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مالسلاهیلع اضر  ماما  ءافشلاراد 

: هدنسیون

یناوضر رباج 

: یپاچ رشان 

هیدهم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع اضر  ماما  16ءافشلاراد 

باتک 16تاصخشم 

16همدقم

مالسلاهیلع اضر  ماما  یگدنز  هب  هاتوک  16یهاگن 

مالسلاهیلع اضر  ماما  ترضح  لاح  حرش  16تدالو و 

مالسلاهیلع اضر  ماما  17مسا 

مالسلاهیلع اضر  ماما  ترایز  18باوث 

مالسلاهیلع اضر  ماما  تداهش  19تیفیک 

یهلا ءامسا  21صاوخ 

رهوش نز و  نایم  تفلا  21تهج 

هسوسو ندومن  فرطرب  21تهج 

ریزانخ ضرم  21تهج 

تخس يرامیب  22تهج 

بئاغ ندش  ادیپ  22تهج 

زور تامهم  تیافک  22تهج 

نتفای تیصخش  22تهج 

بت ندومن  فرطرب  22تهج 

لامعا یلوبق  22تهج 

اهاعد تباجا  22تهج 

ربق رد  نتفای  سنوم  22تهج 

ییانیبان زا  ندنام  ناما  رد  23تهج 

مکاح مشخ  ندومن  فرط  رب  23تهج 
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ناطیش و…  يهسوسو  23تهج 

نطاب يافص  نتفای  23تهج 

نمشد عفد  23تهج 

دشاب هتشاد  تسود  ار  وا  تاقولخم  يهمه  دهاوخیم  هک  23یسک 

نمشد رش  ندنام  ناما  رد  23تهج 

مولظم زا  عافد  23تهج 

رامیب يافش  24تهج 

ناطیش رش  زا  ندنام  ناما  رد  24تهج 

اهنطاب رب  فارشا  24تهج 

مدرم زا  يزاینیب  24تهج 

ملاظ ملظ  زا  ندنام  ناما  رد  24تهج 

يوق نمشد  عفد  24تهج 

يزور یخارف  24تهج 

هظفاح 24تهج 

میقع نز  ندش  راددنزرف  25تهج 

ترخآ ایند و  دصاقم  ندش  هدروآرب  25تهج 

توهش ندیشک  دنب  رد  25تهج 

تافآ زا  كدوک  ندنام  ناما  رد  25تهج 

نتفای مارتحا  25تهج 

یناهگان ياهالب  زا  ندنام  ناما  رد  25تهج 

ترودک مغ و  عفد  25تهج 

تامهم تیافک  25تهج 

ایند جنر  وغ و  ندومن  فرطرب  26تهج 

ایند ياهیتخس  ندش  فرطرب  26تهج 
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هدز تنحم  26رکذ 

فوخ ندش  فرطرب  26تهج 

روما ندش  ماجنارس  26تهج 

نانز ریش  ندش  دایز  26تهج 

یگتشگرس ندش  فرطرب  26تهج 

هراما سفن  رب  ندش  طلسم  26تهج 

ماقم نداد  تسد  زا  فوخ  27تهج 

اهيزبس اههویم و  27صاوخ 

ولآ 27صاوخ 

رانا 27صاوخ 

هزبرخ 27صاوخ 

زوم 27صاوخ 

دعس 27صاوخ 

ردنک 27صاوخ 

القاب 28صاوخ 

ینساک 28صاوخ 

شوگنزرم 28صاوخ 

سگرن لگ  28صاوخ 

تخپ مین  تشوگ  28راثآ 

هراوخ گنس  28تشوگ 

ناجنداب 28صاوخ 

جنرب نان  29تیصاخ 

ردنغچ 29صاوخ 

لسع 29تیصاخ 
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ودک 29صاوخ 

چراق 29صاوخ 

لسع 29صاوخ 

نوتیز نغور  29دئاوف 

سدع 30صاوخ 

قََهب ضرم  يارب  30زا 

رصم 30كاخ 

بیس 30دئاوف 

رکش 30صاوخ 

ریجنا 30صاوخ 

تسا یضرم  ره  نامرد  وج  30نان 

سدع درآ  31صاوخ 

تسا رتهب  زب  تشوگ  زا  دنفسوگ  31تشوگ 

دوخن 31صاوخ 

31جنرت

31هناودنه

هب 31صاوخ 

هزبرخ 31يهرابرد 

هکرس 32صاوخ 

رس يدرس  32تهج 

ناقری يارب  32ییاود 

مغلب 32تهج 

تاذیوعت 32اهاعد و 

ناقرف يهروس  ندناوخ  32باوث 
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نامقل يهروس  33باوث 

هلزلز زا  ندنام  ناما  رد  33تهج 

هدنزگ گس  زا  ندنام  ناما  33رد 

یشغ صخش  33ياعد 

ناراتفرگ هانپ  تیب  33لها 

اضر ماما  33زرح 

اضر ماما  يارب  زا  يرگید  34زرح 

ضارما 34تهج 

بت عاونا  35تهج 

لیگز عفر  35تهج 

لیگز عفر  يارب  رگید  35ياعد 

مخز مشچ  35تهج 

الاک ظفح  35تهج 

اهضرم زا  یضعب  ياوادم  36رد 

رس درد  36تهج 

نیسح ماما  36تبرت 

یضرم ره  ءافش  نیسح  ماما  36تبرت 

يدزد و…  زا  لام  رادهگن  نیسح  ماما  36تبرت 

تیم هارمه  هب  نیسح  ماما  37تبرت 

ندش قرغ  37ياعد 

ناربمایپ تاجن  يهنیفس  تیب  37لها 

اهيراتفرگ زا  يهدنهد  صالخ  اضر  38ماما 

دیهدن رارق  شیوخ  تکرب  زور  ار  اروشاع  38زور 

يزور ندش  دایز  رقف و  ندرب  نیب  زا  38تهج 
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اضر ماما  ترضح  38زامن 

مرحم هام  لوا  38يهزور 

اعد تباجتسا  ببس  یهلا  38ءامسا 

تسا یتمالس  ورگ  رد  ایند  39نتشاد 

تاجاح ندش  هدروآرب  39تهج 

هبنشراهچ زور  39ياعد 

وا لآ  ربمایپ و  اب  ندش  نیشنمه  39يوزرآ 

یسرکلا ۀیآ  39صاوخ 

ندرک هراختسا  40يهقیرط 

تیفاع 40ياعد 

تمایق زور  رد  ندش  داش  40تهج 

دوش تمایق  زور  رقف  ثعاب  هک  40هچنآ 

دشخبیم ار  ناهانگ  يهمه  ندرک  40رافغتسا 

رقف ندرب  نیب  زا  40تهج 

اضر ماما  40زرح 

اضر ماما  رتشگنا  41رکذ 

اهاپ توق  بت و  يارب  41زا 

دیدج سابل  ندیشوپ  تهج  41ییاعد 

مشچ یفیعض  41تهج 

نمشد رب  نیرفن  41تهج 

دیرگیمن زگره  هک  41یمشچ 

هعمج زور  بش و  41تلیضف 

مخز مشچ  42يافش 

لوسر ترضح  42زامن 
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نیسح ماما  تبرت  حیبست  43تلیضف 

نموم ربق  ترایز  43باوث 

اضر ماما  ترایز  43باوث 

نامز ماما  يارب  43اعد 

مهم تجاح  44تهج 

تجاح 44زامن 

( یشغ  ) عورصم 44تهج 

ندش راد  هچب  44تهج 

هناخ زا  ندمآ  نوریب  تهج  45ياعد 

نینموم يارب  ندرک  اعد  45باوث 

دروآیم يزور  بش  45زامن 

دربیم نیب  زا  ار  رقف  توقای  45رتشگنا 

مهدیم تاجن  اج  هس  زا  ار  45منارئاز 

نکم ترفاسم  زامن  زا  لبق  هعمج  45زور 

لس تهج  46اعد 

لس ضرم  46تلع 

مشچ درد  46تهج 

رحس لاطبا  46تهج 

مخز مشچ  46تهج 

اهتلع اهدرد و  یمامت  46تهج 

قیقع رتشگنا  46صاوخ 

دییوجب يرای  تیب  لها  زا  اهیتخس  47رد 

ترخآ ایند و  جئاوح  يهمه  يارب  47اعد 

دربیم نیب  زا  ار  رقف  غارچ  ندرک  47نشور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاظ هیلع  رب  مولظم  47ياعد 

