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مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  زا  هدنزومآ  ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

مـساق فیلاـت  مالـسلاهیلع  فسوی  ترـضح  زا  هدـنزومآ  ياهناتـساد  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1335 مساـق -  هدازفـلخریم  هسانـشرس : 
تیعضو لایر  95500-71-5697-964 کـباش :  ص 176  يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1380 رایيدهم ، مق  رـشن :  تاصخـشم  هدازفلخریم 

ياقآ زا  فسوی  ترـضح  هب  عجار  هک  تسا  یباتک  ناونع  ود  زا  ناونع  نیلوا  باتک  نیا  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف 
 -- یبهذـم ياهناتـساد  عوضوم :  ناتـساد  ربمایپ --  فسوی  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  تسا  هدازفلخریم  مساق 

م3972-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/156 ییوید :  يدنب  هدر  BP88/36/م9د2 1380  هرگنک :  يدنب  هدر  نرق 14 

همدقم

امـش يارب  نآرق  نیا  نداتـسرف  یحو و  قیرط  زا  ار  اه  هصق  نیرتوکین  ام  نآرقلا  اذه  کیلا  انیحوا  امب  صـصقلا  نسحا  کیلع  صقن  نحن 
نسحا ارچ  تسا ،  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ناتـساد  هدرب  مان  اه  هصق  نیرتوکین  هک  ار  یئاهناتـساد  زا  یکی  دنوادخ  مینک  یم  وگ  زاب 

دب تشونرس  مینک و  یم  هدهاشم  یبوخ  یئابیز و  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  ناتساد  رد  ار  ادخ  هدارا  تیمکاح  هک  یلاح  رد  دشابن  صـصقلا 
تمظع و یتفع و  یب  دنـسپان  تشز و  تیرفع  هک  یلاح  رد  دنک  یم  بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  ياه  هشقن  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  ار  نادوسح 

رعق رد  لاس  نس و  مک  كدوک  کی  یئاهنت  هرظنم  نینچمه  مینیب و  یم  هروس  نیا  تاملک  يالبال  رد  ار  یئاسراپ  يوقت و  هوکـش  هولج و 
يدـیماان و سءای و  کیرات  ياه  هدرپ  سپ  زا  دـیما  رون  یلجت  نادـنز ،  لاچ  هایـس  رد  ار  هانگ  یب  ینادـنز  کـی  ياـهزور  اهبـش و  هاـچ ، 
درذـگ و یم  ام  مشچ  لباقم  زا  اهناتـساد  نیا  رد  همه  تسا  تناـما  یهاـگآ و  هجیتن  هک  عیـسو  تموکح  کـی  هوکـش  تمظع و  هرخـالاب 

کی یهاـگآ  رثا  رد  تیعمج  روشک و  کـی  یگدـنز  دوش و  یم  لوحتم  ینعم  رپ  باوخ  ریبـعت  باوـخ و  کـی  اـب  تلم  کـی  تشوـنرس 
و دشاب .  صـصقلا  نسحا  دیاب  تسا  هدش  سکعنم  ناتـساد  نیا  رد  رگید  گرزب  سرد  اههد  دـبای و  یم  تاجن  يدوبان  زا  یهلا  رادـمامز 
هک ناربمایپ  ریاس  تشذگرس  فالخ  رب  هدش  نایب  اجکی  نآ  همه  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ناتساد  ياه  یگژیو  زا  یکی 
اب ناتساد  نیا  ياهزارف  کیکفت  هک  لیلد  نیا  هب  یگژیو  نیا  تسا ،  هدیدرگ  شخپ  نآرق  ياه  هروس  رد  هناگادج  ياه  شخب  تروص  هب 

لثملا یف  دوش ،  رکذ  اـجکی  دـیاب  همه  لـماک  يریگ  هجیتـن  يارب  درب و  یم  مه  زا  ار  نآ  یـساسا  دـنویپ  دراد  هک  یـصاخ  عضو  هب  هجوـت 
ناتساد نایاپ  رکذ  نودب  هدمآ  هروس  نیا  زاغآ  رد  هک  درک  رکذ  نآ  يارب  ردپ  هک  يریبعت  مالسلا و  هیلع  فسوی  ترـضح  باوخ  ناتـساد 

رصم هب  فسوی  ناردارب  بوقعی و  هک  یماگنه  میناوخ :  یم  تسا  ناتـساد  نیا  مود  دلج  رد  هک  هروس  نیا  رخاوا  رد  اذل  درادن ،  یموهفم 
لبق نم  يای  ؤر  لیوات  اذه  تبا  ای  دومرف :  درک و  ردـپ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  فسوی  دـندرک ،  عوضخ  وا  تمظع  رپ  ماقم  ربارب  رد  دـندمآ و 

ترضح ناتساد  ام  تسویپ و  تیعقاو  هب  ار  نآ  دنوادخ  مدید ،  زاغآ  رد  هک  تسا  یباوخ  نامه  لیوات  نیا  ردپ !  يا  اقح .  یبر  اهلعج  دق 
مان هیآ 4  رد  ناتساد  لوا  نوچ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  زا  هدنزومآ  ياهناتساد  مانب  نآ  لوا  شخب  هک  میـسقت  شخب  هب 2  ار  فسوی 

ناردارب زا  هدـنزومآ  ياهناتـساد  مان  اب  ار  مود  شخب  مدومن و  نایب  دـشاب  یم  ناتـساد  دودح 78  هدـش و  عورـش  فسوی  لاق  ذا  اب  فسوی 
عورـش دـندمآ  فسوی  ناردارب  فسوی  ةوخا  ءاج  میرک و  نآرق  هیآ 58  زا  نوچ  هدش  يراذگ  مان  ناتـساد  دودح 56  اب  فسوی  ترـضح 
ندودز تالکـشم و  اه و  یتخـس  اه و  يدیماان  لباقم  رد  دیما  هقراب  اهناتـساد  نیا  قیقد  هعلاطم  اب  تسا  دـیما  میدرک ،  يراذـگ  مان  هدـش 

همه حور  راثن  هب  ار  نآ  باوث  دیامرف و  تیانع  هللا  يوس  ام  هب  یهجوت  یب  اب  اه و  یتفع  یب  اه و  تمهت  اه و  غورد  اه و  ضغب  اهتداسح و 
دیهش هژیو  هب  شنازیزع  ینیمخ و  ماما  ترضح  نادیهش  ماما  ناریا و  يادهش  اصوصخم  ءادهش  ءاملع و  ءایلوا و  نیموصعم و  همئا  ءایبنا و 

هچ ره  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامـسآ  نیمز و  نیب  طبار  رورـسلا  روفوم  جرف  رد  دـنوادخ  هللاءاشنا  میاـمن و  یم  هداز  فلخ  ریم  دـمحا 
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تفءار و تکرب و  ریخ و  مادتـسم و  ام  همه  رب  ار  شا  هیاـپ  دـنلب  هیاـس  باجتـسم و  اـم  قح  رد  ار  ترـضح  نآ  ياـهاعد  لـیجعت و  رتدوز 
ءاملع و يربهر و  مظعم  ماقم  هژیوب  ناریا  بوخ  مدرم  اصوصخم  هدیدمتـس  ياه  تلم  ناهج و  نافعـضتسم  همه  لاح  لماش  ار  وا  تمحر 

هداز فلخ  ریم  مساق  مکیلع  مالسلاو  دنادرگ .  هیملع  ياه  هزوح 

مالسلا هیلع  فسوی  هروس  هب  طوبرم  تلیضف  دنچ   : 1

یلاح رد  تمایق  زور  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب  بش  زور و  ار ،  مالـسلا  هیلع  فسوی  هروس  سک  ره  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
ناگدنب زا  دسر و  یمن  وا  هب  تمایق  زور  یتحاران  هنوگ  چـیه  تسا و  فسوی  یئابیز  نوچمه  شیئابیز  هک  دـنک  یم  ثوعبم  دزیگنا و  یم 

 ، دینک نفد  يراوید  رد  لزنم  جراخ  رد  سپـس  دـیراد ،  هاگن  لزنم  رد  زور  هس  دیـسیونب و  ار  فسوی  هروس  - 2 دوب .  دهاوخ  ادخ  حـلاص 
دسیونب و ار  فسوی  هروس  هکنآ  - 3 دهد .  یم  ماجنا  یهلا  نذا  هب  ار  امش  جئاوح  وا و  تمدخ  هب  دنک  یم  توعد  ار  امش  ناطلس  هداتـسرف 

(1  . ) دوش دایز  هللا  نذا  هب  وا  بیصن  هرهب و  ظح و  دوش و  یم  ناسآ  وا  يزور  دماشایب ،  نآ  زا  دیوشب و  بآ  رد 

مدید هدراهچ  بش  هام  نوچ  ار  فسوی   : 2

نیرتهب هب  ار  فسوی  دندرب  نامسآ  هب  ارم  جارعم  بش  نوچ  دندومرف :  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
هک دندرک  لا  ؤس  ترضح  نآ  زا  باحصا  تسا .  فسوی  وا  دنتفگ :  تسیک ؟  صخش  نیا  هک  مدیـسرپ  مدرک و  بجعت  هک  مدید  تفاطل 

(2  . ) مدید هدراهچ  بش  هام  نوچ  ار  فسوی  دندومرف :  ترضح  يدید ؟  هنوگچ  ار  فسوی 

تشاد مدآ  لوا  ار  فسوی  یئابیز   : 3

تخرد نآ  زا  نوچ  دوب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  لاـمج  یئاـبیز و  تروص و  هب  تقلخ  لوا  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  تسا  ربـخ  رد 
لامج رون  زا  رات  بش  دـنا :  هتفگ  داد .  فسوی  هب  یلاعت  قح  ار  یئابیز  نسح و  نآ  دـش و  مک  مدآ  ترـضح  یئابیز  نسح و  دومن  لوانت 
نخـس ای  دیدنخ  یم  نوچ  و  دوب .  نابات  هام  دـننام  هک  دوب  ینارون  یتمالع  وا  مشچ  ود  نایم  دـش و  یم  ینارون  زور  لثم  فسوی  ترـضح 

لاـمج و نسح و  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  درک .  یم  نشور  ار  راوید  رد و  هک  دـمآ  یم  نوریب  وا  ياـه  نادـند  زا  يروـن  تفگ  یم 
ربمایپ دوب .  هدرب  ثرا  هب  ار  فسوی  ترـضح  هک  دوب  نیعلاروح  تروص  هب  قاحـسا  ردام  ربمایپ و  قاحـسا  ترـضح  شدـج  زا  ار  یئاـبیز 

 : هتفگ راـبحالا  بعک  مدرم .  ریاـس  هب  ار  رگید  مین  دـنداد و  فـسوی  هب  ار  اـه  یئاـبیز  همه  زا  یمین  دوـمرف :  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
(3  . ) دوب کیراب  رمک  هناش و  راهچ  ور و  دیفس  مادنا و  هنایم  تشرد و  ینامشچ  دعجم و  یئاهوم  ياراد  يور و  ابیز  مالسلا  هیلع  فسوی 

فسوی دوب  هتشون  اخیلز  نوخ  ءازجا  مامت  رد   : 4

دنچ داد  روتسد  دوخ  مداخ  مالغ و  هب  درک  بضغ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  رب  اخیلز  هک  یتقو  دننک ،  یم  تیاکح  نینچ  ریـسافت  رد 
زا اروف  اخیلز  دز !  مالـسلا  هیلع  فسوی  ندـب  هب  هنایزات  کی  طقف  دز و  یم  نیمز  رب  ار  هنایزات  مالغ  دـنزب !  مالـسلا  هیلع  فسوی  هب  هنایزات 
زاب ار .  فسوی  هن  يدز  ارم  ایوگ  دـش و  دراو  مبلق  هب  نآ  درد  يدز  نالا  هک  ار  هنایزات  نیا  نزم ،  ار  فسوی  دز  دایرف  دـیود و  نوریب  هناخ 

 . مالسلا هیلع  فسوی  فسوی ،  دوب ،  هدش  هتشون  نوخ  ءازجا  مامت  رد  تخیر  نیمزب  نوخ  یتقو  درک  تماجح  اخیلز  يزور  دننک  یم  لقن 
(4)

يدرک راوخ  ارم  هدنب  بوقعی  يا   : 5
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مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  اب  ار  حبـص  زامن  مدوب ،  هنیدـم  رد  هعمج  زور  نم  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یلاـمث  هزمح  وبا 
دز و ادـص  ار  راکتمدـخ  نز  مدوب ،  وا  اب  نم  درک و  تکرح  لزنم  يوس  هب  تفاـی  تغارف  حـیبست  زاـمن و  زا  ماـما  هک  یماـگنه  مدـناوخ ، 
 ، دیوگ یم  هزمح  وبا  تسا .  هعمج  زور  زورما  اریز  دیهدب ،  وا  هب  اذغ  درذـگب ،  هناخ  رد  زا  يدـنمزاین  لئاس و  ره  شاب ،  بظاوم  دومرف : 
رد هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  یلو  تسا ،  تسرد  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  تسین !  قحتسم  دنک ،  یم  کمک  ياضاقت  هک  یـسک  ره  متفگ 
لآ بوقعی و  رس  رب  هک  دیآ  نامه  ام  هداوناخ  رس  رب  و  مینارب ،  دوخ  هناخ  رد  زا  میهدن و  اذغ  اهنآ  هب  ام  دنشاب و  یقحتسم  دارفا  اهنآ  نایم 
هب ار  یتمسق  دندرک ،  یم  حبذ  يدنفسوگ  زور  ره  بوقعی  يارب  دیا  هدینـشن  رگم  دیهدب  اذغ  اهنآ  همه  هب  دومرف :  سپـس  دمآ ! !  بوقعی 

تشاد یتلزنم  ادخ  دزن  دوب و  راد  هزور  هک  ینم  ؤم  هدننک  لا  ؤس  زور  کی  دروخ ،  یم  شنادنزرف  دوخ و  ار  یتمسق  داد و  یم  ناقحتـسم 
ياذغ زا  هنسرگ  بیرغ  دنمتسم  نامهیم  هب  تفگ :  دمآ و  راطفا  ماگنه  هب  بوقعی  هناخ  رد  رب  دوب  هعمج  بش  داتفا ،  رهـش  نآ  زا  شروبع 

دش و سویءام  وا  هک  یماگنه  دندرکن ،  رواب  ار  وا  نخس  دندینـش و  اهنآ  درک ،  رارکت  ار  نخـس  نیا  راب  دنچ  دینک ،  کمک  دوخ  یفاضا 
ار بش  نآ  درک ،  تیاکـش  ادـخ  هب  یگنـسرگ  زا  دوب و  نایرگ  شمـشچ  هک  یلاح  رد  تشگرب ،  تفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  بش ،  یکیرات 

دندش ریس  الماک  هداوناخ  بوقعی و  اما  تفگ ،  یم  ساپس  ار  ادخ  دوب و  ابیکش  هک  یلاح  رد  تشاد ،  هزور  نانچمه  حبص  دنام و  هنسرگ 
یحو حبـص ،  نامه  رد  بوقعی  هب  دنوادخ  دندومرف :  هفاضا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب !  هدنام  هفاضا  اهنآ  ياذغ  زا  يرادقم  حبـص  ماگنه  و  ، 

 . . دش تنادنزرف  وت و  رب  تازاجم  لوزن  بیدءات و  بجوتسم  و  یتخورفا ،  رب  ارم  مشخ  يدرک و  راوخ  ارم  هدنب  بوقعی  يا  وت  هک  داتسرف 
یم هزمح  وبا  مراد .  هقالع  اهنآ  هب  هک  تسنآ  رطاخ  هب  نیا  منک و  یم  تازاجم  خـیبوت و  منانمـشد  زا  رتدوز  ار  مناتـسود  نم  بوقعی  يا  . 
همه نآ  بوقعی  هک  یئاج  بش .  نامه  رد  دومرف :  ماما  دید ؟  ار  باوخ  نآ  عقوم  هچ  فسوی  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دیوگ 
هورگ ریـس و  یهورگ  نآ  رد  هک  يا  هعماـج  هـک  درک ،  رکف  دـیاب  دـشکب  لـئاس  کـی  لد  درد  زا  ندـنام  ربـخ  یب  رطاـخ  هـب  جـنر  درد و 
(5  . ) دنکن تازاجم  ار  اهنآ  دنوادخ  هنوگچ  دنوشن و  راگدرورپ  بشغ  مشخ و  لومشم  تسا  نکمم  هنوگچ  دنشاب ،  هنسرگ  يرتدایز 

هتفهن ناتساد  نیا  رد  یئاهسرد   : 6

فسوی و یف  ناـک  دـقل  دوب  ناگدـننک  لا  ؤس  يارب  یئاـه  هناـشن  شناردارب  فـسوی و  تشذگرـس  رد  نیقی  هبب  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق 
یلص ربمایپ  زا  یئاه  شسرپ  هنیمز  نیا  رد  هک  دندوب  هنیدم  دوهی  زا  یعمج  ناگدننک  لا  ؤس  نیا  دنا  هتفگ  یـضعب  نیلئاسلل .  تایآ  هتوخا 
نیا رد  یئاهـسرد  اـه و  هناـشن  تاـیآ و  رگوجتـسج  دارفا  همه  يارب  ینعی  تسا  قـلطم  هیآ  رهاـظ  یلو  دـندرک  یم  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 
هتفرگ همـشچرس  تداسح  زا  هک  يا  هدش  باسح  ياه  هشقن  اب  دنمورین  دارفا  زا  یهورگ  هک  رترب  نیا  زا  یـسرد  هچ  تسا .  هتفهن  ناتـساد 

تردـق تخت  رب  ار  وا  هجوت  نودـب  راک  نیمه  اب  اما  دـنریگ ،  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  اهنت  فیعـض و  ارهاظ  درف  کی  يدوباـن  يارب 
ادـخ یتقو  دـهد ،  یم  ناشن  نیا  دـنروآ ،  دورف  میظعت  رـس  وا  ربارب  رد  یگمه  نایاپ  رد  و  دـننک ،  يروانهپ  روشک  یئاورناـمرف  دـنناشنب و 
اهنت نامیا  اب  كاپ و  ناسنا  کی  هک  دوش  نشور  ات  دـنک ،  هدایپ  راـک ،  نآ  نیفلاـخم  تسدـب  یتح  ار  نآ  دـناوت  یم  دـنک  هدارا  ار  يراـک 

(6  . ) درک دنهاوخن  مک  وا  رس  زا  یئوم  رات  دهاوخن  ادخ  اما  دندنب  رمک  وا  يدوبان  هب  ناهج  مامت  رگا  تسین و 

فسوی باوخ   : 7

فسوی مطالت  رپ  یگدنز  زارف  نیتسخن  عقاو  رد  باوخ  نیا  اریز  دنک ،  یم  زاغآ  وا  يانعم  رپ  بیجع و  باوخ  زا  ار  فسوی  ناتساد  نآرق 
مهم نادنچ  رهاظ  رد  هک  تشادرب  يا  هزات  هثداح  يور  زا  هدرپ  دمآ و  ردپ  غارس  هب  قوش  ناجیه و  اب  حبص  زور  کی  دوش .  یم  بوسحم 

ار هراتس  باوخ 11  رد  بشید  نم  مردـپ !  تفگ :  فسوی  درک .  یم  مالعا  وا  یناگدـنز  رد  ار  يدـیدج  لصف  عورـش  عقاو  رد  اما  دوبن ، 
 . دندرک هدجس  نم  ربارب  رد  دندمآ و  نم  دزن  یگمه  دندرک ،  یم  یهارمه  ار  اهنآ  زین  هام  دیشروخ و  دندمآ و  دورف  نامسآ  زا  هک  مدید 
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رد دـید .  دوب  تاردـقم  اهتـشونرس و  نییعت  بش  ردـق  بش  فداصم  هک  هعمج  بش  رد  ار  باوخ  نیا  فسوی  دـیوگ :  یم  سابع  نبا  هک 
نیا ملسم  ردق  دنا ،  هتشون  لاس  یضعب 7  لاس و  یضعب 12  لاس و  هن  یضعب  تشاد ،  لاس  دنچ  باوخ  نیا  ندید  ماگنه  هب  فسوی  هکنیا 

دیـشروخ و درب :  ورف  رکف  رد  ار  ربمایپ  بوقعی  رادانعم ،  زیگنا و  ناجیه  باوخ  نیا  دوب ،  لاـس  نس و  مک  رایـسب  ماـگنه  نآ  رد  هک  تسا 
امتح تسا ؟  اـنعم  رپ  ردـقچ  دـندرک ،  هدجـس  فـسوی  مدـنزرف  ربارب  رد  دـندمآ و  دورف  هراتـس ؟  مه 11  نآ  نامـسآ ؟  ناگراتـس  هاـم و 

هک دور  یم  الاب  ردـقنآ  مدـنزرف  ماقم  ردـق و  شناردارب ،  هراتـس ،  هدزای  میـشاب و  یم  شا  هلاخ  نم و  ای  شردام  نم و  هاـم و  دیـشروخ و 
رد ناینامـسآ  هک  دوش  یم  دـنموربآ  زیزع و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ردـقنآ  دـنیاس ،  یم  شناتـسآ  رب  رـس  هام  دیـشروخ و  نامـسآ و  ناگراتس 

شدنزرف هب  یلاحشوخ  اب  مءاوت  اما  بارطـضا  ینارگن و  اب  هتخیمآ  نحل  اب  اذل  یبلاج ،  هوکـش و  رپ  باوخ  هچ  دننک ،  یم  عوضخ  شربارب 
مناد یم  نم  دیـشک ،  دـنهاوخ  كانرطخ  ياه  هشقن  وت  يارب  اـهنآ  هک  ارچ  وگم  زاـب  ناردارب  يارب  ار  تباوخ  نیا  مدـنزرف !  تفگ :  نینچ 
نماد دسح  هنیک و  شتآ  هب  دـنک ،  زاغآ  ار  دوخ  ياه  هسوسو  هک  تسا  يا  هناهب  رظتنم  ناطیـش  تسا  راکـشآ  نمـشد  ناسنا  يارب  ناطیش 

(7  . ) دزادنا مه  ناج  هب  ار  ناردارب  یتح  دنز و 

ردپ هب  یهارمگ  تبسن   : 8

نیا هب  تبـسن  بوقعی  تشاد ،  مان  لیحار  هک  دـندوب  ردام  کی  زا  نیماینب  فسوی و  اهنآ  زا  رفن  ود  هک  تشاد  رـسپ  هدزاود  ربمایپ  بوقعی 
تیامح و هب  زاین  اـعبط  دـندش و  یم  بوسحم  وا  دـنزرف  نیرتکچوک  ـالوا  اریز  داد  یم  ناـشن  يرتشیب  تبحم  فسوی  اـصوصخم  رـسپ  ود 

يرتشیب تبحم  هب  زین  تهج  نیا  هب  و  دوب ،  هتفر  ایند  زا  لیحار  اهنآ  رداـم  هک  تسا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  اـیناث  دنتـشاد و  يرتشیب  تبحم 
بوقعی هک  دـش  ببـس  تاهج  نیا  عومجم  دوب .  نایامن  یگداعلا  قوف  غوبن و  راثآ  فسوی  رد  اصوصخم  هتـشذگ  نآ  زا  دـندوب ،  جاـتحم 
تحاران تخس  عوضوم  نیا  زا  تاهج  نیا  هب  هجوت  نودب  دوسح  ناردارب  دنک .  يرتشیب  هقالع  زاربا  اهنآ  هب  تبسن  ناراکشآ  مالـسلا  هیلع 

فسوی و دنتفگ  دنتـسشن و  مه  رود  اذل  تشاد  دوجو  اعبط  ناشنایم  رد  زین  یتباقر  اهردام ،  یئادج  رثا  رب  دـیاش  هک  صوصخ  هب  دـندش ، 
نیمه هب  مینک و  یم  هرادا  یبوخ  هب  ار  ردپ  یگدنز  میتسه و  زاسراک  دنمورین و  یتیعمج  ام  هکنیا  اب  دـنرتبوبحم ،  ام  زا  ردـپ  دزن  شردارب 

دوخ هبناج  کی  تواضق  اب  بیترت  نیا  هب  تسین و  هتخاس  اهنآ  زا  يراک  هک  دشاب  لاسدرخ  نادنزرف  نیا  زا  شیب  ام  هب  وا  هقالع  دیاب  لیلد 
نحن انم و  انیبا  یلا  بحا  هوخا  فسویل و  اولاق  ذا  تسا .  يراکـشآ  یهارمگ  رد  ام ،  ردپ  عطق  روط  هب  دنتفگ :  دنتخاس و  موکحم  ار  ردـپ 

(8  . ) نیبم لالض  یفل  انابا  نا  ۀبصع 

تشاذگ گرگ  هلمح  يور  تشگنا  اهرطخ  مامت  نایم  رد  بوقعی   : 9

 : دنیوگ یم  یـضعب  تشاذـگ ؟  گرگ  هلمح  يور  تشگنا  اهنت  اهرطخ  مامت  نایم  زا  بوقعی  ارچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لا  ؤس  نیا  اجنیا  رد 
هب نیا  هک  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  دـش .  یم  ساسحا  هیحان  نیا  زا  رتشیب  رطخ  تهج  نیمه  هب  و  دوب ،  زیخ  گرگ  یناـبایب  ناـعنک  ناـبایب 

بوقعی ترـضح  هک  دور  یم  لامتحا  نیا  دننک .  یم  هلمح  فسوی  شدنزرف  هب  یناگرگ  هک  دوب  هدید  البق  بوقعی  هک  دوب  یباوخ  رطاخ 
(9  . ) دوب فسوی  ناردارب  زا  یضعب  نوچمه  تفص  گرگ  ياهناسنا  هب  شرظن  و  تفگ :  نخس  هیانک  نابز  اب 

دنک یم  هلمح  ناسنا  هب  گرگ  دنتسناد  یمن  بوقعی  نارسپ   : 10

یتح ناسنالا  لکای  بئذلا  نءا  اوملعی  مل  بوقعی  ینب  ناف  بذکیف ،  باذـکلا  اونقلت  ال  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
تسا نکمم  هک  دنتسناد  یمن  عقوم  نآ  ات  بوقعی  نارسپ  هک  ارچ  دیوگ ،  غورد  امش  هب  ات  دینکن  نیقلت  وگغورد  هب  دومرف :  مهوبا .  مهنقل 
فرط دوش  یم  هاگ  هکنیا  هب  هراشا  دـنتخومآ .  وا  زا  تفگ  ار  نخـس  نیا  ردـپ  هک  یماگنه  دروخب و  ار  وا  دـنک و  هلمح  ناـسنا  هب  گرگ 
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 ، دینک یم  رکذ  هک  یفلتخم  تالامتحا  هب  ناتدوخ  هک  دیـشاب  بقارم  دیاب  امـش  درادن  یفارحنا  هار  باختنا  هناهب و  رذـع و  هب  هجوت  لباقم 
هب ار  دوخ  پوت  دـیوگ ،  یم  شلاسدرخ  كدوک  هب  ناسنا  هاگ  هک  دـنام  یم  نیا  هب  تسرد  نیا  دـیهدن .  ناشن  وا  هب  ار  یفارحنا  ياـه  هار 

ناکما يراک  نینچ  هک  دوش  یم  هلئـسم  نیا  هجوتم  دـنزب ،  پمـال  هب  ار  پوت  دوش  یم  تسناد  یمن  تقو  نآ  اـت  هک  كدوک  نزن ،  پمـال 
نآ لابند  هب  و  دوش ؟  یم  هچ  منزب  پمال  هب  ار  پوت  رگا  منیبب  دـیاب  هک  دوش  یم  کیرحت  وا  يواکجنک  سح  نآ  لاـبند  هب  تسا و  ریذـپ 
لد يافص  یکاپ و  يور  ربمایپ  بوقعی  هتبلا  دش .  دهاوخ  یهتنم  پمال  نتسکش  هب  هک  یشیامزآ  دنک ،  یم  هلئـسم  نیا  شیامزآ  هب  عورش 

(10  . ) دندرک هدافتسا  ءوس  ردپ  نایب  زا  هارمگ  نادنزرف  اما  درک  نایب  نادنزرف  اب  ار  نخس  نیا 

درکن مهتم  ار  شنادنزرف  فسوی  ندرب  زا  لبق  بوقعی   : 11

فـسوی هب  تبـسن  ناردارب  تداـسح  زا  هکنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  بوـقعی  ترـضح  هک  مینک  یم  هدـهاشم  یبوـخ  هب  ناتـساد  زا  زارف  نیا  رد 
دصق امش  دنکن  هک  دنک  مهتم  ار  اهنآ  دشن  زگره  دراد ،  موتکم  ناردارب  زا  ار  شبیجع  باوخ  داد  روتسد  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  یهاگآ 

قالخا و دوب .  ناـبایب  ناـگرگ  زا  سرت  فسوی و  يرود  لـمحت  مدـع  اـهنت  شرذـع  هکلب  دیـشاب ،  هتـشاد  فسوی  مدـنزرف  هراـبرد  یئوس 
ار وا  دـشاب  هدـشن  رهاظ  یـسک  زا  فالخ  راک  ياه  هناشن  ات  هک  دـنک  یم  باجیا  ار  نیمه  زین  هنالداع  يرواد  لوصا  یناـسنا و  ياـهرایعم 

(11  . ) دوش تباث  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسا ،  یتسرد  یکاپ و  تئارب و  لصا  دنزاسن ،  مهتم 

دید گرگ  هد  باوخ  رد  بوقعی   : 12

وا هب  دندش و  وا  ضرعتم  دـنا و  هدرک  هرـصاحم  ار  فسوی  هک  دـید  ار  گرگ  هد  باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هدـش :  تیاور 
نیمز رد  فسوی  دوش و  یم  هتفاکـش  نیمز  ناهگان  هک  دـنوش  وا  ضرعتم  رگید  ناگرگ  تشاذـگ  یمن  گرگ  کـی  یلو  دـندرک ،  هلمح 

بوقعی ترـضح  تسرفب .  ام  اب  ار  وا  دنتفگ  فسوی  ناردارب  هک  تشذـگ  بوقعی  باوخ  زا  زور  هس  دـماین ،  نوریب  نآ  زا  دور و  یم  ورف 
(12  . ) دروخب ار  وا  گرگ  مسرت  یم  دومرف : 

تشاذگ فسوی  تروص  هب  تروص  بوقعی   : 13

دندز و هناش  ار  شیوم  دنتـسش و  ار  فسوی  ندب  رـس و  ات  داد  روتـسد  ردپ  دننک  ادج  ردپ  زا  ار  فسوی  دنتـساوخ  بوقعی  نادـنزرف  نوچ 
دوب هدروآ  تشهب  زا  لیئربج  شتآ  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نتخادنا  عقوم  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نهاریپ  دـندیناشوپ و  وا  هب  ون  ياهـسابل 
دینک فقوت  تسا  ناعنک  هزاورد  نوریب  هک  عادو  تخرد  ریز  رد  دومرف :  درپس و  ناردارب  هب  ار  وا  تسب و  فسوی  يوزاب  رب  دـنبوزاب  لـثم 

 . دـندرک یم  عادو  وا  اـب  تخرد  نآ  ریز  رد  دورب  رفـس  هب  تساوـخ  یم  سک  ره  هک  دوـب  یتـخرد  عادو  تـخرد  میاـیب  امـش  دزن  نـم  اـت 
رب همامع  دیـشوپ و  هنیمـشپ  سابل  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دنتفرگ ،  رارق  تخرد  نآ  هیاس  رد  دندمآ و  نوریب  رهـش  زا  ردپ  نامرف  هب  نادنزرف 
دور نادـنزرف  تعیاشم  هب  بوقعی  هک  دوبن  مسر  زگره  نوچ  و  دومن ،  تکرح  هزاورد  فرطب  تفرگ و  تسد  رد  اصع  داهن و  كرابم  رس 

ار وا  ياـپ  تسد و  دـندید  ار  ردـپ  همه  نوچ  دـش  یم  بجعتم  ریحتم و  درک  یم  هدـهاشم  ردـپ  زا  ار  تلاـح  نآ  نادـنزرف  زا  مادـک  ره  ، 
امـش زا  نم  نادنزرف  يا  تفگ  درک و  نادنزرف  هب  ور  تشاذـگ و  وا  تروص  هب  تروص  تفرگ و  لغب  رد  ار  فسوی  بوقعی ،  دندیـسوب . 

