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اروشاع مایپ 

باتک تاصخشم 

 / یلع ع نبنیسح  زا  مایپ  زا 160  شیب  يواح  : ) اروشاع مایپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  61ق  موس 4 -  ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  هسانشرس : 
 : يرهاظ تاصخـشم  یمالـسا 1377 . تاراشتنا  رتفد  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  مق  رـشن :  تاصخـشم  یمجن  قداصدـمحم  فیلات 

لایر 8-229-470-964 2800 کـباش :  مق 473  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراـشتنا  رتـفد  تسورف :  136ص .
61ق  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم :   136 [ - 135  ] همانباتک ص تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو 
، یمجن هدوزفا :  هسانش  ق61  البرک ، هعقاو  عوضوم :  راصق  تاـملک  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیـسح  عوضوم :  ثیداحا  -- 
 : هرگنک يدـنب  هدر  یمالــسا  تاراـشتنارتفد  مـق . هـیملع  هزوـح  نیــسردم  هعماـج  هدوزفا :  هسانــش  هدـنروآدرگ   - 1315 قداصدـمحم ،

م10961-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/953 ییوید :  يدنب  هدر  BP41/7/ن3پ9 

رتفد همدقم 

ربهر زا  يوریپ  يرگدادیب ،  ربارب  رد  یگداتـسیا  يدرمناوج ،  تعاجـش ،  يراکادـف ،  هتـسویپ ،  هک  زیگنا  هرطاخ  تسا  يا  هژاو  اروشاع ) )
وا ثراو  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) مدآ يوـس  زا  هدـش  زاـغآ  تکرح  رگناـشن  اروشاـع ) . ) دراد هارمه  هـب  ار  نـید  زا  تیاـمح  یمالـسا و 

هیلع  ) نیـسح ماما  ۀلذلا )  انم  تاهیه   ) دایرف يامن  مامت  هنییآ  اروشاع )  . ) تسا هتخاب  ناج  نآ ،  هار  رد  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  شیرادـمچرپ 
ناوت زگره  متـس ،  رات  هریت و  ياهربا  هک  تسا  ینازورف  دیـشروخ  اروشاع ) . ) درادن ار  نآ  نتـسکش  ناوت  یگنـس  چـیه  هک  تسا   ( مالـسلا
دوجو ناهج  رد  هشیپ  متـس  متـس و  ات  هک  تسا  يولع  خرـس  بالقنا  روآ  مایپ  اروشاع ،)  : ) هکنیا رخآ  مالک  دـنرادن . ار  نآ  نتخاس  ناهنپ 

ياه مایپ  زا  مایپ  نیدـنچ  نایب  تسا ،  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  تسد  رد  نونکا  هک  یباتک  دتـسیا . یمن  زاب  شورخ  شوج و  زا  زگره  دراد ،
، رتفد نیا  دریگ . رارق  اهناسنا  هایس  ماش  نازورف  لعشم  هک  دیما  نادب  هدمآرد ،  ریرحت  هتـشر  هب  نآ  مرتحم  فل  ؤم  طسوت  هک  تسا  اروشاع 

گرزب دنوادخ  يدونشخ  زج  دهد و  یم  رارق  نایوج  قح  رایتخا  رد  هتسارآ و  پاچ  رویز  هب  ار  نآ  حالصا ،  شیاریو و  یسررب ،  زا  سپ 
ار مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نانخس  باتک ،  نیا  هک  اجنآ  زا   - 1 تسا :  يرورض  هتکن  دنچ  رکذت  همتاخ  رد  دریگ . یمن  یپ  ار  یفده  ، 

هدومن یعس  یسررب  قیقحت و  دحاو  اذل  دنراد  فالتخا  رگیدکی  اب  هدوبن و  ناسکی  اهنآ  همه  هک  تسادیپ  هتخاس و  دنتسم  ناوارف  عبانم  هب 
 - 2 دیامن . رکذ  نآ  لابند  هب  ار  رگید  عبانم  دهد و  رارق  كردـم  نیتسخن  ار  نامه  هداد و  قیبطت  عبنم  کی  اب  ار  نتم  ياه  هبطخ  كرادـم 
ای داقتنا  هنوگره  میراد  اضاقت  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا   - 3 دشاب . هتشاد  یناوخمه  نآ  اب  باتک  نتم  هک  دوش  باختنا  یعبنم  هدش  شـشوک 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  دنراد . لاسرا  یسراف ،  شخب  یمالسا -  تاراشتنا  رتفد  یتسپ 749 -  قودنص  مق -  سردآ :  هب  دنراد ، يداهنشیپ 
 . مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو 

فل ؤم  همدقم 

نرق هدراهچ  هب  کیدزن  هک  زورما  هب  ات  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  هک :  تسا  نیا  دوجوم  تیفیک  اب  باتک  میظنت  هزیگنا 
 ، هدـیدرگ فیلءات  ترـضح ،  نآ  تیمولظم  داعبا  مایق و  تمظع  ناـیب  تیـصخش و  هراـبرد  يرامـش  یب  تاـفیلءات  اـهباتک و  درذـگ ، یم 

سکچیه هرابرد  دراد و  همادا  رتشیب ، يدنور  اب  عضو ،  نیا  تسا و  هدش ،  داریا  يرامـش  یب  اهینارنخـس  هتفای و  شراگن  دـح ، یب  تالاقم 
باثم و دوخ ، صالخا  دح  رد  هدنیوگ  هدنـسیون و  ره  و  ( 1 ، ) درادن هقباس  ینارنخس  تالاقم و  تافیلءات و  همه  نیا  نادیهـش ،  رالاس  زج 
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ملظ و داعبا  اروشاع و  یخیرات  هبنج  ار  اهینارنخـس  تافیلءات و  نیا  زا  یـضعب  ياوتحم  هکنیا  تسا  رکذ  لـباق  هچنآ  دوب . دـهاوخ  روجءاـم 
نیا فادها  اروشاع و  مایق  یلیلحت  ياه  هبنج  دهد و  یم  لیکشت  هدش  دراو  شنادناخ  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دنزرف  رب  هک  یمتس 

هیزجت و يدودـحم  هیواز  زا  صاـخ و  هبنج  زا  اـهنت  میظع  هثداـح  نیا  زین  یهاـگ  و  دریگ . یم  رارق  هجوت  دروم  رتـمک  یخیراـت ،  تکرح 
یفرعم مایق  نیا  رد  یلـصا  فادـها  نیزگیاج  یعرف ،  لئاسم  هتخیمآ و  مهرد  یلـصا ،  لماوع  اب  یعرف  ياه  هزیگنا  ای  ددرگ و  یم  لـیلحت 

دیسر رظن  هب   ( مالـسلاامهیلع  ) یلع نب  نیـسح  مایق  رد  یعرف  یلـصا و  ياه  هزیگنا  ظلخ  زا  يریگولج  ثحب و  نیا  لیمکت  يارب  دوش . یم 
 ، مزال تاحیضوت  اب  ینامز و  بیترت  اب  ربتعم و  عبانم  زا  شتداهش ،  ماگنه  ات  هنیدم  زا  تکرح  ودب  زا  ار  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  اه و  همان 

مادقا نیا  تسا  دیما  دشاب . ترضح  نآ  راتفگ  ساسا  رب  راوگرزب ، نآ  مایق  لیلحت  ریـسفت و  يارب  یهار  ات  میدروآ  درگ  هعومجم  کی  رد 
هیلع  ) یلع نب  نیسح  تیصخش  نانچ  نآ  تسناد  دیاب  دریگ . یم  رارق  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  ابطخ ، زا  یمیظع  فیط  لابقتـسا  دروم  ، 

هار يادهـش  تقیقح و  قح و  ناعفادـم  زا  کی  چـیه  تسا ،  حرطم  هعماج  نایم  رد  تیمولظم  يراکادـف و  تعاجـش ،  ظاـحل  زا   ( مالـسلا
هحون ندرک و  هیرگ  یثارم ،  راعـشا و  ندورـس  يراوگوس ،  سلاجم  يرادازع و  ياهتءایه  لیکـشت  دنتـسین . حرطم  دح  نیا  رد  تلیـضف ، 
تدارا راهظا  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  ءادهشلادیس ، ترضح  تبیصم  رد  هک  يدح  رد  فسءات  رثءات و  زاربا  هودنا و  نزح و  راهظا  ییارس ، 

هقباس یبهذم  نایاوشیپ  ینامسآ و  لاجر  زا  کی  چیه  هرابرد  تسا ،  هدیدرگ  نیجع  مالسا  خیرات  اب  ترـضح ،  نآ  سدقم  ناتـسآ  هب  هک 
دنک یمن  دای  ارم  ینم  ؤم  چـیه  مکـشا ،  هتـشک  نم  یکب ؛  الا  نم  ؤم  ینرکذـی  ةربعلا  لیتق  انا  دومرف : ترـضح  دوخ  هک  هنوگنامه  درادـن ؛

زا هناگیب  دارفا  یتح  ناهج و  ناناملسم  همه  تسا و  خیرات  هدش  هتخانش  هرهچ  کی  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح اذل  ( 2 . ) دیرگ یم  هکنیا  رگم 
طسب وا  هک  دنناد  یم  هکلب  دنسانش  یم  ار  وا  يابیز  مان  اهنت  هن  نارادازع و  همه  دنتـسه و  انـشآ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح زیزع  مان  اب  مالـسا 

لاـس نابعـش  موس  رد  وا  هک  دـنناد  یم  و  تسارهز .  همطاـف  و  مالـسلا )  هیلع   ) یـضترم یلع  دـنزرف  و  هلآ )  هیلع و  هللا  لـص   ) ادـخ لوسر 
. دشاب یم  شنایعیش  هاگترایز  شهاگلتق ،  رد  وا  رهطم  ربق  دیسر و  تداهش  هب  البرک  رد  لاس 61  يءاروشاع  رد  دلوتم و  ترجه ،  مراهچ 
رد وا  نارای  هرامـش  دنناد  یم  دـنهاگآ - . وا  زادـگناج  تداهـش  هعقاو  زا  دـنناد و  یم  ار  وا  نادـنزرف  نارهاوخ و  ناردارب ،  مان  ناگمه  - 

بلاطم بلاطم و  نیا  اب  ترـضح  نآ  نارادازع  همه  يرآ ،  تسا .  هدوب  هچ  نانآ  تراـسا  تداهـش و  يارجاـم  دـندوب و  رفن  دـنچ  ـالبرک 
یناسک همه  ایآ  دنناد ؟ یم  ار  شتداهش  مایق و  هفسلف  وا  نارادازع  همه  ایآ  یلو  دنناد . یم  ار  اهنآ  دنتسه و  انشآ  وا  تداهش  هرابرد  رگید 

اهراسخر رب  کشا  لیـس  هک  یلاح  رد  يرادازع  مسارم  رد  یثارم و  راعـشا و  رد  ای  دنتـسه و  انـشآ  وا  مایپ  اب  دـنزیر ، یم  کـشا  وا  رب  هک 
الاو و فادها  تسا ،  هلآ )  هیلع و  هللا  لص  ( ) ادخ لوسر  دنزرف   ) سدقم ناتسآ  هب  فطاوع  تدارا و  لیـس  تکرح  رگنایب  تسا و  يراج 

یم تسا ،  يراج  اهنابز  رب  تبیـصم  رکذ  راعـش و  رعـش ، تروص  هب  هک  یتالمج  همه  و  تسا .  رولبتم  یلجتم و  مه  ترـضح  نآ  سدقم 
زا هتـساخرب  اهنآ  رتشیب  ای  دندیدرگ ؟ نآ  يادـف  شنارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح هک  دـشاب  تقیقح  نآ  يایوگ  یعقاو و  لاحنابز  دـناوت 
یم هئارا  وا  هشیدـنا  هدـیا و  و   ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  لاحنابز  ناونع  هب  هک  تسا  نانآ  هشیدـنا  رکف و  رگناـیب  ناگدـنیوگ و  فطاوع 

کی اهنت  هچ  رگ  ثداوح ،  نایب  هصق و  دید  زا  خیرات  هک  دنـشیدنا  یم  تیعقاو  نیا  هب  ام  ناگدـنیوگ  ابطخ و  نارادازع و  همه  ایآ  ددرگ ؟
زا اما  تشذگ ،  تشاذگ و  دیرفآ و  یتایانج  درک و  لاغـشا  ار  یمدرم  ياهزور  زا  یمایا  یموق و  کی  خیرات  زا  یتاظحل  هک  دراد  دیزی ) )

دراد دوجو  خیرات  تاظحل  اهنآ و  رود  مامت  رد  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم  رد  لاعف  هدنز و  يرـصانع  خـیرات ،  تسرد  حیحـص و  هاگدـید 
يدیزی نینچ  دوجو  زا  هکلب  تشادن ،  ور  ام  هعماج  رگا  دنتـسین و  میقع  هاگچیه  رـصانع ، نیا  دشاب و  نیرفآ  دـیزی  ارمتـسم  دـناوت  یم  هک 

یم یگدنز  یماظن  رد  هک  یلاح  رد  تشادن  یهاتوک  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح يازع  رد  دوب ، لفاغ  مه  زور  نیـسح  تخانـش  زا  دوب . لفاغ 
تشاد میمصت  هک  دوب  قیمع  نانچنآ  مالسلا )  هیلع   ) نیسح نانمشد  طلـست  دوب . نیـسح  بتکم  دض  نیـسح  دض  شا  همانرب  همه  هک  درک 

هن لبق و  اهتدم  زا  یتسیاب  تشاد ،  دوجو  هنامز  دیزی  نیسح و  زا  حیحص  تخانش  رگا  درادرب و  نایم  زا  دراد ، مالـسا  يوب  گنر و  هچ  ره 
لـصا زا  نامز .  دیزی  هن  دش و  یم  هتخانـش  نامز  نیـسح  هن  دوبن ، هرـس )  سدـق   ) ینیمخ ماما  رگا  و  دریگب . تروص  بالقنا  لاس 57 ، رد 
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ماما هشیدنا  رکف و  اب  لماک  یگنهامه  اه  هحون  اهراعـش و  یثارم ،  راعـشا ، زا  یمهم  شخب  هک  دوب  اجنیا  رد  نخـس   . میدش رود  عوضوم ، 
حیحص كرد  مدع  نآ ،  للع  زا  یکی  و  تسین .  دوهشم  الصا  ای  تسا و  گنر  مک  اهنآ  رد  اروشاع  مایپ  درادن و  وا  مایق  و  مالسلا )  هیلع  )

هچنآ اب  وا  طاـبترا  اـیوگ و  اـناوت و  هچ  ره  هدـنیوگ  رعاـش و  کـی  اریز  تسا ؛  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  نیـسح  ماـیق  اروشاـع و  هعقاو  زا 
هثداح کی  رد  مه  نآ  دوب ، دهاوخ  ناوتان  نآ  تقیقح  نایب  زا  زجاع و  نآ  تیعقاو  میـسرت  زا  مه  زاب  دـشاب ، کیدزن  دـنک ، یم  فیـصوت 

نآ رب  هک  يددعتم  ياه  هبنج  داعبا و  اب  نرق و  هدراهچ  زا  شیب  تشذگ  اب  نیـسحلا ،  هللادبعابا  مایق  اروشاع و  هثداح  دـننام  یخیرات  میظع 
غالبا فده و  نیا  میـسرت  هکنیا  رگم  تسا .  نکمم  ریغ  ای  لکـشم و  يداع ،  دارفا  يارب  نآ  حیحـص  لیلحت  هیزجت و  اقح  هک  هدوب  مکاح 
نانخس زا  میتفرگ  میمصت  ساسا ،  نیا  رب  میبایرد ،  وا  دوخ  مالک  زا  ار  تیعقاو  نیا  دشاب و   ( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  دوخ  زا  مایپ  نیا 

 ، ناحادم ارعـش ، زا  ترـضح  نآ  نادنمتدارا  رایتخا  رد  تساروشاع ،  هبنج  ياراد  هک  هاتوک  تارقف  اهزارف و  ترـضح ،  نآ  ياهراتفگ  و 
اوتحم مک  راعشا  یضعب  يرارکت و  انایحا  بلاطم  نیزگیاج  دنمشزرا ، یلاع و  میهافم  نیا  اجیردت  ات  دریگب  رارق  نارادازع  نایارس و  هحون 

 ، تسوا اب  هزراـبم  رد  تماقتـسا  تاـبث و  یـسانش و  نمـشد  سرد  تداهـش و  قشع و  سرد  اپارـس  هک  اروشاـع  نیـشنلد  ماـیپ  هدـیدرگ و 
مایپ شرتسگ  موهفم و  یب  تاکرح  بلاطم و  فذـح  رد  هک  تسا  طبریذ  نیلو  ؤسم  رب  یمالـسا ،  ماظن  رد  هک  هنوگناـمه  دـبای ، شرتسگ 

مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  مالک  زا  رت  نیریـش  رتالاب و  یمالک  هچ  يرآ ،  دنریگب . هدهع  رب  ار  يرتشیب  تیاده  شالت و  اروشاع ، یعقاو 
هک اجنآ  ات  روظنم ، نیا  نیمءات  يارب  وا ؟ مایپ  زا  رت  هدنزاس  رت و  هنادواج  یمایپ  هچ  و  وا !؟ راعـش  زا  رت  هدنبوک  رتایوگ و  يراعـش  هچ  و   ؟)

هبنج ود  ياراد  هک  اهمایپ  زا  یـضعب  میدومن و  لقن  يروآدرگ و  تاعوضوم ،  بسانت  هب  ار  ترـضح  نآ  دوجوم  ياهمایپ  تشاد ،  ناکما 
و دـهد . یم  لیکـشت  ار  هوزج  نیا  ياوتحم  فـلتخم ،  عوـضوم  هس  تسیب و  رد  ماـیپ  اعومجم 163  هک  تسا  هدـیدرگ  لـقن  ررکم  هدوب ، 

ۀلبقت مهللا  مراد .  یم  میدـقت  دـنا ، هتخیمآ  رد  مناج  قمع  هب  ار  تمـصع  نادـناخ  هب  تدارا  هک  مزیزع  رداـم  ردـپ و  حور  هب  ار  نآ  باوث 
هام 1375. رذآ  یمجن  قداص  دمحم  کمرک .  کنمب و 

 ( ع  ) نیسح ماما  مایپ  رد  هیما  ینب  و  ع )   ) تیب لها  یفرعم 

هراشا

هیما ینب  نینچمه  شیوخ و  صخش  و  هلآ )  هیلع و  هللا  لص   ) ربمایپ تیب  لها  شنانخـس ،  زا  ییاهزارف  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح 
نیا مهم  داعبا  راثآ و  زا  یکی  هک  تسا  هدومن  یفرعم  اصوصخ  ار  هیواعم )  نب  دـیزی  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم   ) نانآ ناـیم  زا  اـمومع و  ار 

هک دـنبایرد  هلآ )  هیلع و  هللا  لـص   ) ادـخ لوسر  دـنزرف  ناـبز  زا  ار  تقیقح  نیا  دنـشاب و  هتکن  نیا  هجوـتم  ناـیناهج  هک  تسا  نیا  یفرعم 
یـصخش و لماع  هزیگنا و  کی  البرک  هثداح  اروشاع و  هعقاو  هدـنروآدیدپ  یلـصا  لماع  نادـناخ و  ود  نیا  نایم  رد  عازن  گنج و  هزیگنا 

هدوب نادـناخ  ود  نیا  يداـقتعا  ینید و  رکفت  زرط  زا  هتـساخرب  قیمع و  هشیر  يءاراد  فـالتخا  نیا  هکلب  تسا  هدوـبن  یعطقم  اـی  يداـم و 
ربمایپ نادناخ  فلا -  دندوب . هتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  داضتم  فدـه  ود  اب  فلاخم و  ههبج  ود  رد  مالـسا  ربمایپ  تثعب  نارود  زا  هک  تسا 

هیلع و هللا  لص   ) ادخ لوسر  صخش  هلیسو  هب  هعماج  تیاده  یتسرپ و  هناگی  دیحوت و  هب  توعد  توبن ،  یحو و  نادناخ ،  نیا  رد  (ص ) 
. دبای ققحت  وا  ترتع  هلیـسو  هب  دیاب  زین  ناگناگیب  درب  تسد  زا  ناصقن و  ترایز و  زا  گرزب ،  فده  نیا  يرادـهگن  تفای و  ققحت  هلآ ) 
 ، نیکرـشم لماک  سءای  هکم و  حـتف  ات  دوب و  هلآ )  هیلع و  هللا  لص   ) ربمایپ تخـسرس  فلاخم  بیقر و  هشیمه  نادـناخ  نیا  هیما  ینب  ب - 

هکلب تشاد ،  رارق  هیواعم  نایفسوبا و  شود  هب  رفک  مچرپ  اهنت  هن  بازحا ،  دحا و  ردب ، گنج  رد  هدوب و  نآرق  مالسا و  اب  گنج  لاح  رد 
رد نانآ  هارمه  هب  كرـش ،  نایهاپـس  زا  يونعم  تیامح  یحور و  تیوقت  ناونع  هب  زین  نایفـسوبا  رـسمه  دنه ) ، ) اهگنج نیا  زا  یـضعب  رد 

دوجو ینلع  گنج  كرـش و  هب  رهاظت  نانآ  يارب  هک  برعلا )  ةریزج   ) رد مالـسا  يزوریپ  زا  سپ  یلو  تفاـی .  یم  روضح  گـنج  نادـیم 
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مالسا اب  هتشذگ  هنیک  ینمشد و  نامه  لمع ،  رد  رما و  نطاب  رد  اما  دنتفریذپ ، ار  مالـسا  ارهاظ  دیدرگ و  لدبم  قافن  هب  رفک  نیا  تشادن ، 
یلعا دـح  هب  ار  یعقاو  ناناملـسم  رب  متـس  ملظ و  قاـفن ،  نیا  راـنک  رد  دیـسر ، تردـق  هب  هیواـعم  هک  هاـگنآ  دـندومن و  بیقعت  ار  نآرق  و 

نب نیسح  يرآ ،  تسا .  هدیـسر  قساف  دیزی  وا  دنزرف  هب  تبون  کنیا  دیـشک و  ریجنز  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  ناوریپ  هدیناسر و 
ینب داسف  مه  تسا و  هدومن  یفرعم  ار  شدوخ  مه  هتفگ و  نخـس  تیب  لها  زا  مه  شیاهراتفگ ،  اهمایپ و  يالبال  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

هب ار  ترـضح  نآ  ياهمایپ  کنیا  تسا .  هتخاس  المرب  ار  دـیزی  فارحنا  داسف و  هیواعم و  ملظ  نینچمه  مالـسا و  اـب  ناـنآ  ینمـشد  هیما و 
 : میروآ یم  لقتسم  شخب  دنچ  تروص  هب  میدومن  هراشا  هک  یبیترت 

 ( ع  ) تیب لها  یفرعم   - 1

توبن و نادناخ  مییام  ریما )! ( )) 3  .) متخ انب  هللا و  حتف  انب  ۀمحرلا  طبهم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا   - 1/1
عورـش ام  نادناخ  زا  ار  مالـسا )   ) دوخ نییآ  نید و  دنوادخ ، یهلا .  تمحر  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  ندـعم 
هنیدم رادناتسا  ۀبقع )  نب  دیلو   ) خساپ رد  ار  تالمج  نیا   ( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  دومن .) دهاوخ  متخ  ام  نادناخ  اب  ار  نآ  و  هدرک ، 

يو اب  هیواعم )  نب  دـیزی   ) روتـسد قبط  ترـضح  نآ  هک  دومن  داهنـشیپ  هدرک و  حرطم  ار  هیواعم  گرم  نایرج  وا  هک  هاـگنآ  دومرف ، داریا 
نیرئاسلا مهل و  سیل  ام  نیعدملا  ءال  ؤه  نم  رمءالا  اذـه  ۀـیالوب  یلوا  هلآ )  هیلع و  هللا  لص   ) دـمحم تیب  لها  نحن  و   - 2/1 دیامن . تعیب 

یعدم قحان  هب  هک  هیما )  ینب   ) نانیا هن  میراوازس  هتـسیاش و  هعماج ،  يربهر  تموکح و  هب  دمحم  نادناخ  ام  اهنت  ( ) 4  ) ناودعلا روجلاب و 
نب نیـسح  هبطخ  زا  یـشخب  تالمج  نیا  دنا .) هتفرگ  شیپ  رد  ار  ادخ ) نید  اب   ) ینمـشد هار  داسف و  ملظ و  هار  هشیمه  دنتـسه و  ماقم  نیا 

 ( یحایر دیزی  نبرح   ) نایهاپـس شیوخ و  باحـصا  زا  نیرـضاح  هب  رـصع  زامن  زا  سپ  فارـش )   ) لزنم رد  هک  تسا   ( مالـسلا هیلع   ) یلع
ةدئفا و اراصبآ و  اعامسا و  انل  تلعج  نیدلا و  یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  ةوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  ینا  مهللا   - 3/1 دومرف . داریا 
ار ام  یتخومآ و  ام  رب  ار  نآرق  يدیشخب و  تمارک  ار  توبن  ام  نادناخ  رب  هک  متسه  وت  رازگـساپس  ایادخ ! (. ) 5  ) نیکرشملا نم  انلعجت  مل 
زا ار  ام  هک  مشاب  یم  وت  رازگـساپس  و  يدومرف .  اطع  نشور  بلق  و  نیب )  قح   ) مشچ و  ونـش ) قح   ) شوگ ام  رب  يدومن و  انـشآ  تنییآ  اب 
اب نارای  افواب و  تیب  لها  يارب  اروشاع ) بش   ) رد هک  تسا  ترـضح  نآ  هبطخ  زا  یـشخب  مه  تالمج  نیا  يدادـن .)  رارق  كرـشم  هورگ 

(6  . ) بیرق عیمس  کنا  انقح  كانبصغ  انملظ و  نم  مصقاف  هتبارق  هتیرذ و  کیبن و  تیب  لها  انا  مهللا   - 4/1 تسا .  هدومرف  داریا  شیافص 
نک لیلذ  دندرک ، بصغ  ار  ام  قح  دندومن و  متس  ام  رب  هک  ار  یناسک  میتسه ،  وا  هریـشع  موق و  نادنزرف و  وت و  ربمایپ  نادناخ  ام  ایادخ ! )
زور رد  تسا ،  نیرفن  اـعد و  رب  لمتـشم  هک  ار  هلمج  نیا  ماـما ،  یتسه .)  رتـکیدزن  همه  زا  ناـنآ  رب  اونـش و  تناگدـنب  ياـعد  رب  هک  وت  ، 

ربمایپ دـنزرف  حـیاصن  ظعاوم و  یلو  دومن ، هظعوم  تحیـصن و  ار  هفوک  مدرم  لـصفم ،  ینارنخـس  یط  رد  هک  دومرف  داریا  هاـگنآ  اروشاـع 
یم نخس  قح  هب  هک  یماما  مالک  ندینش  زا  نانآ  اریز  دیدرگن ؛ عقاو  رث  ؤم  مدرم  نآ  گنس  زا  رت  تخـس  ياهلد  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  لص  )

هتثرو و هئایصوا و  هءایلوا و  هلها و  انکو   - 5/1 دندوب . هدرک  ایند  فراخز  هب  ندیسر  گنج و  هدامآ  ار  دوخ  دنتشاد و  عانتما  ابءا و  دیوگ 
وا يایصوا  ایلوا و  ربمایپ و  نادناخ  ام  و  ( ) 7  ) هالوت نمم  انیلع  قحتسملا  قحلا  کلذب  قحا  انا  ملعن  نحن  و  سانلا ...  یف  هماقمب  سانلا  قحا 
هن میدوب  تموکح )   ) قح نیا  هتـسیاش  هک  میناد  یم  ام  و  میتسه ...  تما  نایم  رد  وا ، ماقم  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  هتـسیاش  قحب و  ناثراو  و 

نارـس هب  هکم  زا  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  همان  زا  ییاهزارف  هلمج  ود  نیا  دـنتفرگ .) تسد  هب  قحان  هب  ار  نآ  هک  یناـسک 
 . میا هدومن  لقن  مالسلا ))  هیلع   ) یلع نب  نیسح  نانخس   ) باتک رد  ار  همان  نیا  حورشم  نتم  ام  دنا ، هتشاگن  هرصب  مدرم 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  یفرعم   - 2

ای وت  رب  مالس  ( ) 8  ) کتما یف  ینتقلخ  يذلا  کطبـس  کتخرف و  نبا  کخرف و  ۀـمطاف  نب  نیـسحلا  انا  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا   - 1/2
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رارق دوخ  نیـشناج  هعماج ،  تیاده  يارب  هک  متـسه  ترتخد  شوغآ  وت و  شوغآ  هتفای  شرورپ  همطاف و  دـنزرف  نیـسح ،  نم  هللا !  لوسر 
يوس هب  هنیدـم  زا  تفرگ  میمـصت  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هک  تسا  یترایز  نیلوا  ياهزارف  زا  هلمج  نیا  يا .)  هداد 

 ، تسا هدیدرگ  هجوتم  وا  رب  دیزی  اب  هزرابم  هفیظو  ناونع  هب  هک  یمهم  عوضوم  رد  ترایز و  ار  ادخ  لوسر  شدج  ربق  دنک ، تکرح  هکم 
دق ام  رمالا  نم  ینرضح  دق  کیبن و  تنب  نبا  انا  و  هلآ )  هیلع و  هللا  لص   ) دمحم کیبن  ربق  اذه  مهللا   - 2/2 دنک . دادمتسا  ترضح  نآ  زا 
زا تدوخ  هک  تسا  هداد  خر  يرما  نم  يارب  هکنیا  متسه  وت  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  تسا و  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ایادخ ! ( . ) 9  ) تملع

ۀمطاف نبا  یلع و  نب  نیـسحلا  اناف   - 3/2 دشاب . یم  هنیدـم  زا  تکرح  هناتـسآ  رد  ترـضح ،  نآ  مود  ترایز  زا  زارف  نیا  و  یهاگآ .)  نآ 
زا ییاهزارف  ءزج  یفرعم ،  نیا  متـسه ).  ادـخ  ربماـیپ  رتخد  همطاـف ،  دـنزرف  یلع و  دـنزرف  نیـسح  نم  مدرم )!  ( )) 10  ... ) هللا لوـسر  تنب 

اهیا  - 4/2 میا .  هدروآ  یلع )  نب  نیـسح  نانخـس   ) باـتک رد  نآ  حورـشم  نتم  هک  تـسا  ( 11  () هـضیب  ) لزنم رد  ترـضح  نآ  ینارنخس 
هیصو نباو  مکیبن  تنب  نبا  تسلا  یتمرح ،  كاهتنا  یلتق و  لحی  لها  اورظناو  اهوبتاع ، مکسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  انا ، نم  ینوبسنا  سانلا ! 
یمع رایطلا  رفعج  سیلوا  یبا ؟  مع  ءادهـشلادیس  ةزمح  سیلوا  هبر ،  دنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قدصملا  هللااب و  نینم  ؤملا  لوا  همع و  نباو 

 ، متسه یسک  هچ  نم  هک  دییوگب  ارم  بسن  مدرم !  يا  ( ) 12 ( ؟...  ۀنجلا لها  بابش  دیس  ناذه  یخالو :  یل  هللا  لوسر  لوق  مکغلبی  ملوا  ، 
و تسا ؟  زیاج  اور و  امش  يارب  نم  میرح  تمرح  نتسکش  مهرد  نم و  نتشک  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپ 

ایآ و  متسین ؟  دروآ ، نامیا  هک  یسک  نیلوا  دنزرف  امش و  ربمایپ  مع  رسپ  یصو و  دنزرف  نم  ایآ  و  متسین ؟  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ 
يومع رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟  نم  ردپ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  ایآ  متسین ؟  دومن ، قیدصت  ار  ربمایپ  تلاسر  هک  یسک  نیلوا  دنزرف  نم 

ینا نوکشتفا   - 5/2 دنتشهب .)... ناناوج  رورـس  ود ، نیا  دومرف : مردارب  نم و  هرابرد  هک  دیا  هدینـش  ار  ادخ  لوسر  راتفگ  ایآ  تسین ؟  نم 
کـش تیعقاو  نیا  رد  ایآ  مدرم !  يا  ( ) 13  ) مکریغ یف  ـالو  مکیف  يریغ  یبن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هللاوف  مکیبـن ،  تنب  نیا 

يربمایپ دنزرف  امش ، ریغ  امش و  نایم  رد  هن  برغم و  قرـشم و  نایم  رد  هن  دنگوس ! ادخ  هب  متـسه ؟  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  دیراد 
اروشاع زور  رد  هک  تسا  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  حورـشم  ینارنخـس  نیلوا  ياهزارف  هلمج  زا  زارف ، ود  نیا  درادن .) دوجو  نم  زجب 

هب ( ) 14  ) هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  قحلاب  نیادـلاو  طسقلاب  ذـخآلا  باتکلاب و  لماعلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف   - 6/2 تسا .  هدومرف  داریا 
هدوب و قح  مزالم  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  لدع  هار  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یسک  نیتسار  ياوشیپ  قح و  هب  ماما  دنگوس ! مناج 
اه همان  خساپ  رد  هک  يا  همان  نمـض  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ار  هلمج  نیا  دـنک .) ادـخ  نامرف  يادـف  فقو و  ار  شیوخ  دوجو 

نیا اب  ار  شدوخ  نمض ،  رد  تسا و  هدومرف  موقرم  تشاد ،  لاسرا  لیقع  نب  ملـسم  هلیـسو  هب  تشاگن و  هفوک  مدرم  ررکم  ياهتـساوخرد 
ءال ؤه  ۀـنجلا و  یف  ءال  ؤه  اهیلا ، اوباجءاف  ۀلالـض  یلا  اعد  ماما  و  هیلا ،  اوباجءاف  يدـه  یلا  اعد  ماما   - 7/2 تسا .  هدومن  یفرعم  فاـصوا 

تبثم خساپ  ودـب  یهورگ  دـناوخ و  یم  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوس  هب  تسرد و  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسه  يربهر  ماما ،  ( ) 15  ) رانلا یف 
يو زا  مه  یهورگ  دـناوخ ، یم  یتخبدـب  تلالـض و  يوس  هب  هک  تسه  مه  يرگید  ربـهر  اوشیپ و  دـننک و  یم  يوریپ  وا  زا  دـنهد و  یم 

هک دومرف  یـصخش  خساپ  رد  هیبلعث )   ) لزنم رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) ماما خزود .)  رد  نانیا  دنتـشهب و  رد  نانآ  دـننک ، یم  يوریپ 
زارف ود  نیا  رد  خساپ  هچرگ  تشاد  هجوت  دیاب  حیـضوت :  ( 16  ...() مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  : ) دومن لا  ؤس  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت 

رد ندش  ادف  هعماج و  رد  تلادـع  طسق و  يارجا  نآرق و  ياهروتـسد  هب  ندرک  لمع  هک  یعقاو  ربهر  طیارـش  اهنآ  رد  تسا و  یلک  ریخا ،
، زور نآ  طیارـش  رد  یلو  تسا  هتفر  نخـس  تلالـض ،  ياوشیپ  تیادـه و  ياوشیپ  اوشیپ ؛ عون  ود  زا  نینچمه  هدـیدرگ و  حرطم  ادـخ  هار 

نآ زجب  دریگب  هدـهع  هب  ار  هعماج  حیحـص  يربهر  تلالـض ،  نایاوشیپ  هلباقم  رد  هک  یـسک  طیارـش و  نینچ  اب  ربهر  ماـما و  نیا  قادـصم 
 . یلک نایب  اب  تسا   ( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  یفرعم  عقاو  رد  زارف ، ود  نیا  تسا و  هدوبن  ترضح 

هیما ینب  یفرعم   - 3
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هشیر قیمع و  ملس  هلآ و  هیلع و  لص  ربمایپ  نادناخ  اب  هیما )  ینب   ) ینمـشد تلادع و  میدومن ،  هراشا  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب 
، دیسر تردق  هب  هیواعم  تفای و  تسد  تموکح  هب  هداوناخ  نیا  هک  هاگنآ  هکلب  دوبن ، مالـسا  ردص  ربمایپ و  نارود  هب  رـصحنم  هدوب و  راد 
هن تسا و  تایح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  لص  ادخ  لوسر  هن  کنیا  اریز  دومن ؛ ارجا  رت  قیقد  هبساحم  اب  رتدیدش و  تروص  هب  ار  ینمشد  نیا 

هجوتم و مالسا  یعقاو  نایماح  ربمایپ و  تیب  لها  هب  ار  توادع  نیا  دیاب  اذل  تسا و  حیحص  مالسا  رهاوظ  اب  هزرابم  گنج و  هتـشذگ  دننام 
رهاوظ هب  هعماج  هدوت  عالطا و  یب  رما ، تقیقح  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  دنزاس و  زکرمتم  هللا  لوسر  قح  هب  نانیـشناج  رد 

رد نآ  رارکت  هیما و  ینب  ینمـشد  قمع  نایب  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تساجنیا  رد  دنلفاغ ، قیاقح  كرد  زا  دـنا و  هتـسبلد  رما ،
نید رد  فیرحت  كان و  رطخ  دیاقع  دـیلپ و  راکفا  زا  هدرپ  دـنک و  زاربا  ار  تیعقاو  نیا  زا  يا  هشوگ  تسا  هتـساوخ  فلتخم ،  ياهتبـسانم 

یلماع چیه  اب  نآ  هلعـش  هک  تیب  لها  هب  تبـسن  رد  نانآ  توادـع  هنیک و  شتآ  دـنزب و  رانک  تسا ،  هدـمآ  دوجو  هب  نایوما  هلیـسو  هب  هک 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  لـتق  زا  رتمک  هب  تیب  لـها  اـب  دوخ  ینمـشد  يارجا  رد  تسـشن و  دـهاوخن  ورف  ربماـیپ ، نادـنزرف  نوخ  نتخیر  زجب 