یلع ترضح  زا  47يذیوعت 

لیگز 48تهج 

بت 48تهج 

دردرس 48تهج 

ندب تماقتسا  48تهج 

دینک تساوخرد  هبنش  جنپ  زور  رد  ار  48ناتتجاح 

هودنا مغ و  ندرک  فرطرب  تهج  49زامن 

اهالب عاونا  ندومن  فرطرب  49تهج 

دوشیم میسقت  نیعولط  نیبام  49يزور 

اهزور 49صاوخ 

هعمج زور  رد  تجاح  49زامن 

ندومن ریخ  بلط  هراختسا و  50ياعد 

يزور قزر و  بلط  50ياعد 

نتفر تجاح  50لابند 

دروآیم قزر  ندرک  وراج  ار  هناخ  50يولج 

نیسح ماما  ربق  ترایز  51باوث 

الب عون  داتفه  عفد  51تهج 

تفاظن 51نامز 

ناطلس مکاح و  رب  ندش  دراو  ماگنه  رد  51اعد 

شیاشگ جرف و  يارب  52اعد 

اضرلا یسوم  نب  یلع  رب  53تاولص 

هچیپ 54لد 

نآ نتشاد  همادا  ندید و  ضیح  نوخ  54تهج 
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هلماح ناویح  نز و  يارب  54يذیوعت 

يدرد ره  يارب  55ذیوعت 

یسرت ضرم و  ره  يارب  55ذیوعت 

دردرس 55تهج 

دنهدب تدایع  يهزاجا  55اهضیرم 

ندرک اعد  55يهقیرط 

اضرلا یسوم  نب  یلع  56ءاعد 

عماج 56ییاعد 

يرارف هدش و  مگ  56يارب 

ضرق يادا  يارب  57اعد 

گس يهلمح  عفد  تهج  57هیآ 

تاولص 57باوث 

نومأم هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  یتشادهب  یکشزپ و  57روتسد 

نومام هب  اضر  مالسلاهیلع  ماما  یبط  57روتسد 

لاس ياهلصف  59رکذ 

62تماجح

مالسلاهیلع اضر  ماما  ناگتفای  66افش 

راذگب رمع  ار  تدنزرف  66مان 

مالسلاهیلع اضر  ماما  هب  کشجنگ  66يهثاغتسا 

هدشمگ 66رسمه 

ینیرحب 69يهبلط 

دیشخبب نمب  ار  70وا 

ترضح 71تمحرم 

ناهانپیب 72هانپ 
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هدنامرد 72رتخد 

هدشمگ 74رسپ 

افش 75تساوخرد 

ربکا یلع  دیس  76يافش 

دیس مشچ  77يافش 

ترضح 77يهمان 

78راعشا

مالسلاهیلع متشه  ماما  دالیم  تبسانم  78هب 

مالسلاهیلع متشه  ماما  تبقنم  حدم و  78رد 

يوضر سدق  ناتسآ  هب  دورو  تبسانم  79هب 

مالسلاهیلع متشه  ماما  هاگرد  هب  79ءاجتلا 

مالسلاهیلع متشه  ماما  هانپ  79رد 

مالسلاهیلع اضر  ماما  زا  افش  79بلط 

مالسلاهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  79ای 

ءابرغلا 80بیرغ 

مداوج راظتنا  80هب 

میدمآ ییادگ  80هب 

مالسلاامهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  هانپ  80رد 

تسام رای  اضر  هک  لد  يا  وش  80داش 

ناگدنامرد يهراچ  تسفن  81يا 

ماهدروآ هابت  لاح  ترد  رب  مریقح  81نم 

تساضر ام  81رادلد 

اضر يوک  رد  81يرذگ 

یشحو يوهآ  81نماض 
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82اجتلا

تیالو 82عمش 

سدق مرح  رد  83یبش 

83یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  85هرابرد 
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مالسلاهیلع اضر  ماما  ءافشلاراد 

باتک تاصخشم 

.1384 تاراشتنا ، هیدهم ، مق : رـشن : تاصخـشم  . 1350 رباج ، یناوضر ، فیلات  / مالـسلاهیلع اضر  ماما  ءافـشلاراد  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
یفیصوت یـسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو   7  - 33  - 7262  - 964 لاـیر :  13000 کـباش : 253 ص . يرهاظ : تاصخـشم 

1200669 یلم : یسانشباتک  هرامش  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  253 ؛  - 251 ص . همانباتک : تشاددای :

همدقم

لد روجنر و  نت  اب  دنهد  ییاج  هب  هار  مسفن ، کی  دنهد  ییادن  هدرپ ، نیا  زا  دیاش  نایکالفا  يهولج  مرگنب  ات  نایکاخ  زا  ماهتـسب  ورف  هدید 
نیو متفای  وبـس  هب  یقاب ، يهداب  درک  هراب  رگد  فطل ، زا  ماهدـنز  درک  هراچ  ارم  درد  هش ، تمحر  رود  هار  زا  متـساوخ  وا  زا  هراچ  روبـصان 
یلع ماما  ترضح  ناسارخ  بیرغ  هحفـص 18 ]  ] یتشادهب یبط و  تاشیامرف  لماش  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یبلاطم  متفای  وا  تلود  زا  همه 
نماض نایعیش  ات  تسا  دیدرگ  میظنت  يروآ و  عمج  یمارگ  نارهاوخ  ناردارب و  يهدافتـسا  تهج  هک  تسا  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب 

بیـصنیب مامه  ماما  نآ  تیانع  فطل و  زا  مه  زیچان  يهدنب  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  یـسرتسد  ترـضح  نآ  تاشیامرف  هب  رتناسآ  هچ  ره  وهآ 
هب هاتوک  یهاگن  يهرابرد  لوا : لصف  مینکیم : یتراشا  اهنآ  هب  بیترت  هب  هک  میاهدرک  میظنت  لـصف  نیدـنچ  رد  ار  باـتک  بلاـطم  مناـمن .

: موس لصف  تسا . هدـش  تاـیاور  راوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  یهلا  ءامـسا  صاوخ  يهراـبرد  مود : لـصف  تسا . مالـسلاهیلع  ماـما  یناگدـنز 
نایب یبلاطم  مسج  يور  رب  اهنآ  راثآ  يدادادـخ و  ياهتمعن  نیا  يارب  ترـضح  نآ  هک  تسا  اهيزبس و …  اـه ، هویم  صاوخ  يهراـبرد 
تسا نومأم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  يهنامیکح  يهمان  مجنپ : لصف  تسا . اهذیوعت  اهاعد و  يهرابرد  مراهچ : لصف  دناهدومرف .
ناتساد دنچ  مشش : لصف  تسا . هدومرف  موقرم  وا  يارب  ار  یتشادهب  یکشزپ و  بلاطم  يرسکی  ترـضح  نآ  نومأم ، تساوخرد  رب  انب  هک 

هب نیقی  ندش  نوزفا  بلق و  توق  يارب  زین  اهنآ  باتک  بلاطم  رب  انب  هک  دناهتفای  افش  ترضح  نآ  تیانع  يهلیـسو  هب  هک  يدارفا  يهرابرد 
هحفـص 19]  ] هدـش نیچلگ  يراعـشا  تسا  باتک  لصف  نیرخآ  هک  متفه : لـصف  تسا . هدـش  هدروآ  مالـسلامهیلع  راـهطا  يهمئا  تاـیانع 

رباج سدقم : مق  دنادرگن . بیصنیب  ناش  ریخ  ياعد  زا  ار  زیچان  يهدنب  نیا  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  دشاب  دشابیم . ترضح  نآ  يهرابرد 
هحفص 23]  ] مالسلاهیلع رقاب  دمحم  ماما  تداهش  زورلاس   1425 هجحلا /  يذ  متفه /   83  / 10  / 29 هخروم ي : یناوضر 

مالسلاهیلع اضر  ماما  یگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

مالسلاهیلع اضر  ماما  ترضح  لاح  حرش  تدالو و 

زا دعب  یمک  تدم  يرمق  يرجه  تشه  لهچ و  دص و  لاس  هدعقلا  يذ  مهدزای  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  نآ  روهـشم 
تسا هدرک  تیاور  طیلس  نب  دیزی  زا  هرس  سدق  قودص  خیش  دندمآ . ایند  هب  هرونم  يهنیدم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  تداهش 

ردـپ و مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  میدرک ، تاقالم  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  هکم  هار  رد  هک  میدوب  یتعاـمج  دـیوگ : هک 
دییامرفب يزیچ  نم  هب  سپ  تسین ، يزیرگ  نآ  زا  ار  سک  چیه  هک  تسا  يزیچ  گرم  دیتسه و  كاپ  ناماما  امـش  داب ! وت  يادـف  هب  مردام 

هدرک و مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  هراشا  دننم -  نادنزرف  اهنیا  يرآ ! دومرف : ترـضح  مناسرب . دوخ  نادنزرف  هب  ار  نآ  ات 
نید رما  رد  هچنآ  دنتـسه و  جاتحم  نآ  هب  مدرم  هچنآ  تفرعم و  دوج ، مهف ، هحفـص 24 ] ، ] ملح ملع ، تسا ؛ ناشیا  گرزب  نیا  و  دومرف - 