 : دومرف فسوی  هب  بوقعی  ترـضح  موش .  یمن  ریـس  وا  رادید  زا  منک و  یم  مامـشتسا  ردپ  دج و  يوب  رـسپ  نیا  زا  نوچ  مهاوخ  یم  رذع 
ار ردپ  ياپ  ات  دش  مخ  مالسلا  هیلع  فسوی  مزوسب .  قارف  شتآ  رد  هک  تسه  نآ  سرت  يدرگن  رب  ینامب و  ارحـص  رد  بش  رگا  مرـسپ  يا 
رد یتعاس  شاب و  نم  رانک  یکدـنا  ممـشچ  رون  يا  تفگ :  دیـسوب و  ار  وا  ینارون  یناشیپ  تشاد و  رب  ار  شکرابم  رـس  ردـپ  دـنز ،  هسوب 

رحب هک  لصو  یتشک  مامز  ینامز  راد  هاـگن  ( 13  . ) دش دهاوخ  هچ  ام  تشونرـس  دیآ و  هچ  ام  رـس  رب  ادرف  تسین  مولعم  هک  نامب  نم  لغب 
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تسین ادیپ  هرانک  ار  هثداح 

مالسلا هیلع  فسوی  هب  مالسلا  هیلع  بوقعی  شرافس  تیصو و  راهچ   : 14

ونـشب و ار  تیـصو  راهچ  نیا  منک  یم  تیـصو  راهچ  ار  وت  فسوی  يا  دومرف :  ردپ  دوش  ادج  ردپ  زا  تساوخ  یم  فسوی  ترـضح  نوچ 
راگدیرفآ رکذ  یتسه  هک  يراک  ره  رد  نکم و  شومارف  ار  ادخ  مدنزرف  لاح .  لکب  هللا  سنت  ینب ال  ای  - 1 نک :  دوخ  رطاخ  نیعلا  بصن 

ۀیلب یف  تعقو  اذا  - 2 تسین .  وا  رکش  رکذ و  اب  ربارب  رضح  رد  رفس و  رد  نیـشنمه  نیرق و  چیه  هک  رادم  رود  شیوخ  نابز  لد و  زا  دوخ 
نامسیر هب  گنچ  رگا  دهد ،  تسد  زا  ار  ریبدت  هتشر  رـس  سک  ره  هک  يوجب  يرای  ادخ  لضف  زا  يدش  عقاو  یئالب  هب  رگا  هللااب .  نعتـساف 

رایـسب ار  لیکولا  معن  هللا و  یبسح  هملک  نیا  لـیکولا .  معن  هللا و  یبسح  لوق  نم  رثکا  - 3 دیآ .  رد  ياپ  زا  رید  ای  دوز  دـنزن  وا  مرک  نیتم 
دود دش و  عفد  وا  زا  نایدورمن  ررـش  ررـض و  تفگ ،  ار  هملک  نیا  دـنتخادنا ،  شتآ  رد  ار  لیلخ  میهاربا  وت  گرزب  ردـپ  نوچ  هک  يوگب 
درک مهاوخن  شومارف  ار  وت  نم  هک  نکم  شومارف  ارم  مدنزرف  يا  كاسنا .  یناف ال  یناسنت  ینب ال  ای  - 4 دیسرن .  شتمصع  هرهچ  رب  شتآ 

(14 . )

تشاد انید  مان  هب  رهاوخ  فسوی   : 15

انید دـنتفر  یم  نابایب  فرطب  نادـنزرف  اب  بوقعی  ترـضح  هک  ینامز  تشاد  انید  مان  هب  يرهاوخ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دـنا  هتفگ 
 ، دـش رادـیب  باوخ  زا  هعقاو  نیا  فوخ  سرت و  زا  دـنا  هدوبر  ردـپ  رانک  زا  ار  فسوی  هک  دـید  گرگ  هد  باوخ  رد  هاگان  هک  دوب  باوخ 
 : تفگ دیشک و  یهآ  رهاوخ  يرآ .  دنتفگ :  هداد ؟  هزاجا  ردپ  تفگ :  تفر ؟  ارحص  هب  ناردارب  اب  دنتفگ :  تساجک ؟  فسوی  دیـسرپ : 
هک دید  لاح  نآ  رد  دیـسر ،  عادو  تخرد  هب  ات  درک  تکرح  هزاورد  فرط  هب  باتـش  اب  يدرک  ادـج  فسوی  زا  ار  ام  افو  یب  راگزور  يا 

متـسه وت  نازینک  زا  یکی  نم  نک  لایخ  ناج  ردارب  تفگ :  تخادنا و  فسوی  ياپ  يور  ار  دوخ  رهاوخ  تسا ،  نخـس  رد  فسوی  اب  ردپ 
ماعط يارب  مزیه  نم  تخپ  دیاب  ماعط  رگا  منک و  بوراج  ممـشچ  ناگژم  اب  ار  نیمز  نآ  كاخ  نم  يدـش  هدایپ  اجک  ره  ات  ربب  دوخ  اب  ارم 

یبوقعی و فدص  رهوگ  يا  یبوخ و  کلف  دیشروخ  يا  مریگب .  بآ  ندیشون  يارب  ار  ماج  ریز  هداتسیا  یـشونب  بآ  نوچ  منک و  عمج  وت 
نانخس زا  مالـسلا  هیلع  فسوی  يزوسن .  نارجه  شتآ  هب  قارف  درد  هب  ار  هراچیب  زجاع  نیا  لد  ات  يدرگرب  دوز  يرب  یمن  دوخ  اب  ارم  رگا 

دـیلان و یم  هشوگ  کـی  زا  رهاوخ  تخیر و  یم  کـشا  رگید  یفرط  زا  بوقعی  درک و  یم  هیرگ  یفرط  زا  فـسوی  دـش .  ناـیرگ  رهاوـخ 
هدمآ شوج  رد  الاب  ملاع  نانکاس  هدمآ و  شورخ  رد  هداتـسیا  نیعلاروح  دش و  هدوشگ  اه  نامـسآ  ياهرد  لاح  نآ  رد  دومن ،  یم  يراز 

دز ادـص  بوقعی  يرادـن .  ربخ  هلاس  لهچ  قارف  زا  ینک و  یم  يراز  هبـش  کی  تقرافم  زا  وت  بوقعی  يا  تفگ :  یم  یلزا  مکح  ناـبز  و 
يرتگرزب همه  زا  وت  تفگ :  لیبور  مان  هب  نارـسپ  زا  یکی  هب  و  دـیدرگرب ،  امـش  ات  تشگ  مهاوخن  زاـب  رهـش  هب  اـجنیا  زا  نم  نادـنزرف  يا 

دنچ نوچ  اما  دنداد  همادا  هار  هب  درک و  لوبق  لیبور  ینکن !  ناردارب  رگید  هب  دامتعا  يوشن و  لفاغ  فسوی  زا  مراپـس  یم  وت  هب  ار  فسوی 
یم لیجعت  ناج  ياـضاقت  هب  هتفرگ  لد  ناـبیرگ  ناـج و  نماد  نارجه ،  فیرح  هک  دـیورب  هتـسهآ  هک  داد  زاوآ  بوقعی  دـندش  رود  مدـق 
مدق هتسهآ  نانآ  ياه  مدق  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دنتفر و  یم  ناردارب  ددرگ .  جراخ  بوقعی  دبلاک  زا  حور  دوب  کیدزن  ینعی  دیامن 

(15  . ) دروآ یم  رب  درس  یهآ  يا  هظحل  ره  رد  دیراب و  یم  هدید  زا  يا  هرطق  یمدق  ره  هب  دز و  یم 

 . . . هدرپ نیا  ریز  تسناد  بوقعی   : 16

 ، منادنزرف تفگ :  دیـشک و  یهآ  بوقعی  ترـضح  دندش  رود  یمدـق  دـنچ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ناشردـپ  زا  ناردارب  نوچ  دـنا ،  هدروآ 
راوـگرزب ردــپ  دزن  ار  فـسوی  ناردارب  مـنیچب ،  لاـصو  هوـیم  شلاـمج  ناتــسوب  زا  منیبـب و  ار  وا  رگید  راـبکی  دــینک ،  اـهر  ارم  فـسوی 
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 ، مدرپـس ادـخ  هب  ار  وـت  یتشاذـگب ،  قارف  رد  ارم  یتـشادرب و  لاـصو  زا  لد  مدـنزرف  تفگ :  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  بوـقعی  دـندنادرگرب ، 
مامت زوس  اب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دندش  بیاغ  ردـپ  زا  دـنداتفا و  هارب  نوچ  درک ،  عادو  ار  وا  داد و  يرادـلد  ار  ردـپ  مالـسلا  هیلع  فسوی 
یگنر بیغ  هدرپ  ریز  رد  هک  تسناد  دینش ،  قارفلا  قارفلا ،  تخرد  نآ  هخاش  ره  زا  دیسر  عادو  تخرد  کیدزن  نوچ  هدومن و  تعجارم 

(16  . ) هدش هتخیگنا  رب  بیرغ  یگنرین  هتخیمآ و  بیجع 

ور ود  ناردارب   : 17

وا هکلب  دندناشن  یم  رگیدکی  ندرگ  رب  شود و  رب  دنتفرگ و  یم  رگیدکی  زا  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ردپ  لباقم  بوقعی  نارسپ  دنا  هتـشون 
دندز نیمز  رب  ورین  مامت  اب  ار  وا  دـندش  بیاغ  ردـپ  رظن  زا  دـندرب و  ار  فسوی  ناردارب  نوچ  هب  اوبهذ  املف  دنتـشاذگ .  یم  رـس  يور  رب  ار 

ناردارب دیناود .  یم  هدایپ  ارم  دینک و  یم  راتفر  هنوگنیا  نم  اب  هک  ما  هدرک  هچ  نم  مزیزع  ناردارب  يا  تفگ :  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  فسوی 
وت دنسرب و  وت  دایرفب  زورما  ات  نک  تساوخرد  دندرک  یم  هدجس  ار  وت  هک  باتفآ  هام و  اه و  هراتس  زا  غورد  يای  ؤر  بحاص  يا  دنتفگ : 

یکدوک و رب  دینک و  محر  ردپ  لاح  رب  دوش  یم  هچ  نم  اب  ار  امش  ناردارب  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  فسوی  دنهد ؟  تاجن  ام  تسد  زا  ار 
دندناود ار  وا  یمک  نوچ  دندیناود و  یم  ار  وا  دندز و  یم  وا  يور  هب  یلیـس  دندرکن و  هجوت  وا  هب  ناردارب  یلو  دـینک ،  هجوت  نم  فعض 

يور ار  وا  ناردارب  سپ  دش ،  هدنامرد  دش و  حورجم  شیاهاپ  ات  دـیود  یم  كاشاخ  كاخ و  رب  هنهرب  ياپ  اب  دـش  هتخیـسگ  شنیلعن  دـنب 
وا ات  درب  یم  هانپ  هک  ردارب  ره  دزن  دیسر و  یمن  یئاجب  درک  یم  عزف  عزج و  هچ  ره  وا  دندیشک و  یم  تروص  رب  هنـشت  هنـسرگ و  كاخ ، 

دندیناود و ارحص  رد  ار  وا  روط  نیمه  درک  یم  رود  دوخ  زا  تفرگ  یم  ار  مادک  ره  نماد  دندز و  یم  وا  يور  رب  یلیـس  دنک  تعافـش  ار 
( دراد همادا  ( ) 17  . ) دش كانزوس  بوقعی  هنیس  نوچ  اوه  بورغ و  باتفآ  هک  یتقو  ات  دندیشک  یم 

مدرک هیکت  ناردارب  امش  هب  زور  نآ  تفگ :  فسوی   : 18

 ، دـننکفا هاـچ  هب  دنتـساوخ  یم  ار  وا  هک  یماـگنه  هب  اـی  تخیر و  یم  کـشا  فسوی  هک  ـالب  ناـفوط  نیا  رد  هک :  میناوخ  یم  یتیاور  رد 
هب ار  هلئـسم  ردارب ،  یئوگ  تسا ،  هدـنخ  ياـج  نیا  هک  دـنتفر  ورف  بجعت  رد  تخـس  ناردارب  درک .  ندـیدنخ  هب  عورـش  فسوی  ناـهگان 

همه هب  یگرزب  سرد  تـشادرب و  هدـنخ  نـیا  زار  زا  هدرپ  اـما  تـسا ،  وا  راـظتنا  رد  يزور  هریت  هـکنیا  زا  ربـخ  یب  تـسا .  هـتفرگ  یخوـش 
مدـنکفا و رظن  ینامـسج  هداعلا  قوف  تردـق  يوق و  ناوزاب  نآ  اـب  دـنمورین  ناردارب  امـش  هب  يزور  منک  یمن  شومارف  تفگ :  تخومآ و 

امش رب  زور  نآ  تشاد .  دهاوخ  تخس  ثداوح  زا  یمغ  هچ  دراد  دنمورین  روای  رای و  همه  نیا  هک  یـسک  متفگ  دوخ  اب  مدش ،  لاحـشوخ 
امش ادخ  دیهد .  یمن  هانپ  نم  هب  مرب و  یم  هانپ  امش  هب  امش  زا  مراتفرگ و  امش  لاگنچ  رد  نونکا  متسب ،  لد  امـش  ناوزاب  هب  مدرک و  هیکت 

(18  . ) منکن هیکت  ناردارب  یتح  وا  ریغ  هب  هک  مزومایب  ار  سرد  نیا  ات  تخاس  طلسم  نم  رب  ار 

میزیرب نوخ  وت  يولگ  زا  هک  تسنیا  ام  رظن   : 19

ياهراک هدرپس و  وت  هب  ارم  ردـپ  يرتگرزب و  همه  زا  وت  ردارب  يا  تفگ :  درک و  ور  لیبور  شردارب  هب  درک  هبلغ  فسوی  رب  یگنـشت  نوچ 
راسخر هب  تخـس  یلیـس  یهجوت  یب  اـب  لـیبور  نک .  محر  نم  یگتـسکش  فعـض و  هب  نک ،  یفطل  نم  هب  وت  هتـشاذگ ،  وت  هدـهع  هب  ارم 

هزوک تفگ :  درک و  دوب  نوعمـش  شمان  هک  رگید  ردارب  هب  ور  مالـسلا  هیلع  فسوی  دش .  دوبک  هشفنب  دـننام  شلگ  گرب  هک  دز  شکزان 
يارب زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  هک  دوب  يا  هزوک  ناـمه  هزوـک  نیا  مشوـنب  بآ  یمک  اـت  هدیـسر  بل  هب  مناـج  یگنـشت  زا  هک  هدـب  ارم  بآ 

دیآ و یم  ریش  يوب  فسوی  بل  زا  زونه  هک  دوب  هدومن  شرافس  درپس و  نوعمش  هب  دوب و  هتخیمآ  مه  اب  ریش  يرادقم  بآ و  يدق  فسوی 
نوعمش دیبلط ،  بآ  نوعمش  زا  فسوی  نوچ  نک .  باریس  ار  وا  هزوک  نیا  زا  دوش  هنشت  هاگ  ره  دوب و  دهاوخن  یگنـشت  تقاط  ار  فسوی 
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دندروخ و ناشدوخ  دوب  هتخپ  وا  يارب  ردپ  هک  یئاذغ  و  دش .  هتخیمآ  كاخ  اب  ریـش  بآ و  نآ  تخیر و  نیمز  يور  دوب  هزوک  رد  هچ  ره 
يولگ زا  نوخ  هک  تسنیا  ام  رظن  تفگ :  نوعمش  یتخیر ؟  ارچ  ار  بآ  نیا  نوعمـش  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  فسوی  دندادن .  چیه  وا  هب 

رب دینش  نتشک  نخـس  نوچ  مالـسلا  هیلع  فسوی  وت .  نوخ  هنـشت  ام  یبآ و  هنـشت  وت  میزیرب ،  وت  قلح  رد  ار  بآ  هک  دسر  هچ  میزیرب ،  وت 
هقدح هدش و  راب  شتآ  هلال  نوچ  نابز  ماک و  یگنـشت  زا  ار  فسوی  لحم  نآ  رد  هدرک ،  شومارف  ار  نان  بآ و  ناج  میب  زا  دیزرل و  دوخ 

( دراد همادا   . ) داتفا ياپ  زا  دش و  تقاط  یب  هتفرگ  بآ  سگرن  هدید  نوچ  مشچ 

دومن اعد  دش و  هلبق  هب  ور  فسوی   : 20

رـش و زا  ارم  دج  هک  يدنوادخ  يا  تفگ :  درک و  اعد  دومن و  هلبق  هب  ور  مالـسلا  هیلع  فسوی  دنتفرگ ،  ار  وا  نتـشک  دـصق  ناردارب  نوچ 
هدب تاجن  نتشک  زا  ارم  نک و  محر  نم  ریپ  ردپ  رب  يداتسرف  قحـسا  یلع  هیلع و  انکراب  هدژم و  ارم  دج  يداد و  تاجن  دورمن  شتآ  ررض 
قرع دروخ و  رب  شتریغ  هب  دـمآ  تکرح  هب  وا  يردارب  قرع  داد  یم  شوگ  فسوی  تاـجانم  هب  دوب  ادوـهی  شماـن  هک  ناردارب  زا  یکی  ، 

هب یـسک  هک  مراذـگ  یمن  تسا  ندـب  رد  ناـج  اـت  هک  راد  يوق  لد  ردارب  يا  تفگ :  دوـمن و  فـسوی  هب  ور  تسـشن  شا  هرهچ  رب  تورم 
ناردارب بضغ  دینکن ،  فسوی  لتق  دصق  هک  دیا  هتسب  نامیپ  نم  اب  امش  نوچ  دیشکن  ار  وا  هک  تفگ :  ناردارب  هب  دنک و  مادقا  وت  نتـشک 

(19  . ) دندرک رظن  هفرص  وا  نتشک  زا  تفای و  نیکست 

مناوخب زامن  دیهد  تلهم   : 21

زا کی  ره  نماد  هب  تسد  فسوی  دنچ  ره  دنزادنیب ،  هاچ  رد  ار  وا  دش  رارق  دـندرک  رظن  فرـص  مالـسلا  هیلع  فسوی  نتـشک  زا  هک  یتقو 
هیلع فسوی  دیئور .  یمن  افو  هایگ  ناردارب  تمه  نیمز  زا  دیراب  یم  ترـسح  بآ  هدید  ربا  زا  دنچ  ره  دیـشخبن  يا  هدـیاف  دز  یم  ناردارب 

ربمایپ نم  رخآ  تفگ :  فسوی  یناد .  یمن  ار  ندناوخ  زامن  وت  دنتفگ :  ناردارب  مراذگب .  زامن  تعکر  ود  ات  دـیهد  متلهم  دومرف :  مالـسلا 
دنراذـگب ات  درک  تساوخرد  ناردارب  رگید  زا  ادوهی  مانب  ناردارب  زا  یکی  ما .  هداتـسیا  ياپ  هب  تعاط  بارحم  رد  ردـپ  اب  رایـسب  ما و  هداز 

هب ار  مدوخ  ایادخ  تفگ :  تشاذگ و  كاخ  هب  تروص  زامن  زا  دعب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  مالـسلا  هیلع  فسوی  دـناوخب .  زامن  فسوی 
شکب هاوخ  شخبب و  یهاوخ  تسا  وت  ياضر  ام  تحلـصم  میا و  هدنب  ( 20  . ) مدرپس وت  ياضر  هضبق  رد  ار  دوخ  راهم  ماـمز  مدرپس و  وت 

تسا وت  يءار  يءار ، 

دیکرت ناردارب  هدقع   : 22

هـشقن ادرف  هک  دندیباوخ  شوخ  لایخ  اب  ار  بش  نآ  دتـسرفب ،  اهنآ  اب  ار  فسوی  هک  دندرک  عناق  ار  ردـپ  دـندش و  زوریپ  ناردارب  ماجنارس 
ادابم هک  دوب  نیا  اهنآ  ینارگن  اهنت  دنراد ،  یم  رب  هار  رـس  زا  هشیمه  يارب  ار  محازم  ردارب  نیا  و  دـش ،  دـهاوخ  یلمع  فسوی  هرابرد  اهنآ 

فـسوی يرادهگن  ظفح و  رد  ار  مزال  ياهـشرافس  وا  دندمآ و  ردـپ  دزن  هاگ  حبـص  دوش .  فرـصنم  دوخ  هتفگ  زا  ددرگ و  نامیـشپ  ردـپ 
ات ردپ  دنیوگ :  یم  دندرک .  تکرح  دنتـشاد و  رب  ناوارف  تبحم  مارتحا و  اب  ار  وا  ردپ  يور  شیپ  دـندرک ،  تعاطا  زین  اهنآ  درک ،  رارکت 

ریزارس شمـشچ  زا  کشا  ياه  هرطق  دینابـسچ ،  دوخ  هنیـس  هب  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  فسوی  راب  نیرخآ  درک و  هقردب  ار  اهنآ  رهـش  هزاورد 
هک اجنآ  ات  زین  اهنآ  درک ،  یم  هقردـب  ار  نادـنزرف  نانچمه  بوقعی  مشچ  اما  دـش ،  ادـج  اهنآ  زا  درپس و  اـهنآ  هب  ار  فسوی  سپـس  دـش ، 

هبترم کی  دنیب ،  یمن  ار  اهنآ  ردـپ  دـندش  نئمطم  هک  یماگنه  اما  دنتـشادن ،  رب  فسوی  تبحم  شزاون و  تسد  درک  یم  راک  ردـپ  مشچ 
هب عورـش  فارطا  زا  دنتخیر  ورف  فسوی  رـس  رب  دندوب  هتـشابنا  مه  يور  اهلاس  دـسح ،  رثا  رب  هک  ار  یئاه  هنیک  مامت  دـیکرت و  اهنآ  هدـقع 

(21  ! ) دنداد یمن  شهانپ  اما  درب  یم  هانپ  يرگید  هب  یکی  زا  وا  دندرک و  وا  ندز 
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دش نشور  فسوی  يارب  هاچ   : 23

یم هاچ  هبل  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  فسوی  دندرک ،  یم  نازیوآ  هاچ  نایم  رد  ار  وا  هچ  ره  دندروآ ،  هاچ  رانک  ار  فسوی  نوچ  دـنا :  هتفگ 
شباوج رد  مناشوپب  ار  دوخ  ات  دـیراذگب  نم  ندـب  رد  ار  نهاریپ  نیا  تفگ  یم  هچ  ره  هدروآ و  نوریب  شنت  زا  نهاریپ  هرخالاب  اـت  تفرگ 

طسو هب  نوچ  هدرک و  نازیوآ  هاچ  رد  ار  وا  تقو  نیا  رد  دنشاب ،  وت  رای  مدمه و  ات  ناوخب  ار  هراتـس  هدزای  هام و  دیـشروخ و  دنتفگ :  یم 
رد هک  یگنـس  هب  سپـس  داتفا و  بآ  رد  دوب ،  بآ  هاچ  هت  رد  نوچ  یلو  دریمب ،  بیترت  نیدـب  ات  دـندرک  شیاهر  هاـچ  رعق  هب  دیـسر  هاـچ 
دش زاین  یب  نان  بآ و  زا  هک  يروطب  دش  نیریش  شبآ  دش و  نشور  وا  يارب  هاچ  دنا :  هتفگ  اه  یضعب  داتـسیا .  نآ  يور  هتفر و  دوب  اجنآ 

ار وا  اـت  تشاـمگ  وا  رب  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دـش و  فاـص  لـالز و  داـتفا  نآ  رد  هک  فسوی  یلو  دوب  هریت  هاـچ  بآ  دـنا :  هتفگ  یـضعب  . 
(22  . ) دش وا  مدمه  لیئربج  رگید  لوق  هب  دهد و  شیاذغ  دنک و  تظفاحم 

لیئربج فسوی و  ندرک  اعد   : 24

حبـص ات  ار  بش  نآ  تفرگ و  يدـیدش  درد  شیاهاپ  زا  یکی  دـنتخادنا  هاـچ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  یتقو  هدـش  تیاور 
فـسوی ترـضح  دومن .  رما  ندرک  اعد  هب  ار  وا  داد و  يرادلد  ار  وا  دمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  حبـص  عولط  کیدزن  دـنام .  رادـیب 

نآ رد  تفگ .  نیمآ  مالسلا  هیلع  فسوی  درک و  اعد  مالسلا  هیلع  لیئربج  میوگب  نیمآ  نم  نک و  اعد  وت  لیئربج  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
 : دومرف دش  تحار  درد  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هک  یتقو  درک  ادیپ  افش  داد و  نیکـست  ار  شدرد  ندرک  اعد  زا  دعب  دنوادخ  بش 

هراـچیب و لاـح و  دـب  سک  ره  هک  درک :  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  فسوی  ترـضح  وگب .  نیمآ  وت  منک و  یم  اـعد  نم  ـالاح  لـیئربج  يا 
کبـس شدرد  هکنیا  رگم  دوبن  تقو  نآ  رد  يدـنمدرد  چـیه  دوش .  فرط  رب  شیگراچیب  یلاح و  دـب  تقو  نآ  رد  تسا  يدرد  بحاـص 
فسوی هب  رصم  تنطلـس  تبقاع  فسوی  نانم  تمحر  زا  هچ  دش ز  نورب  شوخ  تسوا  روای  ادخ  تسب  ادخ  هب  لد  یـسک  ره  ( 23  . ) دوش

فسوی نادنخ  مرخ و  ادخ  فطل  زا  تشگ  دیسرب 

داد نامرف  گنس  هب  دنوادخ   : 25

هنهرب فسوی  ندب  تقو  نآ  رد  و  تفرگ ،  رارق  نآ  يور  فسوی  هدمآ و  الاب  ات  داد  نامرف  هاچ  هت  رد  یگنـس  هب  یلاعت  يادخ  دـنا :  هتفگ 
زا ینهاریپ  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  اـجنآ  رد  دـندرک و  هنهرب  ار  شندـب  دـنتخادنا  شتآ  رد  یتـقو  زین  ار  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  و  دوب . 
ایند زا  نوچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دزن  نهاریپ  و  دـیناشوپ ،  نهاریپ  نآ  اـب  ار  ترـضح  نآ  ندـب  دروآ و  میهاربا  يارب  تشهب  مشیربا 