 - يرکف هشیر  توادـع ،  نیا  نوچ  مینادـب  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دزاس . المرب  دـیدرگ ، دـهاوخن  یـضار  شنادـنزرف  تراسا  شناراـی و 
دوجو ییاه  هیما  ینب  يرـصع ،  ناـمز و  ره  رد  هکلب  تسین  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  لـص  ربماـیپ  نارود  هب  رـصحنم  اذـل  دراد ، يداـقتعا 

دننکن و جراخ  هنحص  زا  ار  ناناملسم  ات  بوکرس و  ار  مالسا  ات  دوخ  هدیقع  هب  دنتـسه و  زیتس  گنج و  رد  نیملـسم  مالـسا و  اب  هک  دنراد 
ۀعاط اومزل  دـق  ءـالوه  نا   - 3 ناطیـش 1 /  ناوریپ  هیما  ینب  تفر .  دـهاوخن  ناشمـشچ  هب  تحار  باوـخ  دنـشکن ، تلذ  ریجنز  هب  ار  ناـنآ 

و ( ) 17  ... ) هلالح اومرح  هللا و  مارح  اولحا  یفلاب ء و  اورثاتـسا  و  دودحلا ، اولطع  و  داسفلا ، اورهظا  و  نامحرلا ،  ۀـعاط  اوکرت  و  ناطیـشلا ، 
لیطعت ار  یهلا  نیناوق  دودح و  جـیورت و  ار  داسف  دـنا . هدومن  ضرف  دوخ  رب  ار  ناطیـش  تعاطا  كرت و  ار  ادـخ  تعاطا  هیما )  ینب  نانیا ( 

هیما ینب  ضرعم  رد  تالمج ،  نیا  دنا .)  هدرک  مارح  وا  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دنا . هداد  صاصتخا  دوخ  رب  ار  لاملا  تیب  دنا . هدرک 
 ( یحایر دـیزی  نب  رح   ) نایهاپـس دوخ و  نارای  هب  باطخ  هضیب )  لزنم   ) رد هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  زا  ییاهزارف 

یلع ابلا  متحبصاف  انوع ، مکودع و  اهانج  یتلا  نتفلا  ران  انیلع  متـششح  و   - 2/3 ع )   ) تیب لها  ناناملسم و  نانمـشد  هیما  ینب  دومرف . داریا 
رب دوب ، هتخورفارب  ام  نمشد  امش و  نمشد  هیما )  ینب   ) هک ار  يا  هنتف  شتآ  هفوک )  مدرم   ) امش و  ( ) 18  ) مکئادعال مهیلع  ادی  و  مکئایلوا ، 

ینارنخـس نیمود  ياهزارف  زا  هلمج ،  نیا  دـیدومن .)  اپ  رب  هنتف  ناـتنایاوشیپ  هیلع  رب  ناتنامـشد  زا  تیاـمح  هب  دـیتخاس و  رو  هلعـش  اـم  هیلع 
اوبلط و  تربصف ،  یلام  اوذخا  و  تربصف ،  یضرع  اومتش  هیما  نا  مره !  ابا  ای   - 3  / 3 تسا .  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

ارم مارتحا  ییوگازسان ،  یـشاحف و  اب  هیما  ینب  مره !  ابا  يا  ( ) 19  ) اعطاق افیـس  الماش و  الذ  هللا  مهـسبلیف  ین  اوتقیل  هللا  میا  و  تبرهف ،  یمد 
رهش و دنزیرب ، ار  منوخ  دنتساوخ  نوچ  مدرک و  ییابیکش  زاب  دنتفرگ ، تسد  زا  ار  متورث  مدومن ،  رایتخا  توکس  ربص و  دنتسکش ، مه  رد 

نارب يریـشمش  ریگارف و  یتلذ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  هیما  ینب  نامه  دـنگوس ! ادـخ  هب  و  مدومن .  كرت  ار  شیوخ  راید 
نباـی درک  لا  ؤس  هک  هاـگنآ  دومرف ، مرهوبا )   ) ماـن هب  خـساپ  رد  همیهر )  لزنم   ) رد مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  هلمج  نیا  دومن .)  دـهاوخ  ـالتبم 

هذه اوجرختـسی  یتح  ینوعدی  هللا ال  و  معلا ...!  نبا  ای   - 3  / 4 دیوش ؟ جراخ  ناتدج  مرح  زا  هک  تشاداو  ار  امـش  یلماع  هچ  هللا !  لوسر 
رد ار  هلمج  نیا  ماما  دنزیرب .)  ارم  نوخ  هکنیا  رگم  دراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  هیما  ینب  دنگوس ! ادخ  هب  مع !  رسپ  ( ) 20  ) یفوج نم  ۀقلعلا 

نالـسع اهعطقت  یلاصواب  یناـک   - 5/3 دومرف . داریا  دوـب ، قارع  هب  ترـضح  نآ  رفـس  فلاـخم  هک  ساـبع )  نب  هللادـبع   ) هب خـساپ  نمض 
رد هیما )  ینب  ناوریپ   ) اهنابایب ناگدـنرد  هک  منیب  یم  ایوگ  ( ) 21  ) ابغـس هیرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نالمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  تاوفلا 

ماما دننک .)  یم  رپ  ار  دوخ  ياهنابنا  وریـس  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  هعطق و  هعطق  ارم  ندب  ياضعا  البرک ، سیواون و  نایم  رد  ینیمزرس 
قارع يوس  هب  زور  نامه  حبص  دومرف و  داریا  هکم  رد  تصش  لاس  هجحیذ  متـشه  بش  رد  يا  هبطخ  نمـض  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع 
ادخب ( ) 22  ... ) مهتجاح یف  اوضقی  یتح  ینوج  رختـس  ـال  ماوهلا  هذـه  نم  ۀـماه  رحج  بقث  یف  تنک  ول  هللا !  میا  و   - 6/3 دومن . تکرح 
نیسح دندرگ .)  لیان  دوخ  هتساوخ  هب  نم  نتشک  اب  ات  دیشک  دنهاوخ  نوریب  ارم  هیما )  ینب   ، ) مشاب مه  يا  هدنرپ  هنایـشآ  رد  رگا  دنگوس !
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یـضار و هکم  زا  ترـضح  نآ  ندش  جراخ  هب  نطاب  وا  هک  دومرف  هکم  رد  ریبز )  نب  هللادبع   ) خـساپ رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
ینوفاخا و ءاوه  نا   - 3  / 7 داد !! یم  مه  تدعاسم  کمک و  هدـعو  یهاگ  هکم و  رد  تماقا  داهنـشیپ  رما ، رهاظ  رد  یلو  دوب ، لاحـشوخ 

همه نیا  هفوک  لها  رگید ، فرط  زا  دندومن و  فیوخت  دـیدهت و  ارم  هیما )  ینب   ) نانیا یفرط  زا  ( ) 23  ) یلتاق مه  ۀفوکلا و  لها  بتک  هذه 
زا یـشخب  هلمج ،  نیا  دیناسر .)  دـنهاوخ  لتق  هب  ارم  هیما )  ینب  روتـسد  هب  هک (  دنتـسه  هفوک  مدرم  نیمه  دنداتـسرف و  نم  يارب  همانتوعد 
هللا لوسر  نبای  دومن  لا  ؤس  هدرک و  تاقالم  ترضح  نآ  اب  قارع  ریسم  رد  هک  یصخش  لا  ؤس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  خساپ 
 !... هللادبع ای   - 3  / 8 تسا ؟  هدناشک  فلع  بآ و  یب  نابایب  نیا  هب  دوخ  راید  رهش و  زا  ار  امش  يا  هزیگنا  هچ  داب ! وت  يادف  ردام  ردپ و  ! 

ارم نوخ  هکنیا  ات  دـنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  هیما  ینب  ادـخ ! هدـنب  يا  ( ) 24  . ) یفوج نم  ۀقلعلا  هذـه  اوجرختـسی  یتح  ینوع  دـیال  هللا  و 
اریز دومرف ؛ ناذول )  نب  ورمع   ) مان هب  یصخش  خساپ  رد  البرک  یکیدزن  رد  هبقع )  نطب   ) لزنم رد  ترـضح  نآ  زین  ار  هلمج  نیا  دنزیرب .) 

ار الاب  هلمج  يو  خـساپ  رد  تساجک  امـش  دـصقم  هللا  لوسر  نبا  درک  لا  ؤس  دوب  هدـش  قحلم  ترـضح  نآ  هلفاـق  هب  لزنم  نیا  رد  هک  يو 
و ( )... 25  . ) يریغ بلط  نع  اولهذل  ینوباصا  ول  و  یننوبلطی ،  امنا  موقلا  ناف  مکنئادـم ،  مکداوس و  یف  اوقرقت  و   - ... 3  / 9 دومرف . داریا 

نارگید اب  يراک  دنبای ، تسد  نم  رب  رگا  دنتـسه و  نم  بیقعت  رد  اهنت  نانیا  اریز  دـیوش ، قرفتم  شیوخ  راید  رهـش و  هب  امـش  زا  کی  ره 
. دومرف داریا  شیوخ  نارای  هب  باطخ  دوخ ، ینارنخس  نمض  رد  اروشاع و  بش  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دنرادن .) 

هیواعم یفرعم   - 4

زا یمالـسا )  ياهتیـصخش  زا  نیرـضاح  امـش   . ) ) متدهـش متملع و  متیار و  دق  ام  انتعیـشب  انب و  لعف  دق  ۀعاطلا  اذه  ناف  دـعب ، اما   - 4  / 1
زارف و نیا  حیضوت :  دیتسه .)  وا  ياهیرگمتـس  دهاش  دیهاگآ و  هتـشاد ،  اور  ام  نایعیـش  ام  هب  تبـسن  هیغاط  رابج  نیا  هیواعم  هک  یتایانج 

عـضو زا  یلامجا  میـسرت  وا و  هناملاظ  هنارباج و  تموکح  هیواعم و  یفرعم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تاـشیامرف  زا  هدـنیآ  زارف  هس 
ینم نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  زا  فلتخم  ياهـشخب  هیواعم ،  تموکح  نارود  رد  نانآ  تیمولظم  تیب و  لها  نایعیش 

و اتفگـش !  ) میحر ریغ  مهب  نینموملا  یلع  لماع  مولظ و  قدـصتم  موشغ و  شاغ  نم  ضرالا  بجا و  یلام ال  و  اـبجع ! اـیف   - 4  / 2 تسا . 
یم متس  شیتایلام  نیرومام  هک  تسا  هیواعم )  نوچ   ) يراکمتس زابلغد و  درم  فرـصت  رد  هعماج  هک  یلاح  رد  میـشابن  هدز  تفگـش  ارچ 

هتشیعم یلع  فعضتسم  نیب  روهقم و  دبعتسم  نیب  نمف   - 4  / 3 دنتسه .)  نشخ  محر و  یب  نانموم  رب  شنارادنامرف  نارادناتسا و  دنزرو و 
رد نانموم (  زا  یهورگ   ) رابجلا یلع  ةازج  رارـش و  ـالاب  ءادـتقا  مهئاوهاـب ،  يزخلا  نورعـشتسی  و  مهئاراـب ،  کـلملا  یف  نوبلقتی  بولغم ، 

تسد نامکاح  هک  یلاح  رد  ناشنان  بآ و  نیمءات  مرگرس  هک  یناگراچیب  رگید ، هورگ  هتفوکرـس و  دنتـسه  یناگدرب  دننام  وا ) تموکح 
زا اریز  دنروآ ، یم  راب  هب  ییاوسر  شیوخ ،  ياهیزابـسوه  اب  دنرو و  هطوغ  شیوخ  يرگ  هطلـس  تموکح و  داسف  بالجنم  رد  وا ، هدناشن 

مهل سانلا  و  ۀـطوسبم ،  اهیف  مهیدـیا  و  ةرعاش ،  مهل  ضرالاف   - 4  / 4 دننک .)  یم  یخاتـسگ  ادخ  ربارب  رد  هدومن و  يوریپ  يرارـشا  نانچ 
ریز رد  نیمز  ( ) 26  ) دیعملا ءادبملا  فرعی  عاطم ال  دیدش  ۀفعـضلا  یلع  ةوطـس  يذ  دینع و  رابج  نیب  نمف  سمال ،  دـی  نوعفدـی  ال  لوخ ، 

روشک زا  شخب  کی  رد  دـنرادن . ار  دوخ  زا  عافد  تردـق  دنتـسه و  ناـنآ  هدرب  مدرم  تسا .  زاـب  یتیاـنج  ره  هب  ناشتـسد  تسا و  ناـشیاپ 
تخـس يردـلق و  نانآ  رب  دـبوک و  یم  ار  ناـگراچیب  هک  تسا  یمکاـح  هاوخ و  دوخ  زرو و  هنیک  روتاـتکید و  تسا  یمکاـح  یمالـسا ، 

 (. ار ازج  زور  هن  دسانش و  یم  ار  ادخ  هن  هک  تسا  ییاورنامرف  رگید ، هطقن  رد  دنک و  یم  يریگ 

دیزی یفرعم   - 5

 : لوقی ص )   ) هللا لوسر  يدـج  تعمـس  دـقل  و  دـیزی ، لثم  عارب  ۀـمالا  تیلب  اذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  لاق  نیـسحلا و  عجرتساـف   - 5  / 1
هللا مه  التباف  اورقبی  ملف  ربنملا  یلع  ۀنیدملا  لها  هآر  دق  و  هنطب ،  اورقباف  يربنم  یلع  ۀیواعم  متیار  اذاف  نایفـس ،  لآ  یلع  ۀـمرحم  ۀـفالخلا 
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اریز دـناوخ ؛ ار  مالـسا  هحتاف  دـیاب  کنیا  میدرگ ،  یم  رب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادـخ  زا  ام  دومرف : ع )   ) نیـسح ماما  ( ) 27  . ) قسافلا دیزیب 
: دومرف یم  هک  مدینش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  يرآ ،  دنا ، هدش  التبم  دیزی  دننام  دساف  ییاورنامرف  کی  هب  تما 

ادخ لوسر  ربنم  هشرع  رد  ار  وا  مدرم  نوچ  دیشکب و  ار  وا  سپ  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  يزور  رگا  تسا و  نایفس  یبا  لآ  رب  تفالخ 
مالـسلا هیلع  ماما  خساپ  هلمج ،  نیا  دـینادرگ .)  التبم  قساف  دـیزی  ینعی  يو ،  زا  رتدـب  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندیناسرن ، شلتق  هب  دـندید و 

ار دیزی  اب  تعیب  يوما و  تموکح  اب  شزاس  داهنشیپ  هکم ،  يوس  هب  ترضح  نآ  تکرح  لبق  هنیدم و  رد  هک  مکح )  نب  ناورم   ) هب تسا 
یصخش دیزی  و  ( ) 28  .) هلثم عابی  یلثم ال  و  قسفلاب ،  نلعم  ۀمرحملا ،  سفنلا  لتاق  و  رمخلا ، براش  قساف  لجر  دیزی  و   - 5  / 2 دومن . یم 

رد ماما  مه ،  ار  هلمج  نیا  درک .)  دـهاوخن  تعیب  یـسک  نینچ  اب  نم ،  دـننام  يدرف  قسف و  هب  رهاظتم  شکمدآ ،  راوخبارـش و  قساف  تسا 
. دومن هئارا  ترضح  نآ  هب  ار  دیزی  اب  تعیب  داهنشیپ  هک  هاگنآ  دومرف  هنیدم  رادنامرف  هقیتع )  نب  دیلو   ) خساپ

 ( ع  ) نیسح ماما  مایپ  رد  هفوک  مدرم  شهوکن   - 6

یحور ناسون  لزلزت و  تلاح  هداد ،  رارق  شهوکن  تمالم و  دروم  ار  هفوک  مدرم  شنانخس ،  زا  زارف  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
عورـشم ریغ  يایاده  زا  هدافتـسا  مارح و  زا  هیذـغت  نآ ،  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  ار  نانآ  یتدـیقع  يرکف -  تابث  مدـع  ینکـش و  نامیپ  ، 

هراشا نانآ  یتدـیقع  ناماسبان  عضو  نیا  كاـن  رطخ  هجیتن  خـلت و  هرمث  هب  هاـگنآ  تسا ،  هدومن  حرطم  دوب ، هیواـعم  نارادـنامرف  ماـکح و 
اب ناشربهر و  ماما و  اب  ینمـشد  توادع و  نآرق و  مالـسا و  تخـسرس  نانمـشد  هیما  ینب  زا  نانآ  ناشغیرد  یب  تیامح  نآ  تسا و  هدرک 

تیرـشب خیرات  رد  هک  یتایانج  هدش و  هدامآ  يو  اب  گنج  هب  دنراد ، وا  زا  هک  یتخانـش  یهاگآ و  ملع و  اب  هک  دشاب  یم  ناشربمایپ  دنزرف 
للع و نامه  هب  يدارفا  تسا  نکمم  هک  خیرات  لوط  رد  ناناملـسم  همه  يارب  تسا  یـسرد  نیا  دـنا . هدـینادرگ  بکترم  تسا ،  هقباس  یب 

نانمـشد رایتخا  رد  المع  نآرق ،  زا  يوریپ  مالـسا و  ياـعدا  نیع  رد  دـندرگ و  فرحنم  دـیدرگ ، هفوک  مدرم  فارحنا  بجوم  هک  یلماوع 
تیبثت دییات و  نمـشد و  ههبج  تیوقت  بجوم  ناشتوکـس  یهاگ  یتح  دشاب و  نانآ  نامرآ  فادها و  ققحت  ریـسم  رد  ناشتکرح  مالـسا و 

ینوملـست و ال مکنا ال  مکتعیبب ،  مکلـسر  یلع  تمدـق  مکتبتک و  ینتتا  دـق  و   - 6  / 1 ددرگ . نارود  ياـه  هیما  ینب  نـالهاان و  تموکح 
یه ام  يرمعلف  مکقانعا  نم  یتعیب  متعلخ  مک و  دـهع  متـضقن  اولعفت و  مل  نا  و  مکدـشر ...  اوبیـصت  مکتعیب  یلع  متممتا  ناف  ینولذـخت ، 

ثکن نم  و  متعیـض ،  مکبیـصن  و  متاطخا ،  مکظحف  مکبرتغا ،  نم  رورغملاـف  ملـسم ،  یمع  نبا  یخا و  یباـب و  اـهومتلعف  دـقل  رکنب ، مکل 
لباقم رد  هک  دـیتسب  نامیپ  دـیدومن و  تعیب  نم  اب  دیداتـسرف ، نم  هب  هک  ییاـهکیپ  ماـیپ  اـه و  هماـن  هلیـس  هب  و   ... ) هسفن یلع  ثکنی  اـمناف 
شزرا تداعس و  هب  دیدوب ، یقاب  رادافو و  نامیپ  نیا  رب  رگا  کنیا  دیشک ، دیهاوخن  میرای  زا  تسد  تشاذگ و  دیهاوخن  اهنت  ارم  نمـشد ، 

هقباس یب  امـش  لمع  نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  دـینامن ، یقاب  دوخ  تعیب  رب  دـینک و  ینکـش  نامیپ  نم  اب  رگا  و  دـیا ... هتفای  تسد  دوخ  یناسنا 
دامتعا امـش  فرح  هب  هک  تسا  هدروخ  لوگ  یـسک  سپ  دیدومن ، راتفر  نینچ  نیا  مه  ملـسم  میومع  رـسپ  مردارب و  مردـپ و  اب  هک  تسین 

دیا و هداد  تسد  زا  ناگیار  هب  ار  دوخ  مهس  هدومیپ و  اطخ  هار  دوخ ، یمالسا  بیـصن  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  دیتسه  ینامدرم  امـش  دنک 
رد هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  زا  یشخب  تالمج ،  نیا  دیدرگ .)... دهاوخ  ررضتم  دوخ  دنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره 

ترد ام  هنوطوحی  مهتنـسلا ،  قعل  نیدـلا  و  ایندـلا ، دـیبع  سانلا   - 6  / 2 دوـمرف . داریا  یحاـیر )  دـیزی  نب  رح   ) نایهاپـس هب  هضیب )  لزنم  )
يوریپ ناـشنابز ،  هقلقل  نید  دنتـسه و  اـیند  ریـسا  هدرب و  هفوـک )  مدرم   ) مدرم نـیا  ( ) 29  .) نونایدـلا لق  ءالبلاب  اروصحم  اذاف  مهـشئاعم ، 

 (. دوب دنهاوخ  مک  نارادـنید ،  دـنریگب ، رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  دـشاب و  هافر  رد  ناشیگدـنز  هک  تساجنآ  ات  نید  زا  نانآ  ندومن 
شیوخ نارای  تیب و  لها  نایم  رد  البرک  هب  دورو  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  یلع  نب  نیسح  هبطخ  رد  هلمج  نیرخآ  زارف ، نیا 

هن مال )  فلا و   ) دـشاب و یم  هفوک  مدرم  دوجوم ، طیارـش  هبطخ و  لیذ  ردـص و  هنیرق  اب  ساـنلا )   ) زا روظنم  هکنیا :  حیـضوت  دومرف . داریا 
ههجوب ضرعا  و  مکیلع ،  هیف  هللا  متطخـسا  دق  رما  یلع  متعمتجا  دـق  مکارا  و   - 6  / 3 تسا .  یجراـخ )  دـهع   ) يارب هکلب  سنج )   ) يارب
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  لوسرلاب  متنما  ۀعاطلاب و  متررقا  متنا ،  دیبعلا  سئب  و  انبر ، برلا  معنف  هتمقن ،  مکب  لحا  و  مکنع ،  میرکلا 
(30  ... ) نودیرت امل  مکل و  ابتف  میظعلا  هللا  رکذ  مکاسناف  ناطیشلا  مکیلع  ذوحتسا  دقل  مهلتق ،  نودیرت  هترتع  هتیرذ و  یلا  متفحز  مکنا  مث 
زا ادـخ  ضارعا  بجوم  دـیا و  هتخیگنا  رب  دوخ  هیلع  رب  ار  ادـخ  مشخ  هک  دـیا  هدرک  عامتجا  يرما  يارب  هفوک )  مدرم   ) امـش هک  منیب  یم  )

ندرگ ادخ  نامرف  هب  هک  اهامـش  دیتسه  یناگدنب  هچ  ام و  يادـخ  تسوکین  هچ  تسا .  هداتـسرف  ورف  امـش  رب  ار  شبـضغ  هدـیدرگ و  امش 
 (. دیا هدرک  هدارا  هچنآ  رب  امش  رب  گنن  تسا ،  هدرب  امش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  هدیدرگ و  سپس  دیدروآ و  نامیا  شربمایپ  هب  دیداهن و 

تسا هدومرف  داریا  دعس ، رمع  نایهاپس  هب  باطخ  هک  تساروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  نیلوا  زا  یشخب  زارف ، نیا 
يرمال صاع  مکلک  و  نیکلهملا ،  نم  ناک  یناصع  نم  نیدـشرملا و  نم  ناک  ینعاطا  نمف  داـشرلا ، لـیبس  یلا  مکوعدا  اـمنا  و   - 6  / 4 . 

الا نوتـصنت !؟  ـالا  مکلی  و  مکبوـلق ،  یلع  هللا  عـبطف  مارحلا  نم  مکنوـطب  تئلم  مارحلا و  نم  مکتاـیطع  تلزخنا  دـق  یلوـقل ،  عمتـسم  ریغ 
تسا و ناگتفای  دشر  زا  دنک ، يوریپ  نم  ار  سک  ره  مناوخ ،  یم  ارف  تداعس  دشر و  هب  ار  هفوک )  مدرم   ) امش نم  ( )... 31 ( )!؟  نوعمست

ارم راتفگ  هک  دینک  یم  تفلاخم  نم  روتسد  اب  نایصع و  یـشکرس و  امـش  همه  کنیا  تسا .  ناگدش  كاله  زا  دزرو ، تفلاخم  سک  ره 
 ، هدـش هتـشابنا  اـهنآ  زا  امـش  ياهمکـش  هک  مارح  ياهاذـغ  رثا  رد  هدیـسر و  امـش  تسد  هب  هـک  مارح  يایادـه  رثا  رد  يرآ  دیونـش ، یمن 

نیا و  دیهد .)!؟ یمن  ارف  شوگ  منانخـس  هب  ارچ  دیوش !؟ یمن  تکاس  ارچ  امـش ! رب  ياو  تسا  هدز  رهم  امـش  ياهلد  رب  نینچ  نیا  دـنوادخ 
 ، عبانم رکذ  اب  ار  ینارنخس  ود  نیا  حورشم  ام  تساروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  نیمود  زا  هدنیآ ،  زارف  ود  زارف و 

ةذـبن بازحالا و  ذاذـش  ۀـمالا و  تیغاوط  نم  متنا  امناف  مکل  احبقف   - 6  / 5 میا .  هدومن  لقن  مالـسلا )  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس   ) رد
راهعلا یقحلم  ءایـصوالا و  ةرتع  يریبم  ءایبنالا و  دالوا  هلتق  ننـسلا و  یئفطم  باتکلا و  یفرحم  ماثالا و  ۀبـصع  ناطیـشلا و  ۀـثفن  باـتکلا و 

زا تما و  ناشکرس  زا  امـش  داب ! هایـس  ناتیور  ( ) 32  . ) نیـضع نارقلا  اولعج  نیذلا  نیئزهتـسملا  ۀـمئا  خارـص  نینموملا و  يذوم  بسنلاب و 
فیرحت ناراکتیانج و  هورگ  زا  امـش  دیا . هداتفا  ناطیـش  غامد  زا  دیا و  هتخادـنا  رود  هب  ار  نآرق  هک  دـیتسه  كرـشم  بازحا  ناگدـنامزاب 

ناوریپ امـش  دینک . یم  نک  هشیر  ار  ایـصوا  لسن  دیـشک و  یم  ار  ربمایپ  نادنزرف  هک  دـیتسه  ننـس  ناگدـننک  شوماخ  باتک و  ناگدـننک 
هک دیـشاب  یم  ناگدننک  ازهتـسا  نایاوشیپ  سر  دایرف  نانموم و  ناگ  دننک  تیذا  دندرک و  قحلم  بسن  هب  ار  ناگدازانز  هک  دیتسه  یناسک 

و مکقورع ،  هـیلع  تجـش  و  فورعم ،  مـکیف  لذـخلا  هللا !  لـجا و   - 6  / 6 دـننک .)  یم  روصت  اوـتحم  یب  موهفماـن و  ییاهـشخب  ار  نآرق 
(33  ... ) بصاـغلل ۀـلکا  ساـنلل و  یجـش  ةرمث  ثبخا  متنکف  مکرودـص  هب  تیـشغ  و  مکبولق ،  هیلع  تتبن  و  مکعورف ،  مکلوصا و  هتثاروت 

ثرا هب  ار  نآ  امش  هخاش  هنت و  راوتـسا و  نآ  رب  امـش  هشیر  گر و  هک  تسامـش  زراب  تافـص  زا  بیرف ،  رکم و  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ،  )
رد هک  دیتسه  هیبش  كرابمان  هویم  نآ  هب  تسا  دـیدرگ ، ولمم  نآ  اب  ناتیاه  هنیـس  هدومن و  دـشر  هدـیهوکن ،  تداع  نیا  اب  ناتیاهلد  هدرب و 

 (. دشاب اراوگ  نیریش و  رگمتس  قراس  ماک  رد  و  دنک ، ریگ  شا ،  هدید  جنر  نابغاب  يولگ 
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ماما و  تسا .  یناسنا  یقالخا  لیاضف  هنـسح و  فاـصوا  همه  رد  ماـما  يرترب  توبن -  دـننامه  لـصا  رد  هعیـش -  يداـقتعا  یناـبم  زا  یکی 
رارق نییاپ  حطـس  رد  لیاضف  ظاحل  زا  هک  یناسک  و  لوضفم )   ) نتـشاد مدـقم  اریز  دـشاب ؛ مدرم  داحآ  همه  زا  حـجرا  تما و  دارفا  لـضفا 

ار تقیقح  نیا  و  تسا .  یهلا  عیرـشت  نوناق  شنیرفآ و  متا  ماظن  فالخ  رب  تسردان و  القع  قیال ،  هتـسجرب و  دارفا  و  لـضاف )   ) رب دـنراد 
فیک مکل  اـمف  يدـهی  نا  ـالا  يدـهی  ـال  نما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  هک :  تفاـیرد  حوـضو  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ناوـت  یم 

رگم دوش  یمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  قح  يوس  هب  تیاده  هک  یـسک  ایآ  ( ) 34  .) نومکحت
يانعم هب  تسا ،  هدش  هتفرگ  میرک  نآرق  زا  هک  ماما )   ) هژاو الـصا  دـینک .) !؟ یم  يرواد  هنوگچ  دوش ، یم  هچ  ار  امـش  دـننک ؟ شتیادـه 

عضاوت و رد  شناد ،  ملع و  رد  یقـالخا ،  يونعم و  لـیاضف  همه  رد  هچ ؟  رد  قشمرـس  وگلا و  تسا .  قشمرـس )  وـگلا و  اوـشیپ ، ربـهر ، )
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اب هلباقم  ماـگنه  هب  ییابیکـش  ربص و  رد  هرخـالاب  و  تواخـس ...  مرک و  رد  تعاجـش ،  تداـبع و  رد  سفن ،  تزع  تمارک و  رد  ینتورف ، 
ناماما و زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما .)   ) موهفم تسا  نیا  نآرق و  مالـسا و  زا  عافد  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  رد  نمـشد و 

همه رد  وا  يرادـیاپ  تماقتـسا و  مایپ  دریگ ، یم  رارق  نمـشد  اب  هزرابم  هنحـص  رد  نوچ  هک  تساـهوگلا  نیا  زا  یکی  موصعم و  ناـیاوشیپ 
وگلا نایناهج  همه  يارب  شییابیکش  ربص و  راعـش  تسا ،  دنمزاین  وا  يراکادف  هب  مالـسا  هک  اجنآ  دنک و  یم  داجیا  كرحت  جوم و  اهناسنا 

سکعنم شرگید  ياهمایپ  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تاملک  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  مایپ  اـنعم و  نیا  ددرگ . یم  قشمرـس  و 
شیاهراعـش اهمایپ و  ریاس  زا  شیب  هدیـسر ،  ام  تسد  هب  رثن  مظن و  تروص  هب  هک  ترـضح  نآ  راتفگ  رد  اهراعـش  نیا  دادـعت  هدـیدرگ و 

ۀمرحملا سفنلا  لتاق  رمخلا  براش  قساف  لجر  دیزی  و   - 7  / 1 مینک :  یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  دروم  تسیب  اـجنیا  رد  هک  دراد  یلجت  روهظ و 
دوش و یم  روجف  قسف و  بکترم  اراکشآ  شکمدآ و  راوخبارش ، قساف ،  تسا  یـصخش  دیزی  و  ( ) 35  .) هلثم عیابی  یلثم ال  قسفلاب و  نلعم 
ار هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  میدومن ،  هراشا  هتشذگ  تاحفص  رد  هک  يروط  هب  درک .)  دهاوخن  تعیب  وا  لثم  يدرف  اب  نم  دننام  یصخش 
دومن و حرطم  ار  دیزی  اب  تعیب  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  هیواعم  گرم  زا  سپ  هک  دومرف  داریا  هنیدم  رادـنامرف  هبتع )  نب  دـیلو   ) خـساپ رد 

لباقم رد  هک  دناسر  یم  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تماقتـسا  يرادـیاپ و  دـنک ، یم  نایب  ار  دـیزی  داسف  هکنیا  نیع  رد  هلمج  نیا 
تلذ راب  ریز  هاگ  چیه  نم  انامه   ) ادـبا یـسفن  نم  ۀـیندلا  یطعا  ینا ال  و   - 7 هلثم 2 /  عابی  یلثم ال  و  داد : دـهاوخ  همادا  هزرابم  هب  داـسف ،

زا تکرح  زا  لبق  وا  هک  هاگنآ  دومن ، نایب  فرطا )   ) هب فورعم  رمع )   ) شردارب خساپ  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر .)  مهاوخن 
دیزی اب  دوش و  فرـصنم  رفـس  نیا  زا  ماما  هک  دومن  تساوخ  رد  لقن و  نسح  ماما  نابز  زا  ار  ماما  تداهـش  نایرج  البرک و  هثداح  هنیدم ، 

عالطا هب  دوب ، ثداوح  نیا  نایرج  رد  فرطا )  رمع   ) هچنآ زا  شیب  ار  دوخ  یهاگآ  هکنیا  نمض  يو  خساپ  رد  ترـضح  نآ  دنک ، شزاس 
لقن يو  يارب  دوب  هدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادـخ  لوسر  زا  هک  يروط  هب  ار  یبتجم  ماما  دوخ و  تداهـش  نایرج  هدـیناسر و  يو 

ول یخا ،  ای   - 7  / 3 تفر .)  مهاوخن  تلذ  راب  ریز  هب  ادـبا  اهراشف  همه  نیا  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب   : ) هک دومن  هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  درک ،
هاگهانپ چیه  تعسو )  همه  نیا  اب   ) ایند مامت  رد  رگا  دمحم )!  ) ردارب ( ) 36  .) ۀیواعم نب  دیزی  تعیاب  امل  يوام  اجلم و ال  ایندلا  یف  نکی  مل 

دمحم  ) شردارب خـساپ  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  داد .)  مهاوخن  هیواعم  نب  دـیزی  هب  تعیب  تسد  نم  مه  زاـب  دـشابن ، ياءاـجلم  و 
هارمه هب  دینکن و  تماقا  نیعم  رهش  کی  رد  امش  نم  هدیقع  هب  هک  دومن  داهنشیپ  نینچ  نیا  ترـضح  نآ  هب  يو  هک  هاگنآ  دومرف ، هفینح ) 
تعیب امـش  اـب  مدرم  رگا  دـیراد ، لیـسگ  اهرهـش  يوس  هب  ار  یناگدـنیامن  اـجنآ  زا  دـیریگب و  رارق  تسد  رود  هقطنم  کـی  رد  تنادـنزرف 

ینا ال و   - 7  / 4 دیدرگ . دهاوخن  دراو  امـش  رب  يا  همطل  مه  زاب  دندرک ، تعیب  نارگید  اب  رگا  دیروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  رکـش  دندومن ،
یتخبـشوخ و تداعـس و  زج  ار  گرم  راـب ) تلذ  طـیحم  نینچ  رد   ) نـم ( ) 37  .) امرب ـالا  نیملاـظلا  عم  ةاـیحلا  و  ةداعـس ،  ـالا  توملا  يرا 

مود زور  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  ینارنخـس  ياهزارف  زا  هلمج  نیا  مناد .)  یمن  تبکن  گنن و  زج  يزیچ  ار  نارگمتـس  نیا  اـب  یگدـنز 
ادخ هب  ( ) 38  . ) دـیبعلا رارف  رفا  و ال  لیلذـلا ،  ءاطعا  يدـی  مهیطعا  هللا ال  و   - 7  / 5 تسا .  هدوـمرف  داریا  ـالبرک  هـب  دورو  زا  سپ  مرحم ، 

ار هلمج  نیا  ماما  منک .)  یم  رارف  ناشربارب  زا  گنج و  هنحـص  زا  ناگدرب  دـننام  هن  مراذـگ و  یم  نانآ  تسد  رد  تلذ  تسد  هن  دـنگوس !
و ۀلذلا ،  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا ،  نیب  زکر  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا و   - 7  / 6 دومرف . داریا  اروشاع  زور  رد  دوخ  لوا  ینارنخس  نمـض  رد 

ۀعاط رث  ؤن  نا  نم  ۀیبا ،  سوفن  و  ۀـیمح ،  فونا  و  ترهط ،  تباط و  روجح  و  نونموملا ،  هلوسرو و  کلذ  انل  هللا  یبای  ۀـلذلا ،  انم  تاهیه 
 ( تداهش  ) ریشمش یهار  ود  نیب و  رد  ارم  هیامورف ،  دنزرف  و  دایز ) نبا   ) هیامورف نیا  هک  دیشاب  هاگآ  ( ) 39  ... . ) مارکلا عراصم  یلع  مائللا 

تلذ ياریذـپ  ام  هکنیا  زا  نانموم  شلوسر و  ادـخ و  اریز  میورب ؛  تلذ  راـب  ریز  هب  اـم  هک  تاـهیه !  تسا و  هداد  رارق  یگدـنز )   ) تلذ و 
میئل و دارفا  تعاطا  هک  دراد  یمن  اور  ام  ناردـپ  تفارـش  اب  سوفن  تریغ و  اب  ياهزغم  ام و  نارداـم  كاـپ  ياـهنماد  درادـن و  اـبا  میـشاب ، 
 . تسا اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نیمود  ياهزارف  زا  تالمج  نیا  میرادب .)  مدقم  تلیضف ،  اب  نادرم  هاگلتق  رب  ار  تسپ 

چیه هب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  ( ) 40  .) یمدـب بصخم  انا  هللا و  یقلا  یتح  نودـیری  امم  یـش ء  یلا  مهبیجا  هللا ال  اما و   - 7  / 7
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 ، هلمج نیا  مدرگ .)  لیان  ادخ  ياقلد  هب  و  هتشگ ،  باضخ  منوخ  هب  منساحم  ات  داد  مهاوخن  تبثم  باوج  نانمـشد  ياه  هتـساوخ  زا  کی 
عقاو يا  هبولغم  گنج  رکـشل ، ود  نایم  رد  هکنآ  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  زا  ییاـهزارف  زا 

هللا دنع   - 7  / 8 تسا .  هدومرف  داریا  شنارای ،  هیقب  یلست  عیجـشت و  يارب  دندیـسر ، تداهـش  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  دیدرگ و 
هاگشیپ زا  تسوا و  باسح  هب  تسادخ ،  نامرف  هب  هک  منارای  باحصا و  ندش  هتشک  مناج و  لذب  ( ) 41  .) یباحصا ةامح  یسفن و  بستحا 

