتفر و  ولج  همامتوبا  دناهداتـسرف ، رورت 
زاـب دـیهدن  شوـگ  رگا  میوـگیم  دـیهدب  شوـگ  ماهدـش  هداتـسرف  امـش  شیپ  هب  یماـیپ  رطاـخب  متـسه و  کـیپ  نم  منکیمن  ار  راـک  نیا 

، دنزب تسد  مریشمش  هب  یسک  مراذگیمن  مسق  ادخب  تفگ : وگب ، ار  تفرح  وت  ادعب  مریگیم  ار  تریشمش  نم  تفگ : همامتوبا  مدرگیم ،
یناسنا وت  اریز  يوش  کیدزن  ناشیا  هب  وت  مراذگیمن  نم  مناسرب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  نم  ات  وگب  نم  هب  ياهدروآ  هک  یمایپ  تفگ :

سیق نب  ةرق  دعس ، نب  رمع  داد . ربخ  وا  هب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  زا  تشگرب و  دعس  نب  رمع  يوس  هب  تفریذپن و  ریثک  یتسه . قساف  رجاف و 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  دزن  ةرق  دراد ؟ يدصق  هچ  هدمآ و  هچ  يارب  سرپب  وا  زا  ورب و  نیـسح  دزن  ةرق  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ  ار  یلظنح 

تسا و ام  هداز  رهاوخ  هلظنح و  هلیبق  زا  يدرم  وا  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دیـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  دیـسرپ  دید  ار  وا  ترـضح  یتقو  دـمآ 
ار دعـس  نب  رمع  مایپ  داد و  مالـس  ماما  هب  دـمآ  شیپ  ةرق  منیبب ، ار  وا  یئاـج  نینچ  رد  متـشادن  ناـمگ  میـسانشیم  يأر  نسح  هب  ار  وا  نم 
وا هب  رهاظم  نب  بیبح  مدرگیمرب ، نم  دننامیشپ  رگا  لاح  دناهدرک  توعد  ارم  هتشون و  همان  هفوک  امش  رهش  مدرم  دومرف : ترضح  دناسر 

هحفـص 331)  ) يراـی دـنمرتحم  میرک و  یگمه  شناردـپ  هک  ار  درم  نیا  يوریم ، رگمتـس  هورگ  يوس  هب  ارچ  ةرق  يا  وـت  رب  ياو  تفگ :
باوـج تشگرب و  دعـس  نب  رمع  يوـس  هب  مریگیم ، یمیمـصت  هچ  منیبـب  هاـگنآ  مناـسرب  ار  ماـیپ  باوـج  اـت  مدرگیمرب  تفگ : ةرق  نک ،

هب اذل  درادب ، فاعم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  گنج و  زا  ار  ام  دنوادخ  مراودـیما  تفگ  دعـس : نب  رمع  داد  ربخ  وا  هب  ار  ترـضح 
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: تسا هتفگ  وا  مدش ، ایوج  شندمآ  تلع  زا  مداتـسرف و  نیـسح  دزن  یکیپ  نم  دـعب ، اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون : دایز  نب  هللادـیبع 
اهنآ میمـصت  دننامیـشپ و  دوخ  راک  زا  رگا  ماهتفریذـپ  ار  اـهنآ  توعد  مه  نم  دناهداتـسرف  ینـالوسر  هتـشون و  هماـن  نم  هب  راـید  نیا  مدرم 
همان هک  یماگنه  مدوب  هللادیبع  دزن  نم  دمآ  دعس  نب  ورمع  همان  یتقو  دیوگیم : یـسبع  دیاز  نب  ناسح  مدرگرب . مرـضاح  نم  هدش  ضوع 

هب مدـناوخ و  ار  تاهماـن  تشون  دعـس  نب  ورمع  هب  صاـنم  نیح  تدـالو  ةاـجنلا  اوـجرب  هب  اـنبلاخم  تقلع  ذا  نـآلا  تفگ : نینچ  دـناوخ  ار 
. مالسلاو تسا  هدش  ارجا  ام  رظن  دندرک  نینچ  هاگ  ره  دننک  تعیب  دیزی  اب  شنارای  مامت  وا و  ات  وش  نیسح  ضرعتم  مدش ، هاگآ  شنومضم 

نب دمحم  زا  هر )  ) دیفم خیش  موحرم  دهدن . تیاضر  گنج  زا  ریغ  هب  دایزنبا  هکنیا  زا  دیـسرت  دیـسر ، دعـس  نب  رمع  هب  همان  باوج  یتقو 
اب هاگچیه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسنادیم  اریز  دشن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ضرعتم  دایزنبا  همان  اب  دعـسنبا  دنکیم : لقن  بلاطیبا 
ار نایفـسوبا  لآ  امـش  تفگ : تفر و  ربـنم  هب  درک  عمج  هفوک  عماـج  دجـسم  رد  ار  مدرم  داـیزنبا  دـناهدروآ : درک . دـهاوخن  تعیب  دـیزی 
تریـس و نسح  هب  ار  وا  هک  تسا  دـیزی  نینموملاریما  نیا  هحفـص 332 )  ) دیاهتفای و ار  ناشیا  دیتشادیم  تسود  هک  نانچنآ  دـیاهدومزآ و 

نامز رد  هک  هدـش  نما  اههار  وا  تموکح  نامز  رد  تسا ، شـشخب  اطع و  لها  وا  دیاهتخانـش  اـیاعر  اـب  دروخرب  شوخ  هدیدنـسپ و  راـتفر 
دنکیم ینغ  تورث  لام و  اب  ار  اهنآ  درامشیم و  مرتحم  ار  مدرم  شردپ  زا  سپ  هک  تسا  دیزی  شرسپ  نیا  دوب و  نینچ  زین  هیواعم  شردپ 

اب گنج  هب  ار  امـش  منک و  رتشیب  امـش  قح  رد  ار  شیایاطع  ات  هداد  روتـسد  نم  هب  دیزی  دـیامنیم  نوزفا  ار  امـش  لام  قزر و  ربارب  دـص  و 
اب گنج  هب  ار  اهنآ  داد و  یناوارف  يایاده  مدرم  هب  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپس  دینک ، تعاطا  دیهد و  ارف  شوگ  متسرفب ، نیـسح  شنمـشد 
دش جراخ  هفوک  زا  البرک  يوس  هب  ياهدع  اب  هک  یسک  لوا  دنشاب ، دعس  رمع  روای  رای و  راک  نیا  رد  هک  داتـسرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

باکر نب  دیزی  نآ  زا  سپ  دـش ، رفن  رازه  هن  دعـسنبا  رگـشل  دـش  جراخ  رفن  رازه  راهچ  اب  هک  دوب  هیلع ) هللا  ۀـنعل   ) نشوجلا يذ  نب  رمش 
اعومجم هک  رفن  رازه  ود  اب  نالف  نب  رصن  رفن و  رازه  هس  اب  ینزام  نالف  رفن و  رازه  راهچ  اب  ینوکس  ریمن  نب  نیصح  رفن ، رازه  ود  اب  یبلک 

، میتسرفب نیـسح  گنج  هب  ار  وت  میراد  میمـصت  ام  ایب ، ام  دزن  هک  داتـسرف  یعبر  نب  ثبـش  لابند  دایزنبا  نآ  زا  سپ  دـش . رفن  رازه  تسیب 
وت هداد  ربخ  نم  هب  ماهداتـسرف  دعب : اما  داتـسرف ، ماغیپ  وا  يارب  دایزنبا  درادـب ، فاعم  ار  وا  دایزنبا  تساوخ  دز  یـضیرم  هب  ار  دوخ  ثبش 

مهنیطایش یلا  اولخ  اذا  انمآ و  اولاق  اونمآ  نیذلا  اوقل  اذا   ) دیامرفیم دنوادخ  هک  یشاب  ییاهنآ  زا  وت  مسرتیم  نم  يدرک و  یـضیرم  راهظا 
زا یضیرم  رثا  ات  دمآ  هللادیبع  دزن  ءاشع  زا  دعب  ثبش  ایب ، رتعیرس  هچ  ره  یتسه  ام  تعاطا  رد  وت  رگا  نوؤزهتسم ) نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق 
هب مراد  تسود  تفگ : دـناشن  کیدزن  تفگ و  ییوگ  دـمآ  شوخ  وا  هب  داـیزنبا  دـش  لـخاد  هک  یتقو  دـشابن . صیخـشت  لـباق  شاهرهچ 

كدـنا رد  منکیم و  ار  راـک  نیا  ریما  يا  تفگ : هحفـص 333 )  ) یعبر نب  ثبـش  ینک ، يرای  ار  دعـسنبا  ینک و  تکرح  درم  نیا  گنج 
هدایپ هراوس و  زا  وجگنج  همهنیا  لیلدیب  نم  تشون ، دعـس  رمع  هب  دایزنبا  دش  هدامآ  گنج  يارب  هدایپ  هراوس و  زا  رفن  رازه  یـس  ینامز 

. تسا نم  دزن  تیاـهراک  ربـخ  زور  نآ  يادرف  بش و  هکنیا  رگم  تسین  یبـش  حبـص و  چـیه  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت  ماهداتـسرفن  وـت  يارب 
لوا دیوگیم : فنخموبا  درکیم . کیرحت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  مرحم  مشـش  زور  زا  ار  دعـس  نب  رمع  نوعلم ، دایزنبا 

زا دعب  دوب  وا  نامرف  تحت  هراوس  رازه  شش  هک  دوب  دعس  نب  رمع  مچرپ  درک ، تکرح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  هک  یمچرپ 
ار نوـعلم  سیق  نب  ةورع  نآ  زا  دـعب  دوـب  وا  ناـمرف  تحت  هراوـس  رفن  رازه  راـهچ  هک  داد  وا  هب  یمچرپ  تساوـخ و  ار  یعبر  نـب  ثبـش  وا 

راهچ هدنامرف  ار  وا  تساوخ و  ار  یعخن  سنا  نب  نانـس  نآ  زا  دـعب  دوب و  وا  نامرف  تحت  رفن  رازه  راهچ  هک  داد  وا  هب  یمچرپ  تساوخ و 
زاجح ماش و  مدرم  زا  اـهنآ  نیب  هک  دـندش  عمج  ماـما  اـب  گـنج  يارب  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  یـس  دـنیوگیم : داد ، رارق  هراوس  رفن  رازه 

نب دمحم  تفگ ، هر )  ) یسلجم موحرم  دندش . رقتسم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  همیخ  کیدزن  ات  دندرک  تکرح  نایرگـشل  دوبن  یـسک 
دـساینب هلیبق  ياهقطنم ) هب  هراشا   ) نیا هللا  لوسر  نبای  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  رهاظم  نب  بیبح  دـیوگیم : بلاـطیبا 

نمشد اهنآ  يهلیسو  هب  دنوادخ  دیاش  منک ؟ توعد  نامیرای  هب  ار  ناشیا  مورب و  اهنآ  دزن  یهدیم  هزاجا  ایآ  تسا  ام  یکیدزن  رد  هک  تسا 
زا هک  دنتخانش  ار  وا  دیسر  اهنآ  هب  ات  درک  تکرح  سانشان  روطب  بش  ياههمین  بیبح  مداد ، هزاجا  دومرف : ترـضح  دنک ، عفد  امـش  زا  ار 
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ناتربمایپ رتخد  رسپ  مهاوخب  امش  زا  ات  ماهدمآ  نم  ماهدمآ  امـش  غارـس  هب  ریخ  نیرتهب  اب  نم  تفگ : یهاوخیم  هچ  دنتفگ : تسا ، دساینب 
هاگچیه و  هحفـص 334 )  ) دنتـسه درم  رازه  زا  رتهب  مادـک  ره  هک  ینادرم  تسا  نینمؤم  زا  یلیلق  يهدـع  نایم  رد  زورما  وا  دـینک ، يرای  ار 

نم هریشع  موق و  امش  تسا و  هدرک  هرصاحم  ار  وا  هک  تسا  دعـس  رمع  نیا  دننکیمن ، نمـشد  میلـست  راوخ و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نم دیسرب ، ترخآ  ایند و  تفارش  هب  ات  دینک  تعاطا  نم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرای  رد  نونکا  مشاب  امـش  هاوخ  ریخ  ات  مدمآ  دیتسه 
لتق هب  يرابدرب  ربص و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  اـب  ادـخ  هار  رد  امـش  زا  مادـکچیه  هک  مروخیم  مسق  لاـعتم  يادـخ  هب 
رشب نب  هللادبع  شمان  هک  دساینب  زا  يدرم  دوب . دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  قیفر  نیـشنمه و  نییلع  رد  هکنیا  رگم  دسریمن 

اولکاوت و اذا  موقلا  ملع  دـق  دـناوخ : زجر  نینچ  نیا  سپـس  مریذـپیم  ار  توـعد  نیا  هک  متـسه  یـسک  لوا  نم  تفگ : دـمآ و  شیپ  دوـب 
ات دندرک  نالعا  ار  ناشدوخ  یبلطواد  هلیبق  نآ  زا  ینادرم  سپس  لساب  نیرع  ثیل  یننأک  لتاقم  لطب  عاجـش  ینا  اولقاثت  ذا  ناسرفلا  مجحأ 
نب رمع  هب  ار  دوخ  نایم  نآ  زا  يدرم  ماگنه  نآ  رد  دنناسرب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  ات  دندرک  تکرح  دـندش و  رفن  دون  هکنیا 
نیب ات  داتـسرف  دساینب  هلیبق  يوس  هب  هراوس  رفن  دصراهچ  اب  ار  قرزا »  » مانب شنارای  زا  یکی  دعـس  نب  رمع  داد ، ربخ  ار  وا  دـناسر و  دـعس 

تکرح مالسلاهیلع  ماما  رگشل  هب  ندش  قحلم  دصق  هب  بش  همین  دساینب  هلیبق  زا  ياهدع  دنشاب  لیاح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگشل  اهنآ و 
گنج دعسنبا  رگشل  اب  هاگنآ  دندش ، عنام  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگشل  نیب  اهنآ و  نیب  تارف  لحاس  رد  دعس  رمع  نایرگـشل  هک  دندرک 

هب يرگید  راذگب  ورب ، راذـگب و  دوخ  لاحب  ار  ام  هدـش ، هچ  وت  رب  ام و  رب  وت ، رب  ياو  دز : دایرف  قرزا  هب  رهاظم  نب  بیبح  دـندرک ، یتخس 
دوخ هلیبق  يوس  هب  اذل  دنرادن  ار  اهنآ  اب  هلباقم  ناوت  هک  دـندیمهف  دـساینب  نادرم  درک ، يراددوخ  نتـشگرب  زا  قرزا  اما  دـیایب ، ام  گنج 
ماما يوس  هب  رهاظم  نب  بیبح  هحفص 335 )  ) دندرک و هتوتیب  هتشگرب و  دوخ  هلیبق  هب  دعـسنبا  رگـشل  سرت  زا  بش  ياههمین  دندرک  رارف 

نب رمع  رگشل  دیوگیم : يوار  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرف : ترضح  داد . ربخ  دوب  هداتفا  قافتا  ار  هچنآ  هتشگرب و  مالسلاهیلع  نیـسح 
دروآ راشف  شباحصا  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رب  یگنـشت  هاگنآ  دش  لیاح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگـشل  تارف و  نیب  تشگرب و  دعس 

درک رفح  ار  نیمز  سپـس  تفر  هلبق  يوـس  هب  مدـق  هدزوـن  نـیمز  يور  دـمآ و  ناـنز  هـمیخ  يوـلج  تـشادرب و  ياهـشیت  مالـسلاهیلع  ماـما 
وحم ار  همشچ  نآ  سپس  دندش  باریس  دندیـشون و  نآ  زا  شنارای  یمامت  دیـشون و  نآ  زا  ترـضح  دش ، يراج  کنخ  بآ  زا  ياهمـشچ 

نآ زا  هدنک و  یهاچ  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک : داتـسرف  دعـس  نب  رمع  شیپ  دیـسر  دایزنبا  هب  ربخ  نیا  دـیدن  نآ  زا  يرثا  یـسک  رگید  درک 
رب یناوتیم  ات  وش و  راک  نیا  عنام  نک و  یـسررب  ار  عوضوم  همان  نیا  ندیـسر  اب  دـناهدش  باریـس  یگمه  شناراـی  دوخ و  هدروآرد  بآ 

راکب ار  يریگ  تخس  تیاهن  دعس  نب  رمع  سپ  دروخب ، بآ  نامثع  دنتـشاذگن  هک  نانچمه  دنروخب  بآ  اهنآ  راذگن  ریگب و  تخـس  اهنآ 
بآ زا  هجو  نیرتدـیدش  هب  داد  روتـسد  همان  نآ  رد  تشون و  يرگید  يهمان  هللا ) هنعل   ) داـیزنبا دـیوگیم : هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  درب .
ماما رگشل  بآ و  نیب  هدمآ و  دورف  هعیرـش  رب  ات  داتـسرف  هراوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  نوعلم  دعـس  رمع  تقو  نآ  دنک ، يریگولج 

، دوب البرک  يادهش  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  عوضوم  نیا  دندرگ و  عنام  بآ  هرطق  کی  یتح  ندرب  زا  دنوش و  لیاح  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا مه  هرطق  کی  مسق  ادخب  تسا ، نامـسآ  لد  دننامه  بآ  هک  ینیبیمن  نیـسح ، يا  تفگ : دنلب  يادـص  اب  هک  يدزا  نیـصح  نب  هللادـبع 

ملسم نب  دیمح  زرماین . ار  وا  هاگچیه  ناریمب و  هنـشت  ار  وا  اراگدرورپ  دندرک : نیرفن  نینچ  ترـضح  دیریمب ، هنـشت  ات  دروخ  دیهاوخن  نآ 
ار نآ  سپس  درکیم  مرو  شمکـش  هک  دروخیم  هحفـص 336 )  ) بآ ردقنآ  هک  مدید  ار  وا  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  یئادخب  دـیوگیم :

شناج هکنیا  ات  دـشن  لیاز  وا  زا  تلاـح  نیا  دروخیم و ... بآ  تشگیمرب  زاـب  شطعلا و  شطعلا ، دزیم  داـیرف  زاـب  دومنیم و  غارفتـسا 
نیـسح ماـما  رب  یگنـشت  یتـقو  تفگ : بلاـطیبا  نب  دـمحم  دـیامرفیم : هر )  ) دـیفم خیـش  موـحرم  دـنکن . تمحر  ار  وا  دـنوادخ  دـمآرد 

هارمه وا  اب  گشم  تسیب  درک و  وا  هارمه  هدایپ  تسیب  هراوس و  یـس  تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  سابع  شردارب  تفرگ  تدـش  مالـسلاهیلع 
نیـسح ماما  نارای  زا  یکی  دـیتسه ؟ هک  امـش  تفگ : جاـجح  نب  ورمع  دـندرک  تکرح  تارف ، يوس  هب  بآ  ندروآ  يارب  بش  همین  دومن 

لاله داب ، تیاراوگ  روخب  تفگ : مروخب ، بآ  ماهدمآ  متـسه ، وت  يومع  رـسپ  نم  تفگ : دوب  یلجب  عفان  نب  لاله  شمان  هک  مالـسلاهیلع 
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تسار تفگ : ورمع  دنریمیم ، یگنشت  زا  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هکیلاح  رد  مروخب  بآ  ییوگیم  هنوگچ  وت  رب  ياو  تفگ :
شنارای هب  زین  ورمع  دـیوش ، تارف  لخاد  دز : دایرف  شباحـصا  هب  لاله  مهد ، ماجنا  اقیقد  ار  نآ  دـیاب  رومأـم و  راـک  نیا  هب  نم  اـما  یتفگ 

ياهدع دـندرک و  رپ  ار  اهگـشم  دـندش و  تارف  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  زا  ياهدـع  دـش  عقاو  یتخـس  گنج  داد ، تعنامم  روتـسد 
نیـسح ماـما  دنتـشگرب و  دوـخ  هاـگودرا  هب  ملاـس  یگمه  دـشن و  هتـشک  سکچیه  مالـسلاهیلع  ماـما  باحـصا  زا  دـندش  گـنج  لوغـشم 

سپس دش . هتفگ  ءاقـس  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  رما  نیمه  يارب  دندش و  باریـس  بآ  زا  وا  مرح  مایخ و  لها  یمامت  مالـسلاهیلع و 
رمع ایب ، رادید  يارب  رگشل  ود  نیب  بشما  منک  تبحص  وت  اب  مهاوخیم  دومرف : داتسرف و  دعس  رمع  دزن  ار  یـسک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

هب ترضح  دندیـسر  رگیدکی  هب  یتقو  درک  تکرح  رفن  تسیب  اب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش  جراخ  دوخ  رگـشل  زا  رفن  تسیب  اب  دعس 
رترود تفگ : شناهارمه  هب  زین  نوعلم  دعس  رمع  دندنام ، ربکا  یلع  شرسپ  سابع و  شردارب  طقف  دیریگب و  هلصاف  اهنآ  زا  دومرف  شنارای 

دعـس رمع  يا  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندنام . یقاب  شمالغ  صفح و  شرـسپ  اهنت  و  هحفص 337 )  ) دنریگب رارق 
متسه یسک  هچ  رسپ  نم  ینادیم  هکیلاح  رد  ینک  گنج  نم  اب  یهاوخیم  ایآ  یسرتیمن  تفر  یهاوخ  وا  يوس  هب  هک  یئادخ  زا  هنوگچ 

، دننک بارخ  ار  ماهناخ  مسرتیم  تفگ : دعس  رمع  تسا ، نم  اب  یهارمه  ادخ  هب  ندش  کیدزن  هار  هک  شاب  نم  اب  نک و  اهر  ار  مدرم  نیا 
وت هب  زاـجح  رد  مدوـخ  لاـم  زا  ار  رتـشیب  رتـهب و  نم  دوـمرف : دـننک ، هرداـصم  ارم  كـالما  مسرتیم  تفگ : مزاـسیم ، تیارب  نم  دوـمرف ،
يا تفگیم : هکیلاح  رد  تشگرب  تفگن و  يزیچ  رگید  دـش و  تکاـس  مالـسلاهیلع  ماـما  مسرتیم ، ملاـیع  لـها و  يارب  تفگ : مهدیم ،

وت بیصن  يدایز  زیچ  قارع  مدنگ  زا  مراودیما  مسق  ادخب  دشخبیمن ، ار  وت  تمایق  زور  دنوادخ  دنشکیم و  ار  وت  رتسب  رد  يدوزب  هراچیب 
دیفم خیش  موحرم  مروخیم . قارع  يوج  زا  دشن  مبیصن  مدنگ  رگا  تفگ : مالسلاهیلع  ماما  نخس  نیا  هب  رخـسمت  يور  زا  دعـسنبا  دوشن ،

درک و و شوماخ  ار  گنج  شتآ  دنوادخ  دـعب ، اما  تشون : دایز  نب  هللادـیبع  هب  تشگرب و  دوخ  رقم  هب  دعـس  نب  رمع  تسا : هدروآ  هر ) )
تعجارم يرگید  ناکم  هب  ای  ددرگرب  هدمآ  هک  ییاجنامه  هب  تسا  رـضاح  نیـسح  نیا  دومن ، حالـصا  ار  تما  روما  دـمآ و  تسدـب  قفاوت 

نیا تسیچ و  ناشرظن  مینیبب  ات  دراذگب  شتـسد  رد  تسد  دورب و  دیزی  نینمؤملاریما  دزن  ای  دنک  یگدنز  ناناملـسم  ریاس  دننامه  دـیامن و 
يور زا  هناهاوخ و  ریخ  تسا  ياهتشون  نیا  تفگ : دناوخ ، ار  همان  هللادیبع  یتقو  دراد . لابندب  ار  تما  حالص  بلج و  ار  وت  تیاضر  هیـضق 
هدمآ وت  نیمزرس  هب  وا  هکیلاح  رد  يریذپیم  وت  ار  نخس  نیا  ایآ  تفگ : تساخرب و  نوعلم  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هفیاط ، موق و  هب  تبحم 
هحفـص  ) رتالاب وت  تردق  ناوت و  زا  دهدن  رارق  وت  تسد  رد  ار  وا  تسد  دوش و  جراخ  وت  ناتـسا  زا  رگا  مسق  ادخب  دـشابیم  وت  رانک  رد  و 

شناراـی وا و  هدـم  وا  هب  ار  تصرف  نیا  دروآرد ، تیعـضو  نیا  هب  ار  وا  ناوتیمن  رگید  یتـفایم و  یناوتاـن  زجع و  هب  وت  دوـشیم و  ( 338
تـسرد تفگ : دایزنبا  تسوت ، عفنب  زاب  يدیـشخب  رگا  يرتهتـسیاش و  ندرک  تازاجم  هب  يدرک  تازاـجم  رگا  دـنیآرب ، وت  ناـمرف  تحت 

هب ات  دیوگب  ار  شباحـصا  نیـسح و  وگب : نک و  تکرح  دعـس  رمع  يوس  هب  همان  نیا  اب  مهدیمن ، حـیجرت  وت  رظن  رب  ار  يرظن  چـیه  تسا 
دعـس رمع  رگا  دـیگنجب ، اهنآ  اب  درک  يراددوخ  رگا  تسرفب و  نم  يوس  هب  هدـش  میلـست  ار  اـهنآ  دـندرک  لوبق  رگا  دـنیآرد ، نم  ناـمرف 

نب رمع  ندرگ  یتسه ، رگشل  هدنامرف  وت  سپ  درک  يراددوخ  نیـسح  اب  گنج  زا  رگا  نک و  تعاطا  وا  زا  شاب و  وا  نامرف  تحت  تفریذپ 
ار عوـضوم  اـی  ینک ، عاـفد  نیـسح  زا  هک  ماهداتـسرفن  ار  وـت  نم  تشوـن : مه  دعـس  رمع  هب  و  تسرفب . نـم  يارب  ار  شرـس  نزب و  ار  دـعس 

رگا نیبب  ینک ، تعافـش  وا  زا  نم  دزن  ای  ینک و  یهاوخ  رذـع  وا  زا  اـی  ینک ، ساـمتلا  شندـنام  هدـنز  یتمالـس و  يارب  اـی  ینک ، ینـالوط 
اهنآ زاتب و  اهنآ  رب  درک  يراددوخ  نم  نامرف  زا  رگا  تسرفب و  نم  يوس  هب  میلـست و  ار  اهنآ  دندمآرد  نم  نامرف  تحت  شنارای  نیـسح و 
هنیس تشپ و  ناراوس ، اب  يدناسر  لتق  هب  ار  نیسح  هاگ  ره  دنتـسه ، يراتفر  نینچ  قحتـسم  اهنآ  هک  اریز  نک  هعطق  هعطق  ناسرب و  لتقب  ار 

وت هب  ار  نخس  نیا  اما  دشاب . هتشاد  یباقع  يررض و  گرم  زا  سپ  راک  نیا  منکیمن  رکف  هتـساوخرب و  هناملاظ  وا  اریز  نک  لام  دگل  ار  وا 
ام تاروتسد  زا  رگا  داد و  مهاوخ  عیطم  ونش و  فرح  دارفا  شاداپ  ار  وت  ینک  تعاطا  ام  تاروتسد  زا  یشکب و  ار  نیـسح  رگا  مشاب  هتفگ 

میدرک رومأم  نامدوخ  تاروتـسد  هب  ار  وا  ام  هک  هدـب  رارق  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  راـیتخا  رد  اـم  رگـشل  ار و  اـم  مچرپ  ینکیم  يراددوخ 
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ار همان  دیـسر و  دعـس  رمع  هحفـص 339 )  ) دزن یتقو  درک  تکرح  دعـس  رمع  يوس  هب  دایزنبا  هماـن  اـب  نشوجلا  يذ  رمـش  سپ  مالـسلاو .
نم مسق  ادخب  دـیامن ، تشز  ار  تمایپ  دـناسرن و  تدوصقم  هب  ار  وت  دـنوادخ  وت  رب  ياو  هدـش  هچ  ار  وت  تفگ : نوعلم  دعـس  رمع  دـناوخ 
ولو دوشیمن  میلـست  نیـسح  مسق  ادـخب  يدرک ، بارخ  ارم  راک  يدرک و  یهن  مدوب  هتـشون  نم  هک  هچنآ  زا  ار  دایزنبا  وت  منکیم  ناـمگ 
ریغ رد  ییامنیم  گنج  شنانمشد  اب  ینکیم و  تعاطا  ریما  تاروتسد  زا  يراد ، یمیمصت  هچ  وگب  نم  هب  تفگ : رمـش  سپ  دوش ، هتـشک 

ار یهدنامرف  دوخ  نم  یشاب ، هدنامرف  هک  ینآ  زا  رتتسپ  وت  هن ، تفگ : دعس  رمع  زادنایم ، هلصاف  رگـشل  نم و  نیب  و  رانک ، ورب  تروصنیا 
دوب هتشون  وا  يارب  ار  ير  تموکح  مکح  البق  هدرک : لقن  بقانم  زا  ءارهزلا  ملظت  باتک  رد  شاب . ماظن  هدایپ  هدنامرف  وت  مریگیم  هدهع  هب 
ير تموکح  هب  منکیم و  هبوت  وا  نتـشک  زا  سپ  هک  دناوخیم  ار  يراعـشا  ير  تموکح  هب  شاهقالع  دوخ و  راک  تمذم  رد  دعـس  رمع 
زور دعـس  نب  رمع  دـیوگ : هر )  ) دـیفم موحرم  دـشخبیم . ار  مهانگ  تسا  میحر  نمحر و  ادـخ  مسریم و  زین  تسنم  يوزرآ  تیاـهن  هک 

: تفگ داتـسیا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  لباقم  رد  رمـش  تشاد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هلمح  دصق  مرحم  مهن  هبنـشجنپ 
رهاوخ يا  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دنتفگ : هدـش و  جراخ  مالـسلاهیلع ، یلع  نارـسپ  نامثع  سابع و  رفعج ، نم . ياههداز  رهاوخ  دـنیاجک 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  یهدیم و  ناما  ام  هب  ایآ  ار  تناما  ار و  وت  دـنک  تنعل  ادـخ  دـنتفگ : مه  اب  دـیتسه ، نامارد  امـش  نم  ناگداز 
ياهدروآ هک  یناما  نآ  رب  تنعل  وت و  رب  نیرفن  دز : ادص  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسین . نامارد  هلآ  هیلع و 

نینوعلم دالوا  نوعلم و  ياهناسنا  تعاطا  رد  مینک و  اهر  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نامیالوم  نامردارب و  یهاوخیم  ام  زا  ایآ  ادخ ، نمشد  يا 
راوس ادخ  رگشل  يا  دز  دایرف  دعس  رمع  سپس  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیش  هحفص 340 ) . ) تشگرب شرگشل  هب  مشخ  اب  رمش  میریگب  رارق 

شاهمیخ رد  ترـضح  دندرک ، تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  رـصع  زا  دعب  دندش و  راوس  تشهب ، هب  امـش  رب  داب  هدژم  دـیوش ،
نمشد يونشیم  ار  اهادص  نیا  ردارب  تفگ : دمآ و  ردارب  دزن  دینش  ار  ياهحیص  يادص  شرهاوخ  دوب  هداد  هکت  شریـشمش  هب  تسـشن و 

ات ییآیم . ام  يوس  هب  وت  دومرف : نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : تشادرب  رـس  ترـضح  هدش ، کیدزن 
شاب مارآ  تسین  وت  نآ  زا  ياو  دومرف : ترضح  نم  رب  ياو  دومرف : درک و  نویش  دنلب  يادص  اب  دز و  دوخ  تروص  رب  یلیس  دینـش  رهاوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مدج  باوخ  رد  نآلا  مرهاوخ  دومرف : ترضح  هک  هدمآ  دیس  تیاور  رد  و  دنک . تمحر  ار  وت  دنوادخ  رهاوخ 
ام شیپ  يدوز  هب  وت  نیـسح  ای  دنتفگیم : هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نسح  مردارب  مالـسلااهیلع و  همطاف  مردام  مالـسلاهیلع و  یلع  مردـپ  و 

، دیـشک دایرف  دز و  دوخ  تروص  هب  بنیز  دـیوگیم : يوار  ییآیم .) ام  شیپ  ادرف  دـنتفگیم ، هک  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  و   ) ییآیم
: تفگ مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  هک : هدروآ  هر )  ) دیفم خیـش  دننک . تتامـش  ار  ام  مدرم  نیا  هک  نکن  يراک  شاب  مارآ  دومرف : ترـضح 
اب سابع  ترضح  دناهدمآ ؟ هچ  يارب  سرپب  اهنآ  زا  ورب  وش  راوس  تبکرم  رب  ردارب  دومرف : ترضح  دناهدرک ، تکرح  ام  يوس  هب  موق  نیا 

؟ دـیاهدمآ هچ  يارب  دـیهاوخیم  هچ  درک  لاؤس  اـهنآ  زا  درک ، تکرح  دوـب  رهاـظم  نب  بیبـح  نیق و  نب  ریهز  هلمج  زا  هراوـس  رفن  تسیب 
هب ار  عوضوم  ات  دینکن  هلجع  دومرف : میشکب ، ار  امش  ای  دیوش  عبات  ریما  مکح  هب  ای  میوشب  امـش  ضرعتم  هک  تسا  نیا  ریما  روتـسد  دنتفگ :

عوضوم تشگرب و  سابع  ترضح  وگب ، ام  هب  ار  هجیتن  دعب  نک و  هاگآ  ار  وا  ورب و  دنتفگ : دنداتسیا و  اهنآ  مناسرب ، مالـسلاهیلع  هللادبعابا 
دندرکیم تحیصن  ار  اهنآ  دنداتسیا و  نمشد  لباقم  رد  سابع  ترضح  ناهارمه  دناسر . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هحفص 341 )  ) عالطاب ار 

یناوتیم رگا  درگرب  دومرف : سابع  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دننک . فرـصنم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  زا  ار  اهنآ  دنتـساوخیم  و 
دای ار  ادـخ  میناوخب و  زامن  راگدرورپ  هاگرد  هب  رتشیب  مه  بش  کی  ات  نک  رود  ام  زا  ار  اهنآ  بشما  زادـنیب و  ریخأت  هب  ادرف  اـت  ار  گـنج 
رمع رگـشل  يوس  هب  سابع  ترـضح  مرادیم ، تسود  رافغتـسا  اعد و  نآرق و  توالت  زامن و  دـنادیم  ادـخ  میئاـمن  ترفغم  بلط  مینک و 
رمع دادن ، باوج  دعـس  رمع  اما  تساوخ  تلهم  ادرف  ات  اهنآ  زا  سابع  ترـضح  دـنکیم : هفاضا  هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  تشگرب . دـعس 

لآ هک  اهنیا  هب  دسر  هچ  میتفریذپیم  دندرکیم  ییاضاقت  نینچ  ام  زا  دندوب و  ملید  كرت و  زا  اهنآ  رگا  مسق  ادـخب  تفگ : يریبز  جاجح 
تشگرب و اهنآ  شیپ  زا  مالسلاهیلع  سابع  دیامرفیم : هر )  ) دیفم خیـش  دنتفریذپ . ار  ناشیاههتـساوخ  دنتـسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
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دایز نب  هللادیبع  شیپ  ار  امش  دیدش  میلست  رگا  میهدیم  تلهم  امـش  هب  ادرف  ات  ام  تفگ : دوب ، ترـضح  نآ  هارمه  زین  دعـس  رمع  هداتـسرف 
يدانم هب  دعس  رمع  هدروآ : یلاما  رد  قودص  موحرم  تشگرب . و  تفگ ، ار  نیا  مینکیمن  اهر  ار  امش  دیدرک  يراددوخ  رگا  میتسرفیم و 

یلیخ شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  يارب  عوضوم  نیا  هک  میداد ، تلهم  شنارای  نیـسح و  هب  زور  بش و  کی  ام  هک  دهد  ادن  داد  روتـسد 
هحفص 342) . ) دوب هدننک  تحاران 

دش عقاو  اروشاع  حبص  ات  بش  زا  هچنآ 

ماما درک  عمج  ار  شنارای  بش  یکیدزن  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم : داشرا  رد  دیفم  خیـش  دش  عقاو  اروشاع  حبـص  ات  بش  زا  هچنآ 
هب مردپ  مدینـش  مدوب ، رامیب  هکیلاح  رد  مونـشب  دـیوگیم  هچنآ  ات  مدـناشک  مردـپ  کیدزن  ار  دوخ  دـیوگیم  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز 

شیاتس ار  وت  اراگدرورپ  مراذگساپس ، اهیشوخان  اهیشوخ و  رد  ار  وا  يراذگساپس و  نیرتهب  هب  مراذگساپس  ار  دنوادخ  تفگیم : شنارای 
يدرک تیانع  بلق  مشچ و  شوگ و  ام  هب  يدرک و  میهف  نید  رد  ار  ام  یتخومآ و  ام  هبار  نآرق  يدرک و  مارکا  توبن  هب  ار  ام  هک  منکیم 

لها زا  رتکیدزن  قح  هب  رتوکین و  یتیب  لها  مرادـن و  غارـس  منارای  زا  رتهب  رتافواب و  نم  دـعب : اما  هداد . رارق  رکاش  ناگدـنب  هلمج  زا  ار  ام  و 
، مدرکیم ینیب  شیپ  نانیا  فرط  زا  ار  يزور  نوچمه  کی  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دهدب ، ریخ  يازج  امـش  هب  نم  زا  ادـنوادخ  ماهدـیدن  متیب 

تسا بش  لاح  متشادرب  امش  زا  ار  ماهمذ  نم  تسین ، امش  رب  یجرح  چیه  نم  فرط  زا  دیورب و  یگمه  مهدیم  هزاجا  امـش  هب  نونکا  نم 
نیا دـیوش  قرفتم  بش  یکیرات  رد  دومرف : ماـما  دـنکیم  هفاـضا  هر )  ) قودـص خیـش  دـیورب . یگمه  دـیهد و  رارق  هدرپ  ار  بش  یکیراـت 

، اههداز ردارب  ناردارب ، هک : هدروآ  هر )  ) دیفم موحرم  دنرادیم . رب  تسد  هیقب  زا  دـنوش  زوریپ  نم  رب  هاگ  ره  دـنهاوخیم  ارم  طقف  تعامج 
هحفـص 343)  ) دـنوادخ مینامب ؟ هدـنز  امـش  زا  دـعب  اـت  مینک  نینچ  ارچ  دـندرک : ضرع  ماـما  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نادـنزرف  شنادـنزرف و 

نیمه هب  ینانخـس  وا  زا  تیعبت  هب  زین  نارگید  درک و  زاغآ  ار  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ءادـتبا  درواـین . ار  زور  نآ  هاـگچیه 
: دنتفگ مداد  هزاجا  امـش  نتفر  هب  نم  دیورب  امـش  تسا  یفاک  ملـسم  تداهـش  لیقع  نادنزرف  يا  دومرف : ترـضح  هاگنآ  دنتفگ . نومـضم 

مینک كرت  یتسه  ام  يومع  رـسپ  ام و  ياـقآ  اـم و  گرزب  هک  ار  امـش  میئوگب ، هچ  اـم  دـنیوگیم و  هچ  اـم  هب  مدرم  تقو  نآ  هللا  ناـحبس 
ار راـک  نیا  هاـگچیه  اـم  مسق  ادـخب  دـننکیم ؟ هچ  هک  میـشاب  هتـشادن  يراـک  مینزن و  يریـشمش  میزادـنین و  مه  ریت  کـی  نمـشد  يوسب 
. میشاب هتـشاد  تکرـش  امـش  ياهيراتفرگ  رد  ات  میگنجیم  امـش  هارمه  مینکیم و  امـش  يادف  ار  نامدوخ  دالوا  لام و  ناج و  مینکیمن ،

يارب امش  قح  ءادا  رد  هاگنآ  میوش  رود  امش  زا  ام  تفگ : تساخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  دنادرگب . تشز  ار  امـش  نودب  یگدنز  دنوادخ 
هکیمادام منزب  ار  اهنآ  مریـشمش  اب  مناشنب و  ناشیاههنیـس  رب  ار  مریت  هکنیا  ات  مرادیمن  رب  دربن  زا  تسد  مسق  ادخب  میروایب  يرذع  هچ  ادخ 

دنوادخ ات  میوشیمن  رود  امش  زا  مسق  ادخب  دز  مهاوخ  ار  اهنآ  گنس  اب  مشاب  هتشادن  مه  ریشمش  رگا  دراد ، ار  ریشمش  نتفرگ  ناوت  متسد 
شتآ ارم  دعب  موشیم و  هتـشک  منادب  رگا  مسق  ادخب  میتشاذگن ، اهنت  ار  امـش  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوبن  رد  هک  دشاب  دهاش 

زا هک  یشزرا  تمارک و  تسین و  رتشیب  رابکی  گرم  هکنآ  لاح  موشیمن  رود  امش  زا  مه  زاب  دنروایب  مرـس  ار  الب  نیا  راب  داتفه  دننزیم و 
ارم زاب  موش  هدـنز  هراـبود  دنـشکب و  ارم  مراد  تسود  تفگ : تساـخرب و  نیق  نب  ریهز  تسین . یندـش  ماـمت  مروآیم  تسدـب  گرم  نیا 
هب مادک  ره  زین  نارگید  دنک ، رود  امش  تیب  لها  ناناوج  امش و  زا  ار  ندش  هتشک  دنوادخ  هلیسو  نیا  اب  دنـشکب و  ارم  راب  رازه  ات  دنـشکب 

هحفص 344)  ) رس رد  ترسپ  دنتفگ ، عقوم  نآ  رد  یمرضح  ریشب  نب  دمحم  هب  هک : هدروآ  هر )  ) دیس دنتفگ . ار  نیا  هیبش  یبلاطم  دوخ  هبون 
ماما منامب . وا  زا  دـعب  نم  دـشاب و  ریـسا  وا  مرادـن  تسود  دـنکیم ، تیافک  وا  نم و  يارب  دـنوادخ  تفگ : تسا  ریـسا  ير  هقطنم  تادـح 
هدنز هدـنز  ارم  اههدـنرد  تفگ : تدـنزرف ، يدازآ  لابند  ورب  متـشادرب  وت  زا  ار  متعیب  نم  دومرف : دینـش و  ار  وا  نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح 

داد وا  هب  سابل  هکت  جنپ  ترضح  هدب  تدنزرف  هیدف  يارب  ار  اهـسابل  نیا  سپ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  موش ، رود  امـش  زا  نم  رگا  دنروخب 
يادص دننامه  زاین  زار و  يادص  دندش و  لوغشم  زاین  زار و  هب  ار  بشنآ  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دوب . رانید  رازه  ناشتمیق  هک 
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، دندوب تاجانم  لوغشم  هتسشن  يرگید  هداتسیا و  یکی  هدجـس  لاح  رد  یـضعب  عوکر و  لاح  رد  یـضعب  دوب  دنلب  اههمیخ  زا  لسع  روبنز 
: هدش لقن  مالسلاهیلع  يرگسع  نسح  ماما  ریسفت  رد  دنتسویپ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دعـس  رمع  رگـشل  زا  رفن  ود  یـس و  بش  نآ  رد 

متـشادرب امـش  همه  زا  ار  دوخ  تعیب  دومرف : شرگـشل  هب  مالـسلاهیلع  ماما  تفرگ ، تلهم  نمـشد  رگـشل  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
رد تمواقم  ناوت  لمحت و  امـش  دـیورب  دـیناوتیم  مدرک  لالح  ار  امـش  نم  دومرف : شتیب  لها  هب  ناـتماوقا و  اـههلیبق و  ناـیم  هب  دـیدرگرب 

دنکیم يرای  ارم  دنوادخ  دیورب  دیراذگب و  نانیا  اب  ارم  سپ  دنرادن ، يراک  رگید  یسک  اب  نم  زج  مه  اهنآ  دیرادن و  ار  رگشل  نیا  لباقم 
نآ کیدزن  ناشیوخ  تیب و  لها  اما  دنتفر ، ترـضح  نآ  رگـشل  دومن . يرای  ار  مکاپ  دادـجا  هکنانچمه  درادیمن  رود  شتمحر  رظن  زا  و 
هچ ره  دیآیم و  شیپ  مه  ام  يارب  دیآ  شیپ  امـش  يارب  هچ  ره  میوشیمن  ادج  امـش  زا  ام  دنتفگ : دـندرک و  يراددوخ  نتفر  زا  ترـضح 
هب دـینکیم  ادـف  ار  دوخ  امـش  دومرف : ترـضح  میرتکیدزن ، ادـخ  هب  میتسه  امـش  اب  یتقو  دـنکیم ، نوزحم  مه  ار  ام  دـنک  نوزحم  ار  امش 

تسدب اهیتخس  لمحت  اب  هک  دهدیم  هیده  یلاع  لزانم  شناگدنب  هب  دنوادخ  دینادب  سپ  منکیم ، ادف  نآ  يارب  ار  دوخ  نم  هچنآ  رطاخ 
ایند رد  نانآ  نیرخآ  نم  هداد  رارق  تیانع  دروم  صاخ  روطب  ءاـسک ) باحـصا  ( ) هحفص 345  ) مناگتـشذگ اب  ارم  دنوادخ  هچرگ  دیآیم 

دینادـب تسه : ادـخ  ياـهتمارک  زا  یکچوک  تمـسق  زین  امـش  يارب  تسا ، هداد  رارق  ناـسآ  نم  يارب  ار  تاـمارک  نآ  هب  ندیـسر  متـسه و 
دشاب و راگتسر  ترخآ  رد  هک  تسا  یسک  راگتـسر  تسا ، ترخآ  رد  يرایـشوه  يرادیب و  تسا و  باوخ  نوچ  ایند  ياهیخلت  ینیریش و 

ماما رتخد  هنیکس  ترضح  زا  نویعلا  رون  باتک  فلؤم  هک  تسا  یتیاور  تیاور ، نیا  دیؤم  دشاب . یقـش  ترخآ  رد  هک  تسا  یـسک  یقش 
همیخ نوریب  ياهلان  هیرگ و  يادـص  هک  مدوب  هتـسشن  همیخ  نایم  رد  یباـتهم  بش  کـی  رد  نم  دـیوگیم : هدرک  لـقن  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هیرگ مردپ  دنتسه ، شفارطا  شنارای  هتسشن و  مالـسلاهیلع  مردپ  مدید  مدش  جراخ  همیخ  زا  دندرگب  نم  لابند  همیخ  نانز  مدیـسرت  مدینش 
تعیب نم  اب  ناشبلق  ناشنابز و  اب  هک  موریم  یموق  يوس  هب  نم  هکنیا  هب  ملع  اـب  دـیدش  جراـخ  نم  اـب  امـش  دومرفیم : ناـنآ  هب  درکیم و 

نم ندش  هتشک  زج  یهار  چیه  نونکا  دناهدرک  شومارف  ار  ادخ  اهنآ  هدش و  طلسم  اهنآ  هب  ناطیش  هدش و  سکعرب  راک  نونکا  دناهدرک و 
دینادب ار  عوضوم  نیا  امـش  مسرتیم  نم  دش  دهاوخ  ریـسا  ندش  تراغ  زا  سپ  نم  مرح  هدنامن ، دننک  داهج  نم  يور  شیپ  هک  یناسک  و 

ددرگ زاب  دراد  هارکا  ندش  هتـشک  ندنام و  زا  مادک  ره  تسا ، مارح  تیب  لها  ام  يارب  ندز  هلیح  هک  دـینادب  نتفر و  زا  دیـشکب  تلاجخ  و 
ام هارمه  تشهب  رد  ادرف  دـنک  يرای  شناج  اب  ار  اـم  سک  ره  تسین و  گـنت  مه  ناـمز  رطخیب و  هار  تسا و  شـشوپ  بش  یکیراـت  اریز 
رد سکیب  هنشت و  اهنت ، بیرغ ، نیسح  مرسپ  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مدج  تفای ، دهاوخ  تاجن  ادخ  مشخ  زا  دوب و  دهاوخ 

يرای ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) مئاق شدنزرف  تسا و  هدرک  يرای  ارم  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  دوشیم  هتـشک  البرک  نیمزرس 
مالک مسق  ادخب  دیامرفیم : هنیکس  ترضح  هحفـص 346 ) . ) تسا ام  بزح  رد  تمایق  زور  وا  دنک  يرای  ار  ام  شنابز  اب  سک  ره  هدومن و 

ترـضح رانک  هک  رفن  کـی  داـتفه و  زج  دـندش ، هدـنکارپ  ترـضح  فارطا  زا  تسیب  هد و  ياههتـسد  رد  مدرم  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  ماـما 
نامسآ يوس  هب  یهاگن  دونشب  ار  ارم  هیرگ  يادص  مردپ  مدیسرت  درشفیم  ار  میولگ  ضغب  مدرک و  هاگن  مردپ  هب  نامز  نیا  رد  دندنامیقاب 

مدج تعافـش  نک و  طلـسم  اهنآ  رب  ار  رقف  نکن  لوبق  ار  اهنآ  ياعد  نک و  ناشراوخ  دـندرک  راوخ  ار  ام  اهنآ  اراگدرورپ ، متفگ : مدرک و 
؟ مرتـخد هدـش  هچ  تفگ : دـید و  ارم  موثلکما  ماهمع  دوب ، يراـج  ماهرهچ  رب  کـشا  هک  یلاـح  رد  متـشگزاب  هدـم ، رارق  ناـشیا  يزور  ار 

ینمشد زا  میناوتیم  هنوگچ  نامنارای ، یمک  رب  ياو  يا  هانیسحاو  هانسحاو  هایلعاو  هادجاو  تفگ : دیشک و  دایرف  ماهمع  متفگ ، ار  عوضوم 
نویش هیرگ و  نونکا  یتفرگ و  شیپ  ار  رود  ياههار  يدرک و  كرت  ار  تدج  راوج  مینک ، ادیپ  یـصالخ  تسین  عناق  ام  نتـشک  هب  زج  هک 

نیا دومرف : دوب  يراج  شکـشا  دیچیپیم و  شیاپ  هب  شیاهـسابل  هکیلاح  رد  دمآ  ام  يوس  هب  دینـش  ار  ماهمع  يادص  مردپ  تسا . دـنلب  ام 
: تفگ تسین ، اـم  يارب  یتـشگرب  هار  مرهاوـخ  دوـمرف : مردـپ  نادرگ  زاـب  نامدـج  مرح  هب  ار  اـم  ردارب  تفگ : ماهمع  تسیچ ؟ يارب  هیرگ 
ار منانخس  دنتفریذپن ، مدرک  تحیصن  تفرن ، ناشـشوگب  اما  متفگ  دومرف : وش ، روآ  دای  اهنآ  هب  ار  تردارب  ردام و  ردپ ، دج ، ماقم  منادیم 

تیاعر هب  ار  امـش  منکیم  هیـصوت  اما  ینیبب  اهکاخ  يور  ارم  ندب  دیاب  ریزگان  دـنتفریذپن  رگید  یهار  ام  نتـشک  هب  زج  دـنتفرگ و  هدینـشن 
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دـنکیمن و ادـیپ  فلخت  وا  هدـعو  هدومرف و  ار  اهتبیـصم  نیا  ناتدـج  اهـشنزرس ، رب  يراـبدرب  اـهیراتفرگ و  رب  ربص  راـگدرورپ و  ياوقت 
انوملظ ام  و  : ) دومرفیم مالسلاهیلع  ماما  هکیلاح  رد  میدرک  هیرگ  یتاظحل  سپـس  دراد ، تسود  ار  امـش  وا  تسا و  زاینیب  ياتکی  دنوادخ 

دورف البرک  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  زا  هدش : لقن  هر )  ) دیفم خیـش  موحرم  زا  هحفص 347 ) (. ) نوملظی مهـسفنا  اوناک  نکل  و 
یبش دیوگیم : لاله  دوب ، انشآ  رتشیب  تسایس  گنج و  روما  رد  هک  دوب  عفان  نب  لاله  شمزالم  نیرتشیب  شباحصا و  نیرتیمیمـص  دمآ 

ات متفر  ترضح  نآ  لابند  هب  هدرک  لیامح  ار  ریشمش  نم  دش ، رود  اههمیخ  زا  يرادقم  تفر و  اههمیخ  زا  نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
شرس تشپ  هب  سپس  دنکیم  زیمت  كاشاخ  راخ و  زا  یسررب و  ار  اههمیخ  هب  فرشم  ياههار  ترضح  نآ  مدید  مدیـسر  ترـضح  نآ  هب 

ارم یغای  نمـشد  رگـشل  يوس  هب  امـش  ندـمآ  نوریب  هنابـش  یلب  موش ، تیادـف  متفگ  یتسه ؟ لـاله  یتسیک ، دومرف : دـید  ارم  دـش  هجوتم 
، دننک هلمح  اههمیخ  رب  اهراوس  یعقوم  نوچ  دشابن  ریسم  رد  اهنیا  راخ و  گنس و  ات  منک  یسررب  ار  ریـسم  نیا  مدمآ  دومرف : درک ، رارقیب 

نم پچ  تمـس  رب  هکیلاح  رد  تشگرب  ترـضح  سپـس  دورب ) راخ  ناشیاپ  هب  ادابم  دـنیآیم  نوریب  اههمیخ  زا  هنهرب  ياهاپ  اب  مناکدوک  )
هوک ود  نیا  نایم  زا  هتـسهآ  ارچ  لاله  يا  دومرف : دعب  تسین ، رادرب  فلخت  هک  تسا  ياهدعو  نیا  مسق  ادـخب  دومرفیم : دوب و  هداد  هیکت 

هب تردام  لاله  يا  دـنیوگب  دـیاب  تقو  نآ  تفگ : تخادـنا و  ترـضح  ياپ  هب  ار  شدوخ  لـاله  هدـب ، تاـجن  ار  تدوخ  يدرگیمنرب ،
تنم نم  رب  امش  تیالو  تبحم و  اب  هک  ییادخ  هب  مسق  دراد ، شزرا  مهرد  رازه  مبسا  مهرد و  رازه  مریـشمش  نم  يالوم  دنیـشنب ، تیازع 

ترضح هکنآ  دیما  هب  دش  دراو  شرهاوخ  همیخ  هب  دش و  ادج  نم  زا  ترضح  هاگنآ  دوش ، هتخیر  منوخ  ات  موشیمن  ادج  امش  زا  هتـشاذگ 
بنیز سپ  دندرکیم  تبحـص  هتـسهآ  تسـشن  دنتـشاذگ ، یتشپ  شیارب  دـندرک  لابقتـسا  ترـضح  زا  مداتـسیا ، يرانک  دوش  جراخ  دوز 

دوب مهاوخ  مرح  لها  تشحو  سرت و  راتفرگ  امـش و  ندش  هتـشک  دهاش  ایآ  مردارب  رب  ياو  تفگیم : دریگب  ار  شاهیرگ  يولج  تسناوتن 
اهناوج و نیا  ندـش  هحفـص 348 )  ) هتـشک نم  يارب  تسا ، یگرزب  هثداح  نیا  دـنراد  یمیدـق  هنیک  ام  اـب  ینادـیم  هک  روطناـمه  مدرم  نیا 
؟ يراد عالطا  دوخ  باحـصا  ینورد  تاین  زا  ایآ  ردارب  يا  تفگ : نآ  زا  سپ  تسا ، تخـس  اهکاخ  يور  رب  مشاـهینب  ياـهرمق  ندـیمرآ 
مدرک و ناحتما  ار  اهنآ  مسق ، ادخب  دومرف : درک ، هیرگ  ترضح  دننک ، میلـست  نمـشد  هب  ار  امـش  یتخـس  يراتفرگ و  ماگنه  مسرتیم  نم 

نخس نیا  لاله  یتقو  تسا ، شردام  ریش  هب  كدوک  سنا  زا  شیب  گرم  هب  نانآ  سنا  تسین ، رـس  دوخ  دساف  نانآ  نایم  رد  دنورب  متفگ 
، تسا ینایرع  ریشمش  شتسد  رد  هتسشن و  دید  ار  وا  تفر  رهاظم  نب  بیبح  همیخ  هب  درک  هیرگ  یلاحشوخ  زا  دینش  مالـسلاهیلع  ماما  زا  ار 
، تفگ ار  عقوام  لاله  ییایب ؟ نوریب  تاهمیخ  زا  عقوم  نیا  هک  هدـش  ثعاب  هچ  لاله  يا  تفگ : بیبح  تسـشن  همیخ  رد  رب  تفگ و  مالس 

نآلا بیبح ، يا  تفگ : لاله  متخاـتیم ، ناـنآ  رب  ریـشمش  نیا  اـب  بشما  نیمه  دوبن  ترـضح  رما  راـظتنا  اـقح  هللاو  رگا  هک  تفگ : بیبح 
مالـسلااهیلع بنیز  اـب  نزح  مـغ و  رد  دـننکیم و  يراز  هـیرگ و  ناـنز  مـنکیم  رکف  نـم  تـفر  شرهاوـخ  هـمیخ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

مینادرگرب و اهنآ  بلق  رب  ار  شمارآ  دوخ  نانخـس  اب  اـت  مینک ؟ عمجت  دوخ  ناراـی  اـب  میورب و  تسین  حالـص  وت  رظن  هب  دـنراد ، تکراـشم 
ار ترـضح  باحـصا  دـنداتفا و  هار  رگید  فرط  زا  لاله  فرط و  کی  زا  بیبح  هاگنآ  مقفاوم . تفگ : بیبح  میئادزب  ار  تشحو  سرت و 
ات دـیدرگرب  ناـتیاههمیخ  هب  امـش  تفگ : مشاـهینب  هب  بیبح  دـندش ، عمج  مه  رود  یتقو  دـندمآ  نوریب  ناـشیاههمیخ  زا  دـندرک . ربخاـب 
نم هب  ار  ینایرج  شیپ  یتاظحل  لاله  گنج ، ناریش  يا  دنمتریغ و  افواب و  نارای  يا  تفگ : نارای  هب  سپس  دشکن ، يرادیب  امش  نامـشچ 

؟ دیراد يرظن  هچ  دیئوگب  نم  هب  دننکیم ، هیرگ  هوکـش و  هدـش و  هاگآ  نایرج  زا  تیب  لها  ریاس  نامیالوم و  رهاوخ  درک ، هیرگ  تفگ و 
نیا رگا  هتـشاذگ  تنم  ناکم  نیا  هب  ندمآ  هب  ار  ام  هک  ییادخ  هب  دنتفگ : دـنتخادنا و  ار  ناشیاههمامع  هدرک و  دـنلب  ار  ناشیاهادـص  اهنآ 

ربمایپ شرافـس  مینکیم و  قحلم  ناشلیلذ  دادـجا  هب  هحفص 349 )  ) مینکیم و ادج  ناشنت  زا  ار  ناشیاهرـس  دنـشاب  هتـشاد  هلمح  دصق  موق 
رد وا  رـس  تشپ  نارگید  درک و  تکرح  و  دـیئایب ، نم  اـب  تفگ : هاـگنآ  مینکیم ، تیاـعر  شنادـنزرف  دروـم  رد  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