. تساهنیا زا  رتهب  یتفـص  وا  رد  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ياهرد  زا  يرد  وا  تسا ، قلخ  نسح  وا  رد  دشابیم ، وا  رد  دننکیم  فالتخا  دوخ 

مالسلاهیلع اضر  ماما  www.Ghaemiyeh.comءافشلاراد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


نوریب ار  تما  نیا  سرداـیرف  سرداد و  وا  زا  لـجوزع  دـنوادخ  دومرف : تسیچ ؟ تفـص  نآ  داـب ! وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  مدرک : ضرع 
، دهدیم مایتلا  ار  هتسکش  لد  دنکیم ، حالصا  ار  مدرم  نیب  ياهعازن  درادیم و  ظوفحم  ار  اهنوخ  وا  يهلیسو  هب  لاعتم  يادخ  دروآیم ،
هب دروآیم و  دورف  ار  ناراب  وا  هب  دزاسیم و  نمیا  ار  ناـسرت  وا  هب  دـنکیم و  ریـس  ار  هنـسرگ  وا  هب  دـناشوپیم و  ار  هنهرب  وا  يهلیـسو  هب 
لاح رد  هچ  یگلاس و  نایم  تلوهک و  لاح  رد  هچ  دشاب ، مدرم  نیرتهب  لاح  ره  رد  دنوشیم ، وا  رادربنامرف  عیطم و  ار  ناگدنب  وا  يهلیسو 
مدرم يارب  تسا ، ملع  وا  یشوماخ  تمکح و  وا  نخس  دنباییم ؛ یگرزب  يرورس و  شنادناخ  هریشع و  وا  يهلیـسو  هب  یناوج ، یکدوک و 

[. 1 . ] دنکیم نایب  تسا ، فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ 

مالسلاهیلع اضر  ماما  مسا 

، نینمؤـملا نیعلاةرق  یفو ، یـضر  لـضاف ، رباـص ، ترـضح  نآ  باـقلا  نسحلاوـبا و  ترـضح  نآ  يهینک  یلع ، ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
ضرع مالـسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  تمدـخ  هب  دـنکیم : تیاور  یطنزب  [. 5 . ] تساضر نآ  نیرتروهـشم  نیدـحلملا و  ظیغ  هحفص 25 ] ]

هب بقلم  ار  وا  دیزگرب و  دوخ  يدهع  تیالو  يارب  ار  امش  راوگرزب  ردپ  نومأم  هک  یتقو  دننکیم  نامگ  امـش  نافلاخم  زا  یهورگ  مدرک :
نامـسآ رد  هکنآ  يارب  تسا ، هدـیمان  اضر  ار  وا  یلاعت  قح  هکلب  دـنیوگیم ، غورد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـینادرگ . اضر 

يارب ار  وا  دندوب و  دونـشخ  وا  زا  نیمز  رد  مالـسلامهیلع  يده  يهمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب و  ادـخ  يهدیدنـسپ 
: متفگ یلب . دندومرف : دندوبن ؟ مالسلامهیلع  همئا  لوسر و  ادخ ، يهدیدنسپ  وت  يهتشذگ  ناردپ  همه  ایآ  مدرک : ضرع  دندیدنـسپ . تماما 
وا زا  دندیدنسپ و  ار  وا  نانمشد  نافلاخم و  هکنآ  يارب  دومرف : دندینادرگ ؟ صوصخم  بقل  نیا  هب  ناشیا  نایم  رد  ار  وا  ببـس  هچ  هب  سپ 

، دوب ترضح  نآ  صوصخم  وا  زا  يدونشخ  رب  نمـشد  تسود و  قافتا  دندوب و  دونـشخ  وا  زا  ناتـسود  ناقفاوم و  هچنانچ  دندوب ، یـضار 
ردام مان  مالـسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  ماـن  [. 5 . ] دـندینادرگ صوـصخم  مسا  نیاـب  ار  وا  ببـس  نیا  هـب  سپ 
ءارقش رقص و  نارزیخ ، یضعب  دندیمانیم و  نینبلا  ما  ۀنامس و  نکس ، يورا ، همجن ، متکت ، ار  وا  هک  دوب  يدلو  ما  شایمارگ  هحفص 26 ] ]
هدرب زا  یـسک  هک  يراد  ربخ  ایآ  دیـسرپ : نم  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  يزور  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  ماشه  زا  دـناهتفگ . زین 

تمدخ رد  نم  دش و  راوس  ترضح  سپ  میورب . وا  دزن  هب  ات  ایب  دشاب ، هدمآ  دیاش  دومرف : ترضح  هن ! متفگ : دشاب ؟ هدمآ  برغم  ناشورف 
، تسا هدروآ  رایـسب  نامالغ  نازینک و  هدمآ و  برغم  راجت  زا  يدرم  هک  میدید  میدیـسر ، دوهعم  لحم  هب  نوچ  مدش ، راوس  ترـضح  نآ 

سپ مهاوخیمن . ار  نیا  هک  دومرفیم  ترـضح  ار  کـی  ره  دروآ و  نوریب  زینک  هن  وا  نک . هضرع  اـم  رب  ار  دوخ  نازینک  دوـمرف : ترـضح 
رگم مرادن ، هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يروایب . هک  دـیاب  يراد و  دومرف : ترـضح  مرادـن . يرگید  زینک  تفگ : روایب . رگید  زینک  دومرف :

ره هب  دومرف : داتسرف و  وا  دزن  هب  ارم  رگید  زور  هتشگرب و  ترـضح  درک  يراددوخ  وا  نوچ  روایب . ار  وا  دومرف : ترـضح  رامیب . زینک  کی 
، تفگ وا  يارب  يرایسب  تمیق  مدرک ، بلط  ار  زینک  نآ  متفر و  نوچ  روایب . نم  دزن  هب  رخب و  نم  يارب  ار  رامیب  زینک  نآ  دیوگب  هک  تمیق 
. دوب یـسک  هچ  دوب  وت  هارمه  زورید  هک  درم  نآ  هد  ربخ  ارم  نکیل  متخورف و  زین  نم  تفگ : مدیرخ . تمیق  نیا  هب  نم  متفگ : هحفص 27 ] ]
زا ار  زینک  نیا  نم  هک  نادب  تفگ : منادیمن . نیا  زا  شیب  متفگ : مشاه ؟ ینب  يهلـسلس  مادـک  زا  تفگ : تسا . مشاه  ینب  زا  يدرم  متفگ :
وت يارب  ار  نیا  متفگ : ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  دیـسرپ : دـید  نم  اب  ار  زینک  نیا  هک  باتک  لها  زا  ینز  يزور  ماهدـیرخ ، برغم  نیمزرس 

دیآرد وا  فرصت  هب  نوچ  دشاب و  نیمز  لها  نیرتهب  دزن  زینک  نیا  هک  یتسیاب  دشاب و  وت  دزن  زینک  نیا  هک  تسین  راوازس  تفگ : ماهدیرخ .
ترـضح ینامز  كدنا  زا  دعب  دیوگ : يوار  دننک . تعاطا  ار  وا  برغم  قرـشم و  لها  هک  دـیآ  دوجوب  وا  زا  يرـسپ  ینامز  كدـنا  زا  دـعب 

ار متکت  هک  یتقو  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  [. 5 . ] دـمآ دوجوب  وا  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ترضح نآ  زا  هحفـص 28 ] . ] ادخ یحو  رما و  هب  رگم  مدیرخن  ار  زینک  نیا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : شباحـصا  زا  یتعامج  هب  دـیرخ 

نآ یتقو  دوب  ریرح  زا  ياهچقب  ناشیا  اب  دندمآ و  نم  دزن  هب  مالـسلاهیلع  مردـپ  مدـج و  مدوب ، باوخ  نم  هک  یتقو  دومرف : دـندرک ، لاؤس 
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زا هنیآ  ره  یـسوم ! يا  دندومرف : نم  هب  مردپ  دـج و  دوب ، نآ  رد  زینک  نیا  تروص  هک  دوب  ینهاریپ  نآ  رد  دـندرک ، زاب  ار  ریرح  يهچراپ 
مان یلع  ار  وا  دمآ ، ایند  هب  دوعـسم  دولوم  نآ  تقو  ره  هک  دندرک  رما  ارم  و  دش ؛ دهاوخ  وت  زا  دعب  نیمز  لها  نیرتهب  زینک  نیا  زا  وت  يارب 

دنک و قیدصت  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  دنک ، رهاظ  ار  تمحر  لدـع و  وا  هب  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  دوز  دـندومرف : مراذـگ و 
راوگرزب دنزرف  هب  نوچ  دیوگ : هک  هدش  هدرک  تیاور  رورـس ، نآ  ردام  همجن ، زا  دـیامن . وا  راکنا  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  رب  ياو 