زابرـس رهاـظم )  نب  بیبح   ) هدـش هعطق  هعطق -  رکیپ  راـنک  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  میاـمن .)  یم  شاداـپ  رجا و  تساوخ  رد  وا 
امش همه  موش و  یم  هتـشک  ادرف  نم  ( ) 42  .) ادـحاو مکنم  یقبی  یعم و ال  مکلک  نولتقت  لتقا و  ادـغ  ینا   - 7  / 9 دومرف . داریا  شلاسنهک 
لقن قبط  دش . دنهاوخ  هتـشک  زین  راوخ  ریـش  هللادبع  مساق و  یتح  و  دنام ... دهاوخن  هدنز  امـش  یـسک  دش و  دیهاوخ  هتـشک  زین  نیرـضاح 

، دومرف داریا  دوخ  باحـصا  تیب و  لها  هب  باـطخ  هک  ینارنخـس  زا  سپ  اروشاـع  بش  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  موهملا ،  سفن 
تماقتسا ینایب  اب  يوحن و  هب  نانآ  زا  کی  ره  یلو  دنیامن ، كرت  ار  البرک  هنحص  دنوش و  صخرم  داد  هزاجا  نانآ  هب  هک  هاگنآ  داد  رکذت 

تبیصم نیا  لمحت  ( ) 43  .) هللا نیعب  هنا  یب  لزن  اـم  یلع  نوه   - 7  / 10 دندومن . مالعا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دوخ  تیامح  يرادیاپ و  و 
یماگنه ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سوواط )  نب  دیـس   ) لقن هب  انب  دـنیب .)  یم  ار  وا  دـنوادخ  اریز  تسا ؛  ناسآ  نم  رب  زین 
نامـسآ يوس  هب  تفرگ و  ار  وا  يولگ  نوخ  ترـضح  نآ  تفرگ و  رارق  ریت  فدـه  شتـسد  يور  رد  شراوخ  ریـش  لفط  هک  دومرف  داریا 

نیا مه  یکی  تسا ،  هدیـسر  ام  تسد  هب  رثن  تروص  هب  هک  ترـضح  نآ  يرادـیاپ  ياهراعـش  تماقتـسا و  ياـهمایپ  زا  هرخـالاب  و  دیـشاپ .
ار هلمج  نیا  تسا .)  تلذ  گنن و  اب  یگدـنز  زا  رتهب  تزع  اـب  گرم   (. ) لذ یف  ةاـیح  نم  ریخ  زع  یف  توم   - ) 7  / 11 هک :  تسا  هلمج 

راعـش مایپ و  کـنیا  و  تسا .  هدومن  لـقن  بقاـنم  زا  ترـضح  نآ  تاـشیامرف  زا  یـضعب  نمـض  رد  ( 44  ) راونالاراحب رد  یـسلجم  موحرم 
اقح يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یضماس و   - 7  / 12 تسا :  هدیدرگ  لقن  رعش  تروص  هب  هک  ترضح  نآ  يرادیاپ  تمواقم و 

13 دشاب .)  مالسا  يارب  شداهج  قح و  شتین  هک  هاگنآ  تسین ،  گنن  درمناوج  رب  گرم  هک  مور  یم  گرم  يوس  هب  نم   ) املسم دهاج  و 
، ادخ اب  ینمشد  زا  دنک و  تیامح  کین  نادرم  زا  شناج  راثیا  اب  و   ) امرجم فلاخ  اروبثم و  قرافو  هسفنب  نیحلاصلا  لاجرلا  یـساوو   - 7 / 

یم میدـقت  ار  مناج  کنیا  نم   ) امرمرع جایهلا  یف  اسیمخ  یلقتل  اهءاقب  دـیرا  یـسفن ال  مدـقا   - 7  / 14 دـنیزگ .)  يرود  ناراکتیانج  زا  و 
مل تم  نا  مدنا و  مل  تشع  ناف   - 7  / 15 موش .)  هجاوم  گرزب  سب  ینمشد  اب  تخس و  یگنج  رد  ات  میوش  یم  یگدنز  زا  تسد  منک و 
وت يارب  یلو  متـسین ،  تمالم  دروم  مریمب  رگا  مرادـن و  ینامیـشپ  منامب ،  هدـنز  هدـیقع  نیا  اب  رگا   ) امغرت شیعت و  نا  الذ  کـب  یفک  ملا 

باطخ فارشا )   ) لزنم رد  ار  هناگراهچ  تایبا  نیا  راعش و  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ینک .)  يرپس  ار  ینیگنن  راب و  تلذ  نینچ  هک  سب  نیمه 
يوس هب  دوخ  تکرح  هب  تساوخ  یم  ع )   ) ماـما اریز  دـش ، ینـالوط  ثحب  ناـشنایم  رد  هک  هاـگنآ  دومن ، داریا  یحاـیر )  دـیزی  نبرح   ) هب
اجنآ ات  دیامن . يریگولج  ترـضح  نآ  تکرح  زا  دوب ، هدش  لوحم  يو  هب  هک  یتیرومام  قبط  دوب  هتفرگ  میمـصت  رح ، دـهد و  همادا  هفوک 
امتح امـش  دـیایب ، شیپ  یگنج  رگا  دـیدرگ و  دـهاوخ  گنج  هب  رجنم  دـیهد  همادا  ار  رفـس  نیا  امـش  رگا  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک 

یم گرم  اب  ارم  ایآ  ( .) ؟  ینولتقت نا  بطخلا  مکب  ودعی  له  ینفوخت و  توملاابفا  : ) دومرف يو  خساپ  رد  ترضح  نآ  دش . دیهاوخ  هتشک 
نآ هک  مناوخ  یم  ار  يراعـشا  نامه  نم  اجنیا  رد  دومرف : هاگنآ  تسا .) ؟  هتخاـس  امـش  زا  يراـک  زین  نم  نتـشک  زا  شیب  رگم  یناـسرت ، 
هدش دای  راعشا  سپس  دناوخ ، دنک ، تکرش  گنج  رد  ربمایپ  يرای  ترـصن و  يارب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  سوا  هلیبق  زا  ناملـسم  ردارب 

یمیدـق راد و  هقباس  ام  يزوریپ  میدـش ،  زوریپ  رگا  ام   . ) انیمزهم ریغف  مزهن  نا  امدـق و  نومازهف  مزهن  ناـف   - 7  / 16 ( 45 .) دومرف داریا  ار 
قح میقح و  رادفرط  ام  اریز   ) میدروخن تسکـش  ام  مه  زاب  میروخب ،  تسکـش  رگا  و  دنا .) هتـشگ  زوریپ  رافک  رب  مدج  مردپ و  هک   ) تسا

اروشاع زور  رد  هک  دوخ  حورشم  ینارنخس  نیمود  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرعـش  تیب  راهچ  زا  یکی  نیا  تسا .) )  رادیاپ 
 . لضفا هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تاشنا  توملل  نادب  الا  نکت  نا  و   - 7  / 17 ( 46 .) دـیدرگ لثمتم  اهنآ  هب  دومرف ، داریا  هفوک  لها  يارب 
زا یکی  مه  تیب  نیا  رتهب .) ! هچ  ادخ  هار  رد  ریـشمش  اب  درم  ندـش  هتـشک  سپ  تسا ،  هدـش  هدـیرفآ  گرم  يارب  اهندـب  نیا  رگا  و  ( ) 47)
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عضو زا  يو  اریز  دومرف ؛ داریا  دمآ ، یم  هفوک  زا  هک  يرفاسم  خساپ  رد  قوقـش )  لزنم   ) رد مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرعـش  تیب  راهچ 
 - 7  / 18 دومن . ینارگن  راهظا  دوش ، هجاوم  اهنآ  اب  تسا  نکمم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  يراوگان  ثداوح  زا  رفـس و  نیا  هدـنیآ 
یم شتآ  لوبق  زا  رتهب  گـنن  تسا و  گـنن  نتفریذـپ  زا  رتـهب  گرم  ( ) 48 .) راـنلا لوخد  نم  یلوا  راـعلا  راـعلا و  بوکر  نم  یلوا  توملا 

دورفرس نمشد )  لباقم  رد   ) هک ما  هدرک  دای  دنگوس  متسه ،  یلع  نب  نیسح  نم   . ) ینثنا نا ال  تیلا  یلع  نب  نیسحلا  انا   - 7  / 19 دشاب .)
ربمایپ نید  هار  رد  منک و  یم  عافد  مردپ  لایع و  لها و  زا  کنیا  نم  ( ) 49  .) یبنلا نید  یلع  یضما  یبا  تالایع  یمحا   - 7  / 20 مرواین .) 

. دیبلط یم  هزرابم  هدومن و  هلمح  نمشد  هب  هک  دناوخ  یلاح  رد  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  ماما  ار  راعشا  نیا  موش .)  یم  هتشک 

يرادیاپ ربص و  هب  توعد   - 8

زوریپ و نانآ  مهد ،  یم  شاداـپ  ناشتماقتـسا  ربص و  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  زورما  نم  ( ) 50  .) نوزئاـفلا مه  مهنا  اوربص  اـمب  مویلا  مهتیزج  ینا 
هب تماما و  نارود  رد  هک  یلیاضف  نیرت  هتسجرب  زا  یقالخا و  تایصوصخ  زا  یکی  هک  دیدومرف  هضحالم  هتشذگ  لصف  رد  دنراگتـسر .) 

تلیضف نیا  زا  يرگید  دعب  اب  لصف ،  نیا  رد  کنیا  دوب . هیما  ینب  يرهاظ  تردق  هب  ترضح  نآ  ییانتعا  یب  رد  تیلووسم  شریذپ  ماگنه 
نیا رب  زین  ار  شناراـی  نادـناخ و  دوب ، راوتـسا  مواـقم و  هیحور  نیا  ياراد  شدوخ  هکنیا  زا  هتـشذگ  راوگرزب ، نآ  اریز  میوـش ،  یم  انـشآ 

ربص و زا  خـسار  داـقتعا  يوق و  ناـمیا  رثا  رد  ناـنآ  هکنیا  اـب  و  دومن . یم  تیوقت  ار  يا  هیحور  نینچ  مه ،  ناـنآ  رد  توعد و  مهم  لـصا 
ناوناب و يدراوم  رد  هثداح  ندوب  ییانثتـسا  طیارـش و  تیـساسح  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ  مه  زاب  یلو  دندوب ، رادروخرب  ییالاو  ییابکیش 

میـسرت فلتخم و  تانایب  اـب  دومن و  یم  هیـصوت  ییابیکـش  ربص و  يرادـیاپ و  تماقتـسا و  هب  ار  شناراـی  باحـصا و  لاـسدرخ و  نارتخد 
رت و هدامآ  تراسا ،  تداهش و  زا  لابقتسا  يارب  دیـشخب و  یم  شمارآ  ورین و  ناشیاهلد  رب  تیوقت و  ار  نانآ  يورخا  يونعم و  ياهـشاداپ 
هزین و اب  ندش  هجاوم  زا  هن  هک  دوب  رث  ؤم  نانچنآ  نانآ  رد  لکوت  دامتعا و  داجیا  یحور و  تیوقت  رد  تالمج  نیا  تخاس و  یم  رتمرگلد 

نمـشد هنایزات  یلیـس و  دندومن ، جـنر  درد و  ساسحا  ناشرکیپ ،  ندـش  هعطق  هعطق -  زا  هن  دـنداد و  هار  همهاو  سرت و  دوخ  رد  ریـشمش ،
نیا زا  هرقف  هد  کنیا  و  دـیدرگن . نانآ  یحور  تسکـش  بجوم  ناوناب ،  رد  شیازهتـسا  تتامـش و  دـنک و  بوعرم  ار  ناکدوک  تسناوتن 

اب مرهاوخ !  ( ) 51  .) نوقبیال ءامـسلا  لها  نوتومی و  ضرالا  لـها  نا  یملعا  و  هللا ،  ءازعب  يزعت  هاـتخا ،  اـی   - 8  / 1 شخبمارآ :  ياـهمایپ 
قبط دنام .)  یمن  یقاب  نامـسآ  لها  زا  یـسک  دنریم و  یم  ایند  مدرم  همه  هکنادب  ریگب و  شیپ  رد  ییابیکـش  ربص و  دنوادخ ، زا  دادمتـسا 

هب باطخ  اروشاع  بش  رد  ار  تالمج  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا ،  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ربتعم  عبانم  رد  هچنآ 
ای : ) دناوخ یم  ایند  ییافو  یب  رد  يراعشا  شا  همیخ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  هک  هاگنآ  دومرف ، مالـسلا  هیلع  اربک  بنیز 
وا همیخ  دراو  هلجع  اب  شردارب ،  زا  راعـشا  نیا  ندینـش  اب  دوب ، هتـسشن  داجـس  ماما  رتسب  رانک  رد  اربک  بنیز  لیلخ .)...  نم  کـل  فا  رهد 

هیلع ماما  و  درک )  هدنز  ار  بیاصم  همه  تبیصم ،  نیا  هک  مدید  یمن  ار  يزور  نینچ  مدرم و  یم  شاک  مردارب !   : ) تفگ نینچ  دیدرگ و 
اذا نرظنا  بابر !  ای  ۀـمطاف !  ای  موثلکا !  ما  ای  هاتخا !  اـی   - 8  / 2 دومرف : نینچ  هاگنآ  داد . یلـست  ار  شرهاوخ  هدش  دای  تالمج  اب  مالـسلا 
زا سپ  بابر !  مرسمه )   ! ) همطاف مرتخد )   ! ) موثلک ما  مرهاوخ  ( ) 52  .) ارجه نلقت  و ال  اهجو ، نشمخت  و ال  ابیبج ، یلع  نققشت  الف  تلتق 

، ءالبلل اودعتـسا   - 8  / 3 دینارن .) نابز  رب  تسین  هتـسیاش  امـش  زا  هک  ینخـس  دـینزن و  تروص  هب  یلیـس  دـینکن ، كاچ  نابیرگ  نم  گرم 
 ، باذعلا عاوناب  مکودع  بذعی  و  ریخ ، یلا  مکرما  ۀبقاع  لعجیو  ءادعالا ، رش  نم  مکیجنیـسو  مکظفاح ،  مکیماح و  یلاعت  هللا  نا  اوملعاو 

هدامآ اهیتخس  يارب  ( ) 53  .) مک ردق  نم  ضقنی  ام  مکتنـسلاب  اولوقت  اوکـشت و ال  الف  ۀمرکلا ،  معنلا و  عاوناب  ۀـیلبلا  هذـه  نع  مکـضوعی  و 
امش راک  ماجرف  داد و  دهاوخ  تاجن  نانمشد  تسد  زا  ار  امش  کیدزن ،  هدنیآ  رد  تسا و  امـش  ظفاح  نابیتشپ و  دنوادخ  دینادب  دیـشاب و 

ینازرا ناوارف  ياهتزع  اهتمعن و  يراتفرگ ،  نیا  لباقم  رد  امـش  يارب  بذعم و  نوگانوگ  ياهباذع  هب  ار  نمـشد  و  دهد . یم  رارق  وکین  ار 
نیرخآ رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  تالمج  نیا  دیرواین .)  نابز  رب  دنک ، یم  مک  ار  امـش  شزرا  هچنآ  دینکن و  هوکـش  سپ  تشاد ،  دـهاوخ 
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وربصلاب مکیلعف  مویلا ،  اذه  یف  یلتق  مکلتق و  یف  نذا  یلاعت  هللا  نا   - 8  / 4 دومرف . داریا  مرح  ناوناب  دوخ و  نارهاوخ  هب  باطخ  شعادو 
هک تسا  امش  رب  تسا )  هدیدرگ  ام  لاح  لماش  داهج ، مکح  ( ؛  میوش هتشک  زور  نیا  رد  امش  نم و  هک  هداد  هزاجا  دنوادخ  ( ) 54  .) لاتقلا

نانجلا یلا  ءارـضلا  ؤبلا س و  نع  مکب  ربعت  ةرطنقالا  توملا  امف  مارکلا !  ینب  اربص   - 8  / 5 دیگنجب .)  نمشد  اب  دینک و  ییابیکـش  ربص و 
باذع نجـس و  یلا  رـصق  نم  لقتنی  نمک  الا  مکئادع  وه ال  ام  و  رـصق ، یلا  نجـس  نم  لقتنی  نا  هرکی  مکیاف  ۀـمئادلا ،  میعنلا  ۀعـساولا و 

روانهپ و تشهب  هب  هداد  روبع  اهجنر  اهیتخس و  زا  ار  امش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم  هک  دینک  ییابیکش  ربص و  ناگداز !  گرزب  يا  ( ) 55 .)
دننام امش  نانمشد  يارب  گرم  نیمه  دبای و  لاقتنا  رصق  هب  نادنز  زا  دهاوخن  هک  تسا  امش  زا  یسک  هچ  دناسر و  یم  یگشیمه  ياهتمعن 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  نع  ینثدح  یبا  نا   - 8  / 6 دننک .)  لقتنم  هاگ ،  هجنکـش  نادنز و  هب  یخاک  زا  ار  نانآ  هک  تسا  نآ 
مردپ ( ) 56  .) تبذک تبذک و ال  ام  میهمحج  یلا  ءالوه  رسج  مهتانج و  یلا  ءالوه  رـسج  توملا  رفاکلا و  ۀنج  نموملا و  نجـس  ایندلا  نا 
نانیا لپ  ناشتـشهب و  يارب  تسا  ناناملـسم )   ) نانآ لپ  گرم  تسا و  رفاک  تشهب  نم و  ؤم  نادـنز  اـیند  هکنیا  دومن  لـقن  ادـخ  لوسر  زا 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  هبطخ  زا  زارف  هس  نیا  میوگ .)  یم  غورد  نم  هن  دنا و  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  ناشخزود ،  يارب  تسا  رفاک ) )
هنم دبال  يذـلا  توملا  یلا  مارکلا  اهیا  اوموق   - ) 7/8 دومن . داریا  شنارای  هب  باطخ  حبـص ،  زامن  هماـقا  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا 

ياـهکیپ اـهریت  نیا  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  هار  هک  گرم  يوس  هب  دـیزیخرب  ناراوـگرزب  يا  ( ) 57  ( ) مکیلا موقلا  لسر  ماهـسلا  هذـه  ناف 
داریا هاگنآ  اروشاع  زور  رد  ار  تـالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوش .)  یم  باـترپ  امـش  يوس  هب  مدرم  نیا  زا  هک  تسا  گرم 

دزن امـش  تفگ :  هدرک و  اهر  ترـضح  نآ  هاـگ  همیخ  يوس  هب  يریت  شا  همیخ  هب  دعـس ، رمع  عقوم ،  نیا  رد  دومن و  تعجارم  هک  دومرف 
هنحص نیا  ندید  اب  وا  نایرکشل  مدومن .  يزادناریت  نیسح ،  ياه  همیخ  يوس  هب  هک  مدوب  یسک  نیلوا  نم  دیهدب  تداهش  دایز ) نبا   ) ریما

دنام یـسک  رتمک  اه  همیخ  نایم  رد  یمومع ،  يزادناریت  نیا  رثا  رد  یلقن  هب  انب  هک  دنتخیر  ورف  اه  همیخ  هب  ناراب  تارطق  دـننام  ار  اهریت  ، 
اهباوبا تحتف  دق  ۀنجلا  هذه  مارک !  ای   - 8/8 مارکلا )...!  اهیا  دومرف ( : ساسح  عقوم  نیا  رد  ماما  دشاب ، هدرکن  تباصا  وا  ندب  رب  يریت  هک 

نورـشابتی مکمودق و  نوعقوتی  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  ءادهـشلا  و  مالـسلا )  هیلع   ) هللا لوسر  اذـه  و  اهرامث ، تعنیا  اهراهنا و  تلـصتا  و 
 ! ناشنم گرزب  يا  نازیزع !  يا  ( ) 58  ( . ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا و  لـص   ) لوسرلا مرح  نع  اوبذ  هیبن و  نید  هللا و  نید  نع  اوماـحف  مکب ، 

هیلع و هللا  لص  ادخ  لوسر  کنیا  تسا و  مرخ  زبسرـس و  شناتخرد  يراج و  شیاهرهن  هک  هدش  زاب  امـش  يور  هب   ) تشهب ياهرد  کنیا 
شلوسر ادخ و  نید  زا  هک  تسامش  رب  سپ  دنهد ، یم  هدژم  رگیدمه  هب  ار  امش  دورو  دنتسه و  امش  رظتنم  ادخ  هار  نادیهش  ملـسو و  هلآ 

، رهظ زامن  هماقا  زا  سپ  ار  تالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـینک .)  عافد  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  مرح  زا  تیاـمح و 
 - ) 8  / 9 دومرف . داریا  دندیطلغ ؛ نوخ  كاخ و  هب  هدومن و  رپس  ار  دوخ  هنیـس  راوگرزب  نآ  زا  عافد  رد  زامن ، ماگنه  هب  رفن  دنچ  هک  هاگنآ 

مالـسلا هیلع  ماما  میوش .)  یم  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  زین ، اـم  تشهب !  يوس  هب  شیپ  ورمع )! ( ) ) 59  (.) ۀعاس نع  کب  نوقح  اناف ال  مدقت 
ما هتفرگ  میمصت  نم  تنابرق !  هب  مناج  هللا !  لوسر  نبای  تشاد  هضرع  يو  هک  دومرف  يوادیص )  دلاخ  نب  ورمع   ) هب یماگنه  ار  هلمج  نیا 

لـها و ناـیم  رد  وت  هک  منیبب  مشکب و  راـنک  ار  مدوخ  هک  تسا  تخـس  نم  يارب  اریز  موش ؛  قحلم  وت  دیهـش  ناراـی  هب  رتدوز  مراد  هچ  ره 
یلبی کلم ال  یلا  و  اهیف ، ام  ایندـلا و  نم  کـل  ریخ  وهاـم  یلا  حر   - 8  / 10 يوش .)  یم  هتـشک  نمـشد  تسد  هب  يا و  هدنام  اهنت  تلایع 

تسا و یگـشیمه  هک  یماقم  کلم و  يوس  هب  باتـشب  تسوا و  رد  هچنآ  ایند و  زا  رتهب  هک )  یتشهب   ) يوس هب  باتـشب  هلظنح )!  ( ) ) 60 .)
هب ایآ  انناوخاب ؛؟ قحلن  اـنبر و  حورن  ـالفا  درک : ضرع  تسناد ،  یمن  زیاـج  ار  تداهـش  رد  ریخاـت  هک  یمابـش )  هلطنح  (. ) دوش یمن  هنهک 

 ...(. یلا حر   : ) دومرف خساپ  رد  ترضح  موشن .) ؟  قحال  دنا  هتـشگ  لیان  تداهـش  ضیف  هب  هک  نامنردارب  هب  مورن و  نامراگدرورپ  يوس 
لباقم رد   ! ) نم تیب  لها  نم !  ناگدازومع  ( ) 61  .) ادبا مویلا  اذه  دعب  اناوه  متیار  ال  یتیب !  لها  ای  اربص  یتمومع !  ینب  ای  اربص   - 8  / 11

نیا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دید .)  دیهاوخن  يراوخ  يور  تداهش ،  زا  دعب  گنج و  نیا  زا  سپ  هک  دیـشاب  ابیکـش  روبـص و  گرم ،) 
هدهاشم ار  یعمج  ههتسد  هلمح  نیا  ماما  نوچ  دندرک و  هلمح  نمشد  يوس  هب  مشاه  ینب  ناناوج  زا  رفن  دنچ  هک  دومرف  یلاح  رد  ار  هلمج 
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هللا لص  هللا  لوسرب  نیحلاصلا .  نیرهاطلا  کئاباب  کقحلی  هللا  ناف  کب  لزن  اـم  یلع  ربصا  یخا !  نب  اـی   - 8  / 12 اربص .)... :) دومرف دومن ،
دوش یم  دراو  وترب  هک  يراشف  جنر و  رب  شاب  ابیکش  روبـص و  مردارب !  دنزرف  ( ) 62  .) نسحلا رفعج و  ةزمح و  یلع و  ملـسو و  هلآ  هیلع و 
هیلع یلع  نب  نیـسح  دومن .)  دـهاوخ  قحلم  نسح  رفعج و  هزمح ،  یلع ،  ادـخ ، لوسر  تحلاـص  كاـپ و  ناـکاین  هب  ار  وـت  دـنوادخ  اریز 

ار دوخ  ترـضح ،  نآ  ناگداز  ردارب  زا  یکدوک  تفرگ  رارق  نمـشد  ترـصاحم  رد  كاخ و  يور  رد  هک  ینالوط  گرم  زا  سپ  مالـسلا 
هب بعک )  نب  رحب   ) مان هب  نمـشد  دارفا  زا  یکی  تفرگ ،  رارق  وا  رانک  رد  همیخ  هب  ار  وا  يربک  بنیز  دـیناسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ناباتش 

دمآ و دورف  لفط  تسد  هب  ریشمش  دوش ، شیومع  هب  ریشمش  ندیـسر  عنام  ات  درب  شیپ  ار  دوخ  تسد  كدوک  نآ  دومن ، هلمح  ماما  يوس 
تسد دیشک و  شوغآ  هب  ار  لفط  نآ  دوب ، هداتفا  كاخ  يور  هب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیدرگ ، نازیوآ  تسد  دومن و  عطق  ار  نآ 

 ...(. کب لزن  ام  یلع  ربصا  یخا !  نب  ای  : ) داد یلست  ار  وا  هلمج  نیمه  اب  تخادنا و  يو  ندرگ  هب 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  مایپ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   - 9

نیا نیناوق  ییارجا  لماع  یمالسا و  ماظن  يانبریز  تعیرش و  ياه  همانرب  نیرتمهم  زا  یکی  ناونعب  رکنم )  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) هلاسم
فیلکت یمتح و  هفیظو  کی  هئارا  تروص  هب  هلمج  زا  فلتخم  تاریبعت  نیواـنع و  اـب  دـیجم  نآرق  رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  سدـقم  نییآ 

یهاگ و  ( 63  .) نوحلفملا مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو  تسا :  هدمآ  دکوم 
ءایلوا مهـضعب  تانموملا  نونموملا و  و  دـیامرف : یم  هچنانچ  تسا  هدـش  دای  نآ  زا  نیتسار  نانموم  ياـه  هناـشن  فاـصوا و  ناـیب  ناونع  هب 

رد مه  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  تاملک  رد  و  ( 64 ... .) رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ضعب 
گرزب هضیرف  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  ناوارف  تادـیکات  دروـم  نیا 

قوقح دوش ، یم  لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و  یم  نما  اههار  ود ، نیا  هلیسو  هب  دنوش و  یم  اپرب  اهنآ  اب  تابجاو  هیقب  هک  تسا  یهلا 
یم هار  هبور  اـهراک  هـمه  اـهنآ ، وـترپ  رد  دوـش و  یم  هـتفرگ  ماـقتنا  اهنمـشد  زا  داـبآ و  اـهنیمز  اـهنآ  هیاـس  رد  ددرگ و  یم  نیمءاـت  دارفا 

 ، شماکحا داعبا و  مامت  اب  شتمظع و  مامت  اب  ار  داـهج  هعیـش ،  گرزب  ياـهقف  زا  يا  هدـع  هک  تسا  تیمها  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 65 (.) ددرگ
دق کـنا  دهـشا  هلمج :  دـنروآ و  یم  باـسح  هب  یمالـسا  هفیظو  نیا  زا  يا  هشوگ  دـنناد و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یـشخب 
نیا هاوگ  تسا ،  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  رد  هک  رکنملا .  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةاکزلا و  تیتا  ةالـصلا و  تمقا 

هب تسا .  هدـیناسر  ماجنا  هب  ار  فورعم  هب  رما  هفیظو  دوخ ، داهج  مایق و  اب  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  میهفت  ار  انعم  نیا  و  تسا .  تقیقح 
 ، فلتخم شخب  هس  روحم و  هس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایپ  مالک و  رد  تساراد ،  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  لاح ،  ره 

رما رد  ناگدننک  یتسس  شهوکن  ب -  یمالـسا .  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  فلا -  تسا :  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 
 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  رد  مهم  لماع  یلصا و  رصنع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج -  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب 

لوا شخب  کنیا 

یمالسا هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  فلا - 

ۀنـسل افلاخم  هدـهع  اثکان  هللا  مارحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يءار  نم  لاق :  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  نا  ساـنلا !  اـهیا   - 9  / 1
ادخ ربمایپ  مدرم !  ( ) 66  .) هلخدم هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر 

تفلاخم ربمایپ ، تنس  اب  هتسکش ،  مه  رد  ار  وا  نامیپ  هدومن و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  ییوگ  روز  رئاج و  ناطلـس  سک  ره  دومرف 
تفلاخم شراتفگ  لمع و  اب  يدرف  نینچ  اب  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  یهلا  نوناق  اب  تفلاخم  هانگ و  هار  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  دزرو ، یم 
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زا لوا  شخب  زارف ، نیا  دـنک .)  لـخاد  منهج )  شتآ   ) رگناـیغط ناـمه  لـحم  هـب  ار  تکاـس )   ) درف نـینچ  هـک  تـسا  دـنوادخ  رب  دـنکن ،
ظعو امب  سانلا  اهیا  اوربتعا   - 9  / 2 دومرف . داریا  رح  نایهاپس  هب  باطخ  هضیب )   ) لزنم رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس 

ینب نم  اورفک  نیذـلا  نعل  لاق :  و   ... مثالا مهلوق  نع  رابخالا  نوینابرلا و  مهاهنی  ول ال  لوقی :  ذا  راـبخالا  یلع  هناـنث  ءوس  نم  ءاـیلوا  هب  هللا 
ياملع زا  شهوکن  تروص  هب  شناتـسود  اـیلوا و  هب  ادـخ  هک  يدـنپ  زا  مدرم !  يا  ( ) 67  .) نولعفی اوناک  اـم  سئبل  هلوق -  یلا  لیئارـسا - 

مارح لام  ندروخ  زیمآ و  هانگ  نانخس  زا  ار  نانآ  دوهی ، ياملع  يراصن  نادنمشناد  ارچ  دیامرف : یم  هک  اجنآ  دیریگب ، تربع  هداد ،  دوهی 
زا ار  رگیدمه  نانآ  اریز  دنتفرگ ؛ رارق  نیرفن  نعل و  دروم  دـندش ، رفاک  هک  هدـع  نآ  لیئارـسا  ینب  زا  : دـیامرف یم  زاب  و  دـننک . یمن  یهن  ، 

ياهزارف زا  هناگ  هن  ياـهزارف  زارف و  نیا  دـندش .) یم  بکترم  هک  يراکدـب  هچ  دـندرک و  یمن  یهن  دـنداد ، یم  ماـجنا  هک  یتشز  لاـمعا 
 . تسا هدومرف  داریا  ار  نآ  ینم  نیمزرس  رد  هیواعم ،  گرم  زا  لبق  لاس  ود  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یخیرات  لصفم و  هبطخ 

امیف ۀبغر  کلذ  نع  مهنوهنی  الف  داسفلا  رکنملا و  مه  رهظا  نیب  نیذلا  ۀـملظلا  نم  نوری  اوناک  مهنال  مهیلع  کلذ  هللا  باع  امنا  و   - 9  / 3
ضعب ءایلوا  مهـضعب  تانموملا  نونموملا و  و  لاق :  نوشخا و  سانلا و  اوشخت  الف  لوقی :  هللا  نورذـحی و  امم  ۀـبهر  مهنم و  نولاـنی  اوناـک 

دوخ مشچ  اب  نانآ  هک  درامش  یم  بیع  تهج  نیا  زا  ار  نانآ  توکـس  ادخ  تقیقح  رد  ( ) 68 ... .) رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای 
هک دوب  ییاهزیچ  هب  هقالع  رطاخ  هب  توکس  نیا  دندرک و  یمن  ناشعنم  زاب  دنا و  هتخادرپ  داسف  يراکتشز و  هب  ناراکمتـس  هک  دندید  یم 
زا : دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـنداد ، یم  هار  لد  هب  نانآ  بیقعت  رازآ و  زا  هک  دوب  یـسرت  رطاخ  هب  دـندرک و  یم  تفاـیرد  نآ  زا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ار  رگیدـمه  دـنرگیدکی ، روای ) رای و   ) یلو نموم ،  نانز  نادرم و  : دـیامرف یم  و  دیـسرتب . نم  زا  دیـسرتن و  مدرم 

اهلک ضئارفلا  تماقتسا  تمیقا  تیدا و  اذا  اهناب  همعل  هنم  ۀضیرف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  هللا  ادبف   - 9  / 4 دننک .)  یم  رکنم 
مئانغلا یفلا ء و  ۀمسق  ملاظلا و  ۀفلاخم  ملاظملا و  در  عم  مالسالا  یلا  ءاعد  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا  کلذ  اهبعصو و  اهنیه 

هک نانموم  تافص  ندرمش  رد  دش ) هدروآ  یلبق  زارف  هک   ) هیآ نیا  رد  دنوادخ  ( ) 69  .) اهقح یف  اهعضو  اهعضاوم و  نم  تاقدصلا  ذخا  و 
دناد یم  اریز  درامـش ؛ یم  بجوم  ار  نآ  تسخن  دـنک و  یم  عورـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دنتـسه ، يراـکمه  یتسود و  رهظم 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دش ؛ دهاوخ  رارقرب  لکشم ،  ات  هتفرگ  ناسآ  زا  تابجاو  همه  دوش ، رارقرب  هعماج  رد  رما  ود  نیا  رگا 
نیزاوم رب  تسا  یگنج  میانغ  یمومع و  ياهتورث  میسقت  رگمتـس و  اب  زیتس  هدش ،  هتفرگ  قحان  هب  قوقح  ندنادرگ  زاب  مالـسا ،  هب  توعد 
ندیناسر یعرش  حیحص و  فرـصم  هب  نآ و  بجاو  حیحـص و  دراوم  زا  یمازلا )  ياهتایلام  تاکز و   ) تاقدص يروآ  عمج  ذخا  مالـسا و 

زئاـح هجوـت و  لـباق  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  ماـیپ و  زا  زارف  نیا  رد  هچنآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دـعب  نیرت  مهم  تـسا .)  نآ 
هلاـسم نیا  رد  یلمع  هبنج  دـعب و  نیرتمهم  هب  هراـشا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدرتسگ  موهفم  عیـسو و  داـعبا  ناـیب  تسا ،  تیمها 

هعماج رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  : ) دیامرف یم  دیجم ، نآرق  زا  هیآ  ود  هب  دانتسا  اب  ترـضح  نآ  اریز  تسا ؛  یتایح  یـساسا و 
 ، لاثم هنومن و  ناونع  هب  هاگنآ  دش .)  دـهاوخ  لح  یعامتجا ،  تالکـشم  همه  یلمع و  گرزب ،  کچوک و  زا  تابجاو  همه  دوش ، رارقرب 
هب رما   . ) مالـسالا یلا  ءاعد  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا  کلذ  و  کی -  دنک . یم  نایب  تروص  نیدب  ار  روما  نیا  زا  دروم  جنپ 

و  - ) هس تسا .)  هدش  هتفرگ  قحان  هب  قوقح  ندـنادرگ  زاب  و   (. ) ملاظملا در  عم   - ) ود تسا .)  مالـسا  هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
جنپ تسا .)  میانغ  یمومع و  ياهتورث  هنالداع  عیزوت   (. ) مئانغلا یفلا ء و  ۀمسق  و   - ) راهچ تسا .)  نارگمتس  اب  هزرابم   (. ) ملاظلا ۀفلاخم 

فرـص حیحـص و  اجب و  یمازلا )  ياهتایلام  تاکز و   ) تاقدص يروآ  عمج  و   (. ) اهقح یف  اهعـضو  اهعـضاوم و  نم  تاقدصلا  ذخا  و  - )
نارگمتس اب  هزرابم  عیسو  حطس  نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مایق  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تسا .)  یعرـش  دراوم  رد  اهنآ  ندرک 

هب رما  اب  ای  و  يدرف )   ) تروص هب  دناوت  یمن  هعماج  رد  داد  لدع و  هماقا  داسف و  روج و  ندومن  نک  هشیر  ناگدیدمتس و  قوقح  نتفرگ  و 
. دشاب ریذپ  ناکما  ییارجا ،  يورین  داجیا  یمالسا و  تموکح  لیکشت  نودب  و  یلوق )   ) فورعم

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ناگدننک  یتسس  شهوکن  ب - 
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فورعم و هب  رما  گرزب (  هضیرف  لباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  هک  یناسک  شمایپ  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  ترـضح  نآ  مایپ  مود  شخب  کـنیا 
نیا موش  راثآ  هاگنآ  هداد ،  رارق  تمالم  شهوکن و  دروم  دنا ، هداد  جرخ  هب  یتسس  بجاو ،  نیا  ماجنا  رد  هتفرگ و  هدیدان  رکنم )  زا  یهن 
دهد یم  رکذت  تسا ،  هدـیدرگ  نانآ  دوخ  هجوتم  همه  زا  شیپ  هک  ار  تیلووسم  كرت  نیا  راوگان  تارمث  خـلت و  بقاوع  يراگنا و  لهس 

سانلا سفنا  یف  هللااب  و  ۀفورعم ،  ۀحیـصنلاب  و  ةروکذـم ،  ربخلاب  و  ةروهـشم ،  ملعلاب  ۀـباصع  ۀـباصعلا  اهتیا  متنا  مث   - 9  / 5 دـیامرف : یم  و 
تعنتما اذا  جئاوحلا  یف  نوعفشت  هدنع ،  مکدی  هیلع و ال  مکل  لضف  نم ال  مکورث  ؤی  و  فیعـضلا ،  مکمرکی  و  فیرـشلا ،  مکباهی  ۀباهم ، 

! دیراد ترهش  شناد  ملع و  هب  هک  یهورگ  يا  رـضاح ! هورگ  يا  امـش   . ) رباکالا ۀمارک  كولملا و  ۀبیهب  قیرطلا  یف  نوشمتو  اهبالط ، نم 
تباهم هوکش و  مدرم  لد  رد  ادخ  رطاخ  هب  دیا و  هدش  فورعم  هعماج ،  رد  ییامنهار  یهاوخ و  ریخ  هب  دوش و  یم  دای  یکین  هب  امـش  زا  و 
ینازرا امش  رب  غیرد و  دوخرب  ار  ادخ  ياهتمعن  دنرامـش و  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  امـش  دنراد ، میب  امـش  زا  ردتقم  دارفا  هک  يروط  هب  دیراد ،