فـسوی ندرگب  تسب و  يا  هتـسب  رد  ار  نآ  بوقعی  تشگ و  لـقتنم  بوـقعی  هب  زین  قاحـسا  زا  سپ  دیـسر و  قاحـسا  هب  نهاریپ  نآ  تفر 
ندـب رب  دروآ و  نوریب  نآ  ناـیم  زا  ار  نهاریپ  هدرک و  زاـب  شندرگ  زا  ار  هتـسب  نآ  دـمآ و  يو  دزن  لـیئربج  تـقو  ناـمه  دوـمن ،  نازیوآ 

 : دومرف ثیدـح  نیا  لابند  ترـضح  هدرک و  تیاور  قداـص  ماـما  زا  لـضفم  ماـن  هب  یـصخش  هک  تسا  یثیدـح  نیا  و  دـیناشوپ .  فسوی 
يوب دوب  نیطـسلف  رد  هک  بوقعی  دـندروآ ،  دوخ  هارمه  ار  نآ  دـندرک و  تکرح  رـصم  زا  نایناوراک  نوچ  هک  دوب  ینهاریپ  نامه  نهاریپ 

(24  . ) منک یم  مامشتسا  ار  فسوی  يوب  نم  تفگ :  هدینش و  ار  نآ 

دش لزان  وا  رب  هاچ  رد  لیئربج   : 26

وا رب  لیئربج  دنتخادنا ،  هاچ  رد  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  فسوی ،  ناردارب  هک  یماگنه  دندومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یتلزنم ماقم و  رطاخ  هب  مه  نآ  مناردارب  داد :  باوج  مالسلا  هیلع  فسوی  تخادنا ؟  هاچ  رد  ار  وت  یـسک  هچ  رـسپ  يا  تفگ :  دش و  لزان 
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یئآ نوریب  هاچ  زا  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دنتخادنا .  مهاچ  هب  تهج  نیدب  دندرب و  دسح  نم  رب  متـشاد  ردپ  دزن  هک 
مالـسلا هیلع  لیئربج  دهد .  یم  تاجن  ارم  دـهاوخب  رگا  هک  تسا  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  يادـخ  اب  نم  تاجن  داد :  خـساپ  فسوی   ؟

عیدـب تنا ،  الا  هلا  دـمحلا ال  کل  ناب  کلئـسءا  ینا  مهللا  وگب :  ار  تاـملک  نیا  دـیامرف  یم  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  يادـخ  تفگ : 
نم ینقزرت  اجرخم و  اجرف و  يرمءا  نم  یل  لعجت  نءا  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نءا  مارکالا  لالجلاذ و  ای  ضرالا  تاومـسلا و 
يا تسین  وت  زج  يدوبعم  تسا و  وت  صوـصخم  شیاتـس  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ  ینعی :  بستحءا .  ـال  ثیح  نم  بستحءا و  ثیح 
هللا یلص  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يراوگرزب ،  تلالج و  ياراد  يا  نیمز ،  اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ 
نیا زا  سپ  یهد .  میزور  مرادن  نامگ  هک  یئاج  زا  مراد و  نامگ  هک  اجنآ  زا  یهد  یجرف  یـشیاشگ و  نم  رانک  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
یمن نامگ  هک  یئاج  زا  ار  رـصم  تنطلـس  درک و  تظفاحم  ار  وا  نز  نآ  هلیح  رکم و  زا  داد و  تاـجن  هاـچ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  اـعد 

ۀلق یفعض و  محرا  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  هلا  ای  دناوخ  ار  اعد  نیا  هاچ  رد  فسوی  هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد  دومرف .  اطع  وا  هب  درک 
(25  . ) نک محر  نم  یلاسدرخ  یگراچیب و  یناوتان و  هب  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  يادخ  يا  ینعی :  يرغص  یتلیح و 

دش لثمم  بوقعی  تروصب  لیئربج   : 27

دیـسر ادـن  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  درپس ،  ادـخب  یلکب  ار  دوخ  تسـش و  ماج  زا  لد  سپ  دـنتخادنا  هاـچ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  نوچ 
یب فسوی  تفرگ ،  هاچ  نایم  ار  فسوی  دیـسر و  هاچ  نایم  هب  یهتنملا  هردس  زا  ندز  رپ  کی  هب  لیئربج  بایرد ،  ارم  هدنب  يدبع  كردءا 

زا ناشوپب و  وا  هب  یتشهب  ياه  سابل  دش  باطخ  لیئربج  هب  دیناباوخ ،  یگنـس  يالاب  رب  دیناسر و  هاچ  رعق  هب  ار  وا  هتـسهآ  دوب  هدش  شوه 
شوهب نوچ  دبای و  دوبهب  ات  لامب  وا  ياه  تحارج  رب  ار  دوخ  رپ  راذگ و  دوخ  رانک  رد  راد و  رب  ار  وا  رس  ناشونب و  وا  هب  تشهب  ياه  بآ 

ایادخ دومرف :  لیئربج  هاچ .  رعق  يارب  هن  میا  هدـیرفآ  هاج  تخت و  يارب  ار  وت  ام  هک  روخم  مغ  چـیه  وگب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالـس  دـمآ 
هب ار  فسوی  رـس  بوقعی  تروص  هب  لیئربج  نک .  نانچ  هک  دیـسر  باـطخ  مناـیامنب ،  وا  هب  بوقعی  تروص  هب  ار  دوخ  نم  هک  هد  هزاـجا 
رد لیئربج  نیمالا  حور  ندرگ  رد  تسد  ود  ره  دـش و  دـنلب  دـید  ردـپ  رانک  رد  ار  دوخ  رـس  دـمآ ،  شوهب  نوچ  فسوی  تفرگ ،  يرانک 
ارم دندرک و  التبم  قارفب  ار  وت  دندرک و  ادج  وت  زا  ارم  دندرک ،  اه  هچ  نم  اب  ناردارب  هک  يدوب  اجک  ردـپ  يا  هک  دیـشک  رب  دایرف  دروآ و 

اب ارم  يوسیگ  دندز و  متروص  هب  یلیـس  دنتـشاذگ ،  هنـشت  هنـسرگ و  ارم  دندادن و  نم  هب  نان  بآ و  دندیناود ،  نابایب  رد  هنهرب  ياپ  رس و 
هاچ رد  دندیـشک و  نوریب  منت  زا  يدیناشوپ  نم  رب  دوخ  تسد  هب  امـش  هک  ینهاریپ  دندز و  متـشپ  رب  دگل  دندرک و  جوزمم  نوخ  كاخ و 

هلان و يادص  هاچ  ياهراوید  رد و  زا  تفگ و  یم  فسوی  نیبب ،  ار  تاحارج  رثا  نیبب و  ار  متروص  مخز  یلیس و  ياج  ناج  ردپ  دنتخیوآ 
نم متسین  بوقعی  نم  فسوی  يا  تفگ :  هدش و  تقاط  یب  لیئربج  رمالارخآ  دنتسیرگ  یم  هکئالم  دیـشورخ و  یم  لیئربج  دمآ ،  یم  هآ 

تنطلس هب  ندیسر  هاچ و  زا  یئاهر  تاجن و  هدژم  دیناروخ و  وا  هب  تشهب  بارـش  ماعط و  زا  دیناسر و  وا  هب  ار  یهلا  مالـس  منیمالا و  حور 
(26  . ) دیناسر وا  هب 

دندروآ ردپ  دزن  ار  وا  نوخ  هب  قرغ  نهاریپ   : 28

گرگ ندیرد  تقو  رد  هک  تسا  فسوی  نوخ  نامه  نیا  دنتفگ :  دـندروآ ،  ردـپ  دزن  ار  فسوی  نوخب  هتـشغآ  نهاریپ  هک  یتقو  ناردارب 
ار یئوـهآ  هتفگ  یـضعب  دـنتخیر و  فـسوی  نهاریپ  هب  ار  وا  نوـخ  دنتـشک و  ار  يا  هلاـغزب  دـنا :  هتفگ  یـضعب  تسا .  هتخیر  وا  نهاریپ  هب 

تـسد هب  ملاس  نهاریپ  ناـنچمه  دـننک  هراـپ  هراـپ  ار  فسوی  نهاریپ  هک  دـندرک  شومارف  یلو  دـنتخیر  وا  نهاریپ  هب  ار  شنوخ  دنتـشک و 
اهنآ هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دـنا :  هتفگ  یـضعب  درد .  یم  ار  شا  هماـج  دروخب  ار  یناـسنا  گرگ  رگا  هک  دـندرکن  رکف  دـنداد و  بوقعی 

میلح و یگرگ  زورما  هب  ات  ادخ  هب  تفگ :  دید  ملاس  حیحـص و  ار  نآ  دنداد ،  شناشن  ار  نهاریپ  نوچ  دـیهدب  نم  هب  ار  شنهاریپ  دومرف : 
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تروص هب  ار  نهاریپ  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  تسا .  هدرکن  هراپ  ار  شنهاریپ  یلو  هدروخ  ارم  دنزرف  هک  ما  هدیدن  گرگ  نیا  زا  رابدرب 
یلو تسا  هدروخ  هدـیرد و  ار  تنت  تشوـگ  هک  تسا  هدروـخ  ار  وـت  یناـبرهم  گرگ  هک  یتـسارب  فـسوی  يا  تفگ :  تخادـنا و  دوـخ 
دنیز یم  شتآ  رد  نابوخ  ودـع  زک  دـنیفخم  ناتـشز  کشر  زا  نافـسوی  دـیامرف :  یم  هک  یمور  يـالم  لوقب  ( 27  . ) هدـیردن ار  تنهاریپ 

یگرگ نیمک  ردنا  دسح  نیا  تفر  هچ  يرصم  فسوی  رب  دسح  زا  دنهد  یم  ناگرگب  فسوی  دسح  زک  دنهچ  رد  ناوخا  رکم  زا  نافـسوی 
رد دـسح  نیا  تشگن  دوخ  فسوی  درک  رهاظ  گرگ  میب  فوخ و  هشیمه  فسوی  رب  تشاد  میلح  بوقعی  گرگ  نیز  مرجـال  تفز  تسا 

اوسر تبقاع  تسین  رکم  نیا  ار  گرگ  نارازه  دص  قبتـسن  انبهذ  اناک  هدمآ  قبـس  رذع  زو  گرگ  نیا  درک  مخز  تشذگ  ناگرگ  زا  لعف 
تسیاب گرگ  نیا  دوش 

هاچ رعق  رد  فسوی  ترضح  ياعد   : 29

عطق و اج  همه  زا  شدیما  تفرگ  رارق  هاچ  رعق  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  هک  یماگنه  میناوخ :  یم  مالـسلا و . . .  هیلع  تیب  لها  تایاور  رد 
میناوخ یم  یتیاور  رد  تشاد .  یئاهزاین  زار و  لیئربج  میلعت  هب  درک و  یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  دش ،  ادخ  كاپ  تاذ  هب  وا  هجوت  مامت 

ای ۀبرک و  لک  فشاک  ای  فئاخ و  لک  اجلم  ای  دیحو و  لک  بحاص  ای  بیرغ و  لک  سنوم  ای  مهللا  درک :  تاجانم  نینچ  ادـخ  اب  فسوی 
یل نوکیال  یتح  یبلق ،  یف  کئاجر  فذقت  نءا  کلئسءا  مویق ،  ای  یح  ای  ءالم  لک  رضاح  ای  يوکش و  بک  یهتنم  ای  يوجن و  لک  ملاع 

بیرغ ره  سنوم  هکنآ  يا  اراگدرورپ !  راب  ریدق .  یش ء  لک  یلع  کنءا  اجرخم  اجرف و  يرما  نم  یل  لعجت  نءا  كریغ و  لغش  مه و ال 
تیاکـش ره  دـیما  نیرخآ  يوجن و  ره  زا  هاگآ  و  هودـنا ،  مغ و  ره  هدـننک  فرطرب  ناسرت و  ره  هاگهانپ  هک  یـسک  يا  یناـیاهنت ،  راـی  و 

وت زج  يرکف  چیه  ات  ینکفیب ،  نم  بلق  رد  ار  تدیما  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مویق !  يا  یح و  يا  یهورگ ،  عمج و  ره  رد  رـضاح  هدننک و 
بلاج یئاناوت .  زیچ  ره  رب  وت  هک  ینک  مهارف  نم  يارب  یتاـجن  هار  جرف و  گرزب ،  لکـشم  نیا  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  مشاـب ،  هتـشادن 

یبن ءاعد  ءاعدلا  یبص و  اتوص  عمسن  انهلا  دندرک :  ضرع  دندینش و  ار  فسوی  يادص  ناگتـشرف  میناوخ ،  یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  هکنیا 
(28  . ) تسا ربمایپ  ياعد  اعد ،  اما  كدوک  زاوآ  زاوآ ،  میونش ،  یم  یئاعد  ادص و  ام  اراگدرورپ !  . 

 . . . تفگ یم  فسوی  قارف  رد  بوقعی   : 30

دنزرف يا  ینب  ای  تفگ :  یم  تشگ و  یم  ناعنک  ياـه  یکیدزن  تفر و  یم  ارحـص  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  حبـص  زور  ره  هدـش :  تیاور 
هدش نوخ  رگج  هشوگ  يا  يدبک  ةذلف  ای  نم  غاد  رپ  لد  غاب  هویم  يا  يدا  ؤف  ةرمث  ای  نم  هدید  دـمر  هدـید  رون  يا  نیعلا  ةرق  ای  نم  دـنبلد 

هب ایآ  كوقرغ  رحب  يا  یف  دنتـشک  يریـشمش  هچ  اب  ار  وت  كولتق  فیـس  يءاب  دـنتخادنا  هاچ  مادـک  رد  ار  وت  ایآ  كوحرط  رئب  ياـب  نم ! 
بآ تشگ و  یم  ارحـص  نآ  رد  هتـشگرس  دندرپس .  كاخ  هب  ار  وت  نیمز  هعقب  مادکب  كونفد  ضرءا  يا  یف  دندرک و  تقرغ  ایرد  مادک 

تیکبا بوـقعی  يا  تفگ :  دـمآ و  لـیئربج  هک  دوـمن  یم  يراز  يدز  كـالفا  رد  شتآ  هـک  يزوـسب  دـیراب و  یم  اـه  هدـید  زا  ترـسح 
مالـسلا هیلع  بوقعی  يدروآ ،  رد  يراز  هلان و  هب  ار  ـالعا  ءـالم  ناسدـقم  يدومن و  ناـیرگ  دوخ  هیرگ  هب  ار  ناگتـشرف  کـئابب  ۀـکئالملا 
راز راز ،  میرگن  نوچ  مراد  هدولآ  درد  هآ  هآ  هآ ،  ملانن  نوچ  مراد  هدوسرف  مغ  ناج  تیب  ( 29  . ) میرگن رگا  منک  هچ  لیئربج  دومرف 

مالسلا هیلع  بوقعی  اب  گرگ  نتفگ  نخس   : 31

یگرگ دیئوگ ،  یم  تسار  رگا  دومرف :  مالسلا  هیلع  بوقعی  دروخ ،  گرگ  ار  فسوی  دنتفگ  ردپ  هب  فسوی  ناردارب  هک  یتقو  دنا  هتشون 
هک دندیمهفن  دندروآ و  ردپ  دزن  دنتـسب و  ار  شیاپ  تسد و  دنتفرگ و  ار  یگرگ  دنتفر و  اهنآ  دیروآ .  نم  دزن  دیریگب و  هدروخ  ار  وا  هک 

یئانـشور لد و  هویم  هک  يدرکن  مرـش  گرگ  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دوش .  یم  راکـشآ  اهنآ  غورد  دیوگ و  یم  نخـس  گرگ 
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دنیوگ یم  غورد  اهنیا  هدرک .  مارح  نم  رب  ار  ناربمایپ  نوخ  تشوگ و  دـنوادخ  درک :  ضرع  حیـصف  نابز  هب  گرگ  يدروخ ؟  ارم  مشچ 
ماما دندروآ .  امش  روضح  دنتسب و  دنتفرگ و  ارم  امش  نادنزرف  مدمآ و  نآ  رادید  هب  هک  مراد  یشیوخ  متسه ،  بیرغ  ناکم  نیا  رد  نم  و 

هک فـسوی  گرگ  فهک 3 - باحـصا  گـس  معلب 2 - غـالا  - 1 دـنوش :  یم  تشهب  دراو  ناوـیح  دـنچ  دـندومرف :  مالـسلا  هـیلع  متـشه 
(30  . ) دندرک مهتم  فسوی  ندروخ  هب  ار  نآ  شناردارب 

مینک یم  ادج  تندب  زا  رس  دنتفگ  فسوی  هب  ناردارب   : 32

يارب ماعط  دـیایب و  دوب  نآ  رد  فسوی  هک  یهاچ  رـس  رب  راـب  کـی  يزور  تشاد  تداـع  دوب  ادوهی  شماـن  هک  ناردارب  زا  یکی  دـنا  هتفگ 
تیعمج هب  فسوی  یپ  رد  دینـشن  یباوج  اما  دز  ادص  ار  فسوی  دیـسر  هاچ  کیدزن  نوچ  اما  تخادنا  یم  هاچ  لخاد  دروآ و  یم  فسوی 

دنتفگ دـندمآ و  ناوراک  سیئر  دزن  اهنآ  داد  ربخ  اهنآ  هب  تشگرب و  ناردارب  دزن  ادوهی  دـید .  ناوراک  لها  دزن  ار  فسوی  دـمآ ،  ناوراک 
رادیرخ نم  دیتساوخن  رگا  مراپسب و  امـش  هب  ار  وا  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ  ناوراک  سیئر  هدرک ،  رارف  ام  دزن  زا  هک  هدوب  ام  مالغ  رـسپ  نیا 

بیع نیا  ياراد  وا  نوچ  تسا و  یئاپ  زیرگ  نامرفان و  مـالغ  وا  نوچ  طرـش  نیاـب  اـما  میـشورف  یم  وت  هب  ار  وا  دـنتفگ  ناردارب  متـسه .  وا 
اما هدب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دنتفگ  ناردارب  دیشورف .  یم  ار  وا  رادقم  هچ  هب  دراد  هک  یبیع  نیا  اب  تفگ  ناوراک  سیئر  میشورف .  یم  تسا 
مار ات  دـیراد  هگن  هنـشت  هنـسرگ و  ار  وا  دـنک و  یم  رارف  نوچ  شکب  ریجنز  لغ و  هب  ار  وا  يربب  نوریب  ناـکم  نیا  زا  ار  وا  هک  نیا  طرـشب 

 ، دینش یم  ار  اهنآ  كانبضغ  نانخس  درک و  یم  ناردارب  هب  هاگن  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  تسا .  هاوخدوخ  شکرـس و  وا  نوچ  دوش 
ریـشمش اب  ینک  یچیپرـس  میتفگ  هچنآ  زا  رگا  دـنتفگ :  فسوی  هب  دوب  ناشدوخ  نابز  هک  يربع  ناـبز  هب  هدوبن و  نتفگ  نخـس  ياراـی  اـما 

(31  . ) تفگن يزیچ  دش و  شوماخ  مولظم  فسوی  مینک .  یم  ادج  تندب  زا  رس  رادبآ 

دوب شوه  یب  ناهاگرحس  ات  بوقعی   : 33

نادند و ياج  ارچ  سپ  دز  ادص  درک و  ور  تشپ و  تفرگ و  ار  نهاریپ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هک  میناوخ  یم  تایاور  یـضعب  رد 
 : تفگ تخیر و  کشا  دیشک و  دایرف  تخادنا و  تروص  هب  ار  نهاریپ  بوقعی  ترضح  رگید  تیاور  رد  تسین ؟  نآ  رد  گرگ  لاگنچ 

کی ناسب  دش و  شوه  یب  سپس  تسا و  هدیناسرن  یبیـسآ  نیرتمک  شنهاریپ  هب  یلو  هدروخ  ار  مدنزرف  هک  هدوب  ینابرهم  گرگ  هچ  نیا 
 ، تماـیق زرو  رد  ادـخ  لدـع  هاـگداد  زا  اـم  رب  ياو  يا  هک  دندیـشک  داـیرف  ناردارب  زا  یـضعب  داـتفا .  نیمز  يور  هب  کـشخ  بوچ  هعطق 

درس و میسن  شزو  ماگنه  هب  یلو  دوب  شوه  یب  هاگرحس  ات  نانچمه  بوقعی  ترـضح  میتشک و  ار  نامردپ  میداد و  تسد  زا  ار  نامردارب 
يرکـش و ان  هناشن  هک  ینخـس  زگره  اما  تخوس  یم  شناج  دوب و  هتفرگ  شتآ  شبلق  هکنیا  اب  دـمآ  شوه  هب  شتروص ،  هب  یهاـگ  رحس 

مءاوت یئابیکـش  ابیز ،  لیمج و  يربص  درک ،  مهاوخ  ربص  نم  تفگ :  هکلب  درکن ،  يراج  نابز  رب  دشاب  عزرف  عزج و  يدـیماان و  سءای و 
 . مبلط یم  يرای  دیئوگ  یم  هچنآ  ربارب  رد  ادخ  زا  نم  نوفصت و  ام  یلع  ناعتـسملا  هللا  لیمج و  ربصف  دنوادخ .  ساپـس  يرازگرکـش و  اب 

نتـشیوخ میظع ،  نافوط  نیا  ربارب  رد  ات  دـهد  رتشیب  ناوت  باـت و  نم  هب  دـنک و  نیریـش  نم  ماـک  رد  ار  ربص  ماـج  یخلت  مهاوخ  یم  وا  زا 
نم هب  فسوی  گرم  تبیـصم  ربارب  رد  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  تفگن  وا  دوشن .  هدولآ  یتسرداـن  نخـس  هب  مناـبز  مهدـن و  تسد  زا  ار  يراد 
لاح رهب  شا  هجیتن  هک  دینک  یم  فیـصوت  امـش  هچنآ  لباقم  رد  تفگ  هکلب  هدـشن ،  هتـشک  فسوی  تسناد  یم  هک  ارچ  دـهد ،  یئابیکش 

(32  . ) مبلط یم  ربص  تسا  مدنزرف  زا  نم  یئادج 

دنتخورف مک  لوپ  هب  ار  فسوی  ارچ   : 34

دزن مهرد  دنچ  مدیرخ و  سنج  هک  متـشاد  یلوپ  نم  تفگ :  ناوراک  سیئر  میـشورف .  یم  ار  وا  دنتفگ  ناوراک  سیئر  هب  فسوی  ناردارب 
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فـسوی تسد  سپ  میزاس ،  یم  يراد  هچ  ره  هب  وت  اب  ام  اما  تسا  رایـسب  مالغ  شزرا  هک  یناد  یم  وت  دنتفگ :  ناردارب  هدـنامن ،  یقاب  نم 
دنتخورف مهرد  دـنچ  ینعی  مک  راـبتعا و  یب  شزرا و  یب  یئاـهب  هب  ار  وا  هدودـعم و  مهارد  سخب  نمثب  هورـش  دنتـشاذگ و  وا  تسد  هب  ار 

ماما لوقب  ناوراک  سیئر  دـندرک .  یم  نزو  ار  نآ  زا  رتشیب  دندرمـش و  یم  ار  مهرد  لهچ  زا  رتمک  هک  دوب  نانچ  ناـمز  نآ  لـها  تداـع 
ای دـندوب ،  تبغر  یب  فسوی  هب  ناردارب  نیدـهازلا و  نم  هیف  اوناک  و  تفرگ .  لیوحت  ار  فسوی  داد و  مهرد  هدـجه  مالـسلا  هیلع  قداـص 

دندوب تبغر  یب  وا  ندـیرخ  رد  نایناوراک  ای  دـشاب و  ناشیا  اب  فسوی  دنتـساوخ  یمن  هکنیا  ای  دـندوب  تبغر  یب  هک  دوب  مک  اه  مهرد  نآ 
(33  . ) تسا اپ  زیرگ  نامرفان و  وا  دندینش  نوچ 

دندرک ریجنز  لغ و  رد  ار  فسوی   : 35

هیلع فسوی  مشچ  نوچ  دـینک  رـضاح  ریجنز  لغ و  هک  تفگ :  دوخ  ناراـی  هب  دـیرخ  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ناوراـک  سیئر  دـنا  هتـشون 
فسوی تسین ؟  يا  هراچ  ریجنز  لغ و  زج  ار  اپ  زیرگ  ناگدنب  هک  نکم  بارطضا  مالغ  يا  تفگ :  وا  دش .  نایرگ  داتفا  ریجنز  هب  مالـسلا 

نیا هک  دهد  یم  نامرف  خزود  شتآ  هب  دنوادخ  هک  مدرک  دای  يزور  نآ  زا  هکلب  مدش  نایرگ  ریجنز  لغ و  زا  هن  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
هک دیـشکب  ریجنز  رد  ار  شیاپ  تسا و  هدیچیپ  ام  تمدخ  قوط  زا  ندرگ  هک  دـیهن  وا  ندرگ  رب  لغ  دـیریگب و  ار  نامرفان  یـصاع و  هدـنب 

رظن رد  ار  وت  نم  مالغ  يا  تفگ :  فسوی  هب  هتسهآ  دش و  ریحتم  وا  راتفگ  زا  ناوراک  سیئر  تسا .  هتشاذگ  نوریب  ام  نامرف  هریاد  زا  مدق 
 . مراد یم  رب  وت  ندرگ  زا  لغ  ياپ و  زا  دنب  مینک  چوک  لزنم  نیا  زا  دـنورب و  اهنآ  نوچ  هک  شابن  تحاران  مدرک  دـنب  رد  ار  وت  ناگجاوخ 

ناوراک سیئر  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  يراد ؟  بارطضا  ینک و  یم  هیرگ  ارچ  مالغ  يا  تفگ  ناوراک  سیئر  دش ،  نایرگ  هرابود  فسوی 
کلام منک .  عادو  ار  ناـشیا  منیبب و  ار  دوخ  ناردارب  ناگدنـشورف  مورب و  اـت  هدـب  هزاـجا  نم  هب  مرادـن  قارف  لـمحت  کـلام !  يا  تفگ : 
تـسا یتبغر  هچ  نیا  مدـیدن ،  يزیچ  تشحو  هقرفت و  زج  وت  هب  تبـسن  یتبحم  رهم و  رثا  چـیه  اهنیا  زا  نم  مالغ  يا  تفگ  ناوراک  سیئر 

ارم اـهنیا  رگا  مراد ،  تبغر  ناـشیا  هب  نم  دـنتبغر  یب  نم  هب  تبـسن  اـهنیا  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  فسوی  یهد ؟  یم  ناـشن  دوخ  زا  هک 
يا هک  دز  ادـص  کلام  دـننک .  فقوت  ات  نک  ادـص  ار  ناشیا  نک و  یمرک  وت  کلام  يا  مراد ،  یم  تسود  ار  ناـشیا  نم  دـنرادن  تسود 

لمحت دـیدرک  هچ  ره  نازیزع  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  فسوی  دـبلط .  تیلالح  امـش  زا  دـهاوخ  یم  مالغ  نیا  هک  دـیورب  هتـسهآ  ناناوج 
نم دینم و  تاعارم  ار  نارجه  يالتبم  ریپ  نآ  دیناوت  یم  هک  یعون  رهب  دیهد و  یلـست  ارم  ردپ  هیرگ  تقو  رد  هک  تسنآ  نم  عقوت  مدرک ، 

ردارب ناج  يا  تفگ :  دیـشک و  يراـنک  هب  ار  فسوی  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  تشاد  ماـن  ادوهی  هک  ناردارب  زا  یکی  دـیربن .  داـی  زا  ار  بیرغ 
دندنکفا و رتش  يالاب  رب  ریجنز  لغ و  هنهک و  سابل  اب  ار  فسوی  دندروآ و  يرتش  سپـس  نک  راذـگاو  ادـخ  اب  ار  دوخ  راک  شاب و  هنادرم 
درک و یم  هاگن  بقع  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  درک و  تکرح  رصم  فرط  هب  ناوراک  دنتـشامگ و  وا  رب  ار  قالخا  دب  يور و  تشز  یمالغ 

مربن دای  زا  ار  وت  ياه  يزوس  لد  تقفـش و  هک  نکم  شومارف  نم  زا  رهاوخ  يا  مراتفرگ ،  یگدنب  لد  یبیرغ و  دردب  ردپ  يا  تفگ :  یم 
(34 . )

دش رسپ  هدزاود  ياراد  فسوی  ياعد  هب  تشادن  دنزرف  ناوراک  سیئر   : 36

رد ار  وا  نوچ  دیـسر و  یم  وا  هب  یبوخ  ریخ و  عاونا  شیاهرفـس  مامت  رد  دـیرخ  ار  فسوی  ناوراـک  سیئر  نوچ  هتفگ :  یلاـمث  هزمح  وبا 
تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  فسوی  دزن  سپ  هدوب ،  فسوی  تاکرب  زا  تسناد  وا  دش ،  دوقفم  لیاز و  وا  زا  تکرب  ریخ و  نآ  تخورف  رـصم 