هدنرب ياهریشمش  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نازیزع  يا  ام و  نارورس  يا  ام و  نازیزع  يا  دز : دایرف  اههمیخ و  ياهبانط  يالبال 
تسامش نامالغ  ياههزین  نیا  میروآیم و  دورف  دنشاب  هتشاد  امش  هب  دصق  ءوس  هکیناسک  ندرگ  رب  ار  اهنآ  هک  تسامش  ناناوج  نامالغ و 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 136 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا اهنآ ) زا  رکشت  يارب  ، ) هللا لآ  يا  دومرف : دوخ  تیب  لها  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مینکورف . امـش  نانمـشد  هنیـس  رب  هک  میروخیم  مسق 
لوسر دزن  ات  دینک  تیامح  همطاف  نادنزرف  زا  ادـخ  كاپ  ناگدـنب  يا  دـنتفگیم  هکیلاح  رد  دـندش ، جراخ  همیخ  زا  دـیوش . جراخ  همیخ 

متـس ام  هب  هک  یناـسک  زا  مینکیم  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  اـم  زور  نآ  دیـشاب و  دنلبرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نانچنآ تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخب  دومرف : دندیدیم ، دندینشیم و  دندوب  رضاح  بیبح  باحـصا  بیبح و  ایآ  دومرف : ماما  دندرک ،

ار شراک  راوس  بحاص و  یبسا  ره  یئوگ  دندیـشکیم  ههیـش  نابـسا  دـمآ و  درگ  ناشیاهبکرم  دز و  جوم  نآ  زا  نیمز  هک  دـندرک  هجض 
داد روتـسد  مردپ  دش  مرحم  مهد  بش  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدرک  لقن  یلاما  رد  هر )  ) قودص خیـش  دـنزیم . ادـص 

، داتسرف بآ  ندروآ  يارب  هدایپ  تسیب  راوس و  یس  اب  ار  ربکا  یلع  شرـسپ  دندومن و  مزیه  زا  رپ  ار  اهنآ  دندنک و  یقدنخ  اههمیخ  فارطا 
نفک هک  دیئوشب  ار  ناتیاهـسابل  دیریگب و  وضو  تسامـش . ياذغ  نیرخآ  هک  دـیروخب  بآ  یگمه  دـیزیخرب و  دومرف : باحـصا  هب  سپس 

هتسشن دش ، هتشک  مردپ  نآ  يادرف  هک  یبش  رد  دومرف : مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  دش . دهاوخ  امش 
ریمعت ار  شریـشمش  وا  دوب و  شرانک  رد  يراـفغ  رذوبا  مـالغ  نوج  دوب و  هتـسشن  مردـپ  درکیم  يراتـسرپ  مراـنک  رد  بنیز  ماهمع  مدوب 

بلاطوأ بحاص  نم  لیصألا  قارـشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  دناوخیم : ار  تایبا  نیا  مردپ  هحفص 350 )  ) هاگنآ درکیم 
ام دـنامهفب  ام  هب  ات  درک  رارکت  ار  تایبا  نیا  راب  هس  ای  ود  لیبس  کلاس  یح  لک  لیلجلا و  یلا  رمألا  امنا  لدـبلای و  عنقی  رهدـلا ال  لـیتق و 

. تساهدش لزان  الب  هک  متسناد  نم  مدومن  تیاعر  ار  توکـس  مدرک و  لرتنک  ار  مدوخ  اما  تفرگ  ار  میولگ  ضغب  میتسناد ، ار  ماما  روظنم 
نانک هلان  ناشک و  نماد  دراد  هگن  ار  دوخ  تسناوتن  دنتـسه  بلقلا  قیقر  نانز  هک  اـجنآ  زا  مدینـش  نم  هک  ار  نانخـس  نآ  ماهمع  یتقو  اـما 

ار نسح  مردارب  یلع ، مردپ  همطاف ، مردام  گرم  درکیم  صالخ  یگدـنز  نیا  زا  ارم  گرم  شاک  نم  رب  ياو  تفگ : دیـسر و  مردـپ  دزن 
ربص هب  ناطیش  دومرف : دومن و  شرهاوخ  هب  یهاگن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناگدنامزاب ، هدنهد  شمارآ  مناگتشذگ و  نیشناج  يا  ماهدید 

بنیز دیمرآیم ، شاهنال  رد  دنتـشاذگیم  دوخ  لاح  هب  ار  اطق  غرم  رگا  دومرف : نکن ، کشا  زا  رپ  ار  تنامـشچ  دنکن ، ادـیپ  هار  وت  ملح  و 
هب سپـس  تسا ، تخـس  نیگنـس و  یلیخ  نـم  لد  رب  رما  نـیا  ياهدرک ، هداـمآ  گرم  يارب  ار  دوـخ  اـیآ  نـم  رب  ياو  تـفگ : مالـسلااهیلع 

مرهاوخ دومرف : دز و  شرهاوخ  تروصب  بآ  تساـخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  داـتفا ، شوهیب  درک و  هراـپ  ار  شاهقی  دز و  شتروص 
زج زیچ  همه  دـنام  دـنهاوخن  یقاب  مه  ناینامـسآ  یتح  درم  دـنهاوخ  نیمز  مدرم  مامت  هک  نادـب  شاب و  روبـص  زاس و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت 

تساـتکی و دـنوادخ  دـندرگیمرب ، هدومن و  ثوعبم  ار  مدرم  هدـیرفآ و  دوخ  تردـق  اـب  ار  تاـقولخم  دـنوادخ  دریمیم ، لاـعتم  دـنوادخ 
هوسا ناناملسم  همه  نم و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب  نم  زا  رتهب  مردارب  مردام و  مردپ ، دوب ، نم  زا  رتهب  مدج  درادن ، یکیرش 
همطل تتروص  هب  نکن ، كاچ  نابیرگ  نم  رطاخب  مهدیم  مسق  مدوخ  ناـج  هب  ار  وت  مرهاوخ  دـنتفر . اـیند  هحفـص 351 )  ) زا تسا  وگلا  و 
بنیز یتـقو  دـیوگیم : هر )  ) دیــس موـحرم  دـناشن . نـم  راـنک  رد  دروآ و  ار  مالــسلااهیلع  بـنیز  ماهـمع  سپــس  اـمنم ، هلاـن  هآ و  نزن و 
بنیز مرهاوخ ، یلب  دومرف : دهدیم ، گرم  زا  ربخ  نانخس  نیا  ردارب  تفگ : دینش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  نانخـس  نیا  مالـسلااهیلع 

هب دـندرک و  هیرگ  زین  ناـنز  درک و  هـیرگ  بـنیز  دـهدیم ، ربـخ  نـم  هـب  ار  دوـخ  گرم  هـک  تـسا  نـم  نیـسح  نـیا  نـم  رب  ياو  تـفگ :
نیـسح ماما  ام ، رب  ياو  يا  انیـسحاو ، هاخااو  هامااو  ایلعاو  ادـمحماو  دیـشک : دایرف  موثلکما  دـندرک ، كاچ  نابیرگ  دـندز و  ناـشیاهتروص 

مامت دنریمیم و  نیمز  لها  مامت  دنوشیم و  یناف  مه  اهنامسآ  نانکاس  نادب  شاب  روبص  مرهاوخ  دومرف : داد و  یلـست  اهنآ  هب  مالـسلاهیلع 
هتـشک یتقو  دیـشاب ، بظاوم  بابر  يا  وت  همطاف و  يا  وت  بنیز و  يا  وت  موثلکما و  يا  مرهاوخ  دومرف : دـنوشیم . كاله  اهنابایب  شوحو 
سپـس دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  دییوگن . ازـسان  دیزادنین و  گنچ  دوخ  تروص  هب  دـینکن  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  نم  گرم  يارب  مدـش 

رگیدکی يالبال  زا  ار  اهبانط  هداد و  رارق  رگیدکی  کیدزن  ار  ناشیاههمیخ  داد  روتـسد  تفر و  شباحـصا  دزن  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
شیپ پچ و  ای  تسار  تمـس  دریگب  رارق  نانآ  رـس  تشپ  اههمیخ  دننک و  هلباقم  نمـشد  اب  وربور  زا  ات  دنـشاب ، اههمیخ  نایم  دنهد و  روبع 

دنارذگ و عرـضت  اعد و  رافغتـسا و  زامن و  هب  ار  بش  مامت  تشگزاب و  دوخ  همیخ  هب  ترـضح  دعب  دـشابن ، نمـشد  زا  ریغ  يزیچ  ناشیور 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 137 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب یهاتوک  تدم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دش  هک  هاگرحس  تسا : لقن  بقانم  زا  راحب  رد  دنتشاد . ار  لاح  نیمه  زین  ترضح  نآ  باحـصا 
ربمایپ رـسپ  يا  يدـید  یباوخ  هچ  هحفـص 352 ) : ) دنتفگ مدـید ؟ یباوخ  هچ  نآلا  دـینادیم  دومرف : دـش  رادـیب  هک  باوخ  زا  تفر ، باوخ 

هیقب زا  شیب  هک  دوب  دیفس ) هایس و   ) قلبا یگس  اهنآ  نایم  رد  دندرک و  هلمح  نم  هب  تدش  هب  ییاهگس  مدید  دومرف : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  نآ  زا  سپ  دوب ، دهاوخ  نم  لتاق  موق  نیا  نایم  زا  صربا  يدرم  منک  نامگ  درکیم  هلمح  نم  هب 
اهنامـسآ و لها  یتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دیهـش  وت  مرـسپ  دومرفیم : نم  هب  دندوب  وا  هارمه  شباحـصا  زا  ياهدع  هک  مدید 

نوخ ات  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسیاهتـشرف  نیا  نک  هلجع  دوب  یهاوخ  نم  شیپ  ار  راطفا  بشما  دـنیوگیم ، کیربت  وت  هب  تشهب  لها 
رد یکـش  تسا و  کیدزن  نیا  زا  نتفر  تقو  هدـش و  ردـقم  زورما  دوشیم  مولعم  مدـید  هک  دوب  یباوخ  نیا  دزیرب  زبس  هشیـش  کی  رد  ارت 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  دنناسرتب  ار  ام  ات  دمآ  ام  يوس  هب  دعسنبا  رگشل  دیوگیم : هللادبع  نب  كاحض  دیوگ ، هر )  ) دیفم خیش  تسین . نیا 
رذیل هللا  ناک  ام  نیهم ، باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحت  الف   » دناوخ ار  هیآ  نیا 

هب تفگ : دینش و  دوب  ریمس  نب  هللادبع  شمان  هک  دعسنبا  رگـشل  نایم  رد  يدرم  بیطلا » نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینمؤملا 
، هداد رارق  نیبیط  زا  ار  وت  دنوادخ  قساف  يا  تفگ : وا  هب  ریـضخ  نب  ریرب  تسا ، هدومن  ادـج  امـش  زا  ار  ام  میتسه  نوبیط )  ) ام هبعک  يادـخ 

رگشل زا  هدمآ  هر )  ) دیـس تیاور  رد  دنتفگ . ازـسان  ار  رگیدکی  سپ  متـسه  ریـضخ  نب  ریرب  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  رگم  وت  رب  ياو  تفگ :
ياهمیخ داد  روتـسد  ترـضح  دش  ادرف  هک  یماگنه  دـندش و  قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هب  رفن  بـش 32  نآ  رد  دعـس  رمع 

دوخ دش و  لخاد  سپـس  دنداد  رارق  هرون  يرگید  فرظ  رد  دندرک و  رطع  گشم و  زا  رپ  ار  یگرزب  يهساک  دنداد  روتـسد  دندرک  بصن 
همیخ برد  يراـصنا  هبردـبع  نب  نمحرلادـبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ریرب  هک  دـناهدروآ  تیاور  هحفـص 353 ) . ) درک وبـشوخ  زیمت و  ار 

؟ تسا ندیدنخ  تقو  هچ  الاح  ریرب  يا  تفگ : نمحرلادبع  دینادنخیم ، ار  نمحرلادبع  ریرب ، دوش  اهنآ  تبون  ترضح  زا  دعب  ات  دنداتسیا 
نآ یلاحـشوخ  زا  نم  ياـهیخوش  نیا  اـما  يریپ ، رد  هن  یناوج  رد  هن  متـسین  هدوبن و  ییوگ  زنط  لـها  نم  دـننادیم  نم  هفیاـط  تفگ : ریرب 
نیا هلیسوب  یتاعاس  منک و  دروخرب  ناملاظ  اب  هک  تسا  نیا  يارب  نم  یلاحشوخ  مسق  ادخب  میتسه ، ناور  نآ  يوس  هب  هک  تسا  یهاگیاج 
لقن مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لماک  رد  هیولوقنبا  مریگب . رارق  نیعلا  روح  راـنک  تشهب  رد  نآ  زا  سپ  منک و  هزراـبم  اـهنآ  اـب  مریـشمش 

يا هدش ، هداد  نذا  امش  لتق  هک  مهدیم  تداهش  دومرف : سپس  دروآ  اجب  ار  زامن  شباحصا  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  هدرک :
هحفص 354) . ) دشاب روبص  دینک و  تیاعر  ار  یهلا  يوقت  موق 

دش رجنم  گنج  هب  رما  هکنآ  ات  دش  عقاو  اروشاع  حبص  هچنآ 

انب  ) دومن عمج  ار  شباحصا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دش  اروشاع  حبص  یتقو  دش  رجنم  گنج  هب  رما  هکنآ  ات  دش  عقاو  اروشاع  حبـص  هچنآ 
ریثم رد  امننبا  و  دـندوب . هدایپ  رفن  دـصکی  هراوس و  رفن  جـنپ  لهچ و  اعمج  مالـسلاهیلع ) رقاب  ماما  لوق  زا  فوهل  رد  دیـس  موحرم  هتفگ  هب 

رد و  دـناهدوب . هدایپ  رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود  یـس  هدـش : لقن  بلاطیبا  نب  دـمحم  زا  راـحب  رد  تسا . هدروآ  ار  لوق  نیمه  زین  نازحـالا 
دروآ درگ  ار  شباحصا  حبص  زامن  زا  دعب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : هر )  ) دیفم خیـش  دندوب . هدایپ  رفن  ود  داتـشه و  تایاور  یـضعب 

نب سابع  هب  ار  شمچرپ  دندوب و  پچ  تمس  رد  رهاظم  نب  بیبح  هنمیم و  رد  نیق  نب  ریهز  دندوب . هدایپ  رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود  یس و 
هک اههمیخ  فارطا  ياهقدنخ  رد  هتوب  مزیه و  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ماما  دوب  هتفرگ  رارق  باحصا  رس  تشپ  اههمیخ  داد  مالسلاهیلع  یلع 

هعمج دنیوگیم  یخرب  هک   ) اروشاع زور  حبص  دروایب . موجه  اهنآ  رـس  تشپ  زا  دناوتن  نمـشد  ات  دننزب  شتآ  ار  نآ  دنزیرب و  دندوب  هدنک 
رگشل هنمیم  درک  تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  رگـشل  نوعلم  دعـس  رمع  دوب ) هبنـش  دنیوگیم  یـضعب  و 

ثبش اههدایپ  هدنامرف  سیق و  نب  ةورع  ناراوس  هدنامرف  دوب ، نوعلم  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هرسیم  نوعلم و  جاجح  نب  ورمع  دعس ، نب  رمع 
ود تسیب و  نوعلم  دعـس  رمع  رگـشل  دادـعت  تسا  لقن  بلاـطیبا  نب  دـمحم  زا  راـحب  رد  دوب . دـیرد  شمـالغ  تسد  رد  مچرپ  یعبر و  نب 
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دوخ لـتقم  رد  فنخموبا  دوب . رفن  رازه  یـس  ناشدادـعت  مالـسلاهیلع ، قداـص  ماـما  هب  بوسنم  یتیاور  رد  و  دوب ، رفن  رازه  هحفص 355 ) )
نوعلم دعـس  رمع  سپـس  دوبن  زاـجح  ماـش و  مدرم  زا  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـندوب  هفوک  لـها  زا  هراوس  رازه  داتـشه  نینوعلم  نآ  دـیوگیم :

رد راوس و  رازه  تسیب  اب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسار  تمـس  رد  داد ، هلمح  روتـسد  پچ  تسار و  تمـس  هب  درک و  عمج  ار  شناراـی 
خیش موحرم  تفرگ . رارق  طسو  رد  رگشل  هیقب  اب  دوخ  داد و  رارق  رگید  راوس  رازه  تسیب  اب  ار  نوعلم  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  پچ  تمس 

شناتسد ماما  درک  تکرح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  رگشل  دومرف : تسا  لقن  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دیوگیم ، هر )  ) دیفم
شیپ ره  رد  یتسه و  نم  دـیما  اهیتخـس  رد  یتـسه و  نم  هاـگ  هیکت  یـشوخان  يراـتفرگ و  ره  رد  وت  اراـگدرورپ ، تفگ : درک و  دـنلب  ار 

رپ نانمـشد  افویب و  ناتـسود  مک و  اههراچ  باتیب ، اـهلد  هک  ییاـهیراتفرگ  اـسب  هچ  ینکیم  لزاـن  شمارآ  ناـنیمطا و  نم  رب  وت  يدـمآ 
شیپ تاجن  هار  يدرک و  لح  ارم  لکشم  وت  سپ  مدرک  ضارعا  وت  ریغ  زا  متـساوخ و  کمک  وت  زا  متـسج و  هانپ  وت  هب  نم  هدش و  تأرج 

دعـسنبا نایرگـشل  تسوت . هب  نم  يهقالع  اهتنم  یتسه و  اهیبوخ  مامت  بحاص  یتسه و  نم  رب  اـهتمعن  ماـمت  یلو  وت  يداد ، رارق  نم  ياـپ 
اب نوعلم  رمـش  دشکیم  هلعـش  شتآ  تسا و  ناشیور  شیپ  قدنخ  دندید  دنداد  نالوج  مالـسلاهیلع  نیـسح  اههمیخ  فارطا  رد  دـندمآ و 
يذ نب  رمش  تسیک ؟ نیا  دندیـسرپ : ترـضح  يدرک ؟ لیجعت  شتآ  هب  دسرب  تمایق  هکنآ  زا  شیپ  نیـسح  يا  دیـشک : دایرف  دنلب  يادص 

يریت اب  تساوخ  هجسوع  نب  ملسم  يرتراوازس . شتآ  نآ  رد  نداتفا  هب  وت  نارچ  زب  رسپ  يا  دومرف : ترـضح  یلب ، دنتفگ : تسا ؟ نشوجلا 
تسا و گرزب  نارگمتـس  زا  ادـخ و  نانمـشد  زا  قساف  نیا  اریز  دـنزادنیب  ریت  ادـتبا  اهنآ  اـت  نکن  ار  راـک  نیا  دومرف : ترـضح  دـنزب  ار  وا 
زا لضاف  مینک . زاغآ  ام  ار  گنج  مرادن  تسود  زادـناین  ریت  وا  يوس  هب  دومرف : سپـس  هداد  نادـیم  تلهم و  وا  هب  دـنوادخ  هحفص 356 ) )

ترـضح دندروآ و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بکرم  وس  نیا  زا  دـندش و  راوس  دعـس  رمع  نارای  دـنکیم : لقن  بلاطیبا  نب  دـمحم  لوق 
وا هب  ترـضح  دوب  مالـسلاهیلع  ماما  يور  شیپ  ریـضخ  نب  ریرب  و  داتـسیا ، باحـصا  زا  يدادعت  اب  دعـس  رمع  رگـشل  لباقم  رد  دش و  راوس 

تـسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تناما  نیا  دیـسرتب  ادخ  زا  مدرم  يا  تفگ : تفر و  شیپ  ریرب  نک ، تبحـص  تعامج  نیا  اب  دومرف 
هچ و  دیاهدمآ ، وا  گنج  هب  یکردم  لیلد و  هچ  هب  امـش  دنتـسه ، وا  نادـنزرف  تیب و  لها  وا ، ترتع  نانیا  هداتـسیا و  امـش  يور  شیپ  هک 

ارجا اهنیا  يهرابرد  ار  وا  روتـسد  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک  تعاطا  دایز  نب  هللادـیبع  ریما  روتـسد  زا  میهاوخیم  دـنتفگ : دـیراد ؟ يروظنم 
هک ار  ییاههمان  دیاهدرک  شومارف  ایآ  هفوک  مدرم  يا  امـش  رب  ياو  دندرگزاب ، دناهدمآ  هک  اجنامه  زا  دیراذگیمن  ارچ  تفگ : ریرب  مینک ،
ناج دیتفگ  دیدرک و  توعد  ار  ناتربمایپ  تیب  لها  امـش ، رب  ياو  دنتفرگ ؟ دهاش  نآ  رب  ادخ  دنتـسب و  وا  اب  هک  ییاهنامیپ  دـیتشون و  وا  هب 

هچ دینکیم  مارح  اهنآ  رب  ار  بآ  دینک و  میلـست  دایزنبا  هب  ار  وا  دیهاوخیم  لاح  دندمآ  امـش  توعد  هب  اهنآ  مینکیم ، ناشیادف  ار  دوخ 
دیتسه یتعامج  دب  هچ  دنکن  باریـس  ار  امـش  تمایق  زور  دنوادخ  دینکیم ، وا  نادـنزرف  هیرذ و  اب  ناتربمایپ  زا  دـعب  هک  تسا  يراتفر  دـب 

رارق امـش  زا  رتشیب  ار  ام  كرد  رتاناد و  ار  ام  هک  ار  يادخ  رکـش  تفگ : ریرب  ییوگیم ، هچ  مینادیمن  ام  تفگ : نایم  نآ  زا  رفن  کی  امش .
تشحو و اراگدرورپ  میامنیم ، تئارب  راهظا  وت  دزن  تعامج ، نیا  درکلمع  زا  نم  اراـگدرورپ  هدوزفا ، امـش  دروم  رد  ار  اـم  شنیب  هداد و 

يزادنا ریت  ریرب  يوس  هب  نانآ  یتسه و  كانبضغ  اهنآ  رب  وت  دننکیم و  تاقالم  ار  وت  هک  ماگنه  نآ  ات  زادنیب  رگیدکی  لد  رد  ار  ناشسرت 
هک راـکبان  مدرم  نآ  هب  داتـسیا و  نوعلم  موق  نآ  يوربور  اـت  دـمآ  وـلج  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 357 )  ) ماما تشگزاب ، ریرب  دـندرک ،

مالسلاهیلع ماما  دیوگیم ، هر )  ) دیفم خیش  دید . دوب  هداتسیا  نایفوک  رگشل  نایم  رد  هک  ار  نوعلم  دعس  رمع  درک . هاگن  دندوب  لیس  دننامه 
هچنآ هب  منک  هظعوم  ار  امش  ات  دینکن  هلجع  دیونشب  ار  منخس  مدرم  يا  دندینـشیم :) بلغا  هیلاح  رد   ) قارع لها  يا  دومرف : دنلب  يادص  اب 

اب مه  رگا  اهبف و  دیدرک  راتفر  نم  اب  فاصنااب  رگا  دنامن  یقاب  يرذع  چـیه  هدرک و  مامت  امـش  رب  ار  تجح  ات  دـیراد  قح  نم  رب  امـش  هک 
دیهدن تلهم  ارم  دیدروآ و  هلمح  نم  هب  هاگنآ  دشابن  امش  ینامیشپ  بجوم  ناتمیمـصت  ات  دینک  لمع  دوخ  ءارآ  هب  دیدرکن  راتفر  فاصنا 

رب درک و  دای  دیاب  هک  نانچنآ  ار  ادخ  دروآ و  اجب  ار  ادخ  دمح  سپـس  نیحلاصلا ،» یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذلا  هللا  ییلو  نا  : » انامه هک 
ياهدنیوگ چیه  زا  نآ  زا  دعب  هن  نآ و  زا  شیپ  ییاسر  مالک  نینچ  داتسرف و  دورد  ناربمایپ  رب  ادخ و  کئالم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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دیهد رارق  باتع  دروم  ار  نآ  دینک و  عوجر  دوخ  هب  سپـس  متـسه ، هک  نم  دینک  هجوت  نم  بسن  هب  دعب  اما  دومرف : سپـس  هدـشن . هدـینش 
نیشناج و رسپ  ایآ  متسین ؟ امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ  تسا ؟ امش  حالص  نم  هب  یمارتحایب  نم و  نتشک  ایآ  دینیبب 

قیدص دوب  هدروآ  ادخ  يوس  زا  هچنآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ینمؤم  لوا  نم  ردـپ  متـسین ؟ ناتربمایپ  يومع  رـسپ 
لوسر نخس  نیا  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  دنکیم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  ادهـشلادیس  هزمح  ایآ  دومن ،

دینک دـییأت  ارم  نانخـس  رگا  هدیـسرن ؟ امـش  هب  دنتـشهب ، ناناوج  ياقآ  ود  اهنیا  دومرف : هک  مردارب  نم و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
بیذکت ارم  رگا  ماهتفگن و  غورد  درادیم  نمـشد  ار  نایوگ  غورد  دنوادخ  متـسناد  یتقو  زا  مسق  ادخ  هب  تسا و  قح  تسار و  هک  دینادب 

لهس يردخ ، دیعسابا  هحفص 358 ) ، ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  زا  دنهدب  ربخ  امش  هب  ار  نانخس  نیا  هک  دنتسه  یناسک  امش  نایم  رد  دینک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مردارب  نم و  يهرابرد  ار  نانخس  نیا  نانآ  دیسرپب ، کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، لهـس  نب 
هچ وا  دینادب  رگا  تفگ : نوعلم  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسین ، یفاک  نم  نوخ  نتخیر  زا  امـش  يراددوخ  يارب  نانخـس  نیا  ایآ  دـناهدینش 
هب هک  منیبیم  ار  وت  نم  مسق  ادخ  هب  رمـش  يا  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دنکیم  یگدنب  ار  ادخ  دوخ  عفن  هب  وا  هک  دید  دـیهاوخ  دـیوگیم 
رهم وت  لد  رب  دنوادخ  اریز  دیوگیم  هچ  وا  یمهفیمن  هک  ییوگیم  تسار  مهدیم  تداهـش  ینکیم و  یگدنب  راهظا  بیرف  عمط و  داتفه 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  ایآ  دیراد  دیدرت  نم  ياههتفگ  هب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  هدز ،
نایم رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  تسین  امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  نم  زج  یـسک  قرـشم  برغم و  نیب  مسق  ادخب  متـسه  امـش  هلآ 

نم زا  ار  نآ  هک  ماهدرب  نیب  زا  ار  امش  لام  ای  دینکیم ، هبلاطم  نم  زا  ار  شنوخ  هک  ماهتشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ  امـش  رب  ياو  رگید ، لیابق 
ماما هاگنآ  دـیوگن . نخـس  مالـسلاهیلع  ماما  ات  دـندرک  همهمه  دـینک ، صاصق  دـیهاوخیم  ماهدرک  دراو  یـسک  رب  یمخز  اـی  دـیهاوخیم 

اههویم دیتشونن  نم  هب  امـش  رگم  ثیرح  نب  دیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجب ، نب  راجح  يا  یعبر ، نب  ثبـش  يا  درک : ادن  مالـسلاهیلع 
رد ییوگیم ؟ هچ  مینادیمن  ام  تفگ : ثعـشا  نب  سیق  دـینکیم ؟ لابقتـسا  نم  زا  زهجم  رکـشل  اب  نونکا  هدـش ؟ زبسرـس  اـهغاب  هدیـسر و 

مریذپیمن ار  تلذ  دوخ  تسد  اب  مسق ، ادخب  هن ، دومرف : ترضح  دنهاوخیمن ، ار  امش  ریخ  زج  اهنآ  اریز  شاب  میلست  دایزنبا  نامرف  لباقم 
دی هتملـسأ  ادیرف  یبأب  يدایق  لضف  هنم  ۀـینملا  رذـح  يدـعلا  یطعی  میظلا ال  یبأ  یبأب  میامنیمن . فارتعا  امـش  لباقم  رد  ناگدرب  دـننام  و 

هحفـص 359)  ) هب و  مربیم ، هانپ  امـش  راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  مدرم  يا  دـندومرف : ترـضح  سپـس  يداـعأ  عمجل  هتبرغ  راد  یف  يدرلا 
: دومرف ناعمس  نب  ۀبقع  هب  دنادرگرب و  ار  شبکرم  ترضح  سپس  مربیم  هانپ  تمایق ، زور  هب  رفاک  ربکتم  ره  زا  امش  يادخ  دوخ و  يادخ 

دمحم نب  ماشه  دیوگیم : شخیرات  رد  يزوج  نب  نمحرلادبع  نب  فسوی  جرفلاوبا  درب . شروی  ترضح  يوس  هب  نمشد  دنبب  ارم  بکرم 
باتک امش  نم و  نیب  مکاح  داد : ادن  تشاذگ و  رـس  يور  ار  نآرق  دنراد  رارـصا  شلتق  رب  اهنآ  دید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هتفگ :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  رگم  دینادیم  لالح  ارم  نوخ  هچ  يارب  مدرم  يا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  ادخ و 
رواب ارم  نخس  رگا  تسا ؟ هدیسرن  امش  هب  دنتشهب ، ناناوج  ياقآ  ود  اهنیا  دومرف  هک  مردارب  نم و  يهرابرد  مدج  نخـس  رگم  متـسین ؟ امش 
منهج هناور  ار  وت  نآلا  داد ؛ ادن  نوعلم  رمش  تسین ، نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ  دیسرپب  يردخ  دیعسوبا  مقرا و  نب  دیز  رباج و  زا  دینکیمن 
نوخ یگس  ایوگ  مدید  باوخ  رد  داد ، ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  ربکا  هللا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  منکیم ،

زا راحب  رد  وگب . یهاوخیم  هچ  ره  وت  منکیم ، یگدنب  مدوخ  عفانم  هب  ار  ادخ  نم  تفگ : رمش  تسین ، وت  زج  نآ  دشونیم و  ار  متیب  لها 
نوعلم دعـس  رمع  یتقو  هدش : لقن  هللادبع  زا  شدج  زا  شردپ  زا  نسحلا  نب  هللادبع  نب  نامیلـس  نب  دمحم  نب  هللادـبع  زا  شدانـساب  بقانم 
بصن دوخ  ياهناکم  رد  ار  اهمچرپ  داد و  رارق  بیترتب  مظنم و  ار  اهنآ  درک و  هدامآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  رگـشل 

: تفگ دـندوب  رگـشل  بلق  رد  هک  هورگ  نآ  هب  سپـس  درک  نییعت  دـنتفرگیم  رارق  رگـشل  پچ  تسار و  تمـس  رد  دـیاب  هـک  يدارفا  درک 
، دمآ مدرم  نآ  شیپ  دش  جراخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیشاب ، وا  فارطا  رد  هقلح  لثم  ات  هرصاحم  ار  نیسح  فرط  ره  زا  دیشاب و  مکحم 

شوگ ار  منانخـس  ات  دیوشیمن  تکاس  ارچ  امـش  رب  ياو  دومرف : اهنآ  هب  دننکـشب ، ار  توکـس  دنتـساوخ  ياهدع  دـندش  تکاس  اهنآ  همه 
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هب دنک  تفلاخم  سکره  دوشیم و  تیاده  دـنک  لوبق  ار  منانخـس  سک  ره  منکیم ، توعد  ریخ  هار  هب  ار  امـش  نم  هحفص 360 )  ) دیهد
رپ مارح  زا  ار  دوخ  مکش  هک  تسنآ  رطاخب  دیهدیمن  شوگ  نم  ياههتفگ  هب  دینکیم و  یچیپرس  نم  روتسد  زا  هک  امش  دتفایم  تکاله 

نایرگـشل هاگنآ  دینکیمن ؟ شوگ  نم  نانخـس  هب  ارچ  دـیوشیمن ؟ تکاس  ارچ  امـش  رب  ياو  هدـش . لفق  هدروخ و  رهم  ناتبلق  دـیاهدرک و 
يا امـش  رب  نیرفن  دومرف : تساخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـشاب ، تکاس  دنتفگ : دـندرک و  شنزرـس  ار  رگیدـکی  نوعلم  دعـس  رمع 

ام ندرگ  يارب  ار  ناتیاهریـشمش  میاهدمآ  امـش  يرای  هب  هک  لاح  دیتساوخ  کمک  ام  زا  ینادرگرـس  ریحت و  ماگنه  هب  دینیبن  ریخ  تعامج 
نودب دیتسارآ و  رگشل  ناتئایلوا  يور  رب  هدرک ، نشور  ار  نآ  امـش  ام و  نمـشد  هک  دیزیریم  ام  رب  ار  هنتف  گنج و  شتآ  و  دیاهدرک ، زیت 

هب دیـسرب و  نآ  هب  هک  تسین  يرگید  زیچ  مارح  زج  ایند  زا  امـش  يوزرآ  دـیاهدش  ناتئایلوا  هیلع  ناتنانمـشد  تسد  تلادـع  قح و  تیاعر 
دیدرک عمط  دشاب  هتـشاد  ام  يارب  ياهدیاف  هک  يراک  ای  دیآ  شیپ  ياهثداح  نآ  يارب  ام  بناج  زا  هکنیا  نودب  دوخ  يایند  زیچان  یگدـنز 
شمارآ اهلد  هدشن و  هدیشک  يریـشمش  زونه  دیدش . حلـسم  ام  هیلع  دیدومن و  كرت  ار  ام  دیدرک ، ینمـشد  ام  اب  دشابن ، امـش  رب  ياو  ارچ 

، دیدرک ییاهاعدا  کبـس ، نادرم  دـننامه  سگم و  زاورپ  دـننامه  دـیدرک ، هلجع  ام  هب  هلمح  رد  اما  تسا  نشور  هنادـنمدرخ  يار  دراد و 
ناطیـش مد  نآرق و  هدـنریگ  هدـیدان ، فلاخم و  هدـنکارپ و  ییاههورگ  دـیتسه و  تما  نیا  نایتوغاط  زا  امـش  اریز  داب  امـش  رب  یتشز  سپ 

زا امـش  بسن  دیـشابیم و  ءایـصوا  ترتع  ءایبنا و  دالوا  هدنـشک  تنـس و  هدـننک  دوبان  نآرق و  هدـننک  فیرحت  هاـنگ و  زاـس  هنیمز  دـیتسه 
هک دیتسه  ینارگتراغ  نادنزرف  امـش  نآرق ، هدـننک  هرخـسم  ناربهر  نایماح  نینمؤم و  هدـننک  تیذا  دـیاهدمآ و  درگ  مه  رود  هک  تسانز 

روهـشم ندرک  راوخ  ییافویب و  رد  هحفـص 361 )  ) امـش مسق  ادخب  يرآ  دـیتشادرب ، تسد  ام  يرای  زا  دـنراد . هیکت  امـش  هب  اهنآ  ناوریپ 
هدرپ ییافویب  ناتیاهبلق  رب  هدرک و  اج  ناتیاهلد  رد  هدرب و  ثرا  ار  ییافویب  امش  عورف  لوصا و  دراد  امش  تاذ  رد  هشیر  امش  یئافویب  دنتسه 

ناـمیپ رب  ادـخ  تنعل  دـیتسه ، تحار  ياهمقل  نابـصاغ  يارب  ریـشمش و  نمـشد  يارب  تادوجوم ، نیرتثیبخ  ناگدـننیب  رب  امـش  هدیـشک ،
دینادب دیتسه ، اهنامه  امش  مسق  ادخب  دیداد . رارق  لیفک  ناتدوخ  رب  ار  دنوادخ  امش  دندرک ، ضقن  ار  نآ  نامیا  لوبق  زا  دعب  هک  ینانکش 

ادـخ و منک ، باختنا  ار  تسپ  يایند  نم  هک  تاهیه  هدرک و  ریخم  تلذ  یئزج و  عاتم  نیب  ارم  دایزنبا )  ) هدازانز دـنزرف  يهدازانز  نآ  هک 
راب ریز  ام  یسدق  سوفن  یگنادرم و  تریغ و  دراد ، ابا  مناگتشذگ  كاپ  ياهنماد  نم و  نیرهاط  دادجا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا ار  امـش  متـشاد و  رذـح  رب  ناتتـشز  درکلمع  زا  ار  امـش  نم  دـینادب  تسین  ناراوگرزب  هتـسیاش  میئل  دارفا  هاـگیاج  يرآ  دوریمن . گـنن 
نا امدق و  نومازهف  مزهت  ناف  دناوخ : ار  رعش  نیا  ترضح  سپـس  ماهدمآ . كدنا  نارای  تاناکما و  هداوناخ و  اب  نم  مدناسرت . یهلا  باذع 
امـش يارب  يزیچ  هودـنا  مغ و  زج  نم ) نتـشک   ) نیا زا  سپ  دـینادب  اـنیرخآ  ۀـلود  اـنایانم و  نکلو  نـبج  اـنبط  نا  اـم  اـنیمزهم و  ریغف  مزهن 
عمج ار  ناتیاکرـش  اههشقن و  مامت  سپ  دناهتـسب  ار  دهع  نیا  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مدج  زا  مردپ  دـسر . رـس  هنامز  رود  ات  دـنامیمن 

تسین ياهدنبنج  چیه  تسامـش . راگدرورپ  مدوخ و  راگدرورپ  هب  نم  لکوت  دیهدن  تلهم  نم  هب  دیدنب و  راکب  ار  ناتیاهبیرف  مامت  دینک و 
ار یطحق  فسوی  نامز  دننام  نک و  عطق  اهنآ  زا  ار  ناراب  اراگدرورپ  میقتسم » طارـص  یلع  یبر  نا  . ) تفرگ دهاوخ  ار  وا  ادخ  هکنیا  رگم 

لتقب ار  اهنآ  دراذـگن و  یقاب  ار  اهنآ  زا  یـسک  ات  دـننک  باریـس  گرم  اب  ار  اهنآ  ات  نک  طلـسم  اهنآ  رب  ار  فیقث  نامالغ  تسرفب  ناـنآ  رب 
دنتفگ غورد  ام  هب  هداد و  بیرف  ارم  اهنآ  اریز  دریگب  اهنآ  زا  ارم  ناوریپ  تیب و  لها  ماقتنا  ارم و  ءایلوا  و  هحفص 362 )  ) ارم ماقتنا  دناسرب و 

نیسحلا و یسنأ  الف  تیـسن  امهم  میدرگیمرب . وت  يوس  هب  هدومن و  هبانا  هدرک و  لکوت  وت  هب  یتسه  ام  راگدرورپ  وت  دندومن . راوخ  ار  ام  و 
دعس رمع  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  سپـس  رذنلا  تایآلا و  تنغأ  امف  ایآ  الت  ارذنم و  ابیطخ  مهیف  ماق  مک  رمزلا  جاوفألا و  هلتق  یلع  ترک  دق 

یشکیم ارم  وت  رمع  يا  دومرف : ترضح  دیایب ، ماما  يور  شیپ  تشاد  هارکا  ار  وا  یلو  دندرک  ربخ  ار  دعـس  رمع  دیایب  دیئوگب  تساجک ؟
اب ار  نیا  دیآیمن و  وت  ریگ  شمدـنگ  مسق  ادـخب  دـنکیم  ناتـسلگ )  ) ناگرگ ير و  یلاو  ار  وت  هدازمارح  رـسپ  هداز  انز  ینکیم  نامگ  و 
رـس منیبیم  نم  ینیبیمن  ار  یـشوخ  يور  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  نم  زا  سپ  نادب  اما  هدـب  ماجنا  یهاوخیم  هچنآ  میوگیم ، تیعطاق 
دعس رمع  دنیامنیم ، يریگفده  ار  نآ  هتـشاذگ و  هقباسم  ناشدوخ  نیب  دننزیم و  ار  نآ  گنـس  اب  اههچب  دناهدرک و  بوچ  يالاب  ار  وت 
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یعمج هتسد  دینکیم  هاگن  دیاهداتسیا و  ارچ  تفگ : شرگشل  هب  دنادرگرب و  ترضح  زا  ار  شتروص  دش و  نیگمشخ  ترضح  نانخس  زا 
راوس نآ  هب  تساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بکرم  زجترم  مالـسلاهیلع  ماـما  سپـس  تسین ، شیب  ياهمقل  هک  دـینک  هلمح 

یگدامآ تلاح  هب  ار  شرگـشل  مالـسلاهیلع  ماما  هدومن : لقن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  هر )  ) قودص خیـش  یلاما  رد  دش .
زا نمـشد  ات  دندرک  رپ  شتآ  اب  ار  نآ  دـندوب  هدرک  رفح  قدـنخ  تروصب  هاگودرا  فارطا  رد  هک  یلادوگ  داد  روتـسد  دروآرد و  یماظن 

شناتسد داتفا  شتآ  هب  شهاگن  یتقو  دمآ  ولج  ینزم  ۀیریوجیبا  نبا  مان  هب  دعس  نب  رمع  رگشل  زا  يدرم  دنک ، گنج  اهنآ  اب  تمس  کی 
. دـیاهدرک هلجع  نآ  هب  ایند  رد  هکیلاـح  رد  مهدیم  تراـشب  شتآ  هب  ار  امـش  نم  نیـسح  ناراـی  نیـسح و  اـی  تفگ : دز و  مهب  مکحم  ار 

شتآ باذع  ایند  رد  ایادخ  دومرف : ترضح  ینزم ، ۀیربوجیبا  نبا  دنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هحفص 363 ) )
نب رمع  رگـشل  زا  يرگید  درم  سپـس  تخوس  و  تخادـنا ، شتآ  نامه  لخاد  هب  ار  وا  درک و  مر  شبـسا  ماگنه  نیا  رد  ناـشچب ، وا  هب  ار 
بآ هنوگچ  هک  دینیبیم  ایآ  نیـسح ، نارای  يا  نیـسح ، يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دوب  يزارف  نیـصح  نب  میمت  شمان  هک  دش  جراخ  دـعس 

؟ تسیک درم  نیا  دومرف : ترضح  دیشچب . یباتیب  اب  ار  گرم  ات  دیشونیمن  نآ  زا  ياهرطق  مسق  ادخب  دنزیم  قرب  یهام  مکش  لثم  تارف 
كاله یگنـشت  زا  زورما  نیمه  ار  درم  نیا  اراگدرورپ  دنباذع ، لها  شردـپ  درم و  نیا  دومرف : ترـضح  تسا . نیـصح  نب  میمت  دـنتفگ :

زا يرگید  درم  دـش . هتـشک  شبـسا  مس  ریز  داتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  تخادـنا  یگفخ  لاح  هب  ار  وا  دـیدش  یگنـشت  هظحل  نامه  رد  نک ،
نارگید زا  يرترب  هچ  وت  مالـسلااهیلع  همطاـف  نب  نیـسح  يا  تفگ : دوب  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  شماـن  هک  جراـخ  دعـس  نب  رمع  رگـشل 

( ضعب نم  اهضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  : ) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  يراد ؟
دیسرپ ترضح  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  رگتیاده  ترتع  تسا و  میهاربا  لآ  زا  دمحم  مسق  ادخب  دومرف : ترـضح  سپس 

نب دمحم  ایادخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  تسا ، يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  نب  دـمحم  دـنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا 
تجاح ءاضق  يارب  رگـشل  زا  دش  دراو  وا  رب  ياهضراع  دـنیبن ، تزع  تمایق  زور  ات  هک  نادرگب  لیلذ  راوخ و  نانچ  زورما  نیمه  ار  ثعـشا 

ماما رب  یگنـشت  نانچمه  و  درم . نفعتم  زاب و  تروع  اب  ثعـشا  نب  دمحم  دز  شین  ار  وا  درک و  طلـسم  وا  رب  ار  یبرقع  دنوادخ  دش  جراخ 
: دومرف تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  سابع  شردارب  مالـسلاهیلع  ماما  هدـمآ : بختنم  رد  درکیم . ادـیپ  تدـش  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح 

يرگید هاچ  درک ، رپ  ار  نآ  بآ  نتـشادن  تلعب  اما  درک  ار  راکنیا  زین  ترـضح  نآ  نکب ، یهاـچ  نک و  عمج  هحفص 364 )  ) ار تناردارب 
هب یگنشت  هاگ  ره  هک  تشذگ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تازجعم  رد  دش . رتشیب  اهنآ  شطع  درک . رپ  بآ  دوجو  مدع  تلعب  زین  نآ  دنک و 

دـمآیم و شیپ  ترـضح  نارای  زا  يدرم  دـیایب  نم  شیپ  تسا  هنـشت  سک  ره  دومرفیم : دـنلب  يادـص  اب  دـشیم  دـیدش  شنارای  ماـما و 
دنوش بآ  ریـس  اـت  دندیـشونیم  بآ  دـندمآیم و  یکی  یکی  دادیم  رارق  ناـنآ  زا  یکی  تسد  فک  رد  ار  دوخ  ماـهبا  تشگنا  ترـضح 

: دیوگیم هر )  ) قودص موحرم  تسا . هدروخن  نونکات  سکچیه  هک  میدروخ  یندیشون  مسق  ادخب  دنتفگیم : رگیدکی  هب  ترـضح  نارای 
درم نآ  دیوگیم : هللادبع ) نب  میهاربا   ) ثیدح يوار  دمآ  ترـضح  نآ  دزن  ینادمه  نیـصح  نب  دیزی  مانب  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  یکی 

داد هزاجا  وا  هب  ترضح  منک ؟ وگتفگ  دعـس  رمع  رگـشل  اب  یهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : هدوب  ینادمه  قاحـساوبا  یئاد 
زا ندناسرت  تشهب و  تراشب  يارب  یتسار  قح و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنوادخ  مدرم ، يا  تفگ : دمآ و  رگـشل  يوس  هب  زین  وا 
رد دنروخیم  نآ  زا  قارع  ياهگس  اهکوخ و  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  داتسرف و  نشور  غارچ  ادخ و  يوس  هب  مدرم  هدننک  توعد  باذع و 

نیسح مسق  ادخب  نک  سب  يدز ، فرح  دایز  دیزی  يا  دنتفگ : دیاهدش . عنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  تارف و  بآ  نیب  امش  هکیلاح 
ترضح نآ  سپس  نیشنب ، دیزی  يا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  میتشاد . هگن  هنـشت  ار  وا  ناینیـشیپ  هک  روطنامه  میرادیم  هگن  هنـشت  ار 

وت يرآ  دنتفگ  دیـسانشیم ؟ ارم  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دندومرف : دنلب  يادص  اب  دنداتـسیا و  هدرک و  هیکت  شریـشمش  هب  دندمآ 
؟ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دج  دینادیم  ایآ  ادخب  ار  امـش  دومرف : یتسه ، وا  هون  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلاهیلع  همطاف  مدرام  دینادیم  ایآ  ادخب  ار  امـش  دومرف : هحفـص 365 ) . ) يرآ شاب  دهاش  ایادخ  راب  دنتفگ :
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يرآ دنتفگ : تسا ؟ مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  دینادیم  ایآ  مسق  ادخب  ار  امـش  يرآ ، شاب  دهاش  ایادخ  دنتفگ : تسا ؟ هلآ  هیلع و 
، يرآ دنتفگ : تسا ؟ مالـسا  رد  ناملـسم  نز  نیلوا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  ترـضح  مگرزب  ردام  دـینادیم  ایآ  دومرف : شاب . دـهاش  ایادـخ 

يومع تسا  تشهب  رد  هک  رایط  رفعج  دینادیم  ایآ  دومرف : يرآ ، دنتفگ : تسا ؟ نم  ردـپ  يومع  ءادهـشلادیس  هزمح  دـینادیم ، ایآ  دومرف :
: دنتفگ تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـشمش  ماهدرک  لیامح  نم  هک  ریـشمش  نیا  دینادیم  ایآ  دومرف : يرآ ، دنتفگ : تسا ؟ نم 

ادخب ار  امش  دومرف : يرآ  دنتفگ : تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همامع  تسا  نم  رس  رب  هک  همامع  نیا  دینادیم  ایآ  دومرف : يرآ ،
نمؤم نز  درم و  ره  یلو  تشاد و  ملح  همه  زا  شیب  رتملاع و  ناناملـسم  همه  زا  دروآ و  مالـسا  همه  زا  لوا  هک  یلع  دینادیم  ایآ  دـنگوس 

تسا و نم  ردـپ  رثوک  ضوح  بحاص  هکیلاـح  رد  دـیاهدرک  لـالح  ارم  نوخ  هچ  يارب  سپ  دومرف : يرآ . دـنتفگ : تسا ؟ نم  ردـپ  تسا 
ار گرم  یگنـشت  اب  هکنیا  رگم  مینکیمن  اهر  ار  وت  اما  مینادیم ، ار  اهنیا  ام  دنتفگ : دوب  دهاوخ  نم  دج  تسد  رد  تمایق  زور  دـمح  مچرپ 

تدـش دوهی  رب  یتقو  ادـخ  بضغ  دومرف : دیـشک و  شنـساحم  هب  تسد  تشاد  لاس  تفه  هاجنپ و  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یباـیرد .
یتقو ادخ  بضغ  تسادخ و  رسپ  حیسم  دنتفگ : هک  تفرگ  تدش  یتقو  يراصن  رب  ادخ  بضغ  و  تسادخ ، رـسپ  ریزع  دنتفگ : هک  تفرگ 

دنتـشک و ار  ناشربمایپ  هک  دـش  دـیدش  یتقو  رگید  ماوقا  رب  ادـخ  بضغ  دـندیتسرپ و  ادـخ  ياـج  هب  ار  شتآ  هک  دـش  دـیدش  سوبحم  رب 
مالسلاهیلع ماما  یتقو  دیوگیم : هر )  ) دیس موحرم  دنتفرگ . ناشربمایپ  دنزرف  لتق  هب  میمصت  هک  دش  دیدش  هاگنآ  مدرم  نیا  رب  ادخ  بضغ 

ماما دش  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص  دندینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  ترـضح  نآ  نارتخد  هحفـص 366 )  ) نارهاوخ و دومرف  نایب  ار  نانخـس  نیا 
دنهاوخ هیرگ  دایز  نیا  زا  دعب  مسق  مناج  هب  دنشاب  تکاس  دیئوگب  دومرف  داتـسرف و  اهنآ  يوس  هب  ار  ربکا  یلع  شدنزرف  سابع و  شردارب 
متروص دوخ  نوخ  هب  هکیلاح  رد  منک  تاقالم  ار  میادخ  ات  مریذپیمن  ار  دیزی ) اب  تعیب   ) دنهاوخیم هچنآ  مسق  ادخب  دومرف : سپس  درک .
نیـسح ماـما  نیب  یتقو  دومرفیم : مدینـش  مردـپ  زا  دومرف : ترـضح  دـناهدرک  لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  مشاـب . هدرک  باـضخ  ار 

وا رس  يالاب  هکیلاح  رد  داتسرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرای  يارب  ار  حتف  ترصن و  دنوادخ  دش  عقاو  گنج  دعـس  نب  رمع  مالـسلاهیلع و 
زا هکنیا  نودب  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  هکنیا  نیب  شنانمـشد و  رب  يزوریپ  نیب  درک  ریخم  ار  ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  هاگنآ  دوب ، زاورپ  رد 

لقن نیدلا  ملاعم  باتک  رد  یـسرن  نیـسح  نب  دمحم  رهاطوبا  ار  بلطم  نیا  . ) درک رایتخا  ار  ادخ  ءاقل  ترـضح  دوش  مک  يزیچ  وا  شاداپ 
مرح زا  تسه  یـسک  ایآ  دهد  هانپ  ام  هب  ادخ  رطاخب  تسیک  دومرف : دنلب  يادص  اب  سپـس  مالـسلاهیلع  ماما  دـیوگیم ، يوار  تسا .) هدرک 
یلا مالغ  یعـسی  الجع  هوحن  یعـسی  رـصنلا  لبقأف  ربخلا  فرـشأ  الا  هنم  يأر  امف  ربتخم  سم  الا  بطخلا  هسم  ام  دـنک ؟ عاـفد  ادـخ  لوسر 

نم ملحلل  ام  کیدـل و  الا  نطو  نم  ملعلل  ام  نییبنلا  نبا  ای  ردـصلا  درولا و  نیب  ناریح  داعف  هدرومب  عمطی  مل  رـصنلا  ردـصاف  ردـتبم  هالوم 
شقنلا ریغ  برتلا  یف  شقنلا  مه  کنم  نیأ  نکل  تلـصو و  اولاص  رمح  یلع  ثیل  نم  ردـقأ  تنکف  مهعومج  یـصقأ  ادرفنم  كاق  رطو ال 

روخ نم  اهنم و  لتق  نم  كاشاح  هتوعدل  یبل  نم  عرسأ  تنکف  ردتقم  کلملا  زیزع  راوج  یلا  اهفرشأ  رادقالا  نم  کتعد  یتح  رجحلا  یف 
هحفص 367)  ) رثألا نیعلاب و  ۀفورعم  سمشلا  ۀفرعم  دقف  نع  الف  كولتقی  نا 

ناشیا تداهش  یگنوگچ  ترضح و  نآ  تیب  لها  ناکیدزن و  نیسح ، ماما  باحصا  گنج 

ناشیا تداهش  ترضح و  نآ  نارای  گنج   < ناشیا تداهش  یگنوگچ  ترضح و  نآ  تیب  لها  ناکیدزن و  نیسح ، ماما  باحـصا  گنج 
ناشیا تداهش  تیفیک  نیسح و  ماما  تیب  لها  ناکیدزن و  گنج  <

ناشیا تداهش  ترضح و  نآ  نارای  گنج 

يرد تشهب  رد  دومرف : ترضح  هدمآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  زا  لقن  هب  یفاک  رد  ناشیا  تداهش  ترـضح و  نآ  نارای  گنج 
اب مالـسا  ناگدـنمزر  تسا و  زاـب  رد  نآ  دـنوریم  نآ  يوـس  هب  ادـخ  هار  ناگدـنمزر  دوـشیم  هتفگ  نیدـهاجملا  باـب  نآ  هب  هـک  تـسا 
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تلذ و سابل  دنوادخ  دنک  كرت  ار  داهج  سک  ره  دنیوگیم ، ابحرم  اهنآ  هب  کئالم  دـنوشیم و  عمج  اجکی  هدـش ، لیامح  ياهریـشمش 
دنکیم لقن  هزمحیبا  زا  ۀعیـشلا  لیاسو  رد  هر )  ) یلماع رح  دمحم  راوگرزب  خیـش  دنکیم . ادیپ  ناصقن  شنید  رد  دـناشوپیم و  وا  رب  رقف 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هدومرف : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دومرفیم : مدینـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ :
ادخ لوسر  زا  شردپ  زا  یلع  نب  دـیز  زا  باتک  نآ  رد  تسین . دوش  هتخیر  ادـخ  هار  رد  هک  ینوخ  هرطق  زا  رتابیز  ادـخ  دزن  ياهرطق  چـیه 

هرطق نیلوا  اب  لوا : تسا : تلـصخ  تفه  دیهـش  يارب  دومرف : ترـضح  هحفـص 368 )  ) نآ هک  هدرک  تیاور  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
كاپ شتروص  زا  رابغ  اهنآ  دراذـگ ، یم  شیروح  نارـسمه  زا  رفن  ود  نماد  رب  ار  شرـس  مود : دوشیم . هدیـشخب  شناهانگ  مامت  شنوخ 

رادهنازخ مراهچ : دنناشوپیم . وا  رب  یتشهب  سابل  موس : امـش . رب  ابحرم  دیوگیم : اهنآ  هب  زین  دیهـش  و  وت ، رب  ابحرم  دنیوگیم  دـننکیم و 
. دـنیبیم تشهب  رد  ار  شدوخ  لزنم  هاگیاج و  مجنپ : دریگب . تساوخ  ار  مادـک  ره  ات  دروآیم  وا  يارب  یتشهب  ياهرطع  یمامت  زا  تشهب 

بجوم هاـگن  نیا  دـنکیم و  رظن  یهلا  هجو  هب  متفه : نک . تحارتسا  یهاوخیم  روط  ره  تشهب  رد  دـش : دـهاوخ  هتفگ  شحور  هب  مشش :
دنکیم لقن  مالسلاهیلع  شدادجا  زا  شردپ  زا  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  ینوکـس  زا  باتک  نآ  رد  تسادهـش . ءایبنا و  مامت  شمارآ 

ندش هتشک  زا  رتالاب  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  رگم  تسه  يرگید  یبوخ  یبوخ ، ره  زا  رتالاب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـیوگیم : هر )  ) دیـس موحرم  درادـن . دوجو  يرگید  یبوخ  ادـخ  هار  رد 

نیسح ماما  رگـشل  يوس  هب  يریت  دمآ و  ولج  نوعلم  دعـس  نب  رمع  دومن . گنج  هدامآ  ار  شنارای  دش و  راوس  نآ  رب  تساوخ و  ار  زجترم 
ریت ماما  رگشل  يوس  هب  ناراب  دننامه  شنایرگـشل  متخادنا و  نم  ار  ریت  نیلوا  هک  دیـشاب  دهاش  دایزنبا  دزن  تفگ : تخادنا و  مالـسلاهیلع 

اهریت نآ  اریز  دـیورب  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  یگرم  يوس  هب  دـنک  تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  دوـمرف : شباحـصا  هب  ترـضح  دـنتخادنا .
نیسح نارای  زا  ياهدع  هکنآ  ات  دندرک  هلمح  مه  رس  بترم  دندیگنج و  ار  زور  زا  یتاعاس  سپ  تسامـش ، يوس  هب  موق  نیا  ياههداتـسرف 
تفرگ تدش  دوهی  رب  تقونآ  ادـخ  هحفص 369 )  ) بضغ دومرف : دیشک و  شنساحم  هب  تسد  ترضح  دندیـسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع 
تدش هاگنآ  سوجم  رب  شبـضغ  دندش و  لیاق  ثیلثت  هب  هک  دش  دراو  يراصن  رب  یتقو  ادخ  بضغ  و  دندش ، لیاق  دالوا  دنوادخ  يارب  هک 
رتـخد رـسپ  لـتق  يارب  هک  دـنکیم  ادـیپ  تدـش  یتـقو  مدرم  نیا  هب  ادـخ  بضغ  دـندرک و  مادـقا  هاـم  دیـشروخ و  شتـسرپ  هب  هک  تفرگ 
یسک دندرک و  يزادناریت  دعـس  نب  رمع  نارای  یمامت  دنکیم : لقن  بلاطیبا  نب  دمحم  زا  هر )  ) یـسلجم موحرم  دندش . دحتم  ناشربمایپ 
نیـسح ناراـی  زا  ناراـب  ریت  نیا  رد  دـناهتفگ : یـضعب  دوـب . هدرک  تباـصا  وا  هب  يریت  هـکنآ  رگم  دوـبن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ناراـی  زا 

یـسر دایرف  ایآ  : » دومرف دنلب  يادص  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دیوگیم : هر )  ) دیـس موحرم  دـندش . هتـشک  رفن  هاجنپ  مالـسلاهیلع 
تعامج نآ  دید  دیزی  نب  رح  یتقو  دیامرفیم : هر )  ) دیفم خیـش  دنکیم »؟ تیامح  ادخ  مرح  زا  یـسک  ایآ  دسریم ؟ ام  دادب  ادـخ  رطاخب 

؟ یگنجب مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  یهاوخیم  وت  ایآ  رمع ، يا  تفگ : دعـس  رمع  هب  دناهدش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  رب  ممـصم 
دوب نم  تسد  رگا  تفگ : دیتسین ؟ یـضار  وا  داهنـشیپ  هب  ایآ  تفگ : دوش . عطق  اهتـسد  دـتفیب و  اهرـس  هک  یگنج  مسق  ادـخب  يرآ  تفگ :

نب ةرق  مان  هب  يدرم  داتسیا . ییاج  رد  داد و  رییغت  ار  دوخ  لحم  رح  هدرک ، يراددوخ  مالسلاهیلع  نیسح  داهنـشیپ  لوبق  زا  وت  ریما  اما  ارچ ،
: تفگ ةرق  یهدـب ، شبآ  یهاوخیمن  تفگ : هن ، تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  تبـسا  اـیآ  تفگ : ةرق  هب  دوـب ، وا  هارمه  شدوـخ  هلیبـق  زا  سیق 
: متفگ رح  هب  اذل  دراد  هارکا  هرظنم  نیا  ندید  زا  دشاب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  دهاش  دهاوخیمن  رح  مدرک  نامگ  مسق  ادـخب 
، درکیم هاـگآ  شمیمـصت  زا  ارم  رگا  مسق  ادـخب  درک . تکرح  دوـب  هک  یناـکم  نآ  زا  رح  سپ  مهد  شبآ  هک  موریم  اـما  ماهدادـن  بآ 

رـسپ يا  تفگ : تفر و  ةرق  شیومع  سپ  دزن  رح  دیوگیم : فنخموبا  هحفص 370 ) . ) متفریم مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  وا  هارمه 
اب یهاوخیمن  دهدیمن ؟) شهانپ  یسک  دهاوخیم و  هانپ   ) دنکیمن شیرای  یسک  دبلطیم و  يرای  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ینیبیم  ومع ،
هب تسا  دـیما  تسا ، ینتفر  نیب  زا  ایند  نیا  ياهتذـل  تفر و  دـنهاوخ  ایند  نیا  زا  مدرم  ییامن ؟ گنج  شباـکر  رد  يورب و  وا  يوس  هب  اـم 

تفر و شرسپ  دزنو  درک  كرت  ار  وا  رح  منیبیمن ، راک  نیا  هب  زاین  نم  تفگ : وا  هب  ةرق  میـشاب ، تداعـس  لها  زا  میـسرب و  تداهـش  ضیف 
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، دـشاب نم  نمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمایق  يادرف  مهاوخیمن  مرادـن و  ار  ادـخ  بضغ  منهج و  شتآ  لمحت  نم  مرـسپ  تفگ :
لها زا  میسرب و  تداهـش  ضیف  هب  تسا  دیما  مینک  گنج  شباکر  رد  میورب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  رـضحم  هب  ات  ایب  نم  اب  مرـسپ 

کیدزن مالسلاهیلع  نیسح  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  رح  دیوگیم : هر )  ) دیفم موحرم  یتداعس . هچ  وکین و  هچ  تفگ  شرـسپ  میوش ، تداعس 
شمادـنا رب  هزرل  دادـن ، ار  شخـساپ  ینک ؟ هلمح  یهاوـخیم  ياهدرک ؟ هدارا  هچ  رح ، يا  تفگ : دـید و  ار  وا  سوا  نـب  رجاـهم  درکیم ،
دنتفگیم نم  هب  رگا  مدوب . هدـیدن  لاـحنیا  هب  ار  وت  هاـگچیه  تسا  كوکـشم  تراـتفر  مسق  ادـخب  تفگ : وا  هب  رجاـهم  هاـگنآ  دوب  هداـتفا 

نیب ار  دوخ  نم  مسق  ادـخب  تفگ : رح  منیبیم ؟ وـت  رد  هک  تسا  یلاـح  هچ  نیا  مدربیمن . ماـن  ار  وـت  زج  تسیک ، یفوـک  درف  نیرتعاـجش 
ار شبـسا  سپـس  دننازوسب ، دننک و  هعطق  هعطق  ارم  دنچ  ره  مهدیمن  حیجرت  تشهب  هب  ار  يزیچ  مسق  ادخب  منیبیم ، ریخم  منهج  تشهب و 

ترـضح داد و  تکرح  يوس  هب  ار  شبـسا  رح  دیوگیم : هر )  ) دیـس موحرم  دش . قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دروآرد و  تکرح  هب 
ار و وت  ءایلوا  لد  نم  نک ، لوبق  ارم  هبوت  مدرگیمرب  وت  يوس  هب  ایادـخ  تفگیم : هتـشاذگ ، شرـس  يور  ار  شتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نامه نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  يا  موش  تیادف  تفگ : رح  هدومن ، لقن  هر )  ) دـیفم موحرم  ماهدـناسرت . ار  تربمایپ  رتخد  دالوا 
رکف مدرک و  فـقوت  هب  روـبجم  ناـکم  نیا  رد  ار  امـش  مدرک  روـبجم  وـس  نیا  هب  متـسب و  ار  امـش  تشگرب  هار  هـک  متـسه  هحفص 371 ) )

اب هچنآ  هاگچیه  دیشکیم  اجنیا  هب  امـش  مدرم و  نیا  راک  متـسنادیم  رگا  ادخب  دسرب . اجنیا  هب  راک  دننک و  راتفر  نینچ  امـش  اب  مدرکیمن 
، یلب دوـمرف : وا  هب  əĘ Š لاهیلع نیـسح  ترـضح  تسا ؟ لوبق  دروم  نم  هبوت  اـیآ  منامیـشپ ، دوـخ  درکلمع  زا  نم  مدرکیمن و  مدرک  وـت 

يور مشاب ، هدایپ  هک  تسنیا  زا  رتهب  مشاب  هراوس  امـش  زا  عافد  رطاخب  ربمایپ  رـسپ  يا  تفگ : رح  وش . هدایپ  دریذـپیم ، ار  وت  هبوت  دـنوادخ 
یتقو تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  رح  دیوگیم : امننبا  دـیماجنا . دـهاوخ  ندـش  هدایپ  هب  مراک  رخآ  منکیم و  هزرابم  اهنآ  اب  مبـسا 

تراشب ریخ  هب  ار  وت  رح  يا  تفگیم : هک  مدینش  دوخ  رس  تشپ  زا  ییادن  رصق ، زا  ندش  جراخ  ماگنه  داتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  دایزنبا 
رواـب نم  منکیم  تکرح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هیلع  نم  هک  درادـن  یتراـشب  نیا  مـسق  ادـخب  مـتفگ : مدـیدن . ار  یـسک  متـشگرب  داـب .