دیجمت لیلهت و  حیبست و  يادص  متفریم  باوخ  هب  نوچ  مدرکیمن و  ساسحا  دوخ  رد  لمح  ینیگنـس و  هجو  چیه  هب  مدـش ، هلماح  دوخ 
زا دنمتداعس  دنزرف  نآ  نوچ  مدینـشیمن . ییادص  مدشیم  رادیب  نوچ  مدشیم و  ناسرت  فئاخ و  مدینـشیم و  دوخ  مکـش  زا  یلاعت  قح 

درکیم و تکرح  شکرابم  ياهبل  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رهطم  رـس  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  دـش  دـلوتم  نم 
تمارک همجن  يا  دوـمرف : دـمآ و  نم  دزن  هـب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  تعاـس  نآ  رد  مدـیمهفیمن ، نـم  هـک  تـفگیم  ینخس 

شوگ رد  ترـضح  مداد . ترـضح  نآ  هب  هدـیچیپ و  يدیفـس  يهماـج  رد  ار  دنمتداعـس  دـنزرف  نآ  سپ  داـب . اراوگ  وت  رب  وـت  راـگدرورپ 
: دومرف داد و  نم  تسد  هب  تشادرب و  نآ  اـب  ار  شماـک  دـیبلط و  تارف  بآ  تفگ و  هحفص 29 ]  ] هماقا شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار 

ترضح زا  دیوگ : هک  هدش  تیاور  دایز  نب  دمحم  زا  [. 5 . ] تسا نم  زا  دعب  ادخ  تجح  تسا و  نیمز  رد  ادخ  يهیقب  نیا  هک  ار  نیا  ریگب 
كاپ و هدرک و  هنتخ  نم  دنزرف  نیا  دومرفیم : هک  مدینش  دش ، دلوتم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  يزور  رد  مالسلاهیلع  یـسوم  ماما 

شقن مینادرگیم . تنـس  تعباتم  يارب  زا  ناشیا  يهنتخ  عضوم  رب  یغیت  ام  نکیل  و  دنوشیم ؛ دلوتم  نینچ  همئا  يهمه  دش و  دلوتم  هزیکاپ 
هک هدـش  تیاور  نمحرلادـبع  نب  یـسوم  زا  تسا . هدوب  هللا » یبسح   » رگید یتیاور  هب  و  هللااب » الا  ةوق  ـال  هللا  ءاـش  اـم   » ترـضح نآ  رتشگنا 
الا ةوق  هللا ال  ءاش  ام   » نم رتشگنا  شقن  دومرف : مدرک ، لاؤس  شردپ  رتشگنا  شرتشگنا و  شقن  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ :

. منکیم دوخ  تشگنا  رد  نم  هک  تسا  نامه  رتشگنا  نیا  تسا و  هللا » یبسح   » مردپ رتشگنا  شقن  تسا و  هللااب »

مالسلاهیلع اضر  ماما  ترایز  باوث 

: تفگ دـمآ و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هب  ناـسارخ  هحفـص 30 ]  ] لـها زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نـبا 
یتقو رد  ناسارخ  لها  امـش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح 

: دومرف ترضح  ددرگ ؟ ناهنپ  نم  يهراتس  امـش  نیمز  رد  دنراپـسب و  امـش  هب  ارم  تناما  دنزاس و  نوفدم  ارم  نت  زا  ياهراپ  امـش  نیمز  هک 
سک ره  تیاده ، تماما و  کلف  يهراتس  ترضح و  نآ  تناما  منم  امش ، ربمایپ  نت  يهراپ  منم  دوشیم ، نوفدم  امـش  نیمز  رد  هکنآ  منم 

هک سک  ره  دوب و  میهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  نم  ناردپ  نم و  دنادب ، مزال  دوخ  رب  ارم  تعاطا  دسانشب و  ارم  قح  دنک و  ترایز  ارم 
تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  و  [. 11 . ] دشاب هدوب  سنا  نج و  هانگ  وا  رب  دنچ  ره  دباییم ، تاجن  هتبلا  میشاب ، وا  عیفش  ام 

نبای دـندرک : ضرع  دوشیم . دیهـش  ددرگیم و  هتـشک  هکنآ  رگم  تسین ، تیب  لها  زا  اـم  زا  کـی  چـیه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هک 
درک دهاوخ  دیهش  راید  رای و  زا  رود  رهز و  هب  ارم  نم ، نامز  رد  دنوادخ  قلخ  نیرتدب  دومرف : دنکیم ؟ دیهش  ار  وت  یسک  هچ  هللا ، لوسر 
دـص دیهـش ، رازه  دص  دزم  لاعتم  دنوادخ  دنک ، ترایز  تبرغ  راید  نآ  رد  ارم  سک  ره  سپ  تخاس ، دهاوخ  نوفدـم  تبرغ  نیمز  رد  و 

دوش و روشحم  ام  يهرمز  رد  دسیونب و  وا  يارب  هدـننک  داهج  رازه  هحفـص 31 ]  ] دص هدننک و  هرمع  هدننک و  جح  رازه  دص  قیدص ، رازه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  [. 7 . ] دشاب ام  قیفر  تشهب  يهیلاع  تاجرد  رد 

دوشیم و بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ینمؤم  ره  دش ، دـهاوخ  نوفدـم  ناسارخ  نیمز  رد  نم  نت  زا  ياهراپ  دومرف : ملـس  و 
یـسوم نم  رـسپ  زا  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  زاـب  و  [. 8 . ] ددرگیم مارح  مـنهج  شتآ  رب  شندــب 

دیهـش رهز  هب  دنرب و  ناسارخ  يوس  هب  ار  وا  دشاب و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مان  مه  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  يرـسپ  مالـسلاهیلع ،
زا شیپ  هک  ار  یناسک  نآ  دزم  لاعتم  دنوادخ  دـشاب ، فراع  وا  قح  هب  دـنک و  ترایز  ار  وا  سک  ره  دـننک ، نفد  ار  وا  تبرغ  رد  دـننک و 
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هک تسا  لوقنم  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  [. 9 . ] دنکیم اطع  وا  هب  دندرک  لذب  ار  دوخ  لام  ناج و  ادـخ  هار  رد  هکم  حـتف 
قفاوم شردپ  مان  نم و  مان  قفاوم  وا  مان  هک  دش ، دهاوخ  دیهش  ینمـشد  متـس و  رهز  هب  ناسارخ  نیمز  رد  نم  نادنزرف  زا  يدرم  دندومرف :

هچ رگا  دزرمایب ، ار  وا  يهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  دنک ، ترایز  تبرغ  نآ  رد  ار  وا  سک  ره  دـشاب ، نارمع  نب  یـسوم  مان 
: دندومرف هک  هدش  تیاور  اضر  ماما  ترـضح  زا  هحفص 32 ] [. ] 10 . ] دشاب ناتخرد  گرب  ناراب و  ياههرطق  نامسآ و  ياههراتـس  ددع  هب 

نایعیش دمآ  تفر و  ددرت و  لحم  ارم  تبرت  ادخ  موش و  نوفدم  دیشرلا  نوراه  رانک  رد  موش و  هتشک  متـس  ملظ و  اب  رهز  هب  هک  دشاب  دوز 
هک ییادخ  هب  منک ؛ ترایز  تمایق  زور  رد  ار  وا  نم  هک  دوش  مزال  دنک ، ترایز  تبرغ  نیا  رد  ارم  سک  ره  سپ  دنادرگب ، نم  ناتـسود  و 
نم ربق  دزن  نایعیش  امش  زا  سک  ره  تسا ، هدیزگرب  قیالخ  عیمج  رب  ار  وا  هتشاد و  یمارگ  يربمایپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
دعب ار  ام  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  و  دوش ؛ قحتـسم  تمایق  زور  رد  نایملاع  دنوادخ  زا  ار  ناهانگ  شزرمآ  هتبلا  دـناوخب ، زامن  تعکر  ود 

هک مروخیم  دنگوس  تسا ، هدینادرگ  صوصخم  ترضح  نآ  تیصو  هب  هتشاد و  یمارگ  تماما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا 
وا يور  رب  دـنک و  تراـیز  ارم  هک  ینمؤم  ره  دنتـسه و  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دزن  یهورگ  ره  زا  رت  یمارگ  نم  ربق  ناگدـننک  تراـیز 

[. 11 . ] دنادرگ مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  ندب  لاعتم  دنوادخ  دسرب ، ناراب  زا  ياهرطق 