رب رد  ار  وا  ناوراـک  سیئر  متـسه .  میهاربا  رـسپ  قاحـسا  رـسپ  بوقعی  دـنزرف  نم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  فسوی  یتـسیک ؟  وـت  تنءا  نم  : 
هک دومن  سامتلا  تساوخرد و  فسوی  زا  هدـش  یمن  راد  دـنزرف  ینعی  رقاع  يدرم  ناوراک  سیئر  دـنا :  هتفگ  درک .  هیرگ  رایـسب  تفرگ و 

شرـسمه هک  یمکـش  ره  هک  داد  وا  هب  رـسپ  هدزاود  یلاعت  قح  درک  اعد  مالـسلا  هیلع  فسوی  دهد .  يدنزرف  ار  وا  یلاعت  قح  ات  دنک  اعد 
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(35  . ) دنا هدوب  ولق  ود  هدش  یم  هلماح 

تخادنا ردام  ربق  يور  ار  دوخ  فسوی   : 37

ردام ربق  هب  شهاگن  مالسلا  هیلع  فسوی  دندیـسر  قاحـسا  لآ  ناتـسربق  هب  هک  دوب  يرحـس  دندرک  تکرح  ناوراک  لها  نوچ  دنا  هتـشون 
يراج تروص  رب  ناراب  نوچ  کشا  تارطق  درک و  دای  ردام  تبحم  رهم و  زا  دنکفا و  ردام  ربق  يور  رتش  يالاب  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب  داتفا 

هب لغ  هک  متـسه  وت  رـسپ  نم  لولغملا  کنبا  انءا  نک  دوخ  دنبلد  دنزرف  لاح  هب  هاگن  کنبا و  یلا  یعفرا  نابرهم  ردام  يا  دز  ادص  دومن و 
ریپ ردپ  لد  دنا ،  هتخورف  ارم  یگدنب  تمهت  هب  دنا و  هتسب  ریجنز  هب  میاپ  تسد و  دنا و  هدیناشوپ  هنهک  سابل  ریـسا و  دنا و  هداهن  شندرگ 

هدید رون  يا  مرـسپ و  يا  هانیع  ةرق  هادلو و  ای  هک  دـمآ  رب  یئادـص  تسا  فسوی  ردام  هک  لیحار  ربق  زا  دـنا .  هتخوس  نارجه  شتآ  هب  ارم 
نوچ تسا ،  نارباص  اب  ادـخ  نیرباصلا  عم  هللا  نا  نک  ربص  ربصاـف  يدومن  رایـسب  ارم  مغ  يدرک ،  داـیز  ارم  هودـنا  مغ و  یمه  ترثکا  نم 
درک هاگن  تساجک  فسوی  دنیبب  دیود  تسین  رتش  يور  فسوی  دید  درک  هاگن  دوب  فسوی  لکوم  هک  یمالغ  دـش  نشور  اوه  دـش و  زور 

هک دز  فسوی  تروص  هب  یمکحم  یلیس  بضغ  يور  زا  راک  افج  محر  یب  مالغ  نآ  دنک ،  یم  يراز  هیرگ و  هتسشن و  يربق  رـس  رب  دید 
تناگجاوخ مالغ  يا  تفگ :  فسوی  هب  دـش و  دولآ  نوخ  هدیـشارخ و  شکراـبم  يور  تفاکـشب و  یلیـس  نآ  مخز  زا  شکزاـن  راـسخر 

توربج عماوج  رد  هلولو  توکلم و  عماوص  رد  هلغلغ  هک  دیلان  دردب  نانچ  اما  تفگن ،  چیه  فسوی  یئاپ .  زیرگ  وت  هک  دنتفگ  یم  تسار 
 ، تشگ رهاظ  قرب  زوس  دعر و  شورخ  دـش و  ادـیپ  اوه  رد  هقعاص  تساوخ و  رب  يرابغ  درگ و  دـمآ و  رب  يدابدـنت  تقو  نامه  رد  داتفا 

نیا تفگ :  لدگنـس  مالغ  نآ  دـشاب .  تبوقع  نیا  بجوم  هک  مینیب  یمن  يا  هزات  هانگ  زور  دـنچ  نیا  رد  دوخ  زا  اـم  دـنتفگ :  ناـیناوراک 
ناوراک سیئر  کلام  دـش .  يراج  شکـشا  تسکـش و  شلد  هک  مدز  مالغ  نیا  يور  هب  یلیـس  نالا  نوچ  تسا  نم  تشز  لـمع  رطاـخب 

یب يا  تفگ :  کلام  تشاد .  نتخیرگ  هیعاد  تخادـنا و  رتش  زا  ار  دوخ  وا  تفگ :  مالغ  دوب  هچ  ندرک  بدا  نیا  ببـس  مـالغ  يا  تفگ 
يا تفگ :  فسوی  يراد .  رارف  دصق  ناوج  يا  تفگ  دـمآ و  فسوی  دزن  سپ  دـنک ،  رارف  دـناوت  یم  ریجنز  لغ و  اب  یـسک  هنوگچ  لقع 

هـشیدنا زگره  مردام  تشگ  هدیرب  متقاط  هتـشر  دش و  هتفرگ  نم  زا  لمحت  ربص و  مدیـسر  مردام  كاخ  هب  اما  مرادن  زیرگ  ياپ  نم  کلام 
مدید ار  وا  ربق  نوچ  دیشک  دنهاوخ  وا  هشوگ  رگج  خر  رب  یگدنب  غاد  ای  دیـسر  مهاوخ  شکاخ  رـس  رب  ریجنز  لغ و  اب  نم  هک  دوب  هدرکن 

هب یلیـس  مالغ  نیا  هک  مدـناوخ  یم  وا  رب  ار  دوخ  هصغ  ناتـساد  متفگ و  یم  وا  اب  لد  مغ  متخادـنا و  بکرم  يـالاب  زا  ار  دوخ  راـیتخا  یب 
يراز عرـضت و  زاـغآ  دـندمآ و  رد  هیرگ  هب  ناـیناوراک  مدروآ .  رب  درد  رپ  لد  زا  یهآ  هک  دوـب  نـیمه  مدرکن  نـیرفن  نـم  دز و  متروـص 

ینابرهم وا  اب  دـندیناشوپ و  وا  هب  وکین  ياهـسابل  دنتـشادرب و  فسوی  ياپ  تسد و  زا  دـنب  ندرگ و  زا  لغ  ات  داد  روتـسد  کـلام  دـندرک . 
(36  . ) دندرک

درک يرادیرخ  ار  وا  رصم  زیزع   : 38

رون زا  دندید  ار  فسوی  دـندمآ و  ناوراک  هار  رـس  رـصم  زیزع  نانابهگن  دـمآ  رـصم  هب  دوب  نآ  رد  فسوی  هک  یناوراک  نوچ  دـنا  هتـشون 
کلام يارب  دینـش  نازابرـس  زا  ار  فسوی  فاصوا  رـصم  زیزع  نوچ  دنتفگ و  رـصم  زیزع  هب  دنتـشگ و  زاب  ناریح  هتفـشآ و  فسوی  لامج 
دناشوپ وا  هب  یتمیق  ياه  هماج  داد و  وشتـسش  ار  وا  درب و  مامح  هب  ار  فسوی  کلام  دروایب ،  ار  فسوی  مالغ  هک  داد  ماغیپ  ناوراک  سیئر 

ره دندمآ ،  هدیازم  نادیم  هب  نارادیرخ  دمآ و  رب  نایرـصم  زا  روش  نیریـش  لامج  نآ  هولج  هب  دروآ و  رازاب  هب  ار  وا  مامت  یگتـسارآ  هب  و 
رـصم زیزع  ملعا  هللا  و  دـنهدب .  ابید  کشم و  هرقن و  رز و  وا  نزو  مه  هک  دیـسر  اجنآ  ات  درک  یم  هفاضا  يزیچ  وا  ءاـهب  تمیق و  رد  سک 

ار وا  ای  دـناسر و  دوس  ام  هب  دـیاش  راد  یمارگ  ار  وا  تفگ  اـخیلز  شرـسمه  هب  درب و  هناـخ  هب  دـیرخ و  غلبم  نآ  هب  ار  وا  دـش و  مدـق  شیپ 
دیاش راد ،  یمارگ  ار  يو  ماقم  تفگ :  شرـسمه  هب  دیرخ  رـصم  نیمزرـس  زا  ار  وا  هک  سکنآ  و  دیامرف :  یم  نآرق  میریگ .  دنزرف  ياجب 
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هوثم یمرکءا  هتءارمال  رـصم  نم  هرتشا  يذلا  لاق  و  هیآ 21 .  فسوی  هروس  مینک .  باختنا  دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  ای  دـشاب و  دـیفم  ام  يارب 
(37  . ) ادلو هذختن  وا  انعفنی  نءا  یسع 

نامسیر فالک  نز و  هریپ   : 39

يارب يدایز  ياه  لوپ  دنراذگب ،  شورف  ضرعم  رد  ات  دندرب  رصم  هب  ار  مالسلا  هیلع  قیدص  فسوی  ترـضح  هک  یتقو  دننک  یم  تیاکح 
یصخش دروآ .  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دیرخ  يارب  ینامسیر  فالک  ینز  ریپ  هاگان  دندرک ،  رضاح  مالـسلا  هیلع  فسوی  يرادیرخ 
نامسیر فالک  نیا  هب  هک  دوش  یم  هچ  ار  وت  دندرک ،  رضاح  وا  دیرخ  يارب  فارـشا  هک  یلام  همه  نیا  اب  نادان  يا  تفگ :  نز  ریپ  نآ  هب 

نیا مدوصقم  نکل  دـنهد ،  یمن  نم  هب  ار  فسوی  لباقان  رادـقم  نیا  هب  مناد  یم  تفگ :  نز  هریپ  نک !  يرادـیرخ  ار  فسوی  يراد ،  عمط 
یم وـچ  ار  فـسوی  تفگ  ( 38  . ) موش بوـسحم  اـهنآ  لـخاد  مه  نم  دـندرک  هرامـش  ار  ناشدادـعت  فـسوی  نارادـیرخ  یتـقو  هک  تسا 

اب دـمآ  عمج  ناـیم  رد  دوب  هتـشغآ  مه  رب  دـنچ  ینامـسیر  دوب  هتـشغآ  نوخب  ینوخ  نز  ناز  دـنتخوس  یم  وا  قوـش  زا  نایرـصم  دـنتخورف 
تفگ ار ،  درم  دمآ  هدـنخ  نخـس  یب  هن  شنم  تسد  رد  تسد  نک  عیب  نم  اب  ناتـسب و  نیمز  نیا  شورف  یناعنک  لالد  یک  تفگ  شورخ 

هچ نمشد  هک  سب  منیا  کیل  نیدب  دشورف  ین  سک  ار  رسپ  نیک  نیقی  متسناد  هک  اتفگ  نز  هریی  میتی  رد  نیا  وت  روخ  رد  تسین  میلـس  يا 
تسوا نارادیرخ  زا  نز  نیا  دیوگ  تسود 

دش لدبودر  فسوی  اخیلز و  نیب  هک  ینانخس   : 40

دـش یم  رتشیب  فسوی  لامج  زور  ره  نوچ  تفر و  امغی  هب  اخیلز  نوکـس  ربص و  عاتم  دمآ  رـصم  زیزع  هناخ  هب  فسوی  نوچ  دـنا :  هدروآ 
 : دیامرف یم  نآرق  تشاذگ .  نایم  رد  فسوی  هب  ار  شلد  لاح  هیضق  دیسر  تیاغ  هب  قشع  هلعش  هکنآ  ات  تشگ  یم  فعاضم  اخیلز  قشع 

فسوی ترضح  دنا  هتشون  ( 39  . ) درک یئوجماک  يانمت  وا  زا  دوب  وا  هناخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  هسفن و  نع  اـهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  و 
دق و باذج و  هفایق  یئابیز و  وحم  هک  اخیلز  دیسر ،  غولب  نس  هب  لاس  هس  زا  سپ  داهن ،  مدق  رصم  زیزع  هناخ  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع 
هتـسارآ و ناوجون  نآ  یلو  دنک .  وا  هب  یهاگن  فسوی  هک  تساوخ  ادخ  زا  درک و  تمدخ  ار  وا  لاس  تفه  تدم  دوب  هدش  فسوی  تماق 

يا تفگ :  اخیلز  درکن .  هاگن  اخیلز  هب  زین  راب  کی  یتح  دوب و  نیئاپ  هب  رس  لاس  تفه  تدم  نیا  رد  ادخ  سرت  زا  اه  یگدولآ  زا  هتسراو 
اخیلز دنکفا .  هیاس  مناگدید  رب  یئانیبان  يروک و  يالویه  مسرت  یم  تفگ :  فسوی  نک .  نم  هب  یهاگن  هدرک و  دـنلب  ار  ترـس  فسوی ! 

یشالتم هک  دنتسه  يوضع  نیتسخن  ربق ،  هناخ  رد  نم  ناگدید  نیمه  دومرف :  مالسلا  هیلع  فسوی  يراد ! ؟  یئابیز  ياهمشچ  هچ  تفگ : 
ارم يوب  نم ،  گرم  زا  دعب  زور  هس  رگا  دومرف :  فسوی  يراد ! ؟  یـشوخ  يوب  ردـقچ  تفگ :  اخیلز  دـنزیر .  یم  متروص  يور  هدـش و 

لئان ادـخ  برق  هب  مهاوخ  یم  نوچ  دومرف :  فسوی  ییآ ! ؟  یمن  نم  کیدزن  ارچ  تفگ :  اـخیلز  ینک .  یم  رارف  نم  زا  یئاـمن  مامـشتسا 
رد ما  هرهب  مسرت  یم  دومرف :  فسوی  نک !  انتعا  نم  هتـساوخب  راذـگب و  نم  ریرح  ءاهب و  رپ  ياه  شرف  يور  رب  ماگ  تفگ :  اـخیلز  موش . 

دوخ ياهاوه  میلـست  ار  فسوی  دـناوت  یمن  هدـنهد  بیرف  ياه  هشقن  عاونا  شهاوخ و  اضاقت و  اـب  دـید  اـخیلز  دوش .  هتفرگ  نم  زا  تشهب 
هجنکش هب  ار  وت  نیبذعملا .  یلا  کملسا  تفگ :  فسوی  هب  دسرب ،  شیوخ  فده  هب  هکلب  دناسرتب  دنک و  دیدهت  ار  وا  تساوخ  دنادرگ ، 
تسین یهانگ  مک  یهانگ  یب  ( 40  . ) تسا یفاک  ارم  نم  يادخ  تروص  نیا  رد  یبر .  ینیفکی  اذا  دومرف :  فسوی  مراپس .  یم  ناگدنهد 

دور یم  نادنز  هب  دوخ  كاپ  ناماد  زا  فسوی  قشع  ناوید  رد 

دوب هدید  باوخ  رد  ار  فسوی  رصم  زیزع  اب  جاودزا  زا  لبق  اخیلز   : 41

ارم هک  ناوج  نیا  دیـسرپ :  تسا .  وت  رهوش  وا  دـنتفگ  دـنداد و  ناشن  وا  هب  ار  فسوی  هرهچ  تروص و  باوخ  رد  اـخیلز  یبش  دـنا  هتـشون 
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دراو نوچ  دندرب ،  رصم  هب  ار  اخیلز  درک و  يراگتساوخ  ار  وا  رصم  زیزع  نوچ  تسا .  رـصم  زیزع  نیا  دنتفگ :  تسیک ؟  دیدرک  وا  دزمان 
دنداد ناشن  نم  هب  باوخ  رد  یناوج  تفگ :  دوب .  هچ  يدیشک  هک  یهآ  ببس  دیسرپ :  شا  هیاد  دیشک .  یهآ  دید ،  ار  زیزع  دش و  رـصم 
یتقو ات  دوب  لایخ  نیا  رد  مدید .  ای  ؤر  ملاع  رد  هک  تسا  يزیزع  نآ  زا  ریغ  زیزع ،  نیا  تسا و  وت  رهوش  تسا و  رصم  زیزع  نیا  دنتفگ  و 

شا هیاد  هب  دـیرپ و  شیور  زا  گنر  داتفا  فسوی  لامج  هب  هک  اـخیلز  مشچ  دروآ ،  هناـخ  هب  دـیرخ و  ار  فسوی  رـصم  زیزع  شرهوش  هک 
فـسوی هک  دیـشک  لوط  لاس  نیدـنچ  ارجام  نیا  دـندرک .  وا  دزماـن  ارم  دـنداد و  ناـشن  نم  هب  باوخ  رد  هک  یتروص  نآ  تسنیا  تفگ : 

(41  . ) دومن جیوزت  ار  وا  ادخ  رما  هب  فسوی  درک و  ناوج  ار  اخیلز  یلاعت  قح  دش .  ریقف  روک و  ریپ و  اخیلز  دش و  رصم  زیزع 

دیسرپ مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  هیآ  نیا  هب  عجار  نومءام   : 42

ناربمایپ دـیئوگ  یمن  امـش  ایآ  دـسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  زا  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نومءاـم  دـنا :  هتـشون 
يءار نءا  ول ال  اهب  مه  هب و  تمه  دقل  و  تسیچ ؟  شریـسفت  نآرق  هیآ  نیا  سپ  تفگ :  نومءام  يرآ .  دندومرف :  ترـضح  دـنموصعم ؟ 

دقل دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن .  یم  ار  يو  دـصق  دـید ،  یمن  ار  راگدرورپ  ناهرب  رگا  زین  وا  درک و  ار  وا  دـصق  نز  نآ  هبر .  ناـهرب 
نومءاملا لاقف  هیتایال . . .  بنذـب و  مهی  موصعملا ال  اموصعم و  ناک  هنکل  هب ،  تمه  امک  اهب  مهل  هبر  ناـهرب  يءار  نءا  ـال  ول  هب و  تمه 

ار شراگدرورپ  ناهرب  رگا  زین  فسوی  و  تفرگ ،  فسوی  زا  یئوجماک  هب  رـصم  زیزع  رـسمه  دندومرف :  ترـضح  نسحلاابا !  ای  كرد  هللا 
مه هانگ  غارس  هب  دنک و  یمن  هانگ  دصق  زگره  موصعم  دوب و  موصعم  وا  یلو  تفرگ .  یم  میمصت  رصم  زیزع  رـسمه  نوچمه  دید ،  یمن 

(42  . ) نسحلاوبا يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ :  درب و  تذل  خساپ  نیا  زا  نومءام  دور .  یمن 

 . . . هک دوب  یتب  اخیلز  خاک  رد   : 43

اب درک  ساسحا  یئوگ  داتفا ،  تب  هب  نز  نآ  مشچ  ناهگان  دش ،  یم  بوسحم  زیزع  رـسمه  دوبعم  هک  دوب ،  یتب  اخیلز  خاک  رد  دنا  هتـشون 
 ، دـنکفا تب  يور  هب  یـسابل  تساوخرب و  درگن ،  یم  مشخ  اب  ار  شزیمآ  تناـیخ  تاـکرح  دـنک و  یم  هاـگن  وا  هب  هریخ  هریخ  شنامـشچ 

سح و دـقاف  روعـش و  لـقع و  یب  تب  کـی  زا  هک  وت  تفگ :  دروخ و  یناـکت  دروآ ،  دـیدپ  فسوی  لد  رد  یناـفوط  هرظنم  نیا  هدـهاشم 
 ، تسا ربخ  اب  اه  هاگ  تولخ  افخ و  همه  زا  دـناد و  یم  ار  زیچ  همه  هک  مراگدرورپ  زا  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  يراد ،  مرـش  صیخـشت ، 

(43 ( ؟  منکن ایح  مرش و 

دمآ رد  دیفس  ور  هزرابم  نادیم  زا  فسوی   : 44

فطل هب  هانپ  درپس و  ادـخ  هب  ار  دوخ  هکنیا  تسخن  - 1 دمآ :  رد  دیفس  ور  لیلد  هس  هب  هزرابم  نیا  نادیم  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
ای درک و  یم  یگدنز  وا  هناخ  رد  هک  رصم  زیزع  هب  تبسن  یسانش  کمن  هب  هجوت  هکنیا  رگید  - 2 ادخ .  هب  مرب  یم  هانپ  هللاذاعم  لاق  درب  وا 
هب هک  تشاد  نآ  رب  ار  يو  دـیناسر ،  یمارآ  نمءا و  یطیحم  هب  كانتـشحو  هاـچ  رعق  زا  ار  وا  هـک  دـنوادخ  ناـیاپ  یب  ياـهتمعن  هـب  هجوـت 

صالخا اب  مءاوت  یگدنب  فسوی و  يزاسدوخ  هکنیا  موس  - 3 دوشن .  رذگدوز  ياهنافوط  میلست  دشیدنیب و  رتشیب  شیوخ  هدنیآ  هتشذگ و 
ياـه هسوسو  ربارب  رد  گرزب  نادـیم  نیا  رد  هک  دیـشخب  تردـق  هوق و  وا  هب  دوش  یم  هدافتـسا  نیـصلخملا  اـندابع  نم  هنا  هلمج  زا  هک  وا 
نادیم رد  دنهاوخ  یم  هک  يا  هدازآ  ياهناسنا  همه  يارب  تسا  یسرد  نیا  و  دنزن .  وناز  دوب  رو  هلمح  وا  هب  نورب  نورد و  زا  هک  یفعاضم 
ماگنه هب  رگا  دیامرف :  یم  ابیز  هچ  حابـص  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  دنوش .  زوریپ  كانرطخ  نمـشد  نیا  رب  سفن  داهج 

رد و  تسین .  نم  تاجن  هب  يدـیما  دراپـس و  یم  نامرح  جـنر و  هب  ارم  تیمورحم  نیا  منامب  مورحم  وت  يرای  زا  ناطیـش  سفن و  اب  هزراـبم 
هتسخ و ياهندب  اب  هک  یماگنه  داتسرف  داهج  يوس  هب  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  یثیدح 
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دندرک ضرع  هدنام ،  یقاب  اهنآ  رب  ربکا  داهج  هفیظو  یلو  دنداد ،  ماجنا  ار  رغصا  داهج  هک  یهورگ  رب  نیرفآ  دومرف :  دنتشگ  زاب  حورجم 
(44  . ) سفن اب  داهج  دندومرف :  ترضح  تسیچ ؟  ربکا  داهج  ادخ ،  لوسر  يا  : 

دز تمهت  فسوی  ترضح  هب  اخیلز   : 45

 ، ددرگ لئان  فسوی  لاصو  هب  دـیاش  ات  دـش  هجاوم  اخیلز  کـیرحت  رارـصا و  همه  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نوچ  دـنا :  هتفگ 
دریگب ار  وا  ات  تفاتش  درم  گرزب  نآ  لابند  هب  زین  اخیلز  دهد .  تاجن  اخیلز  عورشمان  هتساوخ  نآ  زا  ار  نتشیوخ  داهن و  رارف  هب  اپ  فسوی 

ار فسوی  نهاریپ  درب و  تسد  راچان  هب  دنادرگ  زاب  ار  وا  تسناوتن  دوب و  فسوی  رس  بقع  هک  اخیلز  دندیـسر ،  رد  کیدزن  هک  یماگنه  ، 
دنتفای رد  دزن  ار  اخیلز  رهوش  دـندش ،  جراخ  رد  زا  ود  ره  دومن و  هراپ  بقع  زا  ار  فسوی  نهاریپ  اخیلز  هک  یماگنه  درک ،  هراـپ  بقع  زا 

مرـش نآ  اب  شرهوش  دـش و  شاف  شزار  دـید  اخیلز  هک  یماگنه  تسا .  رهوش  ینعم  هب  یطبق  تغل  هب  دیـس  هک  بابلا  يدـل  اهدیـس  ایفلاو 
هب هتـساوخ  یم  هک  تسا  فسوی  نیا  تفگ :  دوخ  رهوش  هب  دومن و  مهتم  ار  فسوی  هدرک ،  هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  زا  دـش  فداـصم  روآ 

دیاب امتح  هک  تسا  نیا  دـیامن ،  تنایخ  وت  یـصخش  سومان  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  رفیک  و  دـنک !  تنایخ  وت  لـثم  یتیـصخش  سوماـن 
نیا يرآ  میلا  باذـع  وا  نحبـسی  نءا  الا  ءوس  کلهاب  دارا  نم  ءازج  اـم  تلاـق  دـشچب  ار  كاـندرد  باذـع  معط  هکنیا  اـی  دوش و  ینادـنز 

هب ار  فسوی  دنک و  یم  رارقا  دوخ  تمهت  نیا  هب  ادـعب  هکنیا  زا  لفاغ  دـش ،  بکترم  هک  دوب  يرگید  هانگ  دز  فسوی  هب  اخیلز  هک  یتمهت 
زا هک  مدوب  نم  تشگ  رادـیدپ  قح  هک  نونکا  دـیوگ :  یم  اخیلز  نابز  زا  هروس  نیمه  هیآ 51  رد  هکنانچ  دیامن  یم  هئربت  نتـشیوخ  نابز 

(45  . ) مدومن لاصو  بلط  فسوی 

درک عافد  دوخ  زا  فسوی   : 46

یم ایناث  دوب و  هانگ  یب  الوا  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هکنیا  اب  درک  تنایخ  هب  مهتم  ار  فسوی  اـخیلز  هک  دـش  هتفگ  لـبق  ناتـساد  رد 
دومرفن يزیچ  اخیلز  زا  لبق  دنکن  اوسر  ار  اخیلز  دشاب و  هدرکن  يرد  هدرپ  هکنیا  يارب  کلذعم  دـیامن  عافد  دوخ  زا  اخیلز  زا  لبق  تسناوت 

رامـش هب  گرزب  ناهانگ  زا  نآ  كرت  یلقع و  یعرـش و  تابجاو  زا  دوش  یم  وا  قح  عییـضت  بجوم  توکـس  دـنیب :  یم  هک  نونکا  یلو  ، 
نوچ فرط  نآ  زا  دناسرب .  نم  لاصو  هب  ار  دوخ  دنک و  لافغا  ارم  تساوخ  یم  اخیلز  ینعی  وا  دومرف :  درک و  عافد  دوخ  زا  اذل  دور ،  یم 
ریـش هچب  دوش ،  تباث  نیفرط  بذـک  قدـص  ات  دـمآ  رب  نیا  ددـص  رد  دـش  هجاوم  اخیلز  تمهت  اعدا و  اـب  وا  كوکـشم  هرظنم  رـصم  زیزع 
زیزع دـبلطب ،  كدوک  نیا  زا  ار  يرواد  هک  تساوخ  رـصم  زیزع  زا  فسوی  دوب ،  یکیدزن  نآ  رد  رـصم  زیزع  رـسمه  ناگتـسب  زا  يراوـخ 

مالسلا هیلع  حیـسم  نوچمه  راوخ  ریـش  كدوک  هک  یماگنه  اما  تسا ! ؟  نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  هک  تفر  ورف  بجعت  رد  تسخن  رـصم 
تـسین مالغ  فسوی  هک  دش  هجوتم  داد  تسدب  هانگ  یب  زا  راکهنگ  نتخانـش  يارب  ار  سایقم  رایعم و  نیا  دمآ و  رد  نخـس  هب  هراوهگ  رد 

دنتفگ نخس  یکدوک  لاح  رد  هک  دندوب  رفن  راهچ  دندومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا .  هنوگ  ربمایپ  ای  تسا  يربمایپ  هکلب 
-4 داد .  تداهش  دباع  حیرج  یکاپ  هب  هک  يا  هچب  - 3 داد .  تداهش  فسوی  یکاپ  هب  هک  يا  هچب  - 2 نوعرف .  رتخد  رگشیارآ  رسپ  - 1 : 

(46  . ) مالسلا هیلع  حیسم  نبا  یسیع 

دندرک فارتعا  فسوی  یکاپ  هب  رصم  زیزع  راوخریش و  دهاش   : 47

هراپ ولج  فرط  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تفگ  هک  دوب  نیا  نیفرط  بذک  صیخشت  يارب  هار  نیرتهب  راوخریش و  دهاش  نآ  یهاوگ  نومضم 
( . 47  ) نیبذاکلا نم  وه  تقدـصف و  لبق *  نم  دـق  هضیمق  ناک  نا  تسا و  نایوگغورد  زا  فسوی  دـیوگ و  یم  تسار  اخیلز  دـشاب  هدـش 

هراپ ولج  فرط  زا  ار  فسوی  نهاریپ  هدومن و  عافد  دوخ  زا  اخیلز  هتـشاد و  زواـجت  دـصق  فسوی  هک  تسا  نیا  رگناـیب  هرظنم  نیا  هک  ارچ 
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زا فـسوی  و  دـیوگ ،  یم  غورد  اـخیلز  هک  تسنیا  رگناـشن  دـشاب  هدـش  هراـپ  رـس  بقع  تمـس  زا  فـسوی  نهاریپ  رگا  یلو  تسا ،  هدرک 
هب ار  وا  هتشاد  رظن  رد  اخیلز  یلو  هتشاد  تاجن  رارف و  دصق  فسوی  هک  تسا  انعم  نیا  رگنایب  هرظنم  نیا  هک  ارچ  دوب ،  دهاوخ  نایوگتـسار 
هک رصم  زیزع  نیقداصلا .  نم  وه  تبذکف و  ربد  نم  دق  هیصمق  ناک  نا  و  دریگب .  يو  زا  لد  ماک  هتخادنا و  ماد  هب  شسابل  نتفرگ  هلیـسو 