هب مدنزرف ، : » تفگ شدنزرف  هب  رح  سپس  دیوگیم : فنخموبا  يدیـسر . ریخ  شاداپ و  هب  وت  دومرف : ترـضح  مشاب . امـش  عبات  مدرکیمن 
هب دناسر و  لتقب  ار  اهنآ  ناراوس  زا  رفن  داتفه  دیگنج و  اهنآ  اب  تفر و  رگشل  يوس  هب  دش و  راوس  رسپ  نآ  امن » هلمح  ملاظ  موق  نیا  يوس 

يزور ار  نامیالوم  باکر  رد  تداهش  وت  هب  هک  ار  ادخ  رکش  تفگ : دش و  لاحشوخ  رایسب  دید  هتشک  ار  وا  شردپ  یتقو  دیسر . تداهش 
یسک نیلوا  نم  مورب  نادیم  هب  یهدب  هزاجا  نم  هب  مهاوخیم  نم ، يالوم  يا  تفگ : دیسر و  مالـسلاهیلع  ماما  رـضحم  هب  رح  سپـس  درک 

( هر  ) دیفم موحرم  دهد . ریخ  وت  هب  دنوادخ  ورب  دومرف : ترضح  موش . هتـشک  امـش  لباقم  رد  مراد  تسود  درک  جورخ  امـش  رب  هک  متـسه 
ار حلاص  هدنب  نیا  دنیـشنب ، ناتناردام  لد  رب  ناتغاد  هفوک  مدرم  يا  تفگ : تفر و  نادیم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  زا  رح  دیوگیم :

شروش وا  هیلع  نادادماب  سپس  دینک ، یناشفناج  شلباقم  رد  دیوش و  شرما  میلـست  دیآ  امـش  دزن  هحفـص 372 )  ) هب نوچ  دیدرک  توعد 
راتفرگ ار  وا  دـیدرک ، میرحت  ار  زیچ  همه  وا  يارب  انابکر  ـالیخ و  هلتق  یلا  مترث  مکتحاـس  لـح  اـملف  هومتوعد  دیـشکب . ار  وا  اـت  دـینکیم 
یعفن دناوتب  هن  دشاب  امـش  تسد  رد  يریـسا  دننامه  دورب ، ییاج  ادخ  روانهپ  نیمز  نیا  رد  دیراذگن  ات  دیدومن  هطاحا  وس  ره  زا  دیدرک و 
دوهی بآ  نآ  زا  هکیلاح  رد  دیدرک  مورحم  تارف  بآ  زا  ار  وا  لایع و  لها و  نادنزرف و  دنک . عفد  دوخ  زا  ار  يررض  هن  دناسرب و  دوخ  هب 
نیمز رب  یگنشت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرذ  اما  دنوشیم  باریـس  نآ  زا  قارع  ياهگـس  اهکوخ و  دنروخیم . سوجم  يراصن و  و 

. دنکن باریس  ار  امش  تمایق  زور  دنوادخ  دیدومن  شاهیرذ  دروم  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمرح  تیاعر  دب  هچ  دنتفایم ،
هزرابم هب  ار  رگیدکی  رگشل  ود  دیوگیم : داتـسیا . مالـسلاهیلع  ماما  دزن  تشگرب و  دنتخادنا . ریت  وا  هب  هدرک و  هلمح  رح  هب  ینادرم  هاگنآ 

راسی درک . یفرعم  ار  دوخ  یتسه ؟ وت  تفگ : راسی  دمآ . وا  لباقم  هب  ریمع  نب  هللادبع  تفر و  ولج  نایفـسیبا  نب  دایز  مالغ  راسی  دندیبلط .
یتسه یک  وت  هدازانز  يا  تفگ : ریمع  نب  هللادـبع  دـنیایب . نم  گنج  هب  رهاظم  نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  ای  مسانـشیمن ، ار  وت  نم  تفگ :

وا رب  دایزنبا  مالغ  ملاس  داتفا . وا  دز ، ار  وا  ریـشمش  اـب  درک و  هلمح  وا  هب  سپـس  ینک  باـختنا  حطـس  مه  تدوخ  يارب  مدرم  ناـیم  زا  هک 
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پچ تسد  ریمعنبا  هک  درک  هلاوح  وا  هب  یتبرض  مالغ  دشن ، هجوتم  هللادبع  اما  تسا  هلمح  لاح  رد  مالغ  دنتفگ : وا  هب  دایرف  اب  درک  هلمح 
هکیلاح رد  تفر  ولج  دعب  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  ات  درک  يدـیدش  هلمح  وا  رب  سپـس  دـش . عطق  ناشناتـشگنا  هک  تفرگ  نآ  يولج  ار  دوخ 

اب جاجح  نب  ورمع  بکنلا  دنع  راوخلاب  هتسل  و  هحفـص 373 )  ) بضع ةرم و  وذ  ءرما  انأ  بلک  نبا  انأف  ینورکنت  نا  دناوخیم : ار  زجر  نیا 
مالسلاهیلع نیسح  ترضح  هب  یتقو  درب . هلمح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگـشل  تسار  تمـس  هب  دندوب  شهارمه  هفوک  لها  زا  هک  یناسک 

روبع اههزین  زا  دنتـسناوتن  اههراوس  هک  يروطب  دـنتفرگ  اهنآ  يوس  هب  ار  ناشیاههزین  هتـشاذگ و  نیمز  هب  وناز  ترـضح  نارای  دـش  کیدزن 
زین ياهدع  هتشک و  اهنآ  زا  ياهدع  دنداد  رارق  هلمح  دروم  ار  اهنآ  ریت  اب  ترضح  نارای  دننک ، تعجارم  هرابود  ات  دنتشگرب  اههراوس  دننک .
ماما دزن  رح  تفگ : دننکیم  لقن  بلاطیبا  نب  دـمحم  زا  مهب  کیدزن  تایاور  اب  یگمه  لماک  رد  ریثانبا  بقانم و  راحب ، دـندش . یمخز 

هک مشاب  یسک  لوا  هدب  هزاجا  سپ  مداتسیا  امـش  يور  رد  ور  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  ربمایپ ، رـسپ  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هار رد  هک  مشاب  یـسک  لوا  هک  هدوب  نیا  رح  روظنم   ) دنکیم هحفاصم  تدـج  اب  ادرف  هک  مشاب  یـسک  لوا  موش و  هتـشک  امـش  يور  شیپ 
هب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگـشل  زا  هک  دش  یـسک  لوا  اذل  دـندوب ) هدـش  هتـشک  لوا  هلمح  رد  رح  زا  شیپ  ياهدـع  نوچ  مگنجیم  امش 

فیخلا ضرأب  لح  نم  ریخ  نع  فیسلاب  مکقانعا  یف  برضأ  فیـضلا  يوأم  رحلا و  انأ  ینا  دناوخیم : ار  زجر  نیا  تفر و  نمـشد  گنج 
دوب نایفـس  نب  دیزی  شمان  هک  میمت  زا  يدرم  دـش  قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  رح  یتقو  دـنیوگیم : فیح  نم  يرأ  مکبرـضأ و ال 

هدش و یمخز  شوگ  تروص و  هیحان  زا  شبـسا  دوب ، هزرابم  لوغـشم  رح  یتقو  مبوکیم . وا  هب  ار  ماهزین  مسرب  وا  هب  رگا  مسق  ادخب  تفگ :
رح اب  یتقو  درک  تکرح  دوخ  ياج  زا  يرآ و  تفگ : یتشاد ، ار  شیوزرآ  هک  تسا  رح  نیا  دیزی  يا  تفگ : نیـصح  دوب . يراج  شنوخ 

دنام و هدایپ  رح  داتفا و  قمر  زا  شبـسا  هکنیا  ات  دناسر  هحفـص 374 )  ) لتق هب  زین  ار  وا  زا  ریغ  هدایپ  هراوس و  لهچ  ار و  وا  رح  دـش ، وربور 
گنج هب  ردـقنآ  سپـس  رفلا  دـنع  قافرلا  یننکل  رکلا  دـنع  نابجلاب  تسل  ربزه و  دـبل  يذ  نم  عجـشأ  رحلا  لجن  رحلا و  انأ  ینا  تفگیم :

، دوب هدنام  وا  رد  یمقر  زونه  دنتشاذگ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رضحم  رد  دندروآ و  ار  وا  ترضح  نارای  دیـسر . تداهـش  هب  ات  داد  همادا 
رح ایند  رد  مه  وت  دـیمان ، هنوگنیا  ار  وت  ترداـم  هک  روطناـمه  يدرم ) دازآ   ) يرح وت  دومرفیم : درکیم و  حـسم  ار  وا  تروص  ترـضح 

ترضح دوب . يراج  رح  ندب  زا  نوخ  دمآ . وا  رس  يالاب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم : هر )  ) قودص موحرم  ترخآ . رد  مه  یتسه و 
: دندورـس نینچنیا  ترـضح  سپـس  يدش  يراذگمان  هک  روطنامه  ترخآ  ایند و  رد  یتسه  درم  دازآ  وت  رح ، يا  وت  رب  داب  كرابم  دومرف :
رد دیوگیم : هر )  ) دیفم موحرم  حابـصلا  دنع  هسفنب  داجف  انیـسح  يدان  ذا  رحلا  معن  حامرلا و  فلتخم  دنع  روبـص  حایر  ینب  رح  رحلا  معنل 

جورخ دـصق  هک  ترـضح  نارای  زا  کی  ره  هدـمآ : راحب  رد  دنتـشاد . تکارـش  هفوک  لها  ناراوس  زا  يدرم  حرـسم و  نب  بویا  رح ، لـتق 
کیلع و  دادیم : باوج  مه  ترضح  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  دنتفگیم : دندرکیم و  عادو  ماما  اب  دنتـشاد 

(. الیدبتب اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  : ) دـناوخیم ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دـمآ و  میهاوخ  امـش  لابند  هب  مه  ام  مالـسلا ،
عوری ثیل  ریـضخ  یبأ  ریرب و  انأ  تفگ : دیبلط و  زرابم  دوب . ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  هک  تفر  نادیم  هب  ینادمه  ریـضخ  نب  ریرب  نآ  زا  سپ 

موق نآ  هب  هاگنآ  ریرب  نم  ریخلا  لعف  كاذـک  ریـض  نم  يرأ  مکبرـضأ و ال  ریخلا  لـهأ  ریخلا  اـنیف  فرعی  هحفـص 375 )  ) ریزلا دنع  دسألا 
نیملاعلا بر  لوسر  دالوأ  ۀلتق  ای  ینم  اوبرتقا  نییردبلا  دالوا  ۀـلتق  ای  ینم  اوبرتقا  نینمؤملا  ۀـلتق  ای  ینم  اوبرتقا  تفگیم : هدرک  هلمح  یغاط 

نب دیزی  مان  هب  يدرم  دروآرد . ياپ  زا  ار  نانمـشد  زا  رفن  یـس  دـش  گنج  دراو  یتقو  دوب . شنامز  لها  يراق  نیرتهب  ریرب  نیقابلا  ۀـیرذ  و 
دنک تنعل  دـنوادخ  مینک  اعد  ات  ایب  تفگ : ریرب  یتسه ، ناهارمگ  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ : ریرب  هب  دـمآ و  وا  گنج  هب  لـقعم 

دز یفیفخ  هبرـض  ریرب  هب  دیزی  دندرب ، شروی  رگیدکی  هب  سپ  دشکب  ار  لطاب  تسا  قح  ام  زا  مادک  ره  ات  دیوگیم  غورد  هک  ار  سک  ره 
سوا نب  ریحب  مان  هب  يدرم  دش . هتشک  اج  رد  دیسر و  شزغم  هب  ریشمش  تفاکش و  ار  شرس  هک  دز  وا  هب  ياهبرـض  ریرب  تشادن ، يرثا  هک 

دادیم و نـالوج  نادـیم  رد  ناـنچمه  درم  نآ  دیـسر و  تداهـش  هـب  وا  تسدـب  ریرب  دـگنجب و  ریرب  اـب  اـت  دـش  جراـخ  داـیزنبا  رگـشل  زا 
انأ ام  عورلا  یغولا و  ةادغ  لحی  مل  تهرک و  ام  یـصقأ  تآ  ملأ  عراوش  حامرلا  نینح و  ةادغ  ۀـمیمذ  تنأ  ینع و  يزجت  یلـس  دـناوخیم :
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دق عناـقل و  كاذ  دـعب  ینا  ینیدـک و  مهنید  سیل  ۀبـصع  یف  هتدرجف  عطاـق  نیراذـعلا  ذوحـشم  ضیبأ  هبوعک و  هتخت  مل  ینزم  یعم  عناـص 
ۀمهب تلج  مث  اریرب  تلتق  عماس  ۀفیلخلل  عیطم  ینأب  هتیقل  ام  ذا  هللادیبع  غلبأف  عفان  کلذ  نأ  ول  اودلاج  دق  ارسح و  برـضلا  نعطلل و  اوربص 

هحفـص 376)  ) زا یتشک  وت  هکنیا  دـنتفگ : وا  هب  دـناسر  تداهـش  هب  ار  ریرب  سوا ، نب  ریحب  هکنیا  زا  سپ  عراقی  نم  اعد  اـمل  یغولا  ةادـغ 
تمایق يادرف  ياهتـشک ، ار  ریـضخ  نب  ریرب  وت  ریحب ، يا  وت  رب  ياو  يا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  شیومع  رـسپ  هاگنآ  دوب . ادخ  حلاص  ناگدنب 

لعج مهلاتق و ال  تدهـش  ام  یبر  ءاش  ولف  تفگ : نینچ  دـش و  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  تخبدـب  نآ  سپ  ینکیم . تاقالم  ار  ادـخ  هنوگچ 
تنک نیـسح  موی  ۀـضیح و  محرلا  یف  تنک  ینا  تیلایف  رـشاعملا  دـنع  ءانبألا  اهربیعی  ۀبـس  یلع و  اراع  اذ  ناک  دـقل  رباجنبا  دـنع  ءاـمعنلا 

نب بهو  نآ  زا  سپ  دـیامرفیم : هر )  ) یـسلجم همالع  يرط  امقلا  باسحلا  موی  یتجح  ام  یقلاـخل و  لوقأ  اذاـم  اـتأوس  اـیف  رباـقملا  نمض 
هللا یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  زیخرب و  مرـسپ  تفگ : وا  هب  شردام  دوب . شهارمه  زین  شردام  البرک  رد  هک  تفر  نادیم  هب  یبلک  نب  هللادـبع 

زرابم هکیلاح  رد  وا  منکیمن . یهاـتوک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يراـی  رد  منکیم و  ار  راـک  نیا  رداـم  تفگ : نک ، يراـی  ار  هلآ  هیلع و 
رأـث دـعب  يرأـث  كردأ  برحلا  یف  یتلوص  یتلمح و  یبرـض و  نورت  ینورت و  فوس  یبـلکلا  نبا  اـنأف  ینورکنت  نا  تفگیم : دـیبلطیم ،

ردام و دزن  سپـس  دناسر ، تکاله  هب  ار  اهنآ  زا  يدادعت  درک و  هلمح  بعللاب  اغولا  یف  يداهج  سیل  برکلا  مامأ  برکلا  عفدأ  یبحص و 
نیـسح ماما  رطاـخب  اـت  مرـسپ  تفگ : شرداـم  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  اـیآ  رداـم  تفگ : داتـسیا و  اـهنآ  يور  شیپ  تشگزاـب و  شرـسمه 

نکن هجوت  شفرح  هب  تفگ  شردام  نکن . دنمدرد  تدوخ  تبیصم  رد  ارم  تفگ : شرـسمه  موشیمن . یـضار  يوشن  هتـشک  مالـسلاهیلع 
زجر نینچ  تشگزاب و  دـنک . تعافـش  وت  زا  ادـخ  دزن  تمایق  زور  ات  نک  گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  زا  عافد  يارب  درگزاـب و 
ینا برحلا  رم  موقلا  قیذـی  یتح  برلاب  نمؤم  مالغ  برـض  هحفـص 377 )  ) برـضلا ةرات و  مهیف  نعطلاب  بهو  ما  کل  میعز  ینا  دـناوخ ؛

ناراوس زا  رفن  هدزون  دـیگنج و  اهنآ  اب  تشگزاـب  بهو  یبسح  میلع  نم  یهلا  یبسح  بکنلا  دـنع  راوخلاـب  تسل  بضع و  ةرم و  وذ  ءرما 
دـمآ و نادـیم  يوس  هب  تفرگ و  یبوچ  شرـسمه  دـش . عطق  شیاهتـسد  سپـس  دـناسر  تکاله  هب  ار  ناشیاههدایپ  زا  رفن  هدزاود  اـهنآ و 
هب ار  وا  تساوخ  بهو  يدرک . گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  ناکاپ  هار  رد  هک  بهو  يا  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :

مالـسلاهیلع ماما  موش . هتـشک  وت  اب  هکنیا  ات  مدرگیمن  رب  تفگ  تفرگ و  ار  شرهوش  ساـبل  هشوگ  نز  نآ  دـنادرگرب ، ناـنز  ریاـس  يوس 
زا سپ  بهو  تشگرب و  نز  نآ  دـنک . تیانع  تمحر  ریخ و  وت  هب  دـنوادخ  ناـنز ، دزن  درگزاـب  دـهد ، ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  دومرف :
هب دید ، ار  هرظنم  نیا  نوعلم  رمـش  درکیم ، كاپ  شتروص  زا  ار  نوخ  تفر و  بهو  هزانج  رانک  هب  شرـسمه  دنیوگ  دـش . هتـشک  یگنج 

رگشل زا  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  دیسر و  تداهـش  هب  زین  بهو  رـسمه  دز و  وا  رب  ینهآ  دومع  اب  مالغ  نآ  دنزب و  ار  وا  داد  روتـسد  شمالغ 
نیـسح ماـما  تسدـب  دـناهدوب و  ینارـصن  شرداـم  بهو و  هک  مدـید  ار  یتـیاور  دـیوگیم : فلؤم  دـش . هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
تکاله هب  ار  دعـس  نب  رمع  رگـشل  زا  هراوس  رفن  هدزاود  هدایپ و  رفن  راـهچ  تسیب و  گـنج  رد  بهو  دـندوب . هدـش  ناملـسم  مالـسلاهیلع 

ار شرس  دندز و  ار  شندرگ  داد  روتسد  سپس  يراد ، یتعاجش  تبیه و  هچ  تفگ  دمآ و  ولج  نوعلم  دعس  رمع  دش . ریسا  سپـس  دناسر ،
هب هک  تخادنا  دعس  نب  رمع  رگشل  يوس  هب  سپس  دیسوب  تشادرب و  ار  وا  رس  شردام  دنتخادنا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگـشل  يوس  هب 

ار اهنآ  زا  رفن  ود  درک و  هلمح  اهنآ  هب  تشادرب و  ار  همیخ  كریت  بهو  ردام  سپـس  دش . هتـشک  زین  وا  دروخ و  دعـسنبا  رکـشل  زا  يدرم 
. دیتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفص 378 )  ) مدج هارمه  ترـسپ  وت و  درگزاب ، بهو  ردام  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  تشک .

دیما دنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  نکن . عطق  ارم  دـیما  ایادـخ  تفگیم : هکیلاح  رد  تشگرب  زین  وناب  نآ  تسین . بجاو  نانز  رب  داهج 
تلدبتسا اهدیـس و  تاذ  یف  انفلل  تقباست  اهییحی  لتقلا  كاذ  نا  اهدنع  اهـسفنأ و  لتقلل  تلذب  اهل  یبوط  بهوما . يا  دنکیمن  عطق  ار  وت 

نب دلاخ  شرـسپ  نآ  زا  سپ  دیـسر ، تداهـش  هب  ات  دیگنج  ردـقنآ  تفر و  نادـیم  هب  يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  نآ  زا  سپ  اهیراب  دـنع  راوجب 
یمیمت هلظنح  نب  دعس  اهنآ  زا  سپ  دیوگیم : بلاطیبا  نب  دمحم  دیسر . تداهـش  هب  ات  درک  هزرابم  ردقنآ  مه  وا  تفر و  نادیم  هب  ورمع 

هب یجحذم  هللادبع  نب  ریمع  وا و  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دومن  يدیدش  گنج  درک و  هلمح  سپـس  دـناوخ ، زجر  تفر و  نادـیم  هب 
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نینچ تفر و  نادیم  هب  هجسوع  نب  ملسم  نآ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  یلجب  هللادبع  یبابـص و  ملـسم  تسد  هب  ات  دیگنج  تفر و  نادیم 
گنج سپـس  دمـص  رابج  نیدب  رفاک  دشرلا و  نع  دئاح  اناغب  نمف  دسأینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم  دبلوذ  یناف  ینع  اولأست  نا  دناوخ : زجر 
شرس يالاب  رهاظم  نب  بیبح  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تشاد  ندب  رد  یقمر  داتفا ، نیمز  رب  رایـسب  تاحارج  رثا  رب  دومن و  يدیدش 
بیبح سپس  الیدبت ) اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف   ) ملـسم يا  دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ  دندومرف : ترـضح  دنتفر .
یفیعض يادص  هب  زین  ملسم  مهدیم . هدژم  تشهب  هب  ار  وت  تسا  یگرزب  مغ  نم  يارب  وت  نداتفا  نیمز  هب  ملسم  يا  تفگ : تفر و  کیدزن 

هچ ره  متشاد  تسود  هحفص 379 ) ، ) میآیم وت  رس  تشپ  مهنم  هک  متسنادیمن  رگا  تفگ : بیبح  دهد . تراشب  ریخ  هب  ار  وت  ادخ  تفگ :
نیسح ماما  هب  درک  هراشا  و   ) ناشیا زا  تیامح  هب  منکیم  تیصو  ار  وت  تفگ : ملـسم  مدادیم . ماجنا  نم  ات  يدرکیم  تیـصو  یتساوخیم 

. دیسر تداهش  هب  سپس  ممشچ ، يور  هب  تفگ : بیبح  يوش . هتشک  ات  گنجب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  تیامح  رد  ردقنآ  مالـسلاهیلع )
ملسم زینک  دناهدروآ  اقوذت  مامحلا  یتح  هنود  لت  اق  لاق  ابیبح  ۀجسوعنبا  یصوأ  اقیفش  قیفشلا  هترصنب  یصوی  مهتامم  دنع  ءایحا  هورـصن 

هجسوع نب  ملسم  ام  هک  دندادیم  تراشب  مه  هب  دعس  نب  رمع  نارای  هجسوعنبا . ياو  نم  يالوم  ياو  تفگیم : دزیم و  هلان  هجسوعنبا 
ریقحت ار  دوخ  دـیتشک و  ار  دوخ  ناتناتـسد  اب  امـش  دننیـشنب . ناتیازعب  ناـتناردام  تفگ : دوب  اـهنآ  کـیدزن  هک  یعبر  نب  ثبـش  میتشک . ار 

نیملسم نایم  رد  گرزب  یهاگیاج  وا  میتسه  میلست  وا  لباقم  رد  هکیئادخب  دیتشک ؟ ار  هجسوع  نب  ملسم  هکنیا  زا  دیلاحـشوخ  ایآ  دیدرک .
سپ دنسربارف . ناناملسم  رگشل  هکنآ  زا  شیپ  دناسر  تکاله  هب  ار  نیکرشم  زا  رفن  شش  ناجیابرذآ  گنج  رد  هجسوع  نب  ملـسم  تشاد .
نید هنید  یلع و  نید  یلع  انأ  یلجبلا  عفان  نبا  انأ  دناوخ : ار  زجر  نیا  درک و  يدیدش  گنج  تفر و  نادـیم  هب  یلجب  عفان  نب  لاله  نآ  زا 

وت تفگ : لاله  متـسه . نامثع  نید  رب  نم  تفگ : دوب ، ثیرح  نب  محازم  وا  مان  دمآ . نادیم  هب  وا  اب  گنج  يارب  ۀعیطقینب  زا  يدرم  یبنلا 
هچ اب  دینادیمن  ایآ  اهقمحا  يا  دز : دایرف  جاجح  نب  ورمع  سپ  دناسر . لتق  هب  ار  وا  درک و  هملح  وا  هب  لاله  هاگنآ  یتسه  ناطیش  نید  رب 

. دنگنجیم امـش  اب  دـنگرم  بلاط  هکیناسک  یهاگآ و  شنیب و  نابحاص  شوهزیت ، هدـبز و  نارواگنج  هحفص 380 ) ( ؟ دیگنجیم یناسک 
هتشک ناتهمه  دینکن  هلمح  اهنآ  هب  گنس  اب  رگا  مسق  ادخب  تشک . دنهاوخ  ار  امـش  همه  تسین . اهنآ  اب  هزرابم  ناوت  ار  امـش  زا  مادکچیه 

اهنآ هن  دنتشاد  ار  اهنآ  اب  گنج  دصق  هک  داتـسرف  نادیم  هب  ار  یناسک  اذل  یتفگ ، هک  تسنامه  نخـس  تفگ : نوعلم  دعـس  رمع  دیوشیم .
نیـسح ماـما  رگـشل  کـیدزن  جاـجح  نب  ورمع  دـیبلطب ، زراـبم  دـیتفر  اـهنآ  يوس  هب  ییاـهنت  هاـگ  ره  تفگ : دـنگنجب ، دنتـساوخیمن  هک 

اب هدـش و  جراـخ  نید  زا  هکیناـسک  اـب  گـنج  رد  دـیریگب و  يدـج  ار  دوخ  تیعمج  تعاـطا و  هفوک  لـها  يا  تفگ : دـش و  مالـسلاهیلع 
ایآ ینکیم  کیرحت  نم  هیلع  ار  مدرم  جاجح ، رسپ  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـشاب . هتـشادن  دیدرت  دناهدرک  تفلاخم  ناشماما 

سپـس تسا . شتآ  هب  نداتفا  هتـسیاش  هدش و  جراخ  نید  زا  یـسک  هچ  دنادیم  ادخ  یتسه ؟ تباث  نید  رد  وت  ماهدـش و  جراخ  نید  زا  نم 
درگ دنتسشن و  بقع  شنارای  ورمع و  سپس  دندرک  گنج  یتاعاس  درک و  هلمح  تارف  فرط  هب  رگشل  تسار  تمس  رد  جاجح  نب  ورمع 
ماما نارای  درک . هلمح  رگـشل  پچ  تمـس  رب  نوعلم  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نآ  زا  سپ  دـیوگیم : بلاطیبا  نب  دـمحم  دـش . عطق  راـبغ  و 
رگم دندرکیمن  هلمح  هفوک  لها  هب  یفرط  چیه  زا  دـندرک و  يدـیدش  گنج  اهنآ  اب  دـندوب  هراوس  رفن  ود  یـس و  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ماما رگـشل  يوربور  ار  اهنآ  تساوخ و  زادـناریت  رفن  دـصناپ  اب  ار  ریمن  نب  نیـصح  نوعلم ، دعـس  رمع  دـندومنیم . هدـنکارپ  ار  اهنآ  هکنآ 
نیا دننک و  هلمح  هفوک  رگشل  هب  ناراوس  دنتشاذگیمن  دندرکیم و  يزادنا  ریت  ترضح  نارای  يوس  هب  اهنآ  داتـسرف . مالـسلاهیلع  نیـسح 

، دوبن نکمم  دمآو  تفر  وس  کی  زا  زج  هک  تفای  تدـش  گنج  نانچ  زور  طسو  رد  دـش و  زور  طسو  هکنیا  ات  تشاد  همادا  گنج  نینچ 
کیدزن رایـسب  گنج  رد  رگیدـکی  هب  فرط  ود  هک  دـندوب  گنتاگنت  مدرم  هحفـص 381 )  ) دوب و دایز  تیعمج  ماحدزا  ردـقنآ  هک  نوچ 

نیب اهنآ  دننزب . مه  رب  ار  ناشیا  فوفص  دننک و  هطاحا  پچ  تسار و  زا  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ار  ینادرم  هللا ) ۀنعل   ) دعـس نب  رمع  دندوب . هدش 
تراغ هب  ار  وا  دـندربیم  شروی  اهنآ  زا  یکی  رب  دـنتخادنا و  هلـصاف  ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  رفن  راهچ  هس و 

دعـس رمع  نارای  دینازوسب . شتآ  اب  اههمیخ )  ) ار اهنآ  تفگ : دعـسنبا  دندناسریم . تداهـش  هب  دندزیم و  ریت  اب  کیدزن  زا  دـندربیم و 
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يوس هب  دننکب  ار  راک  نیا  رگا  هک  دننازوسب ، دیراذگب  دینک و  اهر  ار  اهنآ  دندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دـنتخورفارب . اههلعش 
ار نانز  تفگ : تفر و  وا  دزن  یعبر  نب  ثبـش  هک : دناهدروآ  دوب . هدومرف  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـش  روط  نامه  سپ  دـننکیمن ، هلمح  امش 
زا یبابض  هرذعابا  دندرک و  هلمح  نیق  نب  ریهز  نارای  وس  کی  زا  طقف  تفای  همادا  گنج  درک  مرش  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  میناسرتب !؟

نارای و یمک  رطاخ  هب  هک  دشیمن  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  رتشیب  رفن  ود  ای  یکی  زج  دنتـشک و  ار  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش نارای 
مشچ هب  تارفن  ترثک  رطاخ  هب  یلو  دشیم  هتشک  هد  رفن  هد  هللا ) هنعل   ) دعـس نب  رمع  باحـصا  زا  دروخیم و  مشچ  هب  ناشیا  تارفن  تلق 
رایسب نایرگشل  نیا  تنابرق ، هب  نم  ناج  هللادبعابا  ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  دید  نینچ  نوچ  يوادیـص  همامتوبا  دمآیمن .

رد ار  دنوادخ  مراد  تسود  دنروآرد . ياپ  زا  ار  ام  همه  هکنیا  رگم  دنـشکب  دنناوتیمن  ار  امـش  زگره  مسق  ادـخب  دنتـسه  کیدزن  امـش  هب 
نامز دومرف : درک و  هراظن  ار  نامـسآ  دومن و  دنلب  ار  شرـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مشاب . هدـناوخ  ار  زامن  نیا  هک  میامن  تاقالم  یلاح 

نایرگـشل زا  دومرف : تسا . رهظ  زامن  تقو  لوا  نالا  هلب  دهد . رارق  یعقاو  نارازگ  زامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدش ، رکذـتم  ام  هب  ار  رهظ  زامن 
امـش هک  تسین  لوبق  زامن  نیا  دز : دایرف  ریمن  نب  نیـصح  میناوخب . زامن  ات  دـنراذگب  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  دـیهاوخب  ماـش  هحفص 382 ) )
لوبق وت  زا  دوشیمن و  لوبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  زامن  ینکیم  نامگ  وت  تفگ : شباوج  رد  رهاظم  نب  بیبح  دیناوخیم .

ریمننبا بسا  تروص  هب  ریشمش  اب  دومن و  هلمح  زین  هر )  ) بیبح درک و  هلمح  هللا ) هنعل  هیلع   ) ریمن نب  نیـصح  سپ  راکهانگ . يا  دوشیم 
هتفر و وا  کمک  هب  دندیـسرت و  هنحـص  نیا  زا  شباحـصا  داتفا . نیمزب  بسا  يور  زا  ریمننبا  دـش و  دـنلب  شیاپ  ود  يور  رب  بسا  سپ  دز 
رد ناشیا  میناوخب . ار  رهظ  زامن  ات  دیتسیاب  نم  لباقم  رد  دومرف : هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنداد . شتاجن 

دنیوگیم دندناوخ . فوخ  زامن  مالسلاهیلع  ماما  باحصا  زا  یمین  هک  يوحن  هب  دنریگب  ار  نمـشد  ياهریت  يولج  ات  دنداتـسیا  ماما  لباقم 
فرط هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  ره  دنداد . رارق  فده  ریت  اب  ار  وا  سپ  دمآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیپاشیپ  یفنح  هللادبع  نب  دیعس 

: تفگیم داتفا و  نیمز  هب  هک  دـندومن  يزادـنا  ریت  وا  يوس  هب  ردـقنآ  درکیم و  نینچ  ترـضح  لـباقم  رد  زین  وا  تفریم  پچ  تسار و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  تربمایپ  هب  نم  زا  ادـنوادخ  دـندش ، نآ  راتفرگ  دومث  داع و  موق  هک  یتنعل  ناـمه  هب  نک  تنعل  ار  موق  نیا  ادـنوادخ 
هللا ۀـمحر   ) تفر ایند  زا  سپـس  میامن  يرای  ار  وت  لوسر  دـنزرف  متـساوخیم  راک  نیا  اب  نم  میاـهمخز . درد  زا  وگب  وا  هب  ناـسرب و  مـالس 

دناهدروآ یضعب  دیوگیم : امننبا  دوب . هدروخ  وا  هب  هک  ییاههزین  ریـشمش و  تابرـض  زجب  دوب  هدومن  تباصا  ریت  هدزیـس  وا  ندب  رب  هیلع )
زا شباحصا  ترضح و  هک  یماگنه  دیوگیم : فنخموبا  دندناوخ . زامن  هراشا  اب  يدارف و  تروصب  شباحصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 

نیا نم  نارای  هحفـص 383 )  ) يا دومرفیم : دندومنیم و  صیرحت  کیرحت و  گنج  هب  ار  شنارای  ترـضح  دـندش ، غراف  ندـناوخ  زامن 
، هداد تنیز  ار  شیاهرـصق  تسا و  هدیـسر  نآ  ياههویم  تسا و  يراج  نآ  ياهرهن  هدوشگ و  امـش  يور  هب  ار  شیاهرد  هک  تسا  تشهب 
رد هک  دنتسه  یئادهش  نانیا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا  دنتسه و  امش  اب  سنا  قاتـشم  شیاهنیعلاروح  اهناملغ و 
هب دنتسه و  يواملا  تنج  هب  امـش  حاورا  ندیـسر  امـش و  مودق  رظتنم  یگمه  هک  تسا  یلع  مردپ  نیا  دناهدیـسر و  تداهـش  هب  وا  باکر 
هللا لوسر  سیماون  مرح و  زا  دینک ، تیامح  ادخ  نید  زا  نم  نارای  يا  سپ  دنتسه ، امش  رادید  قاتـشم  دنهدیم و  نیرب  دلخ  تراشب  امش 

دندرکیم كاچ  نابیرگ  دندمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  ینیـسح  مرح  نانز  ماگنه  نیا  رد  تفگ : فنخموبا  دـینک . عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دنزرف ناتماما ، زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  ادـخ و  نید  زا  نینمؤم  تعامج  يا  نیملـسم و  هورگ  يا  دـندروآیمرب  داـیرف  و 

شیامزآ ناـحتما و  اـم  هطـساوب  ار  امـش  یلاـعت  دـنوادخ  دـینک . تیاـمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
امـش دیتسه . ادخ  تشهب  رد  تیب  لها  ناگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامدـج  راوج  رد  ام  ناگیاسمه  امـش  دـینادب  دـیامنیم .
نانز نانخـس  نوچ  مالـسلاهیلع  ماما  نارای  تفگ : يوار  دنادرگ . كرابم  ام  يارب  ار  امـش  دنوادخ  دینک  عافد  دیتسه ، ام  نارای  ناتـسود و 
يادف ام  نوخ  ناج و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  يا  هک  دنتفگ  نینچ  ناور  کشا  دایرف و  هلان و  اب  دندینـش  ار  ینیـسح  مرح 

نانمشد هیحان  زا  ياهمدص  ءوس و  رظن  هک  میهدیمن  هزاجا  میتسه  هدنز  ام  ات  مسق  ادخب  امش . حاورا  يادف  هب  ام  حاورا  امـش . نوخ  ناج و 
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میدقت تکاله  ياهغیت  هب  توکلم  هب  جورع  يارب  ار  دوخ  مینکیم و  هیده  ادخ  نانمشد  ياهریشمش  هب  ار  شیوخ  ناج  ام  دسرب . امـش  هب 
ره تسا  راگتسر  قیقحت  هب  میشونب . گرم  تبرش  ام  اهنت  میراد و  هگن  رودب  رفک  نایرگشل  لاگنچ  زا  ار  امش  هنوگنیا  هک  دیاش  میئامنیم 

نمحرلادبع سپـس  دیوگیم : هر )  ) یـسلجم موحرم  دهد . تاجن  گرم  زا  ار  امـش  دروآ و  تسدب  يریخ  زور  هحفـص 384 )  ) نیا رد  هک 
نـسح نیـسح و  نید  یلع  ینید  نزی  لآ  نم  هللادبع  نبا  انأ  تفگیم : نینچ  نیا  هکیلاح  رد  دش  نادیم  یهار  دربن  يارب  ینزم  هللادـبع  نب 
ترثک هکنیا  ات  درک  ینایامن  گنج  درب و  هلمح  نمـشد  نایرگـشل  هب  نمتؤملا  دـنع  زوفلا  كاذـب  اوجرأ  نمیلا  نم  یتف  برـض  مکبرـضأ 

دش و جراخ  هللا ) همحر   ) يراصنا هطرق  نب  ورمع  وا ، زا  سپ  دیوگیم : هللا ) همحر   ) دیس دیسر . تداهش  هب  تخاس و  ناوتان  ار  وا  نمـشد 
تفر و دعس  رمع  نایرگـشل  گنج  هب  وا  داد . نادیم  هب  نتفر  هزاجا  وا  هب  ترـضح  دریگب ، گنج  نذا  ات  دمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن 
ات دـسرب ، اهنامـسآ  راگدرورپ  ءاقل  هب  تساوخیم  رتدوز  هچ  ره  هک  ییوگ  دومن ، لاتق  دـگنجیم  یمیظع  شاداـپ  يارب  هک  یـسک  دـننام 

ياهزین چیه  دادیم  ماجنا  مه  اب  ار  عافد  گنج و  دیشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  اعیمج ) هللا  مهنعل   ) دایزنبا نایرگـشل  زا  يریثک  عمج  هکنیا 
ناج اب  وا  هکنیا  رگم  دـمآیمن  يریـشمش  تفرگیم و  ارنآ  يولج  وا  هکنیا  رگم  دـماین  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  يوس  هب 

هطساوب داتسیا و  راوتسا  نآ  ربارب  رد  وا  هکنیا  رگم  دماین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  یهورکم  چیه  داتـسیایم و  نآ  ربارب  رد  شیوخ 
امـش هب  شیوخ  دهع  هب  ایآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : درک و  ياهراظن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دـیدرگ  تقاط  مک  تشادرب  هک  ییاهمخز 
وگب ناسرب و  ارم  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  سپ  دوب  یهاوخ  نم  لباقم  رد  تشهب  رد  وت  يرآ  دومرف : ترضح  مدرک ؟ افو 

ياهدرب هک  رذوبا  مالغ  نوج  سپـس  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  ردقنآ  يراصنا  هطرق  نب  ورمع  سپ  دـش . مهاوخ  قحلم  وا  هب  يدوز  هب 
. وش ادج  ام  زا  یتسه  تیفاع  لابندب  رگا  نم ، فرط  زا  يراتخم  وت  تفگ : وا  هب  هحفص 385 )  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  تساخرب . دوب  هایس 

وبدب نم  مسق  ادخب  منک . اهر  ار  امش  یتخس  رد  هنوگچ  ماهدوب ، امش  راوخ  هزیر  سیل و  هساک  یشوخ  رد  نم  هللا  لوسر  نبای  تفگ : نوج 
بسح و شوخ و  میوب  دـسرب  نم  هب  نآ  زا  یمیمـش  مورب و  تشهب  هب  رگا  سپ  تسا  هایـس  مگنر  متـسه و  تسپ  ياهداوناـخ  زا  متـسه و 

جوزمم ناگرزب  امش  نوخ  اب  نم  هایس  نوخ  ات  میوگیمن  كرت  ار  امش  زگره  ادخب  دوشیم . دیفس  میور  هرهچ و  فیرـش و  دنلب و  مبـصن 
نینچ تفر و  رازراک  نادیم  هب  گنج  يارب  رذیبا  هایـس  مالغ  نوچ  دیوگیم : بلاطیبا  نب  دـمحم  هک  هدروآ : هر )  ) یـسلجم همالع  دوش .
سپـس دروملا  موی  ۀنجلا  هب  وجرأ  دـیلاو  ناسللاب  مهنع  بذأ  دـمحم  ینب  نع  ابرـض  فیـسلاب  دوسألا  برـض  رافکلا  يرت  فیک  تفگیم :

: دومرف دـمآ و  وا  نوخ  هب  هقرغ  رکیپ  دزن  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  دیـسر  تداهـش  هب  نمـشد  رگـشل  تسد  هب  هک  دـیگنج  ردـقنآ 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  اب  ار  وا  نادرگ و  روشحم  ناکین  اب  ار  وا  نادرگب و  شوخ  ار  وا  يوب  ینارون و  ار  شتروص  ادـنوادخ 

هنحـص هب  مدرم  اروشاع  نایرج  زا  دـعب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  امن . انـشآ  سونأم و  هلآ 
هکیلاح رد  دنتفای  شندش  هتشک  زا  زور  هد  زا  دعب  ار  نوج  ندب  دندومن . نفد  ار  ناشیا  نارای  یبن و  لآ  ناگتشک  دندمآ و  هاگلتق  گنج و 

ماما هب  تساخرب و  يوادیص  دلاخ  نب  ورمع  سپس  دیوگیم : هر )  ) دیـس دیـسریم . ماشم  هب  کشم  نیـشنلد  يوب  وا  نوخ  هب  هقرغ  ندب  زا 
زا لبق  هک  مهاوخیمن  هحفص 386 )  ) مدنویپب امش  دیهش  باحصا  هب  مهاوخیم  موش  تیادف  هللادبعابا  ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هب دعب  یتعاس  زین  ام  هک  نک  دربن  ورب و  شیپ  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  منیبب . هتـشک  ار  مشاهینب  نادناخ  زا  رفن  کی  یتح  نم 

تداهـش هب  نانیدیب  نآ  تسد  هب  ات  دیگنج  ردقنآ  تفر و  ادـخ  نانمـشد  اب  رازراک  هب  يوادیـص  دـلاخ  نب  ورمع  دـش . میهاوخ  قحلم  وت 
ترـضح نآ  هب  ات  داتـسیا  ترـضح  نآ  لباقم  رد  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هب  هر )  ) یماـش دعـس  نب  هلظنح  نآ  زا  سپ  دیـسر .

ینا موق  اـی  : ) داد ادـن  نینچ  هلظنح  دومنیم . تباـصا  وا  يولگ  تروص و  هب  نانمـشد  ياهریـشمش  اـههزین و  اـهریت و  سپ  دـسرن . یبیـسآ 
فاخأ ینا  موق  ای  دابعل و  املظ  دـیری  هللا  اـم  مهدـعب و  نم  نیذـلا  دومث  داـع و  حون و  موق  بأد  لـثم  بازحـألا ، موی  لـثم  مکیلع  فاـخأ 

دیوشیم راچد  یهلا  باذع  هب  هک  دیشکن  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مدرم  يا  مصاع ) نم  هللا  نم  مکل  ام  نیربدم  نولوت  موی  دانتلا  موی  مکیلع 
هب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدرک  لقن  بقانم  بحاص  دیوگیم : هر )  ) یـسلجم همالع  دوب . دیهاوخ  ناراکنایز  زا  دـینیچب  هسیـسد  رگا  هک 
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دنوریم يدبا  تکاله  يوس  هب  هدرک و  تباجا  ار  دوخ  باذـع  نانمـشد  نیا  دـنک . تمحر  ار  وت  دـنوادخ  دعـس  رـسپ  يا  دومرف : هلظنح 
تـسا هنوگچ  سپ  دـنداد  مانـشد  ار  تنارای  وت و  دـندروآ و  هلمح  وت  يوس  هب  دـنتفریذپن و  يدرک ، توعد  قح  هب  ار  ناشیا  وت  هکیماگنه 

يوس هب  ام  ایآ  موش ، ناتیادـف  دـیئامرفیم  تسرد  درک : ضرع  هلظنح  دناهتـشک . ار  وت  حـلاص  ناتـسود  ناراـی و  هکیلاـح  رد  ناـشیا  لاـح 
ایند و همه  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  هچنآ  يوس  هب  ورب  دومرف : ترـضح  مینکیمن . تاقالم  ار  دوخ  نارای  ناتـسود و  میوریمن و  راـگدرورپ 

یلص ادخ  لوسر  رسپ  يا  امش  رب  مالـس  تفگ : هلظنح  سپ  دوشیمن . هنهک  هدوسرف و  هاگچیه  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  تسا . نآ  رد  هچنآ 
: دومرف ترضح  دهد . رارق  امش  هارمه  تشهب  رد  ار  ام  دنوادخ  مالـسلامهیلع . تنیرهاط  هحفص 387 )  ) نادناخ رب  مالـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دیس دنتشک . ار  وا  دندروآ و  هلمح  وا  رب  نایرگشل  هکنیا  ات  درک  ینایامن  گنج  تخات و  نمشد  رگشل  يوس  هب  هلظنح  سپس  نیمآ . نیمآ 
گنج دوـب . ةالـصلا  مئاد  فیرـش و  رایـسب  يدرم  وا  تفر . نادـیم  هب  دـمآ و  وـلج  عاـطملایبا  نب  ورمع  نب  دـیوس  سپ  دـیامرفیم : هر ) )

داتفا و نیمز  هب  دربن  نادـیم  رد  هکنیاات  دومن  تمواقم  رایـسب  دـمآیم  شیوس  هب  هک  ییاـهریت  ربارب  رد  هزرـش و  ریـش  دـننام  درک  یناـیامن 
هتـسخ و تشاد  ندـب  رد  ناج  هکیلاح  رد  دوب  هداتفین  نیمز  هب  حورجم  نینچ  یـسک  دوب و  هدومن  تسـس  ار  وا  ناوت  رایـسب ، ياـهتحارج 
هک دینـش  نمـشد  نایرگـشل  زا  وا  دیـسر و  اروشاـع  زور  رـصع  هـکنیا  اـت  دوـب  هداـتفا  نـیمز  يور  رب  تـکرح  نودـب  قـمریب و  حورجم و 
ات دیگنج  ادخ  نانمشد  اب  دروآ و  نوریب  دوخ  سابل  زا  يرجنخ  تساخرب و  یتخس  هب  سپ  دش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنتفگیم :
زا ترضح  نآ  رضحم  رد  تداهش  ندش و  هتشک  يارب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  باحصا  نارای و  دیوگیم : هر )  ) دیس دش . هتشک 

سعدم نیب  موقلا  ۀملم و  عفدل  اودون  اذا  موق  دیوگیم : رعاش  هک  دندوب  هنوگ  نیا  دنتسجیم و  تقبس  مه  زا  دنتفرگیم و  یشیپ  رگیدکی 
نب رفعج  زا  ةدـقعنبا  زا  ینامعن  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  سفنـألا  باـهذ  یلع  نوتفاـهتی  اوبلقأ  عوردـلا و  یلع  بولقلا  اوسبل  سدرکم  و 

دروم نانمؤم  دومرف : هک  تسا  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  يدنمـس  زا  یـسیلفت  زا  يدمحم  هللادـبع 
نمیا نآ  ياهترارم  اهالب و  زا  ایند  رد  ار  نینمؤم  رگا  دنوادخ  دیامنیم . ادج  هیقب  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هاگنآ  دـنریگیم . رارق  یهلا  ناحتما 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  ماما  دومرف : سپـس  هحفـص 388 ) . ) دـهدیم تاجن  تمایق  زور  یتخبدـب  يروک و  زا  ار  ناشیا  نکل  دزاسیمن 
ناربمایپ نادـناخ  ناربمایپ و  ناگتـشک  نوچمه  اـم  ناگتـشک  دومرف : سپـس  دادیم ، رارق  مه  راـنک  ار  شیوخ  دیهـش  ناراـی  ناگهتـشک و 

هلمح نمـشد  هب  دناوخیم  زجر  هکیلاح  رد  تفر و  نادیم  هب  تساخرب و  ینزام  میلـس  نب  ییحی  هاگنآ  دیوگیم : بقانم  بحاص  دنتـسه .
وا دومن . یتخس  دربن  دناوخ و  زجر  زین  وا  تفر . گنج  هب  تساخرب و  يرافغ  ةرقیبا  نب  ةرق  وا  زا  دعب  دش . هتـشک  هکنیا  ات  دیگنج  درک و 

نانمشد هب  تفاتش و  دربن  هکرعم  هب  تساخرب و  یکلام  سنا  نب  کلام  وا  زا  دعب  دش . هتـشک  هللا ) ۀنعل   ) دعـس رمع  نایرگـشل  تسد  هب  مه 
( هر  ) قودص خیـش  تسا و  هدوب  یلهاک  ثراح  نب  سنأ  وا  مسا  دـیوگیم : امننبا  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دومن  هزرابم  ردـقنآ  درب و  هلمح 

نب ورمع  سپـس  دنکیم  لقن  بقانم  بحاص  زا  لضاف  دیناسر . تکاله  هب  ار  رفن  هدجه  دایزنبا  رکـشل  زا  یکلام  سنا  نب  کلام  دـیوگ :
. دیـشون تداهـش  تبرـش  مالـسا  نانمـشد  تالمح  رثا  رب  ات  دومن  يدیدش  هلتاقم  ناشیا  اب  تساخرب و  نایدـیزی  اب  دربن  يارب  یفعج  عاطم 
هب دوب  قورسم  نب  جاجح  شمان  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نذؤم  یفعج ، عاطم  نب  ورمع  تداهش  زا  سپ  دیوگیم : بلاطیبا  نب  دمحم 

نادیم دراو  دناوخیم  زجر  هکیلاح  رد  نیق  نب  ریهز  وا  زا  سپ  دیسر و  تداهش  هب  هکنیا  ات  دیگنج  درک و  هلمح  نانمشد  هب  تفر و  نادیم 
نیم هریغ  هللا  لوسر  كاذ  نیزلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  نیطبـسلا  دـحأ  اینـسح  نا  نیـسح  نع  فیـسلاب  مکدوذأ  نیقلانبا  انأ  ریهز و  انأ  دـش :

هب ار  نانمشد  زا  رفن  تسیب  دص و  کی  درک و  ینایامن  گنج  نیمـسق  تمـسق  یـسفن  تیل  ای  هحفص 389 )  ) نیش نم  يرأ  مکبرـضأ و ال 
( هر  ) قودص خیـش  دـندناسر . تداهـش  هب  ار  وا  دـندروآ و  هلمح  وا  هب  یمیمت  سوأ  نب  رجاهم  یبعـش و  هللادـبع  نب  ریثک  دـناسر  تکاله 

تداهـش هب  نیق  نب  ریهز  یتقو  دنکیم  لقن  بلاطیبا  نب  دمحم  زا  لضاف  دمآرد . ياپ  زا  هاگنآ  تشک ، ار  رفن  داتفه  نیق  نب  ریهز  دیوگ :
ار وت  لتاق  دـنوادخ  يدرگن . رود  وا  تیانع  فطل و  زا  یـشاب و  دـنوادخ  تمحر  نیرق  ریهز ، يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ،

نب بیبح  ریهز ، زا  سپ  دـیوگیم : بقانم  بحاص  دـندومن . خـسم  كوخ  هنیزوب و  هب  ار  نارفاـک  زا  هدـع  هک  یتنعل  ناـمه  هب  دـنک  تنعل 

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(            صفحه 151 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. داتفا نیمز  هب  بیبح  دومن . یمخز  ار  وا  دروآ و  هلمح  وا  هب  میمتینب  زا  يدرم  هاگان  دومن ، یتخـس  دربن  تفر و  نادـیم  هب  يدـسا  رهاـظم 
بیبح نت  زا  رس  دمآ و  نیئاپ  بسا  زا  یمیمت  درم  نآ  دز . وا  رس  رب  ریشمش  اب  هللا ) ۀنعل   ) ریمن نب  نیصح  ناهگان  دزیخرب  تساوخیم  یتقو 

ار دوخ  دومرف : دمآ و  وا  يهزانج  دزن  هب  نمشد  نایرگشل  ندیبوک  مه  رد  اب  تعرس  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دومن . ادج  هر )  ) رهاظم نب 
وا رس  دناسر و  تداهش  هب  میرـص  نب  لیدب  مان  هب  یـصخش  ار  رهاظم  نب  بیبح  هک  دناهتفگ  زین  مراذگیم و  ادخ  باسح  هب  ار  مناروای  و 