مالسلاهیلع اضر  ماما  تداهش  تیفیک 

هداتسیا مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تمدخ  رد  يزور  درادیم : نایب  نینچ  نیا  راوگرزب  نآ  مداخ  تلـصلاوبا  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تیفیک 
نوچ روایب . كاخ  فک  کی  هشوگ  ره  زا  وا  ربق  يهشوگ  هحفص 33 ]  ] راهچ زا  وش و  دیشرلا  نوراه  يهبق  لخاد  دومرف : نم  هب  هک  مدوب 
دوخ ردپ  ربق  هک  دهاوخیم  نومأم  دومرف : تخادنا و  دییوب و  ار  مدوب  هتشادرب  نوراه  ربق  تشپ  ولج و  زا  هک  ار  كاخ  نآ  مدروآ ، ار  نآ 

گنلک هچ  ره  هک  دوشیم  رهاظ  یگرزب  تخس  گنـس  دننکب  ار  اجنآ  نوچ  دزاس ، نوفدم  ناکم  نیا  رد  ارم  دهد و  رارق  نم  ربق  يهلبق  ار 
هتخادـنا و رود  زین  ار  نآ  هدـیئوب و  ار  اپ  نیئاپ  رـس و  يالاب  كاخ  هاگنآ  دـننکب . ار  نآ  دـنناوتیمن  دـنروایب  نآ  ندـنک  يارب  ناسارخ  رد 
هب دـنیامن . رفح  عضوم  نیا  رد  ارم  ربق  هک  دـشاب  دوز  دومرف : نم  هب  دـندیئوب  ار  هلبق  فرط  كاخ  نوچ  دـندومرف و  ار  یلبق  نانخـس  نامه 

دزاسیم عیـسو  ار  نآ  دهاوخ  هکنانچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنهد  رارق  عارذ  ود  ار  نآ  دحل  دنور و  ورف  نیمز  هب  هجرد  تفه  هک  وگب  اهنآ 
ات وگب  ار  نامه  میامنیم  میلعت  وت  هب  هک  ییاعد  نآ  سپ  دوش ، رهاظ  یتبوطر  رس ، بناج  زا  هاگنآ  دنادرگ ، تشهب  ياهناتسغاب  زا  یغاب  و 

نیا دندش  راکـشآ  نایهام  نوچ  دوش ، رهاظ  بآ  نآ  رد  دنچ  يهزیر  یهام  دوش و  رپ  بآ  نآ  زا  دحل  ددرگ و  يراج  بآ  ادخ  تردق  هب 
هدیعلب و ار  زیر  نایهام  نآ  دوشیم و  رهاظ  یگرزب  یهام  هاگنآ  دنروخب ، نآ  زا  نایهام  ات  نک  زیر  بآ  نآ  رد  مراپسیم  وت  هب  هک  ار  نان 

ربق دور و  ورف  نیمز  هب  بآ  نآ  اـت  ناوخب  میاـمنیم  میلعت  ار  وت  هک  ییاـعد  راذـگب و  بآ  رب  ار  تتـسد  ماـگنه  نآ  رد  سپ  دوش ، بیاـغ 
هحفص 34]  ] هدیشوپن رس  هناخ  زا  رگا  موریم ، رجاف  نیا  سلجم  هب  ادرف  دومرف : هدب و  ماجنا  نومأم  روضح  رد  ار  لامعا  نیا  دوش  کشخ 

اضر ماما  ترضح  رگید  زور  نوچ  دیوگ : تلصلاوبا  وگم . نخس  نم  اب  مشاب  هدیـشوپ  رـس  رب  يزیچ  رگا  نزب و  فرح  نم  اب  مدمآ  نوریب 
، دندمآ يو  بلط  هب  نومأم  نامالغ  ات  دوب  رظتنم  تسشن و  بارحم  رد  دیشوپ و  ار  شیوخ  ياهسابل  دومن ، ادا  ار  حبـص  زامن  مالـسلاهیلع 

نآ رد  مدوب . ترضح  نآ  تمدخ  رد  نم  تفر . نومأم  سلجم  هب  دنکفا و  شود  رب  ار  دوخ  كرابم  يادر  دیشوپ و  ار  دوخ  شفک  هاگنآ 
دندوب هتخیر  نآ  ياههناد  زا  یضعب  رد  هتشر  اب  هک  ار  يروگنا  يهشوخ  وا  تشاد و  رارق  يو  دزن  نوگانوگ  ياههویم  زا  یقبط  دنچ  تقو 

هناقاتشم داتفا ، ترضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  دروخیم . تمهت  عفر  يارب  ار  دوبن  هتـشغآ  رهز  هب  هک  اههناد  زا  یـضعب  تشاد و  تسد  رد  ار 
هچ نآ  دیسوب و  ار  یفطصم  مشچ  رون  نآ  يهدید  ود  نایم  تخادنا و  مالسلاهیلع  ماما  كرابم  ندرگ  رد  تسد  تساخرب و  دوخ  ياج  زا 

داد و يوب  ار  روگنا  يهشوخ  نآ  هدـیناشن و  دوخ  هاگیاج  رب  ار  باـنج  نآ  تشاذـگن . ورف  ياهقیقد  دوب  يرهاـظ  مارتحا  مارکا و  مزاول  زا 
نیا زا  تفگ : نومأـم  دـشاب . رت  وکن  نیا  زا  تشهب  روگنا  دـیاش  دومرف : ترـضح  ماهدـیدن . روگنا  رت  وکن  نیا  زا  هللا ! لوـسر  نباـی  تفگ :
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رگم یئامنب ، لوانت  دیاب  هتبلا  تفگ : درک و  رایـسب  رارـصا  نومأم  راد . فاعم  روگنا  نیا  ندروخ  زا  ارم  دومرف : ترـضح  امن . لوانت  روگنا 
ار روـگنا  يهشوـخ  نآ  يراد و  نم  هب  هک  تسا  هحفـص 35 ]  ] ینامگ هچ  نیا  مراد ، امـش  هب  هک  یـصالخا  همه  نیا  اب  ینکیم ، مهتم  ارم 

روگنا نآ  زا  هناد  هس  نوچ  مولظم  ماـما  نآ  درک . نآ  ندروخ  هب  رارـصا  داد و  باـنج  نآ  تسد  هب  زاـب  دروـخ ، نآ  زا  دـنچ  يهناد  هتفرگ 
نومأـم تساـخرب . سلجم  نآ  زا  لاوحـألا  ریغتم  دـنکفا و  نیمز  رب  ار  هشوخ  یقاـب  دـیدرگ و  نوگرگد  شلاـح  درک ، لواـنت  ار  دولآ  رهز 

هدناشوپ ار  شکرابم  رس  نالان  نیگمغ و  نیزح و  ترضح  نآ  يداتـسرف . ارم  هک  اجنآ  هب  دومرف : يوریم ؟ اجک  هب  ومع ! رـسپ  يا  تفگ :
، دش دراو  دوخ  يارـس  هب  ات  متفگن  نخـس  يو  اب  ترـضح ، نآ  يهدومرف  ياضتقم  هب  دـیوگ : تلـصلاوبا  دـمآ . نوریب  نومأم  يهناخ  زا  و 
هتـسب و ار  يارـس  رد  تفرگ ، رارق  رتسب  رب  موصعم  ماما  نآ  نوچ  دومرف ، هیکت  شیوخ  شارف  رب  نالان  روجنر و  دنبب . ار  يارـس  رد  دومرف :
زا تماما  تیالو و  يامیس  هک  مدید ، ارس  نایم  رد  ار  ییوم  نیکشم  يوبشوخ  ناوج  هاگان  مدوب ، هداتسیا  نیگمغ  نوزحم و  هناخ  نایم  رد 

مادـک زا  مدرک : لاؤس  هتفر و  يو  يوس  هب  سپ  دوب . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  بانج  هب  نامدرم  نیرتهیبش  دوب و  رهاظ  شراون  الا  زئاـف  نیبج 
ارم زین  هتسب  ياهرد  زا  دروآ ، سوط  هب  هظحل  کی  هب  هنیدم  زا  ارم  هک  يرداق  نآ  دومرف : ماهتسب ؟ مکحم  ار  اهرد  نم  هک  يدش  لخاد  هار 

مولظم و بیرغ  ردپ  هک  ماهدمآ  یلع ، نب  دـمحم  منم  تلـصلاوبا ، يا  وت  رب  ادـخ  تجح  منم  دومرف : یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ : تخاس . لخاد 
دوب اجنآ  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  ياهرجح  رد  هاگ  نآ  منک . عادو  وا  هحفص 36 ]  ] اب منیبب و  ار  دوخ  مومسم  موصعم و  دلاو 

شوغآ رد  ار  دوخ  يهتـشگ  مگ  فسوی  راو  بوقعی  تسج و  ياج  زا  داـتفا ، دوخ  موصعم  دـنزرف  رب  مومـسم  ماـما  نآ  مشچ  نوچ  تفر .
دوخ شارف  رد  ار  موصعم  دنزرف  نآ  دیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نایم  درشف و  دوخ  يهنیس  هب  ار  وا  دروآ و  رد  يو  ندرگ  رد  تسد  دیـشک و 