مالـسلا هیلع  فسوی  كرابم  نهاریپ  هجوتم  داد و  صیخـشت  نیتم  ضرغ و  یب  رظن  ره  زا  ار  یهاوگ  هنوگ  نیا  دوب  تیعقاو  قح و  ناهاوخ 
هدش و هراپ  رس  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  دید  هک  یماگنه  تسا ،  هدش  هراپ  ولج  فرط  زا  ای  رس ،  بقع  زا  فسوی  نهاریپ  درگنب :  ات  دش ، 

اریز دشاب  یم  نانز  امش  هلیح  رکم و  زا  اه  يزاس  هنحـص  نیا  تفگ :  وا  هب  دش و  اخیلز  هجوتم  تسا ،  راک  اطخ  اخیلز  هک  درک  ادیپ  نیقی 
درک موکحم  ار  دوخ  رسمه  رصم ،  زیزع  هک  یماگنه  تسا .  گرزب  هداعلا  قوف  یگدنبیرف  يزاس و  هنحص  رظن  زا  نانز  امـش  هلیح  رکم و 
نیا رذـگ و  رد  اخیلز  يراک  اطخ  نیا  زا  تفگ :  راوگرزب  نآ  هب  انمت  شهاوخ و  نابز  اب  دـش و  فسوی  هجوتم  تخانـش  راک  اطخ  ار  وا  و 

ياطخ هانگ و  نیا  يارب  نیئطاخلا  نم  تنک  کنا  کبنذل  يرفغتـسا  و  تفگ :  دـش و  اخیلز  هجوتم  دـعب  نکم !  شخپ  ار  يو  تشز  لمع 
(48  . ) یناراکاطخ زا  وت  ملسم  روط  هب  نوچ  نک  رافغتسا  دوخ 

اشگ لکشم  ای  دوب  نهاریپ  نهاریپ ،  نیا   : 48

تالاح نیرت  ینارحب  رد  هک  تسا  راگدرورپ  عیسو  تیامح  نامه  دهد  یم  ام  هب  فسوی  ناتـساد  زا  شخب  نیا  هک  يرگید  گرزب  سرد 
دنک هشیپ  اوقت  یـسک  ره  بستحیال .  ثیح  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  دیامرف :  یم  میرک  نآرق  دباتـش .  یم  ناسنا  يرایب 
درک یمن  رواب  چیه  هک  یفرط  زا  ینعی  دهد .  یم  يزور  وا  هب  درک  یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  دهد و  یم  رارق  وا  يارب  یشیاشگ  هار  دنوادخ 
زور کی  - 1 هک :  يزاـس  هثداـح  نهاریپ  ناـمه  ددرگ ،  وا  تئارب  یکاـپ و  دنـس  نهاریپ  فاکـش  دوـش و  یم  ادـیپ  وا  يارب  دـیما  هنزور  : 

 . ندوب هراپ  رطاخ  هب  ار  رصم  زیزع  نارسوه  رسمه  رگید  زور  - 2 دنک .  یم  اوسر  ندوبن  هراپ  رطاخ  هب  ردپ  هاگشیپ  رد  ار  فسوی  ناردارب 
یم رفس  ناعنک  هب  رصم  زا  یهاگ  حبص  میـسن  هارمه  نآ  يانـشآ  يوب  و  تسا ،  بوقعی  غورف  یب  ياه  هدید  نیرفآ  رون  رگید ،  زور  و  - 3

هاگآ اه  نآ  قمع  زا  سک  چیه  هک  دراد  يا  هیفخ  فاطلا  ادخ  لاح ،  ره  هب  دهد ،  یم  ریـشب  تئیه  مودق  هب  تراشب  ار  یناعنک  ریپ  دـنک و 
لباق دارفا  نیرتدنمشوه  یتح  سک  چیه  يارب  هک  دوش  یم  نوگرگد  نانچ  اه  هنحص  دزو ،  یم  فطل  نیا  میـسن  هک  یماگنه  هب  تسین و 
يارب ار  یتلم  یگدـنز و  ریـسم  توبکنع ،  رات  دـنچ  دوش :  یم  یهاگ  تسین  یمهم  زیچ  هک  شیکچوک  مامت  اـب  نهاریپ  تسین  ینیب  شیپ 

نومضم هب  عوضوم  نیا  دش و  عقاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  روث و  راغ  ناتـساد  رد  هکنانچنآ  دنک ،  یم  ضوع  هشیمه 
نع هافخ  قدـی  یفخ  فطل  نم  مک هللا  و  - 1 میناوخ :  یم  تسا  بوسنم  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هب  هک  یناوید  رد  هک  تسا  یثیدـح 

عزجت و ال  یبنلاب 4 - لسوت  اذا  نوهی  بطخ  لکف  یبنلاب  لسوت  یلعلا 3 - درفلا  دحاولاب  قثف  اموی  لاوحالا  کل  تقاض  اذا  یکزلا 2 - مهف 
صخش كرد  زا  نآ  ندوب  ناهنپ  یلو  تسا  ادخ  يارب  هک  يا  هدیـشوپ  فطل  اسب  هچ  ینعی  یفخ 1 - فطل  نم  مکف هللا  بطخ  بان  ام  اذا 
لسوت ربمایپ  هب  - 3 نک .  دامتعا  گرزب  درف  دـحاو  يادـخ  هب  دـیدرگ  هتـسب  وت  رب  اه  هراچ  هار  يزور  رگا  - 2 دـشاب .  یم  یفخم  كریز 

یگرزب رما  هک  یماـگنه  هب  - 4 دوش .  لسوت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  یماـگنه  دوش ،  لهـس  یگرزب  راـک  ره  هک  يوج 
(49  . ) تسا ادخ  يارب  هک  یفخ  فطل  اسب  هچ  اریز  نکم !  يربص  یب  دیآ  شیپ 

دندرک شاف  ار  اخیلز  رادرک  اهنز   : 49

زیزع ماقم  یسایس و  تیصخش  تیثیح و  ات  داهن  اخیلز  شرـسمه  ياطخ  يور  شوپرـس  دش  هتفگ  هیآ 29  رد  هکنانچ  رـصم  زیزع  هکنیا  اب 
رامـش هب  نانآ  هرمز  زا  مه  رـصم  زیزع  هک  نایرابرد  نانز  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  اخیلز  ياطخ  سوک  کلذ  عم  دوشن  راد  هکل  شندوب  رـصم 

و تسا ،  هدش  وا  تبحم  قشع و  ریسا  دیدرگ و  دوخ  دیرخ  رز  مالغ  هتخاب  لد  اخیلز  دنتفگ :  رهش  نانز  دوب .  دنـسپان  تشز و  تفر ،  یم 
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دش هتفگ  نیبم .  لالض  یف  اهارنل  انا  ابح  اهفغـش  دق  مینیب  یم  هارمگ  ینز  تلع  نیا  هب  ار  اخیلز  ام  دنک ،  یم  توعد  یئوجماک  يارب  ار  وا 
دنتخاس شاف  ار  وا  رسمه  زار  دنتخادرپ و  يرد  هدرپ  هب  رـصم  زیزع  میمـصت  مغر  یلع  دندوب و  سامت  رد  اخیلز  اب  هک  دندوب  نز  رفن  جنپ  : 

رسمه وا 4 - يراوس  ياه  لام  نابهگن  رـسمه  وا 3 - ياونان  زاـبخ و  هجوز  رصم 2 - زیزع  یقاس  رـسمه  - 1 زا :  دـندوب  ترابع  نانز  نآ 
نامه دنک  ادیپ  زرد  تشز  راک  یتسیاب  یم  هک  اجنآ  زا  یلو  هتسناد  یم  دوخ  زار  مرحم  ار  نانز  نآ  اخیلز  وا  نابرد  هجوز  وا 5 - نابنادنز 

(50  . ) دندیدرگ اخیلز  ياطخ  راشتنا  لماع  نانز 

دندیرب ار  دوخ  ياه  تسد  اهنز   : 50

يارب درک و  توعد  ار  اهنآ  داتـسرف و  نانآ  غارـس  هب  دننک  یم  تبیغ  دننز و  یم  فرح  وا  رـس  تشپ  رـصم  نانز  دینـش  اخیلز  هک  یماگنه 
 : تفگ فسوی  هب  ماگنه  نامه  رد  داد و  یئوقاچ  نانآ  زا  کی  ره  هب  هویم  ندروخ  ندـنک و  تسوپ  يارب  درک و  اـیهم  یهاـگ  هیکت  ناـنآ 

لامج و هب  نانز  مشچ  دـش و  دراو  سلجم  نآ  رد  فسوی  ترـضح  هک  یماگنه  نهیلع  جرخا  تلاق  اـیب و  ناـنز  سلجم  رد  وش و  جراـخ 
تیـصخش و هنربکا  هنیءار  اـملف  دـندید  تیـصخش  اـب  گرزب و  هداـعلا  قوف  تهج ،  ره  رظن و  ره  زا  ار  راوگرزب  نآ  داـتفا  فسوی  لاـمک 

ياه تسد  و  دندش ،  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  داد  رارق  ریثءات  تحت  ار  نانز  نآ  يردـق  هب  فسوی  لامک  لامج و  یگتـسیاش و  یگتـسجرب و 
هتخابلد يوحن  هب  نانز  نآ  نهیدـیا .  نعطق  و  دـندرک ؟  عطق  دنتـشاد  تسد  رد  هویم  ندروخ  يارب  هک  یئاهوقاچ  نآ  هلیـسوب  ار  نتـشیوخ 

يا هتشرف  هکلب  تسین ،  رشب  نیا  دنتفگ :  دندرک و  راکنا  ار  ترضح  نآ  ندوب  رـشب  هک  دندش  فسوی  لامک  لامج و  تیـصخش و  ماقم و 
ار توعد  نآ  اخیلز  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخب  دعب  هیآ  زا  هک  ( . 51  ) میرک کلم  الا  اذه  نا  ارشب  اذه  ام  شاح هللا  نلق  راوگرزب و  تسا 

موکحم دـندوب  هدرک  وا  زا  هک  یتمالم  تبیغ و  هرابرد  ار  نانآ  دـیامن و  دوخ  دردـمه  زین  ار  ناشیا  ات  دروآ  لمع  هب  نانآ  زا  روظنم  نیدـب 
یکی ره  هب  اخیلز  هک  هدـمآ  تیاور  رد  دـندش .  موکحم  التبم و  اخیلز  دردـب  مه  نانز  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  الماک  هیآ 33  رد  هک  دنک 

سلجم هب  فسوی  نوچ  دـیهدب ،  وا  هب  دـیربب و  ار  جـنرت  زا  یتمـسق  کی  ره  امـش  دـمآ  فسوی  نوچ  تفگ  داد و  يدراک  یجنرت و  کی 
رفن نانز 40  دنا :  هتفگ  یضعب  دندیرب .  جنرت  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دندش و  شوهدم  دندش و  وا  لامج  وحم  اهنآ  همه  دش  دراو  نانز 
ملعا هللا  و  دندید .  هدیرب  ار  دوخ  ياه  تسد  دندمآ  دوخ  هب  نوچ  دندرک و  ادج  ار  دوخ  تسد  ناشیا  زا  یضعب  دندرم و  نز  هک 9  دندوب 

(52  ) هّلل

دیدرک تمالم  ارم  هک  تسا  مالغ  نامه  وا   : 51

التبم نم  درد  هب  همه  دیزادنیب  نم  بوبحم  قوشعم و  هب  هاگن  کی  امـش  رگا  دنک :  تباث  نانز  هب  هک  دوب  نیا  توعد  نیا  زا  اخیلز  روظنم 
لامج وحم  هرابکی  هب  دوخ و  یب  دوخ  زا  همه  نانز  نآ  دید  هک  نونکا  مراد ،  راک  رس  وا  اب  زور  هنابـش  هک  نم  هب  دسر  هچ  ات  دش  دیهاوخ 

هب هک  یقشع  تلع  هب  ارم  امـش  هک  تسا  یناوج  نامه  نیا  تفگ :  درک و  هدافتـسا  تفرگ و  هجیتن  تیعقوم  نآ  زا  دندش  فسوی  لالج  و 
دیئامن شنزرـس  اه  هتـشذگ  ریظن  ارم  دیابن  اعبط  دیا و  هداد  تسد  زا  لد  نم  قوشعم  يارب  مه  امـش  هک  نونکا  دیدرک  تمالم  مدـیزرو  وا 

وا هنافـسءاتم  یلو  مریگب  وا  زا  لد  ماـک  منک و  لاـفغا  ار  فسوی  متـساوخ  مدوبر و  ناـگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  هک  مدوب  نم  میوگ :  یم 
هب نم  هک  ار  هچنآ  رگا  اـنیقی  ( 53  ) مصعتـساف هسفن  نع  هتدوار  دقل  درکن و  لصاح  ارم  دارم  تشادن و  رب  ینمادـکاپ  تمـصع و  زا  تسد 

امتح هکنیا  - 1 دـش :  دـهاوخ  التبم  تازاجم  عون  ود  هب  دـهدن  ماجنا  دـناسرب  دوخ  لاصو  هب  ارم  میوگ :  یم  منک و  یم  رما  یناعنک  مـالغ 
ننجـسیل و هورمآ  ام  لعفی  مل  نئل  و  دور .  رامـش  هب  کچوک  ریقح و  دارفا  زا  ماقم  هاج و  رظن  زا  دـیاب  اـعطق  هکنیا  - 2 دوش .  ینادنز  دیاب 

(54  . ) نیرغاصلا نم  انوکیل 
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دندرک توعد  یئوجماک  هب  ار  فسوی  اهنز  مامت   : 52

 : دومرف فسوی  دوش .  ینادـنز  دـیاب  دـناسرن  دوخ  لاصو  هب  ارم  فسوی  رگا  تفگ :  هک  دـش  هجاوم  اخیلز  دـیدهت  اب  فسوی  هک  یماگنه 
نیا ینوعدی  هملک  زا  دـننک  یم  توعد  نآ  ماجنا  هب  ارم  نانز  نیا  هک  یعورـشمان  لمع  نیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نادـنز  اراگدرورپ ! 
نانز هکلب  تسا  هدرک  یم  توعد  نتـشیوخ  یئوجماک  يارب  ار  فسوی  هک  هدوبن  اخیلز  اهنت  دوش :  یم  هدافتـسا  دننک  یم  توعد  ارم  نانز 

هک یماگنه  دنیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دندروآ .  یم  لمع  هب  راوگرزب  نآ  زا  ار  یتوعد  نینچ  کی  دندید  ار  فسوی  هک  رگید 
يوزرآ زا  ار  راوگرزب  نآ  دنداتـسرف و  فسوی  دزن  دنوش  ربخاب  رگید  نانز  هکنیا  نودب  ناشیا  زا  کی  ره  دندش  جراخ  اخیلز  دزن  زا  نانز 

کی ره  دنتساوخ :  هزاجا  اخیلز  زا  دندید  ار  فسوی  نانز  هک  یماگنه  تسا ،  يرگید  لوق  دندومن .  هاگآ  نتـشیوخ  یئوجماک  ترایز و 
وا داد ،  یم  ناشیا  زا  کی  ره  هب  ار  هزاجا  نیا  اخیلز  یلو  دیامن  توعد  اخیلز  یئوجماک  يارب  ار  فسوی  دـنک و  تولخ  فسوی  اب  نانآ  زا 

توعد ارم  امومع  نانز  نیا  یننوعدی  دیوگ  یم  فسوی  ترـضح  اذـل  درک و  یم  توعد  نتـشیوخ  یئوجماک  يارب  ار  فسوی  تفر و  یم 
زا ایناث  دوب  نانآ  مکح  هب  موکحم  ارهاظ  اخیلز و  رـصم و  زیزع  دـیرخ  رز  مالغ  ارهاظ  بسحب  ـالوا  مالـسلا  هیلع  فسوی  نوچ  دـننک .  یم 
نم زا  ار  نانز  نیا  گنرین  وت  رگا  اراگدرورپ !  تفگ :  درک و  دادمتـسا  اناوت  يادـخ  زا  اذـل  دوبن ،  ناما  رد  اخیلز  تاـماهتا  هلیح و  رکم و 

یکی ددرگ و  هدولآ  انز  نیا  هب  نآ  رابجا  تاماهتا و  سرت  زا  مندوب و  دیرخ  رز  مالغ  فوخ  زا  نم  نماد  هک  دور  یم  نآ  میب  يزاسن  رود 
نم نکا  نهیلا و  بصا  نهدیک  ینع  فرصت  الا  میآ و  رامش  هب  لهاج  دارفا  فیدر  رد  هک  تسا  نیا  یگدولآ  نیا  بیع  رطخ و  اهدص  زا 
ایند ملاع  عورـشم  ياه  تذـل  هب  یتح  ار  ترخآ  ملاع  یمئاد  ياهتمعن  تذـل و  هاگ  چـیه  ملاـع  لـقاع و  ناـسنا  هک  ارچ  ( 55  . ) نیلهاجلا

ناسنا ياپ  ثداوح  هک  یعقاوم  رد  تالکشم  لاگنچ  رد  يراتفرگ  ماگنه  هب  ایند .  یناف  عورـشمان و  ياه  تذل  هب  دسر  هچ  ات  داد  دهاوخن 
تفه دندومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسج .  ادمتـسا  وا  زا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  اهنت  دناشک  یم  اه  هاگترپ  بل  هب  ار 

هک یناوج  لداع 2 - ياوشیپ  - 1 تسین .  وا  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  نآ  دهد  یم  رارق  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  اهنآ  ادخ  هک  دـنهورگ 
نآ زا  هک  یماگنه  و  دراد ،  دنویپ  ادخ  تدابع  زکرم  دجسم و  هب  وا  بلق  هک  یسک  - 3 تسا .  هتفای  شرورپ  ادخ  یگدنب  رد  رمع  زاغآ  زا 
ادج ماگنه  هب  دننک و  یم  راک  ادحتم  ادخ  نامرف  تعاطا  قیرط  رد  هک  يدارفا  - 4 دندرگ .  زاب  نآ  هب  ات  تسا  نآ  رکف  رد  دوش  یم  جراخ 

ساسحا رطاخ  هب  راگدرورپ  مان  ندینـش  ماگنه  هب  هک  یـسک  - 5 تسا .  رارق  رب  نانچمه  اهنآ  يونعم  داحتا  هتـشر  زین  رگیدـکی  زا  ندـش 
شیوخ يوس  هب  ار  وا  یلامج  بحاص  ابیز و  نز  هک  يدرم  - 6 دوش .  یم  ریزارس  وا  نامشچ  زا  کشا  هرطق  ناهانگ  زا  سرت  ای  تیلوئسم 

ار دوخ  هقدص  دنک و  یم  نادـنمزاین  هب  کمک  هک  یـسک  - 7 تسا .  ام  ناتـساد  دهاش  هک  مسرت  یم  ادـخ  زا  نم  دـیوگب  وا  دـنک  توعد 
(56  . ) دوشن ربخ  اب  هداد  تسار  تسد  اب  هک  يا  هقدص  زا  پچ  تسد  هک  نانچ  نآ  دهد ،  یم  یفخم 

دوش نادنز  هناور  فسوی  دنتفرگ  میمصت   : 53

هناصلاخ ياعد  نیا  شراگدرورپ  دیامرف :  یم  هک  نانچنآ  تفاتـش ،  شیرایب  قح  فطل  تشاذگن و  اهنت  لاح  نیا  رد  ار  فسوی  دـنوادخ 
وه هنا  تسا  اناد  تسا و  اونش  وا  هک  ارچ  نهدیک .  هنع  ترصف  دینادرگب  وا  زا  ار  اهنآ  هشقن  رکم و  و  هبر .  هل  تباجتساف  درک  تباجا  ار  وا 

هتشون دناد .  یم  ار  اهنآ  لکشم  لح  هار  مه  تسا و  هاگآ  اهنآ  نورد  رارسا  زا  مه  دونـش و  یم  ار  ناگدنب  ياهـشیاین  مه  میلعلا .  عیمـسلا 
نادنز هب  يزور  هس  ای  ود  ار  فسوی  هک  تسنیا  راک  حالـص و  هک  دـنتفگ  اخیلز  هب  فسوی  زا  یئوجماک  هب  نانز  يدـیماان  زا  دـعب  هک  دـنا 

هچ < font  . / دراذگ وت  نامرف  هب  میلست  رس  دنادب و  ار  تمعن  همه  نیا  یتحار و  ردق  دوش و  مار  یتخس  تضایر و  ببس  هب  هک  يزادنیب 
نیا زا  تفگ  دـمآ و  رـصم  زیزع  دزن  درک و  لوبق  ار  اـهنآ  نانخـس  اـخیلز  مرن  شنهآ  ددرگ  هروکناز  دوب  مرگ  وا  رب  ار  نادـنز  زاـس  هروک 
مدرم ات  يزادنیب  نادنز  هب  منیک و  راتفرگ  ریجنز  دنب و  دیق و  هب  ار  وا  هک  تسنآ  حالـص  دراد و  ترفن  وا  زا  نم  عبط  ما و  هدش  ماندب  مالغ 
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نادنز هب  ار  وا  هک  درک  مکح  درک و  لوبق  ار  وا  نخس  رـصم  زیزع  موش ،  تحار  مدرم  تمالم  زا  نم  تسا و  راک  هانگ  وا  هک  دننک  نامگ 
مالـسلا هیلع  فسوی  یهانگ  یب  ینمادـکاپ و  ياه  هناشن  مئالع و  هکنآ  زا  دـعب  دـیامرف  یم  فسوی  هروس  هیآ 35  رد  نآرق  هک  دـنزادنا . 

کی ات  ار  فسوی  امتح  رـصم  زیزع  دیاب  هک  دش  بیوصت  روطنیا  دیدرگ  راکـشآ  حضاو و  ناشیا  هتـسد  راد و  اخیلز و  رـصم و  زیزع  يارب 
(57  . ) دیامن ینادنز  یمولعم  تدم 

دندنادرگ اهرازاب  رد  ار  فسوی   : 54

مالغ نیا  ياپ  تسد و  هب  ات  زاسب  مکحم  يا  هلسلس  نارگ و  دنب  تفگ ،  يرگنهآ  هب  اخیلز  فسوی ،  ندیـشک  دنب  دیق و  هب  يارب  دنا  هتفگ 
نیا هکلم ،  يا  تفگ :  تخادنا  فسوی  ياپ  تسد و  هب  یهاگن  رگنهآ  هک  یتقو  مهد .  یلام  شوگ  نادنز  رد  ار  وا  يزور  دـنچ  مدـنبب و 
دیق رگنهآ  ینک .  یم  محر  ناینادنز  رب  وت  تفگ :  دیشک و  دایرف  وا  رس  رب  اخیلز  درادن .  نادنز  يورین  تردق و  مکحم و  دنب  تقاط  رـسپ 

يدانم دندینادرگ و  رـصم  رازاب  رد  دندرک و  راوس  يرتش  رب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  اخیلز  دـندز و  فسوی  ياپ  تسد و  هب  تخاس و  دـنب  و 
دشاب و مولعمان  لوهجم و  ات  دیـشوپ  سردنم  هماج  اخیلز  تسنیا .  وا  يازـس  دنک  تنایخ  هدارا  زیزع  هاگراب  مرح و  رد  سک  ره  دز ،  ادص 

ناهگان هداـهن  وا  ياـپ  رب  نارگ  دـنب  ریجنز و  دنتـسب و  فسوی  ندرگ  رب  تسد  دـنک ،  یم  هچ  فسوی  دـنیبب  اـت  داتـسیا  فسوی  هار  رـس  رب 
اب منادرگرـس و  تبرغ  رد  ناردارب  يافج  زا  مناغفا و  هلاـن و  اـب  ردـپ  مغ  زا  یهاـگآ و  راـک  رـس  زا  وت  یهلا  تفگ :  دز و  يا  هلاـن  فسوی 
يا تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  منیب .  یمن  يا  هراـچ  وت  ترـضح  هب  يراـی  تناعتـسا و  زج  منادـنز  دـنب و  هب  راـتفرگ  نیا  دوجو 

يافج زا  ینک و  هشیدنا  نادنز  یئان  گنت  زا  ادابم  تسا  رویز  ندرگ  هب  ار  ناریـش  تسا  يدنب  هلـسلس  روخم .  مغ  ریجنز  دـنب و  زا  فسوی 
هار رس  رب  اخیلز  فسوی  يا  دومرف :  لیئربج  تسا .  تشهب  غاب  دلخ  ضایر  وت  يارب  نادنز  يایاوز  هب  ندش  دراو  هک  يوش  نیگهودنا  دیق 

ینک و شرت  دوخ  يور  ادابم  فسوی  يا  دروآ ،  یهاوخ  عیفش  تاجن  يارب  ار  یسک  هچ  درک و  یهاوخ  عزج  هنوگچ  دنک  هاگن  ات  هتـسشن 
رب ار  نادنز  نآ  نکم  ات  دنرب  یم  نادنز  هب  ناتـسلگ  زا  ار  وت  هک  ینادب  ادابم  نک ،  مسبت  شاب و  نادنخ  نک و  الاب  رـس  ینک و  وربا  هب  مخ 

تفگ یم  یکی  دندوب ،  فسوی  لاح  رگ  هراظن  نز  درم و  رفن  رازه  دـص  دودـح  دـندرب  رازاب  فرط  هب  ار  فسوی  نوچ  منک .  ناتـسلگ  وت 
يرگید یناـعنک و  بیرغ  نیا  تسد  زا  هآ  هک  دز  یم  هرعن  یکی  هراوآ ،  تسا و  مورحم  تفگ  یم  يرگید  هراـچ ،  یب  تسا و  مولظم  هک 

هک دنتفگ  یم  یضعب  تسا .  یگنس  لد  یمحر و  یب  هچ  نیا  هک  دز  یم  دایرف  یسک  یهاگ  ینادنز ،  ریسا  نیا  زا  فیح  هک  درک  یم  هلان 
قشع هتفشآ  هناوید و  لاحلا  یف  داتفا  فسوی  لامج  رب  شمشچ  هک  سک  ره  و  دنترـسح ،  رد  شنتفرگ  شوغآ  هب  يارب  يور  ابیز  ناروح 

وا رب  رصم  زیزع  هک  یناعنک  تسا  یمالغ  نیا  دز  ادص  یچراج  يدانم و  دیسر  اخیلز  لباقم  فسوی  نوچ  هک  هدش  تیاور  تشگ .  یم  وا 
زا ینامرفان  نیا  نامحر و  بضغ  زا  تسا  رتهب  يراخ  نیا  وگب  هدـب و  ار  يدانم  باوج  فسوی  يا  تفگ :  دـمآ و  لـیئربج  هدرک .  بضغ 

میناسرب و اخیلز  شوگ  هب  ار  وت  يادص  تردق  لامک  اب  ام  ات  تسا  رتهب  منهج  سابل  ندیـشوپ  نازوس و  شتآ  هب  ندیـسر  ادخ و  تیـصعم 
گنت کیرات و  ینادنز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  نابنادنز  هب  تشگرب و  هناخ  هب  تحاران  دیچیپ و  دوخ  هب  دینـش  ار  فسوی  يادص  اخیلز  نوچ 

(58  . ) دندرب نادنز  هب  ار  فسوی  سپ  دینک ،  يریگتخس  وا  رب  نان  بآ و  زا  دیهد و  ياج 

درک نادنز  رد  یئاعد  هچ  هدوب و  اجک  فسوی  ترضح  نادنز   : 55

نآ تفر ،  یم  رامش  هب  رصم  هزیج  ياه :  هیرق  زا  ریصوب  دوب و  ریـصوب  رد :  فسوی  ترـضح  نادنز  دیوگ :  یم  يزیرقم  ططخ  باتک  رد 
ود رثا  تسا و  هدوب  ناکم  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  نادنز  دنیوگ :  یم  امومع  دنشاب  یم  شناد  عالطا و  لها  هک  رصم  مدرم  زا  هتسد 

-2 دوب .  ینادنز  اجنآ  رد  لاس  تفه  تدم  هک  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نادنز  - 1 دـشاب .  یم  دوجوم  ناکم  نیا  رد  ناربمایپ  زا  رفن 
هیلع قداص  ترضح  مالسلا .  هیلع  یسوم  دجسم  هب  تسا  فورعم  هک  دش  هداهن  انب  يدجسم  اجنآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رثا 
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زا دعب  تفگ :  وا  هب  دمآ و  راوگرزب  نآ  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  دوب ،  نادنز  رد  فسوی  ترـضح  هک  یماگنه  نآ  رد  دندومرف :  مالـسلا 
هار و کی  ایادـخ !  راب  بستحاـال .  ثیح  نم  بستحا  ثیح  نم  ینقزرا  اـجرخم و  اـجرف و  یل  لـعجا  مهللا  ناوخب .  ار  اـعد  نیا  زاـمن  ره 

(59  . ) نک اطع  يزور  قزر و  مرادنپ  یمن  هک  یتهج  نآ  زا  مرادنپ و  یم  هک  یتهج  نآ  زا  ارم  هدب و  رارق  نم  يارب  یجرف 

دش فسوی  هب  هک  یئاه  تبحم  ررض   : 56

فسوی ترضح  مراد !  یم  تسود  ار  وت  هداعلا  قوف  نم  تفگ :  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هب  نابنادنز  دومرف :  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 
ارم ما  هلاخ  دش  ببس  هک  دوب  تبحم  نیمه  تسا .  هدوب  اه  نتـشاد  تسود  تبحم و  نیمه  تلع  هب  هدش  نم  راچد  تبیـصم  هچنآ  دومرف : 
هک دوب  رصم  زیزع  رـسمه  تبحم  نیمه  دننک .  يدوسح  نم  هب  تبـسن  مناردارب  دش  بجوم  هک  دوب  يردپ  تبحم  نیمه  دربب .  تقرـس  هب 

نادنز بجوتسم  نم  هچ  يارب  تفگ :  درک و  تیاکش  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دنا :  هتفگ  دیدرگ !  نم  ندش  ینادنز  ثعاب 
زا نانز  نیا  هک  یتوعد  نیا  زا  نم  يارب  نادنز  اراگدرورپ  یتفگ :  يدرک و  باختنا  ار  نادـنز  تدوخ  درک :  یحو  وا  هب  دـنوادخ  موش ؟ 

دشاب یم  رتهب  میارب  دننک  یم  نم  زا  نانز  نیا  هک  یتوعد  نیا  زا  تیفاع  ایادخ !  یتقگن  ارچ  فسوی !  يا  تسا .  رت  بوبحم  دننک  یم  نم 
(60 . )

دندرک هیرگ  رایسب  هک  يرفن  جنپ   : 57

رثا هک  درک  هیرگ  تشهب  قارف  زا  يردقب  مدآ  ترـضح  - 1 دندرک :  هیرگ  رایسب  هک  دندوب  رفن  جنپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یئاـنیب هک  دومن  هیرگ  فسوی  قارف  زا  يردـق  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  - 2 دـنام .  یقاب  شکرابم  تروص  ياـه  هنوگ  رد  کـشا 

وا هیرگ  زا  نادـنز  لها  هک  تخیر  کشا  شیوخ  ردـپ  قارف  زا  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  - 3 داد و . . .  تسد  زا  ار  دوـخ  مـشچ 
نیا راوگرزب  نآ  و  شاب ،  مارآ  بش  نک و  هیرگ  زور  ای  شاب  تکاس  زور  نک و  هیرگ  بش  ای  دـنتفگ :  راوگرزب  نآ  هب  دـندش و  تحاران 
لها هک  دومن  هیرگ  ردپ  قارف  زا  يردقب  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  - 4 تفریذپ .  ار  داهنشیپ 

هب وناب  نآ  دعب  يدرک !  هتسخ  تا  هیرگ  ترثک  تلع  هب  ار  ام  وت  دنتفگ :  همولظم  نآ  هب  دندش و  هتـسخ  ریظن  یب  يوناب  نآ  هیرگ  زا  هنیدم 
تدم 20 مالسلا  هیلع  نیسحلا  نبا  یلع  ترضح  - 5 تشگ .  یم  رب  تخیر و  یم  کشا  بلق  یفشت  هزادنا  هب  تفر و  یم  ادهش  ربق  يوس 
 ، تخیر یم  کشا  هکنیا  رگم  دش  یمن  هداهن  ترـضح  نآ  ولج  یماعط  هاگ  چیه  درک ،  یم  هیرگ  شراوگرزب  ردـپ  رب  لاس  لهچ  ای  لاس 

كاله هیرگ  زا  ار  دوخ  وت  هک  مسرت  یم  نم  هللا  لوسر  نب  ای  تفگ :  یم  ترضح  نآ  هب  راوگرزب  نآ  مالغ  هک  دوب  هدیـسر  یئاج  هب  راک 
یم ادخ  زا  یئاهزیچ  نم  منک ،  یم  تیاکـش  هب  ار  دوخ  هودـنا  مغ و  نم  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :  شباوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یئامن ! 