تشک و ار  وا  درب و  هلمح  وا  يوس  هب  دوب  هدشن  غلاب  زونه  هک  بیبح  رـسپ  دمآ  هکم  هب  هک  یماگنه  تخیوآ . شبـسا  ندرگ  هب  دیرب و  ار 
ار وا  دناسر  تکاله  هب  ار  دـیزی  نایرگـشل  زا  رفن  ود  تصـش و  رهاظم  نب  بیبح  دـیوگیم : بلاطیبا  نب  دـمحم  درک . ادـج  وا  نت  زا  رس 
: دیوگیم فنخموبا  هحفص 390 ) . ) تخیوآ شبـسا  ندرگ  هب  درک و  ادج  وا  نت  زا  رـس  دناسر و  تداهـش  هب  هللا ) ۀنعل   ) ریمن نب  نیـصح 
رد دوب و  هتفاـی  تیبرت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ترـضح  رظن  تحت  وا  تفر . نادـیم  هب  یلجب  عفاـن  نب  لـاله  رهاـظم ، نب  بیبـح  زا  سپ 

نینچ تشاذگیم  نامک  هلچ  رد  ار  ریت  یتقو  دومنیم . باترپ  ار  اهنآ  تشونیم و  اهریت  يور  رب  ار  شمـسا  وا  تشاد . تراهم  يزادناریت 
نع ترسح  ایانملا  اذا  اهقافـشا  اهعفنی  سفنلاف ال  اهقالطا  نم  ضرألا  نألمأل  اهقافخا  یلع  يرجت  ۀمومـسم  اهقاوفا  ۀملعم  اهب  یمرأ  دورس :

ار يرایـسب  نادرم  ناروآ و  گنج  تخات  نایدـیزی  رب  یلجب  عفان  نب  لاله  نوچ  دـیوگیم : فنخموبا  اهقاس  دـق  يذـلا  الا  اهنثی  مل  اـهقاس 
دیسر نایاپ  هب  شیاهریت  ات  تخادنایم  ریت  نانمشد  تمـس  هب  عفان  نب  لاله  هک  هدمآ  راحب  رد  دیـسر  راوس  داتفه  هب  اهنآ  رامـش  ات  تشک 

نیـسح و نید  یلع  ینید  یلجبلا  ینمیلا  مالغلا  انأ  دـناوخ : زجر  نینچ  دیـشک و  نوریب  ماین  زا  ار  نآ  درب و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  هاـگنآ 
نکل درک  لصاو  كرد  هب  ار  ناشیا  زا  رفن  هدزیـس  درب و  هلمح  نانمـشد  هب  سپ  یلمع  یقالأ  ییأر و  كاذف  یلمأ  اذهف  مویلا  لتقا  نا  یلع 

هکرعم هب  یناوج  لاله  زا  دومن . ادج  وا  نت  زا  رـس  تساخرب و  هللا ) ۀنعل   ) رمـش سپ  دـندرک  ریـسا  ار  وا  دنتـسکش و  ار  وا  ناوزاب  نانمـشد 
یلص هللا  لوسر  رـسپ  رـضحم  رد  ورب و  مرـسپ  يا  تفگیم : وا  هب  دوب  وا  اب  شردام  دوب و  هدش  هتـشک  البرک  گنج  رد  شردپ  هک  تفاتش 

هک دشابن  یضار  شردام  دیاش  تسا  هدش  هتشک  شردپ  ناوج  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  گنجب ، وا  باکر  رد  هلآ و  هیلع و  هللا 
هکیلاح رد  تفاتـش  نمـشد  يوس  هب  وا  هدومن . رما  راک  نیا  هب  ارم  مرداـم  نم  يـالوم  يا  درک : ضرع  ماـما  هب  ناوج  نآ  دورب . گـنجب  وا 

لثم ۀعلط  هل  ریظن  نم  هل  نوملعت  لهف  هدلاو  ۀمطاف  یلع و  ریذنلا  ریشبلا  داؤفلا  رورـس  ریمألا  معن  نیـسح و  يریمأ  هحفص 391 ) : ) تفگیم
مالسلاهیلع نیسح  ماما  هاگ  همیخ  يوس  هب  دندیرب و  ار  وا  رس  دیسر . تداهش  هب  هک  دیگنج  ردقنآ  رینملا  ردب  لثم  ةرغ  هل  یحـضلا  سمش 

يوس هب  ار  شرسپ  رـس  هاگنآ  مناگدید ، رون  يا  مبلق و  يداش  يا  مرـسپ  يا  تفگ : تفرگ و  شوغآ  هب  ار  وا  رـس  شردام  دندرک . باترپ 
نمشد هب  نآ  اب  دیشک و  ار  همیخ  دومع  تفر و  همیخ  يوس  هب  سپ  تشک . ار  درم  نآ ، يهبرض  تدش  هک  دومن  باترپ  نانمـشد  زا  یکی 

دومع بوچ  اب  ۀفیرشلا و  ۀمطاف  ینب  نود  ۀفینع  ۀبرـضب  مکبرـضأ  ۀفیحن  ۀیلاب  ۀیواخ  ۀفیعـض  يدیـس  زوجع  انأ  تفگ : نینچ  درک و  هلمح 
هیفاش حرـش  رد  درک . اعد  شیارب  ددرگزاـب و  هک  دومن  رما  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  سپ  دـناسر  تکـاله  هب  ار  نانمـشد  زا  رفن  ود  همیخ 

نب رباج  نآ  زا  سپ  هک  هدـمآ  یمزراوخ  لتقم  زا  شدانـسا  هب  سابعلاینب  بلاـثم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  بقاـنم  رد  سارخیبا 
، دوب باکر  مه  نینح  ردـب و  ياهگنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـب  وا  تفر . دربن  هب  دوب  هدروخلاـس  يدرمریپ  هک  يراـفغ  هورع 

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  دنور ، الاب  شنامـشچ  يولج  زا  ات  تسب  رگید  ياهچراپ  اب  ار  شناوربا  هاگنآ  تسب  مکحم  ياهمامع  اب  ار  شرمک 
هب ار  نانمـشد  زا  رفن  تصـش  درب  هلمح  نانمـشد  هب  ةورع  نب  رباج  دهد . شاداپ  ار  وت  یعـس  دنوادخ  خیـش  يا  دومرف : دومن و  هراظن  وا  هب 

. دـش دیهـش  زین  دوخ  تشک و  ار  رفن  هدزناپ  تخادرپ و  دربن  هب  دواد  نب  کلام  وا  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  نآ  زا  سپ  دـیناسر  تکاله 

. دمآ دراو  يدایز  ياهمخز  وا  هب  هحفص 392 ) . ) دناسر تکاله  هب  ار  نانمـشد  زا  يدایز  يهدع  هتفر و  گنج  هب  يدع  نب  حامرط  هاگنآ 
زا سپ  هک  هدمآ  بقانم  زا  راحب  رد  داد . تسد  زا  ار  هکرعم  زا  ندمآ  نوریب  نتساخرب و  ناوت  داتفا و  نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  تروص  هب  وا 
وا زا  سپ  دـش . هتـشک  ات  دـیگنج  ردـقنآ  دومن و  ياهناناج  هلمح  نمـشد  هب  تفر و  گنج  هب  يراصنا  ثرح  نب  ةدانج  يدـع ، نب  حامرط 

دومن و زیتس  نمشد  اب  سپ  تفر  گنج  نادیم  هب  ةورع  نب  نمحرلادبع  وا  زا  سپ  دش . هتـشک  ات  دیگنج  تفر و  نادیم  هب  ةدانج  نب  ورمع 
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هک دیـسر  يرکاش  بیبش  نب  سباع  هب  تبون  ماگنه  نیا  رد  دـیوگیم : بلاطیبا  نب  دـمحم  دیـسر . تداهـش  هب  نانمـشد  تسد  هب  زین  وا 
! منک هچ  تفگ : بذوش  ینکب ؟ یهاوخیم  راک  هچ  ياهدرک  رکف  دوخ  اب  چیه  بذوش  يا  تفگ : سباع  دوب . وا  اب  زین  رکاش  مالغ  بذوش 

مالـسلاهیلع هللادـبعیبا  باکر  رد  ایب و  شیپ  مدرکیم  وت  دروم  رد  ار  نامگ  نیمه  مه  نم  تفگ : سباع  موش . هتـشک  ات  مگنجیم  ردـقنآ 
عمج باوث  رجا و  میناوتیم  هچ  ره  هک  تسا  رـسیم  ناسآ و  ام  يارب  هک  تسا  يزور  زورما  دروایب . باسح  هب  نارگید  دننام  ار  وت  ات  شاب 
هارمه هب  سباع  هاگنآ  تسا . باتک  باسح و  تقو  زورما  زا  سپ  میهد  ماجنا  میناوتیمن  یلمع  رگید  زورما  زا  دـعب  هک  ارچ  مینک . يروآ 

رب يدوجوم  چیه  مسق  ادخب  هللادبعابا  ای  تفگ : سباع  دندرک . مالـس  ناشیا  رب  دـندمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هب  بذوش  شمالغ 
میامن متس  عفر  امش  زا  مناج  نوخ و  زا  وت  زیزع  ياهلیسو  هب  متسناوتیم  رگا  تسین . نم  دزن  امش  زا  رتزیزع  کیدزن  رود و  رد  نیمز  يور 

نانمشد يوس  هب  سپـس  متـسه ، تردپ  امـش و  شور  هار و  هب  هک  مهدیم  تداهـش  هللادبعابا ، ای  کیلع  مالـسلا  مدرکیم ، نینچ  هنیآ  ره 
هدید اهگنج  دربن و  ياههنحص  رد  ار  وا  البق  هک  ارچ  متخانش  مدید  نادیم  هب  ور  ار  سباع  هک  یماگنه  دیوگیم : میمت  نب  عیبر  تفاتش .

. دیورن وا  يوس  هب  مادکچیه  تسا ، هحفص 393 )  ) بیبش رسپ  وا  تسا ، هایس  ریش  درم  نیا  مدرم  يا  متفگ : دوب ، مدرم  نیرتعاجش  وا  مدوب .
نوچ دـینزب . گنـس  اب  ار  وا  فرط  همه  زا  تفگ : هللا ) ۀـنعل   ) دعـس نب  رمع  تقو  نیا  رد  تسین ! يدرم  ایآ  هک  دزیم  داـیرف  اـبترم  سباـع 

وا ربارب  زا  رفن  تسیود  زا  شیب  یتعامج  مدید  ادخب  دروآ . هلمح  نایرگـشل  يوس  هب  تخادنا و  ار  شدوخ  هالک  هرز و  دـید  نینچ  سباع 
اعدا مادک  ره  هک  يرامشیب  نادرم  تسد  رد  ار  وا  رس  مدید  دنتشک  ار  وا  دندومن و  شاهرصاحم  دنتفرگ و  ار  وا  رود  سپـس  دنتخیرگیم ،

هب رفن  کی  ار  وا  دینکن . يوعد  هلداجم و  رگیدکی  اب  تفگ : دید  ننیچ  هک  هللا ) ۀنعل   ) دعـس نب  رمع  سپ  تسا . هتـشک  ار  سباع  وا  تشاد 
للذ تمنـست  ءانثلا و  لمج  توح  رفن  دندش : قرفتم  نانخـس  نیا  اب  تیعمج  هک  دش  نینچ  نیا  دیاهتـشک . ار  وا  یگمه  هکلب  هدـناسرن  لتق 

الا تارمغلا  يرت  ـال  ۀنـسألا  قلط  ترداـبت  ادوروـملا و  يدـنلا  رحب  يدـهلا  ملع  یتـفوأ  ـالهک  قـلت  مهنم  قـلت  نم  ادـیلو  ادـلاو و  یلاـعملا 
نظتف ادوعـص  نرجی  اودغف  هتافرغ  مهلحأف  یلعلا  للح  اولزنتـسا  ادوقع و  ءانفلا  اهلـصفی  ررد  مهروحنب  انقلا  دصق  امنأک  ادـیغلا و  تاسئاملا 

ياهمان هب  رفن  ود  سپـس  دـنکیم  لقن  بلاطیبا  نب  دـمحم  زا  هر )  ) یـسلجم همالع  ادوقر  نیهراـف  راد  ریخ  یف  مه  یعرـص و  مهنا  کـنیع 
میگنجب و امش  باکر  رضحم و  رد  میاهدمآ  ام  کیلع ، مالسلا  هللادبعابا  ای  دنتفگ : دندیسر و  ترضح  دزن  نایرافغ  نمحرلادبع  هللادبع و 
. دنتسیرگیم هکیلاح  رد  دندمآ  ترضح  دزن  هب  ود  نآ  سپ  دییایب  رتکیدزن  امش  رب  نیرفآ  دومرف : ناشیا  هب  ترـضح  مییامن . عافد  امـش  زا 
ود نآ  دوش . نشور  ناتنامشچ  یتعاس  زا  دعب  هک  مراودیما  نم  ادخب  دینکیم ، هیرگ  هچ  يارب  مردارب  نارسپ  يا  دومرف : ناشیا  هب  ترضح 

نانمـشد مینیبیم  نوچ  مینکیم  هیرگ  امـش  يارب  نکلو  مینکیمن  هیرگ  نامدوخ  يارب  ادخب  میوش  تیادف  دـندرک : هحفص 394 )  ) ضرع
دهد و امش  هب  ریخ  يازج  دنوادخ  مردارب  نارسپ  يا  دومرف : ترضح  میهد . ماجنا  يراک  امش  يارب  میناوتیمن  ام  دناهتفرگ و  ار  امـش  رود 

شیپ سپـس  دـهد . خـساپ  تسا  نیقتم  يارب  هک  ییازج  نیرتهب  هب  ار  ناتیتسه  ناج و  اب  امـش  يرای  دزاس و  لاحـشوخ  دونـشخ و  ار  امش 
ردقنآ دنتفر و  گنج  هب  ود  نآ  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مالـسلا و  امکیلع  و  دومرف : ترـضح  هللا . لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : هدمآ و 
يراق وا  تفر . گنج  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرت  مالغ  سپـس  دیوگیم : بلاطیبا  نب  دـمحم  دندیـسر . تداهـش  هب  هک  دـندیگنج 

یماسح اذا  یلتمی  یلنب  یمهس و  نم  وجلا  یلطصی و  یبرض  ینعط و  نم  رحبلا  دناوخیم : زجر  نینچ  نیا  تخادرپ و  گنج  هب  دوب ، نآرق 
ماـما درکیم . هلاـن  داـتفا و  نیمز  هب  حورجم  سپ  دـناسر  لـتق  هب  ار  نمـشد  زا  یتعاـمج  یلجبملا و  دـساحلا  بلق  قشنی  یلجنی  ینیمی  یف 
نیـسح ماـما  درک و  زاـب  ار  شنامـشچ  كرت  مـالغ  نآ  داـهن . وا  تروـص  رب  تروـص  تـسیرگ و  دـمآ و  وا  نیلاـب  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ریت تشه  نمشد  يوس  هب  اثعش  دایز  نب  دیزی  مانب  يدرم  نآ  زا  سپ  تفاتش . شراگدرورپ  يوس  هب  دز و  يدنخبل  سپ  دید  ار  مالسلاهیلع 
هب ار  وا  ياهریت  ادنوادخ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تخادنایم  ریت  وا  هک  یتقو  دومن  تباصا  فدـه  هب  وا  ریت  جـنپ  هک  تخادـنا 

: دیوگیم امننبا  دندناسر . تداهـش  هب  زین  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  هب  نانمـشد  سپ  هدب . رارق  تشهب  ار  وا  يازج  باوث و  ناسرب و  فده 
هکیروطب دومنیم  گنج  دیدش  رایـسب  هک  مدـید  ار  يدرم  مدوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هارمه  البرک  رد  تفگ : لهاکینب  مالغ  نارهم 
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: تفگیم هحفص 395 )  ) نینچ هنوگ  زجر  تشگیم و  زاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هب  درم  نآ  سپـس  تخیرگیم  وا  ربارب  زا  نمـشد 
ورمعوبا ار  وا  یـضعب   ) یلـشهن ورمعوبا  دنتفگ : تسیک ؟ وا  متفگ : ادعـصا  اولعت  سودرفلا  ۀـنج  یف  ادـمحأ  یقلن  دـشرلا  تیدـه  ترـشبأ 
ورمعوبا دومن . ادج  شنت  زا  رس  هدیناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  دروآ و  هلمح  وا  هب  هبلعث  زا  تال  ینب  زا  لشهن  نب  رماع  سپ  دنتفگ ) یمعثخ 

هب ناـمک  ریت و  اـب  ار  دعـس  رمع  باحـصا  زا  رفن  جـنپ  تفر و  هکرعم  هب  رجاـهم  نب  دـیزی  وا  زا  سپ  دوب . رازگزاـمن  دـباع و  رایـسب  يدرم 
كرات و دعس  نبال  رصان و  نیـسحلل  ینا  بر  ای  رداح  لیغب  ثیل  یننأک  رجاهم  یبأ  دیزی و  انأ  دناوخیم : زجر  نینچ  يو  دیناسر  تکاله 

نایرباج عیرس  نب  هللادبع  نب  کلام  عیرس و  نب  ثرحلایبا  نب  فیس  سپس  دوب . ةدنک  زا  ۀلدهبینب  زا  اثعـشابأ  رجاهم  نب  دیزی  هینک  رجاه 
: دومرف ترضح  هللا ، لوسر  نبای  مالسلا  کیلع  دنتشاد : هضرع  دندمآ و  ترضح  رضحم  هب  دندوب  فورعم  رباج  نادنزرف  هب  هک  نادمه  زا 
بلاطیبا و نب  دمحم  تفگ : هرـس ) سدق   ) لضاف دندش . هتـشک  ات  دندیگنج  ردقنآ  هتـشگزاب و  نادـیم  هب  اهنآ  سپـس  مالـسلا . امکیلع  و 

نبای کیلع  مالسلا  دنتفگیم : دندمآیم و  ترضح  دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  دنیوگیم : رگید  ياهدع 
نم مهنمف  : ) دـندومنیم تئارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  میدـنویپیم  وت  هب  زین  ام  مالـسلا ، کیلع  و  دومرفیم : ناـشباوج  رد  ترـضح  هللا  لوسر 
ماما يارب  سک  چیه  دندش و  دیهش  هتفر و  گنج  هب  ترضح  نارای  زا  ناروآ  گنج  نادرم و  همه  هکنیا  ات  رظتنی ) نم  مهنم  هبحن و  یضق 

هب ار  ادـخ  هار  رد  گرم  دـنیزگیمرب و  اـیند  رب  ار  شنید  نمؤـم  هـک  تـسا  هنوـگنیا  و  شتیب . لـها  رگم  دـنامن  یقاـب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یف اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال   ) دیامرفیم دنوادخ  دوش و  هتـشک  رگا  یتح  دیامن  يرای  ار  قح  ات  دهدیم  حـیجرت  هحفص 396 )  ) یناگدنز

گنج يادهش  هزانج  رس  يالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد  نوقزری .) مهبر  دنع  ایحا و  لب  اتاوما  هللا  لیبس 
زور و  دندیتلغ ، دوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  نادیهـش  نیا  هک  مهدیم  تداهـش  نم  دومرف : دوب  هداتـسیا  مالـسلاهیلع  هزمح  اصوصخم  دـحا 

کشم و يوب  نآ  يوب  تسا و  نوخ  دـننام  نآ  گنر  تسا و  يراج  ناشهدـیرب  ياهگر  زا  نوخ  هک  دـنوشیم  روشحم  یلاـح  رد  تماـیق 
یعادلا بوث  دق  اوراث و  ریمـشت  دج و  یف  ۀهیرکلا  یلا  اودغ  ةادغ  مهارـسم  سنأ  سنأ ال  ام  دیوگیم : هک  اجنآ  هدورـس  رعاش  بوخ  هچ 

عفدـنم ریغ  مهنم  نیاعت  الف  روکذـم  ریخلاـب  مستم  قدـصلاب  مزتلم  قحلاـب  مصتعم  لـک  نم  ریفاـعیلا  برـس  یلع  نیرعلا  دـسأ  تلمح  اـمک 
یلع اوطقس  يرقلا  یغبی  يدرلا  ءاج  نیح  روسأم و  لذ  یناعی  لک ال  فیسلاب  هعرصم  زعلا  لک  زعلا  يری  لک  روبثمب  اروبثم  طبخی  لیـسلاک 
یعس بر  ای  اهیف و  مهیعاسم  يرابلا  رکـش  ۀهیرک  روجأم  ریغ  روبـص  يأ  ارجأ و  مهربصب  اولان  دقف  مهل  یبوط  روصنم  حوبذم و  نیب  يرثلا 

هحفص 397)  ) ریهطت يأ  اهنم  ةداهشلا  مد  مهرهط  ماثألا  نع  نیئربم  روکشم  ریغ 

ناشیا تداهش  تیفیک  نیسح و  ماما  تیب  لها  ناکیدزن و  گنج 

نارگید بلاطیبا و  نب  دمحم  زا  دیامرفیم  هرس ) سدق   ) یسلجم موحرم  ناشیا  تداهش  تیفیک  نیسح و  ماما  تیب  لها  ناکیدزن و  گنج 
زین اهنآ  هک  دنامن  یقاب  ترضح  تیب  لها  زج  سک  چیه  دندیسر و  تداهش  هب  یگمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  یتقو  هک  تسا  لقن 
عمج یگمه  دندوب ، شدوخ  نادنزرف  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  نادـنزرف  لیقع  نادـنزرف  رفعج ، نادـنزرف  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  نادـنزرف 

هب نتفر  يهدامآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یسک  نیلوا  دندشیم . دربن  يهدامآ  دندومن و  عادو  رگید  یخرب  اب  یخرب  دندش 
اوداب ۀیتف  یبأ و  وه  املسم و  یقلأ  مویلا  تفگیم : دناوخیم و  زجر  نینچ  هک  دوب  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  دش ، دربن  نادیم 

زا درم  ود  دون و  هکنیا  ات  دـیگنج  بسحلا  لهأ  تاداسلا  مشاـه  نم  بسنلا  مارک  راـیخ و  نکل  بذـکلاب  اوفرع  موقب  اوسیل  یبنلا  نید  یلع 
. درک باترپ  وا  يوس  هب  يریت  يوادیـص  حیبص  نب  ورمع  دیوگیم : هر )  ) دیفم خیـش  دـناسر . تکاله  هب  هلمح  هس  رد  ار  نمـشد  نازابرس 
دـش و هتخود  شایناـشیپ  هب  ریت  اـب  وا  تسد  دومن و  تباـصا  شتـسد  هب  ریت  تفرگ . شایناـشیپ  يولج  ار  دوـخ  تسد  ملـسم  نب  هللادـبع 

هحفـص  ) وا بلق  رد  ار  هزین  درک و  هلمح  وا  هب  هزین  اب  يرگید  صخـش  دنک ، دازآ  دهد و  تکرح  ار  شتـسد  تسناوتن  درک  هچ  ره  هللادبع 
نب یلع  رتخد  هیقر  ملـسم ، نب  هللادـبع  رداـم  هک  دـیوگیم  جرفلاوبا  لوق : زا  یـسلجم  موحرم  دـیناسر . تداهـش  هب  ار  وا  درکورف و  ( 398
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رد هک  هنوگنامه  تفر  دربن  هب  دوب ، زینک  شردام  هک  هر )  ) لیقع نب  ملـسم  نب  دـمحم  شردارب  هللادـبع  زا  سپ  دوب . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 
ار وا  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدسا و  مهرجوبا  تشک . ار  نانمشد  زا  یتعامج  هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجیبا  ترـضح  تیاور 

مالغلا انأ  تفر : نادیم  هب  ناوخ  زجر  هر )  ) لیقع نب  رفعج  ملـسم ، نب  دمحم  زا  سپ  هک  دناهدروآ  نارگید  بلاطیبا و  نب  دـمحم  دنتـشک .
رفن هدزناپ  بقاثلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم  بئاطألا  بیطأ  نیسح  اذه  بئاوذلا  ةداس  اقح  نحن  بلاغ و  مشاه و  یف  رشعم  نم  یبلاطلا  یحطبألا 

. دروآرد ياـپ  زا  ار  وا  ینادـمه  طوس  نب  رـسب  تشک و  ار  رفن  ود  وا  دـناهتفگ  دـیوگیم : بوشآ  رهـشنبا  تشک . ار  نمـشد  ناراوـس  زا 
هب ار  رفعج  یمعثخ ، هللادـبع  نب  هللا  ةورع  دربن  نادـیم  رد  هک  دوب  يرماـعلا  رماـع  رتـخد  رغنا  ما  لـیقع  نب  رفعج  رداـم  دـیوگیم : جرفلاوبا 

اوفرعاف لیقع  یبأ  تفگیم : نینچ  وا  تفاتـش  دربن  هکرعم  هب  لـیقع  نب  نمحرلادـبع  شردارب  رفعج  زا  سپ  دـنیوگیم : دـناسر . تداـهش 
ناراوس زا  رفن  هدفه  نابـشلا  عم  بیـشلا  دیـس  ناینبلا و  خـماش  نیـسح  اذـه  نارقالا  ةداس  قدـص  لوهک  یناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم 

نب هللادبع  شردارب  نمحرلادبع ، زا  سپ  دیوگیم  جرفلاوبا  دناسر . تداهـش  هب  ینهج  دـلاخ  نب  نامثع  ار  وا  دـیناسر و  لتق  هب  ار  نمـشد 
نب نامثع  ار  لیقع  نب  هللادبع  دوب . زینک  زین  وا  ردام  تفر ، نایدیزی  اب  گنج  هب  ربکا ) هللادبع  هب  فورعم  ( ) هحفص 399  ) بلاطیبا نب  لیقع 

ربکا هللادبع  هک  دنکیم  لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا  نب  نامیلس  دندیناسر . تداهش  هب  یضیاق  طوح  نب  رـشب  ینهج و  میـش  نب  دلاخ 
زا یمان  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  ینهج و  دلاخ  نب  نامثع  دیوگ  ینئادم  دوب  زینک  شردام  بلاطیبا  نب  لیقع  دـنزرف 

يریت اب  ینهج  رـسای  نب  طیقل  مه  ار  وا  هک  دوب  زینک  زین  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  ردام  دیوگیم : سپـس  هدربن  لیقع  نب  نمحرلادبع 
نینچمه دش و  هتـشک  وا  اب  هارمه  زین  لیقع  نب  دمحم  نب  رفعج  هک  دیوگیم  نخـس  ةزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  سپـس  دروآرد . ياپ  زا 

تشاد رفعج  مان  هب  يدنزرف  لیقع  نب  دمحم  دیوگیم : باسنا  باتک  رد  جرفلاوبا  دیسر . تداهـش  هب   377 ( 1  ) ةرح زور  رد  وا  هک  هدینش 
: هک بلاـطیبا  نب  لـیقع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  لـیقع  نب  هللادـبع  نـب  لـیقع  زا  هزمح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  دـیوگیم  زین  و 

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  وا  زا  دعب  دیوگیم : سپس  دیـسر . تداهـش  هب  زور  نامه  رد  دوب و  زینک  شردام  زین  لیقع  نب  یلع  هکیتسردب 
نآرقلا و ملاعم  اوکرت  دق  نایمع  يدرلا  یف  موق  لاتق  ناودعلا  نم  هللا  یلا  اوکـشن  دناوخیم : نینچ  هکیلاح  رد  تفر  نادـیم  هب  بلاطیبا  نب 

نب رماع  نآ  زا  سپ  دناسر  تکاله  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  هد  دومن  نمشد  اب  یتخس  گنج  نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظأ  نایبتلا و  لیزنتلا و  مکحم 
: دناوخیم زجر  نینچ  هکیلاح  رد  تفر  نادیم  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع  وا  زا  دـعب  دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  یمیمت  لشهن  هحفص 400 ) )
هس هکنیا  ات  تخادرپ  دربن  هب  رشحملا  یف  افرش  اذهب  یفک  رضخأ  حانجب  اهیف  ریطی  رهزأ  نانجلا  یف  قدص  دیهش  رفعجنبا  انأف  ینورکنت  نا 

لتق نایرج  رکذ  زا  دعب  جرفلاوبا  دناسر . تداهـش  هب  ار  وا  یئاط  ۀطب  نب  هللادبع  سپـس  دـیناسر  تکاله  هب  ار  هدایپ  زابرـس  هدـجه  راوس و 
نیـسح ماما  اب  البرک  رد  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  دـناسر و  تداهـش  هب  یناـهیت  هنطق  هللادـبع  ار  نوع  دـیوگیم  دـمحم 

نادنزرف هب  تبون  دندیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  همه  هک  یماگنه  هدمآ  بختنم  رد  دیـسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع 
دوخ پچ  تسار و  تمس  هب  دندیسر  تداهش  هب  شنارای  همه  دید  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم : فنخموبا  دیـسر . شناردارب 

ار ام  تسین  یـسک  ایآ  يروای ، راییب و  یئاهنت و  زا  ياو  يا  داد : ادن  دنلب  يادـص  اب  سپـس  دـیدن ، يروای  رای و  چـیه  تخادـنا و  یهاگن 
زا ناوج  رـسپ  ود  ماگنه  نیا  رد  دیامن . يرای  ار  ام  دسرتب و  ادـخ  باذـع  زا  تسین  یـسک  دـیامن ، يرای  ار  ام  تسین  يرای  ایآ  دـشاب  روای 

بلاـطیبا نب  یلع  نب  نسح  نارـسپ  مساـق  يرگید  دـمحا و  ناـشیا  زا  یکی  دیـشخردیم  هاـم  دـننام  ناـشتروص  هـک  دـندمآ  نوریب  هـمیخ 
تاولص میتسه  وت  رماوا  میلـست  میتسه و  وت  تمدخ  رد  روضح و  رد  ام  کیبل ، کیبل ، ام  دیـس  رورـس و  يا  دنتفگیم : دندوب  مالـسلاهیلع 
لوسر ناتدج  مرح  زا  دیزیخرب و  دهدب ، گنج  نذا  امـش  هب  تسا  تخـس  رایـسب  ناتیومع  يارب  تفگ : ناشیا  هب  ماما  سپ  داب ، وت  رب  ادخ 

یسلجم موحرم  تفر : هحفـص 401 )  ) نادـیم هب  تساخرب و  اج  زا  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  سپ  دـینک  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
تفر و گنج  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  دیوگیم : نارگید  بلاطیبا و  نب  دمحم  جرفلاوبا و  و  هرـس ) سدـق  )

ماما یتقو  دوب . هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  دوب  کچوک  يرـسپ  وا  تسا . مالـسلاهیلع  نسح  نب  مساق  نامه  وا  هک  دناهدروآ  تایاور  رثکا  رد 
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سپ دنتفر . شوه  زا  هکنیا  ات  دنتسیرگ  رایسب  ود  ره  تخادنا  وا  ندرگ  هب  تسد  هدش  دربن  هدامآ  هک  داتفا  شرظن  وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح 
یلو دومن  عانتما  وا  هب  نداد  نذا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تساوخ  نادیم  نذا  ماما  زا  مالـسلاهیلع  نسح  نب  مساق  تشذگ  هک  يدنچ  زا 

هدـمآ بختنم  رد  تفرگ . نادـیم  نذا  ناـشیا  زا  اـت  دیـسوب  ار  ترـضح  ياـپ  تسد و  ردـقنآ  تشادـنرب و  تسد  دوخ  شهاوـخ  زا  مساـق 
نب مساق  يورب . گرم  يوس  هب  دوخ  ياپ  اب  یهاوخیم  مرـسپ  دومرف : مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساـق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 

هکی و ناتنانمـشد  زا  يریثک  لیخ  نیب  امـش  هکیلاـح  رد  ناـج  ومع  يا  مورن  گرم  يوس  هب  هنوگچ  تفگ : باوج  رد  مالـسلاهیلع  نسحلا 
كاچ ار  مساق  نابیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  امـش . حور  يادف  حور  امـش ، نابرق  هب  مناج  دیرادن . یتسود  یماح و  چیه  دـیتسه و  اهنت 

رمک هب  ریشمش  درک ، وا  نت  رب  نفک  لکش  هب  ياهچراپ  سپس  دیناشوپ ، ار  مساق  تروص  نآ  فصن  ابو  درک  مین  ود  ار  دوخ  همامع  درک و 
شناگدید زا  کشا  تفریم و  نادیم  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  دـیوگیم : لضاف  داتـسرف . دربن  نادـیم  هب  ار  وا  تسب و  مساق 

نیب نهترملا  ریس  ألاک  نسیح  اذه  نمتؤملا  یفطصملا  یبنلا  طبس  نسحلانبا  انأف  ینورکنت  نا  تفگیم : هنوگنیا  دوب و  يراج  لیـس  نوچ 
جنپ یس و  هثج  یکچوک  مک و  نس  مغریلع  داد و  ماجنا  یتخـس  دربن  دوب . ناشخرد  هام  همین  نوچ  شتروص  نزملا  بوص  اوقـس  سانأ ال 

دمآ و هللا ) ۀنعل   ) دعس نب  رمع  لباقم  مالـسلاهیلع  نسحلا  هحفـص 402 )  ) نب مساق  هدمآ  بختنم  رد  دناسر . تکاله  هب  ار  نانمـشد  زا  رفن 
اج هـب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  قـح  تیاـعر  اـیآ  لد  روـک  يا  يریگیمن  رظن  رد  ار  ادـخ  یــسرتیمن ، ادـخ  زا  رمع  تـفگ :
وت هب  ادخ  دعس  رمع  يا  تفگ : مساق  دینک ! تیعبت  دیزی  زا  دیرادرب و  تسد  یشکندرگ  نایغط و  زا  تفگ : دعس  نب  رمع  سپ  يروآیمن .

کیراـت ار  اـیند  یگنـشت  تدـش  زا  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  هکیلاـح  رد  ینکیم  یناملـسم  ياـعدا  دـهدن . ریخ  يازج 
تکاله ار  وا  مساق  تشاد ، هزرابم  يارای  رواگنج  رازه  اب  هک  دمآ  وا  يوس  هب  يدرم  دـیبلط  زرابم  مساق ، سپ  دـیوگیم : يوار  دـننیبیم .

يوس هب  ار  شبـسا  سپ  دش  هتـساک  شتوق  هکنیا  ات  دـنارذگیم  غیت  مد  زا  ار  نمـشد  هاپـس  ناراوس  دومن و  دربن  هب  عورـش  سپـس  دـناسر 
تفرگ ار  وا  هار  يولج  هللا ) ۀنعل   ) یماش قرزا  ماگنه  نیا  رد  دیامن  اوق  دیدجت  تحارتسا و  یمک  دربن  یگتـسخ  رطاخ  هب  ات  دـنار  اههمیخ 

دومن و تکرح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  سپـس  دومن  شلـصاو  كرد  هب  دز و  وا  رـس  قرف  رب  ریـشمش  اب  مساق  درک . هلمح  وا  هب  و 
ربـص و هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوبن ) بآ  هاـگ  همیخ  رد  نوچ  و   ) هدـب نم  هب  بآ  ياهعرج  شطعلا  شطعلا ، ناـج  ومع  تفگ :
: دیوگیم مساق  امن ، نآ  ندـکیم  هب  عورـش  راذـگب و  دوخ  ناهد  رد  ار  رتشگنا  نیا  دومرف : داد و  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دـناوخارف و  لمحت 
مدش و باریس  هدومن  ششوج  مناهد  رد  بآ  ياهمشچ  یئوگ  مداد  رارق  مناهد  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  میومع  رتشگنا  هک  یماگنه 

هدرک هطاحا  ار  وا  نارفاک  اـما  درادرب  ناـیم  زا  ار  نمـشد  هاپـس  مچرپ  لـماح  هک  داد  رارق  نیا  رب  ار  شتمه  همه  سپ  متـشگزاب . نادـیم  هب 
نادیم هب  رسپ  نیا  مدید  مدوب  دعس  نب  رمع  رگشل  رد  نم  تفگ  هللا ) ۀنعل   ) ملسم نب  دیمح  دیوگیم : لضاف  دندناشفا . وا  يوس  هب  ار  اهریت 

شپچ نیلعن  نآ  هک  منکیمن  شومارف  زگره  دوبن و  هتـسب  اهنآ  زا  یکی  دنب  هکیلاح  رد  هدرک  اپرب  ینیلعن  نت و  رب  ییابع  نهاریپ و  هدمآ و 
هچ رـسپ  نیا  اـب  هللا  ناحبـس  متفگ  درب . مهاوـخ  یتخـس  هلمح  وا  رب  ادـخ  هب  تفگ : نم  هـب  يدزا  دعـس  نـب  رمع  هحفـص 403 )  ) سپ دوب .

. دنتـسه یفاک  وا  يارب  دناهتفرگ  نایم  رد  ار  وا  هک  ینازابرـس  نیمه  منکیمن  دنلب  وا  رب  تسد  دنزب  ارم  رگا  مسق  ادخب  دینکب ؟ دیهاوخیم 
رد داتفا . نیمز  هب  تروص  اب  رسپ  دز و  شرـس  هب  يریـشمش  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  زونه  درب و  هلمح  وا  رب  سپ  منکیم  نینچ  مسق  ادخب 

نوخ هب  مالسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  سپ  دمآ  نوریب  وا  هنیس  زا  هزین  هکیروطب  دز  هزین  اب  تشپ  زا  ار  وا  یماش  دعس  نب  ۀبیش  هدمآ  بختنم 
هک هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دوب . هدز  ریت  جنپو  یـس  وا  رب  نمـشد  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  بایرد . ارم  ناج  ومع  داد : ادن  دیتلغ و  شیوخ 

يوس هب  يراکش  یباقع  دننام  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدمآ  راحب  رد  دز . هزین  اب  ار  وا  بهو  نب  ییحی  دیرد و  ار  وا  مکـش  رمع  نب  دیعس 
لباقم رد  ار  شتسد  وا  هک  دومن  لتاق  يهلاوح  يریشمش  سپ  دومن  يدیدش  گنج  تسکش و  مهرد  ار  اهنآ  فوفص  درب و  هلمح  نمـشد 

ناراوس و سپ  دز . رانک  ار  وا  ماما  دیـسر  رگـشل  همه  هب  شیادـص  هک  دیـشک  درد  زا  يداـیرف  ناـنچ  دـش و  عطق  جـنرآ  زا  هک  تفرگ  نآ 
نابـسا مس  ریز  رد  وا  اما  دـنتخات  دوخ  نابـسا  اب  دـندرک و  هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسد  زا  رمع  تاجن  يارب  هفوک  لها  نارواگنج 
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مـساق رـس  يالاب  هک  دندید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسـشنورف ، رابغ  درگ و  هکنیا  زا  سپ  درم  ات  دش  بوکدگل  ردقنآ  تفرگ و  رارق 
ار وت  دناوتن  وا  یناوخب و  ار  وا  هک  تیومع  رب  تسا  تخـس  ادـخب  دومرف : ماما  دیـشکیم  نیمز  يور  رب  ار  شیاهاپ  وا  هکیلاح  رد  هداتـسیا 

یموق ادخ  تمحر  زا  دنشاب  رود  دشاب ، هتـشادن  يدوس  دیامن و  يرای  ار  وت  ای  دیامن  يرای  دناوتن  یلو  دیامن  تباجا  ار  وت  ای  دیامن  تباجا 
نیمز رب  رسپ  نآ  ياهاپ  مدید  ییوگ  دیوگیم : دیمح  هحفص 404 ) . ) دنابسچ شاهنیس  هب  ار  نسحلا  نب  مساق  ندب  سپ  دنتـشک . ار  وت  هک 

رب شتیب  لها  ناگتـشک  نایم  رد  ات  دروآ  ار  وا  ماما  دـنکیم ؟ هچ  وا  متفگ : دوخ  اب  تشاد . رارق  ماـما  هنیـس  رب  شاهنیـس  دـشیم و  هدیـشک 
شکب رفن  نیرخآ  ات  ار  ناشیا  نک و  هرامش  ار  موق  نیا  ادنوادخ  تفگیم : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  مدینـش  و  تشاذگ . نیمز 

لها يا  دینک  ربص  مناگداز  ومع  مناگداز و  ردارب  يا  دینک  ربص  رذگن ، رد  ناشیا  ناهانگ  زا  زگره  راذـگماو و  ار  ناشیا  زا  سک  چـیه  و 
هب دوب  زینک  شردام  هک  مالـسلاهیلع  نسح  نب  رکبوبا  شردارب  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  زا  سپ  دید . دیهاوخن  يراوخ  دبا  ات  نم  تیب 

دیوگیم فنخموبا  دناسر . تداهـش  هب  ار  وا  يونغ  هبقع  نب  هللادـبع  هکنیا  ات  دـناسر  لتق  هب  ار  نمـشد  زا  يدایز  تعامج  سپ  تفر  دربن 
درب و هلمح  نانمـشد  رب  تشاد و  نس  لاـس  هدزناـش  هکیلاـح  رد  تفر  نادـیم  هب  مالـسلاهیلع  نسح  نب  دـمحا  شردارب  مساـق  زا  دـعب  هـک 

یگنشت تدش  زا  تشگزاب و  مالسلاهیلع  نیـسح  شیومع  يوس  هب  دعب  دناسر و  تکاله  هب  ار  راوس  داتـشه  نمـشد  زا  هکنیا  ات  تشگزاب 
هلباقم هب  هزات  يورین  اب  هتفای  تردـق  مشونب و  ات  تسه  یبآ  هعرج  ایآ  ناجومع  يا  تفگیم : درکیم و  هلان  دوب و  هداتفا  دوگ  شنامـشچ 

دوخ وا  ییامن و  تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تدج  ات  نک  ربص  یکدنا  دومرف : وا  هب  ترـضح  مورب . لاعتم  يادخ  نانمـشد 
تفاتـش و نانمـشد  يوس  هب  هرابود  مالـسلاهیلع  نسح  نب  دمحا  دش . یهاوخن  هنـشت  نآ  زا  دـعب  زگره  هک  یبآ  زا  دـنکیم  باریـس  ار  وت 

توملا اذا  توملا  بهرأ  شمکنت ال  داهجلا  یف  یحور  ناف  شطعلا  دعب  ینملاف  الیلق  ربصأ  دـناوخیم : زجر  هنوگنیا  درب و  هلمح  ناشیارب 
هعقول بیـشی  ابرـض  راتخملا  ینب  نم  مکیلا  دـناوخیم : رعـش  نینچ  درک و  هلمح  نانمـشد  رب  هاگنآ  شعراذ  ءاـقللا  دـنع  نکأ  مل  شحو و 

ات دنکفا  كاخ  هب  ار  نایدزی  زا  رفن  تصش  شتالمح  رثا  رب  عیطق  بضع  دنهم  لکب  اعمج  رافکلا  رشاعم  دیبی  هحفص 405 )  ) عیضرلا سأر 
( دیامن شتنعل  هایس و  ار  شیور  دنوادخ   ) دناسر تداهش  هب  ار  وا  یمرـضح  بیبش  نب  یناه  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  دیـسر . تداهـش  هب 

عوری موق  راوغم  ریدکت  قمز و  نم  رهدلا  اهبوشی  ۀیفاص  ءاضیب  مهل  موی  لک  ریتابملا و  یلاوعلا و  عقوب  يوهی  رمق  یفطـصملا  لال  موی  لکأ 
ماما باحـصا  همه  هک  یماگنه  دـناهدرک  لقن  ربتعم  نایوار  رثکا  دـیوگیم : هر )  ) لـضاف ریواـغملل  اـبهن  حبـصأ  یـسمأ و  هدـی  نم  توملا 
هدامآ شناردارب  دندیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  دالوا  رفعج و  لیقع و  شیاـهومع  نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح 

مالسلاهیلع یلع  نب  رکبوبا  تشاذگ  رازراک  نادیم  هب  مدق  ناشیا  زا  هک  یسک  نیلوا  دننک و  راثن  ار  شیوخ  ناج  ترضح  هار  رد  ات  دندش 
یلع یخیـش  دـناوخ : زجر  هنوگنیا  تفر و  نادـیم  هب  دوب  یمیمت  یعبر  نب  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل  شردام  هللادـبع و  شماـن  هک  دوب 

خأ نم  یـسفن  هیذـغت  لقـصملا  ماسحلاب  یماحن  هنع  لسرملا  یبنلا  نب  نیـسح  اذـه  لضفملا  میرک  قدـصلا  مشاه  نم  لوطـألا  راـخفلاوذ 
ياپ زا  يونغ  هبقع  نب  هللادبع  ار  وا  دنیوگیم  ياهدـع  دـناسر  تداهـش  هب  یعخن  ردـب  نب  رجز  ار  وا  ات  تشادـنرب  گنج  زا  تسد  لجبتم 

شردارب وا  زا  سپ  دیناسر  تداهـش  هب  نادمه  زا  يدرم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  رکبوبا  هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دروآرد .
اب هحفص 406 )  ) رفک نم  یبنلاب  یقـشلا  كاذ  رجز  مکیف  يرأ  مکبرـضأ و ال  تفگیم : نینچ  تفر و  نادیم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  رمع 

ردب نب  رجز  رب  سپـس  رـشبلا  رـش  ای  دـحاجلا  کنأل  رعـس  قیرح و  یف  ناکم  رـش  رقـس  نم  أوبت  مویلا  کلعل  رمع  نم  ینادـت  رجز  ای  رجز 
نم اولخ  هللا  ةادع  اولخ  تفگیم : دزیم و  هبرـض  ریـشمش  اب  وا  دندروآ  موجه  نایرگـشل  تشک . ار  وا  دومن و  هلمح  شردارب  لتاق  یعخن 
هتبلا دیسر . تداهش  هب  ات  دیگنج  ردقنآ  رجحتملا و  نابجلاک  اهیف  سیل  رفی و  هغیـسب و ال  مکبرـضی  رهفکملا  سوبعلا  ثیللا  نع  اولخ  رمع 
یلع نب  نامثع  شردارب  مالسلاهیلع  یلع  نب  رمع  زا  دعب  تسا . هدومنن  رکذ  البرک  يادهش  وزج  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  رمع  مسا  جرفلاوبا 
زجر نینچ  و  دوـب . بـالکینب  زا  دـلاخ  نـب  مازح  رتـخد  مالـسلااهیلع  نـینبلاما  وا  رداـم  تـفر . نادـیم  يوـس  هـب  تساـخرب و  مالـسلاهیلع 

رابکلا و دیـس  ریاخألا و  ةریخ  نیـسح  یخأ  رهاطلا  یبنلل  مع  نبا  رهاظلا و  لاـعفلاوذ  یلع  یخیـش  رخاـفملاوذ  ناـمثع  اـنأ  ینا  دـناوخیم :
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زا دومن  تباصا  شایناشیپ  هب  ریت  نآ  تخادنا  ریت  وا  يوس  هب  هللا ) ۀنعل   ) یبحـصا دیزی  نب  یلوخ  رـصانلا  یـصولا  لوسرلا و  دـعب  رغاصألا 
ترضح زا  تشاد . لاس  کی  تسیب و  وا  ماگنه  نآ  رد  دومن . ادج  نت  زا  ار  وا  رس  مزاع  نب  نابا  ینب  نادرم  زا  یکی  داتفا و  نیمز  هب  بسا 

یلع نب  نامثع  زا  سپ  متـشاذگ . نوعظم  هب  ناـمثع  مردارب  راـی و  مسا  هب  ار  مرـسپ  نیا  مسا  نم  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع 
نآ رد  شفیرـش  نس  دوب و  مالـسلااهیلع  نینبلاما  زین  وا  ردام  تفر . نادیم  هب  هزرابم  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  رفعج  شردارب  مالـسلاهیلع 

یبسح لاونلا  يذ  ریخلا  یلع  نبا  یلاعملاوذ  رفعج  اـنأ  ینا  هحفـص 407 ) : ) تفگیم هکیلاح  رد  تفر  نادیم  هب  وا  دوب . لاس  هدزون  ماگنه 
وا يوس  هب  مه  يریت  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  تخادرپ . نانمشد  اب  گنج  هب  سپس  لاضفملا  يدنلا  يذ  انیسح  یمحأ  یلاخ  افرش و  یمعب 
هک مالسلاهیلع  یلع  نب  هللادبع  شردارب  وا  زا  سپ  هدمآ  راحب  رد  دیـسر . تداهـش  هب  دروخ و  شمـشچ  ود  نایم  ای  هقیقـش  هب  ریت  تخادنا 

نوچ منیبب  ار  وت  ات  ورب  هار  يردق  نم  مشچ  شیپ  تفگ : وا  هب  سابع  سپ  تشادـن ، يدالوا  وا  تفر . نادـیم  هب  تشاد  لاس  جـنپ  تسیب و 
فیس لاعفلاوذ  ریخلا  یلع  كاذ  لاضفألا  ةدجنلا و  يذ  نبا  انأ  تفگیم : دزیم و  مدق  ترضح  نامـشچ  شیپ  رد  وا  يرادن ، يدنزرف  وت 

ۀنعل  ) یمرضح بیبش  نب  یناه  تشک . ار  نمشد  زا  یتعامج  تفر و  نادیم  هب  هللادبع  سپ  لاوهألا  رهاظ  موق  لک  یف  لاکنلاوذ  هللا  لوسر 
رب سپ  داتـسرف  دربن  هب  هللادبع  زا  دـعب  ار  رفعج  شردارب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  دـیناسر . تداهـش  هب  ار  وا  هللا )
هک رتـکچوک  یلع  نب  دـمحم  نآ  زا  سپ  هدـمآ  راـحب  رد  دروآرد . ياـپ  زا  ار  وا  درب و  هـلمح  شردارب  لـتاق  یمرـضح  بیبـش  نـب  یناـه 

هزمح نب  یلع  نب  دمحم  دـناسر . تداهـش  هب  ار  وا  درب و  هلمح  وا  رب  مراد  نب  ناباینب  زا  میمت  زا  يدرم  تفر ، گنج  هب  دوب  زینک  شردام 
هدماین یتیاور  نینچ  وا  ریغ  زا  دوب و  زینک  شردام  هک  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  میهاربا  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم 

یئاط هللادیبع  نب  رکبابا  هک  دیوگیم  نسحلا  نب  ییحی  هدشن . رکذ  باسنا  بتک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دالوا  نیب  رد  یمان  میهاربا  زا  و 
بلطم نیا  یلو  دیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  هللادـیبع  هک  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  وا  يارب 

یلع لیست  دماحملا  یمنت  سیل  الا  اهیلا و  هیکز  سوفن  نم  مکاتفهلا  وف  دش . هتـشک  رادلا  موی  رد  هللادیبع  اریز  تسا  هابتـشا  هحفص 408 ) )
تارفلاب اشاطع  اوفوت  دساجم  ءامدلا  ضیف  نم  نهیلع  امنأک  موسجلا  کلت  یف  یسفنب و  دناعم  ضغبم و  اهیف  تمشی  ابظلا و  هنـسألا و  قرز 

یگمه قفلملا  نازحالا و  ریثم  رد  امننبا  خیـش  فوهل و  رد  هر )  ) دیـس داشرا و  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  دـعاوم  فوفطاب  اـیانملاب  مهل  اـمنأک 
هللادبع هک  شايردام  ناردارب  هب  دندش  هتشک  شنارای  رتشیب  هک  درک  هدهاشم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  یتقو  هک  دناهدروآ 

هیلع و هللا  یلـص  شلوسر  ادخ و  يارب  ار  دوخ  تدوم  هک  منیبب  ار  امـش  ات  دیور  شیپ  هب  مردام  نارـسپ  يا  تفگ : دندوب  نامثع  رفعج و  و 
تداهـش هب  هللا ) ۀنعل   ) یناه ار  وا  تبقاع  درک و  یتخـس  گنج  تفاتـش و  دربن  هب  هللادبع  سپ  دیرادن . يدنزرف  امـش  دیاهدرک ، صلاخ  هلآ 

یلع نب  نامثع  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  دناسر و  تداهش  هب  یناه  زین  ار  وا  تخادرپ و  دربن  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  رفعج  وا  زا  دعب  دناسر .
درب و هلمح  وا  رب  مرادینب  زا  يدرم  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  يریت  اب  یلوخ  دوب  هدـمآ  شردارب  نیلاـب  هب  هکیلاـح  رد  تشک  ار  مالـسلاهیلع 

ناشیا دندرک و  هلمح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دعـس  رمع  نایرگـشل  زا  یهورگ  دمآ ، البق  نآ  رکذ  هک  هنوگنامه  درک  ادج  شنت  زا  رس 
نایرگشل زا  یهورگ  تفر . تارف  هعیرش  يوس  هب  مالـسلاهیلع  سابع  هارمه  هب  دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  ترـضح  نآ  دوب . هنـشت  رایـسب 

دیزی ناراـی  تعاـمج  هب  درم  نآ  دـندرک  هلمح  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  يوـس  هب  دوـب  مرادینب  زا  يدرم  اـهنآ  نـیب  رد  هـک  دعـسنبا 
ادنوادخ دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دسرب ، بآ  هب  وا  هک  دیراذگن  دیوش و  لیاح  تارف  يهعیرـش  وا و  نیب  امـش  رب  ياو  يا  تفگیم :

هب ریت  هک  تخادـنا  ماـما  يوس  هب  يریت  دـش و  نیگمـشخ  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  یمرادینب  درم  نآ  نک  روـشحم  هنـشت  تماـیق  زور  ار  وا 
دش و نوخ  زا  رپ  شتسد  فک  تفرگ ، مخز  ریز  ار  شتسد  فک  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترضح  درک و  تباصا  ماما  يهناچ  هحفص 409 ) )

هاگنآ دننکیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تربمایپ  رتخد  رـسپ  اب  نانیا  هک  هچنآ  زا  منکیم  تیاکـش  وت  هب  ادنوادخ  دومرف : و  دـناشفا ، ار  نوخ 
وا هب  یگمه  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  فرط  همه  زا  هتخادنا و  ییادج  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نیب  نایرگـشل 

نیا رد  رعاش  تسیرگ و  رایـسب  وا  تداهـش  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـندناسر  تداهـش  هب  ار  وا  ات  دـندرب  هلمح  دوب  اـهنت  هکی و  هک 
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هاساو ال نم  ءامدلاب و  جرضملا  لضفلاوبأ  یلع  هدلاو  نبا  هوخأ و  دالبک  رب  نیسحلا  یکبأ  یتف  هیلع  یکبی  نأ  سانلا  قحأ  هتفگ : صوصخ 
نآ دـندوب  هللا ) ۀـنعل   ) لیفط نب  میکح  یفنح و  ءاقرو  نب  دـیزی  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  نالتاق  ءامب  شطع  یلع  هلداـج  ءیـش و  هینثی 
هب ریت  هزین و  ریشمش و  تابرض  اب  ار  ترـضح  دندمآ و  اهنآ  دیامن ، تکرح  تسناوتیمن  دوب و  هدش  حورجم  یمخز و  تدش  هب  ترـضح 

رابخا نیرتفورعم  تسا . هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  تداهـش  باب  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  یـضعب  نیا  دـندیناسر و  تداهش 
تداهـش هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ناردارب  یمامت  یتقو  هک  هدـمآ  راحب  ملاوع و  رد  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تداهـش  يهرابرد 
شردام لضفلاابا و  ترـضح  نآ  هینک  دریگب . نادـیم  نذا  ات  تفر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  شردارب  دزن  ناشیا  دندیـسر ،

زین اقـس  وا  هب  دیـسر . تداهـش  هب  هک  دوب  يرفن  نیرخآ  شناردارب  نیب  رد  دوب و  شردام  دنزرف  نیرتگرزب  مالـسلاهیلع  سابع  دوب  نینبلاما 
يور زا  وا  ياهاپ  شتماق  يدنلب  رطاخب  تسـشنیم و  مادـنا  شوخ  راوهار و  یبسا  رب  دوب  هرهچ  شوخ  ابیز و  رایـسب  يدرم  وا  دـنتفگیم ،

ياههدجـس راثآ  شیناشیپ  نامـشچ و  نیب  رد  دوب و  ناوج  وا  دنتفگیم . زین  مشاهینب  رمق  ترـضح  نآ  هب  دشیم . هدیـشک  نیمز  رب  بسا 
نیسح شردارب  دید  هک  یماگنه  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رادمچرپ  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هحفص 410 ) . ) دوب رایـسب  ینالوط و 

هیرگ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیهدیم ؟ نم  هب  دربن  نادیم  هب  نتفر  هزاجا  ایآ  مردارب  درک : ضرع  دمآ و  وا  يوس  هب  تساهنت  مالـسلاهیلع 
سابع ترضح  دوشیم . قرفتم  دشاپیم و  مه  زا  نم  هاپـس  يورب  رگا  یتسه  نم  رادملع  اول و  بحاص  وت  مردارب  تفگ : دومن و  يرایـسب 

نیقفانم نیا  زا  ار  منازیزع  نوخ  ماقتنا  هک  مهاوخیم  ماهدش ، ریس  یگدنز  زا  هدمآ و  گنت  هب  ماهنیـس  نم  يالوم  درک : ضرع  مالـسلاهیلع 
يوس هب  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  نک . بلط  ناکدوک  نیا  يارب  بآ  یمک  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مریگب 
تفگ ار  نایرج  تشگزاب و  شردارب  يوس  هب  دیشخبن  يدوس  تفگ  هچ  ره  یلو  تشاد  رذح  رب  هدومن و  هظعوم  ار  ناشیا  تفر و  نمشد 

هب یلاخ  یکشم  تشادرب و  ار  شاهزین  دش و  راوس  شبکرم  رب  هتساخرب  یگنشت  زا  ناکدوک  شطعلا  شطعلا  هلان  هک  دینـش  ماگنه  نیا  رد 
تبأف اهماقمق  هفیـس  مئاق  قوف  نم  اکتا  ۀعیرـشلا و  کلم  مکل  انهف  دـیوگیم : نینچ  نیا  رعاـش  تفر . تارف  طـش  يوس  هب  تفرگ و  تسد 

میخملا یفاو  اذا  یتح  اهمامه  دـیدجلاب  لفری  عاصنا  اهمز و  دازملا و  ألم  مکلذـکف  اهمارـض  بشی  ۀـمطاف  نبا  یـشحو  اهیر  ۀـیکزلا  هتبیقن 
فقذی میال  اک  اعلطتم  مهیلع  لاطتسا  ذم  اهمالعأ و  ۀسوکنم  تسع  اقتف  تباث  شأجب  اهلجالج  داجف  اهمادزا  اضقلا  ألم  دق  ءادوس  تلجلج 
شیطت نأل  ایانملا  نا  يرـشلا  نود  يدرلا  كرـش  هقاتعا  اهماربا و  ضقتنی  مل  اضقلا  دی  مربمب و  ءاضقلادی  هیدـی  تمـسح  اهماهـس  ظاوشلاب 
هطاحا دندوب  تارف  هحفـص 411 )  ) طش نابهگن  هک  ینازابرـس  زا  رفن  رازه  راهچ  ار  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  دیوگیم : يوار  اهماهس 