نم هک  تفگیم  دـنچ  يزار  توـمی  ـال  یح  موـلع  نئازخ  توـکلم و  کـلم و  رارـسا  زا  يو  اـب  دزیم و  وا  يور  رب  هسوـب  درک و  لـخاد 
اضر ماما  ترضح  كرابم  ياهبل  رب  هاگنآ  درک ، میلست  يو  هب  ار  نیلسرملا  دیس  ترضح  عیادو  نیرخآ و  نیلوا و  مولع  باوبا  مدیمهفن و 
درب دوخ  راوگرزب  ردپ  يهنیس  هنایم  رد  تسد  دیسیل و  ارنآ  مالسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  مدید ، رتدیفس  فرب  زا  یفک  مالـسلاهیلع 

، هدناشفا دوخ  رهطم  ناماد  زا  ینامـسج  تاقلعت  درگ  لاحترا ، لاب  هب  یـسدق  ریاط  نآ  درب و  ورف  دروآ و  نوریب  کشجنگ  دـننام  يزیچ  و 
ور و هناخ  نیا  نوردنا  هب  تلـصلاوبا ، يا  دومرف : مالـسلاهیلع  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح  سپ  درک . زاورپ  سدـق  ناوضر  ضایر  بناج  هب 

يراـک اـهنیا  هب  ار  وت  نک و  ناـنچ  منکیم  رما  هچنآ  دومرف : هتخت . هن  تسا و  بآ  هن  اـجنآ  رد  هللا  لوسر  نباـی  متفگ : رواـیب . هتخت  بآ و 
لـسغ رد  ار  بانج  نآ  هک  مدـش  هدامآ  مدرب و  ترـضح  نآ  روضح  هب  ار  اهنآ  مدـید ، رـضاح  ار  هتخت  بآ و  متفر  هناـخ  هب  نوچ  دـشابن .

زا نوچ  مرادـن . یجایتحا  وت  هب  دـنیامنیم ، يرای  ارم  نیبرقم  هکئالم  دـیامن ، يرای  ارم  هک  تسه  يرگید  سک  دومرف : میامن ، يرای  نداد 
نآ يور  رب  طونح  نفک و  هک  مدید  يدبس  مدش  هناخ  لخاد  نوچ  روایب . طونح  ورب و  هناخ  هحفص 37 ]  ] هب : » دومرف هدیدرگ ، غراف  لسغ 

دیناشوپ نفک  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  سپ  مدروآ . ترضح  تمدخ  هب  متشادرب و  مدوب ، هدیدن  هناخ  نآ  رد  ار  نآ  زگره  دندوب و  هتـشاذگ 
: دومرف هاگنآ  دندراذگ . زامن  رشبلا  ریخ  دنزرف  نآ  رب  نیلـسرم  ءایبنا و  حاورا  نییبورک و  هکئالم  اب  دیـشاپ و  طونح  شفیرـش  دجاسم  رب  و 

یتوبات متفر  هناخ  هب  نوچ  رواـیب . هناـخ  زا  دومرف : مرواـیب ؟ توباـت  مور و  راـجن  دزن  هب  هللا ! لوسر  نباـی  متفگ : روآ . نم  دزن  هب  ار  توباـت 
ار ترـضح  نآ  سپ  دوب ، هداد  بیترت  یهتنملا  ةردس  بوچ  زا  ار  نآ  یلاعت  قح  تردـق  تسد  هک  مدوب  هدـیدن  اجنآ  رد  زگره  هک  مدـید 
، تشگ ادج  نیمز  زا  یلاعت  قح  تردق  هب  توبات  هک  دوب  هتـشگن  غراف  زامن  زا  زونه  دروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  تشاذـگ و  توبات  رد 

رگا هللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دیدرگ  غراف  زامن  زا  نوچ  دش . بیاغ  رظن  زا  تفر و  الاب  نامـسآ  بناج  هب  دش و  هتفاکـش  هناخ  فقس 
يا تشگ . دـهاوخ  رب  يدوز  هب  هک  وش  شوماـخ  دوـمرف : میوـگ ؟ هچ  وا  باوـج  رد  دـیامن ، بلط  نم  زا  ار  ترـضح  نآ  دـیایب و  نومأـم 

ار ناشیا  رونم  حاورا  رهطم و  داسجا  یلاعت  قح  هتبلا  دنک ، تافو  برغم  رد  وا  یـصو  دیامن و  تلحر  قرـشم  رد  يربمایپ  رگا  تلـصلاوبا ،
هب فوفحم  توباـت  نآ  دـش و  هحفـص 38 ]  ] هتفاکـش فقـس  زاب  هک  دوب  نخـس  نیا  رد  ترـضح  دـیامن . عمج  رگیدـکی  اب  نییلع  العا  رد 
وا ایوگ  هک  دیناباوخ ، يوحن  هب  شارف  رد  تفرگرب و  توبات  زا  ار  شیوخ  ردق  عیفر  ردپ  ترـضح  نآ  دمآ و  دورف  تومی  یح ال  تمحر 
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مدید ار  نومأم  مدرک ، زاب  ار  هناخ  رد  نوچ  دوش ». لخاد  نومأم  ات  اشگب  ار  ارـس  رد  ورب  : » دومرف سپ  دناهدرکن . نفک  دناهدادن و  لسغ  ار 
ار دوخ  نابیرگ  دومن ، يرارقیب  هیرگ و  يراز و  هحون و  زاغآ  دـش و  هناخ  لخاد  نومأم  سپ  دـندوب ، هداتـسیا  هناخ  رد  رب  دوخ  نامالغ  اب 
دـش و هرجح  نآ  لـخاد  يدروآ و  درد  هب  ارم  لد  دوخ  تبیـصم  رد  رورـس  دیـس و  ياهک  دروآرب  داـیرف  دز و  رـس  رب  تسد  دز و  كاـچ 

نوچ دنیامن ، رفح  ار  ترضح  نآ  فیرش  ربق  درک  رما  و  دینک ». عورش  ترضح  نآ  زیهجت  رد  : » تفگ تسشن و  ترضح  نآ  رـس  کیدزن 
ترضح نآ  رونم  ربق  هک  دنتساوخ  نوراه  رـس  تشپ  رد  نوچ  دمآ ، روهظ  هب  دوب  هدومرف  ءایـصوا  رورـس  نآ  هچنآ  دندرک ، رفح  هب  عورش 

: تفگ درم  نآ  یلب ! تفگ : یئامنیم ؟ وا  تماما  هب  رارقا  وت  تفگ : نومأم  هب  سلجم  نآ  لها  زا  یکی  درکن ، تعاطا  نیمز  دنیامن  رفح  ار 
دندش ادیپ  نایهام  بآ و  نوچ  دنیامن ، رفح  هلبق  بناج  رد  ار  ربق  درک  رما  سپ  دشاب . مدقم  سک  همه  رب  تامم  تایح و  رد  دـیابیم  ماما 

تامارک بیارغ و  زین  تافو  زا  دـعب  دادیم ، ناشن  ام  هب  تازجعم  بئارغ و  تایح  لاح  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هتـسویپ  تفگ : نومأـم 
هک ینادیم  تفگ : وا  هب  نومأم  ءارزو  زا  یکی  دروخ ، ار  کچوک  نایهام  گرزب  یهام  نوچ  دـینادرگ . رهاظ  اـم  رب  هحفص 39 ]  ] ار دوخ 

هکنآ هب  تسا  هدومرف  هراـشا  باـنج  نآ  تفگ : منادیمن . تفگ : تسا ؟ هداد  ربخ  زیچ  هچ  هب  ار  وت  تاـمارک  نآ  نمـض  رد  ترـضح  نآ 
تلود دوشیم و  یضقنم  امش  کلم  بیرق  نع  دیراد  هک  یتلود  ترثک و  تسا ، نایهام  نیا  لثم  سابع ، ینب  امـش  یهاشداپ  کلم و  لثم 
نایهام گرزب  یهام  نیا  هک  نانچمه  دزاسیم ، طلسم  امش  رب  ار  یصخش  لاعتم  دنوادخ  دسریم و  رخآ  هب  تنطلس  دیآیم و  رس  هب  امش 

نآ یئوگیم ». تسار  تفگ : نومأم  دـشکب . امـش  زا  ار  تلاسر  تیب  لها  ماقتنا  دزادـنارب و  نیمز  يور  زا  ار  امـش  درب  نیب  زا  ار  کچوک 
يدناوخ و هک  ار  اعد  نآ  امن  میلعت  نم  هب  تفگ : دیبلط و  ارم  نومأم  نآ  زا  دعب  دـیوگ : تلـصلا  وبا  تشگرب . تخاس و  نوفدـم  ار  بانج 