 ، ناگرزب هوکـش  ناهاشداپ و  تباهم  اب  نابایخ  هچوک و  رد  دنهد و  یم  رارق  هطـساو  ار  امـش  ناشیاهزاین ،  جئاوح و  رد  مدرم  دـنراد ، یم 
 ، نورـصقت هقح  رثکا  نع  متنک  نا  هللا و  قحب  ماـیقلا  نم  مکدـنع  یجری  اـمب  هومتلن  اـمنا  کـلذ  لـک  سیلا   - 9  / 6 دنراد .)  یم  رب  مدـق 

يذـلل اهب  مترطاخ  اسفن  و ال  هومتلذـی ،  الام  ـالف  متبلطف ،  مکمعزب  مکقح  اـماو  متعیـضف ،  ءافعـضلا  قح  اـماف  ۀـمئالا ،  قحب  متففتختـساف 
دیما امش  زا  هک  دیا  هتشگن  لیان  تهج  نیا  زا  يونعم  ياهتردق  تامارتحا و  نیا  همه  رب  ایآ   . ) هللا تاذ  یف  اهومتیداع  ةریـشع  و ال  اهقلخ ،

هب هک  ار  یهلا  قوقح  رتشیب  دـیا ، هدرک  یهاتوک  ادـخ ، نیناوق  زا  يداـیز  دراوم  رد  هچرگ  دـیدنبب  رمک  ادـخ  نوناـق  يارجا  هب  اـت  دور  یم 
قح هچنآ  لابند  هب  لاح  نامه  رد  اـما  دـیا ، هدرک  عیاـض  ار  ناوتاـن  دارفا  قح  فیفخ و  راوخ و  ار  همئا  قح  هتـشاذگ ،  ورف  دـیراد ، هدـهع 

هلیبق اب  هن  و  دیا . هتخادنا  رطخ  هب  هدیرفآ  ار  نآ  هک  یسک  هار  رد  ار  ناج  هن  دیا و  هدرک  جرخ  یلوپ  هن  دیا ، هتـساخرب  دنرادنپ  یم  شیوخ 
اهیا مکیلع  تیـشخ  دقل  هباذع ،  نم  اناما  هلـسر و  ةرواجم  هتنج و  هللا  یلع  نونمتت  متنا   - 9  / 7 دیا .)  هداتفا  رد  ادـخ  رطاخ  هب  یهورگ  و 

یف هللااب  متنا  نومرکت و  هللا ال  فرعی  نم  و  اهب ، متلـضف  ۀلزنم  هللا  ۀمارک  نم  متغلب  مکنال  هنامقن ،  نم  ۀمقن  مکب  لحت  نا  هللا  یلع  نونمتملا 
امـش هب  ار  شباذـع  زا  ینمیا  ار  شناربمایپ  ینیـشنمه  شتـشهب و  دـنوادخ  هک  دـیناد  یم  دوخ  قح  دـیراد و  وزرآ  امـش   . ) نومرکت هدابع 

رد اریز  دـیآ ؛ دورف  امـش  رب  شیاهباذـع  زا  یباذـع  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  دـیراد ! ادـخ  زا  ییاهراظتنا  نینچ  هک  یناسک  يا  دراد ، ینازرا 
هکنآ لاح  دینک  یمن  مارتحا  دنتـسه ، یـسانشادخ  غلبم  هک  ار  ییاسانـش  ادخ  یلو  دیا ، هدیـسر  دنلب  یتلزنم  هب  ادـخ  تمظع  تزع و  هیاس 

مکئابآ ممذ  ضعبل  متنا  و  نوعزفت ،  ـالف  ۀـضوقنم  هللا  دوهع  نورت  دـق  و   - 9  / 8 دیراد .)  مارتحا  شناگدـنب  نایم  رد  ادـخ  رطاخ  هب  امش 
الو نولمعت ،  مکتلزنم  یف  نومحرن و ال  ال  ۀـلمهم ،  نئادـملا  یف  ینمزلا  مکبلا و  یمعلا و  ةروفحم و  ةروفخم  هللا  لوسر  ۀـمذ  و  نوعزفت ، 
نآ زا  زین  و   . ) نولفاغ متنا  یهانتلا و  یهنلا و  نم  هب  هللا  مکرما  امم  کلذ  لک  نونمءات ،  دنع  ۀعناصملا  ناهدالاب و  نونیعت و  اهیف  لمع  نم 
هک یلاح  رد  دیوش  یمن  نارگن  اما  هتـسسگ ،  دـنوادخ  ربارب  رد  ياهنامیپ  تادـهعت و  دـینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  مکانمیب  امـش  رب  تهج 
 ( شنیشناج وا و  زا  تعاطا  دهعت   ) هتفرگ ماجنا  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یتادهعت  کنیا  دیوش و  یم  هتفـشآ  ناتناردپ  تادهعت  زا  يا  هراپ  يارب 

یمن محرت  نانآ  رب  دنا ، هدنام  تسرپرـس  یب  اهرهـش  همه  رد  ناوتان  ریگنیمز و  لال و  رک و  صاخـشا  نایانیبان و  تسا ،  ییانتعا  یب  دروم 
ار دوخ  یسولپاچ ،  برچ و  اب  دیناسر . یم  ددم  دنک ، لمع  ناس  نیدب  هک  یـسک  هب  هن  دینک و  یم  لمع  ناتتلزنم  ناش و  قباطم  هن  دوش و 
زا امش  هک  رکنم ، زا  رگیدکی  نتشاد  زاب   ) یهانت ای  یهن  تروص  هب  تسادخ  ياهروتـسد  اهنیا  مامت  دیزاس ، یم  نمیا  ناراکمتـس  ربارب  رد 

رومالا يراجم  ناب  کلذ  نورعشت ،  متنک  ول  ءاملعلا  لزانم  نم  هیلع  متبلغ  امل  ۀبیـصم  سانلا  مظعا  متنا  و   - 9  / 9 دیزرو .)  یم  تلفغ  نآ 
قحلا نع  مکقرفتب  الا  کلذ  متبلس  ام  و  ۀلزنملا ،  کلت  نوبولـسملا  متناف  همارح ،  هلالح و  یلع  ءانمالا  هللااب ،  ءاملعلا  يدیا  یلع  ماکحالا  و 

دیاب هک  یماقم  تلزنم و  اریز  تسا ؛  رت  نیگمهس  مدرم  همه  بیاصم  زا  ار  امش  تبیـصم  و   . ) ۀحـضاولا ۀنیبلا  دعب  ۀنـسلا  یلف  مکفالتخا  و 
تـسد هب  ییارجا  ياه  همانرب  بیوصت  ییاـضق و  ماـکحا  رودـص  روشک و  يرادا  روما  نوچ  دـنا ؛ هتفرگ  زاـب  امـش  زا  دنـشاب  هتـشاد  اـملع 
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زا دـنا و  هدوبر  امـش  تسد  زا  ار  ماقم  نیا  کنیا  اما  دوش ، ارجا  دـنهاگآ ، مارح  لـالح و  هب  یهلا و  قوقح  نیما  هک  یناـحور  نادنمـشناد 
زا سپ  تنـس  هرابرد  دیا و  هدنکارپ  ادـخ ) مکح  مالـسا و  نوناق   ) قح نوماریپ  زا  هکنیا  زج  درادـن  یتلع  چـیه  یماقم ،  نینچ  نداد  تسد 
هللا تاذ  یف  ۀنو  ؤملا  متلمحت  ضرالا و  یلع  متربص  ول  و   - 9  / 10 دیا .)  هدرک  فالتخا  دراد ، دوجو  نآ  تقیقح  رب  نشور  لیالد  هکنآ 

 ، مهیدـیا یلف  هللا  روما  متملـستسا  و  مکتلزنم ،  نم  ۀـملظلا  متنکم  مکنکل  و  عجرت ،  مکیلا  رودـصت و  مکنع  درت و  مکیلع  هللا  روما  تناـک 
متملـساف مکتقرافم ،  یه  یتلا  ةایحلاب  کباجعاو  توملا ،  نم  مک  رارف  کلذ  یلع  مهطلـس  تاوهـشلا ،  یف  نوریـسیو  تاهبـشلاب  نولمعی 

يارب تاررقم  دیدوب ، يراوگان  لمحتم  ادخ  هار  رد  دیدومن و  یم  ییابیکش  یتحاران  هجنکش و  رب  رگا  امش  ( ) 70  ... .) مهیدیا یف  ءافعظلا 
نیا ات  دیداد  لاجم  ناراکمتس  هب  اما  دیدوب ، اهراک  عجرم  امـش  دیدرگ و  یم  رداص  امـش  تسد  هب  دش و  یم  هدروآ  امـش  شیپ  بیوصت ، 

هار دنزادرپ و  تموکح  هب  نامگ ،  سدح و  تنس  ساسا  رب  ات  دتفیب  نانآ  تسد  هب  تموکح  دیداد  هزاجا  دنناتسب و  امش  تسد  زا  ار  ماقم 
ایند هاتوک  یگدنز  هب  امش  یگتسبلد  ندش و  هتشک  زا  ناترارف  تموکح ،  رب  نانآ  طلست  ببس  دنزاس ، هشیپ  توهـش  عانقا  یگماک و  دوخ 

 (. دیدرک راتفرگ  نارگمتس  نیا  لاگنچ  هب  ار  ناوتان  هدوت  هیور ،  هیحور و  نیا  اب  امش  دوب ،

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  مایق  رد  مهم  لماعو  یلصا  رصنع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج - 

رد هک  عوضوم  نیا  موس  شخب  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  شخب  ود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایپ  لقن  زا  سپ  کنیا  و 
نم اسامتلا  و ال  ناطلـس ،  یف  اسفانت  انم  ناک  اـم  نکی  مل  هنا  ملعت  کـنا  مهللا   - 9  / 11 میزادرپ :  یم  تسا ،  هدـیدرگ  لقن  مایپ  جـنپ  نآ 

 ، کضئارفب لمعی  و  كدابع ،  نم  نومولظملا  نمءای  و  كدالب ،  یف  حالـصالا  رهظنو  کـنید ،  نم  ملاـعملا  يرنل  نکلو  ماـطحلا  لوضف 
هن میا )  هدرک  عورـش  هیما  ینب  دـض  رب  هک  يا  هزرابم  و   ) هدز رـس  ام  زا  هچ  نآ  یناد  یم  وت  کش  یب  ایادـخ ! ( ) 71  .) کماکحا کننس و 

ناشخرد ياهـشزرا  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  رتشیب ، ياهتمعن  تورث و  يوجتـسج  هن  تسا و  یـسایس  تردـق  ندروآ  تسد  هب  رد  تباـقر 
میزاس و نمیا  رادروخرب و  ناشقوقح  زا  ار  تا  هدیدمتـس  ناگدـنب  میروآ و  دـیدپ  تاحالـصا  اهرهـش  دـالب و  رد  میهد و  هئارا  ار  تنییآ 
لالجلااذ و ای  کلئـسا  ینا  و  رکنملا ، رکنا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا   - 9  / 12 دوش .)  لمع  وت  ماـکحا  نیناوق و  هب  هک  تسا  نیا  يارب 
زا فورعم و  رادتسود  نم  ایادخ  ( ) 72  .) یـضر کلوسرل  یـضر و  کل  وه  ام  يرما  نم  یل  ترتخا  الا  هیف  نم  ربقلا و  اذـه  قحب  مارکالا 
هک مهد  یم  تدـنگوس  تسا ،  نآ  ناـیم  رد  هک  یـسک  قح  هب  ربق و  نیا  قح  هب  ار  وت  شخب !  تمارک  گرزب و  يادـخ  يا  مرازیب .  رکنم 

نیا مالسلا  هیلع  ماما  دشاب .)  تربمایپ  وت و  يدونـشخ  اضر و  بجوم  هک  ییامنب  منم  يارب  ار  یهار  مراد ،  هک  يا  هدارا  میمـصت و  نیا  رد 
هک هاگنآ  دومرف ، داریا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  ربق  راـنک  رد  یخیراـت  طیارـش  کـی  رد  ساـسح و  ههرب  کـی  رد  ار  هلمج 

عادو شراوگرزب  دج  اب  تفاتش و  ص )   ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  هب  راب  نیرخآ  يارب  دیوگ و  كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدم  تفرگ  میمصت 
رما نا  دـیرا  ع )   ) يدـج ۀـما  یف  حالطالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادـسفم و ال  ـال  ارطب و  ـال  ارـشا و  جرخا  مل  ینا  و   - 9  / 13 دومن .

ینارذگشوخ يارب  ای  یهاوخ و  دوخ  يور  زا  هن  نم  و  ( ) 73  .) بلاط یبا  نب  یلع  یباو  يدج  ةریسب  ریسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و 
نیا زا  ما  هتـساوخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رفـس ، نیا  زا  نم  فدـه  هکلب  مدـش  جراـخ  هنیدـم  زا  يرگمتـس ،  داـسفا و  يارب  هن  و 

بلاطیبا نبا  یلع  مردپ  مسر  هار و  و  ص )   ) ادخ لوسر  مدـج  نوناق  تنـس و  ندرک  هدـنز  ایحا و  تسا و  روما  دـسافم  حالـصا  تکرح ، 
دمحم  ) شردارب هب  باطخ  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  همانتیـصو  نتم  زا  یـشخب  اه  هلمج  نیا  تسا .) 
مکدها یلوق  اوعمـست  تییحا  دق  ۀعدبلا  تتیما و  دق  ۀنـسلا  ناف  هیبن ،  ۀنـس  باتک و  یلا  مکوعدا  انا  و   - 9  / 14 تسا .  هتـشون  هفینح )  نب 

هتفرگ ار  نآ  ياج  تعدب ،  هدش و  شومارف  تنس  اریز  منک ،  یم  توعد  شربمایپ  تنس  باتک و  هب  ار  امـش  نم  ( ) 74  .) داشرلا لیبس  یلا 
تکرح ماـیق و  هزیگنا  رگناـیب  هک  زین  هلمج  نیا  دوب .)  مهاوـخ  ناـتنومنهر  یتخبـشوخ  تداعـس و  هار  هب  دیونـشب ، ارم  نخـس  رگا  تسا ، 
کلام  ) دننام هرصب  رهش  نارس  هب  هکم ،  هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  يا  همان  ياهزارف  زا  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
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اوکرت و  ناطیـشلا ،  ۀعاط  اومزل  دـق  ءالوه  نا  الا و   - 9  / 15 تسا .  هتـشاگن  دوراج و )... نب  رذنم  ورمع ، نب  دوعـسم  يرکب ،  عمـسم  نب 
(75  .) ریغ نمم  قحا  انا  و  هلالح ،  اومرح  و  هللا ،  مارح  اولحاو  یفلاب ء ، اورثاتـسا  و  دودـحلا ، اولطع  و  داـسفلا ، اورهظا  و  ناـمحرلا ،  ۀـعاط 
ار ادخ  دودح  جیورت و  ار  داسف  دنا ، هدومن  كرت  ار  ادخ  تعاطا  هداهن و  ندرگ  ناطیش  زا  يوریپ  هب  هیما )  ینب   ) نانیا دیشاب ! هاگآ  مدرم  )
راوازـس و نم  کنیا  دنا و  هدرک  میرحت  ار  ادـخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  هداد ،  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  دـنا و  هدومن  لیطعت 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  حورشم  ینارنخس  زا  یشخب  هلمج  نیا  دنا .)  هداد  رییغت  ار  مالسا  هک  نانیا  هن  ناناملسم  تموکح  رب  ما  هتسیاش 
. دومرف داریا  رح )   ) نایهاپس هب  باطخ  البرک  یکیدزن  رد  هضیب )  لزنم   ) رد هک  تسا 

ماما مایپ  رد  زامن   - 10

ناگدـنب نیرتهب  هک  نیقتم  فاصوا  رد  دـنوادخ  هچنانچ  تسا  هتفرگ  رارق  تادابع  لامعا و  همه  سار  رد  زاـمن )  ) مالـسا سدـقم  نید  رد 
هدیشوپ و سح  زا  هچنآ  بیغ (  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکزیهرپ )  ( ) ) 76  .) ةولـصلا نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذلا  دیامرف : یم  دنیوا 

هکلب مالسا  نید  رد  اهنت  هن  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  نآ  زا  تدابع  نیا  دنراد .)  یم  اپ  رب  ار  زامن  دنروآ و  یمنامیا  تسا )  ناهنپ 
زا مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  اذـل  تسا و  هدوب  تادابع  اـه و  هماـنرب  همه  سار  رد  زین  نیـشیپ  ياـیبنا  طیارـش  رد  هتـشذگ و  ناـیدا  رد 

و ( 77  ...(.) یتیرذ نم  ةولصلا و  میقم  ینلعجا  بر  : ) دیوگ یم  دنک و  یم  تساوخرد  ار  زامن  هماقا  قیفوت  شا  هیرذ  دوخ و  يارب  دنوادخ 
هیلوا فیاظو  زا  ار  نآ  یسیع  ترضح  و  ( 78  ...(.) ةولصلا مقا  ینب  ای  : ) دنک یم  هیصوت  شدنزرف  هب  زامن  نتشاد  اپ  هب  رد  نامقل  ترـضح 
هدرک هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ارم  ما  هدنز  هک  ینامز  ات  ( ) 79 ( ؛) ایح تمد  ام  ةاکزلا  ةولصلاب و  یناصوا  و  : ) دیوگ یم  درامـش و  یم  شا 

ساسا نیارب  ( 80  .) تسا هدـش  یفرعم  رگید  تاداـبع  لاـمعا و  همه  در  لوـبق و  راـیعم  هک  سب  نیمه  زاـمن ، تیمها  رد  هصـالخ  تسا .) 
رد هک  شباحـصا  نارای و  زا  تسا و  هتخاس  هجوتم  زاـمن  تیمها  رب  شناوریپ  شراعـش ،  ماـیپ و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا 

10  / 1 تسا :  دروآ  لمع  هب  ریدقت  دنا ، هدرک  ادف  ار  ناشناج  زامن ، کی  اهنت  هماقا  يارب  یتح  هدرک و  تیامح  زامن  زا  طیارش  نیرتساسح 
هب لضفلاوبا !  ( ) 81  .) هرفغتسن هوعدن و  ۀلیللا و  انبرل  یلصن  انلعل  ۀیـشعلا  انع  مهعفدت  ةودغ و  یلا  مهرخوت  نا  تعطتـسا  ناف  مهیلا  عجرا  - 

، زامن هب  بشما  ام  ات  تسا  دـیما  زادـنیب  ریخات  هب  حبـص  ادرف  ات  ار  گنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  نیمه  یتسناوت  رگا  درگ و  رب  نانآ  يوس 
رافغتـسالا ءاعدلا و  ةرثک  هباتک و  ةوالت  هل و  ةولـصلا  بحا  تنک  دق  ینا  ملعی  وهف   - 10  / 2 میزادرپب .)  نام  راگدرورپ  اب  رافغتـسا  اعد و 

ار هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مراد .)  دیدش  هقالع  راگدورپ  تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و  تئارق  زامن و  هب  نم  هک  دناد  یم  وا  اریز  ( ) 82 .)
باطخ دومن ، تکرح  اه  همیخ  يوس  هب  نمشد  هک  یماگنه  اعوسات  رصع  تسا ،  زامن  تیمها  نایب  رد  لقتسم  راعـش  مایپ و  ود  يواح  هک 

هب اـت  تکرح  تلع  دورب و  نمـشد  يوـس  هب  هک  داد  روتـسد  يو  هب  لوا  هلحرم  رد  اریز  دوـمرف ؛ داریا  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  شردارب  هـب 
ای دوش  گنج  نالا  نیمه  دیاب  ای  هک  تسا  هدمآ  دایز  نبا  زا  دیکا  دیدج و  روتـسد  هک  دوب  نیا  نانآ  خـساپ  دـنک و  لا  ؤس  ار  نانآ  ماگنه 

روتسد نیا  اددجم  ترضح  نآ  مود  هلحرم  رد  دومن ، غالبا  ماما  هب  ار  نمشد  مایپ  نیا  لضفلاوبا  ترـضح  یتقو  دریگ . ماجنا  دیزی  اب  تعیب 
نمـشد زا  نآرق  تئارق  زامن و  رب  مامتها  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دوش ، عورـش  گـنج  اـعوسات  رـصع  دوب  رارق  يرآ  دومرف . رداـص  ار 

يروآ دای  هب  ار  زامن  همامثوبا !  ( ) 83  .) نیرکاذلا نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةالصلا  ترکذ   - 10  / 3 دومن . تلهم  تساوخ  رد  شا  هیامورف 
(84  .) یلصن یتح  انع  اوفکی  نا  مهولس  اهتقو ، لوا  اذه  معن ،   - 10  / 4 دهدب .)  رارق  دنتسه ، ادخ  دای  هب  هک  ینارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادخ  ، 

نیا مالـسلا  هیلع  ماما  میروآ .)  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب  گنج  زا  تسد  دـیهاوخب  نمـشد  زا  تسا ،  زاـمن  تقو  لوا  کـنیا  يرآ  )
ار وا  هک  هاگنآ  دومرف ، شرادافو  نارای  زا  یکی  يوادیص )  همامثوبا   ) خساپ رد  تسا ،  راعـش  ود  زا  بکرم  لبق ،  هلمج  دننام  هک  ار  هلمج 

نیا هچرگ  تنابرق ،)  هب  مناج  تنا ؛  یـسفنب  : ) دومن ضرع  ترـضح  نآ  هب  اذل  تسا ،  رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  گنج  تدش  لاح  رد 
هب هاگنآ  مراد  تسود  نم  دنبای و  تسد  وت  رب  دنناوت  یمن  دنا  هتـشکن  ارم  ات  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  دـنهد ، یم  همادا  دوخ  تالمح  هب  مدرم 
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(85  (.) ۀنجلا یف  یماما  تنا  معن ،   - ) 10  / 5 مشاب .  هدروآ  ياج  هب  امـش  تماما  اب  مه  ار  رخآ  زامن  کی  نیا  هک  موش  لیان  میادـخ  ياقل 
یلع نب  نیسح  يوس  زا  سب  شتآ  داهنـشیپ  رهظ ، زامن  يادا  يارب  اروشاع  زور  یتسه .)  نیرب )   ) تشهب رد  نم  زا  شیپ  وت  يرآ  دیعـس ! )
لها فوفص  لباقم  رد  اه و  همیخ  نوریب  رد  نمشد  نارابریت  هب  هجوت  نودب  ترضح  نآ  تفرگن و  رارق  تقفاوم  دروم  المع  مالـسلا  هیلع 

ترـضح نآ  يور  شیپ  رد  یبعک )  هظرق  نبورمع   ) و هللادبع )  نب  دیعـس   ) هلمج زا  شیافو  اب  نارای  زا  نت  دـنچ  داتـسیا و  زامن  هب  هفوک ، 
هب دـنداتفا و  كاخ  يور  هب  زامن  زا  سپ  دومن ، تباـصا  ناـنآ  هنیـس  ورـس  هب  هک  ییاـهریت  رثا  رد  دـندرک و  رپس  ار  دوخ  هنیـس  دنداتـسیا و 
رد ار  ماما  درک و  زاب  ار  شمشچ  دوب ، هداتفا  دولآ  نوخ  رکیپ  اب  دیدش و  فعض  اب  هک  ترضح  نآ  زامن  زا  سپ  دیعس ، دندیـسر . تداهش 
زا رس  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تبحم  نیا  لباقم  رد  دننک ، یم  كاپ  يو  تروص  زا  نوخ  كاخ و  هتـسشن و  نیمز  يور  رد  هک  دید  شرانک 
هب ار  دوخ  هفیظو  نم  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ملسو ؛  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  نبا  ای  تیفوا  :) درک ضرع  نینچ  تخانـش ،  یمن  اپ 

تنا معن ،   - 10  / 6 یتسه .  نیرب )   ) تشهب رد  نم  زا  شیپ  وت  يرآ  دومرف : يو  خـساپ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ماـما  مداد .) ؟  ماـجنا  یکین 
تشهب رد  نم  زا  شیپ  زین  وت  ورمع ! ( ) 86  .) رثالا یف  ینا  هملعا  مالسلا و  ینم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  ءرقاف  ۀنجلا ،  یف  یماما 

يوس هب  وت  رس  تشپ  رد  زین  نم  هک  نک  ضرع  ناشیا  هب  ناسرب و  مالـس  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  لص  ادخ  لوسر  هب  نم  زا  یتسه ،  نیرب )  )
هدعو يو ،  هب  ترضح  نآ  هنوگچ  هک  دینش  یم  ار  ماما  وا و  هملاکم  دوب و  هداتفا  دیعس ، رانک  رد  هک  هظرق  نبورمع  تفاتـش .)  مهاوخ  وا 
ماجنا یکین  هب  ار  دوخ  هفیظو  مه  نم  هللا ؛؟  لوسر  نبای  تیفوا   ) هک دومن  ار  لا  ؤس  نامه  ترـضح  نآ  زا  زین  وا  دـهد ، یم  تشهب  یمتح 

ادخ لوسر  هب  ارم  مالـس   : ) هک دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دوب و  هداد  دیعـس  هب  هک  داد  ار  باوج  نامه  يو  خساپ  رد  مه  ماما  مداد .) ؟ 
 (. متسه وت  رادید  مزاع  رگید  تاظحل  نیسح )   ) نم مدرک  ضرع  وا  هب  ناسرب و 

زیمآدیدهت مایپ  هس   - 11

همئا رماوا  زا  تعاطا  ( 87  .) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  هفیرـش ؛  هیآ  هلمج  زا  ناوارف  لـیالد  قبط 
بجوم مارح و  نآ  اب  تفلاـخم  بجاو و  ناناملـسم  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  لـص  ربماـیپ  رماوا  زا  تعاـطا  دـننامه  مالـسلا  هیلع  نیموصعم 

بجاو ناـنموم  رب  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  قلطم و  روط  هب  دـنوادخ  تعاـطا  دـننام  دروم  ود  ره  رد  تعاـطا  اریز  تسا ؛  یهلا  باذـع 
تمرح هکلب  تسا ،  مارح  اهنت  نآ  اب  تفلاخم  دنک ، ادیپ  دادمتـسا  هثاغتـسا و  هبنج  ماما ،  روتـسد  رما و  هک  اجنآ  رد  یلو  تسا .  هدـیدرگ 

یلک طخ  تیمولظم  زا  یکاح  ماما ،  هثاغتسا  دادمتسا و  اریز  دیدرگ ؛ دهاوخ  رتدیدش  نآ  رفیک  فعاضم و  مه  نآ  تازاجم  دیدشت و  نآ 
مامت اب  دنبایرد و  ار  وا  تیمولظم  يادن  ناناملسم  دیاب  تسا و  عاضوا  طیارـش و  تیـساسح  رگنایب  تیامح و  هب  نآرق  دیدش  زاین  مالـسا و 

فیعـضت هک  هثاغتـسا  نیا  هب  تباجتـسا  مدع  مهم و  رما  نیا  رد  هحماسم  اذل  دنباتـشب و  نآ  زا  عافد  هب  ناج  لذـب  نوخ و  راثن  اب  یتح  ناوت 
هلـصاف و الثم  دیدرگ ؛ دهاوخ  يورخا  باذع  نیرت  تخـس  تازاجم و  نیرتدیدش  بجوم  تشاد ،  دـهاوخ  یپ  رد  ار  لطاب  تیوقت  قح و 

یلع هئانث  ءوس  نم  ءایلوا  هب  هللا  ظعو  امب  ساـنلا  اـهیا  اوربتعا  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رما  هظعوم و  نیب  تسا  يداـیز  قرف 
دیریگب تربع  تسا ،  هداد  دنپ  ار  دوخ  يایلوا  نآ  هلیسو  هب  هک  ار  دوهی  ياملع  دنوادخ  ندومن  دای  يدب  هب  زا  مدرم  يا  ( ) 88 ... .) رابحالا

ثیغم نم  له  ملسو ...؟  هلآو  هیلع  هللا  لص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  دومرف : اروشاع  زور  رد  هک  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  اب  (. 
هب يدنوادخ  شاداپ  دیما  هب  هک  تسه  یـسر  دایرف  ایآ  دنک ؟ عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  ( ) 89 (. ...؟ انتثاغاب هللا  وجری 
نآ يادـن  هب  هک  یناـسک  ندومن  دـیدهت  هزیگنا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیپ  عون  نیا  تیمها  همدـقم ،  نیا  اـب  دـسرب .)  اـم  داـیرف 

لوسر مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  رانلا )  یف  هیرخنم  لع  هبکی  : ) و منهج )  ران  یف  هللا  هبکا   : ) تالمج اب  دنا ، هدادن  تبثم  خساپ  ترضح 
هب بکا )   ) هملک هک  ارچ  ددرگ  یم  نشور  دـسرب .)  ام  دایرف  هب  يدـنوادخ  شاداپ  دـیما  هب  هک  تسه  یـسر  دایرف  اـیآ  دـنک ؟ عاـفد  ادـخ 

مدع تبیغ و  نامز  رد  تما  يربهر  تمواقم و  هک  میناد  یم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذت  اجنیا  رد  و  دـشاب . یم  يراوخ  تلذ و  تدـش  موهفم 
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يربهر تیالو و  طیارـش  ياراد  هک  ییاهقف  املع و  ینعی  ناـنآ  نانیـشناج  هب  یعطق  لـیالد  ساـسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  روضح 
دهاوخ نیموصعم  همئا  رماوا  دننام  تفلاخم ،  رفیک  تعاطا و  بوجو  ظاحل  زا  زین  نانآ  رماوا  اعبط  و  تسا .  هدیدرگ  راذگاو  دنتـسه  تما 

هبکا الا  ان  رصنی  دحا و ال  انتیعا  عمسی و  هللاوف ال  لعفاف ،  انتعقو  دهشت  انخارـص و ال  عمـست  نا ال  تعطتـسا  نا  رحلا ...! نبای   - 11  / 1 دوب .
يادـص ات  وش  رود  هقطنم  نیا  زا  یناوت  یم  رگا  يرذـگب ،  ناج  زا  ام  هار  رد  یتسین  رـضاح  هک  الاح  !... رح رـسپ  ( ) 90  .) منهج راـن  یف  هللا 

تلذ اب  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، يرای  ام  رب  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  یسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  اریز  ینیبن ؛  ار  ام  گنج  يونشن و  ار  ام  هثاغتـسا 
رح هللادـیبع   ) هب ـالبرک  یکیدزن  رد  لـتاقم )  ینب  لزنم   ) رد ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دیـشک .)  دـهاوخ  مـنهج  شتآ  هـب 

شا و هتشذگ  ياهاطخ  زا  ندومن  هبوت  رد  ار  ترـضح  نآ  توعد  تسویپ  عوقو  هب  یتاقالم  ناشنایم  رد  هک  یماگنه  دومن ، داریا  یفعج ) 
دوب اجنیا  رد  دهد ، رارق  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  ار  هقحلم )   ) مان ار  دوخ  فورعم  بسا  تساوخ  دومن و  در  ربمایپ ، دـنزرف  هب  ندومن  يرای 

، وت بسا  هب  هن  میراد و  زاین  وت  هن  ام   . ) ادضع نیلضملا  ذختم  تنک  ام  و  کیف ،  کسرف و ال  یف  انل  ۀجاح  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک 
انخارص و ال عمـست  نا ال  تعطتـسا  نا  دومرف : هظعوم  تحیـصن و  ناونع  هب  سپ  مریگ .)  یمن  ورین  دوخ  يارب  هارمگ  دارفا  زا  نم  هک  اریز 

انثغی وا  انبجی  ملف  انداوس  يءار  وا  انتیعاو  عمـس  نم  هناف  اداوس ، یلایرت  ۀـعقاو و ال  یل  اعمـست  الف  اقلطنا   - 11  / 2 لعفاف . ...  انتعقو  دهـشت 
دیوشن و ارم  هثاغتـسا  يادص  ات  دیوش  رود  هقطنم  نیا  زا  رفن ) ود   ) امـش ( ) 91  .) رانلا یف  هیرخنم  یلع  هبکی  نا  لجوزع  هللا  یلع  اـقح  ناـک 
هک تسا  دنوادخ  رب  دسرن ، ام  دایرف  هب  دهدن و  ار  ام  خساپ  سپ  دنیبب  ار  ام  یهایس  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  سک  ره  اریز  دینیبن ؛ نم  زا  يرثا 

سیق نبورمع   ) هب باـطخ  لـتاقم )  ینب  لزنم   ) رد زین  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنک .)  دراو  خزود  هـب  ماـمت  تـلذ  اـب  ار  وا 
ترصن يارب  ایآ  هک  دومرف  لا  ؤس  ناشیا  زا  ترضح  نآ  دندیسر ، ماما  روضح  هب  رفن  ود  نیا  هک  هاگنآ  دومرف  شیومع ،  رسپ  و  یقرـشم ) 

هیلع ماما  هک  دوب  اجنیا  دنتـسناد . روبجم  هفوک  هب  نتفر  يارب  رهاظ  رد  ار  دوخ  هدروآ و  رذـع  نانآ  دـیا ؟ هدـمآ  اجنیا  هب  دوخ  ماما  يرای  و 
ماجنا ار  راک  نیا  رتعیرـس  هچ  ره  دـیدرگرب ، هفوک  هب  تسانب  رگا  هک  دومرف  هتخادرپ و  نانآ  ییامنهار  داشرا و  هب  تالمج  نیا  اـب  مالـسلا 

الا اننیعی  مث ال  دحا  انلتقم  مویلا  يری  هدیب ال  نیـسح  سفن  يذلاوف  انلتقم  يرتال  یتح  ابره  لوف   - 11  / 3 دیوش . جراخ  هقطنم  زا  و  دیهد ،
سک ره  تسوا  تردـق  دـی  رد  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  اریز  ینیبن  ار  اـم  گـنج  اـت  نک  رارف  هقطنم  نیا  زا  همثره  ( ) 92  .) رانلا لخد 

هک دنک  یم  لقن  همثره  زا  دانـسا ، اب  محازم  نب  رـصن  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دش .)  دهاوخ  لخاد  شتآ  هب  دنکن  نامیرای  دـنیبن و  ار  ام  گنج 
فقوت نیمزرـس  ناـمه  رد  دوب و  ـالبرک  نیمزرـس  زا  اـم  هار  هفوک  هب  تعجارم  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  نیفـص  گـنج  رد  نم 

دـییوب و ار  نآ  تشادرب و  ار  البرک  كاخ  زا  یتشم  زامن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  میدروآ  ياـجب  زاـمن  ترـضح  نآ  اـب  هدومن و 
یم تشهب  لـخاد  باـسح  نودـب  هک  دـنوش  یم  روشحم  وت  نورد  زا  یمدرم  اریز  ـالبرک  كاـخ  يا  وت  یتـسه  یکاـخ  شوـخ  هچ  تفگ 
دوب مالـسلا  هیلع  یلع  صلاخ  نایعیـش  زا  هک  ریمـس  رتخد  ءادرج )   ) مرـسمه يارب  متـشگزاب  ما  هناـخ  هب  نوچ  دـیوگ : یم  همثره  دـندرگ .
يا هک  مدومن  هفاضا  لقن و  وا  يارب  مدوب  هدینـش  هدـید و  ـالبرک  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  هک  ار  هچنآ  فیرعت و  ار  گـنج  رفـس  تارطاـخ 

؟ دنک یم  فیـصوت  ار  البرک  هنوگنیا  هک  تسا  هاگآ  بیغ  هب  وا  ایآ  منیبب :  وگب  يراد  تسود  همه  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  وت  ءادرج 
. ددرگ یمن  يراج  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  رب  قح  زج  هب  هک  نادب  نیقی  راذگب و  رانک  ار  اهفرح  نیا  رادرب و  مرـس  زا  تسد  تفگ  مرـسمه 

زین نم  دومن و  مالعا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هیلع  رب  یمومع  جیـسب  هللادیبع  هکنیا  ات  تشذگ  نایرج  نیا  زا  اهلاس  دیوگ : یم  همثره 
هیلع یلع  هارمه  هب  البق  هک  ار  یلحم  مدیسر ،  شنارای  نیسح و  ماما  هب  نوچ  دوب ، هتشگ  لیسگ  ترـضح  نآ  هیلع  رب  هک  مدوب  یهاپـس  رد 
اذل مداتفا ،  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  شیامرف  دای  هب  متخانش و  دوب ، هتـشادرب  شکاخ  زا  ترـضح  هک  یهاگیاج  میدوب و  نآ  رد  مالـسلا 
هیلع یلع  شردپ  زا  ار  هچنآ  متفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لباقم  رد  هدـش  بسا  رب  راوس  هتـشگ و  مدان  دایز  نبا  رکـشل  اب  مندـمآ  زا 
نبای مدرک  ضرع  ام ؟ نمشد  ای  یتسه  ام  یماح  الاح  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مدومن ،  راهظا  مدوب  هدینش  لزنم  نیا  رد  مالـسلا 

نیـسح مکانمیب .  نآ  رب  دایز  نبا  زا  ما و  هدرک  اهر  هفوک  رد  ار  مدنزرف  نز و  نم  اریز  امـش  نمـشد  هن  متـسه و  امـش  یماح  هن  هللا  لوسر 
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مدرک و تکرح  هفوک  يوس  هب  تعرسب  هلمج  نیا  ندینـش  اب  دیوگ  همثره  انلتم )... يرتال  یتح  ابره  لوف   : ) همثره يا  دومرف  مالـسلا  هیلع 
 . مشابن ترضح  نآ  ندش  هتشک  گنج و  دهاش  ات  مدش  رود  اه  همیخ  زا 

تعاجش مایپ   - 12

نآ نارای  تیب و  لها  تماقتسا  تماهش و  تعاجش ،  رگنایب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  يددعتم  تالمج  اهزارف و 
تالمج و نیا  هملک ،  کی  رد  تسا .  تیالو  ماقم  نآرق و  مالسا ،  نییآ  هب  نانآ  يرادافو  هلحرم  نیرتالاب  تقادص و  يایوگ  ترـضح و 
رد نانآ  يرادیاپ  تماقتـسا و  رگنایب  ترـضح و  نآ  نابز  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  دنزرف  نارای  تعاجـش )  مایپ   ) اهزارف
رب زور ، نیـسپاوات  خیرات  هحفـص  رد  هک  تسا  يراختفا  لادم  تالمج ،  نیا  زا  کی  ره  و  تسا .  ءاسک )  باحـصا   ) زا درف  نیمجنپ  مالک 

تانموملا نینموملا و  يرت  موی  دیامرف : یم  نامیا  لها  فیصوت  رد  دنوادخ  دیـشخرد ، دهاوخ  ناشیامیـس  رد  تمایق  زور  رد  نانآ و  هنیس 
نیا ( ) ) 93  .) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  اهیف  نیدـلاخ  راـهنالااهتحت  نم  يرجت  تاـنج  مویلا  مکارـشب  مهناـمیاب  مهیدـیا و  نیب  مهرون  یعـسی 

تکرح تعرـس  هب  ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  يرگن  یم  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  تسا  يزور  رد  گرزب )  شاداپ 
امش رب  داب  تراشب  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  و  دنک (  یم  تکرح  تعرس  هب  ناشتسار  تمس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  يرگن  یم  و   ) دنک یم 

گرزب يراگتـسر  نامه  نیا  و  دـنام ! دـیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛  يراج  نآ  ناـتخرد )   ) ریز اـهرهن  هک  تشهب  زا  ییاـهغاب  هب  زورما 
نایرکـشل زا  رفن  کی  هب  دیوگ  یم  وا  میروایب :  اجنیا  رد  هدومن ،  لقن  هنیمز  نیمه  رد  دـیدحلا )  نبا   ) هک ار  یبلطم  تسا  بسانم  تسا .) 