دـش بآ  لخاد  دیـسر  تارف  هب  ات  تشک  ار  رفن  داتـشه  درک و  هلمح  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  دـندادیم . رارق  فدـه  ریت  اـب  ار  وا  دـندرک و 
دای هب  ار  شنادـناخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  شردارب  یگنـشت  هاگان  دـشونب  بآ  تسد  فک  کی  تساوخیم  شطع  طرف  زا  هک  یماـگنه 

. درک تـکرح  ینیـسح  ياـههمیخ  يوـس  هـب  تخادـنا و  شتـسار  فـتک  رب  ار  نآ  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کـشم  تـخیر و  ار  بآ  دروآ و 
هلمح نانمـشد  هب  زین  ترـضح  دندرک . شاهرـصاحم  وس  ره  زا  هدومن و  هلمح  ناشیا  هب  دندرک و  دس  ار  وا  هار  دـندید  نینچ  هک  نانمـشد 

یفطـصملا سفنل  یـسفن  یقل  تیلاصملا  یف  يراوأ  یتح  اقر  توملا  اذا  توملا  بهرأ  ال  دومرفیم : نینچ  دیگنجیم و  اهنآ  اب  درکیم و 
میکح هارمه  هب  ءاقرو  نب  دیز  ماگنه  نیا  رد  تخاس . قرفتم  ار  نمشد  یقتلملا  موی  رشلا  فاخأ  اقسلاب و ال  ودغأ  سابعلا  انا  ینا  اقورهطلا 

دندروآ و دورف  ترضح  تسار  تسد  هب  ياهبرـض  ریـشمش  اب  دندوب  هدرک  نیمک  وا  يارب  یلخن  تشپ  رد  هک  هللا ) ۀنعل   ) یبسنـس لیفط  نب 
ینا ینمیلا  متعطق  نا  هللاو  دناوخیم  زجر  هنوگ  نیا  دومن و  هلمح  داد و  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  ترـضح  سپ  دش  عطق  شکرابم  تسد 
لیفط نب  میکح  دش . قمریب  هتـسخ و  ات  دیگنج  ردقنآ  ترـضح  نیمألا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  ینید و  نع  ادبا  یماحا 

ای دومرف : نینچ  ترـضح  درک . عطق  ار  ناشیا  تسد  دز و  ترـضح  نآ  پچ  تسد  هب  رگید  ياهبرـض  دوب  هدرک  نیمک  هک  هللا  ۀـنعل  یئاط 
رح بر  ای  مهلـصاف  هحفـص 412 )  ) يراسی مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیـسلا  یبنلا  عم  رابجلا  ۀمحرب  يرـشبا  رافکلا و  نم  یـشخت  سفن ال 

ناگنشت هب  ار  بآ  ترضحنآ  ات  دورب  اههمیخ  هب  رتعیرـس  هچ  ره  هک  دز  بسا  هب  شیاپ  اب  تفرگ و  نادند  هب  ار  کشم  ترـضح  سپ  رانلا 
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ترـضح يهنیـس  رب  دمآ و  يرگید  ریت  سپـس  تخیر  نیمز  رب  کشم  بآ  دومن و  تباصا  کشم  هب  دمآ و  يریت  هاگان  دناسرب . تیب  لها 
عوطقم ضرألل  رخف  بایرد : ارم  ناج  ردارب  تفگ  دز و  ادـص  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  داتفا . نیمز  هب  بسا  زا  ناشیا  تسـشن 

دروآ دورف  ياهبرض  ترـضح  كرابم  قرف  رب  نینهآ  دومع  اب  ینوعلم  صخـش  هدمآ  یتیاور  رد  مذخنم  ریغ  نیمی  دجم  لک  نم  هل  نیدیلا 
ردارب يهزانج  رس  رب  دمآ و  تارف  طش  يوس  هب  نانک  هلان  دید  ار  هنحص  نیا  نوچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیناسر . تداهـش  هب  ار  ناشیا  و 

ناک امأ  دـمحم  یبنلا  نید  اومتفلاخ  مکیغبب و  موق  رـش  ای  متیدـعت  دورـس : نینچ  دومن و  لمح  اههمیخ  هب  ار  وا  يهزانج  تسیرگ و  رایـسب 
امب مهتیزخا  متنعل و  يدلاو  هیربلا  ریخ  نم  ناک  امأ  مکلیو  یمأ  ءارهزلا  تناک  امأ  ددسملا  اجنلا  لسن  نم  نحن  امأ  انب  مکاصوأ  لسرلا  ریخ 

رد دش . عطق  مدیما  تسکـش و  مرمک  ردارب  يا  وت  گرم  اب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دـقوت  ران  رح  اوقالت  فوسف  متینج  دـق 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  هک  دوب  هدش  دراو  تحارج  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  كرابم  ندب  رب  ردق  نآ  تسا  هدمآ  ربتعم  بتک  زا  یـضعب 

هودـنا و مغ و  اب  دوخ  هتـشاذگ  نیمز  رب  ناشتداهـش  لـحم  رد  ار  ناـشیا  رهطم  يهزاـنج  اذـل  دربب . همیخ  يوس  هب  ار  وا  يهزاـنج  تسناوتن 
هب سابعلاینب  بویع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  بقانم  رد  سارفیبا  هیفاش  حرـش  فنـصم  تشگزاب . اههمیخ  يوس  هب  هآ  کـشا و 

نیرتهربخ زا  هک  لیقع  شردارب  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  دـنکیم  لـقن  بلاـطلا  ةدـمع  زا  دوخ  دانـسا  هحفص 413 ) )
زا هک  نک  ادـیپ  نـم  يارب  ینز  تـفگ : تخانـشیم  بوـخ  ار  اـهنآ  ياـههریت  اـههداوناخ و  بارعا و  باـسنا  دوـب و  برع  ناسانـش  بـسن 
اب تفگ : ترـضح  هب  لیقع  دروایب . ناولهپ  عاجـش و  يرـسپ  نم  يارب  منک  جاودزا  وا  اـب  اـت  دـشاب  برع  ناعاجـش  ناروـالد و  يهداوناـخ 

مالـسلااهیلع نینبلاما  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تسین . روـالد  عاجـش و  وا  ناردـپ  دـننام  یـسک  برع  رد  اریز  نک  جاودزا  هیبـالک  نینبلاما 
لماک مسا  دندیسر . تداهش  هب  البرک  رد  هک  تسا  هللادبع  رفعج و  نامثع و  شناردارب  مالسلاهیلع و  سابع  ردام  نامه  وا  دومن و  جاودزا 

ۀیواعم نب  ۀعـصعص  نب  رماع  نب  ۀعیبر  نب  بالک  نب  رماع  نب  بعک  نب  یئول  نب  ۀعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازخ  رتخد  همطاف  تسا : نیا  نینبلاما 
دوب ردارب  راهچ  نیا  ردام  نینبلاما  دومرف : هک  تسا  لقن  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  شدانـسا  هب  راحب  رد  نزاوه . نب  رکب  نب 
عمج وا  رود  مدرم  دوـمنیم . هیرگ  كاـنزوس  نـیزح و  رایـسب  شنارـسپ  يارب  تـفریم و  عـیقب  هـب  زور  ره  دـندش . دیهـش  ـالبرک  رد  هـک 

هلاـن و يادـص  هک  درکیم  رذـگ  عـیقب  ناتـسربق  زا  هللا ) هنعل   ) ناورم يزور  دندینـشیم . ار  وا  ییارـس  هحوـن  يراز و  هیرگ و  دـندشیم و 
رـصنوبا خیـش  زا  نیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  جرفلایبا  زا  داـتفا . هیرگ  هب  وا  کـشا  زوس  هیرگ و  زا  دینـش و  ار  مالـسلااهیلع  نینبلاما  يهبدـن 

ار مالـسلاهیلع  سابع  اـم  يومع  دـنوادخ  دـندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  رمع  نب  لـضفم  زا  شدانـسا  هب  يراـجن 
هب البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  اب  هک  دوب  راوتـسا  مکحم و  ینامیا  ییاـنیب و  تریـصب و  ياراد  وا  هک  مسق  ادـخب  دـنک ، تمحر 

هحفص 414) . ) دندناسر تداهش  هب  ار  وا  فیخینب  تشاد و  لاس  راهچ  یس و  ماگنه  نآ  رد  دش ، دیهش  دنوادخ  هار  رد  دیسر و  تداهش 
دنوادـخ دزن  ترـضح  نآ  يارب  تشذـگ ، متفه  لـصف  زا  موس  سلجم  رد  ءادهـش  عیمج  رب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  لـئاضف  فلؤم :

رخ ردـب  يأ  ربکا  هللا  دـنروخیم : هطبغ  تلزنم  ماقم و  نآ  هب  تمایق  زور  رد  ادهـش  يهمه  هک  تسا  یهاگیاج  تلزنم و  یلاـعت  كراـبت و 
ةارسلا ثیح  دهشمب  هنخی  مل  میرک  خأ  اهماه و  أطأط  فارشألا  هل  یتفب  دمحم  طبس  طبسلا  يزعملا  نمف  اهمالظ  ظاشتساف  ۀیادهلا  قفأ  نع 

تـسکن حافـصلا و  ضیب  تملث  جیـشولا و  مطح  نأ  دـعب  نم  اهماتق  رکبـسی  ۀـجاجعلا  هنع  الج  ذا  مطافنبا  یـسنأ  ات هللا ال  اهمادـقأ  اـهبابک 
هیلع يوه  اهمارم و  زع  ءایلع  یقهاش  نم  الماح  میخملا  وحن  هب  یفاو  اهمالقأ  هب  ترج  ءاضقلا  يدـیأ  ام  نا  ءـالبلا و  مح  اذا  یتح  اـهمالعأ 
مویلا انعمج  قرفتلا  یلا  لآ  مویلا  اهماما  ةالصلا  نع  باغ  مویلا  اهشبک  بئاتکلا  نعاسر  مویلا  اهماسح  نیمیلا  نع  ناب  مویلا  الئاق  کلانه  ام 
اهمانم زعف  يرخأ  تدهست  منت و  مل  کب  نیعأ  تمان  مویلا  اهمامغ  دالبلا  نع  بغ  مویلا  اهردب  ۀیادهلا  نع  رخ  مویلا  اهماظن  دونبلا  نع  لح 

اهمالعأ ابرلا  قوف  تکدـکد  وأ  يرثلا  یلع  ءامـسلا  تقبط  تلخ  نا  اهمائل  کیلع  تلاثنا  تردوغ و  ذا  تملع  تکارت  لـه  یحور  قیقـشأ 
خایـشأ غلبم  نم  اهمامـش  لاز  اهرخاز و  ضاغ  دق  هنأ  ۀـکم  خایـشا  غلبم  نم  اهمالع  یـضق  رمأ  قحال  کب  یننأ  يدـنع  بطخلا  ناهأ  نکل 

عالط هنأ  ۀکم  خایشا  غلبم  نم  هحفص 415 )  ) اهماسح لف  اهدعاس و  لش  دق  هنأ  ۀکم  خایشا  غلبم  نم  اهمانس  بج  اهنرام و  قد  دق  هنأ  ۀکم 
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لجأ ام  ربکا  هللا  اهمارم  رمتـسا  ۀلاسرلا و  تیب  تلع  ۀیـشاغ  يأ  ربکا  هللا  اهمالـسا  هبتنیلف  دمحمب  تلزنا  الج  يأ  ربکا  هللا  اهمادقم  ۀـینث  لک 
هب لامعالا  باقع  رد  هر )  ) قودص خیش  اهماظن  حوفی  اکسم  ۀیرزأ  ةدیصق  دیهشلا  لضفلاابأ  اعمـس  اهمایأ  تضم  ام  روهدلا و  تضم  ۀیزر 

دهاش هک  دوب  یناسک  زا  وا  دـمآ . ام  شیپ  هب  مراد  ینب  زا  يدرم  تفگ : هدرک  لقن  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساـق  زا  دیعـس  نب  رمع  زا  شدانـسا 
ار وت  متفگ : وا  هب  دوب . ور  دیفـس  اـبیز و  رایـسب  يدرم  ـالبق  هکیلاـح  رد  دوب  هدـش  هایـس  شتروص  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداـهش 
ود نیب  هک  متـشک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  يدرم  نم  تفگ : نوعلم  نآ  هدـش ؟ هچ  تتروص ، گـنر  رییغت  رطاـخ  هب  متخانـشن 
رس دیآیم و  رورغ  اب  هتسشن و  یبسا  رب  هک  ار  درم  نآ  مدید  دیوگیم : غبصا  نب  مساق  مدروآ . دوخ  اب  ار  وا  رس  دوب و  هدجس  رثا  شمشچ 

. درکیم تباـصا  رـس  هب  شناوناز  تفریم  هار  بسا  یتقو  هک  یتروص  هب  هدرک  نازیوآ  شبـسا  يهنیـس  هب  ار  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
يا تفگ : مردپ  دیامنیمن . تباصا  نآ  هب  بسا  ناوناز  دروایب  رتالاب  یمک  ار  رـس  درم  نیا  رگا  متفگ  مردپ  هب  دـیوگیم : غبـصا  نب  مساق 

سابع هک  ینامز  زا  تسا  هتفگ  نم  هب  درم  نآ  دنکیم . هدیرب  رس  اب  وا  هک  تسا  يراک  زا  رتدب  دنکیم  درم  نآ  اب  رس  بحاص  هچنآ  مرسپ 
ارم نابیرگ  دیآیم و  نم  باوخ  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  هکنیا  رگم  ماهتفرن  باوخ  هب  مه  بش  کی  ماهتـشک  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب 
بش ره  دوش و  حبـص  هکنیا  ات  دنکیم  باترپ  نآ  رد  ارم  دربیم و  منهج  يوس  هب  ارم  ایب و  دیوگیم : دشکیم و  نیمز  يور  هب  دریگیم و 

: دیوگیم لضاف  هحفـص 416 ) . ) میباوخیمن وا  دایرف  هلان و  زا  اهبـش  تفگیم : وا  زینک  هک  مدینـش  تفگ : مردـپ  زین  تسه و  ارجاـم  نیا 
بوشآ رهـشنبا  زا  راحب  رد  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  لتاق  مرادینب  لها  درم  نآ  تفگ : هک  هدروآ  ینئادـم  زا  لتاقم  رد  جرفلاوبا 
ماغرـض ةردـیحنبا  انأف  ینورکنت  نا  تفگیم : دـناوخیم و  زجر  دـمآ و  نادـیم  هب  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  وا  زا  سپ  هک  تسا  لقن 

هدمآ البق  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  بقانم  رکذ  ةردنـسلا  لیک  فیـسلاب  مکلیکا  ةرـصرص  حیر  لثم  يداعألا  یلع  ةروسق  ثیل  ماجأ و 
، دیـسر تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  یتقو  هدـمآ  بختنم  رد  دـسریم . رظن  هب  عوضوم  لصا  زا  رود  اجنیا  رد  نآ  نایب  تسا و 

ایآ مدرم  يا  داد : ادن  دید  ار  هنحص  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دندروآ . هلمح  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگهمیخ  هب  نانمـشد 
یـسرت ادـخ  ایآ  دـنک ، يرای  ار  ام  هک  تسین  یبلط  قح  دـسرب و  ام  دایرف  هب  هک  تسین  یـسر  دایرف  ایآ  دـهد ، هانپ  ار  اـم  هک  تسین  یهاـنپ 

شگرزب رـسپ  درادـن . یگنـشت  تقاط  وا  اریز  دـناشونب  كدوک  نیا  هب  بآ  ياهعرج  هک  تسین  رفن  کی  ایآ  دـنک ، عاـفد  اـم  زا  هک  تسین 
هب تفرگ و  تسد  هب  یکچوک  کشم  مروایب . بآ  مورب  مهاوخیم  نم  يالوم  يا  تفگ : ماما  هب  تشاد  لاس  هدـفه  نامز  نآ  تساـخرب ،

، یتساوخیم هک  یبآ  مه  نیا  ناـج  ردـپ  تفگ : دـمآ و  شردـپ  يوس  هب  درک ، بآ  زا  رپ  ار  کـشم  تفر  تارف  يوس  هب  ماـمت  تعاـجش 
شکچوک رسپ  تسیرگ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ماهنـشت . رایـسب  ادخب  هک  هدب  نم  هب  دنام  یقاب  نآ  زا  يزیچ  رگا  امن ، باریـس  ار  مردارب 

دـشونب بآ  زا  تساوخ  كدوک  هک  یماگنه  دومن ، کیدزن  كدوک  ناـهد  فرطب  بآ  فرظ  دـیناشن و  شیوناز  يور  ار  وا  تفرگ و  ار 
: دشونب بآ  زا  ياهعرج  لفط  نآ  هکنیا  زا  لبق  دیرب  ار  وا  يولگ  دروخ و  كدوک  قلح  رب  دـمآ و  نمـشد  يوس  زا  مومـسم  يریت  ناهگان 

ریغ زین  تیاور  نیا  هتبلا  . ) دومن هراظن  نامسآ  هب  تخادنا و  نیمز  يور  هب  ار  بآ  فرظ  تسیرگ و  هحفص 417 )  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما 
وا دننام  هرهچ  رظن  زا  یسک  هک  يدح  هب  دوب  هرهچ  شوخ  يورابیز و  یناوج  ربکا -  یلع  مالسلاهیلع -  نیـسحلا  نب  یلع  تسا .) روهـشم 
وا نوچ  دـندرکیم  هراظن  وا  هب  دـنتفیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يابیز  تروص  داـی  هب  دنتـساوخیم  هک  یماـگنه  هنیدـم  لـها  دوبن .

تلالج و هلمج  زا  لامک  تافـص و  ریاـس  دوب و  ماـع  صاـخ و  دز  ناـبز  وا  تعاجـش  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  مدرم  نیرتهیبش 
وا لـئاضف  هب  نانمـشد  هک  سب  نیمه  وا  تلزنم  ردـق و  لـضف و  رد  دوب . هدـش  عمج  وا  رد  همه  هریغ  قـلخ و  نسح  تواخـس و  یگرزب و 

: تفگ هیواعم  يزور  تسا : لقن  ةریغم  زا  شدانسا  هب  راحب  رد  هک  هنوگنامه  دنتـسنادیم . راختفا  یگرزب و  قحتـسم  ار  وا  دندوب و  فرتعم 
، تفالخ رما  هب  مدرم  نیرتقحتسم  هکلب  هن ، تفگ : هیواعم  وت . دنتفگ : همه  تسا ؟ تفالخ  رما  هب  مدرم  نیرتقحتسم  نیرترب و  یـسک  هچ  »
و هیماینب !؟ شـشخب  مشاـهینب و  تعاجـش  لـماح  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  شدـج  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

نم هلثم  ترظن  نیعرت  مل  رئارـس : رد  سیردانبا  لـقن  هب  دـناهتفگ  وا  قح  رد  ارعـش  هک  هچنآ  رب  دراد  تلـالد  نیا  و  تسا » فـیقث  ییاـبیز 
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هک تسا  مالـسلاهیلع  ربـکا  یلع  ناـمه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیوگیم : جرفلاوبا  هک  هدـمآ  راـحب  رد  لـعان  ـال  یـشمی و  فتحم 
يهعقاو رد  هک  دوب  يرفن  نیلوا  وا  دوب و  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرمیبا  رتـخد  یلیل  شرداـم  نسحلااـبا و  وا  هینک  تشادـن و  يدـنزرف 
ترایز لماش  ترایز  نآ  تسا و  بلطم  نیمه  دـیؤم  هدروآ  لابقا  رد  دیـس  هک  یتراـیز  دیـسر و  تداهـش  هب  مشاـهینب ) نیب  زا   ) اروشاـع

نم لیلس  ریخ  لسن  نم  لیتق ، لوا  ای  کیلع  مالـسلا  هحفص 418 ) : ) دیوگیم هک  اجنآ  تسا  ادهش  ریاس  مالسلاهیلع و  ربکا  یلع  ترـضح 
بیبح مالسلاهیلع و  سابع  ترضح  یتقو  دوشیم  هدیمهف  هنوگ  نیا  هدراو  تیاور  زا  راوگرزب  نآ  تداهش  تیفیک  لیلخلا . میهاربا  ۀلالس 

نیگمغ تحاران و  ترـضح  و  دـش ، رادـیدپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تروص  رد  یگتـسکش  یتحاران و  دندیـسر  تداهـش  هب  رهاـظم  نب 
سابع میومع  ناج ، ردپ  درک : ضرع  دمآ و  وا  يوس  هب  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  شرسپ  دش . يراج  شکرابم  ياههنوگ  رب  کشا  تسشن و 

ماما یهدیم ؟ نادیم  نذا  نم  هب  ایآ  هدمآ  گنت  هب  ماهنیـس  وا  قارف  زا  تسین . میارب  یگدنز  رد  وا  زا  دـعب  يریخ  دـش . هتـشک  مالـسلاهیلع 
هکنآ لاح  مورن  نادیم  هب  هنوگچ  تفگ : ربکا  یلع  وت . يرود  نم  يارب  تسا  تخـس  ادخب  مرـسپ ، دومرف : تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 

: هدـمآ نازحالا  جـیهم  رد  امـش . ناج  ناـبرق  هب  مناـج  امـش و  حور  يادـف  هب  محور  يرادـن  يرواـی  راـی و  ییاـهنت و  هکی و  نانمـشد  نیب 
هب دـنتفگ : وا  هب  دـنتفرگ و  ياهقلح  دـننام  ار  وا  مشاهینب  نانز  دورب ، گنج  هکرعم  هب  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هکیماـگنه 

شردـپ زا  نادـیم  نذا  نتفرگ  يارب  ترـضح  نآ  میرادـن . ار  وت  قارف  تقاط  ام  نکم ، باتـش  گنج  هب  نتفر  يارب  نک و  محر  اـم  یبیرغ 
ینیسح مرح  اب  سپـس  دومن  عادو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردپ  اب  تفرگ و  ار  ردپ  تقفاوم  ات  دومن  يرتدایز  رارـصا  رتشیب و  شـشوک 

لاس هدجه  زور  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  دیوگیم : بلاطیبا  نب  دمحم  هدـمآ  راحب  رد  تفاتـش . نادـیم  يوس  هب  درک و  یظفاحادـخ 
ربکا یلع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگیم : هر )  ) دیـس هدوب  هلاس  جنپ  تسیب و  هدـش  هتفگ  دـیوگیم  بوشآ  رهـشنبا  تشادـن  رتشیب 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هاگنآ  هدـمآ : راحب  رد  تسیرگ . رایـسب  دـش و  يراـج  شناگدـید  کـشا  دومن و  هناـسویأم  یهاـگن  مالـسلاهیلع 
هک دوریم  یسک  ناشیا  يوس  هب  مدرم ، نیا  رب  شاب  دهاش  ادنوادخ  دومرف : هحفص 419 )  ) تفرگ و نامسآ  يوس  هب  ار  شاهبابس  تشگنا 

. میدرکیم هاگن  وا  هب  میدشیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  ندید  قاتـشم  هاگ  ره  ام  تسوت و  يوس  هب  اقلخ  اقلخ و  مدرم  نیرتهیبش 
راکفا نک و  ناشهدنکارپ  رایسب  امن و  قرفتم  ار  ناشیا  عمج  امن و  غیرد  نانمشد  نیا  زا  ار  نیمز  تاکرب  ادنوادخ  نک  هدنکارپ  ار  ناشنایم 
یعدـم هدومن و  يرای  هب  توعد  ار  ام  ناشیا  نادرگم ، یـضار  ناشراک  زا  ار  ناشیا  نایلاوم  زاـس و  فلتخم  نوگاـنوگ و  ار  ناشدـیاقع  و 

دایرف نینچ  هللا ) ۀنعل   ) دعس نب  رمع  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپـس  دنگنجیم  ام  اب  دندش و  ام  نمـشد  یلو  دندش  ام  ترـصن 
زا دعب  هک  دیامن  طلسم  ار  یسک  وت  رب  درادن و  زوریپ  قفوم و  تیاهراک  رد  ار  وت  دلسگب و  ارت  یشیوخ  دنویپ  دنوادخ  هدش ، هچ  ار  وت  دز :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  نم  یکیدزن  تمرح  یتسسگ و  ارم  یشیوخ  دنویپ  هک  روطنامه  دنک . ادج  تندب  زا  رـس  تاهناخ  رد  نم 
لآ میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا   ) دومن توالت  نآرق  نینچ  دنلب  يادص  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپـس  یتشادن ، هاگن  ار 

هکیلاح رد  درک  هلمح  نانمشد  رب  تفر و  نادیم  هب  نیسحلا  نب  یلع  سپس  میلع ) عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع 
ینثنی یتـح  حـمرلاب  مکنعطأ  یعدـلانبا  اـنیف  مکحی  ـال  هللاو  یبـنلا  مهیبأ  دـج  ۀبـصع  نم  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  اـنأ  تـفگیم : نـینچ 

ناگدـش هتـشک  ترثک  زا  نانمـشد  ات  تشادـنرب  تسد  هلتاقم  گنج و  زا  يولع و  مشاه  مالغ  برـض  یبأ  نع  یمحا  فیـسلاب  مکبرـضأ 
، دیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  درم  تسیب  دصکی و  رایسب  یگنـشت  دوجو  اب  ترـضح  نآ  دناهتفگ  دندش  نالان  ناوتان و  وا  اب  گنج  رد  دوخ 

ارم یگنـشت  ناج  ردـپ  تفگ : دوب  هتـشادرب  يرایـسب  ياهمخز  تاحارج و  هکیلاح  رد  تشگزاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يوس  هب  سپس 
هلمح نانمشد  هب  هدومن  اوق  دیدجت  مشونب و  هک  يراد  بآ  ياهعرج  ایآ  هدمآ ، راوشد  نم  هب  هرز  ینیگنس  هدومن و  هحفص 420 )  ) كاله

ناج ردپ  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هدمآ  ملـسم  نب  دـیمح  زا  لقن  هب  نازحالا  جـیهم  رد  متـسیاب . ناشلباقم  رد  مرب و 
نک ربص  یکدنا  مرسپ ، دومرف : تسیرگ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دروآیم  راشف  نم  يولگ  رب  شطع  تسا و  راوشد  نم  رب  هرز  ینیگنس 

راحب رد  دیشچ . یهاوخن  ار  یگنشت  معط  زگره  نآ  زا  دعب  هک  دیـشون  یهاوخ  یبآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تدج  تسدب  يدوزب 
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تخس رایسب  نم  رب  بلاطیبا و  نب  یلع  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تدج  رب  مرسپ  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هدمآ 
ربـکا یلع  ناـبز  سپ  رواـیب  نوریب  ار  تناـبز  مرـسپ  ییوـجن . یهاـنپ  یلو  یبـلطب  هاـنپ  يونـشن و  یباوـج  یناوـخب و  ار  اـهنآ  وـت  هک  تسا 
گنج يارب  راذگب و  تناهد  رد  ار  رتشگنا  نیا  تفگ : داد و  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  هاگنآ  دیکم  تفرگ و  شیوخ  ناهد  رد  ار  مالـسلاهیلع 

هک یشونب  یتبرش  يوش و  باریس  یماج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تدج  تسد  هب  يدوزب  مراودیما  نم  درگزاب  نمـشد  يوس  هب 
ترهظ قئاقحلا و  اهل  تناب  دق  برحلا  دورس : نینچ  تشگزاب و  نانمشد  اب  گنج  هب  ربکا  یلع  یشچن . ار  یگنـشت  معط  زگره  نآ  زا  دعب 

هب ار  نانمـشد  زا  رفن  تسیود  هکنیا  اـت  تشذـگن  يزیچ  قراوبلا  دـمغت  وأ  مکعوـمج  قراـفن  ـال  شرعلا  بر  هللاو  قداـصم  اـم  اهدـعب  نم 
داتفا وا  هب  شمشچ  هللا ) ۀنعل   ) يدبع ذقنم  نب  ةرم  دندرکیم ، ابا  وا  نتشک  زا  هفوک  لها  هدروآ  داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش  دناسر . تکاله 

یلع ترضح  نوچ  میامن . عانتما  وا  نتشک  زا  نارگید  لثم  نم  درذگب و  نم  زا  رسپ  نیا  رگا  تسا  نم  ندرگ  رب  برع  همه  هانگ  تفگ : و 
تیاور ( » هحفـص 421 . ) تخاـس حورجم  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  هللا ) ۀـنعل   ) يدـبع ذـقنم  نب  ةرم  درک  هلمح  رگـشل  رب  مالـسلاهیلع  ربـکا 

هب ریت  نآ  دندرک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  هکنیا  ات  درکیم  هلمح  ررکم  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترضح  دیوگیم : تسا  راحب  زا  يرگید 
هک دز  وا  رس  قرف  رب  يریـشمش  هللا ) ۀنعل   ) يدبع ةرم  نب  ذقنم  هک  دنیوگیم  زین  و  دومن ». هراپ  ار  نآ  درک و  تباصا  ناشیا  كرابم  يولگ 
زا ات  دنتخادنا  بسا  ندرگ  هب  تسد  تاحارج  تدش  زا  ترـضح  نآ  دندرک ، هلمح  وا  هب  ریـشمش  اب  زین  نایرگـشل  داتفا و  اپ  زا  نآ  رطاخب 

هراپ هراپ  ار  ترضح  ندب  اهنآ  درب . نمشد  نایرگشل  نایم  هب  ار  وا  دنک  جراخ  هکرعم  زا  ار  وا  هکنیا  ياج  هب  بسا  نکل  دور  نوریب  هکلهم 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدج  نیا  ناج  ردپ  تفگ : دنلب  يادـص  اب  دومنیم  تقرافم  ندـب  زا  شحور  هک  یماگنه  دـندرک  هکت  هکت  و 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  دیشچ ، مهاوخن  ار  یگنشت  معط  زگره  نآ  زا  دعب  هک  یتبرش  دنکیم ، باریـس  یماج  اب  ارم  هک  تسا  هلآ 

ماما داد  ناج  دز و  ياهلان  سپس  دیوگیم : هر )  ) هدیس یـشونب . ار  نآ  ات  هدش  هدامآ  یماج  زین  وت  يارب  هک  ایب  دوز  ایب  دوز  دیامرفیم : هلآ 
ربکا یلع  نیلاب  رب  ماما  دـنکیم : لقن  دـیفم  خیـش  داـهن . وا  تروص  رب  ار  شتروص  تسـشن و  دـمآ و  وا  نیلاـب  رـس  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نتخیر راـگدرورپ و  هاگـشیپ  رد  یخاتـسگ  هب  ار  ناـشیا  يزیچ  هچ  مرـسپ ، دنتـشک  ار  وت  هک  یمدرم  دـنوادخ  دـشکب  دومرف : مالـسلاهیلع 
ماما دیوگیم : فنخموبا  داب . ایند  نیا  رب  فا  وت  زا  دعب  ناج  یلع  دومرف : دش و  دولآ  کشا  شنامشچ  سپـس  تشاداو . وا  لوسر  تمرح 

وا ياهبل  رب  ار  شیاهبل  هاگنآ  درک  كاـپ  ار  وا  نادـند  بل و  داد و  رارق  شاهمیخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  هزاـنج  مالـسلاهیلع  نیـسح 
وت هب  يدوزب  دنام  یقاب  تردپ  يدیـشک و  رپ  ناوضر  تنج  يوس  هب  يدش و  تحار  ایند  دـئادش  اهیتحاران و  زا  مرـسپ  دومرف : تشاذـگ و 

جراخ مالسلاهیلع  نیسح  هحفـص 422 )  ) ماما همیخ  زا  هک  مدید  ار  ینز  تفگ : دقاو  نب  ةرامع  هدومن  لقن  فنخموبا  دـش . دـهاوخ  قحلم 
ياو يا  یبیرغ ، زا  ياو  يروای  راییب و  زا  ياو  يا  مدیهـش ، مرـسپ ، دادیم : ادن  نینچ  نیا  دیـشخردیم و  هام  نوچ  شتروص  ییوگ  دـش 
راحب رد  مدیدیمن . ار  اههنحص  نیا  مدوبیم و  كاخ  ریز  مدرمیم و  شاک  يا  مدیدیمن ، ار  زور  نیا  مدشیم و  روک  شاک  يا  مبلق ، رون 

دوب ناشخرد  دیشروخ ، نوچمه  شتروص  دش ، حراخ  مایخ  زا  تعرس  هب  هک  مدید  ار  ینز  دیوگیم : هللا ) ۀنعل   ) ملسم نب  دیمح  هک  هدمآ 
بنیز وا  دـنتفگ : تسیک ؟ وا  مدیـسرپ  نایفارطا  زا  منامـشچ . رون  ملد ، يهویم  مزیزع ، تفگیم : و  دـنلب ، ناغفا  هلاـن و  هآ و  هب  شیادـص  و 

ماما سپ  تخادنا  ربکا  یلع  نوخ  هب  هقرغ  يهزانج  يور  رب  ار  دوخ  دمآ و  مالـسلااهیلع  بنیز  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  مالـسلااهیلع 
، دیربب ار  ناتردارب  دومرف : تفر و  مشاهینب  ناناوج  دزن  سپـس  درب  همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـمآ و  وا  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

بتک زا  یـضعب  رد  دـندرکیم . دربن  نآ  لباقم  رد  هک  دـنداد  رارق  ياهمیخ  رد  ار  نآ  دـندرب و  شتداهـش  لـحم  زا  ار  ربکا  یلع  يهزاـنج 
مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  هکیماگنه  تفگ : دنکیم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  شدانـسا  هب  هر )  ) دیفم خیـش  هک  تسا  لقن  هربتعم 

مالـسلااهیلع هنیکـس  دش  لخاد  همیخ  هب  شیوخ  زا  دـیماان  نیزح و  یبلق  نایرگ و  نامـشچ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـسر  تداهـش  هب 
ردپ هتفرگارف ، کشا  لیـس  ار  تنامـشچ  ینوزحم و  نینچ  هک  دـناهدروآ  ار  تگرم  ربخ  ایوگ  منیبیم  هنوگچ  ار  وت  امـش  ردـپ  يا  تفگ :
ياو يا  تفگ : دز و  ياهلاـن  دینـش  ار  ماـما  نانخـس  هنیکـس  نوچ  دنتـشک . ار  وا  تسپ  ناـمدرم  نیا  دوـمرف : ماـما  تساـجک ؟ یلع  مردارب 
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ربص هنیکس  يا  تفگ : دش و  وا  عنام  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوش  جراخ  همیخ  زا  تساوخ  مالسلااهیلع  هنیکـس  مبلق ، رون  ياو  يا  مردارب ،
هحفـص  ) سپ دنتـشاذگاو  اهنت  ار  شردپ  دنتـشک و  ار  شردارب  هک  یـسک  دنک  ربص  هنوگچ  ناج  ردپ  تفگ : هنیکـس  ربب . هانپ  ادخ  هب  نک 

. دوب رد  يهراوشوگ  ود  ششوگ  رد  هک  دش  نوریب  مایخ  زا  يرسپ  هدمآ  راحب  رد  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  : ) تفگ مالـسلاهیلع  ماما  ( 423
نوچ ونابرهـش  دـیناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  هللا ) ۀـنعل   ) ثیعب نب  یناـه  تخادـنا . یهاـگن  دوخ  پچ  تسار و  هب  ناـسرت 

هبراضم للقت  مل  هللا  نم  افیس  يرس  ریخ  لالا  رأثب  نوذخ  ؤتس  مکب  نونظلا  يرست  ۀیمأینب ال  تسبورف : مد  شوهدم  دید ، ار  وا  لتق  هنحص 
دـسأ نم  نایفـسینب  رفملا  نیأ  ردـه  یفطـصملل  مکدـنع  مد  مک  ۀـمطافل و  مکیف  تکته  ۀـمرح  مک  يرب  هلـالا  نید  نم  وه  يذـلا  يربـی 

مکدبع دبع  نم  ۀیثرم  ثایغ  ای  مکنودف  رقـس  نم  نیجاللا  رفنلا  ۀمـصع  امهأدب و  ایندلا و  نیدلا و  ۀیاغ  ای  ردی  مل  راودلا  کلفلاب  حاصول 
رجأ عیضم  ریغ  هللاو  امرک  اهلاثمأ  یلع  متربص  دقل  ردک  مکل  بورشم  لوا  رهدلا  یف  ترکذ  یتلا  يذه  مکتبیـصم  تسیل  رزالاب  فورعملا 
لها سومان  لام و  ناج و  زور  هس  دـیزی  نامرف  هب  دـندومن و  فرـصت  ار  هنیدـم  رهـش  ناـیوما ، هک  دوب  يزور  ( 1 ( ) هحفص 424  ) ربطصم

. دش لالح  نایوما  رب  هنیدم 

هنیدم هب  تیب  لها  عوجر  ات  تداهش  زا  سپ  تانایرج  ءادهشلادیس و  ترضح  تداهش  میظع  تبیصم  ماما و  تازرابم  رد 

اب ماما  عادو   < هنیدم هب  تیب  لها  عوجر  ات  تداهش  زا  سپ  تانایرج  ءادهشلادیس و  ترضح  تداهـش  میظع  تبیـصم  ماما و  تازرابم  رد 
زا هک  ینامز  ات  دـش  دراو  ناشیا  رب  تانایرج  زا  هک  هچنآ  نانمـشد و  اب  ترـضح  نآ  گنج  رغـصا و  یلع  ترـضح  تداهـش  شاهداوناخ ،

ندـش هدوبر  نآ ، زا  دـعب  ثداوـح  نیـسحلا ، هللادـبع  اـبا  ترـضح  تداهـش  تیفیک  نسح ، نب  هللادـبع  تداهـش   < دـنداتفا نیمز  هب  بسا 
دش ثداح  ناشتداهش  زا  سپ  ترضح  نآ  تیب  لها  رب  هچنآ   < اههمیخ يوس  هب  ترضح  بسا  نتفر  ترـضح و  نوخ  هب  هقرغ  ياهـسابل 

البرک زا  ارسا  ندرب  نایرج  ترضح و  فیرش  مسج  ندرک  بوکدگل  ناشیا و  لاوما  تراغ  اههمیخ  نتخوس  لیبق  زا 

ات دش  دراو  ناشیا  رب  تانایرج  زا  هک  هچنآ  نانمشد و  اب  ترضح  نآ  گنج  رغصا و  یلع  ترـضح  تداهـش  شاهداوناخ ، اب  ماما  عادو 
دنداتفا نیمز  هب  بسا  زا  هک  ینامز 

ات دـش  دراو  ناشیا  رب  تانایرج  زا  هک  هچنآ  نانمـشد و  اب  ترـضح  نآ  گنج  رغـصا و  یلع  ترـضح  تداهـش  شاهداوناخ ، اب  ماـما  عادو 
نادـنزرف و شناردارب ، مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  باحـصا  هک  یماـگنه  هدـمآ  بتک  زا  يرایـسب  رد  دـنداتفا  نیمز  هب  بسا  زا  هک  یناـمز 
ردارب و نادـنزرف  باحـصا ، زا  سک  چـیه  دوـمن ، ياهراـظن  دوـخ  پـچ  تـسار و  هـب  ترــضح  دندیــسر ، تداهــش  هـب  شنادـنواشیوخ 

سپـس دننکیم ، هچ  تربمایپ  دنزرف  اب  هک  ینیبیم  وت  ادنوادخ  دومرف : دومن و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  دیدن  ار  شنادنواشیوخ 
نادنزرف هک  تسین  يروای  ایآ  دنک ؟ محر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادناخ  هب  هک  دوشیمن  ادـیپ  یلد  ایآ  داد : ادـن  نینچ  ترـضح 

هللا یلـص  هللا  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  یعفادـم  ایآ  تسین ؟ لوتب  يارهز  نارـسپ  يارب  ياهدـنهد  هانپ  ایآ  دـیامن ؟ يرای  ار  راهطا  ناـکاپ و 
تسین یسردایرف  ایآ  دهد ؟ نامیرای  هحفـص 425 )  ) دسرتب و ادخ  زا  ام  رطاخب  هک  دوشیمن  ادیپ  یتسرپ  ادـخ  ایآ  دـنک ؟ عافد  هلآ  هیلع و 

نیدباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دش . دنلب  ماما  نانخـس  ندینـش  اب  ینیـسح  مرح  نانز  هیرگ  يادص  سپ  دسرب ؟ ام  دایرف  هب  ادخ  رطاخب  هک 
دـمآ و وا  یپ  زا  مالـسلاهیلع  موثلکما  دـنک . لیامح  ار  دوخ  ریـشمش  یتح  تسناوتیمن  دوب و  رامیب  وا  دـش و  جراـخ  همیخ  زا  مالـسلاهیلع 

هللا لوسر  رسپ  باکر  رد  ادخ و  رـضحم  رد  ات  نک  اهر  ارم  همع  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  درگزاب . مرـسپ  تفگیم :
زا نیمز  ات  دیایب  نادیم  هب  هک  راذگم  ریگب و  ار  وا  مالسلااهیلع  موثلکما  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپس  مگنجب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هلام ماسحلا و  لقث  هسفن  دـهجأف  یناعلا  رعـشتسا  و  دـنامن : یلاـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هلالـس  زا  يدرف  مهنآ  ماـما )  ) ادـخ تجح 
تـسلف تلتق  نئلف  ریثک  ودعلاف  دع  اهئانف  تدرأ  له  یمایألا  ثوغ  ای  هاعدف  روهـشم  هماسح  القثم و  يرخأ  موقی  ةرات و  وبکی  هآرف  رودقم 
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همیخ يولج  ترضح  هدمآ  فوهل  رد  ریـصت  رومألا  ۀبقاع  یهد هللا  بطخ  یتم  لق  حالـسلا و  قلا  ریبکتلا  لیلهتلا و  لطعت  یمد و  نع  ینغت 
یلفط هک  هللادبع  رـسپ  هدمآ  زین  داشرا  رد  منک . عادو  وا  اب  ات  هدب  ار  مکچوک  رـسپ  مرهاوخ  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  دمآ و 

تفرگ و شوغآ  رد  ار  لفط  ماما  هدـمآ  راحب  رد  دـندناشن . دوخ  ناماد  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندروآ و  ترـضح  يارب  ار  دوب  ریغص 
رد دنک  هذخاؤم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  وت  دج  هک  یماگنه  موق  نیا  لاح  رب  ياو  يا  دومرفیم : هکیلاح  رد  دیـسوب 

نوریب همیخ  زا  ار  كدوک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  هدـمآ  بتک  یـضعب  رد  دراد . شوغآ  رد  ار  وت  هکیلاح 
. نک بلط  بآ  ياهعرج  وا  يارب  هحفـص 426 )  ) مدرم نیا  زا  هدیـشونن ، یبآ  چیه  تسا  زور  هس  تکدوک  نیا  ناج  ردارب  تفگ : دروآ و 

كدوک نیا  طقف  دـیتشک  ارم  تیب  لها  نایعیـش و  امـش  موق  يا  دومرف : دـمآ و  نمـشد  لباقم  رد  تفرگ و  تسد  يور  رب  ار  كدوک  ماما 
، دـنزیم رپرپ  هنوگچ  یگنـشت  زا  هانگیب  كدوک  نیا  دـینیبیمن  دـیناشونب ، بآ  ياهعرج  ار  كدوک  نیا  امـش  رب  ياو  تسا  هدـنام  یقاـب 

يولگ ریت  نآ  دومن  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  هللا ) ۀنعل   ) يدـسا لهاک  نب  ۀـلمرح  هک  دوب  هدـشن  مامت  ماما  تبحـص  زونه  دـیوگیم : يوار 
نامسآ هب  ار  نوخ  سپـس  دش  رپ  كدوک  نوخ  زا  ات  تفرگ  وا  يولگ  ریز  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دیرب . ار  كدوک 

رد دنیبیم و  ارم  ادخ  هک  ارچ  تسین  راوشد  دوب و  لمحت  لباق  دمآ  نم  رـس  رب  هچ  ره  دومرف : ترـضح  هک : هدومن  لقن  هر )  ) دیـس دیـشاپ .
زا هکنیا  ات  تفرگ  كدوک  يولگ  ریز  ار  دوخ  تسد  فک  ود  مالـسلاهیلع  ماما  هک  هدـمآ  مالـسلااهیلع  ارهزلا  ملظت  رد  متـسه . وا  رـضحم 

نیا دننکیم ، هچ  ام  اب  نونکا  نیبب  ایادـخ  دومرف : سپـس  دـسریم ، وت  هب  هچنآ  رد  نک  ربص  سفن  يا  دومرف : ماما  هاگنآ  دـش ، رپ  وا  نوخ 
یتح درک  باترپ  نامسآ  هب  ترـضح  هک  ینوخ  نآ  زا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هدب . رارق  تمایق  رد  ام  يارب  ياهریخذ  ار  بئاصم 
رتهب ام  يارب  تسین  ام  يرای  نامز  نونکا  رگا  ادنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  هدمآ  داشرا  رد  داتفین . نیمز  هب  مه  هرطق  کی 

درب ياهمیخ  يوس  هب  ار  مالسلاهیلع  رغصا  یلع  نوخ  هب  هقرغ  ندب  ماما  سپس  ریگب  ملاظ  مدرم  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  هدب و  رارق  ار  ترـصن  زا 
نیا رب  شاب  دهاش  وت  ادـنوادخ  دومرف : درک و  هاگن  نامـسآ  هب  ياهظحل  ترـضح  هدـمآ  بختنم  رد  دوب . همیخ  نآ  رد  ادهـش  يهزانج  هک 

مکتقرف دعب  سینأ  یل  ام  هللاو  هحفص 427 ) . ) دنتشک ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلوسر  تسود  ربمایپ و  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  مدرم 
زا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدمآ : جاجتحا  رد  یمدب  ۀجوزم  ترج  الا  مکل  نامزلا  يدبأ  يذلا  ترکذ  مدن و ال  نم  نسلا  عرق  ءاکبلا و  الا 

ار يراعـشا  تساخرب و  سپـس  دومن  نفد  تسـش و  نوخ  اب  ار  وا  دـنک و  يربق  ریـشمش  فـالغ  اـب  شکدوک  يارب  دـمآ و  نییاـپ  شبکرم 
نیا دوب و  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  هللادـبع  رداـم  تفگ : جرفلاوبا  هک ، تسا  راـحب  رد  دـمآ . دـهاوخ  هک  دـناوخ 

لذـبأ امهبحأ و  بابرلا  ۀنیکـس و  اهب  نوکت  اراد  بحأل  یننا  كرمعل  هتفگ : وا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  ترـضح  هک  تسا  يرعش 
هنیکس هب  روهشم  نکل  تسا  هنیما  يهنیکس  وا  مان  تسا  بابر  زا  ماما  رتخد  زین  مالـسلااهیلع  هنیکـس  باتع  يدنع  بتاعل  سیل  یلام و  لج 

دمآ و يریت  دوب  ماما  شوغآ  رد  هک  یماگنه  دوب و  دازون  اروشاع  زور  ( مالسلاهیلع رغصا  یلع   ) مالسلاهیلع نیـسحلا  نب  هللادبع  دشابیم و 
نیمز رب  شنارای  زا  رفن  ود  داتفه و  دید  هک  یماگنه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هدمآ  بختنم  رد  دناسر . تداهش  هب  ار  وا  دیرب و  ار  وا  يولگ 

ناج ردـپ  داد : ادـن  هنیکـس  امـش . رب  نم  مالـس  موثلکما  يا  بنیز ، يا  همطاـف ، يا  هنیکـس ، يا  داد : ادـن  دـمآ و  همیخ  يوس  هب  دـناهداتفا ،
ار ام  ناج  ردپ  تفگ : هنیکس  يروای . هن  دراد و  يرای  هن  هک  یسک  دوشن  گرم  میلست  هنوگچ  دومرف : ماما  يوش  گرم  میلـست  یهاوخیم 

نازیرگ هنال  زا  دیباوخیم و  وا  دندرکیم  اهر  ار  هدنرپ  رگا  تاهیه  دومرف : ماما  نادرگزاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامدج  مرح  هب 
لوسر يابع  ترضح  هدمآ  بختنم  رد  دومن . تکاس  ار  همه  مالسلاهیلع  ماما  دندومن  يراز  هیرگ و  مالسلامهیلع  تیب  لها  نانز  دشیمن )

هللا یلص  هللا  لوسر  ریشمش  دروآ  نوریب  نت  زا  ار  هفاضا  ياهسابل  هحفص 428 )  ) درک و نت  رب  ار  نآ  تساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 
تیـصو ار  وت  تفگ : وا  هب  دـمآ و  موـثلکما  لـباقم  دوـب  نهآ  رد  قرغ  هکیلاـح  رد  تسـشن  شبکرم  يورب  دوـمن و  لـیامح  ار  هلآ  هیلع و 
درکیم يراز  هیرگ و  هکیلاح  رد  دمآ  ترضح  دزن  هنیکـس  موریم . هشیپ  متـس  موق  نیا  يوس  هب  نم  ینکن . یباتیب  هک  رتخد  يا  منکیم 

يدعب لوطیس  دومرف : درک و  كاپ  شنیتسآ  هب  ار  شیاهکشا  دنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  تشادیم ، تسود  رایسب  ار  وا  مالسلاهیلع  ماما 
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یلوأ تنأف  تلتق  اذاف  ینامثج  یف  حورلا  ینم  مادام  ةرـسح  کعمدـب  یبلق  یقرحت  یناـهد ال  ماـمحلا  ذا  ءاـکبلا  کـنم  یملعاـف  ۀنیکـس  اـی 
ندوبر تبغر  مدرم  نیا  زا  یـسک  هک  هدب  نم  هب  هدوسرف  هنهک و  یـسابل  مرهاوخ  دومرف : شرهاوخ  هب  هاگنآ  ناوسنلا  ةریخ  ای  هنیتأت  يذلاب 

هب نانز  يادص  دـنربیم . تراغ  هب  ار  میاهـسابل  مدرم  نیا  نم  ندـش  هتـشک  درجم  هب  اریز  مشوپب  میاهـسابل  ریز  ات  دـنیامنن  ار  نآ  تراغ  و 
يور شیپ  هیرگ  دیـشاب  مارآ  دـندومرف : مرح  نانز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هدـمآ  بتک  یـضعب  رد  دـش . دـنلب  يراز  هیرگ و 

شیاهسابل همه  ریز  ار  نآ  درک و  هکت  هکت  ار  شفارطا  دومن و  هراپ  هراپ  ار  نآ  تفرگ و  ار  هنهک  نهاریپ  ماما  هدمآ : بختنم  رد  تسامش .
یماگنه یلو  دنربن ، تراغ  هب  ار  نآ  شتداهش  زا  دعب  راک  نیا  اب  دیاش  درک  هراپ  هراپ  زین  ار  نآ  هک  دوب  هدومن  اپ  هب  ون  يراولش  اما  دیشوپ 

نوخ هب  هقرغ  ندب  دوبر و  هدروآرد و  ناشیا  نت  زا  ار  ترـضح  ياهـسابل  همه  دـمآ و  ناشیا  رـس  يالاب  يدرم  دیـسر  تداهـش  هب  ماما  هک 
: دـیوگیم يوار  دـش . جـلف  درم  نآ  ناتـسد  لاح  نامه  رد  ناهگان  هدومن  اهر  البرک  نازوس  هدـیتفت و  نیمز  يورب  هنهرب  نایرع و  ار  ماما 

زاب رگید  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  دومن  عادو  شنادـنزرف  هداوناخ و  اـب  دیـشوپ  ار  هراـپ  ياهـسابل  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه 
عیادو و تساوخ و  ار  نیدباعلا  نیز  شرسپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیوگیم : ءالجلا  همجرت  رد  هر )  ) یـسلجم هحفص 429 ) . ) ددرگیمن

نوچ دوب  هدومن  ار  قارع  تمس  هب  تمیزع  دصق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  هتبلا  دومن  تیصو  وا  هب  داد و  وا  هب  ار  تماما  رارـسا 
ار عیادو  تاناما و  رگید  ءایصوا و  ءایبنا و  بتک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رسمه  هملسما  هب  تسا ، تداهـش  وا  تبقاع  هک  تسنادیم 

دنیوگیم یخرب  دـنادرگزاب . وا  هب  ار  تاـناما  نیا  همه  تشگزاـب  قارع  زا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هکنیا  زا  سپ  اـت  دوب  هداد 
درپس همطاف  شرتخد  دزن  ار  تماما  تاناما  تیصو و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندوب ، رامیب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نامز  نآ  رد  نوچ 

هکیماگنه دومرف : هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  دوراجلایبا  زا  شدانـسا  هب  یفاک  رد  داد . شردارب  هب  ار  اهنآ  زین  همطاف  و 
رس هدش و  رهم  هک  داد  یباتک  وا  هب  تساوخ و  ار  همطاف  شگرزب  رتخد  دیسر ، مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  عادو  نتفر و  نادیم  نامز 

نیـسحلا نب  یلع  اریز  دـناسرب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رظن  عمـس و  هـب  دـعب  اـت  دوـمن  یهافـش  تروـصب  زین  یئاـیاصو  دوـب و  هتـسب 
ماما داد و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هب  ار  باتک  نآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  دوب . رامیب  ماگنه  نآ  رد  مالـسلاهیلع 

؟ هدش هتشون  يزیچ  هچ  باتک  نآ  رد  موش  تیادف  مدرک ، ضرع  تفگ : يوار  تسام ، دزن  باتک  نآ  نونکا  ادخب  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب 
. دراد دوجو  ایند  رخآ  ات  مالـسلاهیلع  مدآ  قلخ  نامز  زا  دراد  جایتحا  نآ  هب  مدآ  دنزرف  هک  هچنآ  ره  باتک  نیا  رد  ادـخب  دومرف : ترـضح 

رفک دناوخیم : زجر  نینچ  هکیلاح  رد  تفر  نانمشد  يوس  هب  دش و  راوس  شبکرم  رب  تساخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا  راحب  رد 
اوعمجأ و اولاق  مهنم و  اقنح  هحفص 430 )  ) نیوبألا میرک  ریخلا  نسح  هنبا  ایلع و  موقلا  لتق  نیلقثلا  بر  هللا  باوث  نع  اوبغر  ام  دق  موقلا و 

نیدحلملا ءاضرل  حایتجاب  مهلک  اوصاوت  اوراص و  مث  نیمرحلا  لهأل  عمجلا  اوعمج  لذر  سانأ  نم  موقل  ای  نیسحلا  لتق  یلا  سانلا  اورشحا 
ریغ اذ  لبق  ینم  ناک  ءیـش  نیلطاهلا ال  فوکوک  دونجب  ةونع  ینامردق  دعـسنبا  نیرفاکلا و  لسن  هللادـیبعل  یمد  کفـس  یف  هللا  اوفاخی  مل 
دق ۀـضف  نیتریخلا  نبا  اـنأف  یمأ  مث  یبأ  قلخلا  نم  هللا  ةریخ  نیدـلاولا  یـشرقلا  یبنلا  یبنلا و  دـعب  نم  ریخلا  یلعب  نیدـقرفلا  ءایـضب  يرخف 

مـصاق یبأ  یمأ و  ارهزلا  مطاف  نیملاعلا  نبا  انأف  یخیـشک  وأ  يرولا  یف  يدـجک  دـج  هل  نم  نیبهذـلا  نبا  ۀـضفلا و  انأف  بهذ  نم  تصلخ 
یمأ سمش و  یبأف  نیتلبقلا  یلص  ناک  یلع  اعم و  يزعلا  تاللا و  نودبعی  نینثولا  نودبعی  شیرق  اعفای و  امالغ  هللادبع  نینح  ردبب و  رفکلا 
لهأ فتح  اهیف  اک  اعم  حتفلا  بازحألا و  یف  مث  نیرکـسعلا  ضفب  لغلا  تفـش  ۀـعقو  دـحأ  موی  یف  هل  نیرمقلا و  نبا  بکوکلا و  انأ  رمق و 

هک هدـمآ  بقانم  رد  نیلفجحلا  موی  درولا  یلع  یفطـصملا و  یبنلا  ربلا  ةرتع  نیترتعلاب  اـعم  ءوسلا  ۀـمأ  تعنـص  اذاـم  هللا  لـیبس  یف  نیقلیفلا 
هفاضا نآ  هب  ار  تایبا  نیا  هدمآ و  الاب  تایبا  زا  هک  هچنآ  رخآ  ات  اوبغر ) ام  دـق  موقلا و  رفک   ) دـناوخیم يرعـش  اروشاع  زور  رد  ترـضح 

ربیخ رخأ  نینح و  دحأب و  ردب  موی  اوزرب  امل  لاطبالا  نحط  هحفص 431 )  ) نیلقثلا یلوم  لسرلا و  ثراو  یبأ  یمأ و  ءارهزلا و  مطاف  دومن :
هل هللا  بهو  رفعج  یمعک  مع  هل  نـم  نـینح  موـی  یف  رتوـلا  نوـبلطی  اوـلبقأ  اـشویج  يدرا  يذـلاو  نیترفـش  يذ  مراـص  ماـسحب  مهرراـب  ذا 

یلع نیدلا  ةورع  نیدعاسلا  يوق  عمـس  دـجام  مغیـض  ربزه  موق  لطب  نیتعیبلاب  هل  یفوملا  یبأ  يدـهلا و  حابـصم  لسرملا  يدـج  نیتحنجأ 
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شیرق عم  اهل  دجـسی  مل  ناثوألا  كرت  نیذ  ریغ  لصم  ضرالا  یلع  ام  الماک  اعبـس  هللا  لوسر  عم  نیتلبقلا  یلـصم  ضوحلا  بحاـص  مکلذ 
رد نیلظنحلا  عیجن  نم  فتح  سأک  اوقـسف  ایغب  دـسألا  یـشمتک  نیتنعط  نعطیف  حـمرلا  ذـخأی  امغیـض  اربزه  ناک  یبأ  نیع و  ۀـفرط  أشنذـم 

نینچ دومنیم  قاتشم  گرم  هب  سویأم و  یگدنز  زا  تشاد و  فک  هب  ریشمش  داتسیا ، نانمـشد  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  بقانم 
یف هللا  جارـس  نحن  یـضم و  نم  مرکا  هللا  لوـسر  يدـج  رخفأ و  نیح  ارخفم  اذـهب  یناـفک  مشاـه  لآ  نم  رهطلا  یلع  نـبا  اـنأ  دوـمرفیم :

ریخلاب یحولا  يدـهلا و  انیف  اقداص و  لزنا  هللا  باتک  انیف  رفعج و  نیحانجلا  اذ  یعدـی  یمع  دـمحأ و  ۀلالـس  نم  یما  مطاف  رهزن و  ضرالا 
انتعیش رکنی و  سیل  ام  هللا  لوسر  سأکب  انتالو  یقسن  ضوحلا  ةالو  نحن  رهجن و  مانألا و  یف  اذهب  رسن  مهلک  سانلل  هللا  نامأ  نحن  رکذی و 