نادنز هب  ارم  داد  روتسد  متفگیم . تسار  هکنآ  اب  درکن  رواب  ار  منخـس  ماهدرک . شومارف  ار  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : تفر . ورف  بآ 
دمحم و يهسدقم  راونا  زا  مدش و  لوغـشم  اعد  تدابع و  هب  هدنام و  رادیب  یبش  مدش  گنتلد  نوچ  مدنام  وا  سبح  رد  لاس  کی  دندرب و 

زونه دـشخب ، تاجن  ارم  هک  مدرک  تساوخ  هحفص 40 ]  ] رد نانم  دنوادخ  زا  ناشیا  قح  هب  مدینادرگ و  عیفـش  ار  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ 
تاهنیس تلصلاوبا ! يا  دومرف : دش و  رـضاح  نم  دزن  نادنز  رد  مالـسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  مدید  هک  دوب  هدشن  مامت  نم  ياعد 

دروآ و نوریب  نادـنز  زا  تفرگ و  ارم  تسد  دـش و  ادـج  نـم  ياـپ  زا  ریجنز  زیخرب و  دوـمرف  هللاو ! یلب  مدرک : ضرع  تـسا ؟ هدـش  گـنت 
ناما رد  وت  دومرف : دروآ ، نوریب  هناخ  زا  ارم  نوچ  دنتشادن ، نتفگ  نخس  يارای  ترـضح  نآ  زاجعا  اب  دندیدیم و  ارم  نامالغ  نانابهگن و 

هحفص 43] [. ] 12 . ] دومرف هک  دش  نانچ  دید . دهاوخن  ار  وت  مه  وا  دید و  یهاوخن  ار  نومأم  زگره  وت  رگید  ییادخ ،

یهلا ءامسا  صاوخ 

رهوش نز و  نایم  تفلا  تهج 

ياذغ رب  ای  زیوم  رب  راب  کی  رازه و  دودولا »  » كرابم مسا  اهجوز  نایم  تفلا  تهج  هب  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
[. 13 . ] یلاعت هللا  ءاشنا  دوشیم  ادیپ  تفلا  ناشیا  نایم  هک  دنروخب  نآ  زا  اهنآ  يود  ره  ات  دوش  هدناوخ  نز  درم و 

هسوسو ندومن  فرطرب  تهج 

هتفریذـپ وا  يهبوت  ددرگیم و  فرطرب  وا  لد  زا  هسوسو  دـیوگب ، باوت » اـی   » راـب « 30  » يزور سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 44] [. ] 14 . ] دوشیم

ریزانخ ضرم  تهج 
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وا هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـندروآ . مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دـمآرد و  ریزاـنخ  يزینک  ندرگ  رب  هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا 
[. 15 . ] دش فرطرب  شریزانخ  هتفگ و  ار  نآ  زینک  نآ  نک . رارکت  دایز  ار  يدیس » ای  بر  ای  میحر  ای  ٌفوؤر  ای  : » دندومرف

تخس يرامیب  تهج 

تحص يرامیب  نآ  زا  دیوگب ، دحاو » ای   » راب کی  دص و  زور  ره  دشاب ، التبم  یتخس  ضرم و  هب  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 16 . ] دبای یتمالس  و 

بئاغ ندش  ادیپ  تهج 

ای  » راب رازه  بش  ره  رد  هعمج و  بش  لهچ  سک  ره  یتخـس ، راک  ره  يارب  ای  بئاغ و  ندش  ادیپ  تهج  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 45] . ] دوش لصاح  وا  تاجاح  يهمه  ددرگ و  رضاح  شبئاغ  دیوگب  لوا »

زور تامهم  تیافک  تهج 

َو ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکیَسَف   » راب تفه  دیوگب ، ایند  زا  ینخس  هکنآ  زا  شیپ  حبـص و  زامن  زا  دعب  يزور  سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دیامرف تیافک  ار  وا  زور  نآ  تامهم  يهمه  ینآرق  تاملک  نیا  تکرب  هب  دنوادخ  دیوگب ، ار  [ 17 « ] ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه 

نتفای تیصخش  تهج 

هب بیرغ  صخش  رگا  و  ددرگ ؛ دنلب  شردق  دیامن ، تموادم  نادب  دیوگب و  رایسب  ار  یلعلا »  » مان سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
. ددرگرب شیوخ  نطو  هب  وربآ  اب  دیامن  تموادم  مسا  نیا  ندناوخ 

بت ندومن  فرطرب  تهج 

عطق هجو  چـیه  هب  هک  یبـت  عـفر  تهج  هک  دـش  تفاـی  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  طـخ  هب  هک  تسا  هدروآ  نیمـالا  دـلب  رد  یمعفک 
رد ذـغاک  ندـیعلب  زا  لبق  دـعلبب و  ار  نآ  زا  هعطق  کی  زور  ره  هتـشون و  ار  یلعا »  » كرابم مسا  کچوک  ذـغاک  هعطق  هس  يور  دوشیمن ،

« یلعالا تنا  کنا  فخت  انلق ال  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » دیوگب دعب  دـناوخب و  ار  دـیحوت  يهروس  راب  هس  دراد  ناهد  رد  ار  نآ  هک  یلاح 
هحفص 46] [. ] 18]

لامعا یلوبق  تهج 

. ددرگ لوبقم  وا  لمع  دیوگب  ار  یقابلا »  » مسا راب  دص  بش  ره  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

اهاعد تباجا  تهج 

. ددرگیم باجتسم  شیاعد  دیوگب  ار  عیدبلا »  » راب داتفه  اعد  تقو  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

ربق رد  نتفای  سنوم  تهج 
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دراذگیمن و اهنت  ربق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دیوگب ، راب  دص  ار  يرابلا »  » فیرـش مسا  هعمج  بش  سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دتسرفب وا  يارب  یسنوم  مدمه و 

ییانیبان زا  ندنام  ناما  رد  تهج 

. دراد هگن  ییانیب  ان  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دیوگب ، ار  رهاظلا »  » راب رازه  باتفآ  عولط  زا  دعب  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

مکاح مشخ  ندومن  فرط  رب  تهج 

لدبم ملح  هب  ناطلس  مشخ  دیوگب ، میلحلا »  » راب دص  هاشداپ  بضغ  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 47] . ] ددرگ

ناطیش و…  يهسوسو  تهج 

دسیونب کیراب  طخ  هب  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  ره  رد  دشابیم  « 988  » هک ظیفح »  » مسا ددع  هب  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
. دشاب یلاعت  قح  ناما  رد  دساف  تالایخ  برقع و  رام و  ناگدنرد و  میب  ناطلس و  فوخ  ناطیش و  يهسوسو  زا  ددنبب ، وزاب  رب  و 

نطاب يافص  نتفای  تهج 

يوس هب  ار  دوـخ  ياهتـسد  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  دریگب و  وـضو  دزیخرب و  بش  يهمین  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
هب بلق  يالج  نطاب و  يافص  رد  ددرگ و  ینارون  وا  لد  [ 19 ، ] دیامن تموادم  رادقم  نیا  رب  دیوگب و  قح » ای   » راب رازه  درادرب و  نامـسآ 

. ددرگ فشکنم  يو  رب  مدرم  ریمض  هک  دسرب  ییاج 

نمشد عفد  تهج 

عورش هبنـشجنپ  زور  زا  دیوگب و  بیـسحلا »  » راب داتـشه  زور  ره  رد  يوق  نمـشد  عفد  تهج  هب  سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 48] . ] دبای یصالخ  وا  رش  زا  دیامن ،

دشاب هتشاد  تسود  ار  وا  تاقولخم  يهمه  دهاوخیم  هک  یسک 

تـسود ار  وا  تاـقولخم  يهمه  دـیوگب ، ار  میحرلا » نـمحرلا   » راـب « 298  » يزامن ره  زا  دـعب  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
. ددرگ قیقحت  لها  زا  دنرادیم و 

نمشد رش  ندنام  ناما  رد  تهج 

برجم هک  دشاب  ناما  رد  وا  رـش  زا  دناوخب  ار  بیقرلا »  » مسا راب  تفه  دـشاب ، يوق  ینمـشد  ار  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. تسا

مولظم زا  عافد  تهج 
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نآ ربارب  رد  ار  فوؤر » ای   » مسا راـب  « 10  » دنک دازآ  یملاظ  سبح  زا  ار  یمولظم  دـهاوخب  هک  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. تسا برجم  هک  دشخبیم . يوب  ار  مولظم  دنکیم و  لوبق  مولظم  نآ  قح  رد  ار  صخش  نیا  تعافش  وا  هک  دیوگب ، ملاظ 

رامیب يافش  تهج 

جنر و زا  دناوخب  رامیب  نآ  یتمالس  تحـص و  تین  هب  رامیب  رـس  رب  راب  « 131  » ار مالسلا »  » مسا سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 49] . ] دبای افش  ددرگ و  اهر  ضرم  یتخس 