رد دـیامن .  یم  دودـسم  ار  میولگ  هار  هیرگ  هکنیا  رگم  میآ  یمن  همطاف  نادـنزرف  هاگلتق  دای  هب  هاـگ  چـیه  نم  دـیناد ،  یمن  امـش  هک  مناد 
وا هب  رسپ  هدزاود  دنوادخ  دوب ،  ربمغیپ  رـسپ  دوب ،  ربمایپ  بوقعی  دندومرف :  دوخ  مالغ  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  هدمآ  رگید  تیاور 

دیفـس شرـس  يوم  دش و  هدیمخ  شرمک  انیبان و  شمـشچ  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  دوب ،  ناهنپ  شمـشچ  شیپ  زا  اهنآ  زا  یکی  دومرف ،  اطع 
هنوگچ دنداتفا ،  كاخ  يور  هدش  هتشک  همه  مدید  ار  مناشیوخ  زا  رفن  هدفه  ار  مردارب  ردپ و  نم  اما  دوب .  هدنز  شرسپ  هکنآ  لاح  دش و 

(61  . ) ددرگ فرطرب  منزح  دوش و  مک  ما  هیرگ 

تخود یم  ار  نابنادنز  هراپ  سابل   : 58

ربص دیـشاب و  لد  شوخ  دومرف :  نابنادنز  هب  دومن  هدهاشم  هدرم  لد  گنت و  لد  ار  نابنادنز  دـندرک :  نادـنز  دراو  ار  زیزع  فسوی  نوچ 
داد يرادلد  رایسب  ار  اهنآ  دنایامن و  یم  یشیاشگ  جرف و  دوز  ياه  يدوزب  دنوادخ  دومرف  دهد و  یم  ار  امش  شاداپ  دزم و  ادخ  هک  دینک 
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فـسوی نم  دومرف :  ترـضح  یتسیک ؟  وت  ناوج  يا  تنا ،  نمف  وخ  وکین  یئورابیز و  هچ  وت  داب ،  وت  رب  ادخ  تمحر  دنتفگ  ناینادنز  هک 
کی ره  لاوحا  دقفت  دوب و  ناینادنز  لاح  دهعتم  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  متسه .  لیلخ  میهاربا  دنزرف  قاحسا و  دنزرف  بوقعی  دنزرف 

(62  . ) داد یم  یئوج  لد  تخود و  یم  ار  نانآ  ياهسابل  دومرف و  یم  هجلاعم  تفر و  یم  نارامیب  تدایعب  دروآ و  یم  اجب  ار 

میدید باوخ  ام  دنتفگ  ود  ره   : 59

ناوج ود  نآ  زا  یکی  هک  دندش  ینادـنز  راوگرزب  نآ  اب  زور  نامه  رد  ناوج  ود  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ندـش  ینادـنز  اب  نامزمه 
ار هاشداپ  دـنا :  هتـساوخ  یم  هکنیا  ماهتا  هب  ناوج  ود  نیا  دوب ،  هاـش  ياذـغ  هناـخزپشآ و  لوئـسم  يرگید  هاـشداپ و  هناـخ  رادـبآ  لوئـسم 

ملع زا  دننیبب  دمآ  دهاوخ  ادعب  ار  باوخ  هک  نیا  زا  لبق  ناشیا  دندوب ،  هدش  ینادـنز  تیانج و  زا  لبق  صاصق  هب  موکحم  دـنیامن  مومـسم 
ملاع رد  نم  تفگ :  فسوی  ترـضح  هب  دوب  هاشداپ  یـشاب  رادبآ  هک  نانآ  زا  یکی  ادعب  دـندوب  هدـش  هاگآ  فسوی  ترـضح  باوخ  ریبعت 

ترـضح يارب  ار  دوخ  باوخ  ( 63  . ) ارمخ ینارا  ینا  امهدـحا  لاـق  مریگ  یم  نآ  زا  رمخ  مهد و  یم  راـشف  ار  روـگنا  هک  مدـید  باوـخ 
دنروخ و یم  نآ  زا  ناگدـنرپ  هک  منک  یم  لمح  مرـس  زارف  رب  ار  نان  يرادـقم  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  نم  تفگ :  درک و  لقن  فسوی 

یم اضاقت  اذل  مینیب ،  یم  راتفر  کین  دارفا  زا  رظن  ره  زا  ار  وت  ام  نوچ  ( 64  . ) هنم ریطلا  لکات  ازبخ  یسءار  قوف  لمحا  ینارا  ینارخالا  لاق 
 ، دزادرپب ناوج  ود  نآ  باوخ  ریبعت  هب  هکنیا  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  یئاـمن .  هاـگآ  ناـمباوخ  لـیوات  ریبعت و  زا  ار  اـم  مینک 

دارفا زا  شندوب  رازیب  زا  ار  نانآ  ایناث  تخاس و  هجوتم  دوب  هداد  میلعت  راوگرزب  نآ  هب  ادـخ  هک  باوخ  ریبعت  ملع  هعـسوت  هب  الوا  ار  ناـشیا 
دوب نیا  فسوی  ترـضح  روظنم  دمآ .  دهاوخ  هدنیآ  تایآ  رد  هکنانچ  دومن  ریبعت  ار  ناشیا  باوخ  موس  هلحرم  رد  درک و  هاگآ  نامیا  یب 

هک دوب  نیا  راوگرزب  نآ  باوخ  ریبعت  ملع  هعـسوت  زا  یتمـسق  اما  دـنک ،  ماـمت  ناـنآ  هب  ار  یتسرپاـتکی  تجح  ناـشباوخ  ریبعت  زا  لـبق  هک 
ریبعت زا  ار  امش  نم  دسرب  امـش  هب  دشاب و  هدش  امـش  يزور  قزر و  باوخ ،  رد  ای  يرادیب  رد  هک  یئاذغ  ماعط و  نآ  هکنیا  زا  لبق  دومرف : 
هیحان زا  متفگ  امش  يارب  هک  یباوخ  ریبعت  یبیغ و  رابخا  نیا  مهد  یم  امـش  هب  ار  نآ  یبیغ  ربخ  میامن و  یم  هاگآ  نآ  ماجنارـس  لیوات و  و 

امم امکلذ  امکیتای ،  نا  لبق  هلیوءاتب  امکتءابن  الا  هناقزرت  ماعط  امکیتای  لاق ال  هداد .  میلعت  نم  هب  مراگدرورپ  ار  اهنیا  همه  هکلب  تسین  نم 
نآ نیئآ  نید و  نم  هک  تسا  نیا  هدرک  اطع  نم  هب  ار  یئاه  تمعن  شناد و  ملع و  نینچ  کی  مراـگدرورپ  هکنیا  ببـس  یبر . . . .  یتملع 

 . . . دنزرو یم  هدیزرو و  رفیک  رفیک ،  زور  ترخآ و  ملاع  هب  تبـسن  دنروآ و  یمن  هدرواین و  نامیا  ادخ  هب  هک  ما  هدومن  كرت  ار  يدارفا 
هب ما و  هتفای  تسد  یشناد  ملع و  نینچ  کی  هب  تهج  نیا  هب  نم  و  ( 65  . ) نورفاک مه  ةرخالاب  مه  هللااب و  نونم  ؤی  موق ال  ۀلم  تکرت  ینا  . 

هدش بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ریظن  مناردپ  نیئآ  نید و  وریپ  ایناث :  مرازیب .  رافک  نیئآ  نید و  زا  الوا :  ما ؛  هدش  لئان  یماقم  نینچ  کی 
ناتسرپاتکی و ناربمایپ و  زا  امومع  ام  يدادجا  ءابآ و  هک  ارچ  میهد ،  رارق  کیرـش  ادخ  يارب  هک  تسین  هدنبیز  نادناخ  ام  يارب  اثلاث :  ما . 

میراد هک  یناشخرد  قباوس  نیا  اب  ام  دراد :  اج  هنوگچ  سپ  دـنا ،  هدوب  قیـال  دارفا  تیادـه  بجوم  تاـنم و  ؤم  نینم و  ؤم  قیدـصت  دروم 
یتمعن تبهوم و  نینچ  کی  لاـبق  رد  ار  ادـخ  دـنوش و  یمن  رادروخرب  تیعقوم  نیا  زا  ناـنآ  رثکا  یلو  میئآرد  ناتـسرپ  تب  نیئآ  نیدـب و 

هللا لضف  نم  کلذ  یش ء  نم  هللااب  كرشن  نءا  انل  ناک  ام  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  یئابآ  ۀلم  تعبتا  و  ( 66  . ) دننک یمن  يراذگساپس 
(67  . ) نورکشی سانلا ال  رثکا  نکل  سانلا و  یلع  انیلع و 

دینیب یم  باوخ  رد  ار  يدازآ  ارچ   : 60

مه يا  تفگ :  نینچ  دومن و  اهنآ  يوس  هب  ور  درک  دیحوت  تقیقح  شریذپ  هدامآ  ار  ینادنز  ود  نآ  ياهلد  فسوی  ترـضح  هک  یماگنه 
یبحاص ای  زیچ .  ره  رب  طلـسم  راهق و  ياتکی  هناگی و  دـنوادخ  ای  دـنرتهب  قرفتم  ياـهدوبعم  هدـنکارپ و  نایادـخ  اـیآ  نم ،  ياـه  ینادـنز 

ار يدازآ  امـش  ارچ  هک  دنک  یلاح  اهنآ  هب  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  یئوگ  راهقلا .  دحاولا  هللا  ما  ریخ  نوقرفتم  بابرءاءا  نحبـسلا 
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تب كرـش و  زا  هک  امـش  قافن  هقرفت و  یگدنکارپ و  نیا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  ارچ ؟  دینیب ؟  یمن  يرادـیب  رد  ارچ  دـینیب ،  یم  باوخ  رد 
یمن عمج  دیحوت  مچرپ  ریز  امش  ارچ  دننک  هبلغ  امش  رب  رگمتس  ياهتوغاط  هک  هدش  ببس  دریگ ،  یم  همشچرس  نوقرفتم  بابرا  یتسرپ و 

هب ماهتا  درجم  هب  هانگ و  یب  ار  امش  هک  ار  رگمتس  ناگماکدوخ  نیا  دیناوتب  ات  دینز  یمن  تسد  راهق  دحاو  هللا ،  شتـسرپ  نماد  هب  دیوش و 
تـشم کی  زج  يزیچ  دـیا  هتخاس  دوخ  يارب  ادـخ  زا  ریغ  هک  یئاهدوبعم  نیا  دومرف :  سپـس  دـینارب .  دوخ  هعماـج  زا  دـننکفا  یم  نادـنز 
يروما اهنیا  مک  ؤابآ  متنا و  اهوتیمس  ءامسا  الا  هنود  نم  نودبعت  ام  تسین  هدرک  تسرد  ار  اهنآ  ناتناردپ  امـش و  هک  یمـسم  یب  ياهمـسا 

 . ناطلـس نم  اهب  هللا  لزنا  ام  تسا  امـش  ناوتان  ياهزغم  هتخادرپ  هتخاس و  هکلب  هدومرفن  لزان  نآ  يارب  یکردم  لیلد و  دـنوادخ  هک  تسا 
مکحلا نا  دیروآ  دورف  میظعت  رـس  هنعارف  اهتوغاط و  اهتب و  نیا  ربارب  رد  دیابن  امـش  لیلد  نیمه  هب  تسین و  ادخ  يارب  زج  تموکح  دینادب 

اج و رب  اپ  نید  نیئآ و  تسا  نیا  هایا  الا  اودـبعتال  نا  رما  دـیتسرپن  ار  وا  زج  هداد  نامرف  دـنوادخ  دومرف :  رتشیب  دـیکءات  يارب  زاب  و  الا هللا . 
هعماج رد  تموکح ،  رد  تدابع ،  رد  شداعبا ،  مامت  رد  دیحوت  ینعی  میقلا  نیدلا  کلذ  درادن  هار  نآ  رد  یفارحنا  هنوگ  چیه  هک  میقتسم 

نیا رطاخ  هب  دـنرادن و  یهاگآ  مدرم  رتشیب  درک ،  ناوت  یم  هچ  یلو  تسا .  یهلا  ياج  رباپ  میقتـسم و  نیئآ  زیچ  همه  رد  گـنهرف و  رد  ، 
هک اه  یتخبدب  اهنادنز و  اهرجز و  هچ  دنهد و  یم  رد  نت  هللا  ریغ  تموکح  هب  دنوش و  یم  نادرگرس  كرش  ياه  ههاریب  رد  یهاگآ  مدع 

(68  . ) نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  هّلل و  هّلل  دریگ  یم  ار  ناشنماد  رذگهر  نیا  زا 

؟  دنک بیذکت  ار  دوخ  باوخ  تساوخ  وا   : 61

هک دومن  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  تباث و  دوخ  ینادنز  قیفر  ود  يارب  ار  ادـخ  یئاتکی  دوجو و  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
ریبعت هب  بلطم  نیا  نایب  زا  دعب  دناد ،  یم  زیزع  مالـسا  هب  دهعتم  ناملـسم و  ار  دوخ  هک  یـسک  ره  يارب  یگرزب  سرد  عون  کی  دوخ  نیا 
دیبای یم  تاجن  هک  تسا  نیا  امـش  زا  یکی  باوخ  ریبعت  نم !  ینادنز  تسود  ود  يا  دومرف :  تخادرپ و  دوخ  ینادـنز  تسود  ود  باوخ 

هیلع فسوی  ترـضح  تفای .  دهاوخ  تاجن  هک  دوب  هاشداپ  ینعی  دوخ  کلام  یلوم و  هب  دش و  دـهاوخ  دوخ  بابرا  يارب  بارـش  یقاس  و 
دوب هاشداپ  ياذـغ  ماـعط و  لوئـسم  هک  یـصخش  نآ  باوخ  ریبعت  هب  دوب  هاـش  یـشاب  رادـبآ  هک  یـصخش  نآ  باوخ  ریبعت  زا  سپ  مالـسلا 

تلـصیف رخالا  اما  دروخ و  دنهاوخ  وا  رـس  زا  ناگدنرپ  ادعب  دوش و  یم  هدز  راد  زارف  رب  نم  ینادـنز  رگید  تسود  نآ  دومرف :  تخادرپ و 
هکنیا ببس  دوب ،  هاشداپ  ياذغ  لوئسم  باوخ  هب  طوبرم  دنیآ  شوخان  ریبعت  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  ریطلا  لکاتف  هسار  نم  ریطلا  لکاتف 

ریبعت نآ  ندینش  زا  هاش  ياذغ  لوئسم  هک  دوب  نیا  دومنن ،  حیرصت  ناشمان  هب  نانآ  زا  کی  ره  باوخ  ریبعت  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی 
غورد نم  تفگ :  دـمآ و  رب  دوخ  راتفگ  بیذـکت  ماقم  رد  دینـش  ار  راوگاـن  ربخ  نیا  هک  نیمه  دـنا  هدروآ  ددرگن .  سویءاـم  تحاراـن و 

دش دهاوخ  نوگرگد  تشونرس  نیا  دنک  بیذکت  ار  دوخ  باوخ  رگا  هکنیا  نامگ  هب  مدرک ،  یخوش  مدوب ،  هدیدن  یباوخ  نینچ  متفگ ، 
هیف يذلا  رمالا  یـضق  تسا .  ریذپان  رییغت  دیدرک  ءاتفتـسا  یهاوخ و  رظن  نم  زا  نآ  هرابرد  هچنآ  دومرف :  نخـس  نیا  لابند  هب  فسوی  اذل  ، 
شش لهچ و  زا  یئزج  باوخ  دوش و  یم  عقاو  شریبعت  هدش و  هتسب  یغرم  رپ  رب  هدشن  ریبعت  ات  باوخ  هدمآ :  يوبن  ثیدح  رد  نایتفتـست . 
ریبعت نیا  زا  زور  هس  نوچ  هدـش :  تیاور  نینچ  مه  و  دوشن .  وگزاب  يار  نابحاص  اـب  زج  ینیب  یم  هک  یباوخ  دـیاب  تسا و  يربماـیپ  ءزج 

(69  . ) دندرب نوریب  نادنز  زا  ار  اهنآ  هاش  نایفارطا  تشذگ 

؟  دید هچ  نادنز  هشوگ  فسوی  ترضح   : 62

کلام یلوم و  دزن  هک  یماگنه  دومرف :  تفای  دهاوخ  تاجن  نادنز  زا  تسناد  یم  هک  ناوج  ود  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
نوچ اما  دـیامن .  دازآ  ارم  ددرگ  هاگآ  نم  یهانگ  یب  زا  وا  رگا  دـیاش  نکب  نم  زا  يروآ  دای  کـی  وا  دزن  یتفر  رـصم  هاـشداپ  ینعی  دوخ 

نآ رطاخ  زا  هاشداپ  دزن  ار  فسوی  ندش  روآ  دای  ناطیـش  اذـل  دـشاب ،  ینادـنز  یمولعم  تدـم  کی  ات  فسوی  ترـضح  هک  دوب  تحلـصم 
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 . نینـس عضب  نحبـسلا  یف  ثبلف  هبر  رکذ  ناطیـشلا  هیـسناف  کبر  دنع  ینرکذا  امهنم  جان  نظ  يذلل  لاق  و  درب .  دوب  هدش  دازآ  هک  ینادنز 
يارب نیمز  متفه  هقبط  ات  لوا  هقبط  زا  ادخ  رما  هب  درب و  نادنز  هشوگ  رد  ار  وا  دمآ و  فسوی  دزن  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دـنا :  هتـشون  ( 70)

دش هتفاکش  گنـس  نآ  تسا  یگرزب  گنـس  دید  درک  رظن  مالـسلا  هیلع  فسوی  نوچ  نک ،  هاگن  دومرف :  لیئربج  تشگ ،  نایامن  فسوی 
رهاط ای  تفگ :  مالـسلا  هیلع  فسوی  هب  باطخ  دـمآ و  رد  نخـس  هب  هتفرگ  ناهد  رد  زبس  یگرب  دـمآ و  نوریب  یمرک  گنـس  نآ  نایم  رد 

نجـسلا یف  کنثبل  یلالج ال  یتزع و  وف  نیملاعلا  برب  تمقتـسا  اذا  ینم  تییحتـسا  اما  لوقی  نیملاعلا و  بر  مالـسلا  کئرقی  نیرهاطلا ، 
هاشداپ زا  هک  نم  زا  یتشادن  مرش  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  نایملاع  راگدرورپ  ناگزیکاپ ،  نیرتزیکاپ  يا  تفگ :  نینـس .  عضب 
تیاور رد  ملعا  هللاو  مراد .  یم  هگن  نادـنز  نیا  رد  لاس  تفه  اـت  ار  وت  راـک ،  نیا  رطاـخ  هب  نم  لـالج  تزع و  هب  یئوجب  يراـی  ناـیمدآ 

 : دومرف لـیئربج  ادـخ ،  دومرف :  فـسوی  تسیک ؟  مرک  نیا  قزار  دوـمرف :  لـیئربج  داـتفا  مرک  هب  شمـشچ  فـسوی  نوـچ  هدـمآ :  رگید 
هب هک  منک  یم  شومارف  ار  وت  نم  يدرک  نامگ  وت  متـسین  لفاغ  تسا  نیمز  رعق  رد  گنـس  لد  رد  هک  مرک  نیا  زا  نم  دیامرف  یم  دنوادخ 

(71  . ) درک هیرگ  زور  هنابش  فسوی  هک  دش  هتفگ  نکب ،  يروآ  دای  نم  زا  هاشداپ  دزن  کبر  دنع  ینرکذا  یتفگ  ناوج  نآ 

فسوی نادنز  ياهلاس  نادنز و  هشوگ  فسوی  هب  لیئربج  نانخس   : 63

ار وـت  یـسک  هچ  تفگ  دـمآ و  فـسوی  دزن  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
هچ نم .  راگدرورپ  تفگ :  دـنکفا ؟  ردـپ  لد  رد  نانچنآ  ار  وت  رهم  یـسک  هچ  نم .  راگدرورپ  تفگ :  فسوی  داد .  رارق  مدرم  نیرتابیز 
زا دندوب  دنکفا  هاچ  زارف  زا  هک  ار  گنس  یسک  هچ  نم .  راگدرورپ  تفگ :  دنهد ؟  تتاکن  هاچ  زا  ات  داتسرف ،  وت  غارـس  هب  ار  هلفاق  یـسک 

رصم نانز  هلیح  رکم و  یسک  هچ  نم .  راگدرورپ  تفگ :  دیشخب ؟  یئاهر  هاچ  زا  ار  وت  یسک  هچ  نم .  راگدرورپ  تفگ :  درک ؟  رود  وت 
ار تتجاح  هک  دش  ببـس  زیچ  هچ  دیوگ  یم  تراگدرورپ  تفگ :  نینچ  لیئربج  اجنیا  رد  نم .  راگدرورپ  تفگ :  تخاس ؟  رود  وت  از  ار 

هرابرد هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  ینامب - !  نادنز  رد  لاس  دنچ  دیاب  تهج  نیمه  هب  و  يدرواین ؟  نم  دزن  و  يدرب ،  قولخم  دزن  هب 
هدوب لاس  تفه  مالسلا  هیلع  فسوی  نادنز  عومجم  هک  تسا  نیا  روهشم  یلو  تسا  وگتفگ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نادنز  ياهلاس 

جنر رپ  ياه  لاس  تفای .  همادا  لاس  تفه  مه  نآ  زا  دعب  دوب و  نادنز  رد  لاس  جنپ  ناینادنز  باوخ  يارجام  زا  لبق  دنا  هتفگ  یـضعب  یلو 
(72  . ) تکرب رپ  رابرپ و  یگدنزاس  داشرا و  رظن  زا  اما  تمحز  و 

مالسلا هیلع  فسوی  دزن  ناطلس  یقاس  نتفر  ناطلس و  باوخ   : 64

یئامنهار داشرا و  يزاس و  دوخ  وا  راک  اهنت  دنام ،  یقاب  هدش  شومارف  ناسنا  کی  تروص  هب  نادنز  يانگنت  رد  اه  لاس  فسوی  ترـضح 
تلم مامت  هک  وا  تشونرس  کچوک  رهاظ  هب  هثداح  کی  هکنیا  ات  دوب .  اهنآ  نادنمدرد  یلـست  يرادلد و  نارامیب و  يراتـسرپ  تدایع و  و 

دـش یم  بوسحم  وا  ریزو  رـصم  زیزع  دوب و  نایر  نب  دیلو  شمان  دـنیوگ  یم  هک  رـصم  هاشداپ  تخاس :  نوگرگد  ار  نآ  فارطا  رـصم و 
مدید باوخ  رد  نم  تفگ :  نینچ  تخاس و  رـضاح  ار  دوخ  نایفارطا  باوخ و  ناگدننکریبعت  ناهاگ  حبـص  دید و  یناشیرپ  ارهاظ  باوخ 

هک مدـید  ار  هدیکـشخ  هشوخ  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  زین  دـنروخ و  یم  ار  اهنآ  دـندرک و  هلمح  قاچ  واگ  تفه  هب  رغال  واگ  تفه  هک 
نم باوخ  هرابرد  فارـشا  تیعمج  يا  تفگ :  اهنآ و  هب  درک  ور  سپـس  دـندرب ،  نایم  زا  ار  اهنآ  دـندیچیپ و  اهزبس  درگ  رب  اه  هدیکـشخ 

هنوگنیا ریبعت  هب  ام  تسا و  ناـشیرپ  ياـهباوخ  اـهنیا  دـنتفگ :  هلـصافالب  هاـش  ناـیفارطا  یلو  دـیتسه  باوخ  ریبعت  هب  رداـق  رگا  دـیهد ،  رظن 
ور داتفا ،  فسوی  باوخ  ریبعت  نادنز و  هرطاخ  دایب  دوب  هدش  دازآ  نادنز  زا  لبق  اه  لاس  هک  هاش  یقاس  اما  میتسین ،  انشآ  ناشیرپ  ياهباوخ 
رد هک  راک  نیا  رهاـم  داتـسا  غارـس  هب  ارم  مهد ،  ربخ  باوخ  نیا  ریبعت  زا  ار  امـش  مناوت  یم  نم  تفگ  نینچ  درک و  ناـیفارطا  ناطلـس و  هب 

فسوی دوخ  یمیدق  تسود  غارس  هب  دمآ و  نادنز  هب  یقاس  مروایب .  امش  يارب  ار  لوا  تسد  حیحـص  ربخ  ات  دیتسرفب  تسا  نادنز  هشوگ 
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رـس هک  دش  دهاوخن  نآ  زا  عنام  فسوی  يراوگرزب  تسناد  یم  دیاش  اما  دوب ،  هدرک  ناوارف  یئافو  یب  وا  قح  رد  هک  یتسود  نامه  دمآ ، 
رد یـسک  هک  یئوگ  یم  هچ  باوخ  نیا  هراـبرد  وگتـسار ،  رایـسب  درم  يا  وت  فسوی  تفگ :  نینچ  درک و  فـسوی  هب  ور  دـنک .  زاـب  هلگ 