خیش یلامآ  رد  هحفص 432 )  ) ردکی اهوفص ال  ندع  ۀنجب  انتوم  دعب  انراز  دبعل  یبوط  رسخی و  ۀمایقلا  موی  انضغبم  ۀعیش و  مرکأ  سانلا  یف 
ماما دزن  هب  ناگتـشرف  زا  رفن  رازه  راهچ  اروشاع  زور  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هدـمآ : بلغت  نب  ناـبا  زا  شدانـسا  هب  هر )  ) قودـص

دنتشگرب اهنآ  همه  دادن و  گنج  هزاجا  ناشیا  هب  ترضح  دننک ، دربن  نانمشد  اب  ناشیا  هارمه  هک  دنتـساوخ  دندمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ماما ربق  دزن  سپ  دندیـسر  دندوب ، هدـش  دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  اما  دـندرک  لوزن  داهج  نذا  نتفرگ  دـصق  هب  اددـجم 

زا تسا . روصنم  مان  هب  ياهتشرف  کئالم  نیا  هدرک  رس  تمایق . زور  ات  دننکیم  هیرگ  دنزیریم و  رس  رب  كاخ  دندنام و  مالسلاهیلع  نیـسح 
ام هللادبعابا  ای  دندرک : ضرع  هدمآ  ترـضحنآ  دزن  هب  هنجا  زا  ییاههورگ  دوب  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسا  لقن  بختنم 
اب نم  دومرف : ترضح  درک . میهاوخ  ار  راک  نیا  میشکب  ار  امـش  نانمـشد  همه  ییامن  رما  رگا  امن . رما  یهاوخیم  هچ  ره  میتسه ، امـش  رای 
هب یتعاس  نونکا ، مه  نم  مور . وا  يوس  هب  تعرس  هب  هدرک  رما  ارم  نوچ  میامنیمن ، تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدج  نخس 

دـسوبیم و ار  ممـشچ  ود  نیب  هدنابـسچ و  شاهنیـس  هب  هتفرگ ، شوغآ  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مدـج  مدـید  متفر  باوـخ 
هدش باضخ  تنوخ  هب  تنساحم  ياهتشغآ و  دوخ  نوخ  هب  هکیلاح  رد  دنیبب  هتشک  ار  وت  دهاوخیم  لجوزع  دنوادخ  نیـسح ، دیامرفیم :

ربص دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  هاگنآ  دنیبب . نارتش  تشپ  رب  ریسا  ار  وت  يهداوناخ  مرح و  دهاوخیم  دنوادخ  دناهدیرب ، افق  زا  ار  وت  رس  و 
تفر و نانمـشد  دزن  ترـضح  هدمآ  فنخمیبا  ربخ  رد  تسا . ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  اریز  دوش  يراج  دـنوادخ  مکح  ات  درک  مهاوخ 
ار ادخ  نید  ای  ماهداد ؟ رییغت  ار  نآ  هک  یتنس  ای  ماهدرک ؟ كرت  ار  نآ  هک  یقح  رب  ایآ  دیگنجیم ؟ نم  اب  هچ  يارب  امش  رب  ياو  يا  دومرف :

رطاخب میگنجیم ، تسام  لد  رد  تردپ  زا  هک  یضغب  و  هحفص 433 )  ) هنیک رطاخ  هب  وت  اب  ام  دنتفگ : نانمشد  ماهدرک ؟ فیرحت  لیدبت و 
پچ و تمـس  هب  هاگنآ  دومن ، يدـیدش  هیرگ  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  ترـضح  هک  یماگنه  نینح . ردـب و  گنج  رد  ام  ناردـپ  اب  شراتفر 

ناج زا  تسد  سپـس  دـندوب . هدـش  دیهـش  هداتفا  كاخ  يورب  همه  دـیدن  ار  دوخ  نارای  راصنا و  زا  کی  چـیه  درک و  یهاگن  دوخ  تسار 
رد تخاس  قرفتم  ار  اهنآ  درک و  نانمـشد  هب  يدـیدش  هلمح  هاـگنآ  ءادـفلا ) هل  نیملاـعلا  حور  یحور و   ) دومن هلمح  نایرگـشل  هب  هتـسش 

: دومرف وا  هب  دمآ  هللا ) ۀنعل   ) دعس نب  رمع  ربارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هدمآ  بختنم  رد  دروآرد . ياپ  زا  ار  راوس  دصناپ  رازه و  شاهلمح 
هللا لوسر  مدج  مرح  هنیدـم و  هب  ات  نک  اهر  ارم  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ راک  هس  نآ  تفگ : نوعلم  نآ  منکیم ، ریخم  راک  هس  رد  ار  وت 
بآ ياهعرج  دومرف : ترـضح  منکب . ار  راک  نیا  مناوتیمن  تسین و  یهار  دروم  نیا  رد  تفگ : نوعلم  نآ  مدرگزاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب راچان  رگا  سپ  دومرف : ترضح  مرادن . یهار  زین  دروم  نیا  رد  تفگ : نوعلم  نآ  زاب  هدیکشخ ، رایسب  یگنـشت  زا  مرگج  ناشونب  نم  هب 
رد منکیم . لوبق  ار  هتـساوخ  نیا  تفگ : هللا ) ۀـنعل   ) دعـس رمع  تسرفب  نم  يوس  هب  رفن  کی  رفن ، کـی  ار  تنایرگـشل  یتسه  نم  نتـشک 

ترـضح اب  هزرابم  يارب  یعاجـش  گرزب و  تیـصخش و  ره  دـناوخارف  ماما  اب  هزرابم  يارب  ار  شنایرگـشل  دعـس  رمع  سپـس  هدـمآ  راـحب 
نایم رد  دربن  ماگنه  ترـضح  تسا  فوهل  رد  دـندش . هتـشک  ترـضح  تسد  هب  نمـشد  زا  يدایز  دارفا  هکنیا  ات  دـشیم ، هتـشک  تفریم 
هلمح رگـشل  تسار  تمـس  هب  ماما  تسا  راحب  رد  رانلا  روخد  نم  یلوأ  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوأ  لتقلا  دناوخیم : زجر  نینچ  هکرعم 
نینچ دومن و  هلمح  پچ  تمـس  هب  سپـس  دوش . يراوـخ  تفخ و  راـع و  گـنن و  ریـسا  ناـسنا  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  گرم  دوـمرف : درک و 

یـضعب زا  لـقن  هب  فوهل  رد  یبـنلا  نید  یلع  یـضمأ  یبأ  تـالایع  یمحأ  ینثنا  ـال  نأ  تیلآ  یلع  نب  نیـسحلا  اـنأ  هحفص 434 ) : ) دومرف
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یگمه شباحصا  تیب و  لها  نادنزرف و  دنـشاب ، هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  نانمـشد  هک  یـسک  مدوب  هدیدن  نیا  زا  شیپ  ادخب  هک  هدمآ  نایوار 
ناشیا نیب  دومنیم و  هلمح  اهنآ  هب  هتخآ  يریشمش  اب  زین  وا  دندرکیم  هلمح  وا  رب  نانمشد  نوچ  هک  وا  زا  رتلد  يوق  دنـشاب ، هدش  هتـشک 

رمع نایرگشل  دادعت  هکنیا  ات  دروآیم  هلمح  ناشیا  هب  ترـضح  دزادنایم  ییادج  ناوهآ  هلگ  نیب  هک  يریـش  دننامه  تخادنایم  ییادج 
نازیرگ هدنکارپ و  نادرگرـس  ياهخلم  دـننام  مالـسلاهیلع  ماما  تالمح  ربارب  رد  دـش . رفن  رازه  یـس  زا  شیب  نایهاپـس  قاحلا  رثا  رب  دـعس 

ندعم رد  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرفیم : هکیلاح  رد  تشگزاب  گنج  نادیم  رد  دوخ  رارقتسا  لحم  هب  مالسلاهیلع  ماما  سپـس  دندش ،
دوب هدش  راکشآ  هک  ار  وا  هرز  دوب و  هدش  باضخ  نوخ  اب  وا  نساحم  هک  مدید  مسق  ادخب  تفگ : تسا  لقن  هللا ) ۀنعل   ) ملسم نب  دیعـس  زا 

تخادنایم ییادج  نانآ  نیب  درکیم  هلمح  دعس  رمع  نایرگشل  هب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوبن . ندید  لباق  نارگید  يارب  و 
دعاسملا لق  هیـساوم و  زع  ۀمامح و  تدیبا  روثکم  ری  مل  و  هک : رعاش  هتفگ  بوخ  هچ  دزادـنایم و  ییادـج  ناوهآ  هلگ  نیب  يریـش  دـننام 

زا رفن  هاجنپ  دـصهن و  رازه و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدـمآ  راحب  رد  دـئاوع  تاـیداب  اـهیف  ضیبلا  اذا  یغولا  ۀـموح  یف  هنم  اـشأج  طـبرأب 
تخاس و رام  رات و  ار  ناشیا  دومن و  یپاـیپ  یتـالمح  رگـشل  رب  ماـما  هدـمآ  بختنم  رد  دـناسر . تکـاله  هب  نیحورجم  زج  هب  ار  نانمـشد 

رگا مسق  ادخب  ریما  يا  تفگ : دعس  نب  رمع  هب  دید  ار  اههنحص  نیا  هللا ) ۀنعل   ) رمش یتقو  تخاس . هتـشپ  اهنآ  ياههتـشک  زا  هحفص 435 ) )
هک تسا  نیا  نم  رظن  تـشک ، دـهاوخ  ار  ناـشرخآ  اـت  لوا  زا  ناـشیا  یگمه  یتـسرفب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوـس  هـب  ار  نـیمز  لـها  هـمه 

رمع میئاـمن  شاهرـصاحم  فرط  همه  زا  هدرک و  عمج  وا  رود  هب  وس  ره  زا  ار  نازادـنا  ریت  ناراد و  هزین  میتـسرفب و  وا  رود  هب  ار  نایرگـشل 
هلمح رگـشل  پچ  تمـس  هب  رگید  راب  درکیم و  هلمح  رگـشل  تسار  هب  راب  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دینکب . ار  راک  نیا  تفگ : دعس 
لوق نیا  دـییأت  رد  هتبلا  دـمآیمن . مشچ  هب  تشکیم  اهنآ  زا  ماما  هچ  ره  نمـشد  دارفا  ترثک  رطاخ  هب  یلو  تشک  ار  يرایـسب  دروآیم و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ياهتداشر  اهگنج و  زا  هدرک و  شومارف  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ياهگنج  مدرم  البرک  هعقاو  زا  دعب  میوگیم 
یلع كراب  دزو و  ملـس  لص و  مهللا  دـیوگیم : هک  هدروآ  ییاعد  هر )  ) یـسوط خیـش  زین  صوصخ  نیمه  رد  دـندرکیم . داـی  ـالبرک  رد 

شیجلا دری  ماما  هک : هتفگ  رعاش  وکین  هچ  هینیسحلا و  ۀعاجشلا  هینـسحلا و  ملحلا  و  ۀیمطافلا ، ۀمـصعلاو  ۀیردیحلا  ۀلوصلا  ۀیوبنلا و  ةوعدلا 
هنأک هیترفش  یف  يدرلا  حولی  دجاوس  هنم  تاماهلاف  برحلا  يدل  هفکب  اموی  يدنهلا  عکر  اذا  دحاو  وه  یغولا و  موی  هتوطـسب  بئاتک  وه  و 

ضایح ادـعلا  دروم  دـملا  یئان  ادـنلا  بیرق  دراو  وهف  الطلا  مد  نم  عورلا  يدـل  همادأ  لب  یطخلا  أـمظ  نا  دراـم و  قرطت  اـمل  يوه  باـهش 
هک یماگنه  هدمآ  ربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  دـقاع  هللاو  نیدـلا  ءاول  میقی  هیردـیح  ۀـلوص  مهیلع  لوصی  دـهاش  ماهلا  یف  برـضلا  يدرلا و 

رگم امش  رب  ياو  هدوب ) دعس  رمع  دنیوگیم  یخرب   ) تفگ اهنآ  زا  يدرم  دنکیم ، هچ  ناشیا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندید  نایرگـشل 
وا هب  فرط  همه  زا  تسا ، برعلا  لاتق  دـنزرف  وا  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  وا  دـینکیم . گنج  یـسک  هچ  اـب  دـینادیمن  هحفص 436 ) )

. دنتخادنا ییادج  هدش و  لیاح  اههمیخ  وا و  نیب  دندرک و  يزادناریت  ماما  يوس  هب  دندوب  اجنآ  هک  زادناریت  رازه  راهچ  هاگنآ  دینک . هلمح 
يا امـش  رب  ياو  دومرف : دز و  دایرف  نانمـشد  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دنیوگیم : هر )  ) دیـس بقانم و  بحاص  بلاطیبا و  دنزرف  هدمآ : راحب  رد 
اریز دیدرگزاب  دوخ  تیلصا  هشیر و  هب  دیشاب و  درم  دازآ  دوخ  يایند  رد  دیسرتیمن  ترخآ  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسیبا  لآ  ناتـسود 
امـش اب  نم  میوگیم  دومرف : ترـضح  ییوگیم ؟ هچ  مالـسلااهیلع  همطاف  رـسپ  يا  تفگ : ترـضح  هب  هللا ) ۀنعل   ) رمـش دـیتسه ؟ برع  امش 

عنم نم  مرح  مایخ  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  نازابرس  متسه  هدنز  نم  یتقو  ات  دنرادن ، يراک  امـش  اب  نانز  دیگنجیم ، نم  اب  امـش  مگنجیم و 
ظحللا هحفاکت و  ءادعأ  مایخلا و  نیب  مسقنم  هنم  بلقب  يداعألا  یقلی  هحراطم  ولخ  هتوسن  ریغ  نم  ادرفنم  روثکملا  نع  ولسلا  فیک  دیئامن .

ینودـصقا لاق  هحئاس  عقنلا  ضاخ  مایخلا و  وحن  یلا  ةاغطلا  لام  دـق  هیلع و  یفهل  هحرابت  موقل ال  يرخأ  اونرت و  هتوسن  وحن  نیع  بلقلاـک 
يا دز  داـیرف  هاـگنآ  منکیم ، لوبق  ار  وت  هتـساوخ  تفگ : هللا ) ۀـنعل   ) رمـش هحئاول  تحـال  دـق  ینیح و  ناـح  دـق  یمرح  اوـکرتا  یـسفنب و 

. دندرک هلمح  ماما  هب  نایرگشل  سپ  تسا . یمیرک  درم  وا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دیرب  هلمح  وا  يوس  هب  دینک و  اهر  ار  اههمیخ  نایرگـشل 
زا ار  وا  دـندرکیم و  هلمح  وا  هب  یگمه  نانمـشد  تفریم  تارف  يوس  هب  بسا  اب  هاگ  ره  تفر ، تارف  فرطب  بآ  ياهعرج  بلط  هب  ماما 
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هدمآ نومضم  هحفـص 437 )  ) نیا هب  بیرق  یبلطم  سدـقلا  تاحوتف  زا  بصاونلا  باسنا  باتک  زا  ندـعم  رد  دنتـشادیم . هاگن  رود  تارف 
هب ار  بآ  زا  رپ  فرظ  نآ  دوب  بآ  زا  رپ  یبوچ  فرظ  وا  هارمه  داتفا  مالـسلاهیلع  ماما  هب  یحایـس  رذگ  دش  دیدش  ماما  یگنـشت  یتقو  هک :

مرادـن و یـسرتسد  بآ  هب  نم  يراد  ناـمگ  حایـس  يا  دوـمرف : تـخیر و  نـیمز  يور  ار  شبآ  تـفرگ و  ار  فرظ  نآ  ترـضح  داد  ماـما 
زا ار  یبوچ  فرظ  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـید  ناور  بآ  ياهرهن  ماما  هزجعم  هب  درک  هاگن  نوچ  نک . هراـظن  مباـیب ، یبآ  مناوتیمن 

رهـشنبا هدـمآ  راحب  رد  دـندش . ریظنیب  ياهدـیراورم  رهاوج و  هب  لیدـبت  یگمه  اهگیر  دـید  درم  نآ  داد  وا  هب  دومن و  رپ  ناـبایب  گـیر 
اب ار  اهنآ  درب و  هلمح  يدـیبز  جاجحلا  نب  ورمع  یملـسلا و  روعا  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هدرک  لـقن  يدولج  زا  فنخموبا  زا  بوشآ 

بسا هک  یماگنه  درک . تارف  دراو  ار  دوخ  بسا  تخاس و  قرفتم  ار  نانآ  مالـسلاهیلع  ماما  دندوب . تارف  هعیرـش  ظفاحم  درم ، رازه  راهچ 
وت هکنیا  رگم  مشونیمن  بآ  نیا  زا  مسق  ادخب  ماهنشت  مهنم  ياهنشت  وت  بسا  يا  دومرف : ترـضح  درب  نییاپ  بآ  ندیـشون  يارب  ار  شرس 

نیسح ماما  هاگنآ  دیمهف  ار  ماما  نخس  ییوگ  دیشونن  بآ  زا  درک و  دنلب  ار  شرس  دینش  ار  ماما  نخس  نیا  بسا  نوچ  سپ  یـشونب  نآ  زا 
بآ تسد  فک  کی  درب و  بآ  تمـس  هب  ار  شتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سپ  مشونیم  مه  نم  شونب  بسا  يا  دومرف : مالـسلاهیلع 

تمیرح هدـش و  هلمح  وت  ياههمیخ  هب  هکیلاح  رد  يربیم  تذـل  بآ  ندیـشون  زا  نیـسح  يا  تفگ : ماما  هب  يراوس  ناهگان  هک  تشادرب 
رعاش دنتـسه . ملاس  نآ  لها  اـههمیخ و  دـید  تخاـس و  قرفتم  ار  اـهنآ  درب و  هلمح  نمـشد  يوس  هب  تخیر و  ار  بآ  ماـما  هدـش . کـته 

رد اناشطع  هللا  لیبس  یف  یـضق  یتح  هدراب  طبـسلا  لیلغ  رح  فطی  مل  اـنآمظ  مغرلاـب  هدراو  در  هرماـغ و  هللا  داـبأ  تارفلا  لـیو  دـیوگیم :
هب يریت  هللا ) ۀـنعل   ) ریمن نب  نیـصح  هحفـص 438 )  ) دـشونب بآ  زا  ياهعرج  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هدـمآ  رگید  یتیاور 

تسد فک  رد  ار  شیاپ  نوخ  دروآرد و  شیاپ  زا  ار  ریت  ترضح  دومن  تباصا  ترـضح  ياپ  نار  هب  ریت  نآ  درک  باترپ  ترـضح  تمس 
عنم ارم  بآ  ندیـشون  زا  دـنزیریم و  ارم  نوـخ  هک  یمدرم  زا  منکیم  تیاکـش  وـت  هب  ادـنوادخ  دوـمرف : دیـشاپ و  نامـسآ  هب  درک و  عـمج 
امش رب  هیواعم  نب  دیزی  تعیب  قح  هب  داد : ادن  هللا ) ۀنعل   ) دعـس نب  رمع  سپ  دشونب . بآ  مود  راب  يارب  تساوخ  ترـضح  سپـس  دنیامنیم 
دوخ مرح  مایخ  هب  نیـسح  يا  دز : دایرف  هللا ) ۀـنعل   ) یحبـصا دـیزی  نب  یلوخ  هاگنآ  دـنکیم . دوباـن  ار  امـش  همه  دـشونب  بآ  نیـسح  رگا 
دید تشگزاـب و  اـههمیخ  يوس  هب  ترـضح  دـش و  هتخیر  ماـما  تسد  زا  بآ  سپ  یتـسه . هدـنز  وـت  دـنزوسیم و  شتآ  رد  هک  درگزاـب 

هکنیا لایخ  هب  ناکدوک  نانز و  دندمآ  اههمیخ  هب  ترـضح  یتقو  تسا  نینوعلم  نآ  هلیح  رکم و  اهربخ  نیا  دـیمهف  دنتـسه  ملاس  اههمیخ 
اهتروص رس و  رب  نانک  يراز  دندید  هدولآ  نوخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ات  یلو  دنریگب  بآ  ات  دندمآ  وا  يوس  هب  هدروآ  بآ  ترـضح 

رد دیراد . ور  شیپ  ار  يدایز  ياههیرگ  هک  دیشاب  مارآ  تفگ : ناشیا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپ  دندروآرب  دایرف  دندز و  هجض  دندز ،
( ظفاحادخ ینعی   ) امـش رب  نم  مالـس  همطاف  يا  هیقر ، يا  هنیکـس ، يا  موثلکما ، يا  بنیز ، يا  داد : ادن  ماما  لاح  نیا  رد  تسا  هدمآ  ندعم 
رد منکن  نامگ  هنوگچ  دومرف : ترـضح  دـش ؟ یهاوخ  هتـشک  هک  ینکیم  نامگ  ناج  ردارب  تفگ : دـمآ و  ردارب  دزن  مالـسلااهیلع  بنیز 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامدـج  مرح  يوس  هب  ار  اـم  ناـج  ردارب  تفگ : مالـسلااهیلع  بنیز  يرواـی . هن  مراد  یتسود  هن  هک  یلاـح 

ار امـش  يدوز  نیمه  هب  منیبیم  اـیوگ  مدادیمن . رارق  هکلهم  نیا  رد  ار  دوخ  دـندرکیم  اـهر  ارم  رگا  ياو ، يا  دومرف : ترـضح  تسرفب .
ترـضح نوچ  تخاس . دنهاوخ  راوخ  رایـسب  جنر  يراتفرگ و  هب  ار  امـش  دننادرگیم و  دـنربیم و  ناگدرب  ناریـسا و  دـننام  اهبکرم  يور 
ترـضح هاگنآ  دش . يراج  اهنآ  يود  ره  ناگدید  زا  کشا  هحفص 439 )  ) تسیرگ و دینش ، ردارب  زا  ار  نانخـس  نیا  مالـسلااهیلع  بنیز 

سپ حبـص ، نیا  یموش  زا  ياو  راگزور ، ءوس  شدرگ  زا  ياو  يرواـی ، راـییب و  زا  ياو  ییاـهنت ، زا  ياو  يا  داد : ادـن  مالـسلااهیلع  بنیز 
يرـسح هلاق  ام  تعو  ذم  بنیز  هتتأ  دیوگیم : ماقم  نیا  رد  رعاش  دز . همطل  شیوخ  تروص  رب  تخاس و  ناشیرپ  وم  درک ، كاچ  نابیرگ 

ریفخ يدـل  ام  يأرلا و  ام  انفلا  تنقیت  لهأ  عادولا  اذامل  روسلا  البلا و  مط  اذا  یکل  ایواوضم  نیذـلا  فلخ  ای  هوعدـت  رورجم  اهلیذ  عانقلا و 
مهظعوف تلاق  ریفع  كاذ  ولش و  اذ  بحصلاو  دفی  ملف  تعطتسا  ام  مکنع  تعفار  روصحم  انلیبس  ءادملا و  رصق  ادعلا  رثک  ادفلا  لق  اهباجأف 

رجف ام  ترکذ  ریـسأ و  باعـشلا  یف  ینوکرتا  یلاـتق و  نع  اوفک  موقلا  توعد  مکل  ریدـختلا و  ظـعولا و  داـفأ  اـمف  تلق  لاـقف  مهرذـح  و 
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هک مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  رتخد  يا  شاب  مارآ  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  هب  ماما  سپـس  روخـص  كانه  مهبولق  الا  نکب  ملف  روخـصلا 
: تفگ تفرگ و  ار  وا  نماد  مالـسلااهیلع  بنیز  دور  نوریب  همیخ  زا  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  يراد . شیپ  رد  رایـسب  هیرگ 

ینم دربتل  ۀـئینه  تامملا  لبق  یخأ  الهمف  مریگرب : ياهشوت  تشگزابیب  عادو  نیا  رد  وت  لاـمج  زا  مهاـگن  اـب  اـت  نک  ربص  ردارب  يا  مارآ 
همالع موحرم  دندیـسوب . ار  شیاپ  تسد و  دنداتفا و  ترـضح  ياپ  هب  زین  نانز  رگید  دز و  هسوب  ردارب  ياپ  تسد و  هب  بنیز  لیلغ  ۀعول و 

باوث و هدعو  دومن و  رما  ربص  هب  ار  ناشیا  دومن و  عادو  شتیب  لها  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیامرفیم : ءالج  همجرت  رد  هر )  ) یـسلجم
دینادب دیشاب و  هدامآ  تبیـصم  الب و  يارب  دومرف : ناشیا  هب  دنـشوپب و  ار  ناشیاهـسابل  دومن  رما  داد و  ناشیا  هحفص 440 )  ) هب ترخآ  رجا 

دنادرگیم و ریخ  ار  امش  راک  تبقاع  دهدیم و  تاجن  نانمشد  رش  زا  ار  امـش  يدوزب  دیامنیم و  تیامح  ظفح و  ار  امـش  یلاعت  دنوادخ 
. دهدیم امش  هب  یناوارف  ياهششخب  اهتمعن و  دینیبیم  هک  اهالب  بئاصم و  نیا  ضوع  رد  دیامنیم . باذع  اهالب  عاونا  هب  ار  امش  نانمـشد 
اب گنج  يوس  هب  ماما  هاگنآ  دیرواین  نابز  هب  دهاکب  امش  تلزنم  ردق و  زا  هک  ار  يزیچ  دیئامنن  تیاکش  هوکـش و  دینیبیم  هک  یبئاصم  زا 

میهدیمن وت  هب  بآ  مسق  ادخب  تفگ : هللا ) ۀنعل   ) رمش دومن ، بلط  بآ  ياهعرج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  راحب  رد  تفر . نانمشد 
بآ زا  ادـخب  تسا ، هدـیچیپ  تشد  رد  يرام  دـننام  ار  تارف  ینیبیم  نیـسح  يا  تفگ : مالـسلاهیلع  ماما  هب  رگید  يدرم  يوش . هتـشک  اـت 
ادخ هب  دیوگیم  يوار   ) ناریمب هنشت  ار  درم  نیا  ادنوادخ  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یهد . ناج  هنشت  بل  اب  ات  دیـشون  یهاوخن  تارف 

یتـقو دـندادیم  بآ  وا  هب  دـیهدب  بآ  نم  هب  تفگیم : دوـخ  ناـیفارطا  هب  گرم  ماـگنه  رد  دوـمن ) تراـسج  ماـما  هب  هک  درم  نـیا  مـسق 
. دـش لصاو  كرد  هب  هک  تشذـگن  يزیچ  تشک و  ارم  شطع  دـیهدب  بآ  نم  هب  تفگیم : زاـب  تخیریم  نوریب  شناـهد  زا  دیـشونیم 
، تسشن ترضح  یناشیپ  هب  ریت  نآ  دومن  باترپ  ماما  يوس  هب  يریت  هللا ) ۀنعل   ) یفعج فوتحلاابا  مانب  دعس  رمع  نایرگـشل  زا  يدرم  هاگنآ 
زا یـضعب  رد  دش . ناور  ترـضح  نساحم  تروص و  رب  دز و  نوریب  مخز  ياج  زا  نوخ  دروآ ، نوریب  دوخ  یناشیپ  زا  ار  ریت  نآ  ترـضح 

ۀنعل  ) يونغ بویاوبا  صخـش  نآ  دناهتفگ  زین  دوب و  هللا ) ۀنعل   ) دیزی نب  یلوخ  تخادنا ، ریت  ماما  يوس  هب  هک  یـصخش  مدید  هربتعم  بتک 
هک يدـح  هب  دز  هحفـص 441 )  ) ماما دوخهالک  هب  ياهبرـض  شریـشمش  اب  هدـنک  زا  يدرم  نآ  زا  دـعب  دـیوگ : هر )  ) دیـس تسا . هدوب  هللا )

ار دوخ  رس  نآ  اب  دیبلط و  ياهچراپ  ماما  دیامرفیم : دیس  دش . نوخ  زا  رپ  دوخ  هالک  دیسر و  ماما  رـس  رب  هتـشذگ و  دوخ  هالک  زا  ریـشمش 
دوخ وت  ادـنوادخ  دومرف : ماما  هاگنآ  دـیچیپ . ياهمامع  نآ  رودـب  تشاذـگ و  رـس  رب  ار  نآ  تساوخ و  يرگید  دوخهالک  تسب و  مکحم 

شکب و ار  اهنآ  امن و  لیدبت  تلق  هب  ار  ناشیا  ترثک  ادنوادخ  تسا ، هتـشذگ  هچ  تراک  نایـصع  ناگدنب  نیا  نایم  رد  نم  رب  هک  ینیبیم 
ریـش دـننام  نانمـشد  رب  ترـضح  هاـگنآ  رذـگم  ناـشناهانگ  زا  زگره  راذـگن و  یقاـب  ار  ناـشیا  زا  رفن  کـی  نیمز  يورب  زاـس و  هدـنکارپ 

دـناسریم و تکـاله  هب  دـنارذگیم و  غـیت  مد  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  درکیمن  دروـخرب  نانمـشد  زا  کـی  چـیه  هب  درک و  هلمح  نیگمـشخ 
ترتع و قح  رد  امـش  ماجرفدب ، مدرم  يا  دومرف : سپ  دومنیم  تباصا  ترـضحنآ  هب  دمآیم و  وا  تمـس  هب  فرط  ره  زا  نمـشد  ياهریت 

لتق زا  رگید  نم ، نتـشک  زا  دـعب  دـیدرک  افج  شاهداوناخ  قح  رد  دـیدرکن و  لمع  شتیـصو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها 
تمارک تداهـش  ماقم  نم  هب  ادخ  هک  مراودیما  مسق  ادخب  تسا . تحار  امـش  يارب  رایـسب  دـیرادن و  یـساره  ادـخ  ناگدـنب  زا  کی  چـیه 
همطاف رـسپ  يا  تفگ : هللا ) ۀـنعل   ) ینوکـس کـلام  نب  نیـصح  سپ  دریگب . امـش  زا  دـیمهفن  امـش  هک  یلکـش  هب  ارم  ماـقتنا  هاـگنآ  دـیامن 

امش دزیریم و  ار  امش  نوخ  دناسریم و  الب  يراتفرگ و  امش  هب  دومرف : ترضح  دریگیم . ام  زا  ار  وت  ماقتنا  دنوادخ  هنوگچ  مالـسلااهیلع 
رد دـمآ  دراو  وا  رب  یقیمع  دایز و  رایـسب  ياهمخز  هک  دـیگنج  درک و  هزرابم  ردـقنآ  ماما  هاگنآ  دزاـسیم  ـالتبم  یکاـندرد  باذـع  هب  ار 

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  لوق  زا  فنخموبا  هک  هدروآ  بوشآ  رهشنبا  لوق  زا  راحب  تشادرب . مخز  ود  داتفه و  ترـضح  هک  هدمآ  فوهل 
رقاـب ماـما  نینچمه  هحفـص 442 ) . ) دوـب ریـشمش  لـحم  راـهچ  یـس  هزین و  رثا  هس  یـس و  ترـضح  ندـب  رد  هـک  هدوـمن  لـقن  مالـسلاهیلع 

ریت ریشمش و  هزین و  تحارج  دنچ  تسیب و  دصیس و  ترضحنآ  ندب  رد  دیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  دومرف : مالسلاهیلع 
ندب رب  ردقنآ  هدمآ . دراو  ناشیا  رب  اهریت  زا  ریغ  هب  هبرض  هس  یس و  دناهتفگ  یخرب  هتشاد ، مخز  تصش  دصیـس و  هدمآ  یتیاور  رد  دوب و 
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يولج رب  اهریت  مامت  هک  دـناهتفگ  زین  دوب و  هدـش  تشپ  راخ  ياهغیت  هیبش  اـهریت  هک  دوب  هدرک  تباـصا  ریـشمش  هزین و  ریت و  ناـشیا  هرز  و 
ۀنسألا و نیب  نکی  مل  ذا  انقلا  یلع  ماهسلا  عقت  عصرم  جولدلا  نعطلاب  جاتلاک  همـسجف  ناعطلا  هیرطق  مض  دق  دوب : هدرک  تباصا  ناشیا  ندب 

ماما عشاوی  عیجنلاب  اصالد  اعرد  اهب  ۀـمدقم  نم  هیلع  اوجـسن  عضعـضتی  فیک ال  ابرـض  انعط و  ۀـحارج  فلأ  هیف  صخـش  عضوم هللا  ۀنـسألا 
یگنـس هاگان  دوب  هداتـسیا  هک  لاح  نیمه  رد  دوب  هدش  قمریب  هتـسخ و  دربن  هطـساوب  اریز  دیامن  تحارتسا  یقیاقد  ات  دومن  فقوت  یکدنا 

هبعـش هس  هک  مومـسم  هدـنرب و  يریت  دـیامن ، كاپ  شتروص  زا  نوخ  ات  دروآ  الاب  ار  شنهاریپ  نماد  دومن  تباـصا  شایناـشیپ  رب  دـمآ و 
هللا و مسب  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دروخ  ناشیا  بلق  هب  ریت  هک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  تسـشن . ترـضح  هنیـس  رب  دمآ و  تشاد 

موق نیا  هک  ینادیم  دوخ  وت  ادنوادخ  دومرف : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  كرابم  رـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب 
نوچمه نوخ  دروآ . نوریب  دوخ  تشپ  زا  ار  هبعش  هس  ریت  ترـضح  سپـس  تسین  يربمایپ  رـسپ  وا  زج  نیمز  يور  هک  دنـشکیم  ار  يدرم 

باترپ نامـسآ  هب  ار  اهنوخ  دش  رپ  نوخ  زا  شتـسد  نوچ  تشاذگ و  مخز  يور  رب  ار  شتـسد  ترـضح  دـمآیم . نوریب  ناشوج  همـشچ 
نیسح ماما  هکنیا  هحفص 443 )  ) ات دشیمن  گنر  خرس  نامز  نآ  ات  نامسآ  تشگنزاب . نیمز  هب  مه  هرطق  کی  یتح  اهنوخ  نآ  زا  دومن و 

شتروص رس و  دش  نوخ  زا  رپ  هک  ینامز  داد و  رارق  مخز  يور  رب  هرابود  ار  شتسد  سپس  دومن ، باترپ  نامـسآ  هب  ار  نوخ  مالـسلاهیلع 
نوخ هب  مدومن  تاـقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـج  یتـقو  اـت  مدرک  ار  راـک  نیا  دومرف : دومن و  هتـشغآ  شدوخ  نوـخ  هب  ار 

هک ره  دومن . فقوت  تفرگ و  ار  وا  فعض  یگتسخ  طرف  زا  سپس  دنتشک  ارم  موق  نالف  مدرم و  نالف  هللا  لوسر  ای  میوگب  مشاب و  هتـشغآ 
دوب هللا ) ۀنعل   ) رشب نب  کلام  وا  مان  هک  هدنک  زا  يدرم  هکنیا  ات  تشگیمزاب  دشیم و  فرصنم  دنزب  وا  هب  ياهبرض  ات  تفریم  وا  يوس  هب 

. دش رپ  نوخ  زا  هالک  نآ  دوب ، هالک  ناشیا  رس  رب  دز . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  رب  ریشمش  اب  داد و  مانشد  ار  وا  تفر و  ترضح  يوس  هب 
رس زا  هالک  ترضح  سپس  دیامن  روشحم  نیملاظ  اب  ار  وت  دنوادخ  یماشاین و  يروخن و  تناتـسد  اب  تفگ : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
درم نآ  تشاد ، قمر  یکدنا  زونه  یلو  دوب  هدش  هتـسخ  ماما  دـیچیپ . ياهمامع  نآ  رود  هتـشاذگ و  رـس  رب  رگید  یهالک  تخادـنا و  دوخ 
هالک نوخ  تشاد  یتقو  تفر  شاهداوناخ  دزن  البرک  هعقاو  زا  دعب  تشادرب . دوب  زخ  زا  هک  ار  ماما  نینوخ  هالک  دـمآ و  هللا ) ۀـنعل   ) يدـنک
هناخ هب  ياهدوبر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  زا  هک  ار  یهالک  ایآ  تفگ : وا  هب  شرسمه  تسـشیم ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
دـش هراچیب  ریقف و  رایـسب  نآ  زا  دعب  يدنک  درم  دنادرگ . باذعو  شتآ  زا  رپ  ار  وت  ربق  دنوادخ  هک  ورب  نوریب  نم  هناخ  زا  ياهدروآ ؟ نم 

بختنم رد  دـشیم . کشخ  بوچ  دـننام  ناتـسبات  رد  دـیکچیم و  نوخ  ناتـسمز  رد  وا  ناتـسد  زا  هکیروطب  دـیدرگ  کشخ  شتـسد  ود 
نیـسح زخ  هالک  نیا  تفگ : شرـسمه  هب  دروآ  هناخ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زخ  هالک  هللا ) ۀنعل   ) يدنک درم  نآ  هکنآ  زا  دـعب  هدـمآ :

ادخب يدوبر ، ار  وا  هالک  یتشک و  ار  نیسح  وت  رب  ياو  يا  تفگ : وا  هب  تسیرگ . دینـش  ار  نیا  نز  نوچ  نک . كاپ  نوخ  زا  ار  نآ  تسا ،
هب ار  وا  نز  دـنزب ، ار  وا  ات  درب  هلمح  شرـسمه  هحفـص 444 )  ) يوس هب  درم  نآ  دومن . مهاوخن  تبحـص  وت  اـب  زگره  نیا  زا  سپ  هک  مسق 

دراو یمخز  وا  تسد  رب  تفرورف و  شتـسد  رب  خـیم  درک و  تباـصا  دوـب  هدـمآ  نوریب  هناـخ  رد  زا  هک  یخیم  هـب  درم  تـسد  دز ، يراـنک 
بقانم و بحاص  زا  راحب  رد  دیـسر . تکاله  هب  ات  دش  ریقف  رایـسب  درم  نآ  دندرک  عطق  ار  شتـسد  راچان  دومن  يورـشیپ  مخز  نآ  تخاس 
( هللا ۀنعل   ) رمـش دـش ، قمریب  ناوتان و  تامدـص  تاحارج و  تدـش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکیماگنه  تسا : لقن  بلاطیبا  نب  دـمحم 

تسا هداتفا  اپ  زا  هدروخ  هک  ییاهریت  اهمخز و  تاحارج و  رطاخ  هب  درم  نیا  دیتسه  هچ  رظتنم  دیاهداتسیا  هچ  يارب  نازابرـس  يا  دز : دایرف 
ماما ناهد  هب  يریت  هللا ) ۀنعل   ) ریمن نب  نیصح  دندرک  هلمح  فرط  همه  زا  ماما  هب  نایرگـشل  دنیـشنب ، ناتیازع  هب  ناتردام  دینک ، هلمح  وا  هب 
هللااب هللا و  مسب  : ) دومرف ماما  دومن  يزادنا  ریت  ترـضح  يولگ  هب  مومـسم  يریت  اب  يونغ  بویاوبا  هک  هدمآ  بقانم  زا  لقن  هب  ندعم  رد  دز .

ياهبرض ریشمش  اب  ترضح  پچ  فتک  هب  هللا ) ۀنعل   ) یمیمت کیرش  نب  ۀعرز  تسادخ .) ياضر  هار  هتشک  نیا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال 
رد دز . ناـشیا  هنیـس  هب  يریت  هللا ) ۀـنعل   ) یعخن سنا  نب  نانـس  ترـضح و  ندرگ  گر  هب  هللا ) ۀـنعل   ) یفعج ۀـقیلخ  نـب  رمع  دروآ و  دورف 

، دوب هدش  تشپراخ  دـننام  ناشیا  هرز  اهریت  ترثک  زا  هدـش  قمریب  رایـسب  تاحارج  هطـساوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هدـمآ  فوهل 
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هب ناشتروص  تسار  تمس  اب  بسا  زا  هبرض  نیا  هب  ناشیا  دز و  ترضح  هرصاخ  نگل  هب  هزین  اب  ياهبرـض  هللا ) ۀنعل   ) ینزم بهو  نب  حلاص 
زا ترضح  هاگنآ  راحب : هحفـص 445 ) . ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرفیم : هکیلاح  رد  دـندروخ  نیمز 

. دش کیدزن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هللا ) ۀنعل   ) دعس رمع  سپس  دندروآ ، نوریب  ناشندب  موقلح و  زا  ار  اهریت  دنتسشن و  هتـساخرب  نیمز 
مالسلااهیلع بنیز  ترـضح  هدمآ  فوهل  رد  دمآ . نوریب  همیخ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم  ملـسم  نب  دیمح 

دنـشاپب و مه  زا  اههوک  شاـک  يا  دـتفیبورف ، نیمز  رب  نامـسآ  شاـک  يا  ماهداوناـخ ، همه  يا  مرورـس ، يا  مردارب ، ياو  يا  دزیم : داـیرف 
وت دنـشکیم و  ار  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  وت  مشچ  شیپ  رد  ایآ  دعـس  نب  رمع  يا  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  هدـمآ  راحب  رد  دـنوش . راومه 

مالـسلااهیلع بنیز  زا  دوخ  تروص  دـش و  يراج  شنـساحم  تروص و  رب  هللا ) ۀـنعل   ) دعـس رمع  ياهکـشا  ماگنه  نیا  رد  ینکیم . هراـظن 
گنچ هب  دـصرتم  نایرگـشل  تشاد و  نت  رب  زخ  زا  یـسابل  هک  یلاح  رد  دوب  هتـسشن  هاگلتق  نایم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـنادرگرب و 
بنیز تفگن ، يزیچ  مالـسلااهیلع  بـنیز  باوـج  رد  هللا ) ۀـنعل   ) دعـسرمع دـیوگ : داـشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  دـندوب . ساـبل  نآ  ندروآ 
یباوج نایهاپس  زا  کی  چیه  دوشیمن ؟ ادیپ  مه  ناملسم  کی  یتح  امـش  نیب  رد  امـش  رب  ياو  يا  تفگ : درک و  هاپـس  هب  ور  مالـسلااهیلع 

همه سپ  درم ، نیا  هب  دینک  هلمح  دیاهدنام ؟ رظتنم  هچ  يارب  تفگ : دز و  دایرف  شنارای  رس  رب  هللا ) ۀنعل   ) رمش ماگنه  نیا  رد  فوهل : دادن .
نیـسح ماـما  دز و  ریـشمش  اـب  ياهبرـض  ترـضح  پچ  فـتک  هب  هللا ) ۀـنعل   ) کیرـش نب  ۀـعرز  دـندروآ . هلمح  ماـما  هب  وـس  ره  زا  رگـشل 

ماـما سدـقم  ندرگ  هب  ریـشمش  اـب  يرگید  يهبرـض  هاـگنآ  تخادـنا . نیمز  هب  ار  وا  دز و  ياهبرـض  کیرـش  نب  ۀـعرز  هب  زین  مالـسلاهیلع 
نب نانس  داتفا . نیمز  هب  زاب  هک  دزیخرب  تساوخ  دیدرگ  ناوتان  داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  ترضح  هبرض  نآ  هطساوب  هک  دندز  مالسلاهیلع 

ياـهاج يهیقب  هب  هدروآ و  نوریب  ناـشیا  فتک  زا  ار  هزین  سپـس  دروآ  دورف  ياهبرـض  هزین  اـب  ترـضح  يهوقرت  هب  هللا ) ۀـنعل   ) یعخن سنا 
دروخ و ترـضح  يولگ  هب  ریت  تخادـنا و  ترـضح  يوس  هب  يریت  هرابود  هحفص 446 )  ) یعخن سنا  نب  نانـس  دربورف . ترـضح  يهنیس 

فتک ود  ره  سپ  تشاذـگ  مخز  يور  ار  شتـسد  ود  دروآ و  نوریب  شیولگ  زا  ار  ریت  تسـشن و  تساخرب و  نآ  زا  سپ  داـتفا ، ترـضح 
یتقو ات  منکیم  نینچ  نیا  دومرفیم : دیلامیم و  شنساحم  تروص و  رس و  هب  ار  اهنوخ  ترـضح  هاگنآ  دش  رپ  شیولگ  نوخ  زا  شتـسد 
ماما ترـضح  هدـمآ  فنخمیبا  ربخ  رد  دـناهدرک . بصغ  ارم  قح  هک  یلاح  رد  منک  ترایز  نینوخ  یلامج  اب  منکیم  تاقالم  ار  میادـخ 
گنج دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  تساوخ  دـمآ  شوه  هب  هک  یماگنه  داـتفا . نیمز  هب  شوهیب  ناـجیب و  تفر و  شوه  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

داتفا نیمز  هب  تروص  اب  تفر  شوه  زا  هرابود  هایلعاو  هاتبااو  هادمحماو  هادجاو ، دز : دایرف  تسیرگ و  دنلب  يادص  اب  تسناوتن  نکل  دـیامن 
دنتـسنادیمن دـنیایب ، ولج  هب  هک  دندیـسرتیم  وا و  لتق  زا  دـندوب  تریح  رد  نایرگـشل  تشذـگ و  رهظ  زا  تعاس  رـس  ات  دوب  لاـح  نیا  رد 

لامکلا لمـش  هنزح  مزلا  لاصوألا  ددبم  ادوقفملا و  ددؤسلاو  یلعلا  سفن  يرثلا  هنم  توح  حورطم  هللا  هتفر : ایند  زا  ای  تسا  هدـنز  ترـضح 
ادوبل ءامدلا  دی  هتسبلأ  دم  یحـضلا  سمـش  يدتغاف  اردب  ناک  دق  ادیدج  هنم  نقلخأ  انـسح و ال  انقلا  هنم  تریغ  ام  حرجم  ادیدبتلا و  مزالف 
داشرا خسن  زا  یـضعب  رد  ادیرب و  هیلا  ةرجاه  لاسرا  تبأ  یتح  انقلا  رجـش  هللظت  ادودسم و  هناخ  اجهم  نلواح  املکف  نویعلا  هتعـشأ  یمحی 

رارق نیمز  رب  شکرابم  يولهپ  داتفا و  نیمز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکیماگنه  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هر )  ) دیفم خیش 
، نیسح اب  موق  نیا  ادنوادخ  هحفص 447 ) : ) دندرک ضرع  دندمآ و  درگ  شرع  قاس  رب  کئالم  همه  دیزرل و  دنوادخ  شرع  هاگان  تفرگ 
هب مشچ  کی  رد  میئآ و  دورف  نیمز  هب  هدب  نذا  ام  هب  دـناهدرک  يراک  نینچ  تناگدـنب ، رب  وت  ماما  نیما و  نیمز و  رد  وت  نیـشناج  هفیلخ و 
زا کی  چـیه  متـسه و  نانابرهم  نیرتنابرهم  نم  هک  داتـسرف  یحو  هکئالم  هب  دـنوادخ  دـنامن  یقاب  یـسک  ات  میزاس  دوباـن  ار  همه  ندز  مه 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  راک  یتقو  هک  تسا  لقن  ام  يامدـق  اـملع و  بتک  زا  یـضعب  رد  همتت ) ( ) هحفـص 448 . ) منکیمن اهر  ار  ناشیا 
ياههمیخ يوس  هب  دـید ، بحاـصیب  یلاـخ و  ار  ناـشیا  ياـههمیخ  دـمآ ، شناردارب  ياـههمیخ  يوس  هب  دـنام  اـهنت  هکی و  دـش و  راوشد 

اههمیخ همه  دیدن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  یلو  تفر  شباحصا  رگید  ياههمیخ  يوس  هب  هاگنآ  تفای  یلاخ  زین  ار  اهنآ  تفر ، لیقع  نادنزرف 
زا تفر و  نانز  همیخ  هب  ترضح  سپس  میظعلا ) یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال   ) دومرفیم مدامد  ترـضح  سپ  دندوب  یلاخ  بحاصیب و 
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بنیز ترضح  دش و  لخاد  وا  رب  هداتفا و  نیمز  يور  یتسوپ  هکت  رب  هک  دید  ار  وا  دمآ ، مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  شرـسپ  همیخ  هب  اجنآ 
يراـمیب تدـش  زا  یلو  دزیخرب  شیاـج  زا  تساوـخ  دـید  ار  ماـما  نیـسحلا  نب  یلع  هـک  یماـگنه  دوـمنیم . يراتـسرپ  وا  زا  مالـسلااهیلع 

بنیز هدمآ . هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  نیا  اریز  هدب  هیکت  رادهاگن و  تاهنیـس  يورب  ارم  تفگ :، شاهمع  هب  تسناوتن 
شرسپ زا  دمآ و  وا  کیدزن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  داد  هیکت  شاهنیس  هب  ار  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تسشن و  وا  تشپ  مالـسلااهیلع 

هچ نیقفانم  نیا  اب  زورما  ناج  ردپ  تفگ : سپس  یلاعت  دمحلا هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دومن . لاوئـس  شیرامیب  يهرابرد 
شتآ تسا و  هدرب  ناشدای  زا  ار  ادـخ  دای  رکذ و  هدـش و  هریچ  نانمـشد  نیا  رب  ناطیـش  مرـسپ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ینکیم ؟

نیدـباعلا نیز  ماما  سپ  دوش ، يراـج  نیمز  هب  ناـشیا  زا  اـم و  زا  نوخ  بالیـس  هکنیا  اـت  هتخاـس  نشور  ناـنیا  نم و  نیب  ار  هنتف  گـنج و 
بنیز يوـلگ  هار  هیرگ  دوـمن ، لاؤـس  شیوـمع  زا  هـک  یماـگنه  تساـجک ؟ مالـسلاهیلع  ساـبع  میوـمع  ناـج ، ردـپ  دوـمرف : مالـسلاهیلع 

زا مالـسلااهیلع  بنیز  هک  ارچ  دهدب . ار  وا  باوج  دـهاوخیم  هنوگچ  درک  هاگن  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  هب  تفرگ و  ار  مالـسلااهیلع 
. دوب هدادن  وا  هب  ار  مالسلاهیلع  سابع  شیومع  تداهـش  ربخ  دبای  تدش  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هحفص 449 )  ) يرامیب هکنیا  سرت 
. تسا هدیدرگ  ادج  تارف  رانک  رد  شتسد  ود  هدش و  هتشک  مالسلاهیلع  سابع  تیومع  مرسپ ، دومرف : شرـسپ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

لاؤس شیاههدازومع  اـهومع و  يهمه  زا  دـمآ  شوه  هب  یتقو  تفر . شوه  زا  هکنیا  اـت  تسیرگ  تدـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
ملسم رهاظم و  نب  بیبح  یلع و  مردارب  تفگ : مالسلاهیلع  یلع  هاگنآ  دناهدش . هتـشک  یگمه  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دومن 

تسین و هدنز  اههمیخ  نایم  رد  وت  نم و  زج  يدرم  چیه  نادب  مرسپ  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  دنتسه ؟ اجک  نیق  نب  ریهز  هجسوع و  نب 
هب مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـناهداتفا . گنج  نادـیم  نازوس  ياهکاخ  يور  رب  یگمه  يدومن  لاوس  نم  زا  اـهنآ  يهراـبرد  هک  ناـنیا 
وا هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدـب . نم  هب  ریـشمش  اصع و  کی  ناـج  همع  تفگ : مالـسلااهیلع  بنیز  شاهمع  هب  سپـس  تسیرگ . تدـش 

، میامن عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رسپ  زا  ریـشمش  اب  مهد و  هیکت  اصع  هب  مهاوخیم  تفگ : ینک ؟ هچ  اهنآ  اب  یهاوخیم  دومرف :
وت مرـسپ  دومرف : دنابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  دـش و  وا  راک  عناـم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوب . دـهاوخن  وا  زا  دـعب  یگدـنز  رد  يریخ 

نانیا یتسه . ناکدوک  ناـنز و  نیا  تسرپرـس ) تما و  ناـیم   ) رد نم  نیـشناج  وت  یتسه ، نم  هداوناـخ  دارفا  نیرتهب  نم و  دـالوا  نیرتکاـپ 
نانز و ریگب . هدهع  هب  راگزور  یتخس  ءادعا و  ییوگ  هنعط  یهانپیب و  يراوخ و  نیا  رد  ار  ناشیا  یتسرپرـس  دنتـسه  هدش  راوخ  بیرغ و 

ناشیا مارآ  مرن و  مالک  اب  شاب و  ناشسینا  مدمه و  دندیسرت  يزیچ  زا  هاگ  ره  نک و  مارآ  تکاس و  دنداد  رس  دایرف  هلان و  یتقو  ناکدوک 
اهیتحاران و هب  هک  تسین  وت  زج  سک  چـیه  دـشاب و  ناشیا  رای  سنوم و  مدـمه و  هک  هدـنامن  اـهنآ  يارب  يدرم  وت  زج  هب  هدـب ، یلـست  ار 
، نک هیرگ  ناشیا  رب  زین  وت  دـنیامن و  هیرگ  وت  رب  راذـگب  يوبب ، ار  ناشیا  زین  وت  دـنیوبب و  ار  وت  راذـگب  دـیامن . یگدیـسر  ناشیا  تاـیاکش 

ارم مالک  همطاف  يا  هیقر و  يا  هنیکـس ، يا  موثلکما ، هحفـص 450 )  ) يا بنیز ، يا  دز : ادص  دنلب  يادص  اب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپس 
ینع یتعیش  غلب  يدلو   » ای دومرف : یلع  هب  سپس  دشابیم . هعاطالا  بجاو  ماما  وا  تسامش و  رب  نم  نیشناج  مرسپ  نیا  هک  دینادب  دیونشب و 
درم بیرغ  مردپ  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  منایعیـش  هب  ارم  مالـس  مرـسپ  هوکباف » ادیهـش  یـضم  هوبدـناف و  ابیرغ  تام  یبا  نا  مهل  لقف  مالـسلا 
ۀئف ارجاز  انار و  مهیغ  نم  مهبولق  یلع  امب  قیرطلا  اولض  ارـشعم  اظعاو  ای  دینک . هیرگ  وا  يارب  هدش  دیهـش  مردپ  دینک ، يراوگوس  وا  يارب 
نأ ءاش  امنکل  انالذخ  رـصنلا  دنع  کتیدـف  بجحی  مل  میظعلا و  هللا  یلع  اردـق  تمه  ام  انایحأ  لیزنتلاب  انیح و  فیـسلاب  تبـسک  امب  تلض 

هوندـت نأ  کنم  هطوحت  انایر  شحولا  هنع  ردـصی  ءاملا  اشطع و  مهنیب  یظلتت  نأ  زعف  اناونع  ربصلا  کنم  لـعجی  یلعـألا و  ـألملل  کیدـبی 
یف یضق  یتح  هدراب  طبـسلا  لیلغ  رح  فطی  مل  انآمظ  مغرلاب  هدراو  درو  هرماغ  هللا  دابأ  تارفلا  لیو  انانکأ  ناطیـشلا  ذختا  اهرودص  ۀفئاط 

يرولل یهدأ  ۀمایقلا  امف  يرطفنلا  ثداحلا  اذهل  ءامس  ایف  اناک  هقوف  ءیش  هللا  يوس  ام  دحأ و  مهنود  نم ال  فایـسأ  هولعت  اناشطع  هللا  لیبس 
يدفأ انامتک  هللا  رونل  قیطت  لب ال  هیراوت  نأ  اهیلع  اردق  ناهام  انایرع  مسجلا  بیرت  اهیلع  یسمأ  همطاف  نباف  اوجـش  ضرألا  فجرتل  اناش و 

هللا ةریغ  ای  اناحیر  راتخملل  ناک  نم  مسج  نع  اوحفـص  مهنأ  ول  مهرـض  ناک  ام  انادیم  مسجلا  هنم  ربکا  هللا  تلعج  دـق  ءاضمرلا  یلع  اعیرص 
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ام هحفـص 451 )  ) اناودـع انآمظ و  تلتق  نکت  نا  تلتق و  هب  یتأت  امب  لاجرلا  یبه  اناک  ءالبرک  یف  ام  ءاسنلا و  کته  یکتهناـف  ربصلا  راـغ 
نوملـسملا انارفک و  اهمظعأ هللا  ناک  نم  یلا  یبنلا  تامیرک  نه  يدهت و  انازحأ  الهـس و  اهب  باجی  يرـسأ  اهتوسن  یعرـص و  اهلافطأ  لاب 

انابضغ هللا  لوسرل  وأ  ادحأ هللا  يرت  يأ ال  رمب 

نوخ هب  هقرغ  ياهسابل  ندش  هدوبر  نآ ، زا  دعب  ثداوح  نیـسحلا ، هللادبع  ابا  ترـضح  تداهـش  تیفیک  نسح ، نب  هللادبع  تداهش 
اههمیخ يوس  هب  ترضح  بسا  نتفر  ترضح و 

ترضح نوخ  هب  هقرغ  ياهسابل  ندش  هدوبر  نآ ، زا  دعب  ثداوح  نیسحلا ، هللادبع  ابا  ترضح  تداهـش  تیفیک  نسح ، نب  هللادبع  تداهش 
وا رب  مهیلع ) هللا  ۀنعل   ) نایرگشل داتفا  نیمز  هب  بسا  يور  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  اههمیخ  يوس  هب  ترـضح  بسا  نتفر  و 

رتاوتم و راـبخا  رد  دوب . هدـش  قمریب  فیعـض و  تاـحارج  نآ  هطـساوب  هکنیا  اـت  دـندروآ  دراو  وا  رب  يرایـسب  تاـحارج  دـندرک و  هلمح 
دیبلط بآ  ياهعرج  نایرگشل  نانمشد و  زا  دوب  یگنسرگ  یگنـشت و  جوا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هدمآ  ربتعم  بتک  زا  يرایـسب 
رـسپ تداهـش  دومن ، رتدایز  ار  ترـضح  نآ  هودـنا  تبیـصم و  هک  يزیچ  لاح  نآ  رد  دادـن  باوج  ترـضح  هب  ناملاظ  نآ  زا  یکی  یتح 
سپس دندرک  ربص  یکدنا  نانمشد  دناهدروآ : فوهل  رد  هر )  ) دیس داشرا و  رد  هر )  ) دیفم خیش  دوب . مالسلاهیلع  نسح  نب  هللادبع  شردارب 

ياهچب رـسپ  وا  دـش  جراخ  همیخ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  ماگنه  نیا  رد  دـندومن ، هطاحا  ار  وا  هتـشگزاب و  ماـما  يوس  هب 
هحفص  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  شیومع  رانک  هب  ار  دوخ  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  رارصا  اب  تشادن  ار  نانز  رانک  رد  ندنام  تقاط  دوبن  شیب 
نیـسح ماـما  تـفرگ . ار  وا  مالـسلااهیلع  بـنیز  ترـضح  دـنادرگزاب  ار  وا  اـت  دـش  نوریب  مالـسلااهیلع  بـنیز  شلاـبند  هـب  دـناسر ، ( 452

مـسق ادـخب  تفگ : هدرک و  ندـنام  رب  يدایز  رارـصا  دومن و  عانتما  نتفر  زا  كدوک  اما  رادـهاگن  ریگب و  ار  وا  رهاوخ  دومرف : مالـسلاهیلع 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يوس  هب  هتخآ  يریـشمش  اب  لهاک  نب  ۀـلمرح  ای  بعک  نب  رحب  نامز  نیمه  رد  مراذـگیمن . اهنت  ار  میومع  زگره 

ياهبرض ریشمش  اب  نوعلم  نآ  یـشکب . ار  میومع  یهاوخیم  ناکاپان  دنزرف  يا  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  نب  هللادبع  دمآ .
ماما ومع ، مردام ، دز : دایرف  هللادبع  دش . نازیوآ  یتسوپ  هب  دش و  عطق  شتسد  سپ  تفرگ  ار  ریشمش  يولج  شتـسد  اب  هللادبع  دروآ  دورف 

رد يریخ  هک  نک  ربص  هدش  لزان  وت  رب  هک  دمآ  شیپ  نیا  رب  مردارب  رـسپ  دومرف : دیـشک و  شوغآ  رد  تفرگ و  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نب هللادـبع  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  تسا : هدـمآ  بختنم  رد  دـیامنیم . قحلم  تحلاـص  ناردـپ  هب  ار  وت  دـنوادخ  تسا ، نآ 

رد كدوک  نآ  دـیرب و  ار  هللادـبع  يوـلگ  ریت  نآ  دوـمن  باـترپ  وا  يوـس  هب  يریت  لـهاک  نب  ۀـلمرح  تفگیم : نخـس  مالـسلاهیلع  نسح 
مردارب رـسپ  تفگ : دز و  دایرف  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دیـسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  شیومع  شوغآ 
نیـسح ماما  سپـس  هدـمآ  داشرا  رد  دـندرگ . راومه  هدـش و  هراپ  هراپ  اههوک  شاـک  دزیربورف ، نیمز  رب  نامـسآ  شاـک  مریمب ، نم  شاـک 

ناشیرپ و زاـس و  رود  مه  زا  ار  ناـشیا  نونکا  ياهداد  تمعن  اـهنآ  هب  نونکاـت  رگا  ادـنوادخ  دومرف : درک و  دـنلب  ار  شناتـسد  مالـسلاهیلع 
رد دنتـشک . ار  ام  دندش و  ام  نمـشد  یلو  دننک  نامیرای  هک  دندرک  توعد  ار  ام  اهنآ  امن . یـضاران  ناشیا  زا  ار  نایلاو  زاس ، ناشهدـنکارپ 
هب تفگ : داد و  رارق  فده  ار  نآ  ریت  اب  درک و  هلمح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  همیخ  هب  هللا ) ۀنعل   ) نشوجلا يذ  نب  رمش  سپس  هدمآ  فوهل 

رسپ يا  دز  دایرف  وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  منازوسب . تسا  نآ  رد  هک  یـسک  ره  هحفـص 453 )  ) اب ار  اههمیخ  نیا  ات  دیهدب  شتآ  نم 
نب ثبـش  سپ  دـنازوسب . دوخ  مشخ  شتآ  هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  ینازوسب ، ماهداوناـخ  رـس  رب  ار  همیخ  یهاوخیم  شتآ  وت  نشوجلا  يذ 
نب دمحم  بقانم و  بحاص  زا  راحب  رد  تشگزاب . هدز  تلاجخ  زین  رمش  درک . شنزرـس  راک  نیا  رطاخ  هب  ار  رمـش  دمآ و  هللا ) ۀنعل   ) یعبر

ناتیازع هب  ناتردام  دیـشکب ، ار  وا  دـینکیم  هاگن  ار  وا  ارچ  امـش ، رب  ياو  نایرگـشل  يا  دز : دایرف  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش هک  تسا  لقن  بلاـطیبا 
نوعلم نآ  سپس  دش  حورجم  تدش  هب  ناشیا  پچ  تسد  فک  هک  دروآ  دورف  ياهبرـض  ریـشمش  اب  هللا ) ۀنعل   ) کیرـش نب  ۀعرز  دنیـشنب .