هلآ هیلع و  هللا  لص  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  هک  امش  رب  ياو  دنتفگ  دوب ، هدرک  تکرش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  گنج  رد  هک  دعـس  رمع 
یف اهیدیا  ۀباصع  انیلع  تراث  انلعف ، ام  تلعفل  اندهـش  ام  تدهـش  ول  کنا  لدنجلاب ،  تضـضع  داد : خساپ  صخـش  نآ  دـیتشک ! ار  ملـس  و 

 ، لاملا یف  بغرت  و ال  نامالا ،  لبقت  ال  توملا ،  یلع  اهسفنا  یقلت  و  الامـش ، انیمی و  ناسرفلا  مطحت  ۀیراضلا ،  دوس  الاک  اهفویـس  ضباقم 
رکـسعلا سوفن  یلع  تتال  ادـیور  اهنع  انففک  ولف  کـلملا ،  یلع  ءـالیتسالا  وا  ۀـینملا  ضاـیح  یلع  دورولا  نیب  اـهنیب و  لـئاح  لوحی  ـال  و 

ماجنا ام  هک  يدرک  یم  ار  يراک  يدید ،  یم  زین  وت  رگا  میدـید  ام  هک  ار  هچنآ  دنکـشب ! تناهد   ) کل ما  ال  نیلعاف ،  انک  امف  اهریفاذـحب ،
زا ار  رکـشل  ناعاجـش  هک  یلاح  رد  هدنرغ  ناریـش  دـننام  ناشریـشمش  هضبق  رد  تسد  هک  میدـید  دوخ  لباقم  رد  ار  یهورگ  اریز  میداد ؛ 
یم تبغر  لـیم و  اـیند  لاـم  هب  هن  دـندرک و  یم  ماـما  لوبق  یـسک  زا  هن  دنتفاتـش ، یم  گرم  يوس  هب  دنتـسکش  یم  مه  رد  تسار  پچ و 

اب دنتـشاذگ ، یمن  هدنز  رفن  کی  ام  رکـشل  زا  میداد  یم  تصرف  یمک  رگا  يزوریپ ،  ای  گرم  ای  دوب : نیا  نانآ  هتـساوخ  نیرخآ  دندومن .
ءاقل یلع  انطوم  هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم   - 12  / 1 اهمایپ : نیا  هکنیا  دنیشنب .) !؟ تیازع  هب  تردام  مینکب ،  میتسناوت  یم  هچ  طیارـش  نیا 

ادخ ياقل  يارب  درذگ و  رد  دوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  تسا  رضاح  امش  زا  کی  ره  ( ) 94  .) هللا ءاش  نا  احبصم  لحار  انعم ، لحریلف  هسفن  هللا 
هلمج نیرخآ  زارف  نیا  دوـمن .)  مهاوـخ  تکرح  حبـص  ادرف  نم  هللاءاـش  نا  هک  دـشاب  اـم  اـب  تکرح  هداـمآ  دـنک ، ناـج  راـثن  تداهـش )  )

. دومن تکرح  قارع  يوس  هب  متشه  زور  داریا و  هکم  رد  تصش  لاس  هجحیذ  متشه  بش  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخس 
ینع هللا  مکازجف  یتیب ،  لها  نم  لصوا  ربا و ال  تیب  لها  ـال  و  یباحـصا ،  نم  اریخ  ـال  یلوا و  اباحـصا  ملعا  ـال  یناـف  دـعب ، اـما   - 12  / 2

دنوادخ متیب .  لها  زا  رت  قیدص  رتافواب و  یتیب  لها  هن  ما و  هدیدن  دوخ  نارای  زا  رتهب  ینارای  باحـصا و  نم  دـعب ، اما  ( ) 95  .) اریخ اعیمج 
تسا اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  ياهزارف  زا  هلمج  نیا  دهدب .)  وکین  شاداپ  نم  زا  تیامح  رد  امـش  همه  هب 

نوسنتاتـسی سعفالا ،   Ș لا ـالا  مهیف  تدـجو  اـمف  مهتولب  دـقل  هللا !  و   - 12  / 3 دوـمرف . داریا  شباحـصا  تیب و  لـها  هب  باـطخ  هک 
هدنرغ روالد و  رگم  ار  نانآ  مدیدن  مدومزآ و  زا  مباحـصا )   ) نانآ دنگوس ! ادخ  هب  ( ) 96  .) هما بلاحم  یلا  لفطلا  سانیتسا  ینود  ۀـینملاب 

شردام ناتسپ  هب  راوخ  ریش  لفط  قایتشا  دننام  دنتقاتشم  نانچ  نم  رانک  رد  ندش  هتشک  هب  هک  راوهوک )  ) راوتسا تبالص و  اب  و  راوریـش ) )
دوخ نارای  ایآ  ردارب ! زا  درک  لا  ؤس  هک  هاگنآ  دومرف ، مالـسلا  امهیلع  اربک  بنیز  خساپ  رد  اروشاع  بش  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  (. 
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12  / 4 دنراذگب . اهنت  ار  وت  نمشد ،  نایم  رد  دنرادرب و  وت  زا  تسد  یتخـس ،  عقوم  رد  ادابم  يا !؟  هدرب  یپ  نانآ  تین  هب  يا و  هدومزآ  ار 
دنوادخ نم !  ناردارب  دنزرف  يا  ( ) 97  .) نیقتملا ءازج  نسحا  اکـسفناب  يایا  امکتاساوم  کلذ و  نم  امک  دجوب  یخا  ینبا  ای  هللا  امکازج  - 

نب نیسح  دنک .)  تیانع  امش  رب  ار  نیقتم  شاداپ  نیرتهب  دیا ، هداد  ماجنا  نم  هب  تبسن  هک  يرای  ترصن و  هفیظو و  ساسحا  نیا  لباقم  رد 
یم هیرگ  دید  هک  هاگنآ  دومرف ، داریا  دندوب ، ومع  رسپ  ود  هک  کلام )   ) و فیـس )   ) هب باطخ  ار  زیمآرکـشت  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع 

ییاهنت يارب  هکلب  نامدوخ  ناج  سرت  زا  هن  دنگوس ! ادخ  هب  : ) دنداد خساپ  دومرف ، لا  ؤس  ار  نانآ  هیرگ  تلع  نوچ  ترـضح  نآ  دـننک و 
 - 12  / 5 تسین .)  هتخاس  ام  زا  يراک  ندـش  هتـشک  رابکی  زجب  و  میرادـن .  رتشیب  ناج  کی  ام  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  مینک  یم  هیرگ  امش 

نتـسشن بقع  اب  منارای و  زا  مک  هورگ  نیمه  اب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ( ) 98  .) رـصانلا نالذخ  ددعلا و  ۀلق  یلع  ةرـسالا  هذهب  فحاز  ینا  الا 
لیلد هک  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر .)  مهاوخ  ادـخ  هار  رد  داهج  يوس  هب  تفر ،  یم  نانآ  زا  کمک  يرای و  راظتنا  هک  یناـسک 

6 دومرف . داریا  اروشاع  زور  رد  دوخ  ینارنخس  نیمود  رد  تسا ،  تباث  نامیا  يءاراد  یلو  مک  دادعت  اب  هورگ  کی  يرادیاپ  تماقتسا و  رب 
 ( رح  ) ار وت  ترداـم  هک  هنوگناـمه  یتـسه  درم  دازآ  وت  ( ) 99  .) ةرخالا ایندـلا و  یف  رحلا  تنا  و  کـما ،  کتمـس  اـمک  رحلا  تنا   - 12 / 

رس و زا  نوخ  تسشن و  رح )   ) دولآ نوخ  رکیپ  رانک  رد  هک  هاگنآ  مالسلا  هیلع  ماما  ترخآ .)  رد  ایند و  رد  يدرم  دازآ  وت  تسا و  هدیمان 
. دومرف داریا  وا -  هنیس  رد  تسا  يراختفا  لادم  هک  ار -  هلمج  نیا  دومن ، یم  كاپ  وا  تروص 

باختنا مایپ   - 13

ترثک نارای و  تلق  مغر  یلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  اروشاـع  ياـهمایپ  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیق  تایـصوصخ  زا  یکی 
رد قیوشت و  توعد و  شیرای  کمک و  يارب  ار  شیوخ  نارای  باحصا و  نکمم ،  وحن  ره  هب  يرهاظ  تابساحم  قبط  دیاب  هک  شنانمـشد 
 ، فلتخم دراوم  رد  ترـضح  نآ  شور ،  نیا  فـالخرب  یلو  دـیامن ، مزلم  روبجم و  ار  ناـنآ  تماـما ،  تیـالو و  هاـگیاج  زا  زاـین  تروص 

شیوخ تیب  لها  نیرتکیدزن  یتح  هداد و  ار  نآ  كرت  ای  رازراک  باختنا  هزاجا  نآ  هب  صوصخ ،  روط  هب  یهاـگ  مومع و  روط  هب  یهاـگ 
يرهاظ و ياـهمایق  ناـیم  رد  تسا  یـساسا  لـصا  نیا  تسا .  هدومن  ریخم  ناـشرظن ،  دروم  هاوخلد و  ریـسم  ندومن  باـختنا  نیا  رد  زین  ار 
بلج و يارب  ـالومعم  ناربـهر ،  عون  نیا  نوچ  دزاـس ؛ یم  زیاـمتم  یعقاو  ریغ  ناربـهر  ناـیاوشیپ و  هک  تسا  يزراـب  قرف  کـی  يوـنعم و 

ریغ فالخ و  لـمع  چـیه  هب  لـسوت  زا  يزوریپ ،  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـندرگ و  یم  کـسمتم  ریوزت  هلیح و  ره  هب  نارگید ،  تدـعاسم 
کی ره  ( 100  .) مامذ انم  هیلع  سیل  فرصنیلف ،  فارصنالا  مکنم  بحا  نمف   - 13  / 1 اهمایپ : نیا  نتم  کنیا  دنزرو . یمن  عانتما  یناسنا ، 
لزنم  ) رد ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسین .)  شندرگرب  یتعیب  ام  فرط  زا  تسا و  دازآ  ددرگرب ، دـهاوخب  نم )  نارای   ) امـش زا 

دـیدرگ و علطم  لزنم  نیا  رد  هفوک ،  رد  یناهو )  ملـسم   ) ندـش هتـشک  زا  هک  هاگنآ  دومرف ، شتیب  لها  باحـصا و  همه  هب  باطخ  هلابز ) 
مکنم بحا  نمف  :) دومرف سپـس  تفگ ،  نخـس  نانآ  ییورود  هفوک و  مدرم  ییافو  یب  زا  تشاذـگ و  نایم  رد  شنارای  اب  ار  نانآ  تداهش 

لک ذخءایلو  المج ، هودختاف  مکیـشغ  دق  لیللا  اذهو  مامذ ،  ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دق  ینا  و   - 13  / 2 ...(. 
دوـخ ياـهنطو  هب  مداد  هزاـجا  امـش  همه  هب  نم  و  ( ) 101  .) مکنئادـم مکداوس و  یف  اوقرفت  و  یتـیب ...،  لـها  نم  لـجر  دـیب  مکنم  لـجر 

دیهد و رارق  شیوخ  بکرم  ار  نآ  یکیرات  هدیسر ،  ارف  بش  کنیا  مرادن ،  امش  ندرگ  رد  یتعیب  نم  دیتسه و  دازآ  امـش  همه  دیدرگرب ،
اعوسات بورغ  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  دیوش .)  قرفتم  دوخ  راید  رهش و  يوس  هب  دیریگب و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  امش  زا  کی  ره 

زا يراذگـساپس  نمـض  هبطخ  نآ  رد  دومرف ، داریا  يا  هبطخ  دوخ ، باحـصا  تیب و  لها  هب  باطخ  اروشاـع ، بش  برغم  زاـمن  زا  سپ  اـی 
هلمج نیا  دومرف و  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  نابز  زا  دش ، دهاوخ  عقاو  البرک  رد  هک  ار  شیوخ  تداهـش  ربخ  نانآ  همه 

ناج تاجن  نتفر و  رد  امش  دومرف  شنارای  تیب و  لها  مامت  هب  سپـس  تسا ،  هدیـسر  ارف  تداهـش  نیا  نامز  کنیا  هک  دومن  هفاضا  مه  ار 
مکل تنذا  دـق  اوبهذا  ملـسمب ،  لتقلا  نم  مکبـسح   - 13  / 3 تسا :  هبطخ  نیمه  ياـهزارف  زا  هدـش  داـی  هلمج  و  دـیتسه . دازآ  نتـشیوخ 
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نوریب هقطنم  نیا  زا  مدرک  صخرم  ار  امـش  نم  تسا ،  سب  امـش  هداوناخ )   ) يارب لیقع  نب  ملـسم  ندش  هتـشک  لیقع !  نادـنزرف  ( ) 102 .)
خساپ ندینش  زا  سپ  یمومع و  یصخرم  هزاجا  زا  سپ  دیدرگ ) هراشا  لبق  زارف  رد   ) اروشاع بش  ینارنخس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیورب .) 

 : هک داد  رارق  باطخ  دروم  صوصخلاب  ار  نانآ  دیدرگ و  لیقع  نادنزرف  هجوتم  دوب ، نانآ  تباث  نامیا  يرادافو و  لیلد  هک  شیوخ  نارای 
اقآ و زا  تسد  ارچ  دنسرپب  ام  زا  مینک و  كرت  ار  وت  ام  رگا  دنداد  باوج  زین  نانآ  و  مکل .)  تنذا  دق  اوبهذا  ملسمب ،  لتقلا  نم  مکبـسح  )
ات درک و  میهاوخ  وت  يادف  ار  دوخ  لایع  دنزرف و  لام و  ناج و  دنگوس ! ادخ  هب  هن ،  تشاد ؟  میهاوخ  یخـساپ  هچ  دـیتشادرب  دوخ  يالوم 
نم نوج !  ( ) 103  .) انقیرطب لتبت  الف  ۀـیفاعلل  ابلط  انتعبت  امناف  ینم ،  نذا  یف  تنا  نوج !  ای   - 13  / 4 دوب . میهاوخ  وت  رانک  رد  رخآ ، سفن 
هیلع ماما  نکم .) !  تبیصم  راتفرگ و  ام  هار  رد  ار  دوخ  يا ،  هدمآ  ام  هارمه  هب  شیاسآ  تیفاع و  دیما  هب  وت  اریز  ؛  متـشادرب وت  زا  ار  تعیب 
نذا یظفاح و  ادـخ  يارب  وا  هک  هاگنآ  دومرف ، دوخ  مالغ  نوج ،  هب  باطخ  گنج  نایرج  جوا  رد  اروشاع و  زور  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا 

كاکف یف  لمعاف  یتعیب ،  نم  لح  یف  تنا  هللا  کمحر   - 13  / 5 دیدرگ . بایفرش  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  گنج ،  نادیم  هب  نتفر  يارب 
يدازآ هرابرد  ات  متـشادرب  وت  زا  ار  تعیب  نم  يدازآ و  نم  فرط  زا  وت  کنیا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  ریـشب ! نب  دـمحم  ( ) 104  .) كدلو

ربخ يو  هب  اهزور  نیمه  رد  اریز  دندومرف ؛ یمرضح )  ریشب  نب  دمحم   ) هب باطخ  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ینک .)  شالت  تدنزرف ، 
رد وا  اب  ریشب  نب  دمحم  ناتسود  نایانـشآ و  ار  نایرج  نیا  نوچ  تسا و  هدش  ینادنز  راتفرگ و  ير ،  فارطا  رد  تدنزرف  هک  دوب  هدیـسر 
يو خساپ  هللا .)...  کمحر  : ) دومرف دید ، هنوگ  نیا  ار  وا  ترـضح  نآ  نوچ  و  دیزرو ؛ عانتما  ربمایپ  دنزرف  تقرافم  زا  وا  دنتـشاذگ ، نایم 
 (. موش ادج  امـش  زا  رگا  دننک  هراپ  هراپ  هدنز  ارم  نابایب  ناگدـنرد   (. ) کتقراف نا  ایح  عابـسلا  ینتلکا   : ) هک دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 

هدافتسا شدنزرف ،  ییاهر  يارب  اهنآ  ات  داد  رارق  يو  رایتخا  رد  دیدرگ ، یم  غلاب  رانید  رازه  هب  اهنآ  تمیق  هک  ییاهـسابل  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دنک

تجح مامتا  مایپ   - 14

هراشا

کنیا میدش و  انـشآ  دوب ، هتـشاذگ  دازآ  نتفر  ای  ندـنام  رد  ار  دوخ  نارای  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياهمایپ  اب  هتـشذگ  شخب  رد 
هیلع ماما  میهد .  یم  رارق  زیزع  هدـنناوخ  راـیتخا  رد  دـشاب  یم  تجح )  ماـمتا  جاـجتحا و   ) اـهنآ رد  هک  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ياـهمایپ 

یهاگ ماع و  تروص  هب  دنتشاد ، ار  ترـضح  نآ  اب  گنج  دصق  هک  هک  هیما  ینب  نایرکـشل  مدرم و  هب  اوشاع  زور  رد  اهمایپ  نیا  اب  مالـسلا 
تیاـنج يورخا  تخـس  تازاـجم  يویند و  كاـنرطخ  بقاوع  هدوـمن و  تجح  ماـمتا  تحیـصن و  هظعوـم و  يدارفنا ،  صاـخ و  روـط  هب 

 ، تساوخرد توعد و  دادمتـسا و  هثاغتـسا و  هلحرم  هب  یهاگ  تجح  مامتا  نیا  و  تسا .  هدومرف  يروآ  دای  دزـشوگ و  ار  ناـنآ  كاـنلوه 
هبوـت و تساوـخرد  راـنک  رد  يدادمتـسا  نینچ  اـنایحا  تسا و  هدیـسر  ص )   ) ربماـیپ نادـناخ  زا  عاـفد  ترـضح و  نآ  زا  تیاـمح  تهج 

هقباس ترارـش و  يءاراد  دنتـشادن و  هعزانم  گنج و  تموصخ و  دصق  ترـضح  نآ  اب  هک  يدارفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هانگ  زا  تشگزاب 
دوش حرطم  لا  ؤس  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  تسا .  هتـسویپ  عوقو  هب  البرک ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  اروشاع و  زا  لبق  مه  نآ  دـندوب  تیاـنج 
ناج زا  دهعتم و  دارفا  زا  تداهش  نامیپ  تعیب و  نتشادرب  یـصخرم و  هزاجا  نآ  دنتـسین ؟ ضقانتم  داضتم و  مه  اب  مایپ  عون  ود  نیا  ایآ  هک 

هنوگنامه تسا  نیا  خساپ  راوخنوخ !! يدارفا  نانمشد و  زا  يرای  هب  توعد  دادمتسا و  هثاغتـسا و  نیا  افواب و  نارای  تیب و  لها  هتـشذگ و 
ریغ ناربهر  اب  دـنهد ، یم  ماجنا  ینید  نایاوشیپ  هک  يا  هزرابم  مایق و  نایم  تسه  ینـشور  زراـب و  قرف  میدومن ،  هراـشا  لـبق  شخب  رد  هک 

ار بلطم  تسا و  زاـیتما  دراوم  نیمه  زا  یکی  لا  ؤس  دروم  عوضوم  دـنریگ و  یم  شیپ  رد  یبهذـم  ریغ  ناربهر  هک  يا  هزراـبم  یبهذـم و 
ماجنا رکف  رد  وا  هکلب  تسین ،  يرهاـظ  تسکـش  يزوریپ و  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يرآ ،  دومن . یـسررب  هیواز  نیا  زا  دـیاب 
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ار دوخ  تماقتسا  هدیقع و  نامیا و  دنا و  هتسب  تداهش  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  هک  يدارفا  هب  اذل  تسا و  یبهذم  هضیرف  یهلا و  هفیظو  کی 
رفـس و جنر  دنا ، هدومن  تکرح  وا  هارمه  هب  هشیدـنا  رکف و  نامه  اب  نابایب  نیا  ات  هدـیناسر و  تابثا  هب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ناج  ياپ  ات 
 ، ناشماما رما و  یلو  هزاجا  اب  طیارـش و  نیا  اب  نانآ  رگا  تسا ،  هدرواین  دوجو  هب  نانآ  رد  یتسـس  لزلزت و  نیرتکچوک  نمـشد ،  زا  سرت 
رد اهنت  هک  ار  تداعـس  يامه  نآ  دـیدرگ و  دـهاوخن  لیان  ادهـش  دـنمجرا  ماقم  شاداپ و  رجا و  هب  هچرگ  دـنیامن ، كرت  ار  گنج  هنحص 

دروم دنوادخ  لدع  هاگشیپ  رد  لاح  ره  هب  یلو  داد ، دنهاوخ  تسد  زا  ناگیار  هب  هشیمه و  يارب  تسا ،  هدمآ  رد  زاورپ  هب  نانآ  رس  يالاب 
هدمآ دوجو  هب  يرگید  طیارـش  دـننک ، یم  دادمتـسا  هثاغتـسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  یلو  تفرگ .  دـهاوخن  رارق  هذـخا  ؤم  لا و  ؤس 

 ، تجح مامتا  دادمتسا و  هثاغتـسا و  نیا  تسا .  یمتح  باذع  يدبا و  تکاله  یتخبدب  زا  یهورگ  ای  درف و  کی  تاجن  تبحـص  تسا و 
هب ار  شلایع  لها و  دنک و  هعطق  هعطق -  ار  شکاپ  رکیپ  دزیرب و  ار  شیوخ  نامز  ماما  نوخ  تسا  هدـش  ممـصم  هک  تسا  یهورگ  هجوتم 

اهنت هن  دوش ، یلمع  هشیدنا  رکف و  نیا  رگا  هک  دنادرگب  رهش  هب  رهش  دنتـسه ، زیتس  رد  نآرق  مالـسا و  اب  هک  یناسک  یجراخ و  ریـسا  نوخ 
و دیدرگ . دـنهاوخ  راتفرگ  یمیاد  باذـع  يدـبا و  نارـسخ  هب  دنتـسه  یـضار  نانآ  لمع  رب  هک  یناسک  یتح  هکلب  هورگ ،  نیا  دارفا  همه 

زور رد  نانآ  زا  کی  چیه  يارب  دشخب و  تاجن  یمیاد  باذـع  زا  ار  نانآ  زا  رفن  کی  اهنت  ولو  تجح  مامتا  نیا  دراد  ناکما  هک  تساجنیا 
(105  .) يزخن لذـن و  نا  لبق  نم  کتایآ  عبتنف  ـالوسر  اـنیلا  تلـسرا  ـال  ول  اـنبر  دـیوگن : دـشاب و  هتـشادن  دوجو  یهیجوت  هناـهب و  تماـیق 

اهمایپ نیا  لاح ،  ره  هب  میوش .)  اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  مینک  يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتـسرفن  يربمایپ  ام  يوس  هب  ارچ  اراگدرورپ ! )
هب ترضح  نآ  هک  يرگید  هاتوک  ياه  هباطخ  ای  اروشاع و  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یلـصفم  هبطخ  ود  یط  رد  ناوت  یم  ار 
هک هوزج  نیا  شور  زا  زاغآ و  اروشاع ، هبطخ  ود  نیمه  زا  مه  ام  و  دومن . هضحالم  تسا ،  هدومرف  داریا  صاخ  روط  هب  اـی  ماـع و  تروص 

 . مینک یم  يوریپ  تسا ،  ینالوط  حورشم و  لکش  هب  هن  هاتوک  تروص  هب  اهمایپ  لقن 

لوا هبطخ 

متلبق ناف  مکیلع  یمدـقم  نم  مکیلا  رذـتعا  یتح  یلع و  مکل  قح  وه  امب  مکظعا  یتح  اولجعت  یلوق و ال  اوعمـسا  ساـنلا !  اـهیا   - 14  / 1
مل رذعلا و  ینم  اولبقت  مل  نا  لیبس و  یلع  مکل  نکی  مل  دعـسا و  کلذب  متنک  مکـسفنا  نم  فصنلا  ینومتیطعا  یلوق و  متقدص  يرذـع و 
لزن يذلا  هللا  ییلو  نا  نورظنت  یلا و ال  اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مکئاکرش  مکرما و  اوعمجاف  مکـسفنا  نم  فصنلا  اوطعت 

امش و قح  هک  هظعوم  هفیظو  نما  ات  دینکن  باتـش  يزیرنوخ  گنج و  رد  دیونـشب و  ارم  هانگ  مدرم !  يا   . ) نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و 
، دیددومنن راتفر  هنافـصنم  نم  اب  دیتفریذپ و  ارم  لیلد  رگا  منک ،  نایب  ار  امـش  يوس  هب  رفـس  هزیگنا  مهدب و  ماجنا  ار  تسا ،  نم  هدـهع  هب 
و دشابن ، هبتـشم  امـش  رب  رما  لاح ،  ره  هب  یلو  دیهدن ، متلهم  دینک و  ارجا  دیراد  نم  هرابرد  هک  لطاب  هشیدنا  ره  دیوش و  دحتم  امـش  همه 

ایندلا نم  اونوک  هللا و  اوقتا  هللا !  دابع   - 14  / 2 ناحلاص .)  روای  تسوا  داتـسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نم  روای  رای و  تیاهن  رد 
قلخ هللا  نا  ریغ  ءاضقلاب ، یـضرا  اضرلاب و  یلوا  ءاقبلاب و  قحا  ءایبنالا  تناکل  دحا  اهیلع  یقب  وا  دحا  یلع  تیقب  ول  ایندـلا  ناف  رذـح ، یلع 
اوقتا و  يوقتلا ،  دازلا  ریخ  ناف  اودوزتف  ۀعلق  رادلا  و  ۀعلت ،  لزنملا  و  رهفکم ، اهرورـس  و  لحمـضم ،  اهنیعن  و  لاب ،  اهدیدجف  ءانفلل ، ایندـلا 
يارب زین  وا  دشاب و  یـسک  نآ  زا  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذحرب  ایند  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  ادخ ! ناگدـنب  يا   . ) نوحلفت مکلعل  هللا 
رورس اریز  زگره ! یلو  دوب ، رتدنیآ  شوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  نانآ  يدونشخ  بلج  رتراوازس و  اقب  يارب  ناربمایپ  دنامب ، ایند  رد  هشیمه 

نیرتهب دیریگرب و  يا  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  سپ  يا ،  هناخ  تقوم  تسا و  یلزنم  نود  دیدرگ . دهاوخ  لدبم  هودنا  مغ و  هب  شیداش  و 
لاوز ءانف و  راد  اهلعجف  ایندـلا  قلخ  یلاعت  هللا  نا  ساـنلا !  اـهیا   - 14  / 3 دیوش .)  راگتـسر  تسا  دـیما  دـنک  هشیپ  اوقت  و  تساوقت ،  هشوت 

بیخت اهیلا و  نکر  نم  ءاجر  عطقت  اهناف  ایندلا ، هذه  مکنرغت  الف  هتنتف  نم  یقـشلا  و  هترغ ،  نم  رورغملاف  لاح ،  دـعب  الاح  اهلهاب  هفرـصتم 
یم نوگرگد  ار  ناشعـضو  دـهد و  یم  رییغت  ار  شیوخ  لها  هک  هداد  رارق  لاوز  انف و  لحم  ار  ایند  ادـخ  مدرم !  يا   . ) اـهیف عمط  نم  عمط 
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لوگ ار  امـش  ایند  سپ  ددرگ ، نآ  نوتفم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دروخب و  ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  لوگ  رورغم و  دزاـس ،
متعمتجا دق  مکارا  و   - 14  / 4 دناشک .)  شدیماان  سءای و  هب  دنک ، عمط  يو  رب  سک  ره  دزاس و  شدیماان  دنک  هیکت  ودب  هک  ره  هک  دنزن 

متررقا متنا ،  دـیبعلا  سئب  و  اـنبر ، برلا  معنف  هتمفن ،  مکب  لـحا  و  مکنع ،  میرکلا  ههجوب  ضرعاو  مکیلع ،  هیف  هللا  متطخـسا  دـق  رما  یلع 
مکیلع ذوحتـسا  دـقل  مهلتق ،  نودـیرت  هترتـع  هتیرذ و  یلا  متفحز  مکنا  مث  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  دـمحم  لوسرلاـب  مـتنمآ  ۀـعاطلاب و 
موقلل ادـعبف  مهناـمیا ،  دـعب  اورفک  موق  ءـالوه  نوعجار ،  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  نودـیرت ،  اـملو  کـل  اـبتف  میظعلا ،  هللا  رکذ  مکاـسناف  ناطیـشلا 

هدرک و ضارعا  امـش  زا  ادخ  نآ  ببـس  هب  هتخیگنا و  رب  ار  ادخ  مشخ  هک  دیا  هدـش  نامیپ  مه  يرما  هب  امـش  منیب  یم  کنیا  و   . ) نیملاظلا
هب دیداهن و  ندرگ  ادخ  نامرف  هب  هک  امـش  دـیتسه  يدـب  ناگدـنب  هچ  ام و  يادـخ  تسوکین  هچ  تسا ،  هداتـسرف  ورف  امـش  رب  ار  شبـضغ 
هک هدش  طلسم  امش  رب  ناطیش  دیدروآ ، موجه  شنادنزرف  تیب و  لها  نتشک  يارب  سپس  دیدروآ ، نامیا  ص )   ) دمحم ترضح  شربمایپ 
زا رگمتـس  موق  نیا  میدرگ .  یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام  ناتفدـه !  رب  امـش و  رب  گنن  تسا ،  هدرب  امـش  داـی  زا  ار  گرزب  يادـخ 

، اهوبتاعو مکسفنا  یلا  اوعجرا  مث  انا ، نم  ینوبسنا  سانلا !  اهیا   - 14  / 5 دندییارگ .)  رفک  هب  نامیا ،  زا  سپ  هک  دنشاب  رود  ادخ  تمحر 
هلوسرل قدـصملا  هللااب و  نینموملا  لوا  همع و  نبا  ۀیـصو و  نبا  مکیبن و  تنب  نبا  تسلا  یتمرح ؟  كاهتنا  یلتق و  مکل  لحی  لـه  اورظنا  و 

هلآ هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  لوق  مکغلبی  ملوا  یمع ،  رایطلا  رفعج  سیلوا  یبا ؟  مع  ءادهـشلا  دیـس  ةزمح  سیلوا  هبر ؟  دنع  نم  ءاج  امب 
ار نتشیوخ  دییآ و  دوخب  سپس  متسه ،  یسک  هچ  نم  هک  دیسانشب  ارم  بسن  مدرم !  ( . ؟  ۀنجلا لها  بابش  ادیس  ناذه  یخالو :  یل  ملسو 
؟  متسین امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟  زیاج  امـش  يارب  نم  تمرح  میرح  نتـسکش  مهرد  نم و  نتـشک  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم 

دروآ و نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  ایآ  متـسین ؟  امـش  ربمایپ  مع  رـسپ  یـصو و  دـنزرف  نم  ایآ 
لوسر نخس  ایآ  تسین ؟  نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟  نم  ردپ  يومع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  ایآ  دومن ؟ قیدصت  ار  شربمایپ  تلاسر 

هللا قحلا و  وه  لوقا و  امب  ینومتقدص  ناف   - 14  / 6 دنتشهب .) ؟ ناناوج  رورس  ود  نیا  دومرف : هک  دیا  هدینـشن  مردارب  نم و  هرابرد  ار  ادخ 
مکربخا کلذ  نع  هومتلاس  نا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذک  نا  هفلتخا و  نم  هب  رضی  هلها و  هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع  ذنم  بذکلا  تدمعت  ام 

اوعمس مهنا  مکوربخی  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیزو  يدعاسلا  دعس  نب  لهـس  يردخلا و  دیعـس  ابا  يراصنالا و  هللادبع  نبرباج  اولـس  ، 
ادخ هب  تسا ،  قح  هک  دینک  قیدصت  راتفگ  رد  ارم  رگا   . ) یمد کفـس  نع  مکل  زجاح  اذه  یف  اما  یخال ،  هللا و  لوسر  نم  ۀـلاقملا  هذـه 
یم رب  وگغورد  دوخ  هب  ار  غورد  ررـض  هدرک و  بضغ  وـگغورد  هب  دـنوادخ  هک  ما  هتفاـیرد  نوـچ  ما ،  هتفگن  غورد  لوا  زور  زا  دـنگوس 

هک دینک  لا  ؤس  نانآ  زا  دیناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک  ربمایپ ، هباحـص  زا  ناناملـسم  نایم  رد  کنیا  دینک ، یم  بیذکت  ارم  رگا  دـنادرگ و 
يزیرنوخ عنام  دـناوت  یم  راتفگ  نیمه  دومن و  دـنهاوخ  هاگآ  نآ  زا  ار  امـش  دـنا و  هدینـش  مردارب  نم و  هرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  نانآ  همه 

هب نانآ  همه  هک  دیـسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعـس  نب  لهـس  يردخ و  دیعـسوبا  هللادبع و  نب  رباج  زا  ددرگ .)  امش 
رورـس اهنآ  : ) دومرف هک  دـنا  هدینـش  مردارب  نم و  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادـخ  لوسر  زا  ار  راتفگ  نیا  هک  تفگ  دـنهاوخ  امش 

نبا ینا  نوکـشتفا  لوقلا  اذه  نم  کش  یف  متنک  ناف   - 14  / 7 ددرگ . نم  نوخ  نتخیر  عنام  دـناوت  یم  راتفگ  نیمه  و  دنتـشهب )  ناناوج 
مکل لاـم  وا  هتلتق  مکنم  لـیتقب  ینوبلطتا  مکحی  و  مکریغ ،  ـال  مکیف و  يریغ  یبـن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هللاوـف  مکیبـن  تنب 

یلا اوبتکت  ملا  ثراحلا !  نب  دیز  ای  و  ثعـشالا !  نب  سیق  ای  و  رجبا ! نب  راجح  ای  و  یعبر !  نب  ثبـش  ای   . ... ۀحازج صاصقب  وا  هتکلهتـسا 
دیدرت مردارب  نم و  هرابرد  ربماـیپ  راـتفگ  رد  رگا  ( ) 106 ( ؟  ةدـنجم کل  دـنج  یلع  مدـقت  امنا  و  تانجلا ،  رـضخا  رامثلا و  تعنیا  دـق  نا 

يارب رگید ، ياج  رد  هن  امـش و  نایم  رد  هن  ایند  همه  رد  متـسه و  امـش  ربمایپ  دنزرف  نم  هک  دینک  یم  کش  زین  تیعقاو  نیا  رد  ایآ  دیراد ،
امش زا  یسک  لام  ایآ  دیشک ؟ یم  ارم  وا  صاصق  هب  هک  ما  هتشک  امـش  زا  ار  یـسک  ایآ  امـش ! رب  ياو  درادن . دوجو  نم  زجب  يدنزرف  ربمایپ 

سیق يا  رجبا ! نب  راجح  يا  یعبر !  نب  ثبش  يا  دینادب ... !؟ متازاجم  قحتـسم  ات  ما  هدرک  دراو  یـسک  رب  یتحارج  ایآ  ما ؟  هتخاس  هابت  ار 
رد تسا و  مرخ  زبس و  رس  ام  ناتخرد  هدیسر و  ام  ياه  هویم  هک  دیتشون  همان  نم  يارب  دیدوبن  امش  ایآ  ثراح !  نب  دیزی  يا  و  ثعشا !  نب 
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نب تجح  مامتا  زا  هرقف  تفه  دوب  نیا  دشاب .) ! یم  وت  رایتخا  رد  هدامآ  زهجم و  ینایرکـشل  هفوک  رد  مینک و  یم  يرامـش  هقیقد  وت  راظتنا 
هرقف تفه  يرآ  دـهد  یم  لیکـشت  تسا ،  هدومرف  داریا  اروشاـع  زور  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  هبطخ  نیلوا  اـعومجم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

هیلع ماما  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدب  هدـش  لقن  عبانم  رد  هک  يروط  هب  هبطخ  نیا  داریا  تیفیک  ینارنخـس و  کی  نمـض  رد  تجح  مامتا 
داریا هب  اسر  دنلب و  يادص  اب  تفرگ و  هلصاف  دوخ  ياه  همیخ  زا  دیدرگ و  بسا  رب  راوس  شیوخ ،  رکـشل  فوفـص  میظنت  زا  سپ  مالـسلا 