یلوا رب  یمود  هک  هدیکـشخ  هشوخ  تفه  زبس  هشوخ  تفه  و  دـنروخ ،  یم  ار  قاـچ  واـگ  تفه  رغـال  واـگ  تفه  هک  تسا  هدـید  باوخ 
سانلا هملک  دنوش .  هاگآ  باوخ  نیا  رارـسا  زا  اهنآ  هک  دشاب  مدرگ ،  زاب  مدرم  نیا  يوس  هب  نم  دـیاش  تسا  هدرک  دوبان  ار  نآ  هدـیچیپ و 

دوب هدش  شخپ  مدرم  نیب  رد  قلمتم ،  نایفارطا  هلیـسو  هب  زور ،  مهم  هثداح  کی  ناونع  هب  هاش  باوخ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم 
(73  . ) دندوب هدناشک  هدوت  نایم  هب  رابرد  زا  ار  ینارگن  نیا  و  ، 

درک ریبعت  ار  ناطلس  باوخ  فسوی  ترضح   : 65

درک ریبعت  تروص  نیرت  یلاع  هب  ار  باوخ  اروف  دهاوخب  یشاداپ  ای  دوش و  لئاق  یطرش  دیق و  چیه  هکنآ  یب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
نینچ وا  دنتشاد و  شیپ  رد  هک  یکیرات  هدنیآ  يارب  يزیر  همانرب  یئامنهار و  اب  مءاوت  و  یـشوپ ،  هدرپ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ایوگ و  يریبعت  ، 
دینک یم  ورد  هچنآ  یلو  تسا ،  ناوارف  یگدنراب  لاس  تفه  نیا  رد  هک  ارچ  دینک ،  تعارز  تیدج  اب  دیاب  یپ  رد  یپ  لاس  تفه  دومرف : 
نیا زا  دعب  هک  دینادب  اما  دیراد ،  زاین  ندروخ  يارب  هک  يدنب  هریج  مک و  رادـقم  هب  زج  دـینک ،  هریخذ  اهرابنا  رد  هشوخ  نامه  تروص  هب 

هنرگو دینک  هدافتـسا  دیا  هدرک  هریخذ  لبق  ياه  لاس  زا  هچنآ  زا  دـیاب  اهنت  هک  دـیراد  شیپ  رد  تخـس  ناراب و  مک  یکـشخ و  لاس  تفه 
هکلب دینک ،  هیذغت  فرـص  ار  اهرابنا  يدوجوم  مامت  دـیابن  یطحق  کشخ و  لاس  تفه  نآ  رد  دیـشاب  بقارم  یلو  دـش ،  دـیهاوخ  كاله 

لاس تفه  نیا  هدش  باسح  هشقن  همانرب و  اب  رگا  دیئامن ،  يرادهگن  دوب  دهاوخ  یبوخ  لاس  هک  دعب  لاس  تعارز  يارب  یمک  رادقم  دـیاب 
مدرم هک  ناراب  رپ  دسر  یم  ارف  یلاس  نآ  زا  دعب  اریز  دنک ،  یمن  دیدهت  ار  امـش  يرطخ  رگید  دـیراذگب ،  رـس  تشپ  ار  تخـس  کشخ و 

هویم ینغور و  ياه  هناد  نآ  رب  هوالع  هکلب  دوش  یم  بوخ  یئاذغ  ياه  هناد  تعارز و  راک  اهنت  هن  دنوش ،  یم  دنم  هرهب  ینامسآ  تبهوم 
(74  . ) دوب دهاوخ  ناوارف  زین  دننک  یم  فلتخم  ياه  هدافتسا  نآ  هراصع  زا  دنراشف و  یم  ار  اه  نآ  مدرم  هک  یئاه 

دنیرفآ یم  میظع  ثداوح  کچوک  رما  کی  اب  هک  تسوا   : 66

یم هک  تسا  وا  دشاب  یم  مینک  یم  رکف  ام  هچ  نآ  زا  شیب  دنوادخ  تردق  هک  دـهد  یم  ام  هب  ار  گرزب  سرد  نیا  ناتـساد  نیا  رگید  راب 
مه دشخب و  یئاهر  میظع  هعجاف  کی  زا  ار  یگرزب  تلم  مه  دوش ،  یم  هدید  دوخ  نامز  رابج  کی  هلیـسوب  هک  هداس  باوخ  کی  اب  دناوت 

رـضاح وا  یقاس  هظحل  نآ  رد  دیاب  دنیبب و  ار  باوخ  نیا  ناطلـس  دیاب  دهد .  یئاهر  تبیـصم  رجز و  اهلاس  زا  سپ  ار  شدوخ  صاخ  هدـنب 
ثداوح کچوک  رما  کی  اب  هک  تسوا  ددنویپ ،  عوقو  هب  مهم  ثداوح  ماجنارـس  و  دتفیب ،  شدوخ  نادـنز  باوخ  هرطاخ  دـیاب  و  دـشاب ، 

باوخ زا  هدش  هراشا  نآ  هب  هروس  نیا  رد  هک  ددعتم  ياه  باوخ  هکنیا  رگید  میدنبب .  لد  دیاب  یئادـخ  نینچ  هب  يرآ  دـنیرفآ .  یم  میظع 
یم باوخ  ریبـعت  هب  رـصنعنآ  مدرم  هک  یناوارف  تیمها  و  رـصم ،  نوعرف  باوخ  اـت  ناینادـنز ،  باوخ  اـت  هتفرگ  مالـسلاهیلع  فسوی  دوخ 

رصع نآ  ربمایپ  لیلدنیمه  هب  دیاش  و  دش ،  یم  بوسحم  نامز  هتفرـشیپمولع  زا  باوخ  ریبعت  رـصع  نآ  رد  الوصا  هک  دهد  یم  ناشن  دنداد 
نیا هن  رگم  دش .  یم  بوسحم  وا  يارب  زاجعا  کی  عقاو  رد  هک  دوبرادروخرب  یلاع  دـح  رد  یملع  نینچ  زا  زین  مالـسلا  هیلع  فسوی  ینعی 

لصاح نیقی  نآ  اب  هلباقمزا  رصع  ياملع  ندنام  زجاع  ماگنه  هب  ات  دشاب ؟  نامز  ياهشناد  نیرت  هتفرشیپ  زا  دیابیربمایپ  ره  هزجعم  هک  تسا 
(75  . ) یناسنا هن  دراد  یهلا  همشچرس  ملع  نیا  هک  دوش 

تسیچ لبنسو  تسا  لبنس  یمیدق  ياه  هناسفا  رد  واگ   : 67

 ، دوب لاس  لبنـس  یمیدق  ياه  هناسفا  رد  واگ  دوب ،  هدش  باسح  ردقچ  درک ،  باوخ  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  يریبعت 
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هک دوب  نیا  رب  لیلد  قاچ  ياهواگ  هب  رغال  ياهواگ  هلمح  یتخـس ،  یکـشخ و  رب  لیلد  ندوب  رغال  و  تمعن ،  یناوارف  رب  لیلد  ندوب  قاچ 
رب يرگید  دیکات  دندیچیپ  رت  هشوخ  تفه  رب  هک  هدیکشخ  هشوخ  تفه  و  درک .  هدافتـسا  لبق  ياه  لاس  رئاخذ  زا  دیاب  لاس  تفه  نیا  رد 

يدوز هب  اـت  دوش  هریخذ  هشوخ  تروص  هب  هدـش  راـبنا  لوصحم  دـیاب  هک  هتکن  نیا  هفاـضا  هب  دوـب ،  یلاسکـشخ  یناوارف و  نارود  ود  نیا 
یم ناشن  دوبن  تفه  زا  شیب  هدیکـشخ  ياه  هشوخ  رغال و  ياهواگ  ددع  هکنیا  و  دـشاب .  يرادـهگن  لباق  لاس  تفه  يارب  دوشن و  دـساف 

رب انب  دوب ،  دـهاوخ  شیپ  رد  یتکرب  اب  ناراب و  رپ  شوخ و  لاس  اعبط  دـبای و  یم  نایاپ  عضو  تخـس  لاس  تفه  نیا  نتفای  نایاپ  اب  هک  داد 
ربعم کی  مالـسلا  هیلع  فسوی  تقیقح  رد  دنرادهگن !  نآ  يارب  ار  اهرابنا  اه  هریخذ  زا  يزیچ  دنـشاب و  مه  لاس  نآ  رذب  رکف  هب  دیاب  نیا 

يا هدام  دـنچ  حرط  کـی  درک و  یم  يزیر  هماـنرب  روشک  کـی  هدـنیآ  يارب  نادـنز  هشوگ  زا  هک  دوب  ربهر  کـی  هکلب  دوبن  باوخ  هداـس 
ار وا  نایفارطا  رابج و  هاش  هدنیآ  يارب  یحارط  یئامنهار و  اب  مءاوت  ریبعت  نیا  دید  میهاوخ  هکنانچ  داد و  هئارا  اهنآ  هب  هلاس  هدزناپ  لقادـح 
 ! ناگماکدوخ تسد  زا  تموکح  مه  نادنز و  زا  فسوی  مه  دنبای و  تاجن  هدنشک  یطحق  زا  رـصم  مدرم  مه  هک  دش  بجوم  داد و  ناکت 

(76)

دیروایب نم  دزن  ار  فسوی  تفگ  هاش   : 68

هاـش و هک  دوـب  یقطنم  هدـش و  باـسح  ردـقنآ  دـش  هتفگ  هک  هنوگناـمه  درک  رـصم  هاـش  باوـخ  يارب  مالـسلا  هیلع  فـسوی  هک  يریبـعت 
وا باوخ  ریبعت  لکشم  عقوت  یشاداپ و  هنوگ  چیه  راظتنا  نودب  سانشان  ینادنز  کی  هک  دنیب  یم  وا  تخاس ،  دوخ  بوذجم  ار  شنایفارطا 

مالغ کی  درم  نیا  هک  دـیمهف  الامجا  هاش  هداد ،  هئارا  يا  هدـش  باـسح  هماـنرب  زین  هدـنیآ  يارب  و  تسا ،  هدرک  لـح  یهجو  نیرتهب  هب  ار 
هن اما  دش ،  وا  رادید  قاتـشم  اذل  تسا ،  هداتفا  نادنز  هب  يزومرم  يارجام  یط  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  صخـش  کی  هکلب  تسین  ینادـنز 

کلملا لاق  دیروآ و  نم  دزن  ار  وا  هک  داد  روتسد  هکلب  دباتـشب  فسوی  رادید  هب  دوخ  دراذگب و  رانک  ار  تنطلـس  ربک  رورغ و  هک  نانچنآ 
لاچ هایـس  رد  اهلاس  زا  دـعب  هک  دـنک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هکنیا  ياـج  هب  دـمآ  فسوی  دزن  وا  هداتـسرف  هک  یماـگنه  یلو  هب .  ینوتئا 
يوس هب  وت  هکنیا  ات  میآ  یمن  نوریب  نادنز  زا  نم  تفگ :  داد و  یفنم  باوج  هاش  هداتسرف  هب  دزو ،  یم  يدازآ  میسن  نونکا  دندوب  نادنز 

 . دوب لیلد  هچ  هب  دـندیرب  ار  دوخ  ياهتـسد  وت  ریزو  رـصم  زیزع  رـصق  رد  هک  یناـنز  نآ  یـسرپب  وا  زا  و  يدرگ ،  زاـب  تکلاـم  بحاـص و 
تروص هب  يدازآ  زا  سپ  تساوخ  یمن  وا  دریذپب  ار  هاش  وفع  گنن  دوش و  دازآ  نادـنز  زا  یگداس  هب  تساوخ  یمن  مالـسلا  هیلع  فسوی 
شندـش ینادـنز  تلع  هرابرد  تسخن  تساوخ  یم  وا  دـنک .  یگدـنز  تسا  هدـش  هاش  وفع  لومـشم  هک  مهتم  کی  لـقاال  اـی  مرجم  کـی 
ناـمزاس یگدوـلآ  نمـض  رد  ددرگ و  دازآ  دنلبرـس  هئربـت  زا  سپ  و  دـسر ،  توـبث  هـب  ـالماک  شینمادـکاپ  یهاـنگ و  یب  دوـش و  قـیقحت 

داد و یم  تیمها  يدازآ  زا  شیب  دوخ  تیثیح  فرش و  هب  وا  يرآ  درذگ ؟  یم  هچ  شریزو  رابرد  رد  هک  دنک  تباث  زین  ار  رصم  تموکح 
دـشن رـضاح  یتح  هک  داد  ناشن  يراوگرزب  ردقنآ  دوخ  مالک  زا  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  هکنیا  بلاج  ناگدازآ .  هار  تسا  نیا 
ارجام نیا  رد  هک  رـصم  نانز  زا  یهورگ  هب  یلک  تروص  هب  اهنت  دوب  وا  نادـنز  ماهتا و  یلـصا  لـماع  هک  دربب  رـصم  زیزع  رـسمه  زا  یماـن 

نم ندش  ینادنز  هشقن  دننادن  تنطلس  هاگتسد  یتح  رصم و  مدرم  هدوت  رگا  دومرف :  فسوی  ترضح  سپـس  درک .  هراشا  دنتـشاد  تلاخد 
(77  . ) میلع نهدیکب  یبر  نا  تسا  هاگآ  اهنآ  هشقن  گنرین و  زا  نم  راگدرورپ  اما  دش ،  حرط  یناسک  هچ  هلیسوب  هنوگچ 

تسا ناگدنز  ربق  اجنیا  دنتشون  نادنز  رس  يالاب  فسوی :  روتسد  هب   : 69

يارب هاوخریخ ،  يرواشم  یمیمص و  یتسود  زوسلد و  يراتسرپ  نابرهم ،  یقیفر  دوب ،  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  ینامز 
 ، ناینادنز عضو  هب  ار  نایناهج  هجوت  هلمج  نیا  اب  تسخن  دیآ ،  نوریب  تساوخ  یم  نادنز  زا  هک  یماگنه  هب  دش و  یم  بوسحم  ناینادنز 

ءاقدصالا و ۀبرجت  و  نازحالا ،  تیب  ءایحالا و  روبق  اذـه  دنـسیونب :  نادـنز  رد  رـس  رب  هک  داد  روتـسد  تشاد ،  فوطعم  اهنآ  زا  تیامح  و 
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هب ار  شیوخ  هقالع  اعد  نیا  اب  و  تسا .  نانمشد  هاگ  شنزرس  ناتسود و  هاگشیامزآ  اه ،  هودنا  هناخ  ناگدنز ،  ربق  اجنیا  ءادعالا :  ۀتامش 
زاس و هجوتم  اهنآ  هب  ار  تکین  ناگدـنب  ياه  لد  اهلا !  راب  رابخالا :  مهیلع  معتال  و  رایخالا ،  بولقب  مهیلع  فطعا  مهللا  داد :  ناشن  اـهنآ 
زع و هقلخ ،  نم  یبر  یبسح  یترخآ و  ياـیند و  نم  یبر  یبسح  تفگ :  دیـسر  هاـشداپ  رـصق  هب  هک  یتقو  و  ناـشوپم .  اـهنآ  زا  ار  اـهربخ 
كریخب و کلئـسا  ینا  مهللا  تفگ :  داتفا  هاش  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  مشچ  نوچ  و  هریغ .  هلا  هئامـسا و ال  تسدـقت  هئانث و  لج  هراـج و 

(78  . ) میدومن رکذ  اجنیا  ناتساد  نیا  تبسانم  هب  هک  دوش  یم  ناتساد 72  هب  طوبرم  اعد  نیا  هریغ .  رش  هرش و  نم  کبذوعا 

دندومنشیوخ هانگ  هب  فارتعا  دنتسکش و  ار  یشوماخ  لفق  رصم  نانز  اخیلز و  هرخالاب   : 70

ار وا  دوب  هارمه  تمه  ولع  عبط و  تعانم  اـب  هک  داهنـشیپ  نیا  درک ،  ناـیب  ار  فسوی  داهنـشیپ  تشگ و  رب  هاـش  دزن  هب  صوصخم  هداتـسرف 
راضحا ار  اهنآ  داتسرف و  دنتشاد  تکرش  ارجام  نیا  رد  هک  ینانز  غارس  هب  اروف  اذل  داد ،  رارق  فسوی  یگرزب  تمظع و  ریثءات  تحت  رتشیب 

دوب هچ  امش  راک  نایرج  دیدرک  فسوی  زا  یئوجماک  ياضاقت  امش  هک  ماگنه  نآ  رد  منیبب  دیئوگب  تفگ :  درک و  اهنآ  يوس  هب  ور  درک ، 
غارس وا  رد  یهانگ  ریـصقت و  بیع و  چیه  ایآ  دینک ،  راکـشآ  ار  تقیقح  دیئوگب ،  تسار  هسفن .  نع  فسوی  نتدوار  ذا  نکبطخ  ام  لاق  . 

دـنداد و یهاوگ  فسوی  یکاپ  هب  اـقفتم  یگمه  دـش و  رادـیب  لاوس  نیا  ربارب  رد  هبترم  کـی  اـهنآ  هتفخ  ياهنادـجو  اـجنیا  رد  دـیراد ! ؟ 
هک رـصم  زیزع  رـسمه  ءوس .  نم  هیلع  انملع  ام  شاح هللا  نلق  میرادن  غارـس  فسوی  رد  یهانگ  بیع و  چیه  ام  دنوادخ  تسا  هزنم  دنتفگ : 

دوخ رد  توکس  تردق  دنک  وا  زا  یلاوس  یسک  هکنآ  یب  داد  یم  شوگ  رصم  نانز  ناطلـس و  نانخـس  هب  تقد  هب  دوب و  رـضاح  اجنیا  رد 
شیوخ يراکهنگ  فسوی و  یکاپ  هب  شعطاق  تداهـش  اب  ار  نادجو  یگدنمرـش  اهلاس  تسا و  هدیـسر  ارف  نآ  عقوم  درک  ساسحا  دیدن . 
نیرتمک شمایپ  رد  هک  درک  كرد  دوب  هداتـسرف  هاش  يارب  هک  یمایپ  زا  ار  فسوی  ریظن  یب  يراوگرزب  وا  هکنیا  صوصخ  هب  دنک ،  ناربج 

داد خر  شنورد  رد  يراجفنا  یئوگ  هبترم  کی  تسا  هتفگ  نخـس  هتـسبرس  روط  هب  رـصم  ناـنز  زا  اـهنت  هدرواـین و  ناـیم  هب  يو  زا  ینخس 
هدوب غورد  متفگ  وا  هرابرد  ینخـس  رگا  نم  تسا و  وگتـسار  وا  مدرک  وا  هب  یئوجماک  داهنـشیپ  نم  هدـش ،  راکـشآ  قح  نـالا  دز :  داـیرف 

(80  . ) نیقداصلا نمل  هنا  هسفن و  نع  هتدوار  انا  قحلا  صحصح  نالا  زیزعلا  ةارما  تلاق  ( 79  . ) تسا

دنک یمن  تیامح  نانئاخ  زا  ادخ  زگره  تفگ :  وا   : 71

تبسن شبایغ  رد  دنادب  فسوی  هک  مدرک  نآ  رطاخ  هب  ار  حیرص  فارتعا  نیا  نم  تفگ :  نینچ  دوخ  نانخـس  همادا  رد  رـصم  زیزع  رـسمه 
دنوادخ ما  هدیمهف  ما  هتشاد  هک  یتایبرجت  تدم و  نیا  نتـشذگ  زا  دعب  نم  هک  ارچ  بیغلاب .  هنخا  مل  ینا  ملعیل  کلذ  مدرکن  تنایخ  وا  هب 

فسوی و یکاپ  هب  شحیرـص  فارتعا  يارب  وا  تقیقح  رد  نینئاخلا .  دیک  يدـهیال  هللا  نا  دـنک و  یمن  تیادـه  ار  نانئاخ  دـیک  گنرین و 
یمن هزاجا  وا  هب  فسوی - !  هب  شا  هقالع  ياـیاقب  ـالامتحا  شنادـجو و  - 1 هکنیا :  تسخن  دـنک ،  یم  هماقا  لیلد  ود  شیوخ  يراـکهنگ 
ندید نامز و  تشذگ  اب  هکنیا  رگید  - 2 دنک .  تنایخ  نمادکاپ  ناوج  نیا  هب  تبـسن  وا  بایغ  رد  دناشوپب و  ار  قح  نیا  زا  شیب  هک  دهد 

 ، دنک یمن  تیامح  نانئاخ  زا  زگره  تسا و  ناکین  ناکاپ و  یماح  دنوادخ  هک  تسا  هدش  راکـشآ  وا  يارب  تقیقح  نیا  تربع  ياهـسرد 
دـنک و یم  سمل  ار  یگدـنز  تقیقح  دور و  یم  راـنک  وا  نامـشچ  وـلج  زا  مک  مـک  راـبرد  یئاـیور  یگدـنز  ياـه  هدرپ  لـیلد  نـیمه  هـب 

لاح نیا  اب  دـش و  رتزاب  شنیب  عقاو  مشچ  درک و  دراو  وا  يا  هناـسفا  تیـصخش  رورغ و  رب  يا  هبرـض  هک  قشع  رد  تسکـش  اـب  اـصوصخم 
نیا مناد  یم  هک  ارچ  منک  یمن  هئربت  ار  شیوخ  شکرـس  سفن  زگره  نم  داد  همادا  زاب  دـنکب .  یحیرـص  فارتعا  نانچ  هک  تسین  یبجعت 

نا یـسفن  ءربا  ام  مینامن و  نوصم  وا  کمک  ظفح و  اب  دـنک و  محر  مراـگدرورپ  هچنآ  رگم  دـهد  یم  ناـمرف  اهیدـب  هب  ار  اـم  هراـما  سفن 
هک ارچ  مراد  شـشخب  وـفع و  دـیما  وا  زا  هاـنگ  نـیا  ربارب  رد  لاـح  ره  رد  مـیحر  روـفغ  یبر  نا  یبر  مـحر  اـم  ـالا  ءوسلاـب  ةراـمال  سفنلا 

(81  . ) دنا هتسناد  فسوی  نخس  ار  ریخا  هیآ  ود  یلئالد  هب  نارسفم  زا  یهورگ  تسا  میحر  روفغ و  مراگدرورپ 
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تسین تسکش  هشیمه  اه  تسکش   : 72

یم باسح  هب  يونعم  يزوریپ  عون  کی  نطاب  رد  اما  تسا  تسکـش  ارهاظ  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین  تسکـش  هشیمه  اه  تسکش 
یگدنز رد  یفطع  هطقن  درد و  یم  ار  تلفغ  رورغ و  ياه  هدرپ  ددرگ و  یم  ناسنا  يرادیب  ببـس  هک  تسا  یئاهتـسکش  نامه  اهنیا  دیآ ، 

ثعاب هانگ  ریـسم  رد  تسکـش  نیا  یلو  دش  اهتـسکش  نیرتدب  راتفرگ  دوخ  راک  رد  دنچره  رـصم  زیزع  رـسمه  دوش .  یم  بوسحم  ناسنا 
رد هک  یناتـساد  دروآ  ادـخ  هاـگرد  هب  يور  تشگ و  نامیـشپ  دوخ  راـجنهان  رادرک  زا  دـش و  رادـیب  شا  هتفخ  نادـجو  دـیدرگ .  وا  هیبنت 

درک و وا  يوس  هب  ور  اریز  تسا  اعدم  نیا  دهاش  زین  هدـش  لقن  دـش  رـصم  زیزع  فسوی  هکنآ  زا  سپ  فسوی  اب  شتاقالم  هرابرد  ثیداحا 
تعاطا رطاخ  هب  ار  ناگدرب  هک  ار  يادـخ  دـمح  ۀتیـصعمب .  ادـیبع  كولملا  لعج  هتعاطب و  اـکولم  دـیبعلا  لـعج  يذـلا  هللادـمحلا  تفگ : 
جاودزا وا  اب  ماجنارـس  فسوی  هک  میناوخ  یم  ثیدح  نیمه  نایاپ  رد  دـینادرگ و  هدرب  هانگ  رطاخ  هب  ار  كولم  تخاس و  كولم  شنامرف 

(82  . ) درک

درک جاودزا  فسوی  اب  دش و  ناوج  اخیلز   : 73

ياههوک زا  يزور  دیسر ،  تنطلس  ماقم  هب  فسوی  ترضح  درک و  اضتقا  ادخ  تمکح  هکنیا  زا  دعب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
هچ اخیلز ،  يا  دومرف :  داتسیا و  فسوی  دنک ،  یم  یئادگ  هتسشن ،  هار  رـس  هدش  هتـسکش  ریپ و  دید  ار  اخیلز  فسوی  تشذگ ،  یم  رـصم 
 ، درک یهاوخ  هچ  سپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  فسوی  وت .  تروص  سح  تفگ :  اـخیلز  يدرک ؟  نینچ  نم  اـب  هکنیا  رب  تشاداو  ار  وت  زیچ 
 . یتفگ تسار  تفگ :  اـخیلز  تسا .  رتـالاب  رتهب و  نم  زا  اخـس  قلخ و  نسح و  ثیح  زا  هک  دـیآ  یم  يربماـیپ  ناـمزلارخآ  رد  ینیبـب  رگا 
وا تبحم  يدرب  ار  شمسا  وت  هک  یتقو  تفگ :  اخیلز  يا ؟  هدیدن  ار  وا  هکنآ  لاح  متفگ و  تسار  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  تفگ :  فسوی 

مبیبح یتسود  تهج  هب  متـشاد  تسود  ار  وا  مه  نم  دیوگ ،  یم  تسار  اخیلز  هک  درک  یحو  فسوی  هب  دنوادخ  تفرگ .  رارق  نم  لد  رد 
اطع وت  هب  یهاوخ  یم  هچ  ره  يدروآ  نم  ربمایپ  هب  نامیا  نوچ  وگب  اخیلز  هب  دش  باطخ  فسوی  هب  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

مشاب وت  اب  تشهب  رد  - 3 يوش .  نم  رهوش  وت  فسوی  يا  - 2 ددرگرب .  نم  هب  یناوج  - 1 مراد .  تجاح  هس  نم  تفگ :  اخیلز  منک .  یم 
تشهب رد  درک ،  دقع  ار  وا  فسوی  دش و  ناوج  هرابود  دیـشک و  وا  ندب  هب  ار  دوخ  لاب  لیئربج  درک ،  اور  ار  وا  تجاح  هس  ره  دنوادخ  . 

(83  . ) تسا فسوی  اب  مه 

مدوب هتخانشن  ار  ادخ  هک  متشاد  یم  تسود  ار  وت  یتقو  تفگ :  فسوی  هب  اخیلز   : 74

ادخ تدابع  هب  تفرگ و  یم  هرانک  فسوی  زا  وا  اما  دروآ  رد  دوخ  حاکن  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  فسوی  دروآ ،  نامیا  اخیلز  نوچ  دنا  هتشون 
یم بش  نوچ  تخادنا و  یم  ریخءات  بش  هب  ار  هدـعو  اخیلز  درک ،  یم  توعد  تولخ  هب  زور  رد  ار  وا  فسوی  نوچ  دـش و  یم  لوغـشم 

قوش و اهیتسود و  نآ  دش  هچ  هک  دومرف  شنزرـس )  و   ) باتع ار  وا  مالـسلا  هیلع  فسوی  درک .  یم  لوکوم  زور  هب  ار  فسوی  توعد  دش 
ار وا  نوچ  اـما  مدوب ،  هتخانـشن  ار  وت  يادـخ  هک  متـشاد  تسود  یتقو  ار  وت  نم  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ :  باوج  رد  اـخیلز  وت ؟  ياـهتبحم 

(84  . ) منک یمن  رایتخا  وا  رب  ار  يرگید  مدرک و  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  اهتبحم  همه  متخانش 

نک بوصنم  رصم  قازرا  ياه  هنازخ  رب  ارم  دومرف :  فسوی   : 75

هب هاشداپ  دزن  دـش  هتفگ  ياهناتـساد 69 و 70  رد  هک  يرگید  نانز  اخیلز و  تساوخ و  ار  ناـنز  نآ  دومن و  ارجا  ار  فسوی  هتـساوخ  هاـش 
نایفارطا هب  هاشداپ  دوزفا ،  فسوی  تلزنم  ماقم و  رب  زین  نیا  دـندرک و  رارقا  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ینمادـکاپ  نتـشیوخ و  ياـطخ 
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وا شنیب  ملع و  رکف و  زا  مروشک  تفرـشیپ  يارب  منیزگرب و  دوخ  ياـه  تروشم  يارب  ار  وا  اـت  دـیروایب  نم  يارب  ار  فسوی  تفگ :  دوـخ 
ام هک  دناوخ  یئاهد  فسوی  ترـضح  دندروآ  وا  دزن  نادنز  زا  ار  فسوی  ترـضح  دنتفر و  هاش  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  موش .  دنم  هرهب 
اب هملاکم  هلیـسوب  هاشداپ  نوچ  تفگ .  نخـس  ترـضح  نآ  اب  فسوی ،  لقع  ملع و  نازیم  كرد  يارب  هاش  میدومن ،  ناـیب  ناتساد 67  رد 
زا وت  تفگ :  فسوی  هب  اذل  دراد  یگتسیاش  تکلمم  هرادا  يرادمتسایس و  یئاورنامرف و  يارب  رظن  ره  زا  راوگرزب  نآ  هک  تفایرد  فسوی 

فـسوی هب  هاشداپ  سپـس  نیما .  نیکم  انیدل  مویلا  کنا  لاق  خـملک  املف  دوب :  یهاوخ  نیما  یئاورنامرف ،  ماقم  ياراد  ام  دزن  دـعب  هب  زورما 
ترـضح مونـشب .  وت  زا  ار  اهنآ  مراد  تسود  نم  هک  دـنا  هدرک  لقن  وت  زا  ینانخـس  نم  باوخ  ریبعت  هراـبرد  قیدـص !  فسوی  يا  تفگ : 
ترـضح دـیدرگ !  تشهد  بجعت و  قرغ  نانچمه  هاشداپ  و  دوب ،  هدرک  هدـهاشم  هدـید و  باوخ  رد  هاـشداپ  هک  ار  هچنآ  فصو  فسوی 
یناوارف ياهرابنا  و  یهد ،  هعـسوت  هداـعلا  قوف  ار  يزرواـشک  عرز و  تشک و  اـهلاس  نیا  رد  هک  تسا  مزـال  وت  رب  دومرف :  هاـش  هب  فسوی 

جـنگ و بحاص  هلیـسو  نیا  هب  وت  دروآ و  دـنهاوخ  وت  يوسب  ور  فرط  ره  زا  مدرم  ادـعب  يزاـسب .  یکاروخ  قازرا و  ندومن  هریخذ  يارب 
مالـسلا هیلع  فسوی  دـهد ؟  ماجنا  نم  يارب  ار  اهراک  نیا  هک  تسیک  تفگ :  هاشداپ  دـشاب .  هدـشن  یـسک  هک  دـش  یهاوخ  یئاـه  تورث 

مراد تردق  اهنآ  تسارح  ظفح و  رب  مه  رظن  ره  زا  نم  هکنآ  نک  هچ  نک  بوصنم  رصم  نیمز  روشک و  قازرا  ياه  هنازخ  رب  ارم  دومرف : 
میلع ظیفح  ینا  ( 85  . ) متسه صصختم  مه  مدهعتم و  مه  ینعی  مراد .  یهاگآ  ملع و  اهنآ  میـسقت  عیزوت و  هب  ظاحل  ره  زا  هک  نیا  مه  و 

.