زا تساوخیم  هک  راب  ره  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنتشگزاب و  ترضح  دزن  زا  نانمشد  همه  هاگنآ  دروآ ، دورف  ترضح  ندرگ  هب  ياهبرض 
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دیزی نب  یلوخ  هب  درک و  نیمز  شقن  راب  رگید  ار  وا  دروآ و  هلمح  ماما  هب  هزین  اب  تلاح  نیا  رد  هللا ) ۀنعل   ) نانـس داتفایم . دزیخرب ، شیاج 
: تفگ وا  هب  نانـس  سپ  تفرگارف : ار  وا  ندـب  رـسارس  فعـض  داـتفا و  هشعر  هب  یلوـخ  ناتـسد  نک  ادـج  وا  نت  زا  رـس  تـفگ : هللا ) ۀـنعل  )

نوخ رد  دوب و  هداتفا  نیمز  هب  رهظ  زا  دعب  تعاس  هس  ات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیوگیم : فنخموبا  دنکـشب . ار  تیوزاب  تسد و  دنوادخ 
وت ياضق  رب  نیثیغتـسملا » ثایغ  ای  كاوس  هلا  بر ال  اـی  کـئاضق  یلع  اربص  : » دومرف درک و  یهاـگن  نامـسآ  يوس  هب  دـیتلغیم ، شیوخ 

دندمآ و ترـضح  يوس  هب  رفن  لهچ  لاح  نیمه  رد  ناگدنامرد . ناهانپیب و  هانپ  يا  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  ییادـخ  يا  منکیم  ربص 
نیلوا دینک . باتش  وا  يوس  هب  امـش  رب  ياو  يا  تفگیم : هللا ) ۀنعل   ) دعـس نب  رمع  دننک . ادج  ترـضح  نت  زا  رـس  دنتـساوخیم  مادک  ره 

ادج شنت  زا  رس  ات  دمآ  ترضح  يوس  هب  تشاد  نارب  يریشمش  تسد  رد  هک  دوب  هللا ) ۀنعل   ) یعبر نب  ثبش  دمآ  ماما  يوس  هب  هک  یـسک 
بختنم رد  درک . رارف  تشحو  سرت و  اب  داـتفا و  شتـسد  زا  ریـشمش  هحفـص 454 )  ) درک و هاگن  وا  هب  مشچ  يهشوگ  اب  ماـما  یلو  دـیامن 

سپس منک  تاقالم  تنوخ  هب  هدولآ  ناتـسد  اب  ار  تردپ  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  ادخب  نیـسح ، دز : دایرف  هللا ) ۀنعل   ) یعبر نب  ثبـش  هک  هدمآ 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  سپ  دمآ ، ماما  يوس  هب  دنتفگیم  هللا ) ۀنعل   ) نانـس وا  هب  هک  سیپ  شیریب و  رظنملا و  هیرک  تشز و  رایـسب  يدرم 

دنک بضغ  وت  رب  دـنوادخ  دعـس  نب  رمع  يا  تفگیم : تخیرگ و  زرل  سرت و  اـب  دومنن و  یتراـسج  ماـما  هب  زین  وا  درک  یهاـگن  زین  وا  هب 
يارب ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  یسک  هچ  دز  دایرف  هللا ) ۀنعل   ) دعسنبا هاگنآ  ینک . نمشد  نم  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یهاوخیم 

راـظتنا رد  یگرزب  يهزیاـج  هک  شاـب  دوز  تفگ : وا  هب  دعـسنبا  ریما  يا  نم  تفگ : هللا ) ۀـنعل   ) رمـش مهد . شاداـپ  ار  وا  اـت  دروآیم  نـم 
سنا نب  نانـس  رمـش و  هدـمآ  راحب  رد  دوب . هتفر  شوه  زا  نیمز  يور  رب  ماـما  دـمآ و  مالـسلاهیلع  ماـما  يوس  هب  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش تسوت .

شکراـبم ياـهبل  رب  ار  شناـبز  شطع  زا  ترـضح  دوـب و  ماـما  ياـهقمر  نیرخآ  هکیلاـح  رد  دـندمآ  ماـما  يوـس  هب  مـه  اـب  هللا ) اـمهنعل  )
يرادـن نیقی  رگم  بارتوبا  رـسپ  يا  تفگ : دز و  ترـضح  يولهپ  هنیـس و  هب  دـگل  اـب  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش درکیم . بلط  بآ  دـناخرچیم و 

، یـشونب بآ  وا  تسد  زا  ات  نک  ربص  یکدـنا  دـناشونیم  رثوک  بآ  دـهاوخب  سک  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ضوح  رد  تردـپ 
ار راک  نیا  رگا  منکیمن  يراک  نینچ  دنگوس  ادخب  تفگ : نانس  نک  عطق  ندرگ  تشپ  زا  ار  شرس  تفگ  نانس  هب  هللا ) ۀنعل   ) رمـش سپس 

نیـسح ماما  يهنیـس  يور  رب  دـش و  نیگمـشخ  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش سپ  دـش . دـهاوخ  نم  نمـشد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  شدـج  منکب 
دز دنخبل  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لاح  نیا  رد  دناسرب  تداهش  هب  ار  وا  تساوخ  تفرگ و  ار  ترضح  كرابم  شیر  تسشن و  مالـسلاهیلع 

، تسا مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  تردام  مسانشیم ، یبوخ  هب  ار  وت  نم  تفگ : رمش  متـسیک ؟ نم  ینادیمن  یـشکیم و  ارم  ایآ  دومرف : و 
یلع الا  یلعلا  يادخ  نم  نمـشد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تدج  هحفص 455 )  ) تسا و مالسلاهیلع  یـضترم  یلع  تردپ 

. دومن ادج  ترضح  كرابم  نت  زا  رس  سپس  دز و  ترـضح  هب  ریـشمش  هبرـض  هدزاود  سپ  مرادن ، مه  یکاب  چیه  مشکیم و  ار  وت  تسا .
رد هر )  ) قودص خیش  دندرک . ینمـشد  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  دندیگنج و  وا  اب  هک  ار  شنانمـشد  شلتاق و  دنک  تنعل  لاعتم  دنوادخ 
يذ نب  رمش  يدایا ، نانس  ادخ ، نانمـشد  رخآ  ياههظحل  رد  دومرف : دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  دانـسا  هب  سلاجم 

رگیدکی هب  دنداتسیا و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  رانک  رد  دندمآ و  ترضح  يوس  هب  ماش  لها  زا  ینادرم  اب  هللا ) امهنعل   ) يرماع نشوجلا 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  شیر  دمآ و  هللا ) ۀنعل   ) يدایا سنأ  نب  نانـس  سپـس  دینک ، هلمح  درم  نیا  يوس  هب  دیتسه  رظتنم  هچ  يارب  دنتفگ :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسپ  منادیم  منکیم و  ادـج  ار  ترـس  نم  ادـخب  تفگیم : دزیم و  ماما  رجنح  هب  ریـشمش  اب  تفرگ و  ار 
ریشمش اب  دمآ و  ماما  يوس  هب  یعخن  سنا  نب  نانس  دیامرفیم : هر )  ) دیـس یتسه . نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  ردام  ردپ و  تهج  زا  یتسه و 
نیرتهب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  وت  منادیم  منکیم و  ادج  وت  نت  زا  رـس  ادـخب  تفگیم : دزیم و  ماما  فیرـش  يولگ  رب 

انیسح تلدع  ۀیزر  يأف  دیوگیم : رعاش  ماقم  نیا  رد  دومن . ادج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نت  زا  رس  سپـس  یتسه  ردام  ردپ و  رظن  زا  مدرم 
ود تسد و  ود  سپـس  دومن  عطق  ار  شناتـشگنا  دنب  دـنب  تفرگ و  دوخ  مایق  زا  سپ  راتخم  ار  نانـس  نیا  دـناهدروآ  نانـس  افک  هریبت  ةادـغ 

. تفریم نیئاپ  الاب و  نغور  نآ  نایم  رد  وا  دـنتخادنا و  هدیـشوج  نغور  زا  یگرزب  فرظ  رد  ار  وا  داد  روتـسد  هاگنآ  درک ، عطق  ار  شیاپ 
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یمـشچ چیه  هک  دمآ  خرـس  يداب  هارمه  هب  یکیرات  هایـس و  رابغ  نامـسآ  رد  دندومن ، ادج  ماما  نت  زا  رـس  هکنیا  زا  سپ  دـیوگیم  يوار 
یتعاس تسا ، هدش  لزان  باذع  دندرک  نامگ  نایرگشل  هک  يدحب  دشیمن  هحفص 456 )  ) هدید يزیچ  چیه  دوبن و  فارطا  ندید  هب  رداق 

ادن يرگ  دایرف  هک  مدوب  هداتسیا  هللا ) ۀنعل   ) دعس نب  رمع  باحصا  اب  نم  تفگ : تسا  لقن  عفان  نب  لاله  زا  دش . فرطرب  سپـس  دوب  نینچ 
لاح رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  متفر ، هاگلتق  کیدزن  هب  مدمآ و  هاپـس  نایم  هب  تشک . ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رمـش ، نونکا  هدژم  ریما  داد :
دوخ توهبم  لوغـشم و  ارم  ماما  لامج  هرهچ و  تینارون  ردـقنآ  مدوب ، هدـیدن  ینارون  نینچ  یناـتلغ  نوخ  هب  چـیه  ادـخب  دوب . نداد  ناـج 
منهج هب  ات  یشونیمن  بآ  زا  ياهعرج  نیـسح  ادخب  تفگ : يدرم  دیبلط ، بآ  لاح  نآ  رد  ماما  مدوبن . وا  تداهـش  رکف  رد  هک  دوب  هدرک 
زگره مشونب ؟ باذم  نهآ  شتآ و  زا  موش و  دراو  منهج  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  سپ  یـشونب . نآ  باذم  نهآ  شتآ و  زا  يور و 

یبآ زا  اناوت و  هاشداپ  دزن  قدـص  هاگیاج  رد  دـیزگ  مهاوخ  لزنم  وا  اـب  موشیم و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـج  رب  نم  هکلب 
سپ دیدروآ . نم  رـس  رب  دـیدش و  بکترم  نم  قح  رد  هچنآ  زا  منکیم  تیاکـش  وا  هب  دـباین و  رییغت  نآ  يوب  گنر و  هک  دیـشون  مهاوخ 

زا رس  دندرب و  هلمح  وا  رب  هدش و  كانمشخ  درادن  دوجو  تقفش  تمحر و  ياهرذ  ناشیا  زا  کی  چیه  بولق  رد  ییوگ  هک  نانمـشد  همه 
ناشیا هب  دـیامن و  تنعل  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  مدرک ، بجعت  اهنآ  یمحریب  زا  تفگیم ، نخـس  ناشیا  اب  هکیلاح  رد  دـندرک  ادـج  وا  نت 

غلبم نم  مرکـألا  زعـألا  ۀـلزنم  هارأـف  هبیبح  بیبحلا  یلا  قاـش  كاـنهف  درک . مهاوخن  يراـی  يراـک  چـیه  رب  ار  امـش  زگره  ادـخ ، هب  متفگ :
مرحلا يرد  له  مأ  مکحملا  همیقم و  نباب  نیدـلا  اهمیعز و  نباب  لسرلا  يزعملا  نم  متأـملل و  هنبا  یلع  ةادـغلا  دـعق  ادـمحم  نأ  كـالمألا 

خیش سلاجم  رد  و  هحفـص 457 )  ) ملعت مل  اهتیلو  زیزعلا  حبذ  دـمحأ  ةزیزع  تملع  يرت  له  مأ  مرجم  هدـیرط  هدیـس  نبا  نأ  هداوج  عینملا 
لقن بقانم  زا  راحب  رد  دوب . هللا ) ۀنعل   ) نانس مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتاق  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  هر )  ) قودص

نشوجلا يذ  نب  رمـش  هک  تسا  نیا  روهـشم  نکیلو  دوب  هللا ) ۀنعل   ) یحبـصا دیزی  نب  یلوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لتاق  تسا 
لتاق مه  اب  نانـس  رمـش و  هکنیا  لامتحا  یلو  دـناهدوب  ماـما  لـتاق  اـهنآ  هس  ره  دنتـسه  لـئاق  یخرب  تسا ، هدوب  ترـضح  لـتاق  هللا ) هازخ  )

نوعلم دعـسنبا  يوس  هب  هللا ) اهنعل   ) رمـش نانـس و  هتفگ : فنخموبا  هک  تسا  ینخـس  لـقن  نیا  دـیؤم  تسا و  رتشیب  دنـشاب  هدوب  ترـضح 
بختنم رد  دناهتشک . ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دندرکیم  راختفا  ود  نآ  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  ناشیا  اب  دندمآ و 
يهنیـس رب  دش و  کیدزن  وا  هب  نوچ  دوب . هتفر  شوه  زا  ماما  دیایب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  هللا ) ۀنعل   ) رمـش هکنآ  زا  لبق  هدـمآ :
نوعلم نآ  ياهتـسشن ؟ تمظع  يردـقنارگ و  نیا  هب  یئاج  رب  هک  یتسیک  وت ، رب  ياو  دومرف : دومن ، ینیگنـس  ساـسحا  ماـما  تسـشن ، ماـما 

مالـسلاهیلع یلع  نب  نیـسح  وت  داد : خساپ  نوعلم  نآ  متـسه ؟ یـسک  هچ  نم  ینادیم  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  متـسه . رمـش  نم  تفگ :
بسن بسح و  وت ، رب  ياو  دومرف : ماما  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تدج  مالـسلااهیلع و  ارهز  يهمطاف  تردام  یتسه ،

ترـضح دریگب . دـیزی  زا  ار  وت  نتـشک  يهزیاـج  یـسک  هچ  مشکن  ار  وت  نم  رگا  تفگ : نوـعلم  رمـش  یـشکب ؟ ارم  ارچ  یـسانشیم و  ارم 
: داد خساپ  نوعلم  نآ  راگدرورپ ؟ دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدج  تعافـش  ای  دیزی  يهزیاج  وت ، دزن  تسا  رتهب  مادـک  دومرف :
درک و نوعلم  نآ  هب  ور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا ! رتهدیدنـسپ  رتینتـشاد و  تسود  تدـج  وت و  زا  دـیزی  يهزیاـج  زا  ياهرذ  نم  دزن 

دیشون یهاوخن  بآ  هرطق  کی  ادخب  زگره ! تفگ : نیعل  نآ  ناشونب . نم  هب  بآ  ياهعرج  لقادح  یشکب  ارم  یهاوخیم  هک  الاح  دومرف :
ار دوخ  مکش  هنیس و  تروص و  وت ، رب  ياو  دومرف : نوعلم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  یـشچب . هرذ  هرذ  ار  گرم  هحفص 458 )  ) معط هکنیا  ات 

نیسح ماما  تشاد . اهکوخ  اهگس و  دننام  یتروص  دوب و  سیپ  دیفس و  هایس و  شندب  تسوپ  درک . نینچ  نوعلم  نآ  نک . نایامن  نم  يارب 
؟ دوـب هتفگ  هچ  تدـج  تفگ : نیعل  نآ  تسا . هتفگ  نخـس  تسار  تسرد و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مدـج  دوـمرف : مالـسلاهیلع 

اهگس هب  مدرم  نیرتهیبش  تسا و  سیپ  دیفس و  هایس و  شتسوپ  هک  دشکیم  يدرم  ار  ترسپ  نیا  یلع  دوب : هتفگ  مردپ  هب  دومرف : ترضح 
زا ار  وت  رـس  ادخب  ینکیم ، هیبشت  اهکوخ  اهگـس و  هب  ارم  لاح  تفگ : دش و  ینابـصع  ماما  نانخـس  نیا  زا  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش تساهکوخو .

. دوـمن ادـج  ماـما  نت  زا  رـس  دـیرب و  ار  ترـضح  ندرگ  ياـهگر  رـس  تشپ  زا  دـنادرگرب و  هنیـس  هب  ار  ماـما  سپـس  مربیم . ندرگ  تـشپ 
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نا مرغم  هیف  سیل  انیقی  املع  ملعت  یسفن  مویلا و  کلتقأ  دورسیم : نینچ  درکیم  ادج  ماما  نت  زا  رس  یتقو  نوعلم  نآ  دیوگیم : فنخموبا 
ادج هک  ار  ماما  ءاضعا  زا  وضع  ره  منهج و  ادغ  ياوثم  نا  مدنأ و  فوس  مویلا و  کلتقأ  مظعملا  یفطصملا  یبنلا  دعب  ملکت  نم  ریخ  كابأ 

بختنم رد  يروای . راییب و  زا  ياو  يا  اسابعاو  الیقعاو  اتزمحاو  ارفعجاو  انـسحاو  هاتبأاو  ادجاو ، ادمحماو ، دادیم : ادن  ترـضح  درکیم 
دنربیم رس  هنشت  ارم  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  مدج  دننادیم  هکیلاح  رد  دنشکیم  هنـشت  ارم  دومرفیم : ترـضح  هدمآ 

ادج ماما  نت  زا  رـس  نوعلم  نآ  هک  یماگنه  تسا . مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مردام  مالـسلاهیلع و  یـضترم  یلع  مردپ  دننادیم  هکیلاح  رد 
ریبکت راب  هس  نایرگـشل  دیوگیم : فنخمیبا  دـنتفگ . ریبکت  وا  اب  مه  نایرگـشل  تفگ و  ریبکت  درک و  دـنلب  شاهزین  يور  هب  ار  رـس  دومن ،

نوخ زا  یناراـب  نامـسآ  زا  تفرگارف و  هقعاـص  هزرل و  نیمز  ار  اـهنآ  دـش و  کـیرات  برغ  قرـش و  داـتفا و  هزرل  هب  نیمز  هاـگان  دـنتفگ .
بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  همئا ، ردپ  ماما  ردارب  ماما ، رسپ  ماما  هک  مسق  ادخ  هب  داد  ادن  نامسآ  زا  يدانم  سپـس  دمآ  هزات  هحفص 459 ) )

: دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تسا : لقن  املع  یـضعب  زا  طابـسا  نب  یلع  رداون  باتک  زا  راحب  رد  دش . هتـشک  مالـسلاهیلع 
ام ناتـسود  هک  مدـیدیم  نم  دوب . همیخ  رد  تشاد و  يدـیدش  درد  لد  دـش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردـپ  هک  يزور  رد  مردـپ 

تمـس هب  هاگ  نمـشد و  تسار  تمـس  هب  یهاگ  ماما  دندرکیم . تیعبت  ماما  زا  دـندیگنجیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هب  هنوگچ 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یقیرط  هب  دنتشک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارفاک  نآ  درکیم . هلمح  نمشد  هاپس  بلق  هب  زین  یهاگ  پچ و 
بوچ گنس و  هزین و  ریشمش و  اب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نانآ  تسنادیمن . زیاج  هدرک و  یهن  قیرط  نآ  هب  مه  ار  اهگس  نتـشک  هلآ  و 

نب نیـسح  ماما  هک  یماگنه  تفگ : لیبقوبا  هدمآ  يوغب  خیرات  زا  راحب  رد  دنتخات . وا  ندـب  رب  بسا  اب  زین  تبقاع  دنتـشک و  هریغ  اصع و  و 
دندش تیؤر  ناگراتس  یکیرات  طرف  زا  زور  طسو  رد  هک  يوحن  هب  دش  رات  هریت و  اج  همه  تفرگ و  دیشروخ  دش  هتشک  مالـسلاهیلع  یلع 
دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  هدـمآ  يربخ  رد  دـسریم  یبلح  هب  هک  شدانـسا  هب  ملاوع  رد  هدـش . تمایق  میدرک  نامگ  اـم  و 

نایرگـشل هب  دنتـشادزاب . راک  نیا  زا  ار  وا  نایرگـشل  دمآ و  نانز  دایرف  یـصخش  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
ناتدربن هب  امـش و  هب  نیمز و  هب  الاب  ملاع  زا  هداتـسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیلاح  رد  مرواینرب  دایرف  هلاـن و  هنوگچ  تفگ :

ناشیا نایم  رد  نم  دیامن و  لزان  ییالب  نیمز  لها  رب  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسرتیم  نم  دنکیم و  هاگن 
اب ام  رب  ياو  دنتفگ : دندوب  هدش  نامیـشپ  راک  نیا  زا  هک  نیباوت  تسا  هناوید  مدآ  نیا  دـنتفگ : رگید  یـضعب  هب  نایرگـشل  زا  یـضعب  مشاب .

نیا هحفـص 460 ) . ) میتشک دوب  هدـیمان  تشهب  لها  ناـناوج  رورـس  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسپ  اـب  میدرک ، هچ  شیوخ 
هک درم  نآ  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : يوار  داد . خر  ثداوح  نآ  دندیروش و  دایزنبا  هیلع  رب  هورگ 
هک دزیم  يدایرف  نانچ  تشاد  نذا  وا  رگا  دشاب ، دـناوتیم  لیئربج  زج  یـسک  هچ  دومرف : دوب ؟ یـسک  هچ  دروآیم  رب  دایرف  دزیم و  هلان 

یباذـع ناشیا  يارب  دـننک و  هانگ  رتشیب  داد  تلهم  اـهنآ  هب  دـنوادخ  یلو  تفریم  منهج  يوس  هب  ناشیاهندـب  زا  ادـخ  نانمـشد  نآ  حاورا 
ریشمش اب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دومرف : تسا  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شدانسا  هب  یفاک  رد  تخاس . ایهم  كاندرد 

زا دعب  هک  یمدرم  يا  داد : ادن  يدانم  شرع  طسو  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  بناج  زا  دـندیزرو ، تردابم  ناشیا  رـس  ندـیرب  هب  دـندز و 
( . 1 ! ) درادن قفوم  رطف  دیع  نابرق و  دیع  ندروآ  ياجب  يرازگرب و  رد  ار  امـش  دنوادخ  دیدش  هارمگ  ریحتم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

اهنامسآ و دیسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دومرف : تسا  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  مارک  زا  مصا  هللادبع  زا  راحب  رد 
کته رطاخب  ار  مدرم  نیا  ات  هدب  هزاجا  ام  هب  ادنوادخ  دـنتفگ : دـندروآرب و  دایرف  هدـمآرد و  هلان  هب  یگمه  هکئالم ، شنانکاس و  اب  نیمز 
لاعتم دنوادخ  مینک  وحم  نیمز  هنحص  زا  ار  ناشیا  میربب و  نیب  زا  دنتشک . ار  وا  هتـشاد و  اور  تناگدنب  نیرتهب  وت و  هب  تبـسن  هک  یتمرح 
یباجح دنوادخ  سپس  دیئامن  هراظن  دیشاب  تکاس  دینک و  ربص  نم  ناگدنب  نیمز و  اهنامسآ و  يا  نم و  هکئالم  يا  دومرف : یحو  اهنآ  هب 

سپس دنتسه  وا  یصو  هدزاود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  باجح  نآ  تشپ  هک  دندید  همه  دز و  رانک  ار  اهباجح  زا 
ماقتنا يارب  نم  ناگدنب  يا  نیمز و  اهنامسآ و  يا  نم ، هکئالم  يا  دومرف : تفرگ و  دوب  ناشیا  هحفص 461 )  ) مئاق هک  اهنآ  زا  یکی  تسد 
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تسا ینالوط  تیاور  نیا   ) دومرف رارکت  ار  نخس  نیا  راب  هس  مدیزگرب و  ار  جع )»  » دمحم لآ  مئاق  ینعی   ) ار نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  نوخ 
قداـص ماـما  هب  هدرک  لـقن  راـمع  نب  قاحـسا  زا  شدانـسا  هب  تاراـیزلا  لـماک  رد  میدرک .) لـقن  ربـخ  نآ  زا  جاـیتحا  هزادـنا  هـب  اـم  نـکل 

دندمآ و شیپ  وبشوخ  ورابیز و  مدرم  زا  رفن  رازه  هاجنپ  هک  مدید  مدناوخیم ، زامن  مدوب و  هریح  رد  هفرع  بش  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع 
ماما دنتـسین . اهنآ  زا  کی  چیه  مدید  متـشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  مدرک و  هدجـس  درک  عولط  رجف  هک  یماگنه  دـندناوخ . تعامج  زامن 
هتشک مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یلو  دنتفر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  اروشاع  زور  رد  کئالم  نیا  دندومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص 

هدش هتشک  وا  یلو  دیتفر  مبیبح  رـسپ  يوس  هب  درک  یحو  اهنآ  هب  لاعتم  دنوادخ  دندرک . جورع  نامـسآ  هب  کلم  رازه  هاجنپ  نآ  دوب  هدش 
رب كاخ  ( 2  ) تمایق زور  ات  كانمغ  ناشیرپ و  دـیوش و  نکاس  وا  ربق  رانک  رد  دـیدرگزاب و  نیمز  هب  سپ  دـیدرکن  يرای  ار  وا  امـش  دوب و 

دتمی کضرأل ال  الابجع  داتقلا  یلع  انعتمم  ناک  نم  يدرلل  کفرص  داتقا  فیک  رهد  ای  دیوگیم : رعاش  دینک . يراز  هیرگ و  دیزیرب و  رس 
یـضق دق  لوحی و  کحبـصلا ال  ابجع  دادمألا  نم  اهل  هاتحار  نم  یـضم  دقف  زوفت  كراحب ال  اجبع  داوطألا  مظعأ  اهیبکنم  نع  يوه  دق  و 
ءاوسلا بوث  عردی  مل  مل  كاجر  ردبل  ابجع  ءاوسب  اهنزح  نم  تعقربت  تروک و  مل ال  كاحض  سمشل  ابجع  يدانلا  ءاضتـسا  ایحم  یف  نم 

بهشلا ال تلطع و  مل ال  كالفألا  يذل  ابجع  داجمألا  عرـصم  ۀمایق  تماق  نکت  ملأ  لوزت  کلابج ال  ابجع  هحفص 462 )  ) دابالا يدم  یلا 
ابجع داغ  نیملاظلل و  حئار  یف  امسقم  حبصأ  هللا  لامل  ابجع  داجیألا  ۀلع  اهنع  برتلا  یف  يوث  دق  دجولا و  اهب  موقی  ابجع  دادح  بوثب  زربت 

لک اولبقأ  اله  قلخلا  اذـهل  ابجع  داصرملاب  وه  کباجح و  اوکته  هلالج  لج  هللا  ملحل  ابجع  دایز  ۀـیده و  دـیزی  ینبل  امنغم  اوراص  هللا  لآل 
عرذ فج و  راطقلا و  مید  تعلقأ  دـالبلا و  تلحما  مویلا  راوطـألاب  رذـلا  ساـقی  ینأ  ۀـسافن  كون  زا  اـم و  منهکل  داـف  کـل  هحورب  کـیلا 

مث قف  دق  رحب  دادعتلاب  حیبستلا  لدبت  ءامسلاب و  کئالملا  تلوعا  مویلا  راقولا  بکوکلا  ءایض  انجو  يدرلا  ملظ  يدهلا  تعقرب  مویلا  يداولا 
سپـس دـیوگیم : فوهل  رد  هر )  ) دیـس يداهلا  انلیلد و  ناک  سمألاب  اـملاط  ماـمتلا و  دـعب  وه  ردـب  دارولا  ۀـبیخا  دـعب و  نم  هباـبع  ضاـغ 

هب دیشوپ  ار  نآ  دوبر و  هللا ) ۀنعل   ) یمرضخ هیوخ  نب  قحسا  ار  ترضح  نآ  نهاریپ  دندمآ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تراغ  يارب  نایرگـشل 
رد هدـمآ  فوهل  رد  دوبر . سیق  نب  ثعـشا  ار  ترـضح  نهاریپ  هک  هدـمآ  بتک  زا  یـضعب  رد  تخیر . شیاهوم  همه  دـش و  راچد  یـسیپ 
رب دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنتفای . هبرـض  ریـشمش و  هزین و  ریت و  تحارج  ياج  هدزون  دص و  ات  هدزیـس  دص و  ترـضح  نآ  نهاریپ 
زا یمیت  بعک  نب  رحب  ار  ترضح  نآ  سابل  دوب و  ریشمش  رثا  هس  لهچ و  هزین و  مخز  رثا  هس  یـس و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  رهطم  ندب 

همقلع نب  دثرم  نب  سنخا  زا  ار  ترضح  نآ  همامع  دش . جلف  ریگ و  نیمز  رامیب  هب  نوعلم  نآ  هک  دناهدروآ  هحفص 463 )  ) دوبر ناشیا  نت 
هک تسب  دوخ  رـس  رب  ار  نآ  دوبر و  ار  ترـضح  نآ  همامع  هللا ) ۀنعل   ) يدوا دیزی  نب  رباج  دنیوگیم  ياهدع  دوبر و  هللا ) ۀـنعل   ) یمرـضح

دیدزد و هللا ) ۀنعل   ) يدنکرـسی نب  کلام  ار  ترـضح  نآ  نهاریپ  دناهدروآ  دش و  التبم  ماذج  هب  هک  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دـش و  هناوید 
ندـیرب اب  ار  ناشیا  رتشگنا  هللا ) ۀـنعل   ) یبلک میلـس  نب  لدـجب  ماـما و  ياهـشفک  دـلاخ  نب  دوسا  دـیوگیم : هللا ) همحر   ) دیـس دـش . هناوید 

دیتلغ ردقنآ  دوخ  نوخ  رد  وا  دومن و  اهر  ار  وا  درک و  عطق  ار  شیاپ  تسد و  تفرگ و  ار  وا  دومن  مایق  راتخم  هک  یماگنه  دوبر  شتشگنا 
دعس نب  رمع  هک  یماگنه  دوبر . دعس  نب  رمع  ار  ماما  هرز  درک . تراغ  دوب  زخ  زا  هک  ار  ترضح  زادناور )  ) هفیطق ثعشا  نب  صیق  درم  ات 

زا يدرم  دنیوگیم  یخرب  درب  تراغ  هب  يدزا  قلخ  نب  عیمج  ار  ماما  ریـشمش  داد . هرمعیبا  شلتاق  هب  ار  نآ  راتخم  دـش  هتـشک  ( هللا ۀـنعل  )
درب و تقرس  هب  ار  ماما  ریـشمش  یلـشهن  سفالف  مان  هب  يدرم  هدمآ  دعـسیبا  نبا  تیاور  رد  دوبر . دوب  هلظنخ  نب  دوسا  وا  مان  هک  میمتینب 
، تسا راقفلاوذ  زا  ریغ  هب  هتفر  تراغ  هب  ریـشمش  نیا  هتبلا  داد  لیدب  نب  بیبح  رتخد  هب  ار  ریـشمش  نآ  هک  دنکیم  هفاضا  ایرکز  نب  دمحم 
( هر  ) قودص خیش  یلاما  رد  تسا . نیموصعم  ریغ  سرتسد  زا  ظوفحم  نوصم و  تماما ، توبن و  ثیراوم  عیادو و  ریاس  هارمه  هب  راقفلاوذ 
دومن و هتشغآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هب  ار  شایناشیپ  لای و  دمآ  ناشیا  رهطم  دسج  کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بسا  هدمآ :

بسا دندید  دندش  جراخ  اههمیخ  زا  هدینش و  ار  وا  يادص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نارتخد  دیشکیم . ههیش  دومن  ندیود  هب  عورش 
بسا يوس  هب  موثلکما  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهاوخ  هدیسر . تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنتسناد  هتـشگزاب  راوس  بحاص و  نودب 
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نازوس و ياـهکاخ  يور  هک  تسوت  نیـسح  نیا  ادـمحم  او  تفگ : درک و  هیرگ  داد و  رارق  هحفص 464 )  ) بسا رس  رب  ار  شناتـسد  دمآ ،
هدافتـسا زین  بختنم  زا  ار  نومـضم  نیا  ناوتیم  هدمآ و  ربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  هتفر . تراغ  هب  شیادر  همامع و  هداتفا و  البرک  هدـیتفت 

رس رب  مدق  هب  مدق  درکیم و  ادص  دیشکیم و  ههیش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  بسا  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دومن :
رـسیب ار  دسج  نآ  داتـسیا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  فیرـش و  دسج  رانک  رد  هکنیا  ات  تفر  دربن  نادیم  رد  البرک  ناگتـشک  مامت 

. دیشکیم دنلب  رایسب  ياهههیـش  دومن و  هتـشغآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  اهلای و  دیخرچ و  نآ  رود  هب  سپ  تفای 
نم شیپ  دـیریگب و  ار  نیـسح  بسا  امـش  رب  ياو  تفگ : دروآرب و  گـناب  دوـخ  نازابرـس  رب  درک و  هاـگن  وا  هب  هللا ) ۀـنعل   ) دعـس نـب  رمع 

هجوتم بسا  هک  یماـگنه  دـنتخات ، بسا  نآ  يوس  هب  ناراوس  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياهبـسا  نیرتهب  زا  بسا  نآ  دـیروایب .
اهتـسد و ندرک  ترپ  اب  دناسرتیم و  دوخ  ياهنادند  نداد  ناشن  اب  ار  اهنآ  دنوش  کیدزن  وا  هب  اهنآ  هک  دش  عنام  دنیآیم  وا  يوس  هب  دـش 
زا ار  بسا  هد  درم و  لهچ  شور  نیمه  هب  درم  ات  دومن  بوکدگل  ار  وا  ردقنآ  هتخادـنا و  نیمز  هب  ار  وا  ناراوس  زا  یکی  يوس  هب  شیاهاپ 
رود وا  زا  امـش  رب  ياو  دیـشک : دایرف  اهنآ  رـس  رب  دعـسنبا  دنهد . ماجنا  دنتـسناوتن  بسا  نآ  ربارب  رد  يراک  چیه  نانمـشد  دروآرد و  ياپ 
نما عاضوا  دندش و  هدـنکارپ  بسا  رانک  زا  مدرم  هک  یماگنه  دـندش . رود  وا  زا  ناراوس  نازابرـس و  . دـنکب دـهاوخیم  هچ  منیبب  ات  دـیوش 

هتـشغآ ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  دیئوب و  ار  نآ  دیـسر  مالـسلاهیلع  ماما  دسج  هب  ات  تشذـگ  البرک  ناگتـشک  رانک  زا  ماما  بسا  دـش ،
هک يردام  دـننام  دیـشکیم  دـنلب  رایـسب  ياهههیـش  دزیم و  هسوب  ییوگ  ماما  رب  شهاـگن  اـب  تسیرگیم و  دوخ  مشچ  ود  ره  اـب  دومن و 
هک يربـخ  رد  اـقباس  هحفـص 465 ) . ) دـندش بجعتم  هنحـص  نیا  زا  نارـضاح  همه  هکیاهنوـگب  درکیم  هـیرگ  هداد  تـسد  زا  ار  شاهـچب 

هدرک و مر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  بسا  هک  تشذگ  دوب  هداد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  يهرابرد  مالـسلاهیلع  یـسوم  هب  دنوادخ 
لتق هب  ار  شربمایپ  رتخد  رسپ  هک  یتما  تسا  راکتیانج  رایسب  راکمتس و  رایسب  تفگیم : شیاهههیش  رد  دیشکیم و  ههیش  درکیم و  ادص 
دزن هب  دینـش  ار  ههیـش  يادـص  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  هک  یماگنه  تفر . اههمیخ  يوس  هب  بسا  هدـمآ  فنخمیبا  ربخ  رد  دـناسرب .

نودب نایرع و  بسا  هک  دید  یلو  دمآ  نوریب  همیخ  زا  لاحشوخ  ردپ  مان  ندینش  اب  هنیکس  هدمآ . بآ  اب  تردپ  تفگ : وا  هب  تفر . هنیکس 
كاخ يورب  هک  تسا  نیسح  نیا  رایـسب ، يراتفرگ  ینالوط و  رفـس  زا  ياو  يا  اتبرغاو ، انیـسحاو  مردپ ، ياو  الیتقاو  دز : دایرف  هدمآ  راوس 

ییاج و رد  شرـس  هک  یـسک  يادـف  هب  نم  يا  هدـش ، هدـیدزد  وا  شفک  نیلعن و  رتشگنا و  هدـش ، هدوبر  شیادر  همامع و  هداتفا و  ناـیرع 
نیب رد  هک  یـسک  يادف  هب  نم  يا  دوشیم . هداتـسرف  هیده  ماش  يوس  هب  شرـس  هک  یـسک  يادـف  هب  نم  تسا ، رگید  ییاج  رد  شمـسج 

دومن و يدیدش  دنلب و  رایسب  هیرگ  سپس  دش ، ماع  لتق  هبنـشود  زور  رد  شرگـشل  هک  یـسک  يادف  هب  نم  هدش ، کته  شتمرح  نانمـشد 
یلجت ةوعد  مهل  یقرت  الف  ءامـسلا  باوبأ  هللا  قلغأ  مرحلا و  قافآلا و  ضرألا و  تربغ  الا  مرکلا و  دوجلا و  تام  راخفلا  تام  تفگ : نینچ 

ءایـض ولعی  راص  هعرـصمل و  یفهل  ایف  نیـسحلا  تام  مرتحم  قلخلا  ریخ  نبا  نأ  کـئبنی  یتأ  داوجلا  اذـه  يرظنا  یموق  تخأ  اـی  ممهلا  اـهب 
اههمیخ زا  دندینـش  ار  وا  رعـش  مرح  لها  هک  یماگنه  مقتنی  راجفلا  نم  یبر  هللا  ضوع  له  توم  ای  يدـف  نم  لـه  توم  اـی  ملظلا  ۀـمامألا 

هحفـص 466)  ) همدـص همطل و  ناشیاهتروص  هب  هدـمآ  بکاریب  راوس و  نودـب  هک  دـندید  دـندرک و  هراظن  ماما  بسا  هب  دـندمآ و  نوریب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  زورما  انیـسحاو ، انـسحاو  ایلعاو  ادمحماو  دندزیم : دایرف  دندرک و  كاچ  ار  ناشیاهنابیرگ  دـندز و 

دمآ و مالسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  يوس  هب  موثلکما  سپس  درم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زورما  درم ، مالسلاهیلع  یضترم  یلع  زورما  درم ،
تارف يوس  هب  همیخ  زا  مدید  ار  مالسلاهیلع  ماما  بسا  دیوگیم : سیق  نب  هللادبع  دمآ . دهاوخ  دوخ  ياج  رد  هک  دنار  نابز  رب  ار  يراعشا 

نب دـمحم  بقانم و  بحاص  زا  راحب  رد  تسا . جـع )  ) نامزلا بحاـص  ترـضح  دزن  بسا  نآ  دـنیوگیم  تخادـنا . بآ  رد  ار  دوخ  دـمآ 
هب ار  دوخ  یناشیپ  دنریگب  ار  نآ  دنتسناوتن  درک ، رذگ  نانمشد  نیب  زا  دمآ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  بسا  دنتفگ : هک  تسا  لقن  بلاطیبا 

. داد ناج  هک  دـیبوک  نیمز  هب  اـههمیخ  دزن  ار  شرـس  دیـشک و  ههیـش  ردـقنآ  دـمآ و  ناـنز  همیخ  يوس  هب  دومن و  هتـشغآ  ترـضح  نوخ 
هیرگ و هب  ناشیادص  هدمآ ، راوس  نودـب  بسا  هک  دـندید  ترـضح  تیب  لها  نارتخد و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نارهاوخ  هک  یماگنه 
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اتزمحاو ارفعجاو  ایلعاو  امساقلاابااو  ایبناو  ادجاو  ادمحماو  داد : ادن  نینچ  دراذگ و  بسا  رـس  رب  ار  شتـسد  موثلکما  دش . دنلب  هلان  يراز و 
موثلکما ترضح  سپس  هدش ، هدوبر  شیادر  همامع و  هدش و  هدیرب  افق  زا  شرس  داتفا ، البرک  نیمز  رب  نایرع  هک  تسا  نیسح  نیا  انسحاو 

: دیامرفیم هدش  تیاور  ناشیا  زا  هک  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) نامزلا بحاص  ترـضح  نامیالوم  تفر . شوه  زا 
ياهتروص رب  دندرک و  ناشیرپ  ناوسیگ  دندمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  هدش ، نوگژاو  شنیز  هدید و  تنحم  تبـسا  دـندید  نانز  هک  یماگنه 

ناور وت  لتقم  يوس  هب  دندش و  راوخ  تزع  زا  دعب  دنتخادرپ و  هحون  هلان و  يراز  هیرگ و  هب  دندرک و  هداشگ  يور  دندز و  همطل  شیوخ 
اـسوؤر سمـش  دـکاور و  ةالفلا  رهظ  یلع  موجن  اـهنأک  موسجلا  نرـصبأ  نه  اذا  هحفـص 467 ) : ) دـیوگیم نینچ  نیا  رعاش  و  دـندیدرگ .
هوجولا يدیألاب  نشمخی  دمالجلا و  تایـساقلا  اهنم  عدصت  ۀـلوعب  دودـخلا  نمطلی  نیعادـت  دـئاوم  یکرلا  ناطـشاک  حامر  اهلقت  رودـبلاک 

یلع نب  دمحم  رفعجوبا  نیدلا  دامع  خیـش  همتت  دقاوفلا  مامحلا  نهنم  ملعت  امنأک  حانملا  نددری  نلظ  دقان و  کحلاب  نهالبا  ریناند  امهنأک 
نیسح نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  هتشون  ناتسب  باتک  شش  داتشه و  تمسق  زا  بقانملا  یف  بقاثلا  باتک  رد  يدهشم  یسوط  دمحم  نب 

هنشت مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ایآ  مدرک  لاؤس  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هدرک : لقن  نانـس  نب  دمحم  لوق  زا  ناذاش  نب 
وا دزن  ار  شیوخ  گرزب  هکئالم  زا  رفن  راهچ  یلاـعت  دـنوادخ  ینزیم  یفرح  نینچ  اـجک  زا  بجع ! دومرف : ترـضح  دیـسر ؟ تداهـش  هب 
زا یهاوخیم  هچ  ره  نک ، راـیتخا  دـنیوگیم : دـنناسریم و  مالـس  وت  هب  شلوـسر  ادـخ و  دـنتفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  داتـسرف و 

ماما ییایب ؟ ام  دزن  هب  یهاوخیم  ای  میرادیمرب  وت  هار  رس  زا  ار  وت  نانمشد  دوشیم و  هدروآرب  رـسیم و  وت  يارب  هک  هاوخب  يویند  تاجاح 
بآ ياهعرج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  سپ  مورب . وا  يوس  هب  مهاوخیم  مالـسلاهیلع ، ادخ  لوسر  رب  مالـس  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح 

. دش یهاوخن  هنشت  زگره  رگید  بآ  نیا  ندیشون  زا  دعب  هکنادب  دنتفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هکئالم  نآ  دیـشون ، ار  نآ  وا  دنداد و 
هوکـش وا  هب  یگنـشت  زا  ماما  باحـصا  دش  لزان  مالـسلاهیلع  ماما  يوس  هب  ياهتـشرف  هدـش : تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  زین  بقانم  رد 

مالس تسوا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يراد ؟ یتجاح  ایآ  دیوگیم : دناسریم و  مالس  وت  هب  دنوادخ  تفگ  هتـشرف  نآ  دندوب  هدومن 
لاعتم دنوادخ  دناهدرک  هوکش  نم  هب  یگنشت  شطع و  زا  نم  باحـصا  هک  دنادیم  رتهب  دوخ  دنوادخ  مالـس ، تسوا  هحفص 468 )  ) زا و 
نیـسح ماـما  شکب . همیخ  تشپ  رد  نیمز  يور  یطخ  تشگنا  اـب  تباحـصا  يارب  وگب : مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  دومرف  یحو  هتـشرف  نآ  هب 

دیشون و نآ  زا  ماما  دش  يراج  رتنیریش  لسع  زا  رتدیفس و  ریـش  زا  يرهن  سپ  دیـشک  نیمز  يور  یطخ  شاهبابـس  تشگنا  اب  مالـسلاهیلع 
رهن نیا  مشونب . نآ  زا  هک  دیهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رسپ  يا  تفگ : هتشرف  نآ  سپ  دندیشون  زین  شباحصا 

یشونب يرادتسود  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسا  کشم  نآ  رهم  هک  تسا  هدز  رهم  صتخم و  یبارش  نآ  تسامش و  يارب  طقف 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  شیوـمع  يوـس  هب  یتـقو  ناـیغای  اـب  گـنچ  زا  سپ  نسحلا  نب  مساـق  تشذـگ  ـالبق  هک  روطناـمه  شوـنب . سپ 

ار شرتشگنا  دومن و  ربص  هب  شرافس  مارآ و  ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هدب . نم  هب  بآ  ياهعرج  شطعلا ، ناجومع ، تفگ : تشگزاب ،
نآ هک  ییوگ  متـشاذگ  ناـهد  رد  ار  میومع  رتـشگنا  نوـچ  تفگ : مساـق  کـمب ، ار  نآ  راذـگب و  تناـهد  رد  ار  نیا  دوـمرف : داد و  وا  هب 

باتک رد  ینارحب  میهاربا  نب  دمحا  نب  فسوی  خیـش  متـشگزاب . نادیم  هب  مدش و  باریـس  مدیکم و  نم  دش ، بآ  ياهمـشچ  دننام  رتشگنا 
لقن رمع  نب  لضفم  زا  شدانسا  هب  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  تسا  هدروآ  دناهتفگ  زین  لوکشک  ار  نآ  هک  رضاحلا  سیلج  رفاسملا و 

: داد ادن  دوخ  نارای  نیب  رد  ماما  دنتسب ، شباحصا  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رب  ار  بآ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هدرک :
ناـشیا زا  یکی  تسد  فک  رد  ار  شماـهبا  تشگنا  ترـضح  دـندمآیم و  وا  يوس  هب  شباحـصا  کـی  هب  کـی  دـیایب  تسا  هنـشت  هک  ره 
یخرب هب  ترـضح  باحـصا  زا  یـضعب  دندش . باریـس  یگمه  هکنآ  ات  دندمآیم  يرگید  زا  سپ  یکی  دندیـشونیم و  اهنآ  تشاذـگیم 

ربخ نیا  میدوب . هدیشونن  یتبرش  نینچنیا  ایند  رد  نونکات  هک  دیناشون  ام  هب  یبارش  مالـسلاهیلع  ماما  مسق  ادخب  دنتفگ : هحفص 469 )  ) رگید
مالسلاهیلع نیسح  ماما  رب  ار  بآ  هک  یماگنه  تفگ  هک  تسا  لقن  بوشآ  رهشنبا  زا  عبنم  نامه  رد  دمآ . ترـضح  نآ  تازجعم  رد  البق 

زا یگمه  دیـشوج و  اراوگ  بآ  زا  ياهمـشچ  دومن ، رفح  ار  یناکم  درمـش و  مدق  هن  دادعت  هب  نانز  همیخ  يالاب  تفرگ و  ریت  کی  دنتـسب 
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نیا لقن  دیامرفیم  هرس ) سدق   ) یلاو حلاص  نب  هللادبع  ام  خیش  دیوگیم : خیش  سپـس  دندرک . رپ  ار  دوخ  ياهکـشم  دندیـشون و  بآ  نآ 
هکنیا مالک  لصاح  دندیشونن ، تارف  بآ  زا  دندیسر و  تداهش  هب  هنشت  شباحصا  مالـسلاهیلع و  ماما  هک  تسا  روهـشم  لوق  فلاخم  ربخ 
يویند بآ  زا  دناهدیشون و  یتشهب  یبآ  زا  تداهش  زا  لبق  شباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  تسا  نیا  لوقنم  داریا  اب  روکذم  لاوقا  نیب  عمج 
دهاوخ مامتان  امـش  هزور  جـح و  لامعا  ینعی  درک  دـیهاوخن  كرد  ار  گرزب  دـیع  ود  نیا  سپ  نیا  زا  هک  تسنیا  روظنم  ( 1 . ) دندش عنم 

نوخ ماقتنا  يارب  سپـس  دنام ، دنهاوخ  ترـضحنآ  ربق  دزن  جـع )  ) نامزلا بحاص  نامیالوم  روهظ  نامز  ات  تایاور  یـضعب  ربانب  ( 2 . ) دنام
. تخادرپ دنهاوخ  رصع  یلو  ترضح  يرای  هب  ناشیا 

مـسج ندرک  بوکدگل  ناشیا و  لاوما  تراغ  اههمیخ  نتخوس  لیبق  زا  دش  ثداح  ناشتداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  تیب  لها  رب  هچنآ 
البرک زا  ارسا  ندرب  نایرج  ترضح و  فیرش 

مـسج ندرک  بوکدـگل  ناشیا و  لاوما  تراغ  اههمیخ  نتخوس  لیبق  زا  دـش  ثداـح  ناشتداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  تیب  لـها  رب  هچنآ 
زا يزینک  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دیوگ : هر )  ) سوواط نب  دیـس  البرک  زا  ارـسا  ندرب  نایرج  ترـضح و  فیرش 
هب نانک و  هلان  تفگ : زینک  نآ  دنتشک . ار  وت  رورـس  هک  ادخب  زینک  يا  تفگ : وا  هب  يدرم  دمآ ، نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ 

نیکابت اذا  هحفص 470 ) : ) دندومن يراز  هیرگ و  دندز و  همدص  دوخ  تروص  رب  ربخ  نیا  ندینش  اب  نانز  متفر ، منارورـس  يوس  هب  تعرس 
نم دمحا  هادج  ای  دج  ای  نبدنی  ریفزت  سافنأ و  دعصت  الا  ۀیعاو  نعمـسی  مل  نیکاشت  نا  روزنم و  ریغ  عمد  ردحت  الا  دمک  نع  نحـصفی  مل 

مشچ رون  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لآ  مایخ  تراغ  يارب  دعس  رمع  نایرگشل  دیوگ : هر )  ) دیـس روکذم  ریغ  سجر  كرکذ  داشم 
مرح نارتخد  نانز و  دندیدزد . دوب  نانز  شود  رب  هک  ياهچراپ  یتح  دـنتفرگیم  تقبـس  رگیدـکی  زا  مالـسلااهیلع  لوتب  يارهز  ترـضح 
هلان ناتـسود  نازیزع و  قارف  رطاخ  هب  هدـش و  دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ناشیادـص  هدـمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دعـس رمع  باحـصا  رد  شرـسمه  اب  هک  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  مدید  دیوگیم : هللا ) ۀنعل   ) ملـسم نب  دیمح  دنتـسیرگیم . دندرکیم و 

هب يریشمش  دندومن  تراغ  ار  اهنآ  دندرک و  هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  نانز  ياههمیخ  رب  دعـس  رمع  رگـشل  هک  دید  نوچ  دوب ، هللا ) ۀنعل  )
تراـغ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نارتـخد  اـیآ  لـئاو  نب  رکب  يهلیبـق  يا  دز : داـیرف  تفر و  اـههمیخ  يوـس  هـب  تـفرگ و  تـسد 

ار وا  دمآ و  نز  نآ  رـسمه  سپ  تسین  دنوادخ  مکح  زج  یمکح  دینک  مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهاوخنوخ  يارب  دینکیم ؟
ام يهمیخ  هب  نازابرس  نایرگشل و  دومرف : هدمآ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  زا  شدانـسا  هب  هر )  ) قودص خیـش  یلاما  رد  درب . دوخ  اب 
ار میاهلاخلخ  دـمآ و  نم  يوس  هب  يدرم  دوب ، الط  زا  ییاهلاخلخ  میاـپ  ود  رد  مدوب و  کـچوک  يرتخد  ناـمز  نآ  رد  نم  دـندروآ  هلمح 

هللا لوسر  رتخد  نم  هکیلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ادخ  نمـشد  يا  متفگ : دوبر . دروآرد و  میاهاپ  زا  نایرگ 
تنب همطاف  دـیابرب . وت  زا  ار  اـهنآ  نم  زا  ریغ  یـسک  مسرتیم  تفگ : نکن . تراـغ  ارم  سپ  متفگ  منکیم . تراـغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

میتشاد هحفص 471 )  ) دوخ شود  رب  هک  ییاههچراپ  یتح  دندرب  تراغ  هب  دوب  اههمیخ  رد  هچ  ره  نایرگـشل  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
هرـصاحم ار  اههمیخ  يهمه  هکنیا  ات  دندرک  هلمح  اههمیخ  هب  نانمـشد  هک  هدمآ  بلاطیبا  نب  دمحم  بقانم و  بحاص  زا  راحب  رد  دندوبر .

ره دندمآ و  اههمیخ  هب  اهنآ  همه  دیربب . تراغ  هب  ار  نانز  ياهتنیز  دیوش و  لخاد  اههمیخ  هب  تفگ : دوب  اهنآ  نایم  رد  زین  رمـش  دـندومن ،
هدیشک و ار  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع  موثلکما  شوگ  رب  هک  ییاههراوشوگ  یتح  دندرک  تراغ  دوب  اههمیخ  رد  هچ 
. دـنتفرگ اهنآ  زا  روز  هب  دـندوب  هتخادـنا  دوخ  تشپ  هب  شـشوپ  تهج  هب  نانز  هک  ییاههچراپ  یتح  دـندرک ، هراـپ  ار  وا  شوگ  دـندوبر و 

نویـش يادـص  هک  یماگنه  دـیوگ : فنخموبا  دـندومن . تراغ  ار  همه  هدرک و  هلمح  اهرتش  اهرویز و  اهـسابل و  يوس  هب  نایرگـشل  سپس 
هب تسا  نآ  رد  هچ  ره  اب  ار  همیخ  دینک و  بارخ  نانز  رس  رب  ار  همیخ  امش ، رب  ياو  دروآرب  دایرف  نایرگشل  رس  رب  دعـسنبا  تفر  الاب  نانز 
الاح تسین  یفاک  شباحـصا  هداوناخ و  نیـسح و  نتـشک  وت  يارب  ایآ  دعـسنبا  يا  وت  رب  ياو  تفگ : شناـهارمه  زا  یکی  دیـشکب . شتآ 
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لها يهرهاط  نانز  سپ  درببورف . نیمز  رد  ار  ام  دـنوادخ  یهاوخیم  ایوگ  یـشکب ، ینازوسب و  شتآ  هب  ار  شنانز  ناکدوک و  یهاوخیم 
مدوب همیخ  رد  نامز  نآ  رد  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دندرک . تراغ  ار  مالـسلامهیلع  تیب 

یتسوپ هکت  رب  هک  داتفا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  شهاگن  درک  تراغ  ام  زا  دوب  همیخ  رد  هچ  ره  دش  همیخ  دراو  یبآ  مشچ  يدرم 
هعنقم درک و  هاگن  نم  هب  سپس  تخادنا  نیمز  يور  هب  ار  وا  دیـشک و  دوب  ماما  ریز  هک  ار  یتسوپ  هکت  درم  نآ  دوب . هداتفا  يرامیب  لاح  هب 

وا هب  تفرگ ، نم  زا  ار  اههراوشوگ  درکیم  هیرگ  هکیلاح  رد  تساوخ  نم  زا  ار  اهنآ  داـتفا  نم  هراوشوگ  ود  هب  شهاـگن  تشادرب  مرـس  زا 
: متفگ وا  هب  منکیم . هیرگ  تیب  لها  امـش  بئاصم  هحفـص 472 )  ) رطاخب تفگ : نوعلم  نآ  يزیریم ؟ کشا  ینکیم و  تراغ  ارم  متفگ 
ات تشذگ  ینامز  كدنا  دیوگیم : فنخموبا  . ) دنازوسب ترخآ  شتآ  زا  لبق  ایند  شتآ  هب  دنک و  عطق  ار  وت  ياپ  ود  تسد و  ود  دنوادخ 

یحبـصا دـیزی  نب  یلوخ  هک  ار  نوعلم  نآ  درک  روهظ  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا  یهاوخنوخ  يارب  یفقث  هدـیبعیبا  نب  راـتخم 
یلع يوس  هب  تفگ : هللا ) ۀنعل   ) یلوخ يدرک ؟ هچ  البرک  زور  تفگ : وا  هب  راتخم  داتـسیا  وا  دزن  یتقو  دـندروآ . راتخم  دزن  دوب  هللا ) ۀـنعل  )

ار شیاههراوشوگ  هتشادرب و  مالـسلااهیلع  بینز  رـس  زا  هعنقم  مدوبر و  دوب  هدیباوخ  نآ  رب  هک  ار  یتسوپ  متفر و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب 
دنوادخ تفگیم : مدینـش  تفگ : نوعلم  نآ  يدینـش ؟ هچ  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  زا  عقوم  نآ  رد  تفگ : تسیرگ و  راتخم  متفرگ .