(107  .) تخادرپ هبطخ  نیا 

مود هبطخ 

زارف تفه  يءاراد  يراوگرزب ،  نآ  تجح  ماـمتا  زا  تسا  يرگید  هعوـمجم  هک  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مود  ینارنخـس  هبطخ و 
یم یمزراوخ )  بیطخ   ) ینارنخـس نیا  داریا  تیفیک  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  تجح  مامتا  فلتخم و  تانایب  لیالد و  رب  لمتـشم  تسا و 

روپیـش لبط و  يادص  دش و  هتـشارفا  رب  دعـس  رمع  رکـشل  ياهمچرپ  دیدرگ و  هدامآ  الماک  هاپـس  ود  ره  هکنآ  زا  سپ  اروشاع  زور  دیوگ :
نب نیـسح  دـندومن ، هطاحا  ار  اه  همیخ  هدرک و  تکرح  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  فرط  هب  دـیدرگ ، نکفا  نینط  البرک  ناـبایب  رد  ناـنآ 
دننک توکس  ات  تساوخ  نانآ  زا  تفرگ و  رارق  نمشد  رکشل  فوفص  ربارب  رد  دمآ و  نوریب  شیوخ  رکشل  لخاد  زا  همیخ و  نایم  زا  یلع 

ترضح نآ  هک  دوب  دنلب  ناشیداش  ههقهق و  يادص  دندرک و  یم  هلهله  ادص و  رس و  نانچمه  نانآ  یلو  دنهد ، ارف  شوگ  وا  نانخـس  هب  و 
یلا مکوعدا  امنا  و  یلوق ،  اوعمـستف  یلا  اوتـصنت  نا  مکیلع  اـم  مکلیو   - 14  / 8 دومن : توعد  ناشتوکـس  شمارآ و  هب  تالمج ،  نیا  اـب 

تلزخنا دق  یلوقل ،  عمتـسم  ریغ  يرمال  صاع  مکلک  و  نیکلهملا ،  نم  ناک  یناصع  نم  نیدشرملا و  نم  ناک  یتعاطا  نمف  داشرلا ، لیبس 
! امش رب  ياو  ( ) 108 (. !؟  نوعمـست الا  نوتـصنت ؟  الا  مکلیو  مکبولق ،  یلع  هللا  عبطف  مارحلا ،  نم  مکنوطب  تئلم  و  مارحلا ،  نم  مکتاـیطع 
ره تخبشوخ و  دنک ، يوریپ  نم  زا  سک  ره  دیونشب ، مناوخ  یم  ارف  تداعس  دشر و  هب  ار  امش  هک  ار  راتفگ  ات  دیهدن  یمن  ارف  شوگ  ارچ 
هب هک  دینک  یم  تفلاخم  نم  روتسد  اب  و  دومن ، یشکرس  نایصع و  امـش  همه  تسا و  ناگدش  كاله  زا  دزرو ، تفلاخم  نایـصع و  سک 

لـالح ك ریغ  ياـه  همقل  اهاذـغ و  رثا  رد  و  هدیـسر ،  امـش  تسد  هب  هک  یمارح  يایادـه  رثا  رد  يرآ ،  دـیهد . یمن  ارف  شوـگ  مراـتفگ 
یمن ارف  شوگ  ارچ  دیوش !؟ یمن  مارآ  ارچ  امش ! رب  ياو  تسا .  هدز  نینچ  نیا  امـش  ياهلد  رب  ادخ  هدش ،  هتـشابنا  اهنآ  زا  امـش  ياهمکش 

افیس انیلع  متللس  نیدعتسم ،  نیدوم  مکانخرصاف  نیریحتم  نیهل  انومتخرصتسا و  نیحفا  احرت ! ۀعامجلا و  اهتیا  مک  ابت   - 14  / 9 دیهد .) !؟
هوشفا لدع  ریغب  مکئادع  مهیلع ال  ادـی  مکئایلوا و  یلع  ابلا  متحبـصاف  انودـع ، مکودـع و  اهانج  یتلا  نتفلا  ران  انیلع  متـششحو  انباقر ، یف 

 . انل لیفت  يءار  الو  انم  ناک  ثدح  ریغ  نم  هیف  متعمط  شیع  سیـسخ  و  مکولانا ،  ایندـلا  نم  مارحلا  الا  مهیف  مکل  حبـصا  لما  و ال  مکیف ، 
نوچ دیدناوخ و  دوخ  يرای  هب  ار  ام  دیدوب . نادرگرس  هک  یلاح  رد  ناوارف  قایتشا  اب  هک  داب  امش  رب  تلذ  نزح  راع و  گنن و  مدرم !  يا  )
هنتف شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  ام  هیلع  رب  دوب ، ام  دوخ  زا  هک  ییاهریشمش  میتفاتش ،  امش  يوس  هب  تعرس  اب  هداد و  تبثم  خساپ  امـش  دایرف  هب 
یب دـیتساخ  اپ  هب  ناتنایاوشیپ  هیلع  رب  ناتنانمـشد  زا  تیاـمح  هب  دـیتخاس ، رو  هلعـش  اـم  هیلع  رب  دوب ، هتخورفارب  كرتشم  نمـشد  هک  ار  يا 

دنا و هدیناسر  امـش  هب  هک  یمارح  همعط  زج  هب  دیـشاب  هتـشاد  نانآ  رد  يزیچ  دـیما  ای  و  دـنزاس . رارق  رب  ار  یتلادـع  امـش  نایم  رد  ام  هکنآ 
هدیقع هن  هدزرس و  ام  زا  ییاطخ  هن  هک  دیتخاس  اپ  هب  ام  هیلع  رب  هاگنآ  امش  دیا و  هتخود  نآ  هب  عمط  مشچ  هک  يراب  تلذ  یگدنز  رصتخم 

رهـشی و مل  فیـسلا  اهومت و  زهجتف  انومتکرت  انومتهرکذا  تالیولا !  مکل  ـالهف   - 4  / 10 دیا .)  هدرک  هدـهاشم  ام  زا  یتسردان  هشیدـنا  و 
نم متنا  امناف  مکل  احبقف  شارفلا ،  یعادـتک  اهیلا  متیعادـت  و  ءابدـلا ، ةریطک  انیلع  متعرـسا  نکلو  فصحتـسی ،  ما  يارلا  نماـط و  ساـجلا 

ءایبنالا و دالوا  ۀلتق  ننـسلا و  یئفطم  باتکلا و  یفرحم  ماثالا و  ۀبـصع  ناطیـشلا و  ۀثفنو  باتکلا  ةذبن  بازحالا و  ذاذـش  ۀـمالا و  تیغاوط 
رب ياو  ناه !   . ) نیـضع نارقلا  اولعج  نیذلا  نیئزهتـسملا  ۀمئا  خارـص  نینموملا و  يذوم  بسنلاب و  راهعلا  یقحلم  ءایـصوالا و  ةرتع  يریبم 

اهلد فالغ و  رد  اهریـشمش  هک  هاگنآ  دیدش ، ام  اب  گنج  هدامآ  دیدز و  زابرـس  ام  يرای  زا  دیتفاترب و  ام  زا  يور  يدنیاشوخان  اب  هک  امش 
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ناتیور دـنتخیر ، ورف  فرط  ره  زا  هناورپ  نوچ  دـیدروآ و  يور  يرای  ام  هب  وس  ره  زا  خـلم  دـننام  فصو  نیا  اب  دوبن ، وکین  اـهیءار  مارآ و 
هداتفا رد  ناطیـش  غامد  زا  هتخادنا و  رـس  تشپ  ار  نآرق  هک  دیتسه  فرحنم  بازحا  ناگدـنامزاب  زا  تما و  ناشکرـس  زا  امـش  هک  داب  هایس 
لـسن دیـشک و  یم  ار  ربمایپ  نادنزرف  هک  دیـشاب  یم  اهتنـس  ناگدننک  شوماخ  باتک و  ناگدننک  فیرحت  راکتیانج و  هورگ  زا  امـش  دیا .

ناـیاوشیپ سر  داـیرف  ناـنموم و  ناگدـنهد  رازآ  بـسن و  هـب  ناـگدازانز  ناگدــننک  قـحلم  هورگ  زا  امــش  دــیرب . یم  نـیب  زا  ار  ایــصوا 
ناشیاهـسوه فالخ  رب  ار  هچنآ  و  دنتفریذپ ، دوب  ناشدوس  هب  ار  هچنآ   ) دندرک هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک  نانامه  دیـشاب ، یم  ناگدننکازهتـسا 

هیلع تجـشو  فورعم ،  مکیف  لذخلا  هللاو ،  لجا  نولذـخت ،  انایا  نودـمتعت و  ۀعایـشا  برح و  نبا  متنا  و   - 4  / 11 دـندومن .) !) اهر  دوب 
ۀلکا بصاـنلل و  اخنـس  یـش ء  ثبخا  متنکف  مکرودـص ،  هب  تیـشغو  مکبوـلق ،  هیلع  تتبن  و  مـکعورف ،  مکلوـصا و  هتثراوـت  مـکقورع و 

هب کنیا  امش  و   . ) مه هللا  متناف و  الیفک  مکیلع  هللا  متلعج  دق  و  اهدیکوت ، دعب  نامیالا  نوضقنی  نیذلا  نیثکانلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  بصاغلا ، 
زراب تافـص  زا  لذـخ  ردـغ و  دـنگوس ! ادـخ  هب  یلب  دـیراد ، یم  رب  اـم  يراـی  زا  تسد  هدومن و  داـمتعا  اـکتا و  شناوریپ  برح و  دـنزرف 

هنیس هدومن و  دشر  هدیهوکن  تداع  نیا  اب  ناتیاهلد  هدرب ،  ثرا  هب  ار  نآ  امش  هخاش  هنت و  راوتـسا ، نآ  رب  امـش  هشیر  گر و  هک  تسامش 
قراس ماک  رد  دـنک و  ریگ  شا  هدـیجنر  ناـبغاب  يولگرد  هک  دـینام  یم  یکراـبمان  هویم  نآ  هب  امـش  تسا .  هدـیدرگ  ولمم  نآ  اـب  ناـتیاه 

امش هکنآ  لاح  دننکش و  یم  مهرد  نآ ،  قیثوت  دیکات و  زا  سپ  ار  ناشنامیپ  هک  نانکش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  دشاب . شخبتذل  شرگمتس ، 
یعدلا ناو  الا   - 4  / 12 دیتسه .)  نانکـش  نامیپ  نامه  امـش  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دیدوب و  هداد  رارق  نماض  دوخ  نامیپ  دهع و  رب  ار  ادـخ 

تباط و روجحو  نونموملا ،  هلوسر و  کلذ و  انل  هللا  یبءاـی  ۀـلذلا ،  اـنم  تاـهیه  و  ۀـلذلا ،  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا ،  نینب  زکر  دـق  یعدـلا  نب 
ددـعلا و ۀـلق  یلع  ةرـسالا  هذـهب  فخاز  یناو  الا  مارکلا ،  عراصم  یلع  مائللا  ۀـعاط  رث  ؤن  نا  نم  ۀـیبا ،  سوفن  و  ۀـیمح ،  بوتا  و  ترهط ، 
اجک و ام  تسا  هداد  رارق  تلذ  ریشمش و  یهار  ود  نیب  رد  ارم  هیامورف  دنزرف  و  دایز ) نبا   ) هیامورف نیا  هک  دیشاب ! هاگآ   . ) رـصانلا نالذخ 

تفارـش اب  سوفن  تریغ و  اب  ياهزغم  ناردام و  كاپ  ياهنماد  دنراد و  ابا  ام  يریذپ  تلذ  زا  نانموم  شربمایپ و  ادخ و  هک  ارچ  اجک  تلذ 
هورگ نیا  اب  نم  هک  دیـشاب ! هاگآ  میرادب .  مدقم  ناشنم  کین  مارک و  هاگلتق  رب  ار  تسپ  میئل و  دارفا  تعاطا  هک  دنراد ، یمن  اور  ناردـپ ، 

نا ام  انیمزهم و  ریغف  مزهن  نا  امدـق و  نومازهف  مزهن  ناف   - 4  / 13 ما .)  هدامآ  داهج  يارب  ناگدـننک ،  ینیـشن  بقع  نارای و  تلق  اب  مک و 
خانا هلکلکب  سانا  نع  عفر  توملا  ام  اذا  انیقل  اـمک  نوتماـشلا  یقلیـس  اوقیفا  اـنب  نیتماـشلل  لـقف  اـنیرخآ  ۀـلود  اـنایانم و  نکل  نبج و  اـنبط 

زا سرت ،   (. ) تسین ام  نآ  زا  یعقاو  تسکش  مه  زاب  میروخب ،  تسکش  رگا  میدوب و  زوریپ  مه  هتشذگ  رد  میوش ،  زوریپ  ام  رگا   ) انیرخآب
شوه هب  وگب  ار  ام  ناگدننک  تتامـش   (. ) تسا هدیـسر  نارگید  هب  يدوس  هداد و  خر  ام  هیلع  رب  رهاظ  هب  یثداوح  یلو  تسین ،  ام  نو  ؤش 

هناخ رانک  رد  درک ، دنلب  يرد  رانک  زا  ار  شرتش  تقو  ره  گرم  نیا  و   (. ) تفرگ دنهاوخ  رارق  تتامش  دروم  ام  دننام  زین  نانآ  هک  دیـشاب 
دهع روحملا  قلقت  یحرلا و  رود  مکب  رودت  یتح  سرفلا  بکری  امیرک  الا  اهدعب  نوثبلت  هللا ال  اما و   - 4  / 14 دیناباوخ .)  دهاوخ  يرگید 

نورظنت یلا  اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مک  ءاکرش  اوعمجاف و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  يدج  نع  یبا  یلا  هدهع 
سپ دنگوس ! ادخ  هب  دیشاب ! هاگآ  ( ) 109  .) میقتسم طارص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب ، ذخآ  وه  الا  ۀباد  نم  ام  مکبر ،  هللا و  یلع  تلکوت  ینا 

رب هراوس  صخـش  هک  یهاتوک  تدم  هزادـنا  هب  رگم  دـیوش  راوس  شیوخ  دارم  بکرم  رب  هک  دوش  یمن  هداد  تلهم  امـش  هب  گنج  نیا  زا 
گنس رادم  روحم و  دننام  دناخرچب و  تعرس  هب  ار  امش  ثداوح  بابسآ  هاگنآ  دوش .) هدایپ  دیاب  يدوز  هب  هک   ) تسا راوس  شیوخ  بسا 

همه کنیا ،  تسا و  هدومن  وگزاب  نم  يارب  ص )   ) ادخ لوسر  مدج  زا  مردپ  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  نیا  دنادرگ و  ناتبرطضم  بایسآ ، 
يا هدبنج  ره  رایتخا  تسامـش و  نم و  راگدورپ  هک  منک  یم  لکوت  تسد  هب  تسد  تسا ،  هدیدرگ  نشور  امـش  رب  رما  هکنآ  زا  سپ  امش 
نآ ياروشاـع  هبطخ  نیمود  رد  ماـما  تجح  ماـمتا  زا  زارف  تفه  دوـب  نیا  و  تسا .)  میقتـسم  طارـص  رب  نـم  يادـخ  تـسوا و  تـسد  رد 
هذه مکایند ،  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـس !  یبا  لآ  ۀعیـش  ای  مکحی  و   - 14  / 15 ترضح . 

مکتاتع و اوعنماـف  حاـنج ،  نهیلع  سیل  ءاـسنلاو  ینولتاـقت ،  مکلتاـقا و  يذـلا  اـنا  نومعزت ...  اـمک  اـبرع  متنک  نا  مکباـسحا  یلا  اوعجراو 
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زور زا  دیرادن و  نید  رگا  امش  نایفـس !  یبا  لآ  نایعیـش  يا  امـش  رب  ياو  ( ) 110  .) ایح تمدام  یمرحل  ضرعتلا  نع  مکلاهج  مکتاـغط و 
یناسنا فرش  دیشیدنیب و  دوخ  ناکاین  هب  دیرادنپ ، یم  برع  ار  دوخ  رگا  دیشاب و  درم  رازآ  دوخ  یگدنز  رد  لقا )  ال   ) دیـساره یمن  ازج 

ناـیغای و ضرعت  زا  متـسه  هدـنز  نم  اـت  دـنرادن ، یهاـنگ  یناـنز  نیا  نم و  اـب  امـش  منک و  یم  گـنج  امـش  اـب  نم  دـینک  ظـفح  ار  دوـخ 
ره رد  دومن و  یتخـس  گنج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : یم  یمزراوخ )   (. ) دـینک يریگولج  نم  تیب  لها  میرح  هب  ناتنارگزواجت 

ندش لیاح  اب  دنک و  فیعضت  ار  ترضح  نآ  یحور  هبرض  ندرک  دراو  اب  تساوخ  نمشد  دیناسر  تکاله  هب  ار  نمشد  زا  يا  هدع  هلمح 
باطخ دروم  تالمج  نیا  اب  ار  هفوک  نایرگـشل  ترـضح  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  درک ، عورـش  ار  اه  همیخ  هب  هلمح  هاـگلتق ،  اـه و  همیخ  رد 

 ... (. نایفس یبا  لآ  ۀعیش  ای  داد ( : رارق 

یصوصخ تجح  مامتا   - 15

همه ترـضح ،  نآ  باـطخ  دروم  دوب  اـهزارف  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یمومع  تجح  ماـمتا  جاـجتجا و  زا  زارف  دوـب  نیا 
، راوگرزب نآ  جاـجتحا  رد  یلو  دـندوب . هدـش  ـالبرک  رد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اـب  گـنج  يارب  هک  تسا  يدارفا  همه  داـیز و  نبا  نایرکـشل 

هتـشاد یـصخش  يدرف و  ناونع  ترـضح  نآ  تجح  مامتا  هدوب و  یـصوصخم  دارفا  باطخ ،  فرط  اـهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يدراوم 
نب ای   - 15 یفعج 1 /  رح  نب  هللا  دـیبع  اـب  میزادرپ :  یم  هدوب ،  اـم  سرتسد  رد  هک  تجح  ماـمتا  عون  نیا  زا  ییاـه  هنومن  رکذ  هب  تسا ، 

ةریثک ابونذ  کیلع  نا  اومعز و  ام  لع  رمالا  سیل  مهیلع و  مودقلا  ینولاس  یترصن و  یلع  نوعمتجم  مهنا  یلا  اوبتک  مکرصم  لها  نا  رحلا !
نم يارب  هفوک )   ) امش نایرهشمه  رح )! رسپ  يا  ( ) ) 111  .) هعم لتاقت  کیبن و  تنب  نبارـصنت  کبونذ ...؟  اهب  وحمت  ۀبوت  نم  کل  لهف  ، 
نیا زا  ریغ  رما  تقیقح  هک  یلاح  رد  میایب .  ناشرهـش  هب  دنا  هتـساوخ  نم  زا  دیا و  هدومن  داحتا  نم  يرای  ترـصن و  رب  هک  دنا  هتـشون  همان 

ار تربمایپ  رتخد  دنزرف  ینک ... ؟  وت  ناهانگ  نآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  يا ،  هدـش  بکترم  ار  يدایز  ناهانگ  یفعج ) !  رح   ) يا وت  تسا و 
هدشن دراو  البرک  هب  زونه  و  لتاقم )  نبرصق   ) لزنم رد  ار  تالمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  یگنجب .)  شنانمشد  اب  وا  هارمه  هب  هدرک و  يرای 

. داد تسد  زا  ار  هبوت  نیا  قیفوت  يدام ،  يا  هناهب  هب  هللادـیبع  یلو  داد ، خر  یتاـقالم  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  هگنآ  دومرف ، هللادـیبع )   ) هب دوب و 
تفر و هیواعم  دزن  وا ، ندش  هتشک  زا  سپ  دوب و  نامثع  ناراداوه  زا  سانشرس و  عاجش و  دارفا  زا  رح )  نب  هللادیبع   ) هک تشاد  هجوت  دیاب 

نارود رد  هللادیبع  ياهینزهار  اهیرگتراغ و  زا  خیرات  رد  دومن ، گنج  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  اب  وا  نایرکـشل  فص  رد  نیفـص  گنج  رد 
!؟  كداعم هیلا  يذلا  هللا  یقتت  اما  ینلتاقتا ؟  دعس ! نبا  ای   - 15 دعس 2 /  نب  رمع  اب  تسا .  هدیدرگ  لقن  ناوارف  بلاطم  نآ ،  ریغ  هیواعم و 
ینک گنج  نم  اب  یهاوخ  یم  ایآ  دعس ! رسپ  يا  ( ) 112 (. ؟  یلاعت هللا  یلا  برقا  هناف  ءالوه  عدت  یعم و  نوکت  الا  تملع !  دق  نم  نبا  اناف 

ایآ یسرت !؟  یمن  تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  ایآ  متسه و  یسک  هچ  دنزرف  نم  یناد  یم  یسانش و  یم  ارم  هک  یلاح  رد   ؟
 ( تسوا ياضر  هدننک  بلج  و  رتکیدزن (  دـنوادخ  هب  لمع  نیا  هک  يرادرب  هیما )  ینب   ) اهنیا زا  تسد  یـشاب و  نم  هارمه  هب  یهاوخ  یمن 
اب ترـضح  نآ  داهنـشیپ  قبط  رکـشل و  ود  نایم  رد  هک  یتاـقالم  نمـض  رد  مرحم  مهن  متـشه و  بش  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  (. 
 ، ناجرج يرلا و  دالب  یعدلا  کیلوی  ینلتقت و  کنا  معزتا  رمع ! يا   - 15 دعس 3 /  رمع  اب  مهزاب  دومرف . داریا  ودب  باطخ  داد ، دعسرمع 

نایبصلا هامارتی  ۀبصق  یلع  کسارب  یناک  و  ةرخآ ،  ایندب و ال  يدعب  حرفت  کناف ال  عناص ،  تنا  ام  عنصاف  دوهعم ، دهع  کلذب  انهتت  هللا  و 
تفای و) یهاوخ  تسد  یگرزب  هزیاج  هب   ) نم نتشک  اب  ینک  یم  لایخ  وت  ایآ  دعـس ! رمع  يا  ( ) 113  ... .) مهنیب اصرغ  هنوذختی  ۀفوکلاب و 

دهاوخن اراوگ  وت  رب  یتموکح  نینچ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومن ، دـهاوخ  راذـگاو  وت  هب  ار  ناگرگ  ير و  تموکح  داـیز ) نبا  هیاـمورف (  نیا 
نم نتـشک )   ) زا سپ  هک  هدب  ماجنا  دیآ  یم  رب  وت  تسد  زا  ام  هرابرد  هچنآ  کنیا  هدش ،  ینیب  شیپ  مکحم و  تسا  ینامیپ  نیا  دـیدرگ و 

رب ار  وت  هدیرب  رس  هفوک ،  رهـش  نیمه  رد  هک  يزور  تسین  رود  نادنچ  دید و  یهاوخن  یتحار  یـشوخ و  يور  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن 
رد مود  ینارنخس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنهدب .)  رارق  ناشناراب  گنس  هداد و  رارق  يزاب  بابسا  ار  نآ  ناکدوک  دننزب و  هزین 

اروشاع زا 49مایپ  هحفص 34 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـمآ  ولج  تفرگ و  هلـصاف  نمـشد  فص  زا  راـچان  هب  تشاد ،  هارکا  تاـقالم  نیا  زا  هکنیا  اـب  وا  تفرگ و  ار  دعـس  رمع  اروشاـع ، زور 
، دیدومرف هظحالم  هک  یتالمج  اب  راب  نیرخآ  يارب  ترـضح  نآ  تفرگ ،  رارق  مه  لباقم  يو  بسا  ندرگ  اب  ماما  بسا  ندرگ  هک  يروط 

هنوگنامه تفرگن و  يا  هرهب  ماما  تجح  مامتا  تحیـصن و  زا  وا  اما  دومن ، میـسرت  ار  وا  کیرات  هریت و  هدنیآ  دومرف و  تجح  مامتا  يو  اب 
ضرحت یلعا  ورمع ! ای  کـحی   - 15 جاجح 4 /  نب  ورمع  اب  دیدرگ . راچد  ترخآ  ایند و  یتخبدـب  تواقـش و  هب  دومرف  ترـضح  نآ  هک 

! ورمع يا  وت  رب  ياو  ( ) 114  .) رانلا یلصب  یلوا  نم  اداسجا  انحاورا  تقراف  اذا  نوملعتس  هیلع ؟  میقت  تنا  نیدلا و  نم  انقرم  نحنا  سانلا ؟ 
اجرب اپ  نآ  رد  وت  میا و  هدـش  جراـخ  نید  زا  اـم  اـیآ  یناروش ؟  یم  نم  هیلع  رب  میا  هدـش  جراـخ  نید  زا  اـم  هک  هناـهب  نیا  هب  ار  مدرم  اـیآ 

دوب دهاوخ  شتآ  روازس  هتفر و  نوریب  نید  زا  یـسک  هچ  هک  دید  دیهاوخ  دوش ، یم  ادج  ام  ندب  زا  حور ،  هک  يدوز  هب  يرآ ،  یتسه !؟ 
یهدـنامرف تحت  دارفا  يو  دـید  هک  هاگنآ  دومن  هفوک  رگـشل  ناهدـنامرف  زا  یکی  جاجح )  نب  ورمع   ) هب ار  مامتا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  (. 

 !!! ۀعامجلا قراف  نیدلا و  نع  قرم  نم  اولتاق  دنک : یم  قیوشت  ترـضح  نآ  اب  گنج  رب  تالمج  نیا  اب  دندوب  رفن  رازه  راهچ  هک  ار  دوخ 
 !!! (. تسا هدش  جراخ  ناناملسم  فص  زا  هتشگرب و  ادخ  نید  زا  هک  مالسلا )  هیلع  یلع  نب  نیسح   ) یسک اب  دیگنجب ! . )

دادمتسا مایپ   - 16

 ، تجح مامتا  مایپ  رب  هوالع  شخب  نیا  رد  میدومن ،  هراشا  البق  هک  يروط  هب  مالـسلا .  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شخب  مامتا  ياهمایپ  دوب  نیا 
باد نم  اما  هللا !؟  هجول  اـنثیغی  بیغم  نم  اـما   - 16  / 1 کنیا :  دیدرگ و  میهاوخ  انشآ  مه  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  دادمتـسا و  ياهمایپ  اب 
عافد ایآ  دسرب !؟ ام  دایرف  هب  ادـخ  ياضر  يارب  هک  تسین  یـسر  دایرف  ایآ  ( ) 115  .) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی 

زا سپ  یتالمج  نمض  رد  اروشاع ، زور  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک .) !؟ عافد  ص )   ) ادخ لوسر  مرح  زا  هک  تسین  يا  هدننک 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  نازادناریت ،  هورگ  نمـشد ،  فرط  زا  هک  هاگنآ  دومرف ، داریا  دـش ، مامت  شیمومع  ینارنخـس  هکنآ 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  هثاغتـسا  يادـص  نوچ  مرقم ،  موحرم  لقن  قبط  دندیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  زا  يدادـعت  دـندومن و  ناراـبریت 
!؟  هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له   - 16  / 2 تساخرب .  اه  همیخ  نایم  زا  هلان  هیرگ و  يادص  دیسر ، ترضح  نآ  تیب  لها  شوگ 

یعفادم ایآ  ( ) 116 (. !؟ انتناعا یف  هللا  دـنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغا !؟ یف  هللا  وجری  ثیغم  نم  لـه  اـنیف !؟ هللا  فاـخی  دـحوم  نم  لـه 
یسر دایرف  ایآ  دسرتب !؟ ادخ  زا  دوش  یم  دراو  ام  رب  هک  یمتـس  هرابرد  تسه  یتسرپ  اتکی  هدنب  ایآ  دنک !؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  تسه 
لقن قبط  دزیخرب .) !؟ ام  يرای  هب  یهلا  باوث  دـیما  هب  هک  تسه  يا  هدـنهد  يرای  ایآ  دـسرب !؟ اـم  داـیرف  هب  يدـنوادخ  دـیما  هب  هک  تسه 

رد دومرف  داریا  دعـس  رمع  نایرکـشل  هب  باطخ  تجح ،  مامتا  ناونع  هب  دـنلب و  يادـص  اـب  ار  تـالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یمزراوخ ، 
نع اوبذ  هیبن و  نید  هللا و  نید  نع  اوماحف  ۀنجلا ...!  هذـه  مارک !  ای   - 16  / 3 دندوب . هدیسر  تداهش  هب  ترـضح  نآ  نارای  همه  هک  یلاح 

نییآ ادـخ و  نید  زا  سپ ،  تسا  هدـش  زاـب  امـش  يور  هب  تشهب  ياـهرد  کـنیا  نازیزع !  يا  ( ) 117  .) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  مرح 
هدـع هک  یماگنه  اروشاع  زور  رهظ  زامن  هماقا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  تالمج  نیا  دـینک .)  عافد  لوسر  مرح  زا  تیامح و  شربماـیپ 

 ، باطخ نیا  هچرگ  دومرف ، داریا  دـندیدرگ ، لیان  يدـبا  تداعـس  تداهـش و  هجرد  هب  هداتفا و  كاـخ  يور  هب  شلباـقم  رد  ناراـی  زا  يا 
تقیقح رد  اما  دندومن ، یم  يرامش  هقیقد  تداهش ،  راظتنا  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  باحصا  نارای و  هجوتم  رهاظ  هب  دادمتـسا  هثاغتـسا و 

. دندینش یم  ار  ترضح  نآ  يادص  هک  دش  یم  یناسک  یمامت  لماش  هک  دوب  يا  هفیظو  نایب  ریگارف و  يا  هثاغتسا  ماع  یتوعد 

ماقتنا مایپ   - 17

سپ میتفرگ ،  ماقتنا  ایبنا ) ناگدننک  بیذکت   ) نانآ زا  ام  ( ) 118  .) نیبذکملا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  مهنم  انمقتناف  دیامرف : یم  دیجم  نآرق 
رب ار  دوخ  ناربمایپ  هک  تسا  هتـشذگ  نیـشیپ  ياهتما  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هچرگ  ناگدـننک .)  بیذـکت  راک  تبقاـع  تسا  هنوگچ  نیبب 
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ار دوخ  نایاوشیپ  ناربهر و  هک  یناسک  زراب  قیداصم  زا  یکی  یلو  دـنا ، هدومن  بیذـکت  شیوخ  ناکاین  زا  تیعبت  هب  لطاب و  راکفا  ساسا 
 ، گرم زا  لبق  هدمآ و  دورف  نانآ  رس  رب  یهلا  ماقتنا  ریشمش  ایند  نیا  رد  ترخآ  زا  لبق  دنا و  هتـساخرب  هزرابم  هب  نانآ  اب  هدومن و  بیذکت 

تساـیوگ و ینغ و  رظن  نیا  زا  خـیرات  دـندوب . هفوک  مدرم  اـصوصخم  ناـنآ  ناوریپ  هیما و  ینب  تسا ،  هتفرگارف  ار  ناـنآ  تازاـجم  نوناـق 
شیپ تسا ،  رظن  دروم  اجنیا  رد  هچنآ  یلو  تسا .  هدرک  ظفح  ناگدـنیآ  يارب  نانآ  تشونرـس  زا  ار  يا  هدـنهد  ناـکت  ساـسح و  تاـکن 

ترضح نآ  هک  تسا ؛  يویند  اهتازاجم  اهماقتنا و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هنوگ  راعش  هاتوک  ياهمایپ  عطاق و  حیرص  ياهنیب 
زورب زا  هتـشاد و  زاب  یکانلوه  تیانج  نینچ  هب  یباذـع  زا  ار  نانآ  هار  نیا  زا  دـناوتب  هکلب  اـت  هدومن  ناـیب  تحارـص  هب  فلتخم  عطاـقم  رد 

نم ۀقلعلا  هذه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی  ال  هللا !  و   - 17  / 1 دـیامن . يریگولج  ترخآ ،  رد  كاندرد  یباذـع  ایند و  رد  موش  یتشونرس 
یمن رب  تسد  نم  زا  هیما  ینب  دنگوس ! ادخ  هب  ( ) 119  .) ةارملا مارف  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  طلـس  کلذ  اولعف  اذاف  یفوج ، 
یتلذ دناشکب  تلذ  هب  ار  ناشیا  ات  دنک  یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  یناسک  دـنوادخ  دـنوش  بکترم  ار  تیانج  نوچ  دـنزیرب و  ارم  نوخ  ات  دراد 
دومن تساوخرد  ترضح  نآ  قارع  زا  هک  هاگنآ  دومرف ، سابع )  نبا   ) خساپ رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانز .)  هراپ  هنهک  زا  رتدب 

تکرح يوس  هب  ناشیاهرهـش ،  زا  هیما  ینب  نارادـنامرف  ماکح و  ندـنار  نوریب  قارع و  مدرم  مایق  زا  سپ  هدومن ،  تماقا  هکم  رهـش  رد  اـت 
ثعب هوکهتنا  ثعب  الا  امرحم  اوعدـی هللا  مل  کلذ و  اولعف  اذاف  یلتاق ،  مه  ۀـفوکلا و  لها  بتک  هذـه  ینوفاخا و  ءالوه  نا   - 17  / 2 دیامن .

زا اه  همان  نیا  هلیـسو  هب  مه  هفوک  لها  دندومن ، دیدهت  ارم  هیما )  ینب   ) نانیا ( 120  .) ۀـمالا مارف  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلتقی  نم  مهیلا  هللا 
، دنتـسکش مه  رد  ار  یهلا  مارتحا  هدـش و  بکترم  ار  گرزب  هانگ  نیا  نوچ  دوب و  دـنهاوخ  ناـشدوخ  مه  نم  لـتاق  دـندرک و  توعد  نم 

هیلع ماما  دندرگ .) نازینک  هراپ  هنهک  زا  رت  لیلذ  هک  يروط  هب  دزادرپب  نانآ  راتـشک  هب  هک  دومن  دهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ 
وا اریز  دیدرگ ، هجاوم  ترضح  نآ  اب  هفوک  ریـسم  رد  هک  دومرف  یـصخش  خساپ  رد  تسا ،  هتـشذگ  هلمج  هباشم  هک  ار  هلمج  نیا  مالـسلا 

بآ و یب و  نابایب  نیا  هب  هدش و  جراخ  دوخ  دج  مرح  هنیدم و  زا  امـش  هک  دـیدرگ  بجوم  يا  هزیگنا  هچ  ادـخ ! لوسر  نبای  دومن  لا  ؤس 
مهلذی نم  مهیلع  هللا  طلـس  کلذ  اولعف  اذاف  یفوج ،  نم  ۀقلعلا  هذـه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی  نل  مهنا   - 17  / 3 دـیدروآ !؟ يور  فلع 
دنوادخ دنوش ، بکترم  ار  تیانج  نیا  نوچ  دنزیرب و  ارم  نوخ  ات  دـنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  نانآ  ( ) 121  .) ممالا قرف  لذا  اونوکی  یتح 
خـساپ رد  و  هبقع )  نطب   ) لزنم رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا  دزاس .) اـهتلم  نیرتلیلذ  ار  ناـنآ  هک  دـنادرگ  طلـسم  ناـشیا  رب  ار  یـسک 

الذ هللا  مهسبلیف  ینولتقیل  هللا !  میاو   - 17  / 4 دیامن . تعجارم  هنیدم  هب  هدش و  فرصنم  رفـس  زا  مه  وا  هک  هاگنآ  دومرف  ناذول )  نبورمع  )
هب ( 122  .) مهئامد مهلاوما و  یف  تمکحف  ةارما  مهتکلم  ذا  ءابس ، موق  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  طلسی  اعطاق و  افیـس  الماش و 

دهاوخ طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  هتخاس و  ناشیالتبم  نارب  ریـشمش  ریگارف و  تلذ  هب  ادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  نانآ  املـسم  دنگوس ! ادخ 
لیلذ دومن ، ینارمکح  ناشناج  لام و  رد  شیوخ  هاوخلد  هب  دش و  طلسم  ناشیا  رب  ینز  هک  ابـس  موق  زا  هدیناشک  تلذ  هب  ار  نانآ  هک  دومن 
متینج دـق  امب  متیزخا  متنعل و   - 17  / 5 دومرف . داریا  مرهوبا )   ) خـساپ رد  همیهر )   ) لزنم رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا  دـنادرگ .) رت 

هب دـیتفرگ و  رارق  ادـخ  بضغ  تنعل و  دروم  دـیدش ، بکترم  هک  یتیانج  رثا  رد  هفوک )  مدرم   ) امـش ( ) 123  .) دـقوت رانرح  اوقالت  فوسف 
ترضح نیلاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  يرعش  تیب  راهچ  زا  یکی  تیب ،  نیا  تفای .)  دیهاوخ  رد  ار  نازوس  یشتآ  يدوز 

 . تسا هدومرف  داریا  نانآ  هب  باطخ  هفوک و  مدرم  تیانج  مادقا و  زا  شهوکن  شردارب و  هیثرم  هبدن و  ناونع  هب  لضفلاوبا 

تداهش مایپ   - 18

دشاب و یم  زین  تداهـش  مایپ  نمـضتم  دیدومن ، هظحالم  هتـشذگ  لصف  رد  هک  داقتنا  مایپ  هژیوب  نیـشیپ  ياهمایپ  زا  يددـعتم  دراوم  هچرگ 
رد لام  ناج و  لذب  مالسا و  تفرشیپ  عناوم  ندرب  نیب  زا  دیحوت و  هملک  يالعا  هار  رد  يراکادف  يارب  ماما  یگدامآ  رگنایب  اهنآ  نومـضم 

هنومن کنیا  رتشیب  هجوت  بلج  راوگرزب و  نآ  تداهش  مایپ  تحارص  عوضوم و  تیمها  تهج  هب  یلو  تسا ،  شیوخ  نامرآ  هدیقع و  هار 
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یلع توملا  طخ   - 1/18 میهد :  یم  رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هناگادـج  لقتـسم و  یـشخب  تروص  هب  ار  مایپ  راعـش  نیا  زا  ییاه 
یلاصواب یناک  هیقال ،  انا  عرصم  یل  ریخ  و  فسوی ،  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالسا  یلا  ینهلوا  ام  و  ةاتفلا ،  دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دلو 

اناضر هللا  اضر  ملقلاب ،  طخ  موی  نع  صیحم  ال  ابغـس ، ۀـبرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نالمیف  ـالبرک  سیواونلا و  نیب  ةـالفلا  نالـسع  اـهعطقت 
لحار یناف  انعم ، لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم  الا  نیرباـصلا ...  روجا  اـنفوی  هئـالب و  یلع  ربصن  تیبلا ،  لـها 

تسا و ناوج  نارتخد  ندرگ  همزال  هک  دبندرگ  دننامه  هدیدرگ ،  یمتح  مزال و  مدآ  نادـنزرف  رب  گرم  ( 124  ) یلاعت هللا  ءاش  نا  احبصم 
دیـسر و مهاوخ  اجنآ  هب  هک  هدـش  نیعم  هاگلتق  نم  يارب  فسوی و  رادـید  هب  بوقعی  قایتشا  دـننام  مقاتـشم  نانچنآ  مناکاین  رادـید  هب  نم 
هدرک و هعطق  هعطق -  ارم  ندـب  ياـضعا  ـالبرک  و  ( 125  ) سیواون نایم  نیمزرـس  رد  هفوکرکـشل )   ) اهنانایب ناگدـنرد  هک  منیب  یم  اـیوگ 
 ، تسا هدـش  هتـشون  ردـق  اضق و  ملق  اب  هک  يدـمآ  شیپ  زا  دـننک ، یم  رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابنا  ریـس و  اهنآ  اب  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکش 
رد دهاوخ  یم  ییابیکـش  ربص و  ادخ  ناحتما  ربارب  رد  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ام  دنوادخ  يدونـشخ  تسین ،  يزیرگ 

. دومن مهاوخ  تکرح  حبـص  ادرف  نم  هک  دشاب  ام  اب  تکرح  هدامآ  دنک ، راثن  دـنوادخ  ياقل  هار  رد  ار  شنوخ  درذـگب و  شناج  زا  ام  هار 
داریا ار  نآ  هکم  زا  تکرح  زا  لبق  زور  کی  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  زا  یشخب  تالمج ،  نیا  یلاعت .)  هللا  ءاش  نا 
مشاه ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب  دمحم  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب   - 18 مشاه 2 /  ینب  هب  يا  همان  تسا .  هدومن 
نیسح زا  نابرهم .  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  ( ) 126  .) مالـسلا و  حتفلا ،  كردی  مل  یب  قحلی  مل  نم  دهـشتسا و  یب  قحل  نم  ناف  دـعب ، اما  . 