 . . . ترخآ شاداپ  اما  تسا  فسوی  يویند  شاداپ  نیا   : 76

رد ندرک  تمدخ  نتفر و  شورف  دیرخ ،  رز  مالغ  ناونع  تحت  ندوب و  هاچ  هت  لیبق  زا  ار  تالکشم  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هچ  وگ 
رصم نیمز  رد  ات  میاد ،  رارق  فسوی  یئاورنامرف  ندیسر و  تردق  هب  همدقم  ببس و  ثعاب و  اهنیا  یلو ،  دومن ،  لمحت  ار  رصم  زیزع  هناخ 
يرآ دزادرپب ،  يروشک  روما  هرادا  یتسرپرـس  هب  دیامن و  باختنا  دهاوخب  هک  تکلمم  نآ  نیمز  ياج  ره  زا  و  دـشاب ،  ذـفنتم  امرفنامرف و 

هک تسا  نیا  راوازـس  هتـسیاش و  دیامن ،  لمحت  ربص و  رـصم  زیزع  نادـناخ  يرازگتمدـخ  نادـنز و  هاچ و  يانگنت  رد  همه  نآ  هک  یـسک 
زیزع ار  یسک  ره  میناوت  یم  هک  میئام  نیا  يرآ  دریگب ،  رارق  شرایتخا  رد  خسرف  لهچ  رد  خسرف  جنپ  لهچ و  هعـسوت  نآ  اب  رـصم  روشک 

میناسر و یم  دشاب  هتشاد  یگتسیاش  هک  یـسک  ره  هب  ار  دوخ  تمعن  تمحر و  ام  يرآ  نارگید .  هن  میئامن ،  راوخ  لیلذ و  ای  دنمتردق ،  و 
اطع يو  هب  ام  هک  یئاه  تمعن  همه  نآ  زا  دنتـسناوتن  فسوی  ناهاوخدـب  هک  روطناـمه  دـیامن .  يریگولج  نآ  زا  دـناوت  یمن  یـسک  چـیه 

شاداپ رجا و  ام  دوش و  وا  بیـصن  اـه  تمحر  تمعن و  همه  نیا  دـش  ثعاـب  هک  دوب  فسوی  يراـکوکین  يرآ  دـننک ،  يریگولج  میدرک 
ءاـشن و نم  اـنتمحرب  بیـصن  ءاـشی ،  ثیح  اـهنم  ؤبتی ا  ضرـالا  یف  فسویل  اـنکم  کلذـک  و  مینک .  یمن  عیاـض  ار  راـکوکین  دارفا  يویند 
وا شاداپ  دـشاب  راکوکین  هک  سک  ره  ینعی  دراد ،  تیمومع  هکلب  درادـن ،  فسوی  هب  صاـصتخا  عوضوم  نیا  و  نینـسحملارجا .  عیـضنال 

دارفا مومع  وا و  يورخا  شاداـپ  رجا و  دوب ،  فسوی  يوـیند  شاداـپ  رجا و  دـش  هتفگ  هچنآ  همه  اـهنیا  دوـب ،  دـهاوخ  ظوـفحم  ادـخ  دزن 
فـسوی لیبق  زا  دارفا  هنوگنیا  يورخا  شاداپ  هک  دنگوس  ادخب  ینعی  نوقت .  اوناک  ونمآ و  نیذـلل  ریخ  ةرخالا  رجال  و  تسا :  نآ  راکوکین 

(86  . ) دوب دهاوخ  رتهب  نانآ  يویند  رجا  زا  بتارم  هب  دنشاب  هدوب و  راکزیهرپ  دنروایب و  دندروآ و  نامیا  هک  وا  لاثما  و 

منیب یم  هنوگنیا  ار  وت  ارچ  دومرف :  اخیلز  هب  فسوی   : 77

اریز درک ،  تومیال  توق  بلط  راوگرزب  نآ  زا  دمآ و  فسوی  ترـضح  دزن  یطحق  ياه  لاس  نآ  رد  اخیلز  هدمآ :  تایاور  زا  یـضعب  رد 
هیلع فسوی  ترضح  مشچ  هک  یماگنه  دوب .  هدرک  یئاه  تبیصم  راچد  ار  وا  و  دوب ،  هتـشگرب  اخیلز  زا  راگزور  دوب و  هدرم  اخیلز  رهوش 

نم ناحبـس  تفگ :  راوگرزب  نآ  خساپ  رد  اخیلز  منیب ! ؟  یم  زور  نیا  هب  ار  وت  نم  هک  دـش  ثعاب  هچ  دومرف :  وا  هب  داتفا  اخیلز  هب  مالـسلا 
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زا ینامرفان  تلع  هب  ار  ناهاشداپ  هک  یئادـخ  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  ینعی  اکولم .  هتعاطب  دـیبعلا  لـعج  ادـیبع و  هتیـصعمب  كولملا  لـعج 
رصم هاشداپ  نوچ  دنا :  هتفگ  دنک .  یم  ررقم  یناهاشداپ  دنوادخ  زا  ناشیرادربنامرف  هلیسوب  ار  ناگدرب  دهد و  یم  رارق  یناگدرب  دنوادخ 
عیطم دیرخ و  رز  یمالغ  رهاظ  بسح  هب  ار  فسوی  داد و  رارق  فسوی  دبع  عیطم و  ار  وا  اناوت  يادخ  اذل  هدوب ،  راکهنگ  رفاک و  یـصخش 

(87  . ) دومن لئان  یهاشداپ  ماقم  هب  دوب  ادخ 

لاکشا کی  زا  خساپ  راهچ   : 78

روشک یکاروخ  ياه  هنازخ  یتسرپرـس  هب  ارم  دومرف :  دوب  رفاک  هک  رـصم  هاشداپ  هب  دوب  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هکنیا  اب  ارچ 
ار لاکشا  نیا  خساپ  دوبن ! ؟  یئاتسدوخ  یبلط و  تسایر  عون  کی  دوخ  نیا  ایآ  متسه ،  ملاع  نابهگن و  نم  دومرف :  ادعب  رامگرب و  رـصم 

صاخ هفیظو  کی  دراوم  یضعب  رد  تسا  ناشیا  زا  یکی  زین  فسوی  هک  مالـسلا  هیلع  ناربمایپ  هکنیا :  - 1 تفگ :  قیرط  دنچ  زا  ناوت  یم 
یتسیاب یم  هک  دوب  يا  هفیظو  زین  مالسلا  هیلع  فسوی  هفیظو  نیا  دننک و  لمع  نآ  قبط  دندوب  دراوم  یضعب  فظوم  هک  دنتشاد  ینامسآ  و 

هاج بیرف  فسوی  ترـضح  هک  تفر  یمن  نیا  میب  اذل  دـندوب ،  موصعم  ناربمایپ  دوب و  ربمایپ  فسوی  ترـضح  نوچ  دـیامن ،  لمع  نآ  هب 
دهاوخ یطحق  لاس  تفه  تدـم  هک  دوب  هدـید  هاـشداپ  هک  یباوخ  زا  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  تشادرب  هکنیا  - 2 دروخب .  ار  یبـلط 

نیا يارب  رظن  ره  زا  هک  فسوی  ياناوت  تسدب  زج  لکـشم  نیا  و  دـندرم ،  یم  مدرم  دـش  یمن  ینیب  شیپ  مدرم  تاجن  يارب  رگا  و  دـمآ ، 
 ، دروآ مهارف  ار  مدرم  تاجن  تامدقم  هک  تسناد  یم  بجاو  دوخ  رب  مالـسلا  هیلع  فسوی  نیاربانب :  سپ  دش ،  یمن  لح  دوب  هدنبیز  راک 

هاشداپ هک  دوب  راـک  رد  ینئارق  هکنیا  - 3 ددرگ .  رفاک  نیـشناج  هک  تسا  بجاو  ناکما  تروص  رد  هک  نیا  رب  هفاـضا  دـنوشن -  دوباـن  اـت 
هیآ 54 رد  هلمج  زا  دوش  هدرپس  فسوی  كرابم  تسد  هب  یتکلمم  روما  مامز  هک  تساوخ  یم  وا  تشاد و  جایتحا  زاـین و  فسوی  هب  رـصم 

زین یـشاب و  یم  اورنامرف  ام  دزن  وت  تفگ :  فسوی  هب  ادعب  و  منیزگرب ،  ار  وا  ات  دـیروایب  نم  يارب  ار  فسوی  تفگ :  هاشداپ  هک  میدـناوخ 
نخـس نیا  هکنیا  - 4 مینک .  اـطع  فـسوی  هب  یتردـق  نینچ  کـی  هک  میتـساوخ  اـم  دـیامرف :  یم  ادـخ  هـک  میدـناوخ  ار  هیآ 56  نومـضم 

عون کی  ناهاوخ  ادخ  زا  دومرف و  ینخس  نینچ  کی  ریظن  مه  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هکلب  تشادن ،  فسوی  ترضح  هب  صاصتخا 
هروس ص هیآ 34  زا  یتمسق  عوضوم  نیا  رب  هاوگ  دشابن ،  هتسیاش  راوازـس و  يرگید  يارب  راوگرزب  نآ  زا  دعب  هک  دش  یتنطلـس  تردق و 

نک اطع  نم  هب  یهاشداپ  ماقم  کی  اراگدرورپ !  ینعی  يدعب .  نم  دحال  یغبنیال  اکلم  یل  به  دـیامرف  یم  ترـضح  نآ  لوق  زا  هک  تسا 
دیاب و هک  روطنآ  ار  نآ  قح  ماقم ،  نآ  هب  ندش  لئان  زا  سپ  راوگرزب  نآ  هک  تسین  یکـش  و  دشابن ،  راوازـس  يدحا  يارب  نم  زا  دعب  هک 

(88  . ) دومن ءادا  دیاش 

تفرگ داریا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هب  يدرم   : 79

هیلع ماما  یتفریذـپ ؟  ار  نومءام  يدـهعیلو  هنوگچ  تفگ :  هدرک  داریا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  هب  يدرم 
رترب ناملـسم  ایآ  دـندومرف :  ترـضح  ربمایپ .  هتبلا  تفگ :  درم  نآ  ربمایپ ؟  یـصو  ای  تسا  رتالاب  ربمغیپ  اـیآ  دومرف :  شباوج  رد  مالـسلا 
هیلع فسوی  دوب و  یکرشم  صخش  رصم ،  زیزع  دومرف :  درم  نآ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناملـسم .  هکلب  تفگ :  كرـشم ؟  ای  تسا 

و درک ،  بصنم  تساوخرد  رصم  زیزع  زا  دوخ  فسوی  متسه و  ربمغیپ  یصو  مه  نم  تسا و  ناملـسم  نومءام  و  دوب ،  ادخ  ربمایپ  مالـسلا 
رهب درک .  دوخ  يدهعیلو  ندرک  لوبق  هب  راچان  نومءام  ارم  یلو  متـسه ،  اناد  نابهگن و  نم  هک  رامگب  تکلمم  ياه  هنیزخ  رب  ارم  تفگ : 
هنوگ چـیه  دـشاب  راـک  رد  یتحلـصم  هک  یتروص  رد  یهلا  نادرم  فرط  زا  نآ  تساوخرد  اـی  يرهاـظ و  ياـه  بصنم  نتفریذـپ  تروـص 

(89  . ) تسین لاکشا  داریا و  بجوم  درادن و  یهلا  یناحور و  ماقم  نءاش و  اب  یتافانم 
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دوب فسوی  لام  اهنآ  کلمیام  مدرم و   : 80

رد دش و  هلغ  هقوذآ و  يروآ  عمج  راک  هب  دی  درگ  اورنامرف  هکنیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دندومرف :  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما 
رانید مهرد و  هچ  ره  مدرم  لوا  لاس  رد  درک و  هلغ  شورفب  عورـش  دیـسر ،  یطحق  ياهلاس  نوچ  درک و  رپ  ار  اهرابنا  یناوارف  لاـس  تفه 

 ، دنامن ياجب  يرانید  مهرد و  نآ  فارطا  رـصم و  رد  رگید  هک  یئاج  ات  دنتفرگ  هلغ  هقوذآ و  هداد و  فسوی  هب  ار  همه  دنتـشاد  دـقن  لوپ 
اهنآ لباقم  رد  هدروآ و  فسوی  دزن  هب  ار  دوخ  تالآرویز  تارهاوج و  دـش  مود  لاس  نوچ  و  دوب ،  هدـش  فسوی  کلم  یگمه  هکنآ  زج 
ربارب رد  موس  لاس  رد  و  دوب ،  هدمآ  رد  فسوی  کلم  رد  همه  هکنآ  زج  دنامن ،  اجب  یتالآرویز  رگید  هک  یئاج  ات  دنتفرگ ،  هقوذآ  يو  زا 

هچ ره  مراهچ  لاس  رد  و  دوب ،  هدش  فسوی  کلم  هکنآ  زج  دنامن  یناویح  رگید  هک  اجنآ  ات  تخورف  مدرم  هب  هقوذآ  یشاوم  نایاپراهچ و 
هک دنامن  يزینک  مالغ و  رـصم  رد  رگید  هک  یئاج  ات  دـندروخ  هتفرگ و  هقوذآ  دـنتخورف و  فسوی  هب  ار  همه  دنتـشاد  هدرب  زینک و  مالغ و 

هناخ و نآ  فارطا  رـصم و  رد  هک  اجنآ  ات  دندیرخ  هقوذآ  دـنداد و  فسوی  هب  ار  دوخ  كالما  هناخ و  مجنپ  لاس  و  دـشابن ،  فسوی  کلم 
رگید و  دـندرک ،  هلدابم  هقوذآ  اب  هداد و  فسوی  هب  ار  اهبآ  عرازم و  مشـش  لاس  دوب و  هدـش  فسوی  کلم  یگمه  هکنآ  رگم  دـنامن  یغاب 

هدرب و رگید  دـندیرخ و  هقوذآ  دـنتخورف و  فسوی  هب  ار  ناـشدوخ  متفه  لاـس  دـشابن و  فسوی  تکلمم  کـلم و  هک  دوبن  یبآ  هعرزم و 
و دوب ،  هدمآ  رد  فسوی  کلم  رد  همه  دنتـشاد  هچ  ره  اب  يا  هدرب  دازآ و  ناسنا  ره  بیترت  نیدـب  دـشابن و  فسوی  کلم  هک  دوبن  يدازآ 
هب يریبدت  تمکح و  ملع و  نینچ  دشاب و  هدرک  تیانع  یهاشداپ  هب  یکلم  نینچ  دنوادخ  هک  میا  هدینـشن  هدیدن و  نونک  ات  دنتفگ :  مدرم 

(90  . ) دشاب هداد  یسک 

مدرک دازآ  ار  رصم  لها  همه  نم  دومرف :  فسوی   : 81

هاشداپ هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  دوب ،  هدـمآ  رد  فسوی  کلم  رد  همه  دنتـشاد  هچ  ره  اب  يا  هدرب  دازآ و  ناـسنا  ره  متفگ  لـبق  ناتـساد  رد 
وگب هراب  نیا  رد  ار  دوخ  يءار  يراد ؟  يرظن  هچ  هدرک  تیانع  رـصم  تکلمم  رد  نم  هب  ادخ  هک  یتنطلـس  تمعن و  نیا  رد  دومرف :  رـصم 
دوب ادخ  فطل  نیا  مشاب و  اهنآ  رب  یئالب  دوخ  هک  مدادـن  تاجن  الب  زا  ار  اهنآ  ما و  هتـشادن  حالـصا  ریخ و  زج  يرظن  ناشراک  رد  نم  هک 

 ! تسا وت  يءار  نامه  نم  يءار  هد و  ماجنا  ناشرابرد  یناد  یم  حالـص  تدوخ  هچ  ره  تفگ :  هاش  داد ؟  تاجن  نم  تسد  هب  ار  اهنآ  هک 
مالغ و لاوما و  و  مدرک ،  دازآ  ار  رـصم  مدرم  همه  نم  هک  شاـب  دـهاش  زین  وت  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  فسوی 

ینک راتفر  نم  هریس  هب  هکنیا  رب  طورـشم  مراذگ  یم  او  تدوخب  زین  ار  وت  یئاورنامرف  یهاشداپ و  الاح  مدنادرگ و  زاب  اهنآ  هب  ار  ناشزینک 
رب زج  منکن و  راتفر  وت  هریس  شورب و  زج  هک  تسا  نم  يدنلبرـس  راختفا و  لامک  نیا  تفگ :  هاش  ینکن .  مکح  نم  مکح  قبط  رب  زج  و  ، 

یتکوش تزع و  تنطلـس و  نیا  و  مدش ،  یمن  نآ  هب  يامنهار  متـشادن و  راک  نیا  رب  یئاناوت  يدوبن  وت  رگا  منکن و  یمکح  وت  مکح  قبط 
هداتسرف وت  درادن و  یکیرـش  هک  تسین  هناگی  راگدرورپ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  نونکا  مدروآ و  تسد  هب  وت  تکرب  زا  مراد  هک 

ام نیما  يراد و  ار  ماـقم  تلزنم و  ناـمه  اـم  دزن  رد  هک  ناـمب  ما  هتـشاد  بوصنم  نآ  هب  ار  وت  هک  یبصنم  نیمه  رد  یتـسه و  وا  ربـمغیپ  و 
(91  . ) یتسه

اهتشون یپ 

هیآ 19. لیذ  نایبلا : عمجم  (. 3 . ) ص 9 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  ریسفت  (. 2 . ) ص 149 ج 7 ، نایبلا : بیطا  ص 408 . ج 2 ، نیلقثلا : رون  (. 1)
ریسفت ص 11 . ج 5 ، نایبلا : عمجم  (. 5 . ) یناهفصا يوناب  نیما  هدهتجم  وناب  ص 35 ، یلائللا : نزخم  (. 4 . ) ص 10 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم 

هروس (. 7 . ) ص 320 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 6 . ) ص 411 ج 2 ، نیلقثلا : روـن  ص 243 و  ج 2 ، ناهربلا : ریـسفت  ص 346 . ج 7 ، هنومن :
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ص 332. ج 9 ، هنومن : ریسفت  (. 9 . ) ص 321 ج 9 ، هنومن : ریسفت  هیآ 8 . فسوی : هروس  (. 8 . ) ص 307 ج 9 ، هنومن : ریسفت  هیآ 4 . فسوی :
ص ج 9 ، هنومن : ریسفت  (. 11 . ) ص 338 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  ص 415 . ج 2 ، نیلقثلا : رون  ریـسفت  ص 221 . ج 12 ، راونالا : راـحب  (. 10)
: نیقداصلا جهنم  (. 15 . ) ص 14 كردم : نامه  (. 14 . ) ص 13 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  (. 13 . ) ص 12 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  (. 12 . ) 338
(. 19 . ) ص 341 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 18 . ) ص 15 و 16 كردـم : نامه  (. 17 . ) ص 15 ج 5 ، نیقداصلا : جـهنم  (. 16 . ) ص 14 ج 5 ،

هیآ 15 لیذ  ناـیبلا  عمجم  (. 22 . ) ص 341 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 21 . ) ص 17 ج 5 ، نیقداصلا : جـهنم  (. 20 . ) ص 16 كردـم : نامه 
ص ج 2 ، ناهربلا : ریسفت  هیآ 15 . لیذ  نایبلا : عمجم  (. 25 . ) هیآ 15 لیذ  نایبلا : عمجم  (. 24 . ) ص 94 ج 3 ، راحبلا : ۀنیفس  (. 23 . ) فسوی
ص 169. ج 7 ، نایبلا : بیطا  هیآ 15 . لیذ  نایبلا : عمجم  (. 27 . ) ص 18 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  (. 26 . ) ص 416 ج 2 ، نیلقثلا : رون  . 247
(. 29 . ) ص 373 ج 5 ، یبطرق : ریسفت  ص 348 . ج 9 ، هنومن : ریسفت  (. 28 . ) ص 250 ج 2 ، ناهربلا : ریسفت  ص 241 . ج 1 ، ءایبنا : خیرات 

ص 24. ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  (. 31 . ) ص 79 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  ص 323 . ج 3 ، عماج : ریسفت  (. 30 . ) ص 22 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم 
ج نیقداصلا : جهنم  ریسفت  هرامش 24 . ص 249 ، ج 2 ، ناهربلا : ریسفت  (. 33 . ) ص 345 ج 9 ، هنومن : ریسفت  هیآ 18 . فسوی : هروس  (. 32)
(. 36 . ) ص 25 ج 5 ، نیقداصلا : جـهنم  ص 223 . ج 12 ، راونالا : راـحب  (. 35 . ) و 26 ص 25  ج 5 ، نیقداصلا : جـهنم  (. 34 . ) ص 24 ، 5

يوناب هب  فورعم  نیما  دـهتجم  وناـب  ص 4 ، یلاـئللا : نزخم  (. 38 . ) ص 343 ج 3 ، عماج : ریـسفت  (. 37 . ) ص 26 ج 5 ، نیقداصلا : جـهنم 
عماج (. 41 . ) ص 338 لئاوالا : زا  لقن  هب  راـحبلا : ۀنیفـس  ص 185 و  نادیواج : ياهدـنپ  (. 40 . ) هیآ 23 فسوی : هروـس  (. 39 . ) یناهفصا
راحب (. 43 . ) ص 419 ج 2 ، نیلقثلا : رون  ریـسفت  ص 371 . ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 42 . ) يراوزبس لیعاسا  الم  ناـسنا  هب  روهـشم  نیرونلا 

ص ج 11 ، هعیـشلاا : لئاسو  ص 375 . ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 44 . ) هرامش 32 ص 250 ، ج 2 ، ناهربلا : ریـسفت  ص 225 . ج 12 ، راونالا :
ص 96. ج 8 ، ناسآ : ریسفت  (. 46 . ) ص 95 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  (. 45 . ) ص 4 هللا : ۀمحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ثیدح  لهچ  باتک  . 122

ریسفت (. 49 . ) ص 97 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  هرامش 21 . ص 248 ، ج 2 ، ناهربلا : ریـسفت  (. 48 . ) و 28 و 29 هیآ 27  فسوی : هروـس  (. 47)
باتک زا  لقن  هب  ص 103. ج 8 ، ناسآ : ریـسفت  (. 50 . ) ص 388 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  ص 422 . ج 2 ، نیلقثلا : روـن  ص 98 . ج 8 ، ناسآ :

ص ج 8 ، ناسآ : (. 52 . ) ص 37 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  هیآ 31 . فسوی : هروس  (. 51 . ) ص 388 ج 9 ، هنومن : ریسفت  نایبلا . حتف  ریـسفت 
ص ج 8 ، ناسآ : ریـسفت  (. 56 . ) هیآ 33 فسوی : هروـس  (. 55 . ) هیآ 32 فـسوی : و 2 -   1 (. 54 . ) هیآ 32 فـسوی : و 2 -   1 (. 53 . ) 104
ج 5، نیقداصلا : جهنم  (. 58 . ) ص 38 ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  ریـسفت  ص 398 و  ج 9 ، هنومن : ریسفت  (. 57 . ) ص 401 ج 9 ، هنومن : . 106
ص 424 ج 2 ، نیلقثلا : روـن  ریـسفت  (. 60 . ) زامن بیقعت  ياعد  تمـسق  ناـنجلا : حـیتافم  ص 111 و  ج 8 ، ناسآ : ریـسفت  (. 59 . ) ص 39

تارمث قودص . خیـش  لاصخ  زا  ص 112  ج 8 ، ناسآ : ریـسفت  (. 61 . ) یفاص ریـسفت  باتک  زا  ص 112  ج 8 ، ناسآ : ریـسفت  هرامش 59 .
هروس (. 65 . ) هیآ 36 فسوی : هوس  (. 64 . ) هیآ 36 فسوی : هروـس  (. 63 . ) ص 40 ج 5 ، نیقداصلا : جـهنم  (. 62 . ) ص 146 ج 3 ، ةایحلا :

: فسوی هروس  ص 411 . ج 9 ، هنومن : ریسفت  (. 68 . ) هیآ 38 فسوی : هروس  (. 67 . ) ص 113 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  (. 66 . ) هیآ 37 فسوی :
ص ج 9 ، هنومن : ریسفت  ش 59 . ص 425 ، ج 2 ، نیلقثلا : رون  ص 119 . ج 8 ، ناسآ : ریسفت  ص 230 . ج 12 ، راحب : (. 69 . ) هیآ 39 و 40
ص 150، ج 71 ، راونالا : راحب  (. 71 . ) هیآ 42 فسوی : هروس  (. 70 . ) هیآ 40 و 41 فسوی : هروس  ص 43 . ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  . 413
ص 426، ج 2 ، نیلقثلا : رون  ص 231 . ج 12 ، راونالا : راحب  (. 72 . ) ص 254 ج 2 ، ناهربلا : ص 44 . ج 5 ، نیقداصلا : جهنم  هرامش 48 .
هیآ 43 و 44 و 45 و فسوی : هروس  (. 73 ... ) ص 255 و ج 2 ، ناهربلا : ص 415 . ج 9 ، هنومن : ص 235 . ج 5 ، نایبلا : عمجم  هرامش 37 .
(. 77 . ) ص 427 و 428 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 76 . ) ص 428 ج 9 ، هنومن : ریـسفت  (. 75 . ) و 48 و 49 هیآ 47  فسوی : هروـس  (. 74 . ) 46

جهنم ص 14 . ج 10 ، هنومن : ریسفت  هرامش 97 و  ص 432 ، ج 2 ، نیلقثلا : رون  (. 78 . ) ص 403 ج 9 ، هنومن : ریسفت  هیآ 50 . فسوی : هروس 
هیآ 52 و 53. فسوی : هروس  (. 81 . ) هیآ 51 فسوی : هروس  (. 80 . ) ص 431 و 432 ج 9 ، هنومن : ریسفت  (. 79 . ) ص 53 ج 5 ، نیقداصلا :
ص 141. ج 3 ، ةایحلا : تارمث  (. 83 . ) ص 435 ج 9 ، هنومن : ریسفت  ص 554 . ج 1 ، راحبلا : ۀنیفس  (. 82 . ) ص 432 ج 9 ، ناسآ : ریسفت 
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هیآ 56 و 57. فسوی : هروس  (. 86 . ) ص 138 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  هیآ 54 و 55 . فسوی : هروس  (. 85 . ) ص 556 هداعسلا : جارعم  (. 84)

ص 432. ج 2 ، نیلقثلا : رون  (. 89 . ) ص 14 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  (. 88 . ) ص 141 ج 8 ، ناسآ : ریسفت  (. 87 . ) ص 140 ج 8 ، ناسآ : ریسفت 

ص 300. ج 1 ، ءایبنا : خیرات  (. 91 . ) ص 433 ج 2 ، نیلقثلا : رون  ص 299 و 300 . ج 1 ، ءایبنا : خیرات  (. 90 . ) ص 296 ج 1 ، ءایبنا : خیرات 
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