نآ يادن  نم  ادخ  هب  تفگ : راتخم  يزوسب . ترخآ  شتآ  هب  هکنیا  زا  لبق  دنازوسب  ار  وت  ایند  شتآ  رد  دنک و  عطق  ار  وت  ياهاپ  ناتـسد و 
ار وا  درک و  عطق  ار  شیاهاپ  ناتـسد و  دمآ . وا  دزن  سپـس  مناسریم  تباجا  هب  ار  شیاعد  هتفگ و  کیبل  ار  مالـسلااهیلع  همولظم  يهرهاط 

نایرگـشل زا  یخرب  دنـشکب . زین  ار  وا  اـت  دـنتفر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يوـس  هب  نایرگـشل  سپـس  دـینازوس . تخادـنا و  شتآ  رد 
يارب ياهدیاف  دـنکیمن و  اود  امـش  زا  يدرد  وا  نتـشک  تسا  ناوتان  یکدوک  نیا  مدرم  يا  دـنتفگیم : یخرب  دیـشکب و  ار  وا  دـنتفگیم :
رهدلا یناکبأ و  رهدلا و  ینکحضأ  دومرف : نینچ  تسیرگ و  دومن  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  نوچ  مالـسلااهیلع  موثلکما  ترـضح  درادن  امش 

نوع و نیأ  ناسرف و  ریخأ  لیقع  ونب  مهب  يراجی  سیل  ۀتس  نافکأ و  نهر  اوحـضأ  فطلاب  اوعرـص  ۀعـست  یف  انب  لسف  یناولأ  فورـص  وذ 
هحفـص  ) دشکب و ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـسپ  هک  تفرگ  میمـصت  ( هللا ۀنعل   ) رمـش هک  هدمآ  ندعم  رد  ینازخأ  ددج  مهرکذـف  اعم  یناوخأ 

يولج تفر و  وا  يوس  هب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دوب . رامیب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ( 473
مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  زا  تسد  رمـش  یـشکب . ارم  لوا  هکنیا  رگم  یـشکب  ار  وا  مراذـگیمن  مسق  ادـخ  هـب  دوـمرف : تـفرگ و  ار  وا 

زا ار  وا  سابل  هک  ار  وا  نارتخد  تیب و  لها  نانز و  زا  ینز  مدید  مسق  ادخ  هب  دیوگ : هللا ) ۀنعل   ) ملـسم نب  دیمح  هدمآ  داشرا  رد  تشادرب .
يور رب  يرامیب  لاح  هب  وا  میتفر . مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  يوس  هب  سپس  دندرب ، هتفرگ و  ار  وا  سابل  روز  هب  هکنیا  ات  دندیـشک  تشپ 

نم یـشکیمن ؟ ار  لیلع  نیا  دنتفگ : وا  هب  نادرم  زا  یخرب  دمآ . وا  يوس  هب  نادرم  زا  یهورگ  اب  رمـش  دوب . هدـیباوخ  نیمز  رب  يزادـناریز 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نتـشک  زا  ار  نادرم  نخـس  نیا  اب  تسین  شیب  یکدوک  نیا  دیـشکیم ؟ ار  ناـکدوک  اـیآ  هللا  ناحبـس  متفگ :

زا کی  چیه  تفگ : شنارای  هب  دعس  رمع  دندرک  دایرف  هلان و  دنتسیرگ و  وا  لباقم  رد  نانز  دمآ ، هللا ) ۀنعل   ) دعس نب  رمع  مدرک . فرصنم 
طسوت ناشیا  زا  هچ  ره  هک  دنتساوخ  وا  زا  ینیسح  مرح  نانز  دیشاب . هتشادن  يراک  ضیرم  رسپ  نیا  هب  دورن . نانز  نیا  همیخ  لخاد  هب  امش 

سک ره  تفگ : دوخ  نازابرس  هب  نوعلم  نآ  دنناشوپب . ار  دوخ  اهـسابل  نآ  هلیـسوب  دنناوتب  اهنآ  هک  دننادرگزاب  هتفر  تقرـس  هب  وا  نازابرس 
( هللا ۀنعل   ) دعس نب  رمع  دنادرگنزاب  ناشیا  هب  يزیچ  اهنآ  زا  کی  چیه  مسق  ادخب  دنادرگزاب  ناشیا  هب  هدرب  تقرس  هب  نانز  نیا  زا  ار  يزیچ 

دنوشن جراخ  اههمیخ  زا  ات  دینک  تظفاحم  اهنآ  زا  تفگ : اهنآ  هب  تشامگ و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نانز و  ياههمیخ  هب  ار  يدارفا 
باحـصا و مردپ و  داسجا  رب  مدوب و  هداتـسیا  همیخ  رد  نم  تفگ : يرغـص  همطاف  هدمآ  بختنم  رد  دینکن . يراتفر  دـب  اهنآ  اب  مه  امـش  و 

ناشرهطم ياهندب  رب  اهبـسا  دوب . نابایب  ياهلمر  اهنـش و  يور  ناشندب  دندوب . هدش  حبذ  نابرق  دیع  ینابرق  دـننام  هک  مدرکیم  هاگن  شنارای 
تراسا هب  ای  دنـشکیم  ار  ام  دـننکیم ؟ هچ  اـم  اـب  هللا ) مهنعل   ) هیماینب مردـپ  زا  دـعب  هک  مدوب  رکف  نیا  هحفـص 474 )  ) رد نم  دنتخاتیم .

رویز تنیز و  يرـسور و  هچ  ره  دزیم و  نانز  هب  شاهزین  بوچ  اـب  دـمآ و  ناـنز  يوس  هب  بسا  رب  راوس  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  دـنربیم ؟

سیدالشهداء )ترجمه الدمعۀ الساکبۀ(           صفحه 182 از 192

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ام هک  تسین  یسک  ایآ  يروای ، راییب و  زا  ياو  يا  انسحاو  ایلعاو  اتبأاو  ادجاو  دنتفگیم : دندزیم و  دایرف  نانز  تفرگ . ناشیا  زا  دنتـشاد 
یلع افطع  روکلاو  جرـسلا  تحت  بئاجنلا  هب  تصقر  نم  ریخ  ای  یـضترملاب  نجهلی  دـنک : عافد  ام  زا  هک  تسین  یعفادـم  ایآ  دـهد  هاـنپ  ار 

سراف ای  تسلأ  ریقاوفلاب  انیلا  تبد  تیـضم  ذـم  ماسحلاب و  شیرق  فنأ  تعدـج  روهـشم  هللا  فویـس  نم  مراصب  تعجف  دـقف  يوقتلا  مرح 
مکدعب نم  انل  نیسحلا  ناک  ریذحت  ناصحا و  دعب  ۀیبسم  همئارک  تسمأ  يذلا  میرکلل  ای  ریزنخ  بلک و  يدی  یف  نم  ۀسیرف  انرظنت  نیلیخلا 

نم مویلا  تذعف و  هخارفأ  نع  رقصلا  دعاقی  روتوم  لک  انم  رتولا  كردأ  انقراف و  نیح  انیف  میضلا  میخف  روذحم  لک  نم  اعنام  ادیس  ادنس و 
ار دوخ  مدیسرت و  تدش  هب  دیزرل و  ملد  تفگ : يرغـص  همطاف  روهنم  روهقم و  نیب  هماتیأ  ةرظان  هللا  لوسر  نیع  تیل  ای  ریقانملا  رمح  اهمد 
، دمآ نم  دصق  هب  درم  نآ  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد  دـیایب . نم  فرط  هب  درم  نآ  ادابم  هکنیا  سرت  زا  مدومن  ناهنپ  موثلکما  ماهمع  تشپ  رد 
. دنکیم لابند  ارم  وا  مدید  ناهگان  متـسه . ناما  رد  وا  تسد  زا  مدرک  نامگ  مدرک و  رارف  ناساره  مرادـن  رارف  زج  ياهراچ  متفگ : دوخ  اب 
مدروخ و نیمز  هب  تروص  اب  تخادنا . نیمز  هب  ارم  تشاذگ و  مفتک  ود  نیب  ار  شاهزین  بوچ  وا  ماگنه  نیا  رد  مدش و  همیسارس  سرت  زا 

هحفـص  ) زا مرـس  تشادرب و  تفرگ و  مرـس  زا  ار  ماهعنقم  اههراوشوگ و  دمآ و  نوعلم  نآ  دش  يراج  متروص  زا  نوخ  تسکـش و  ماینیب 
نم رانک  رد  ماهمع  هک  مدـید  مدـمآ  شوه  هب  نوچ  متفر . شوه  زا  لاح  نیا  رد  مدـمآ و  اههمیخ  يوس  هب  تخوس . باتفآ  شزوس  ( 475
نآ اب  نم  هک  يرادن  ياهچراپ  ایآ  ناج  همع  متفگ : هدمآ . ترامیب  ردارب  نارتخد و  رـس  رب  هچ  منادیمن  میورب . زیخرب  دـیامرفیم : تسا و 

هدـش و هعنقمیب  شرـس  مدـید  مدرک  هاگن  نوچ  هدـش  وت  لثم  مه  تاهمع  نیبب ، مرتخد  تفگ : ماهمع  مناشوپب . نامرحمان  راظنا  زا  ار  مرس 
هتفر و تراغ  هب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  همیخ و  میدـید  میتشگزاب  همیخ  يوس  هب  مه  اب  هدـیدرگ . هایـس  دوبک و  هناـیزات  برـض  زا  شتروص 
وا لاح  هب  ام  درادن . نتسشن  تقاط  يرامیب  شطع و  یگنسرگ ، تدش  زا  هداتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردارب 
مل نیعلا  امنأک  مقـسلا  نازحألا و  لـحان  هفـشی  هعماوج  یف  یقلم  رـصعلا  دـحاو  و  هتفگ : نینچ  رعاـش  تسیرگ . اـم  لاـح  رب  وا  میتسیرگ و 

ۀقزمم رامطأ  ۀبر  لک  نم  یمح  ریغب  اقرزلا  ینب  لوح  موحت  ۀلمهم  رغلا  تارفخلا  هلوح  ملألا و  رضلا و  فش  لوحنلا و  نم  هتقیقح  كردت 
( جع  ) نامزلا بحاص  ام  يالوم  مرض  یف  وجـشلا  مجـس و  یف  عمدلا  ةرـساح و  یه  يذهب و  ذولت  يذه  مصقنم  یلحلا  میـشه  دقع  تاذ  و 

نایاپ راهچ  يور  رب  هتـسب و  نینهآ  ياهریجنز  هب  دـندرب و  تراسا  هب  ناگدرب  دـننام  ار  تاهداوناخ  دـیامرفیم : هسدـقم  هیحان  تراـیز  رد 
ریجنز لغ و  ناشندرگ  رب  ار  ناشیاهتـسد  دـندربیم . اهنابایب  اهتـشد و  رد  ار  اهنآ  دـنازوس . ار  ناشیاهتروص  اـهنابایب  باـتفآ  دـندرک . راوس 
شتآ ار  اههمیخ  دـندروآ و  نوریب  همیخ  زا  ار  ناـنز  هدـمآ : فوهل  رد  دـندنادرگیم . اـهرازاب  اـههچوک و  رد  ار  تیب  لـها  دـندوب . هدرک 

تیاهن رد  دـندش و  هحفـص 476 )  ) جراخ همیخ  زا  نایرگ  هنهرب و  اپ  دوب  هدـش  هدوبر  ناشیاهـسابل  هکیلاـح  رد  يرـسوریب  ناـنز  دـندز .
بختنم و زا  مالسلااهیلع  ارهزلا  ملظت  رد  دیهد . روبع  مالسلاهیلع  نیسح  لتقم  رانک  زا  ار  ام  ادخ  هب  ار  امش  دنتفگیم : یگراچیب  تراسا و 

نادبا دندرک . اهر  نفک  لسغیب و  نیمز  يور  رب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  دسج  هللا ) مهنعل   ) هیماینب نیقفانم  تسا : لقن  ندـعملا 
روبع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  لتقم  رانک  زا  ار  تیب  لها  ینمـشد ، هنیک و  دصق و  يور  زا  تروص و  نیمه  هب  زین  ار  شباحـصا 
تراغ نوخ و  هب  هقرغ  رکیپ  رب  هداـتفا و  ور  هب  نیمز  يور  رب  هک  دـید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  مالـسلااهیلع  موثلکما  نوچ  دـنداد .

هیرگ و اب  تفرگ و  رب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  رکیپ  دـنکفا و  نیمز  هب  رتش  يالاب  زا  ار  دوخ  دزویم ، اهداب  مالـسلاهیلع  ماما  هدـش 
. نک هاگن  هداتفا  اهلمر  اهکاخ و  نایم  رد  نیمز  يور  نفک  لسغیب و  هک  ترـسپ  دسج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ : يراز 
هب یگراچیب  تراقح و  رد  هک  تسوا  تیب  لها  نیا  تسوا . لسغ  بآ  تسا  يراج  شیاهگر  زا  هک  ینوخ  هدـش و  شنفک  نابایب  ياـهنش 

سأر اب  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  نادـنزرف  رـس  دـنک و  تیامح  نانمـشد  ربارب  رد  شاهداوناخ  تیب و  لها  زا  تسین  یـسک  دـنوریم . تراسا 
نویـش و داتفا  ادهـش  ناگتـشک و  هب  ناشهاگن  نانز  نوچ  هدمآ  فوهل  رد  دنـشخردیم . نابایب  رد  نامـسآ  هام  دننام  اههزین  يور  شفیرش 

يارب هک  دوریمن  مداـی  زا  Š لـسلاهیلع یلع  رتخد  بنیز  تالاح  هاگچیه  ادـخ  هب  دـندزیم . دوخ  ياهتروص  هب  تسد  اب  دـندرک و  يراز 
نیا داب . وت  رب  اهنامسآ  هاشداپ  دورد  ادمحم  ای  تفگیم : هتسکش  یبلق  نیزح و  یتوص  اب  درکیم و  يراز  هیرگ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
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هب یفطـصم ، دمحم  هب  ادخ ، هب  دنوریم  تراسا  هب  وت  نارتخد  هدش و  هعطق  هعطق  وا  ندب  ياضعا  هدیتلغ و  دوخ  نوخب  هک  تسوت  نیـسح 
رکیپ رب  ابص  داب  هداتفا و  نابایب  رد  اهکاخ  يور  هک  تسوت  نیـسح  نیا  ادمحم  او  منکیم . تیاکـش  ادهـشلادیس  هزمح  هب  یـضترم و  یلع 

هللا یلـص  هللا  لوسر  مدج  زورما  تبیـصم ، هودنا و  مغ و  زا  ياو  يا  دناهتـشک ، ار  وا  نارفاک  نایغاط و  نادنزرف  دزویم ، وا  هحفص 477 ) )
یضعب رد  دنوشیم . هدرب  تراسا  هب  هک  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  نادنزرف  نانیا  دمحم  ناوریپ  باحـصا و  يا  درم . هلآ  هیلع و 
داسجا رب  دنتـشک . ار  تنادنزرف  دناهدومن و  ریـسا  ار  وت  نارتخد  ادمحم  ای  داد : ادـن  نینچ  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  هدـمآ  تایاور 

نآ يادف  مردپ  دناهدومن . تراغ  ار  شیادر  همامع و  دناهدیرب و  افق  زا  ار  شرـس  هک  تسوت  نیـسح  ندب  نیا  دزویم . ابـص  داب  ناشرهطم 
یسک يادف  مردپ  دندرک ، هراپ  ار  شاهمیخ  بانط  هک  یسک  يادف  مردپ  دش ، تراغ  دیشاپ و  مه  زا  شرگـشل  هبنـشود  زور  رد  هک  ییاقآ 

نوزحم نیگمغ و  هک  یـسک  يادف  مردپ  تسوا . يادف  مناج  هک  یـسک  يادف  مردپ  درادن . اوادم  شتاحارج  تسین و  وا  رادـید  دـیما  هک 
شنوخ وا  شیر  زا  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  داد . ناج  یگنـشت  طرف  زا  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  دوش . مکح  شنانمـشد  وا و  نیب  اـت  تسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شدج  هک  یـسک  يادف  مردـپ  هداتفا ، نابایب  رد  نیمز  يور  شرهطم  مسج  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  دـکچیم .
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  يادف  مردپ  تسا . رگتیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هون  هک  یسک  يادف  مردپ  تسا . نامـسآ  دنوادخ 

، ملاع نانز  رورس  مالـسلااهیلع  همطاف  يادف  مردپ  مالـسلاهیلع ، یـضترم  یلع  يادف  مردپ  مالـسلااهیلع ، يربک  هجیدخ  يادف  مردپ  هلآ ، و 
یلع رتخد  بنیز  نانخس  زا  سپ  مسق  ادخب  دیوگیم : يوار  دناوخب . ار  دوخ  زامن  وا  ات  تشگزاب  وا  يارب  دیشروخ  هک  یسک  يادف  مردپ 

نامسآ ناطلس  تاولص  ادمحم ، ای  داد : ادن  نینچ  مالسلااهیلع  بنیز  هدمآ  بختنم  رد  دنتسیرگ . نمشد  تسود و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 
، هدش هعطق  هعطق  وا  ءاضعاو  هدش  هتـشغآ  كاخب  هدـیتلغ و  شیوخ  نوخ  هب  هداتفا و  نابایب  ياهکاخ  يور  هک  تسا  نیـسح  نیا  داب . وت  رب 

رهطم ياهندب  رب  دناهداتفا و  نوخ  كاخ و  هب  وت  نادـنزرف  دـناهدش و  ریـسا  نمـشد  هحفـص 478 )  ) نایرگـشل نیب  رد  وت  نارتخد  ادمحمای 
. درادن نامرد  شیاهمخز  تسین و  وا  رادید  دیما  دناهدیرب  افق  زا  ار  شرس  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  وت  رسپ  نیا  دزویم . ابـص  داب  نانآ 
و تسا . هدش  کشا  قرغ  ناشیاهمشچ  زین  اهبسا  مدید  یتح  دنتـسیرگیم  نمـشد  تسود و  تفگیم ، ار  نانخـس  نیا  بنیز  هک  یماگنه 
: تفگ هر )  ) دیـس اهتادع  قرت  نأ  ۀیزرلا  نم  اهئادعأ و  اهباصم  مظعل  تقر  اهتانج  اهعومد و  ضیف  هب  تقرغ  اهبدـنب  ثیغتـست  بنیز  رهطلا 

یتخس هب  مالسلاهیلع  هللادبعابا  دسج  زا  ار  وا  بارعا  زا  ياهدع  دیشک ، شوغآ  رد  ار  ردپ  رهطم  دسج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس 
داد رس  يراز  هلان و  دایرف و  نانچنآ ، دوب  هتفرگ  لغب  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  فیرش  دسج  هنیکـس  هدمآ  رگید  لوق  رد  دندرک . ادج 

متبرش نا  ام  یتعیش  دومرفیم : نینچ  نیا  مدینش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مردپ  زا  یـشوهیب  لاح  رد  دیوگیم : هنیکـس  تفر . شوه  زا  هک 
ادـمع لتقلا  دـعب  لـیخلا  درجب  ینولتق و  مرج  ریغ  نم  يذـلا  طبـسلا  اـنأ  ینوب و  دـناف  دیهـش  وأ  بیرغب  متعمـس  وأ  ینورکذاـف  بذـع  ءاـم 

ءزرل ای  نیعملا  ءاملا  ضوع  یغب  مهس  هوقس  ینومحری و  نأ  اوبأف  یلفطل  یقـستسا  فیک  ینورظنت  اعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل  ینوقحس 
هب هودنا  اب  هنیکـس  نوچ  نیح  لک  یف  یتعیـش  متعطتـسا  ام  مهونعلاف  نیلقثلا  لوسر  بلق  اوحرج  دق  مهلی  نوجحلا و  ناکرأ  دـه  باصم  و 

ترـضح دسج  زا  ار  وا  دندمآ و  نادرم  زا  ياهدع  سپ  درکیم  یناوخ  هحون  يراز و  هیرگ و  دزیم و  همدص  دوخ  تروص  هب  دمآ  شوه 
نیـسح میالوم  مرورـس و  هک  یماـگنه  مدوب . ـالبرک  هعقاو  دـهاش  نم  تفگ : تسا  لـقن  حاـیرنبا  زا  دندیـشک . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
رایـسب شتروص  تساخرب  دنکفا ، نیمز  هحفـص 479 )  ) هب ار  دوخ  بکرم  يالاب  زا  دمآ و  وا  دسج  يوس  هب  ینز  دـش ، هتـشک  مالـسلاهیلع 

دـسج يوس  هب  سپـس  مردارب  ياو  يا  الیتقاو ، امامااو  انیـسحاو ، داد : ادـن  نینچ  دیـشخردیم ، دیـشروخ  دـننام  دوب و  ناـشخرد  ینارون و 
نیـسح رـس  نودـب  نوـخ و  هب  هقرغ  دـسج  دـید ، نینچ  نوـچ  دوـب . رـسیب  يدـسج  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهزاـنج  دـمآ . شردارب  فـیرش 

، دنتـسیرگیم نارـضاح  همه  هکیروطب  دروآیمرب  دایرف  دومن و  رایـسب  ياـههلان  داـتفا و  دـسج  يورب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع 
نکل ةداعـس  کیلع  تمت  میت ال  اـی  دـیوگیم : نینچ  رعاـش  تسا و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  وا  دـنتفگ  تسیک ؟ وا  مدیـسرپ 

میحجلا ران  نم  كاوهأ  امنا  ةداعـسلا  تلن  ام  هللاات  كالول  دـمحأ  ةرتعب  اموی  ۀـیمأ  جولع  ترفظ  اـم  كـالول  كاقـش  قاقـشلا  یلا  كاـعد 
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كاوس ال قافنلا  دضع  ام  هللاو  ةوادع  يدع  ای  ربکأ  تنالو  كاوعد  یف  تقدـص  فیکف  امکح  رخآل  تدـقع  دـق  تلقتـسا و  ینا  كادـه 
نم تعمج  دـقلف  كاقب  ماد  رانلا  یف  امک  یقبی  امئاد  ۀـیمأ  ای  يزخ  کیلع  كاهـص و  ماتخ  اـهب  لـیفنلا  ضف  ۀـعاس  هیف و  تنک  موی  ناـک 
ۀفع فطلا  موی  تففع  كابأ و  نع  هیبأ  یصولا  حفـص  هطهر  نیـسحلا و  نع  تحفـص  اله  كاعو  كاعو  نمل  قاض  هنع  ام  ۀلاهج  ماتآلا 

ارـسح ۀکم  حـتفب  نزرب  له  مأ  كادـی  نیـسحلا  تامیرک  تبلـس  ام  لثم  کئاما  تبلـس  دـی  لهفأ  كاقلط  نع  حـتفلا  موی  ثوعبملا  هدـج 
هلبقت اولش  ءارعلاب  رداغملا  دسجلا  یلع  یفهل  كافک  تففک  ول  اموی  هنع  ام  هکلم  ۀمطاف  نبا  بلس  یف  ناک  ام  كاسن  فوفطلا  موی  هئاسنک 
ةاغطلا يدـیأ  یف  هللا  لوسر  ای  کـلآل  یفهل  هحفـص 480 )  ) كاهفـس انقلا  فاوطأب  اهفـس  هدخت  بیرطلا  دخلا  یلع  یفهل  كابـض  دودح 
كادر لضف  کنع  بذاجت  ارـسق  يدـعلا  بنیز و  كاسنأ  هللا  ات  كافا  دـناعم  لـک  رـسأ  یف  ۀـعورم  نیب  ۀـبدان و  نیب  اـم  كاوب  اـحئاون و 

اومه اذا  یتح  كانمی  هل  ةرتاس  ندرلاب  توه  ذا  کهجو  هللاو  ـال  سنأ  مل  كازع  کـیجأ  یلع  زع  نیطرقلا  ۀبیلـس  عاـنقلا  ةرـساح  فطلاـب 
هیخرـصتست كاری  قایـسلاب  حراوجلا  حورجم  وه  کبدـن و  مساب  کب  دـنل  یفهل  كاخأ  مث  تخرـصتسا  کیبأ و  مساب  تحـص  کبلـسب 

: تفگ هر )  ) سوواط نب  دیـس  كادهـش  البرک  ۀـصرعب  اموی  هونـص  یبنلا و  ینأ  هللاو  كادـن  بیجی  هیخ و ال  رـصتست  نأ  هیلع  زع  یـسأ و 
تشپ و دزاتیم و  وا  ندب  رب  بسا  اب  دوریم و  نیسح  يوس  هب  یـسک  هچ  هک  شباحـصا  نیب  رد  دز  دایرف  هللا ) ۀنعل   ) دعـس نب  رمع  سپس 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  نهاریپ  هک  ۀیوح  نب  قاحسا  زا  دندوب : ترابع  هک  دندمآ  رفن  هد  نمشد  نایرگـشل  زا  دنکیم ؟ لامدگل  ار  وا  هنیس 
یفعج و همیثخ  نب  ملاس  يدبع و  ذقنم  نب  ءاجر  يوادیص و  حیبص  نب  ورمع  یبنس و  لیفط  نب  میکح  دثرم و  نب  سنخأ  دومن ، تراغ  ار 

ماما رهطم  ندـب  سپ  نیعمجا ) یلاعت  هللا  مهنعل   ) کلام نب  دیـسا  یمرـضح و  تیبث  نب  یناه  معان و  نب  ظـحاد  یفعج و  بهو  نب  حـلاص 
دایزنبا دزن  نوعلم  هد  نیا  اهدعب  دیبسچ . هنیس  هب  دسج  تشپ  هکنیا  ات  دندرک  بوکدگل  شیوخ  نابسا  ياهمـس  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ۀنعل  ) دایزنبا رسألا  دیدش  بوبعی  لکب  رهظلا  دعب  ردصلا  انـضضر  نحن  تفگ : اهنآ  زا  یگدنیامن  هب  کلام  نب  دیـسا  دندمآ و  هللا ) هنعل  )
نیـسح نامیاهبـسا  اب  هک  میتسه  یناسک  نامه  ام  تفگ : کلام  نب  دیـسا  دیاهدرک ؟) هچ  البرک  رد   ) دـیتسه یناسک  هچ  امـش  تفگ : هللا )

يرصتخم هزیاج  ات  درک  رما  هللا ) ۀنعل   ) دایزنبا دش . دروخ  شاهنیس  ياهناوختسا  ات  میدرک  هحفص 481 )  ) بوکدگل ردقنآ  ار  مالسلاهیلع 
هک یماگنه  دندوب . هدازانز  اهنآ  همه  میدیمهف  میدرک و  تقد  ناشبسن  لصا و  رفن و  هد  نیا  رد  ام  دیوگیم : دهاز  رمعوبا  دنهدب . اهنآ  هب 
ات دـنزاتب  بسا  ردـقنآ  درک  رما  سپـس  دـندیبوک و  نیمز  هب  ار  ناشیاهاپ  اهتـسد و  خـیم  اب  داد  روتـسد  تفرگ و  ار  اهنآ  درک  ماـیق  راـتخم 

( جـع  ) نامزلا بحاص  ترـضح  ام  يالوم  هب  بوسنم  هک  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد  یلاعت .) هللا  مهنعل   ) دندیـسر تکـاله  هب  اـهنآ  یگمه 
ندب اهبـسا  مس  اب  هللادبعابا ، ای  دنیوگیم : نینچ  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناشمولظم  دج  ترـضح  هدـمآ ، راحب  رازم  رد  هک  روطنامه  تسا 
یبش تفگ : هدش  تیاکح  يدس  زا  راحب  ملاوع و  رد  دندرک ... هراپ  هراپ  ار  وت  رهطم  مسج  نارگمتـس  ناملاظ و  دـندرک و  لامدـگل  ار  وت 
همادا حبص  هب  ات  ینیشن  بش  تشذگیم و  شوخ  ینیشنمه  نیا  متشاد و  شایمارگ  هتفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  دمآ . نم  تفایـض  هب  يدرم 
يدایز نامز  ـالبرک  يهعقاو  زا  دیـسر و  ـالبرک  ناـیرج  هب  شتبحـص  ناـیاپ  رد  هکنیا  اـت  مدینـشیم  نم  درک و  تبحـص  رایـسب  وا  تشاد .

شیپ رد  ملاع  بئاصم  همه  هک  دمآ  مدای  هب  یتبیصم  يارجام  متفگ  هدش ؟ هچ  تفگ : مدیـشک ، يدرـس  هآ  هودنا  هصغ و  اب  دوب . هتـشذگن 
يارب متفگ : یتفگ ؟ هللادمحلا  هچ  يارب  تفگ : هللادمحلا . هن ، متفگ : يدوب ؟ البرک  رد  وت  اروشاع  زور  ایآ  تفگ : تسا . چـیه  تبیـصم  نآ 

: دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  شدج  نوچ  متفای  یصالخ  یهلا  باذع  زا  مدوبن و  کیرش  مالسلاهیلع  نیسح  نوخ  رد  هکنیا 
هک دوشیم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  ددرگ  وا  نوخ  هب  هدولآ  شتـسد  دشاب و  کیرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  مرـسپ  نوخ  رد  سک  ره 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زین  هلب و  متفگ : تسا ؟ هتفگ  نینچ  شدج  اعقاو  ایآ  تفگ : درادـن . شلامعا  هدـنورپ  رد  کین  لامعا  زا  يزیچ 

کیرش وا  نوخ  رد  ای  دشکب و  ار  وا  هحفص 482 )  ) سک ره  دسریم ، لتق  هب  هناملاظ  هنیک و  يور  زا  مالسلاهیلع  نیسح  مرسپ  هک  هدومرف 
ییوب وا  زا  دننکیم و  ریجنز  ار  شیاهاپ  ناتـسد و  ددرگیم ، باذع  منهج  لها  فصن  باذع  هب  دوشیم و  لخاد  شتآ  زا  یتوبات  رد  دشاب 
نامیپ وا  اب  ای  دنک  يوریپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نیلتاق  زا  سک  ره  دنیوجیم . هانپ  دننکیم و  رارف  وب  نآ  زا  منهج  لها  هک  ددرگیم  دعاصتم 
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باذـع اـت  دـیوریم  یلبق  تسوپ  ياـج  هب  رگید  یتـسوپ  دزیرب ، شنت  تسوپ  منهج  رد  نوـچ  دـشاب  یـضار  مدـنزرف  نتـشک  هب  اـی  ددـنبب 
. دندرگیم بذعم  منهج  باذع  هب  دنـشونیم و  منهج  میمح  زا  دوشیمن و  هتـشادرب  اهنآ  زا  ياهظحل  هک  یباذـع  دـشچب  یمئاد  كاندرد 

هللا لوسر  نانخـس  نیا  هکنآ  لاح  ییامنیم  بیذـکت  ار  نانخـس  نیا  هنوگچ  متفگ : نکن ! لوبق  ار  اهفرح  نیا  ردارب  يا  تفگ : نوعلم  نآ 
هللا لوـسر  دـنیوگیم  اـهنیا  ییوـگیم  تفگ : نوـعلم  نآ  ماهدرکن . لـقن  غورد  هب  وا  زا  مهنم  هتفگن و  غورد  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالـسلاهیلع نیـسح  نیلتاق  ءزج  مه  نم  هکنآ  لاح  دـنکیمن  ینـالوط  رمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  مرـسپ  لـتاق  هک  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نوعلم نآ  ییوگیم ؟ تسار  اعقاو  ایآ  ادـخ  هب  ار  وت  متفگ  یـسانشیمن . ارم  وت  هکنیا  اب  هتـشذگ  لاـس  دون  زا  مرمع  نم  وت  ناـجب  متـسه و 

هب مداد  ناـمرف  هک  متـسه  یـسک  نم  تفگ : نوـعلم  نآ  يدرک ؟ هچ  ـالبرک  رد  اروشاـع  زور  متفگ : متـسه . دـیز  نـب  سنخا  نـم  تـفگ :
ار شیاهناوختـسا  دـننک و  لامدـگل  ناشیاهبـسا  مس  اـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مسج  اـت  دوب  هدرک  رما  اـهنآ  هب  دعـس  نب  رمع  هک  یناراوس 
زا دوب  هدیباوخ  نآ  رب  یضیرم  لاح  اب  وا  دوب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ریز  هک  ار  یتسوپ  هعطق  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  دننکـشب ،

هدرک هراپ  شیاههراوشوگ  ندوبر  يارب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  شوگ  نم  داتفا . نیمز  رب  تروص  هب  هکنیا  ات  مدیشک  وا  ندب  ریز 
رکف رد  متفر و  نوریب  وا  دزن  زا  دـش . کشا  زا  رپ  منامـشچ  تسکـش و  مبلق  مدـش ، تحاراـن  رایـسب  دـیوگیم : يدـس  متخاـس . حورجم  و 

: تفگ نوعلم  نآ  منک . داـیز  ار  نآ  هحفص 483 )  ) ییانشور هک  متساخرب  دش  فیعـض  غارچ  رون  ماگنه  نیا  رد  مدوب . نوعلم  نآ  نتـشک 
ار نآ  ییانشور  ات  درب  غارچ  يوس  هب  ار  شتسد  دنک . دایز  ار  غارچ  رون  هک  تساخرب  دوب  هدز  تفگش  دوخ  یتمالس  زا  هکیلاح  رد  نیشنب 

یلع سپ  نک ، کمک  دز  دایرف  نم  هب  دشن  شوماخ  شتآ  یلو  دیلام  كاخ  هب  ار  نآ  تفرگ ، شتآ  شتـشگنا  مدید  هاگان  هک  دـنک  دایز 
دش و رتروهلعش  درک  مامشتسا  ار  بآ  يوب  شتآ  ات  یلو  متخیر  دوب  نتخوس  لاح  رد  هک  شتشگنا  يور  بآ  يرادقم  ماینطاب  لیم  مغر 
هب ار  دوخ  وا  زادـنیب . هناخدور  لخاد  هب  ار  تدوخ  متفگ  دوشیم ؟ شوماـخ  هنوگچ  تسیچ ؟ شتآ  نیا  دز  داـیرف  درم  نآ  تفاـی . تدـش 
نم دزویم  وا  رب  مرگ  داب  دزوسیم و  هک  یبوچ  دننام  دش  لعتـشم  شندب  مامت  تخادـنا  بآ  هب  ار  دوخ  هک  یماگنه  تخادـنا . هناخدور 

يور رب  دش و  هایس  تخوس و  وا  دوجو  مامت  هکنیا  ات  دشن  شوماخ  وا  شتآ  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  مدیدیم  ار  اههنحص  نیا 
هللادبعیبا زا  شردپ  زا  یقهیب  دمحا  نب  لیعامـسا  زا  یمـصاع  دـمحا  نب  یلع  هدـمآ  میدـق  بقانم  باتک  زا  راحب  ملاوع و  رد  تفر . بآ 

قاحـسا زا  رمعی  نب  یلع  زا  یناولح  یلع  نب  نسح  زا  یـسوسرط  یلعیبا  زا  يولع  دمحم  نب  نیـسح  زا  يولع  دـمحم  نب  ییحی  زا  ظفاح 
: دومرف ترـضح  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یفعج  رمع  نب  لضفم  زا  دابع  نب 
دیتلغ و ترضح  نوخ  رد  سپس  تسشن  ترضح  نآ  نوخ  رد  دمآ و  یغالک  دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه 

درک دنلب  ار  شرس  هردخم  نآ  تسشن ، مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  رتخد  يرغـص  همطاف  هناخ  راوید  رب  درک و  زاورپ  هنیدم  يوس  هب  هاگنآ 
کلی هاعنت و  نم  تلقف  بارغلا  بعن  درک : همزمز  ار  يراعشا  نینچ  نیا  تسیرگ و  رایـسب  وا  ندید  اب  دید ، ار  هتـشغآ  نوخ  هب  غالک  نآ  و 
یجرت ةربعب  نیسحلا  یکباف  بارضلا  ۀنسألا و  نیب  البرکب  نیـسحلا  نا  هحفـص 484 )  ) باوصلل قفوملا  لاق  نم  تلقف  مامألا  لاق  بارغ  ای 
ءاعدلا دعب  یب  لح  امم  تیکبف  باوجلا  در  قطی  ملف  حانجلا  هب  لقتسا  مث  بارتلا  نکـس  دق  اقح و  یل  لاقف  نیـسحلا  تلق  باوثلا  عم  هلالا 

لها درک . فیرعت  ار  غالک  نآ  ندمآ  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیسح  لتق  نایرج  هنیدم  لها  يارب  تفگ : یلع  نب  دمحم  باجتـسملا  اضرلا 
تعرس زا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  لتق  ربخ  ندیسر  راشتنا  تعرـس  اریز  يدرک  هدنز  ار  لیف  باحـصا  نایرج  ام  يارب  هک  دنتفگ  هنیدم 

نب دـمحم  زا  شیـشحیبا  زا  دوخ  یلاما  رد  یـسوط  یلع  نب  نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  خیـش  دوب . رتشیب  لیف  باحـصا  نایرج  ربخ  راشتنا 
زا تباث  نب  ورمع  زا  یمعثخ  كراـبم  نب  نوع  زا  يدزا  نمحرلادـبع  نب  ملاـس  نب  دـمحم  زا  یفعج  دـلخم  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  هللادـبع 
زا میظع  دنلب و  رایـسب  يدایرف  هلان و  هاگان  مدوب  هدیباوخ  ماهناخ  رد  تفگ : هک  سابع  نب  هللادبع  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  مادقملایبا  شردـپ 
نز زا  هنیدم  لها  متفر  هملسما  لزنم  يوس  هب  مدش و  جراخ  هناخ  زا  دیسر . مشوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رـسمه  هملـسما  هناخ 

دادن یباوج  وا  یبلطیم ؟ کمک  یشکیم و  دایرف  هچ  يارب  نینمؤملاما  يا  متفگ : مدیـسر  وا  دزن  هب  یتقو  دندمآ . وا  هناخ  يوس  هب  درم  و 
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امش رورس  قیقحت  هب  دینک ، هیرگ  نم  اب  دینک  یهارمه  دیئامن و  يرای  ارم  بلطملادبع  نارتخد  يا  تفگ : تفر و  یمشاه  نانز  يوس  هب  و 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر  دش ، هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هون  ادخ  هب  دش ، هتشک  تشهب  لها  ناناوج  رورس  دش ، هتشک 

هللا لوسر  شیپ  یتعاس  تفگ : هدش ؟ نینچ  يدیمهف  اجک  زا  نینمؤملاما  يا  دنتفگ : وا  هب  نانز  دش . هتشک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلآ 
ناشعاضوا لاح و  هحفـص 485 )  ) نیا يهرابرد  ناشیا  زا  دوب ، هدز  تشحو  ناشیرپ و  هکیلاح  رد  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیفدت زا  شیپ  یتعاس  دندش و  هتـشک  شتیب  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  مرـسپ  زورما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدرک ، لاؤس 
تبرت هب  هاگنآ  درکیم ، عانتما  رما  نیا  نتفریذـپ  زا  ملقع  متفر و  هناخ  لـخاد  هب  متـساخرب و  باوخ  زا  تفگ : هملـسما  مدـش . غراـف  ناـنآ 

یماگنه دوب : هتفگ  لیئربج  مدرک . هراظن  دوب  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يارب  البرک  زا  لیئربج  ار  نآ  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ار  تبرت  نآ  تسا  هدش  هتـشک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـسپ  هک  نادب  دش ، لیدبت  نوخ  هب  كاخ  نیا  هک 

نیـسح هک  نادب  دـش  لیدـبت  هزات  نوخ  هب  كاخ  نیا  هاگ  ره  رادـهاگن ، هدـب و  رارق  ياهشیـش  رد  ار  تبرت  نیا  هملـسما  دومرف : داد و  نم 
هزات نوخ  هب  تبرت  نآ  مدید  مدرک . هاگن  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  تبرت  نآ  رد  هک  ياهشیش  هب  نالا  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع 

هب ار  زور  نآ  مامت  درک و  هتشغآ  نآ  هب  ار  شیوخ  تروص  تشادرب و  يرادقم  اهنوخ  نآ  زا  هملـسما  دیوگیم : سابعنبا  هتـشگ . لیدبت 
میدرک باسح  دروآ و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ندش  هتشک  ربخ  دمآ و  یناوراک  اهدعب  تخادرپ . مالسلاهیلع  نیسح  رب  ییارـس  هحون  متام و 

هناـخ هب  تفگ : شردـپ  لوـق  زا  تباـث  نب  ورمع  تسا . هدـش  عـقاو  دوـب  هتفگ  هملـسما  هک  يزور  ناـمه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداـهش 
سابع نب  هللادبع  زا  ریبج  نب  دیعـس  تیاور  مدرک و  لاؤس  ثیدح  نیا  هرابرد  ناشیا  زا  مدش و  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجیبا 

نب دیعس  تسا . هدومن  تیاور  نم  يارب  هملسما  زا  هملسیبا  نب  ورمع  ار  تیاور  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  رفعجوبا  ترـضح  مدرک . رکذ  ار 
دولآ رابغ  ياهرهچ  ناشیرپ و  یلاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدـید  باوخ  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  ساـبعنبا  زا  ریبج 

نیـسح مرـسپ  نیفدـت  زا  نونکا  مه  نم  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : ترـضح  مدومن . لاؤس  عاـضوا  لاـح و  نیا  يهراـبرد  وا  زا  تسا . هدـمآ 
هحفـص  ) ترـضح هک  هدومن  تیاور  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  زا  ریدـس  تفگ : دادـقملایبا  نب  ورمع  ماهدـش . غراف  شباحـصا  مالـسلاهیلع و 

رفعجوبا ترـضح  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـتقم  كاـخ  زا  يرادـقم  اـب  لـیئربج  دومرف : ( 486
نب نسح  زا  يرهوج  دمحم  نب  دمحا  زا  نارمع  نب  دمحم  زا  هر )  ) دیفم خیش  زا  زین  و  تسام . دزن  تبرت  نآ  نونکا  مه  دومرف : مالسلاهیلع 
نب ثاـیغ  زا  یبرع  نیـسح  نب  نسح  زا  يولع  هللادـبع  نب  میظعلادـبع  زا  يولع  مساـق  نب  ةزمح  زا  دـمحم  نب  میرکلادـبع  زا  يزنغ  لـیلع 

: دنتفگ وا  هب  دناسر . حبـص  هب  ار  بش  هیرگ  اب  هملـسما  يزور  دومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  میهاربا 
رد شتاـفو  زا  دـعب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  دـش ! هتـشک  بشید  مالـسلاهیلع  نیـسح  مرـسپ  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب 
هللا لوسر  ای  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  مدید . راد  هصغ  هدـیرپ و  گنر  نیگهودـنا و  رایـسب  یلاح  اب  ار  وا  هک  بشید  رگم  مدـیدن  باوخ 

شباحصا مالـسلاهیلع و  نیـسح  يارب  بشید  دومرف : ترـضح  دیتسه ! رادهصغ  هدیرپ و  ناتراسخر  زا  گنر  منیبیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نومـضم نیمه  هب  بیرق  یتیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  بهو  زا  شدانـسا  هب  هر )  ) قودـص خیـش  یلاما  رد  و  مدـنکیم . ربق 

هچ يارب  متفگ : وا  هب  تسیرگیم . وا  مدش و  لخاد  هملـسما  رب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هملـس  زا  شدانـسا  هب  راحب  رد  تسا و  هدـش  دراو 
ضرع ترـضح  هب  دوب ، دولآ  كاـخ  شتروـص  رـس و  هک  مدـید  باوـخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ 

راحب زین  و  دنتـشک . ار  منیـسح  هک  مدوب  دهاش  شیپ  یتاعاس  دومرف : ترـضح  یناشیرپ ؟ هدولآ و  رابغ  نینچ  هچ  يارب  هللا  لوسر  ای  مدرک :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور ، مین  باوخ  رد  يزور  دوب : هتفگ  سابعنبا  هک  تسا  لقن  رامع  زا  شدانسا  هب  بقانم  بتک  یضعب  زا 
نیا هللا  لوسر  ای  متفگ : دوب . نوخ  نآ  رد  هک  تشاد  رارق  ياهشیـش  شتـسد  رد  دوب و  دولآ  رابغ  ناشیرپ و  هکیلاح  رد  مدید  باوخ  رد  ار 

رد ار  نآ  هکنیا  رگم  تـخیرنورف  وا  نوـخ  زا  هحفص 487 )  ) ياهرطق تسا ، مالسلاهیلع  نیـسح  نوخ  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نوخ 
رد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  يزور  نامه  مدید  ار  باوخ  نیا  هک  زور  نآ  مدرک  باسح  تفگ : سابعنبا  مدومن . عمج  هشیـش  نیا 
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اهنع غبـصلا  لوصن  دـعب  مومهلا  هتلغـش  ءاروملا  ءابکنلا و  اهتبع  ذا ال  هتمیرک  يدـتفأ  یبأب  دـیوگیم : رعاش  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  البرک 
ۀنعل  ) دعس نب  رمع  ) هک تسا  هر )  ) دیس نایب  و   ( هدروآ نازحالا  ریثم  رد  امننبا  خیـش  فوهل و  رد  هر )  ) سوواط نب  دیـس  ءامدلا  اهتبـضخف 

دایزنبا يوس  هب  هللا ) امهنعل   ) يدزا ملـسم  نب  دیمح  یحبـصا و  دیزی  نب  یلوخ  اب  اروشاع  زور  نامه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  هللا )
نب سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  اب  هدیرب و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  باحـصا و  ياهرـس  هیقب  درک  رما  داتـسرف و  هللا ) ۀـنعل  )

ات زین  مود  زور  دندنام و  هفوک  رد  شناهارمه  دعس و  رمع  ار  زور  نآ  هیقب  داتـسرف . هفوک  يوس  هب  ار  هللا  مهنعل  جاجح  نب  ورمع  ثعـشا و 
نارتخد و هک  داد  روتسد  هللا ) ۀنعل   ) دعس رمع  دنداتفا . هار  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادناخ  هیقب  اب  سپس  دندوب  هفوک  رد  دیـشروخ  لاوز 

نانمشد نیب  رد  ششوپ  رداچیب و  زاب و  يور  اب  زاهجیب  ياهرتش  رب  ار  تسا  ناربمایپ  نیرترب  ياهتناما  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانز 
یلع یلصی  دیوگیم : رعاش  دندناریم ، يریسا  لاح  هب  هودنا  مغ و  تبیـصم و  جوا  رد  مور  كرت و  ناریـسا  دننام  ار  اهنآ  دندرک و  راوس 
داتفه مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  ياهرـس  هک  تسا  تایاور  رد  دیوگ : هر )  ) دیـس بیجعلاذ  نأ  هونب  يزعی  مشاه و  لآ  نم  ثوعبملا 

دایز و نب  هللادـیبع  هب  يرتشیب  یکیدزن  برقت و  راک  نیا  هطـساوب  هکنیا  يارب  دـندرک  میـسقت  دوخ  نیب  ار  اهنآ  لیابق  هک  دوب  رـس  تشه  و 
هحفص 488)  ) هب نزاوه  هلیبق  دمآ ، هدیرب  رس  هدزیس  اب  ثعشا  نب  سیق  یگدرکرـس  هب  هدنک  هلیبق  دننک . ادیپ  هللا ) امهنعل   ) هیواعم نب  دیزی 

مدرم هیقب  رس و  تفه  اب  جحذم  رس و  هدزناش  اب  دسأینب  رس و  هدفه  اب  میمت  هلیبق  هدیرب و  رس  هدزاود  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  یگدرکرس 
ماس ملع  یجدلا  دوسی  نیح  هنأک  روهـشم  ناصرخلا  نم  عیفر  یلع  تمـسف  یلعلا  الا  تبأ  سوؤرلا  کلت  دـندمآ . هدـنامیقاب  رـس  هدزیـس  اب 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رس  هللا ) ۀنعل   ) دعس نب  رمع  هک  تسا  لقن  فنخمیبا  امننبا و  بقانم و  بحاص  زا  ملاوع  رد  رورقم  ران  هیلع  بشت 
دید دمآ  دایزنبا  رصق  رد  هب  هدیرب  رس  اب  ماگنه  بش  یلوخ  داد . دایزنبا  يوس  هب  نآ  ندرب  يارب  هللا ) ۀنعل   ) یحبصا دیزی  نب  یلوخ  هب  ار 
راون وا  هب  هک  هیمرضح  زا  يرگید  دساینب و  زا  یکی  تشاد  نز  ود  یلوخ  تفر . شاهناخ  يوس  هب  هدیرب  رس  اب  راچان  تسا  هتسب  رـصق  رد 
یلع نب  نیـسح  رـس  نیا  ماهدروآ ، ـالط  وـت  يارب  تفگ : یلوـخ  ربـخ ؟ هچ  تفگ : وا  هب  شرـسمه  تـفر ، وا  هناـخ  هـب  یلوـخ  دـنتفگیم .
رـسپ هدـیرب  رـس  اب  وت  دـنروآیم و  ناشاههناخ  هب  هرقن  الط و  مدرم  وت  رب  ياو  يا  تفگ : وا  هب  نز  ماهدروآ . هناخ  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
طایح هب  متساخرب و  دریگن . رارق  شلاب  کی  يور  رب  مه  اب  وت  نم و  رس  رگید  هک  مسق  ادخ  هب  ياهدمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تفریم نامسآ  هب  ینوتس  دننام  دوب  تشط  رد  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  زا  رون  مسق  ادخب  درک . ادص  ار  شرگید  نز  وا  متفر  هناخ 
كرابم رس  هللا ) ۀنعل   ) رمش دیوگ : يدقاو  باذملا ) ربتلا   ) باتک رد  دندزیم . لاب  هدمآ و  درگ  ماما  كرابم  رس  رود  هب  يدیفـس  ناگدنرپ 

رب هناخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  لماح  هسیک  دومن . لمح  شلزنم  يوس  هب  داد و  رارق  ياهسیک  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
عطاس نامسآ  هب  لحم  نآ  زا  يرایسب  رون  دید  دمآ و  هناخ  طایح  هب  ماگنه  بش  رمـش  رـسمه  داد . رارق  نآ  يور  یتشط  تشاذگ و  نیمز 

ییاهزیچ نینچ  تفگ  وا  هب  دـمآ و  هللا ) ۀـنعل   ) رمـش يوس  هب  دینـش ، ییاههلان  نآ  ریز  زا  تفر و  تشط  هحفـص 489 )  ) يوس هب  هدیدرگ ،
هب هدیرب  رس  نیا  اب  مهاوخیم  ماهتشک و  ار  وا  هک  تسا  یجراخ  يدرم  رس  تفگ : هللا ) ۀنعل   ) رمش تسا . تشط  ریز  يزیچ  هچ  وگب  مدید ،

نیسح رس  تفگ : رمش  تسا ؟ یسک  هچ  هدیرب  رس  نیا  تفگ : نز  دهدب . نم  هب  یناوارف  هیده  رایـسب و  لام  نآ  رطاخب  ات  مورب  دیزی  يوس 
زا يدیسرتن  ایآ  نارفاک  نیرتدب  يا  تفگ : دمآ  شوه  هب  هک  یماگنه  تفر . شوه  زا  دیشک و  يدایرف  نز  نآ  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  نب 

شیوخ ناماد  رد  دیـسوب و  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  ماما  رـس  دـش و  جراخ  نایرگ  مشچ  اـب  رمـش  شیپ  زا  سپـس  نامـسآ ؟ نیمز و  يادـخ 
: تفگ كرابم  رـس  هب  باطخ  هاگنآ  دـننک . يراـی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رب  هیرگ  رد  ار  وا  هک  درک  توعد  ار  رگید  ناـنز  تشاذـگ و 
رد ییاغوغ  هناخ  رد  دش و  مین  ود  هتفاکـش و  راوید  دید  تفر . باوخ  هب  دیـسر  همین  هب  بش  هک  یماگنه  دنک . تنعل  ار  وت  لتاق  دـنوادخ 
ود نآ  دنتفگ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  دیسرپ : دندیـشک . شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دندمآ و  نز  ود  ماگنه  نیا 

ینارون رایسب  هرهچ  اب  يدرم  نانآ  نایم  رد  هک  دید  ار  ینادرم  سپس  دنتسه . مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالسلااهیلع و  هجیدخ  ترـضح  نز 
رد تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  وا  دنتفگ : درک ، لاؤس  وا  يهرابرد  دوب ، هام  لماک  صرق  دننام  شتروص  هک  تشاد  دوجو 
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ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دنتـسیرگ و  یگمه  دـندوب ، ترـضح  نآ  باحـصا  رفعج و  مالـسلاهیلع و  هزمح  وا  تسار  تمس 
رب وت  هک  ارچ  نک  بلط  ام  زا  یهاوخیم  هچ  ره  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  مالسلااهیلع  همطاف  هجیدخ و  ترـضح  سپـس  دندیـسوب  دنتفرگ و 

میهدیم و رارق  تشهب  رد  دوـخ  ناتـسود  زا  ار  وـت  یهاوـخب  رگا  ياهداد ، ماـجنا  هـچنآ  هطـساوب  تساـم  رب  وـت  زا  یقح  يراد و  یتـنم  اـم 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دش و  رادـیب  باوخ  زا  نز  هاگنآ  مینامیم ، وت  رظتنم  مینکیم و  یکین  وت  هب  تسرد و  ار  وت  ياهراک 

نمشد يا  تفگ : وا  هب  دادن و  رمـش  هب  ار  ماما  رـس  نز  نآ  دمآ  وا  دزن  ماما  هحفص 490 )  ) رس نتفرگ  يارب  رمـش  هکنیا  ات  دوب  شناماد  رد 
نیا زگره  مسق  ادخ  هب  تفگ : نز  داد . قالط  ار  وا  رمش  مشاب ، رسمه  وت  اب  مهاوخیمن  زگره  نم  یتسه و  يدوهی  وت  هدب ، قالط  ارم  ادخ 

شحور دیسر و  شیوخ  يوزرآ  هب  وا  دز و  وا  هب  ياهبرض  هللا  ۀنعل  رمش  يریگب . ار  رـس  یـشکب و  ارم  هکنیا  رگم  داد  مهاوخن  وت  هب  ار  رس 
تاحارج و نم  رب  مدوب و  هداتفا  ناگتـشکیب  ـالبرک  رد  نم  تفگ : يدـع  نب  حاـمرط  هک  هدـمآ  فنخمیبا  ربخ  رد  درک . زاورپ  تشهب  هب 

مدید يرادیب  رد  هکلب  مدیدن  باوخ  رد  هک  مروخیم  مسق  مدوب . هدـش  ناوتان  هک  يردـق  هب  دوب  هدـش  دراو  يرایـسب  ياهمخز  تابرض و 
دایز نب  هللادیبع  امتح  متفگ  دوخ  اب  دندادیم ، ربنع  کشم و  يوب  دنتشاد و  نت  رب  دیفس  ياهـسابل  یگمه  دندمآ و  راوس  بسا  رفن  تسیب 
دـسج کیدزن  دندمآ و  شوپدیفـس  نادرم  نآ  دیامن . هعطق  هعطق  هلثم و  ار  نآ  ات  هدمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـسج  بلط  هب  هک  تسا 

رـس مدید  هاگان  درک ، زارد  هفوک  تمـس  هب  ار  شتـسد  تسـشن و  مالـسلاهیلع  ماما  رهطم  نت  کیدزن  هدمآ و  رتولج  اهنآ  زا  یکی  دـندش ،
نیشیپ لاح  هب  دش و  ملاس  دنوادخ  نذا  تردق و  هب  تخاس و  لصتم  شندب  هب  ار  ترـضح  نآ  رـس  دش  راکـشآ  شتـسد  رد  ماما  كرابم 

عنم ار  وت  بآ  ندیشون  زا  دنتسنادن ، ار  وت  تلزنم  دنتخانشن و  ار  وت  دنتشک  ار  وت  مرسپ  تفگ : شوپدیفس  درم  نآ  هاگ  نآ  تشگزاب . دوخ 
ياو مدآ ، مردپ  دومرف : هدش و  تفتلم  دندوب ، وا  اب  اجنآ  رد  هکیناسک  يوس  هب  سپـس  دندرک ، تراسج  رایـسب  دـنوادخ  ربارب  رد  دـندرک ،

هچ مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  اب  رگنایغط  موق  نیا  دینیبیم  ایآ  یسیع  مردارب  ياو  یـسوم  مردارب  ياو  لیعامـسا  مردپ  ياو  میهاربا ، مردپ 
هحفص . ) دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  وا  مدیمهف  مدومن  تقد  نوچ  دنادرگن . ناشیا  لاح  لماش  ارم  تعافش  دنوادخ  دناهدرک ،
نیدب ینالوط  ینامز  دنتفگیم و  تیلست  تیزعت و  ربمایپ  هب  دنتـسیرگیم و  ءایبنا  همه  هک  دیامنیم  هفاضا  دوخ  راونا  رد  هر )  ) دیـس ( 491
نخـس هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تخیریم و  شیوخ  يور  رـس و  رب  كاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  تشذگ  لاونم 

نم تفر و  شوـه  زا  هیرگ  تدـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنیا  اـت  هدـمآ  وا  رب  نانمـشد  هک  هـچنآ  دوـمن  تیاـکح  دـمآ و 
يدسج دننام  ماما  مسج  دندرک ، كرت  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنتفر و  اهنآ  هک  یماگنه  سپ  مدرکیم ، هدهاشم  ار  ناشیا  مدینشیم و 

. تشگزاب دوخ  وا  لاح  هب 
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