هب دوش ، قحلم  نم  هب  رفـس  نیا  رد  امـش  زا  کیره  دعب  اما  دنتـسه . يو  دزن  رد  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  دارفا  یلع و  نب  دـمحم  هب  یلع  نب 
نبا  ) گرزب ثدحم  لقن  هب  انب  مالسلاو .)  تفای .  دهاوخن  تسد  يزوریپ  هب  دنکن ، یهارمه  ارم  امش  زا  سک  ره  دیسر و  دهاوخ  تداهش 
ینب دارفا  ریاـس  و  هیفنح )  دـمحم   ) شردارب يارب  تشاد  تماـقا  هکم  رد  هک  یماـیا  رد  ار  هماـن  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هیولوق ) 

نب دیس   ) موحرم یلو  ( 127 . ) دنا هدومن  دـییات  ار  هیولوق )  نبا   ) هیرظن مه  یبهذ )  رکاسع و  نبا   ) تشاگن و دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  مشاه 
هکم زا  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینب  نیـسح  هیحاـن  زا  هماـن  نیا  هـک  دـنک  یم  لـقن  هـیلع )  هللا  ۀـمحر  ینیلک   ) زا ( 128  ( ) سوواط
بلک یلع  اهدشا  و  ینشهنت ،  ابالک  مانملا  یف  تیار  یناف  الوتقم ، الا  ینارا  ام   - 18 هبقع 3 /  نطب  رد  تسا .  هدش  رداص  هدومن ،  تکرح 

نم هب  يدنچ  ياهگس  هک  مدید  ایور  ملاع  رد  اریز  دش ؛ مهاوخ  هتشک  هکنیا  زج  منک  یمن  ینیب  شیپ  چیه  مدوخ  هرابرد  نم  ( ) 129  .) عقبا
لها نارای و  عالطا  هب  هبقع )  نطب   ) لزنم رد  ار  ربخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هایـس .)  دیفـس و  دوب  یگـس  اهنآ  نیرت  هدنرد  دـندومن و  هلمح 

اهسفنا اهنا  تملعف  مهیلا ،  يرـست  ایانملا  نوریـسی و  موقلا  لوقی :  وه  سراف و  یل  نعف  یـسارب  تفخ  ینا   - 18  / 4 دیناسر . شیوخ  تیب 
راوس بسا  يادـص  عقوم  نیا  رد  دـش ، طلـسم  ممـشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هک  مدوب  هتـشاذگ  بسا  نیز  هب  ار  مرـس  نم  ( ) 130  .) انیلا تیعن 

هک دش  مولعم  نم  يارب  دـنک و  یم  بیقعت  ار  نانآ  مه  گرم  دـنتکرح ، رد  بش  ماگنه  هب  نانیا  تفگ  یم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  یفتاه )  )
رد هنابـش  هلفاق  هک  هاگنآ  دومرف ، البرک  یکیدزن  رد  و  لتاقم )  ینب  رـصق   ) زا تکرح  زا  سپ  ار  هلمج  نیا  ماـما  تساـم .)  گرم  ربخ  نیا 

ینا : ) دومرف يو  خـساپ  رد  ماـما  دومن ، لا  ؤس  ار  عاـجرتسا  نیا  تلع  ربکا  یلع  ترـضح  دـش ، دـنلب  ماـما  عاـجرتسا  يادـص  دوب ، تکرح 
انلاحر و طحم  هللا  انهیهف و  اولحرت  اوطح و ال  اوحربت و  اوفق و ال  ءالب  برک و  ضرا   - 18 البرک 5 /  هب  دورو  ماگنه  یسءارب .)...  تففخ 

يدـج یندـع  اذـهب و  انرـشنم و  انرـشحم و  هللا  انهیه و  انروبق و  لحم  هللا  انهیه و  انمیرح و  یبست  هللا  انهیه و  اـنئامد و  کفـس  هللا  اـنهیه و 
اهراب دینکن ، تکرح  دیتسیاب و  تسا  تبیصم  نزح و  نیمزرـس  اجنیا  ( 131  .) هدع ول  فوخ  ملس و ال  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ندش هتخیر  هاگیاج  تساج  نیمه  دـنگوس  ادـخ  هب  و  ام ، هلفاق  ندـمآ  دورف  لحم  تساجنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک ، لزنم  دـییاشگب و  ار 
دنگوس ادـخ  هب  ام و  ياهربق  لحم  تساجنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دوش و  یم  ریـسا  ام  هداوناخ  هک  تساجنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  و  ام ، ياـهنوخ 

دورو ماگنه  ار  تالمج  نیا  ماما ،  تسین .)  وا  هدعو  رد  یفالخ  تسا و  هداد  هدعو  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  هک  ام  رشن  رـشح و  تساجنیا 
(132  .) اـنیلا حورت  کـنا  یل :  لاـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـیار  ینا   - 18 اعوسات 6 /  رـصع  دومرف . داریا  البرک  نیمزرـس  هب 
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رـصع رد  ار  هلمج  نیا  ماما ،  دمآ .) یهاوخ  ام  دزن  هب  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  کنیا  )
تقو نامه  دیدرگ و  بلاغ  ترضح  نآ  نامـشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هدومن و  هیکت  شریـشمش  هب  همیخ  رانک  رد  هک  هاگنآ  دومرف ، اعوسات 

زا هدرک و  رادیب  ار  شردارب  هدزباتش  دینش ، ار  نمشد  هلهله  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  دومن و  تکرح  اه  همیخ  يوس  هب  هفوک  رکشل 
 ... . مانملا یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیار  ینا  دومرف : ترـضح  نآ  عقوم  نیا  رد  دومن ، علطم  ار  هک  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یعـضو 

اهیف و  البرک ، ارومع و  اهل  لاقی  اضرا  لزناف  قارعلا ،  یلا  قاـساس  یناـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  ینربخا  دـق  و   - ... 18  / 7
ربخ يزیچ  نینچ  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  ... . )... ادغ ءادعالا  ءالوه  نم  انموی  ءالوه  نم  انموی  نظا  ینا  الا و  دعوملا ، برق  دق  دهـشتسا و 
یم تداهـش  هب  اجنامه  رد  هدمآ و  دورف  دنیوگ  یم  البرک  ارومع و  نآ  هب  هک  یلحم  رد  موش و  یم  هدـناوخ  ارف  قارع  هب  نم  هک  دوب  هداد 

نولتقت و  لتقا ،  ادـغ  ینا   - 18  / 8 دومن .) دـهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  گنج  نمـشد  ادرف  نم  نامگ  هب  تسا و  هدیـسر  نآ  تقو  کنیا  مسر و 
دش و دهاوخ  هتشک  راوخریـش  هللادبع  مساق و  یتح  امـش  همه  موش و  یم  هتـشک  ادرف  نم  ( ) 133  .) دـحاو مکنم  یقبی  و ال  یعم ء ، مکلک 
ینارنخس و شنارای  نایم  رد  اروشاع  بش  ای  اروشاع  بش  ای  اعوسات  رصع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنام .) دهاوخن  هدنز  امش  زا  یـسک 

هزاجا نانآ  همه  هب  هاگنآ  درک ، نالعا  احیرـص  تسوا ،  هارمه  هک  ار  سکره  دوخ و  تداهـش  دومن و  لقن  ادـخ  لوسر  زا  هک  یتالمج  اب 
، رگید هلمج  کی  اب  راب  نیرخآ  يارب  هک  دوب  اجنیا  رد  دومن و  زاربا  ار  دوخ  يرادیاپ  تماقتسا و  ینایب  اب  نانآ  زا  کی  ره  داد و  یصخرم 

اهدشا هتیار  عقبا  بلک  اهیف  و  ینـشهنتل ،  یلع  تدـش  دـق  ابالک  ناک  تیار   - ... 9/18 دومرف ): نینچ  دومن و  میـسرت  نانآ  يارب  ار  هدـنیآ 
هعم هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  کلذ  دعب  تیار  ینا  مث  موقلا ،  ءالوه  نیب  نم  صربا  لجر  یلتق  یلوتی  يذـلا  نا  نظا  یلع ، 

نکیلف یلعالا ،  حیفـصلا  لها  تاومـسلا و  لـها  کـب  رـشبتسا  دـق  دـمحم و  لآ  دیهـش  تنا  ینب  اـی  یل :  لوقی  وه  هباحـصا و  نم  ۀـعامج 
رمالا فنا  دق  تیار و  ام  اذهف  ءارضخ ، ةروراق  یف  کمد  ذخءایل  ءامسلا  نم  لزن  دق  کلم  اذهف  رخ ، ؤت  لجع و ال  ۀلیللا ،  يدنع  كراطفا 

تفرگ و ارف  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مشچ  یکبس  باوخ  اروشاع  بش  ناهاگرحس  ( 134  .) کلذ یف  کش  ایندلا ال  هذه  نم  لیحرلا  برتقا  و 
دـننک و یم  هلمح  نم  رب  گس  نیدـنچ  هک  ایوگ  مدـید  باوخ  رد  نم  : ) دومرف نینچ  شباحـصا  ناراـی و  هب  باـطخ  دـیدرگ  رادـیب  نوچ 

صرب ضرم  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیا  نایم  زا  نم  لتاق  منک  یم  نامگ  نینچ  دیفـس و  هایـس و  گنر  هب  دوب  یگـس  اـهنآ  نیرت  هدـنرد 
یتـسه و دـمحم  لآ  دیهـش  وت  مکرـسپ  دومرف  نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  شناراـی  زا  یهورگ  اـب  ار  ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  تسـالتبم . 
باتـشب و دوب ، یهاوخ  نم  دزن  ار  راطفا  بشما  وت  دـنهد . یم  تراشب  هدژم و  رگیدـمه  هب  ار  وت  ندـمآ  نیرب ،  شرع  اهنامـسآ و  ناـنکاس 

دوب نیا  دـنک  ظفح  يروآ و  عمج  یگنر  زبس  هشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  يا  هتـشرف  کـنیا  و  رادـماور . ریخاـت 
 (. تسین نآ  رد  یکش  تسا و  هدش  کیدزن  ایند ، نیا  زا  ندرک  چوک  نامز  هدیسر و  ارف  نآ  تقو  کنیا  مدید ،  نم  هک  یباوخ 

يزوریپ مایپ   - 19

دنتـسه و نمـشد  تسکـش  دوخ و  يزوریپ  یپ  رد  دنریگ ، یم  رارق  نمـشد  ربارب  رد  هدش و  هزرابم  نادـیم  گنج و  هنحـص  دراو  هک  نانآ 
رب ترضح ،  نآ  رظن  زا  يزوریپ  تسکش و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  تسین ،  انثتسم  دوخ  نوناق  نیا  زا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

، درادـن يدربراک  اهنت  هن  مدرم  رثکا  رظن  رد  انعم  نیا  هک  تسا  يرگید  دـعب  يءاراد  تشاد و  صاخ  يانعم  موهفم و  مدرم ،  هماع  فـالخ 
تارظن یهاگ  نوگانوگ و  ياهتشادرب  تالیوات و  ترـضح  نآ  مایق  هرابرد  ور  نیا  زا  تسین و  نکمم  زین  نآ  روصت  كرد و  یهاگ  هکلب 

ناـیاپ هب  یهلا و  هفیظو  کـی  نداد  ماـجنا  لوا  هـلحرم  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  رظن  زا  يزوریپ  موـهفم  يرآ ،  تـسا .  هدـش  زاربا  يداـضتم 
تسا يریسم  رد  تکرح  یناسنا و  ياهشزرا  هب  ندیشخب  میکحت  ترضح  نآ  هاگدید  زا  يزوریپ  تسا .  یعرش  تیلووسم  کی  ندیناسر 
يرهاظ يزوریپ  اب  تکرح  نیا  هاوخ  تسا ؛  هدش  میسرت  نانآ  يدبا  تداعس  يوس  هب  هعماج  تیاده  تهج  رد  ایصوا  ایبنا و  همه  يارب  هک 

نآ ياهمایپ  زا  يددعتم  ياهزارف  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دوش . رجنم  يرهاظ  تسکش  هب  تکرح  نیا  ای  دشاب  هارمه  نمشد  تسکش  وا و 
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نم هلوسر  هللا و  ققاشی  هناف  دعب ، اما   - 19  / 1 میزادرپ :  یم  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  لقن  هب  نونکا  دنک ، یم  تلالد  نآ  رب  حوضو  هب  ترـضح 
یسک ( ) 135  .) هللا نامالا  ریخف  ۀلـصلا ،  ربلا و  نامالا و  یلا  توعد  دـق  و  نیملـسملا ؛  نم  یننا  لاق  احلاص و  لمع  لجوزع و  هللا  یلا  ءاعد 

تفلاخم شربمایپ  دنوادخ و  اب  کش  یب  دـنادب ، ناناملـسم  هرمز  رد  ار  دوخ  دـهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  هک 
زارف و نیا  تسادـخ .)  ناما  ناما ،  نیرتهب  شاب  هاگآ  سپ  يدومن  توعد  شاداپ  هلـص و  ناسحا ،  ناـما ،  هب  هکنیا  اـما  تسا و  هدـیزرون 
زا سپ  نانآ  هک  دومرف  دیعـس ) نب  ییحی  رفعج و  نب  هللادـبع   ) خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یتالمج  زا  یـشخب  مایپ ، 
نآ زا  (( 136  ) دیعـس نبورمع   ) زا يا  همان  ناـما  هئارا  نمـض  دندیـسر و  راوگرزب  نآ  هب  رهـش  نوریب  هکم ،  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تکرح 

ار قارع  مدرم  ینکـش  نامیپ  هدنیآ و  تارطخ  دیزرو و  یم  رارـصا  هراب  نیا  رد  هللادبع  دـندومن و  هکم  هب  تعجارم  تساوخ  رد  ترـضح 
دمحم یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب   - 19  / 2 داد . خساپ  هدش ،  دای  تالمج  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دومن ، یم  میـسرت 

زارف و نیا  ام  ( 137  .) مالـسلاو حـتفلا ،  كردـی  مل  یب  قحلی  مل  نم  دهـشتسا و  یب  قحل  ناف  دـعب ، اما  مشاه .  ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب 
مایپ زا  هتشذگ  ماما ،  نخس  نیا  نوچ  میدومن و  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  مایپ  نمض  هن  دصکی و  هحفص  رد  ار  نآ  همجرت 

بحن امب  ءاضقلا  لزن  نا   - 19  / 3 میدیزرو .  تردابم  نآ  لقن  هب  زین  شخب  نیا  رد  دـشاب ، یم  يونعم  يزوریپ  موهفم  يءاراد  تداهش ، 
يوقتلا و  هتین ،  قحلا  ناـک  نم  دـعبی  ملف  ءاـجرلا  نود  ءاـضقلا  ناو  رکـشلا ، ءادا  یلع  ناعتـسملا  وه  و  هئاـمعن ،  یلع  هللا  دـمحنف  یـصرن  و 

ام راکددم  رای و  تسوا  اهنت  دوب و  میهاوخ  دنوادخ  ياهتمعن  رازگرکـش  دشاب ، ام  هاوخلد  دارم و  قفو  رب  اهدـماشیپ  رگا  ( ) 138  .) هتریرس
یـسک مه  زاب  دورن ، شیپ  ام  دارم  قبط  اهراک  ددرگ و  عنام  نامیاه  هتـساوخ  ام و  نایم  اهدـماشیپ  ثداوح و  رگا  و  شیرازگ .  ساپـس  رد 

رد ار  زارف  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دینک .)) یمن  مگ  ار  دوخ  هار  و   ) هدیدرگن رود  حیحـص  ریـسم  زا  تسا ،  تشرـس  هزیکاپ  قح و  شتین  هک 
قارع مدرم  عضو  يو  زا  تاقالم  نیا  رد  ترضح  دومرف . وا  هب  هکم  رهـش  زا  جراخ  رد  دوب ، جح  مزاع  هک  فورعم  رعاش  قدزرف )   ) خساپ

رب ناشیاهریشمش  اما  تسامش ،  اب  مدرم  ياهلد  هچرگ  ( ) 139  (.) کیلع مهفایسا  کعم و  سانلا  بولق  : ) دوب نیا  قدزرف  خساپ  دیسرپ ، ار 
نا  : ) قوف هلمج  اب  ماما  هک  دوب  قارع  هب  رفـس  زا  فارـصنا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  شداهنـشیپ  روآ و  سای  قدزرف  نحل  دـشاب .) یم  نات  هیلع 
نم دنگوس ! ادخ  هب  شاب !  هاگآ  ( 140  .) انرفظ ما  انلتق  انب ، هللا  دارا  ام  اریخ  وجرال  ینا  هللا !  اما و   - 19  / 4 داد . خساپ  وا  هب  ءاضقلا )... لزن 

ار موس  زارف  زارف و  نیا  میدرگ .)  زوریپ  ای  میوش  هتـشک  هاوخ  تسا ،  ریخ  ام  هراـبرد  دـنوادخ  تساوخ  هدارا و  هکنیا  رب  مراد  یعطق  دـیما 
راهچ هارمه  هب  وا  یتقو  دومرف  داریا  شنارای  و  حامرط )   ) خساپ رد  تسالبرک ،  کیدزن  لزانم  زا  یکی  تاناجهلا )  بیذـع   ) لزنم رد  ماما 

هک ار  يراعـشا  رفـس ، نیا  رد  حامرط )   ! ) هللا لوسر  نبای  دندرک  ضرع  شناتـسود  دیـسر ، ماما  روضح  هب  لزنم  نیا  رد  شناتـسود  زا  نت 
، دوب امش  رفس  نیا  زا  وا  ینارگن  بارطـضا و  زا  یکاح  لاح ،  نیع  رد  امـش و  ترایز  ضیف  كرد  هب  دیدش  تدارا  رفاو و  قوش  رب  رعـشم 

هاگنآ انب . ... هللا  دارا  ام  اریخ  نوکی  نا  وجرال  ینا  : ... دومرف نانآ  ینارگن  عفر  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن ، یم  رارکت  دـناوخ و  یم  دایز 
نیا رانک  رد  مدـید  هکنیا  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  نم  اریز  تسین ؛  تهج  یب  نم  ینارگن  هللا !  لوسر  نبای  تفگ :  نینچ  حامرط  دوخ 
یتح مرادن  نانیمطا  نم  نوچ  دیدرگ ؛ رب  رفـس  نیا  زا  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  دـنا ، هدرک  عامتجا  امـش  اب  هلباقم  يارب  يدایز  هورگ  رهش ،
نیب اننیب و  نا   - 19  / 5 دومرف : نینچ  داهنشیپ  حامرط  داهنشیپ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دزیخرب . امـش  يرای  هب  مه  هفوک  لها  زا  رفن  کی 
هفوک مدرم  ام و  نایم  رد  ( 141  .) ۀبقاع یف  رومالا  مهب  رومالا و  مهب  انب و  فرصتت  یتح  فارصنالا  یلع  ردقن  انـسل  و  اقاثیم ، ادهع و  موقلا 

تـشگزاب ناکما  ام  يارب  نامیپ ،  نیا  رثا  رد  و  تیاده )  يربهر و  هدهعو  ام  زا  تیامح و  هدع  نانآ و  زا   ) تسا هدش  هتـسب  نامیپ  دهع و 
هدننک عورش  نم  ( ) 142  (.) ینوئدبی یتح  لاتقلاب  مهادب  تنک ال  ام   - ) 19  / 6 دماجنا .) یم  اجک  هب  نانآ  ام و  راک  تبقاع  مینیبب  ات  تسین 

، دندیسر تاناجهلا )  بیذع   ) هب رح  نایهاپس  نآ ،  تازاوم  هب  مالسلا و  هیلع  ماما  هلفاق  نوچ  دننک .) عورـش  نانآ  رگم  دوب  مهاوخن  گنج 
رد دوب . ترضح  نآ  تکرح  زا  يریگولج  یلع و  نب  نیسح  هب  تبسن  يریگتخس  نآ  نومضم  هک  دیسر  رح  تسد  هب  دایز  نبا  زا  يا  همان 

رتناسآ مک  هورگ  نیا  اب  ندرک  گنج  ام  يارب  هللا !  لوسر  نب  ای  هک  دومن  داهنـشیپ  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  نیق )  نب  ریهز   ) اـجنیا
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. دنام دهاوخن  ام  يارب  تمواقم  بات  يرکـشل ،  نینچ  دورو  اب  دشاب و  یم  نانآ  رـس  تشپ  رد  هک  یهوبنا  رکـشل  اب  ندومن  گنج  زا  تسا 
(. دوب مهاوخن  گنج  رگزاغآ  نم  دننکن ، گنج  هب  عورش  نانآ  ات  : ) دومرف ریهز )  ) خساپ رد  ماما 

ماما مایپ  رد  نیرفن  اعد و   - 20

حیضوت

اهماـیپ عون  نیا  دـشاب . یم  نیرفن  هبنج  اـی  اـعد و  موـهفم  يءاراد  هک  دوـش  یم  هظحـالم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مـالک  رد  يدراوـم 
؛  تسا تیـصوصخ  یگژیو و  يءاراد  زین  نایب  هزیگنا  ناـمز و  طیارـش  تهج  زا  تسا ،  یگژیو  يءاراد  موهفم ،  ظاـحل  زا  هک  هنوگناـمه 

، دندوب رادروخرب  نآ  زا  ترضح  نآ  نارای  همه  هک  تعاجش  يرادافو و  رب  هوالع  نانآ  زا  هک  تسا  یناسک  هجوتم  ماما ،  ياعد  مایپ  اریز 
اعد و بلاق  رد  هک  رتشیب  نیـسحت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنزرف  رظن  هک  هتـسویپ  عوقو  هب  راـثیا  مدـق و  تاـبث  تماهـش و  یعون 
توادع و رب  هوالع  نانآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیرفن  دروم  ار  يدارفا  ترضح  نآ  نینچمه  و  تسا .  هدومن  بلج  تسا ،  هتفریذپ  قیقحت 

نآ ياهاعد  کـنیا  و  تسا .  هدومرف  هدـهاشم  دـح ، زا  شیب  تموصخ  قیمع و  هنیک  تجاـجل و  داـنع و  تلاـح  یعون  یمومع ،  ینمـشد 
! ایادخ ( ) 143  .) کباوث روخذم  بئاغر  کتمحر و  نم  رقتسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  و  ۀنجلا ،  مهل  انل و  لعجا  مهللا   - 20  / 1 ترضح : 

ماگنه ماما  نادرگب .)  لیان  تا ،  هدـش  هریخذ  ياـهباوث  نیرتبوغرم  هب  تتمحر  هاـگیاپ  رد  ار  ناـنآ  هدـب و  رارق  ناـنآ  اـم و  يارب  ار  تشهب 
رهـسم نب  سیق   ) تداهـش ربخ  ناـنآ  هک  هاـگنآ  دومرف ، ار  اـعد  نیا  ـالبرک  یکیدزن  رد  شناـهارمه ،  و  يدـع )  نب  حاـمرط   ) اـب تاـقالم 

نم مهنمف  دومن : تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  لوا  مالسلا  هیلع  ماما  دندیناسر ، ترضح  نآ  عالطا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  کیپ  يوادیص ،) 
نم هللا  كازج   - 20  / 2 ۀنجلا .)...  مهل  انل و  لعجا  مهللا  : ) درک اعد  نینچ  هاگنآ  ( 144  . ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق 
ماما دیامرف .) اطع  وت  هب  دنک  یم  تفایرد  ردپ  يوس  زا  دنزرف  هک  ار  یشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  ( ) 145  .) هدلاو 0 نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو 

باوخ زا  سپ  تکرح ،  ماگنه  لتاقم )  ینب  رـصق   ) رد هک  هاگنآ  دومرف ، مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  هرابرد  ار  اعد  نیا  مالـسلا  هیلع 
ماما دومن ، لا  ؤس  شردپ  عاجرتسا  زا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  نیملاعلا .  بر  هللادـمحلا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : کبس ، 
هیلع ربکا  یلع  ترضح  تسا .  نانآ  بیقعت  رد  زین  گرم  دنتکرح و  رد  هنابش  هورگ  نیا  دیوگ : یم  یفتاه  هک  مدید  باوخ  دومرف : خساپ 

تشاد هضرع  ارچ ،؟ دومرف : میتسین )؟  قح  رب  ام  ایآ  دهدن  دب  ار  وت  ادخ  ( .)؟  قحلا یلع  انسلا  ءوسب ، هللا  كارا  ال   : ) تشاد هضرع  مالـسلا 
هللا كازج  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  میرادـن .)  یـسرت  گرم  زا  میریمب  قح  هار  رد  رگا   (. ) نیقحم تومن  نا  یلابنال  اذاـف  : )

رد زارف  نیا  حیـضوت  نتم و  ( 146  (.) نیرکاذلا نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةالـصلا  ترکذ   ) 20  / 3 هدلاو .  نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دـلو  نم 
ارف وا  هک  تسا  زامن  تیمها  رگنایب  تسا ،  يدـئاص )  همامثوبا   ) هب باطخ  هک  اعد  نیا  تشذـگ و  زیزع  هدـنناوخ  رظن  زا  زامن ، مایپ  شخب 

نارازگزامن ماقم  هک  يونعم  تاماقم  نیرتگرزب  لین  هب  ار  يو  ترضح  نآ  دیناسر و  مالسلا  هیلع  ماما  عالطا  هب  ار  رهظ  زامن  تقو  ندیسر 
ربا و ال تیب  لها  الو  یباحـصا ،  نم  اریخال  یفوا و  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دـعب ، اما   - 20  / 4 تسا .  هدومن  اعد  تسا  دـنوادخ  نیرکاذ  و 
 ، تسا ترضح  نآ  تیب  لها  نارای و  هب  باطخ  هک  ماما  ياعد  راتفگ و  زا  زارف  نیا  ( 147  .) اریخ ینع  هللا  مکازجف  یتیب ،  لها  نم  لصوا 
 - 20  / 5 میدومن .  لقن  اددجم  راوگرزب ، نآ  ياعد  اجنیا  رد  دیدومرف و  هظحالم  تعاجش  نمض  رد  هک  تساروشاع  بش  ینارنخس  ءزج 
اب تعاجش ،  مایپ  رد  زین  زارف  نیا  ( 148  .) نیقتملا ءازج  نسحا  امکسفناب  يایا  امکتاساوم  کلذ و  نم  امکدجوب  یخا  ینبا  ای  هللا  امک  ازج 

تسا نانآ  هرابرد  ماما  ياعدا  مه  کلام و  فیس و  درمناوج  ود  تعاجش  مایپ  مه  هک  دیدرگ  لقن  نآ  عبانم  هب  هراشا  حیـضوت و  همجرت و 
 / 6 تسا .  هدومن  تساوخرد  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  ار  نایقتم  شاداپ  نیرتهب  نانآ  يارب  ترـضح  هک  ناشتیلووسم  كرد  هفیظو و  ساـپ  هب 

سپـس ، ) دنک تتمحر  ادخ  ملـسم !  ( ) 149  .) الیدـبت اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مـهنمف  ملـسم !  اـی  هللا  کـمحر   - 20
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یلیدبت رییغت و  دنا و  هتسشن  راظتنا  هب  رگید  یضعب  دندومن و  افو  دوخ  نامیپ  هب  نانآ  زا  یضعب  دومرف ): توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ترضح 
داتفا و كاخ  يور  رب  دولآ  نت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریپ  هباحص  نآ  هجسوع )  نب  ملسم   ) هک هاگنآ  دنا .) هدادن  ناشنامیپ  رد 
ای هللا  کمحر   : ) تفگ نینچ  دـمآ و  شنیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب ، وا  رد  تایح  زا  یقمر  زونه 

مهد یم  هدژم  وت  هب  اما  تسا  تخس  نم  يارب  وت  ندش  هتشک  دنگوس  ادخ  هب  ملـسم !   : ) تفگ نینچ  مه  رهاظم ) نب  بیبح   ) و ملـسم .)... 
هللا كرـشب  تفگ :  يو  خـساپ  رد  دـش  یم  هدینـش  یتخـس  هب  هک  یئادـص  اـب  ملـسم  دـش .) یهاوـخ  تـشهب  دراو  رگید  هـظحل  دـنچ  هـک 

هراشا هکنیا  نمض  ملسم  دهد ، تریخ  دنوادخ   . ) هنود تومت  نا  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا  یلا  اموا  و  هللا -  کمحر  اذهب  کیـصوا  ... ریخب
20  / 7 ینک .)  يراکادف  يزابناج  دح  رس  ات  شیرایرد  تسا ؟  ترضح  نیا  هرابرد  متیصو  تفگ :  درک ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
 ( یکم رمع  نب  هللادبع  ( ) 150  .) لاتق ءاسنلا  یلع  سیل  هناف  نهعم  یـسلجاف  ءاسنلا ، یلا  هللا  کـمحر  یعجرا  اریخ ، تیب  لـها  نم  متزج  - 
هب دیدرگ و  عطق  شیاهاپ  زا  یکی  تسار و  تسد  داد و  جرخ  هب  تماقتسا  نمشد ،  هلمح  عفد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يافو  اب  نارای  زا  یکی 

دندیرب و ار  وا  رس  دیسر و  تداهش  هب  ربص ) لتق   ) هب دیدرگ و  هعطق  هعطق -  شندب  نمشد ،  فوفـص  لباقم  رد  دمآرد و  نمـشد  تراسا 
ار همیخ  دومع  هک  یلاح  رد  درک و  كاپ  ار  نآ  نوخ  كاخ و  تشادرب و  ار  شدنزرف  هدیرب  رس  هللادبع  ردام  دنتخادنا . اه  همیخ  يوس  هب 
: دومرف يو  هب  باـطخ  دـندینادرگرب و  همیخ  هب  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دومن . هلمح  نمـشد  يوس  هب  دوب ، هتفرگ  تسد  هب 

درگرب همیخ  هب  دنک ، تتمحر  ادـخ  دـیدرگ ، لیان  کین  شاداپ  هب  نم ،)   ) تیب لها  تیامح  هار  رد  امـش  ...(. ) اریخ تیب  لها  نم  متیزج  )
هب ار  ءاثعـشوبا )  ) وا ریت  ایادخ ! ( ) 151  (.) ۀـنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددـس  مهللا   - ) 20  / 8 تسا .)  هدش  هتـشادرب  نانز  امـش  زا  داهج  هک 

تسا هفوک  فورعم  نارادنامک  نازادناریت و  کت  زا  تسا ،  دیزی )  ) شمان هک  ءاثعـشوبا )  (. ) هدب رارق  تشهب  ار  شـشاداپ  ناسرب و  فده 
یپ شبسا  نوچ  اما  تفر  نادیم  هب  هراوس  لوا  وا  تسویپ .  ماما  نارای  هب  هدرک و  هبوت  رح ، زا  لبق  مالسلا و  هیلع  ماما  ینارنخس  زا  سپ  هک 
ماما تخادنا .  هفوک  رکـشل  يوس  هب  ار  همه  تشاد  هک  ریت  هبوچ  دصکی  دز و  نیمز  رب  وناز  اه  همیخ  لباقم  رد  تشگزاب و  همیخ  هب  دـش ،
نعل کلتاق  هللا  نعلو  ریهز ، ای  هللا  کندـعبی  ـال   - 20 / 9 ۀنجلا .  هباوث  لعجا  هتیمر و  ددـس  مهللا  دومرف ؛ دـید ، ار  وا  تماهـش  هبوت و  نوچ 

هک یناسک  دننام  دـنک  تنعل  ار  وت  ناگدنـشک  دـنادرگن و  رود  شتمحر  زا  ار  وت  دـنوادخ  ریهز ! ( ) 152  .) ریزانخ ةدرق و  مهخـسم  نیذلا 
گنج هلمح و  کـی  زا  سپ  ماـما  ناراـی  زا  نیق )  نب  ریهز  (. ) دـنا هدـمآرد  كوخ  نومیم و  تروص  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیناـسنا 
تفرگ نذا  نادیم  هب  نتفر  يارب  اددجم  دوب ، هتـشاذگ  ترـضح  نآ  شود  يور  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  تشگرب  ماما  روضح  هب  دـیدش ،

شنیلاب رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دمآ ، رد  ياپ  زا  هکنآ  زا  سپ  دورـس ، یم  ماما  هلیـسو  هب  شنتفای  تیادـه  رد  مه  رعـش  تیب  ود  هک  یلاح  رد 
باذعلا اوبجوتـسا  دق  مهنا  هللا ،  کمحر   - 20  / 10 داد . رارق  نعل  دروم  ار  شنانمـشد  دومن و  اعد  ار  وا  یلبق  هلمج  اب  دـیدرگ و  رـضاح 

، دندادن تبثم  خـساپ  يدومن و  ناشتوعد  قح  يوس  هب  هک  هاگنآ  مدرم ،  نیا  دـنک ! تتمحر  ادـخ  هلظنح !  ( ) 153  ... .) کیلع اودر  نیح 
 ، هفوک لها  تحیصن  هظعوم و  زا  سپ  يو  هک  دومرف  یمابـش )  هلظنح   ) قح رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  اعد  نیا  دندیدرگ .)... باذع  راوازس 
رد ار  قوف  ياعد  ترـضح  نخـس ،  يادتبا  رد  هک  دومرف  یبلاطم  يو ،  قیوشت  ریدقت و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگرب و  اه  همیخ  يوس  هب 
وا ایادخ  ( 154  .) دمحم لآ  دمحم و  نیب  هنیب و  فرع  و  راربالا ، عم  هرـشحا  و  هحیر ،  بیطو  ههجو ،  ضیب  مهللا   - 20  / 11 دومن . شقح 
 (. هدب رارق  ییانشآ  و  شتیب ،  لها  دمحم و  وا و  نایم  رد  نادرگ و  شروشحم  ناکین  راربا و  اب  وبـشوخ و  ار  شندب  دیفـس ، ور  ار  نوج )  )

مالغ نوج )   ) داد یصوصخ  نذا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یناسک  هلمج  زا  میدروآ ،  باختنا  مایپ  شخب  رد  هک  يروط  هب 
، دینـش ار  هلمج  نیا  نوچ  نوج )   . ) يا هدمآ  یتحار  دـیما  هب  ام  هارمه  هب  نکن ،  التبم  ام  هار  رد  دوخ  نوج !  دومرف : هک  دوب  ترـضح  نآ 
رب هافر  یتحار و  ماگنه  رد  نم  هک  تسا  راوازـس  ایآ  هللا !  لوسر  نب  ای   : ) تشاد هضرع  تخادنا و  ترـضح  نآ  ياهمدق  يور  هب  ار  دوخ 
اب تسا ،  هایـس  مگنر  هتخانـشان و  منادناخ  وبدب ، نم  ندب  مرادرب ؛  امـش  زا  تسد  اهدماشیپ ، یتحاران و  مایا  رد  منیـشنب و  امـش  هرفـس  رس 

افـص و نیا  ماما ،  ددرگ .) لیان  تزع  فرـش و  هب  نم  بسح  دیفـس و  مگنر  وبـشوخ و  مندب  ات  راذگب  تنم  نم  رب  نیرب ،  تشهب  هب  منتفر 
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 ، تفرگ رارق  البرک  مرگ  كاخ  يور  رد  نوج )   ) هک ینامز  داد . وا  هب  ار  تداهش  ندنام و  هزاجا  دومرف ، هدهاشم  يو  زا  هک  ار  تیمیمص 
: دوب نوج )   ) دوخ تساوخرد  راتفگ و  روآ  دای  هک  ینانخـس  دومن ؛ اعد  ار  يو  تالمج  نیا  اب  تسـشن و  وا  راـنک  رد  ناـنم  ؤمریما  دـنزرف 
، ریخ وه  امل  کلذ  لعجاف  ءامسلا  نم  رصنلا  انع  تسبح  کت  نا  بر   - 20  / 12 راربالا .  عم  هرشحا  و  هحیر ،  بیطو  ههجو ،  ضیب  مهللا 

رصن ایند  رد  رگا  اراگدرورپ ! ( 156  .) لجالا یف  انل  ةریخذ  هلعجاف  لجاعلا  یف  انب  لح  اـم  يرت  یهلا  (، 155  ) نیملاظلا ءالوه  نم  انل  مقتنا  و 
ریگب نارگمتـس  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  نادرگب و  ام  بیـصن  ار  نآ  زا  رتهب  يزوریپ  نیا  ضوع  رد  يدرکن ،  لزان  اـم  رب  ار  ینامـسآ  يزوریپ  و 
یکی هک  یلاح  رد  ترـضح  ار  هلمج  نیا  هدب .)  رارق  نامترخآ  هریخذ  ار  نآ  سپ  دش  دراو  امرب  ایند  رد  هچنآ  يدهاش  دوخ  وت  اراگدورپ !

نوخ زا  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  نیسح  دیرد و  وا  يولگ  يریت ،  نتخادنا  اب  يدسا )  لهاک  رسپ  هلمرح   ) هتفرگ و شوغآ  رد  ار  شلافطا  زا 
هب هرقف و  هدزاود  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیپ  ياـعد  دوب  نیا  دوـمرف . داریا  دیـشاپ ، نامـسآ  فرط  هب  هدوـمن و  رپ  وا  يوـلگ 

صاخـشا وا  نیرفن  باـطخ و  دروم  دراد و  یـصوصخ  هبنج  زین  یهاـگ  دـندوب و  زیتـس  گـنج و  رد  راوگرزب  نآ  زا  فـلتخم  ياهتبـسانم 
 . قلاخلا طخسب  قولخملا  ةاضرم  اورتشا  موق  حلفا  ال   - 20  / 13 مینک :  یم  عورش  ترضح  نآ  یمومع  نیرفن  زا  کنیا  و  دندوب . یـصاخ 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  زا  دایز ) نبا  (. ) دنراد یم  مدـقم  قلاخ  مشخ  هب  ار  قلخ  يدونـشخ  هک  یهورگ  دابم : راگتـسر  ( ) 157)

البرک هب  امـش  دورو  زا  نم  دـعب ، اـما   : ) تشون نینچ  ترـضح  نآ  هب  يا  هماـن  یط  و  عـلطم ،  و  دـیزی )، نبرح   ) هلیـسو هب  ـالبرک  نیمزرس 
ار وت  ای  هکنیا  ات  میامنن  ریس  اذغ  زا  مکـش  مراذگن و  تحار  نیلاب  هب  رـس  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دیزی )  ) نانم ؤمریما  متفای و  یهاگآ 
رب ار  نآ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  همان  نیا  هک  یماگنه  مالـسلا .)  يریذپب و  ار  دیزی  تموکح  نم و  نامرف  ای  و  مناسرب ،  لتق  هب 

مهیلع ثعبا  و  ءامـسلا ، رطق  مهنع  سبحا  مـهللا   - 20  / 14 قلاخلا .)  طخـسب  قولخملا  ةاضرم  اورتشا  حـلفا  ال  : ) دومرف تخادـنا و  نیمز 
یل و مقتنی  ۀبرـضب ،  ۀبرـض  ۀلتقب و  هلتق  ادـحا ، مهیف  عدـی  الف  ةربصم ،  اسءاک  مهیقـسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلـس  و  فسوی ،  ینـسک  نینس 
(158  .) ریـصملا کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع  انبر ، تنا  انولذـخ و  انوبذـک و  انورغ و  مهناف  مهنم ،  یعایـشا  یتیب و  لها  یئایلوال و 

تسرفب نآ  رب  ار  فسوی  نارود  رد  رصم ) لها  یگنسرگ   ) ياهلاس دننام  تخـس )   ) ییاهلاس نک و  عطق  نانآ  زا  ار  ناراب  تارطق  ایادخ ! )
هب لتق ،  لباقم  رد  دزاسن ، اهر  تازاجم  نودب  نانآ  زا  ار  یـسک  دنک و  ناشباریـس  خـلت ،  هساک  اب  ات  امرف  طلـسم  ناشیا  رب  ار  یفقث  مالغ  و 

هدرک و رکم  نانآ  اریز  دناتـسب ؛ نانآ  زا  ار  مناوریپ  منادناخ و  نم و  ماقتنا  دنک ، تازاجم  حرج ،  برـض و  اب  ار  نیبراض  دناسرب و  ناشلتق 
هیلع ماما  تسوت .)  يوس  هب  ام  تشگ  رب  میا و  هدرک  لکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  دـندومن و  اهر  نمـشد ،  لباقم  رد  بیذـکت و  ار  ام 

دومن میسرت  ار  نانآ  هتشذگ  دومرف و  تحیـصن  هظعوم و  ار  هفوک  لها  يا  هبطخ  یط  رد  راب  نیمود  هکنآ  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا 
نتشک رب  ناشمیمـصت  رد  دندومنن و  ییانتعا  ادخ  لوسر  دنزرف  تحیـصن  هظعوم و  هب  نانآ  یلو  داد ، ربخ  نانآ  یتخبدب  خلت و  هدنیآ  زا  و 

 ، میدومن لقن  هک  یتالمج  اب  ار  نانآ  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  مالسلا  هیلع  ماما  دندادن ، هار  دوخ  هب  يدیدرت  ترضح ،  نآ 
، انقح انبـصغ  انملظ و  نم  مصقاف  هتبارق ،  هتیرذ و  کیبن و  تیب  لها  انا  مهللا   - 20  / 15 ءامـسلا .)... رطق  مهنع  سبحا  مهللا  . ) درک نیرفن 

داریا شنایرکشل  دعس و  رمع  هب  باطخ  اعوسات  رصع  رد  ار  نیرفن  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  یمزراوخ )   ) لقن ربانب  ( 159  .) بیرق عیمس  کنا 
، دندرک بصغ  ار  ام  قح  دندومن و  ملظ  ام  هب  هک  ار  یناسک  ایادـخ ! میتسه .  وا  هریـشع  نادـنزرف  وت و  ربمایپ  تیب  لها  ام  ایادـخ ! : ) دومرف

فـص رد  هک  ثعـشا )  نب  دمحم   ) دـنک یم  هفاضا  یمزراوخ  یتسه .)  کیدزن  نانآ  هب  اونـش و  تناگدـنب  ياعد  رب  وت  هک  نک  ناشکاله 
رد ( .)!!؟ دمحم نیب  کنیب و  ۀبارق  يا   : ) تفگ نینچ  ترـضح  نآ  هب  دمآ و  ولج  دینـش ، یم  ار  ماما  نیرفن  دوب و  نمـشد  نایهاپـس  مدـقم 

نینچ نیا  دومن ، هدهاشم  وا  هار  رد  ار  تجاجل  حیرص و  راکنا  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تسه .)!!؟  یـشیوخ  موق و  هچ  دمحم  وت و  نایم 
نم رب  ار  وا  سر  دوز  لـجاع و  تـلذ  زورما ، نـیمه  ایادـخ ! ( ) 160 (.) الجاع ـالذ  مویلا  اذـه  هیف  ینراـف  مهللا   - ) 20  / 16 درک : شنیرفن 

رد تسشن ،  يا  هشوگ  رد  تفرگ و  هلصاف  نایرکشل  فص  زا  تجاح  ياضق  يارب  هقیقد  دنچ  زا  سپ  ثعشا )  نب  دمحم   (. ) نک راکـشآ 
( دومن شیاهر  دوب  هدش ،  تساجن  هب  هدولآ  شسابل  هک  یلاح  رد  دز و  شین  ار  وا  یبرقع  ماگنه  نیا 
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تبسانم کی  هب  نیرفن  هس 

نایرکشل هب  باطخ  یمومع  نیرفن  ود  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شتداهش  عقوم  رد  گنج و  نادیم  هب  ربکا  یلع  ترـضح  مازعا  ماگنه 
ردـپ نیـسحلا ،  نب  یلع  نتفر  نادـیم  ماگنه  هک  حیـضوت  نیدـب  دـنا ؛ هدومن  داریا  دعـس  رمع  هب  باطخ  یـصوصخ ،  نیرفن  کـی  هفوک و 
مهللا تفگ :  نینچ  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  كرابم  نساحم  دش ، یم  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  لیـس  هک  یلاح  رد  شدـنمجرا 
کیبن ۀی  ؤر  یلا  انقـشا  اذا  انک  اقطنم و  اقلخ و  اقلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  کلوسرب  سانلا  هبـشا  مهیلا  زرب  دقف  ءالوه  یلع  دهـشا 

وا و رب  ادـخ  دورد   ) تربمغیپ هب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ  تریـس و  تروص و  رد  هک  یناوج  شاب ،  هاوگ  مدرم  نیا  رب  اـهلاراب   . ) هیلا اـنرظن 
 (. میدرک یم  هاگن  ناوج  نیا  هب  میدـش  یم  قاتـشم  تربمایپ  ندـید  هب  هاگره  ام  اراـگدورپ  تفر ؛  ناـنآ  گـنج  هب  دوب ، داـب ) شنادـناخ 

ةالولا ضرت  و ال  اددـق ، مهلعجاو  اقیزمت ، مهقزم  و  اقیرفت ، مهقرف  و  ضرالا ،  تاکرب  مهعنماف  مهللا   - 20  / 17 دومن : نیرفن  نینچ  هاگنآ 
 ، یگدنکارپ هقرفت و  هب  مورحم و  نیمز  تاکرب  زا  ار  رگمتـس )  ) مدرم نیا  ایادخ ! ... . ) انولتاقی انیلع  مث  انورـصنیل  انوعد  مهناف  ادـبا ، مهنع 

گنج هب  سپس  دندومن ، توعد  ترـصن ،  يرای و  هدعو  اب  ار  ام  هک  رادرب  ناشنایاورنامرف  نانآ و  نایم  زا  شزاس  حلـص و  نادرگب .  التبم 
نینچ هدز و  گناب  دعـس  رمع  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش ، ادـج  اه  همیخ  زا  تساوخ  ربکا  یلع  ترـضح  هک  هاـگنآ  و  دنتـساخرب .)... اـم  اـب 

هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  یتبارق  ظفحت  مل  و  یمحر ،  تعطق  امک  یمحر  تعطق  امک  کـمحر  هللا  عطق  کـلام ؟   - 20  / 18 دومن : نیرفن 
موق نایم  رد  و   ) دنک عطق  ار  وت  تبارق  محر و  ادخ  تسا ؟  هدش  هچ  ار  وت  ( ) 161  .) کشارف یلع  کحبذی  نم  کیلع  طلس  و  هلآ ،  هیلع و 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ارم  تبارق  تمرح  هدومن و  عطق  ارم  يدنواشیوخ  تبارق و  وت  هک  هنوگنامه  يدرگ )  دورطم  روفنم و  تشیوخ ،  و 

دنزرف نیلاـب  رد  نوچ  دـنک .) ادـج  تنت  زا  رـس  تباوختخر  ناـیم  رد  هک  دـنادرگ  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  يدرکن و  ظـفح  هلآ  و 
ایندلا یلع  هللا ،  لوسر  ۀـمرح  كاهتنا  یلع  هللا و  یلع  مهارجا  ام  ینب  ای  كولتق !  اموق  هللا  لتق   - 20  / 19 تفگ :  نینچ  تسشن ،  شزیزع 

هدش يرج  وا  لوسر  تمرح  کته  ادخ و  هب  ردقچ  اهنیا  مدنزرف !  دنتشک ، ار  وت  هک  ار  يرگمتـس  مدرم  دشکب  ادخ  ( ) 162  .) افعلا كدعب 
زا داب  رود  ( ) 163  .) كوبا كدج و  کیف  ۀمایقلا  موی  مهمـصخ  نم  و  كولتق ،  موقل  دعب   - 20  / 20 ایند .)! رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  دنا ،
رد مالسلا  هیلع  ماما  ار  نیرفن  نیا  داب .) تردپ  تدج و  نانآ  نمشد  زیخاتـسر  زور  رد  دندیناسر و  لتق  هب  ار  وت  هک  یهورگ  ادخ  تمحر 

ار شردارب  دنزرف  رکیپ  تسا .  هدومن  داریا  دوب ، هداتفا  كاخ  يور  هب  هعطق ،  هعطق -  ندـب  اب  هک  هاگنآ  نسح ،)  نب  مساق   ) ترـضح نیلاب 
 / 21 دومن : نیرفن  نینچ  نیا  سپس  هداد ،  رارق  ربکا  یلع  شدنزرف  هزانج  رانک  رد  ادهـش و  همیخ  نایم  رد  دومن و  لمح  اه  همیخ  يوس  هب 

نادرگب و شیوخ  باذع  الب و  راتفرگ  ار  نانآ  همه  ایادخ ! ( ) 164  .) ادبا مهل  رفغت  و ال  ادحا ، مهنم  رداغت  و ال  اددع ، مهصحا  مهللا   - 20
 (. هدم رارق  شیوخ  ترفغم  لومشم  هاگچیه  راذگن و  یقاب  نانآ  زا  ار  یسک 

یصخش ياهنیرفن 

رب نم  لکات  نا ال  وجرال  ینا  هللاوف  كرـشن ،  كرـشح و  موی  کلرفغ  و ال  الجاع ، اعیرـس  کشارف  یلع  هللا  کحبذ  کـلام !   - 20  / 22
ماجنا یتافیرـشت  اب  تاقالم  نیا  دومن و  دعـسرمع )  ) اب تاقالم  داهنـشیپ  اروشاـع  بش  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  ماـما  ( 165  .) اریـسی الا  قارعلا 

نوچ نایاپ  رد  میدومن و  هراشا  یـصوصخ ،  تجح  مامتا  شخب  رد  هک  دومن  تحیـصن  هظعوم و  ار  دعـس  رمع  ترـضح ،  نآ  تفریذپ و 
 ...(. کشارف یلع  هللا  کـحبذ  کـلام  : ) دومرف نینچ  دـنادرگ و  يور  يو  زا  دومن  هدـهاشم  ار  دعـس  نب  رمع  توکـس  مالـسلا  هیلع  ماـما 

وت هانگ  تمایق  رد  دشکب و  ار  وت  تباوختخر  نایم  رد  رتدوز  هچ  ره  ادخ  ینک !؟  یم  يراشفاپ  ناطیش  هار  رد  ردق  نیا  ارچ  دعـس ! دنزرف  )
(166 (.) رانلا یلا  هزح  مهللا   - ) 20  / 23 داب .)) هاتوک  ترمع  ینعی  مک (  هزادنا  هب  رگم  يروخن  قارع  مدنگ  زا  هک  مراودـیما  دـشخبن ، ار 

دمآ ولج  هزوح )  نب  هللا  دبع   ) مان هب  مدرم  اه ، همیخ  هب  نایرکـشل  زا  يا  هدع  ندش  کیدزن  ماگنه  شکب .)  شتآ  يوس  هب  ار  وا  ایادـخ ! )
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هراشا ماما  هب  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  تسامـش .)؟  نایم  رد  نب  نیـسح  ایآ  نیـسح ؛؟  مکیفءا   : ) تفگ دنلب  يادـص  اب  و 
غورد داد  خـساپ  ماما  شتآ .)!!  هدژم  داب  وت  رب  رانلااب ،!! رـشبا   : ) تفگ ماما  هب  وا  یهاوخ ؟  یم  هچ  نیـسح ،  تسا  نیا  تفگ :  دومن ، یم 

مالسلا هیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد  هزوح .)  نبا   : ) تفگ یتسیک ؟  وت  مور ،  یم  عاطم  هدنـشخب و  میرک و  يادخ  يوس  هب  نم  ییوگ ،  یم 
بـسا رب  هدـش و  كانمـشخ  ماـما  نیرفن  زا  هزوح )  نبا   (. ) شکب شتآ  يوس  هب  ار  وا  ایادـخ ! (. ) راـنلا یلا  هزح  مهللا  : ) دومن نیرفن  ار  وا 

رد شیاپ  یلو  داتفا  نیمز  هب  بسا ،  تعرـس  رثا  رد  هزوح  نبا  دومن و  تکرح  تعرـس  هب  بسا  دز ، هنایزات  نآ  رب  دیدرگ و  راوس  شیوخ 
، دوب هدش  نشور  شتآ  نآ  رد  هک  یقدنخ  يوس  هب  هرخالاب  دناشک و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  وا  دومن و  مر  بسا  درک ، ریگ  باکر ، 
داهن و هدجـس  هب  رـس  نایرج ،  نیا  ندـید  اب  ماما  تخوس  شتآ  نایم  رد  داتفا و  لادوگ  هب  هزوح  نبا  ناج  همین  حورجم و  ندـب  دـناشک و 
اب ار  وا  ایادـخ ! ( ) 168  .) ادـبا هل  رفغت  ـال  و  اـشطع ، هلتقا  مهللا   - 20  / 24 ( 167 .) دروآ ياج  هب  رکـش  هدجـس  شنیرفن ،  تباجتـسا  يارب 

هیلع یلع  نب  نیسح  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  يدزا )  نیصح  نب  هللادبع   ) مان هب  رمع  نایرکشل  زا  یکی  زرماین .) هاگچیه  ناریمب و  یگنشت 
تـشاذگ میهاوخن  ادـخ  هب  یلو  تسا ،  فافـش  زبس و  نامـسآ  دـننامه  هک  ینیب  یم  ار  تارف  بآ  نیا  نیـسح !  ای   : ) تفگ نینچ  مالـسلا 

(. ادـبا هل  رفغت  ـال  و  اـشطع ، هلتقا  مهللا   : ) هک درک  نیرفن  ار  ماـما  اـجنیا  رد  يریمب .)!!  یگنـشت  زا  اـت  تیوـلگ  هـب  نآ  زا  هرطق  کـی  یتـح 
دیسر و تکاله  هب  ات  دش  یمن  باریس  دروخ ، یم  بآ  هچ  ره  دیدرگ و  التبم  شطع  ضرم  هب  نیصح )  نبا   ) هک دنک  یم  لقن   ) يرذالب )

نایاپ اب  هتعیـش .  هئایلوا و  نم  انلعج  و  هودع ،  یلع  هیلو  ءاعد  باجتـسا  يذلا  دمحلا هللا  دیدرگ . باجتـسم  وا  هرابرد  ماما  نیرفن  هنوگنیدب 
ماما تاجانم  هیعدا و  هلمج  زا  يدایز  بلاطم  یلو  دـسر ، یم  نایاپ  هب  زین  اروشاع ) مایپ   ، ) مالـسلا هیلع  ماما  نیرفن  اعد و  مایپ  شخب  نتفای 

هعومجم نیا  ددرگ . یم  لوکوم  یگرزب  هعومجم  رگید و  لحم  هب  دهد ، یم  لیکـشت  ار  ادخ  لوسر  دـنزرف  ياهمایپ  زا  ییابیز  شخب  هک 
نایاپ تفریذپ .  ماتتخا  تروص  هامرذآ 1375  اب 9 قباطم  بجرملا 1417  بجر  رهش   15 هعمج ،  بش  رد 

اهتشون یپ 

ات 89 1

 ، تسا هدومن  یفرعم  مالسلا )  امهیلع   ) یلع نب  نیسح  هرابرد  باتک  ناونع   878 یسانشباتک ،  کی  رد  یبیبح )  یلقفجن   ) ياقآ اریخا  - 1
 ، لاثم باب  زا  تسا .  هتفرگ  رارق  یمارگ  هدنـسیون  نیا  سرتسد  رد  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  تافیلءات  زا  یـشخب  طـقف  نیواـنع ،  نیا  هک 

یلو تسا  هدومن  یفرعم  ار  مالسلا ))  امهیلع   ) یلع نب  نیسح  نانخس   ) و ینم )  رد  مالـسلا )  امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  هبطخ   ) ریقح هتـشون 
 ، هدیـسرن ناشتـسد  هب  هدـش ،  پاچ  یئمب )  رد  ودرا ) نابز   ) هب و  لوبناتـسا )   ) رد يرذآ )  نابز   ) هب هک  ار  ریخا  باـتک  ياـه  همجرت  نوچ 

لتقم . 225 دیفم /  داشرا  ریثا 3/280 . نبا  لماک  - 4 . 10 فوهل /  یمزراوخ 1/184 و  لتقم  - 3 . 216 ترایزلا /  لماک  - 2 تسا .  هدرواین 
يربط - 7 یمزراوخ 1/249 . لـتقم  - 6 یمزراوخ 1/246 . لـتقم  231 و   / داشرا يربـط 6/238 . - 5 بقاـنم 4/88 . یمزراوخ 1/232 و 

ملاوع 17/177. - 9 کتما .)  یف  هتفلخ  يذـلا  لقثلا   ) تسا نینچ  روکذـم  ترابع  یمزراوخ  لتقم  رد  ملاوع 17/177 ، لتقم  - 8 . 6/200
نیب رد  هفوک و  يوس  هب  هنیدـم  ریـسم  رد  هک  تسا  یلزانم  زا  یکی  ءابرـسک ، هب  هضیب )  - ) یمزراوخ 1/186 11 185 و   / مرقم لتقم  - 10

يربط 6/198. - 14 . 253  / یمزراوخ لـتقم  228 و   ، / مرقم لـتقم  - 13 . 228  / مرقم لـتقم  - 12 تـشاد .  رارق  هـمیهر )  فارـش و   ) لزنم
سلجم 30/131 و هللا ،  همحر  قودـص  یلاـما  . 179 مرقم /  لـتقم  - 15 یمزراوخ 1/195 . لـتقم  204 و   / داشرا ریثا 3/267 . نبا  لـماک 
یمزراوخ 2/6 لتقم  - 18 فارشالا 3/171 . باسنا  ریثا 3/280 . نبا  لماک  يربط 6/229 و  - 17 . 71  / ءارسا یمزراوخ 221/1 16 - لتقم 

ریثا نبا  لـماک  يربط 6/217 و  . 168 مرقم /  لـتقم  - 20 . 173 لوقعلا /  فـحت  6 و  یمزراوخ 2 /  لـتقم  - 19 . 173 لوقعلا /  فـحت  و 
.72 تارایزلا /  لماک  217 و  يربط 6 /  فارشالا 3/164 . باسنا  . 166 مرقم /  لتقم  - 22 . 41 نازح /  الا  ریثم  26 و  فوعل /  - 21 . 3/276
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 / مرقم لتقم  - 25 . 211 رکاسع /  نبا  76 و  دیفم 2 /  داشرا  - 24 . 169 ۀیاهنلا 8 /  ۀیادبلا و  211 و  رکاسع /  نبا  . 175 مرقم /  لتقم  - 23
لتقم 76 و 77 27 - ، 70 ، 55 ینم /  رد  ع )   ) یلع نب  نیـسح  هبطخ  باـتک  - 26 . 285 ریثا 3 /  نبا  لـماک  . 239 يربط 6 /  خـیرات  . 213

-28 . 326 راونلاراحب 44 /  11 و  فوهل /  . 175  / ملاوع 17 لتقم  . 25 نازحالاریثم /  . 20 فوهل /  . 184 یمزراوخ 1 /  لتقم  . 133 مرقم / 
.229 يربط 6 /  . 193 مرقم /  لتقم  - 29 . 174 ملاوع 17 /  325 و  راونالاراحب 44 /  . 184 یمزراوخ 1 /  لتقم  . 131 لتقم /  . 10 فوهل / 
-32 . 6 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 31 . 253 یمزراوخ 1 /  لتقم  228 و   - 227 مرقم /  لتقم  - 30 . 237 یمزراوخ 1 /  174 و  لوقعلا /  فحت 
-36 . 174 ملاوع 17 /  325 و  راونالا 44 /  راحب  . 10 فوهل /  - 35 . 35 سنوی /  - 34 . 241 لوقعلا /  فحت  - 33 . 7 كردم 2 /  نامه 

لتقم . 234 مرقم /  لتقم  - 39 . 253 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 38 . 192 راونالا 44 /  راحب  - 37 . 188 یمزراوخ 1 /  178 و  ملاوع 17 /  لتقم 
-41 . 240 مرقم /  لتقم  - 40 تسا .  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا   249 دـیدحلا 3 /  یبا  نبا  ار  زارف  نیا   8  - 7 یمزراوخ 2 / 
 / مرقم لتقم  - 45 . 68 بقانم 4 /  192 و  راونالاراحب 44 /  - 44 . 349 موهملا /  سفن  - 43 . 230 موهملا /  سفن  - 42 . 244 مرقم /  لتقم 

لتقم . 164 رکاـسع /  نبا  . 180 مرقم /  لـتقم  - 47 . 7 یمزراوخ 2 /  لـتقم  235 و  مرقم /  لـتقم  - 46 . 233 یمزراوخ 1 /  لـتقم  184 و 
.292 ملاوع 17 /  لتقم  - 49 . 293 ملاوع 17 /  لتقم  72 و  نازحالا /  ریثم  . 274 مرقم /  لتقم  - 48 . 95 بقانم 4 /  233 و  یمزراوخ 1 / 
-53 . 218 مرقم /  لتقم  - 52 . 232 دیفم /  داشرا  286 و  ریثا 3 /  نبا  لماک  . 240 يربط 6 /  . 217 مرقم /  لتقم  - 51 . 111 نونموم /  - 50
 / رابخالا یناعم  - 55 . 139 ۀیـصولا /  تابثا  73 و  تارایزلا /  لماک  . 225 مرقم /  لتقم  - 54 . 355 موـمهملا /  سفن  276 و  مرقم /  لتقم 

یمزراوخ 2 لتقم  - 59 . 246 مرقم /  لتقم  - 58 255 ملاوع 17 /  - 57 نامه .  - 56 . 193 ۀیصولا /  تابثا  37 و  تارایزلا /  لماک  و  . 289
راد ریثا  نبا  لماک  - 62 . 265 مرقم /  لتقم  - 61 . 96 فوهل /  ریثا 3/292 و  نبا  لماک  يربط 6/254 . . 25 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 60 . 24 / 

دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یکین  هب  توعد  یعمج  نایم  زا  دـیاب  . ) 104 نارمع /  لآ  - 63 . 241  / داشرا 77و  رداص 4 / 
 (. دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی ، روای ) رای و   ) یلو نامیا ،  اب  نانز  نادرم و  . ) 71 هبوت /  - 64 دنناراگتسر .) نانآ  و 

ملاظملا و درت  بساکملا و  لحت  بهاذـملا و  نمات  ضئارفلا و  ماـقت  اـهب  ۀـمیظع  ۀـضیرف  رکنملا ... نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  - 65
 / مرقم لتقم  - 66 (. 395 رکنم /  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـتک  ج 11 ، لئاسو /   . ) رمالا میقتـسی  ءادـعالا و  نم  فصتنی  ضرالا و  رمعت 
نب نیسح  هبطخ  - 69 . 71 هبوت /  - 68 . 79 63 و 78 -  هدئام /  - 67 . 229 یمزراوخ 1 /  لتقم  و  ریثا . نبا  لـماک  . 229 يربط 6 /  . 185

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  - 71 . 70  - 69 ینم /  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  - 70 . 68  - 64 ینم /  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
.200 يربط 6 /  142 و   - 141 مرقم /  لتقم  - 74 . 139 مرقم /  لتقم  - 73 . 177 ملاوع /  186 و  یمزراوخ 1 /  لتقم  - 72 . 71 ینم /  رد 
 / نامقل - 78 . 40 میهاربا /  - 77 . 3 هرقب /  - 76 . 234 یمزراوخ 1 /  280 و  ریثا 3 /  نبا  لماک  . 229 يربط 6 /  . 185 مرقم /  لتقم  - 75
 / ریثا 3 نبا  لـماک  238 و  يربط 6 /  . 230 دـیفم /  داشرا  - 81 . 25 راونالاراحب ج 83 /  ... اهاوسام تلبق  ناـف  - 80 . 31 مـیرم /  - 79 . 17
 / ملاوع 17 لتقم  . 246 مرقم /  لتقم  نامه 85 - - 84 . 291 ریثا 3 /  نبا  لماک  . 251 يربط 6 /  . 244 مرقم /  لتقم  نامه 83 - - 82 . 285

.88 ملاوع 17 /  لتقم  . 248 مرقم /  لـتقم  - 86 هللادـبع .  نب  دیعـس  لاح  حرـش  یناقمام  لاقملا  حـیقنت  نازحالا و  ریثم   95 فوـهل /  . 8 8
.50 فوهل /  - 89 . 237 لوقعلا /  فحت  - 88 . 59 ءاسن /  - 87 نازحالا .  ریثم  95 و  فوهل / 

168 ات 90

لتقم - 91 سلجم 30 . قودـص ،  یلاما  282 و  ریثا 3 /  نبا  لـماک  . 306 يربط 7 /  نتم  رد  رـصتخم  فالتخا  اب   189 مرقم /  لـتقم  - 90
دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 92 . 74 یشک /  لاجر  . 409 يرافغ /  ياقآ  یقرواپ  هب  قودص ،  خیش  لامعالا ،  باقع  . 190 مرقم / 

.238 يربط 6 /  - 95 . 41 نازحـالا /  ریثم  53 و  فوهل /  . 44 راونالاراحب 347 /  - 94 . 12 دیدح /  - 93 . 140 نیفـص /  هعقو  170 و   / 3
253 يربط 6 /  . 78 لاقملا 2 /  حیقنت  . 29 راونالا 45 /  راحب  - 97 . 219 مرقم /  لتقم  - 96 . 82 نیبلاطلا /  لتاقم  285 و  ریثا 3 /  نبا  لماک 
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هعجارم میا ،  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخـس  رد  ار  هبطخ  نیا  حورـشم  نتم  ، 234 مرقم /  لتقم  - 98 . 292 ریثا 3 /  نبا  و 
 / يربط 6 - 100 . 11 یمزراوخ 2 /  سلجم 30 و  هیلع ،  هللا  ۀمحر  قودـص  یلاما  ، 245 مرقم /  لتقم  . 258 ملاوع 17 /  لتقم  - 99 دوش .

-103 . 213 مرقم /  لتقم  - 102 278 و 285 . لماک 3 /  239 و   - 238 يربط 6 /  . 213 مرقم /  لتقم  - 101 . 231 دـیفم /  داشرا  226 و 
-107 . 228  - 227 مرقم /  لتقم  - 106 . 134 هط /  - 105 . 214 مرقم /  لتقم  - 104 . 63 نازحالا /  ریثم  . 105 نیعلاراصبا /  .95 فوهل / 
 / یمزراوخ 1 لتقم  234 و  دیفم /  داشرا  ، 288  - 287 ریثا 3 /  نبا  لماک  . 243  - 242 يربط 6 /  رد  یئزج  فالتخا  اب  ینارنخس  ود  نیا 

-111 . 33 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 110 . 235  - 234 مرقم /  لـتقم  - 109 . 6 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 108 تسا .  هدـمآ   8  - 6 و 2 /   253
لتقم - 113 . 245 یمزراوخ 1 /  لتقم  205 و  مرقم /  لتقم  - 112 . 227  - 226 یمزراوخ 1 /  لتقم  . 231 يربط 6 /  . 189 مرقم /  لتقم 
لتقم 290 و  ریثا 3 /  نبا  لـماک  . 249 يربط 6 /  . 240 مرقم /  لـتقم  - 114 . 253 ملاوـع 17 /  8 و  یمزراوخ 2 /  لـتقم  . 235 مرقم / 

 / مرقم لتقم  - 117 . 32 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 116 . 90 فوهل /  240 و  مرقم /  لتقم  - 115 نتم .  رد  رصتخم  توافت  اب   15 یمزراوخ 2 / 
217 يربط 6 /  . 168 مرقم /  لتقم  - 120 . 276 ریثا 3 /  نبا  لماک  217 و  يربط 6 /  . 168 مرقم /  لتقم  - 119 . 25 فرخز /  - 118 . 246

فوهل 266 و  یمزراوخ 1 /  لتقم  . 185 مرقم /  لتقم  - 122 . 223 دـیفم /  داشرا  181 و  مرقم /  لتقم  - 121 . 276 ریثا 3 /  نبا  لماک  و 
نیعلا راـصبا   ) رد - 125 یمزراوخ 2/5 . لـتقم  41 و   / نازحالاریثم . 53 فوـهل /  . 166  / مرقم لـتقم  - 124 . 108 بقانم 4 /  - 123 . 62

هتـشذگ رد  هک  تسا  يا  هیرق  اجنیا  رد  نا  زا  روظنم  تسا و  نایحیـسم )  هربقم   ) يانعم هب  لصا  رد  سیواون )   : ) هک تسا  هدمآ  يوامس ) 
، دوش یم  رهاظ  تاملک  زا  هچنآ  دیوگ : یم  هحفص 8  لوا ،  دلج  هباحصا )  نیـسحلا و  مامالا   ) باتک رد  هتـشاد و  رارق  البرک  یکیدزن  رد 

رارق اجنآ  رد  رح  ربق  نونکا  مه  دنا و  هتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  اجنآ  رد  یحایر  دیزی  نبرح  هلیبق  حایرونب )   ) هک تسا  يا  هیرق  سیواون )  )
رد مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  همجرت  - 128 ح 20 . باب 23 /  تارایزلا /  لماک  - 127 ح 20 . باب 23 /  تارایزلا /  لماک  - 126 دراد .

باسنا . 191 مرقم /  لتقم  - 130 ح 19 . باب 23 /  تارایزلا  لماک   181 مرقم /  لتقم  - 129 یبهذ .  مالـسالا  خیرات  رکاسع و  نبا  خیرات 
231 و يربط 6 /  . 185 فارشالا 3 /  باسنا  . 191 مرقم /  لـتقم  - 131 . 282 ریثا 3 /  نبا  لـماک  213 و  يربط 6 /  . 185 فارشالا 3 / 
-134 . 230 مومهملا /  سفن  - 133 . 56 ریثا 4 /  نبا  لـماک  20 و  دیفم /  داشرا  . 416 يربط 5 /  خیرات  - 132 . 282 ریثا 3 /  نبا  لـماک 

ریما دیزی  فرط  زا  صاع )  نب  دیعـس  نبورمع  - ) 136  ) 229 يربط 6 /  خیرات  - 135 . 252 یمزراوخ 1 /  لتقم  234 و  مومهملا /  سفن 
تماقا رد  وا  رب  دزاس و  فرصنم  قارع  رفس  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دناوتب  هکنیا  يارب  تشاد و  روضح  هکم  رد  دوب و  جاجحلا 

تارایزلا لماک  - 137 داتسرف . ترضح  نآ  هب  رفعج ) نب  هللا  دبع  دیعس و  نب  ییحی   ) شردارب هلیسو  هب  ار  يا  همان  دهدب ، نانیمطا  هکم  رد 
 / دیفم داشرا  - 139 . 166 ۀیاهنلا 8 /  ۀیادبلا و  218 و  يربط 6 /  . 276 ریثا 3 /  نیا  لماک  . 218 دیفم /  داشرا  - 138 ح 20 . باب 23 /  ، 

و . 231  - 230 يربط 6 /  . 187 مرقم /  لـتقم  - 141 . 281 ریثا 3 /  نبا  لـماک  . 231  - 230 يربط 6 /  . 187 مرقم /  لـتقم  - 140 . 218
نبا لماک  و  . 230 يربط 6 /  مرقم /  لتقم  - 143 . 282 لماک 3 /  و  . 232 يربط 6 /  . 234 یمزراوخ 1 /  - 142 . 281 ریثا 3 /  نبا  لماک 
رگید یضعب  و  دندیشون ،) تداهش  تبرش  وا  هار  رد  و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  نانموم )   ) یضعب . ) 23 بازحا /  - 144 . 281 ریثا 3 / 

.282 ریثا 3 /  نبا  لماک  . 232 يربط 6 /  . 191 مرقم /  لتقم  - 145 دندادن .) دوخ  نامیپ  دهع  رد  یلیدـبت  رییغت و  زگره  و  دـنراظتنا ؛ رد 
247 یمزراوخ 1 /  لتقم  و  . 238 يربط 6 /  خیرات  . 231 دیفم /  داشرا  - 147 . 291 لماک 3 /  251 و  يربط 6 /  . 244 مرقم /  لتقم  - 146
.249 يربط 6 /  . 15 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 149 . 292 ریثا 3 /  نبا  253 و  يربط 6 /  . 29 راونالا 45 /  راحب  - 148 . 82 نییبلاطلا /  لتاقم  و 
 / یمزراوخ 2 لتقم  - 152 . 25 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 151 . 107 نیعلا /  راصبا  . 246 يربط 6 /  - 150 . 290 ریثا 3 /  نبا  46 و  فوهل / 

.105 نیعلا /  راصبا  23 و  راونالا 45 /  راحب  - 154 . 292 لماک 3 /  254 و  يربط 6 /  . 251 مرقم /  لتقم  - 153 . 99 نیعلا /  راـصبا  20 و 
8 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 158 . 383 راونالا 44 /  راحب  239 و  یمزراوخ 1 /  لتقم  - 157 . 203 ارهزلا /  ملظت  - 156 . 257 يربط 6 /  - 155

لتقم - 161 . 249 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 160 . 249 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 159 . 252 ملاوع 17 /  10 و  راونالاراحب 45 /  . 43 فوهل /  . 
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.31 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 162 . 256 يربط 6 /  99.و  فوهل /  فوهل 238 . داشرا 238 . . 31  - 30 2  / یمزراوخ . 258  - 257 مرقم / 
یمزراوخ 1 لتقم  . 191 فارشالا 3 /  باسنا  - 166 . 245 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 165 . 265 مرقم /  لتقم  - 164 . 239 دیفم /  داشرا  - 163
.256 رکاسع /  نبا  خـیرات  27 و  لماک 4 /  . 191 فارشالا 3 /  باسنا  . 249 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 167 . 27 ریثا 4 /  نبا  لـماک  431 و  / 

 / فارشالا 3 باسنا  - 168

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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