ناطیش رش  زا  ندنام  ناما  رد  تهج 

ناما رد  ناطیـش  رـش  زا  دراد  هگن  ار  نآ  تراهط  اب  مئاد  دنک و  شقن  هرقن  رب  ار  نموملا »  » مسا سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دنامب ملاس  شنامیا  دنباین و  رفظ  يو  رب  نانمشد  دشاب و 

اهنطاب رب  فارشا  تهج 

. ددرگیم فرشم  اهنطاب  رب  دیوگب  نمیهملا »  » راب « 100  » لسغ زا  دعب  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

مدرم زا  يزاینیب  تهج 

نآ سک  ره  ددرگن و  جاتحم  قلخ  هب  دیوگب  ار  زیزعلا »  » حبص زامن  زا  دعب  راب  « 41  » زور ره  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
. ددرگیم مرکم  زیزع و  مدرم  نایم  رد  دیوگب ، ار  نآ  مئاد  دزاسب و  دوخ  درو  ار 

ملاظ ملظ  زا  ندنام  ناما  رد  تهج 

هحفص 51] . ] دنامیم ظوفحم  ملاظ  ملظ  زا  یمولظم  ره  رابج »  » مسا يهلیسو  هب  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

يوق نمشد  عفد  تهج 

وا تین  هب  بش  ره  بش و  هس  ار  ضباـقلا »  » مسا دـسرتب ، وا  زا  دـشاب و  هتـشاد  يوـق  ینمـشد  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
. دوشیم هراوآ  ای  ددرگیم و  كاله  ای  دوشیم و  وا  تسود  ای  نمشد  نآ  هک  دناوخب ، راب  « 1000»

يزور یخارف  تهج 

دیوگب و ار  طساب » ای   » راب هد  دنک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  تراهط  اب  هاگرحـس  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
زگره ددرگب و  خارف  يو  رب  يزور  درو  نیا  زا  دـباییم و  تاجن  مغ  زاو  ددرگن  جاـتحم  زگره  دـشکب ، دوخ  تروص  هب  ار  دوخ  ياهتـسد 

. دوشن ضوبقم  مومغم و 

هظفاح تهج 

، دروخب ار  نآ  يوخ  دب  لفط  دناوخب و  ناراب  بآ  ای  ناور  بآ  رب  راب  تفه  ار  تیقم » ای   » مسا سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
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. دریگب دای  دناوخب  هچ  ره  هک  نهذ  شوخ  ددرگب و  يوخ  شوخ 

میقع نز  ندش  راددنزرف  تهج 

قدص اب  راب  « 21  » راطفا ماگنه  رد  دریگب و  هزور  زور  تفه  هک  دیاب  دنزرف ، بلاط  دشاب و  میقع  ینز  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
رهوش نز و  رگا  دیامرف و  تمارک  حلاص  يدنزرف  وا  هب  یلاعت  قح  دماشایب ، دمدب و  بآ  رب  دـناوخب و  ار  روصم » ای  [ » هحفص 52  ] مسا لد 

. تسا رتهب  دنریگب  هزور  ود  ره 

ترخآ ایند و  دصاقم  ندش  هدروآرب  تهج 

تیافک ار  وا  ترخآ  ایند و  دـصاقم  میرک  ترـضح  دـیوگب ، رایـسب  لد  هب  ار  میرک » ای   » مسا سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
. دیامرفیم

توهش ندیشک  دنب  رد  تهج 

هب هک  دهد  تسد  هب  يرما  هرابود  یلو  هتشک  ار  دوخ  سفن  هکنیا  ای  دشاب  توهـش  دنب  رد  هک  ینمؤم  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دیوگب ار  ثعاب » ای   » مسا راب  « 500  » زور ره  رد  زور  تفه  دیامن ، مایق  لمع  نآ 

تافآ زا  كدوک  ندنام  ناما  رد  تهج 

. دشاب ناما  رد  راگزور  تافآ  زا  دسرب  غولب  نس  هب  ات  دناوخب  كدوک  رب  ار  ربلا »  » مسا سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

نتفای مارتحا  تهج 

دـسیونب و نان  رب  رکـش  بالگ و  نارفعز و  کشم و  اب  ار  لیلج » ای   » كرابم مسا  زور  تفه  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
هحفص 53] . ] دشاب مامت  مارتحا  زازعا و  قیالخ  نایم  رد  مان  نیا  تکرب  هب  دهدب ، هقدص  نان  کی  زور  ره  دروخب و 

یناهگان ياهالب  زا  ندنام  ناما  رد  تهج 

. دنام ناما  رد  یناهگان  ياهالب  ناطلس و  روج  ناطیش و  رش  زا  دیوگب  رایسب  ار  ریبخلا »  » مسا سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

ترودک مغ و  عفد  تهج 

ياهمغ ات  دماشایب  دمدب و  بآ  رب  دناوخب و  مسا  رب  ار  روکـش »  » مسا راب  « 41  » ترودک مغ و  عفد  تهج  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
. ددرگ عفد  وا 

تامهم تیافک  تهج 

تامهم ددرگیمن و  رب  دیماان  دوخ  دوصقم  چیه  زا  دناوخب  ار  فیطل » ای   » مسا « 80  » زور ره  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
. دوش تیافک  وا 
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ایند جنر  وغ و  ندومن  فرطرب  تهج 

رب دربب و  نوریب  لد  زا  ار  ایند  تمحز  جنر و  مغ و  لاعتم  دنوادخ  دیوگب ، رایسب  ار  راهق »  » مسا سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دیآ بلاغ  سفن 

ایند ياهیتخس  ندش  فرطرب  تهج 

، درادـب هضرع  ار  دوخ  تجاـح  دـیوگب و  هحفـص 54 ] [. ] 20  ] ار بیجملا »  » مـسا راـب  « 110  » سک ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
. دنام ناما  رد  ایند  ياهیتخس  تابکن و  زا  دیامن  تموادم  مسا  نیا  رب  سک  ره  دوشیم و  هدروآرب  یلک  هب  وا  تاجاح 

هدز تنحم  رکذ 

دنوادخ يدوز  هب  دیوگب ، ار  ینغم » ای   » مسا راب  هد  زور  ره  هک  هتـشگ  دـیما  ان  قلخ  زا  هدز و  تنحم  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دنادرگیم رگناوت  ار  وا  لاعتم 

فوخ ندش  فرطرب  تهج 

. دسرتن چیه  زا  ددرگ و  نمیا  دیوگب  رایسب  ار  مدقتم » ای   » مسا فوخ  ماگنه  رد  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

روما ندش  ماجنارس  تهج 

زا راب  « 56  » ار يدبم » ای   » مارکا اب  مان  نیا  هک  دیاب  لوا  دیامن ، عورـش  دـهاوخیم  هک  ار  يراک  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دناسریم رخآ  هب  هک  دیامن  مادقا  راک  نادب  نآ  زا  دعب  دیوگب و  میظعت  رس 

نانز ریش  ندش  دایز  تهج 

اب دـسیونب و  ینیچ  يهساک  رد  ار  نیتملا »  » مسا هحفص 55 ]  ] دشاب هتشاد  مک  ریش  ناتـسپ  رد  هک  ینز  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. ددرگ دایز  شریش  دروخب  نز  نآ  دنشاب و  هدناوخ  نآ  رب  اعد  هک  دیوشب  ناسین  بآ 

یگتشگرس ندش  فرطرب  تهج 

دوخ راک  رد  دـشاب و  هداـتفا  رود  دوخ  راـید  ناراـی  ناتـسود و  زا  دـشاب و  لاـح  ناـشیرپ  هک  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
يوس هب  تسد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دنک و  لسغ  هبنـشکی  زور  تشاچ  دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  روما  يهتـشر  رـس  هدـنام و  هتـشگرس 
عمج دوخ  ناتـسود  نارای و  عمج  رد  دوز  هک  ددـنبب  ار  دوخ  تشگنا  دـیوگب و  عماج » اـی   » راـب کـی  تشگنا  ره  هب  دـنک و  دـنلب  نامـسآ 

. ددرگیم

هراما سفن  رب  ندش  طلسم  تهج 

ره باوخ  ماگنه  رد  هک  دیاب  ددرگب ، وا  عیطم  هک  دهاوخب  دشاب و  بلاغ  وا  رب  هراما  سفن  هک  سک  نآ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
سفن یلاعت  قح  دورب ، باوخ  هب  ات  دیامن  رارکت  نانچمه  نآ  زا  دعب  دـیوگب و  تیمم » ای   » راب « 100  » دراذگب و هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  ود 
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هحفص 56] . ] دنادرگ يو  عیطم  ار  وا 

ماقم نداد  تسد  زا  فوخ  تهج 

 - ضیبلا مایا  بش  ره  رد  هعمج و  بش  ره  دـسرتیم ، نآ  لاوز  زا  دراد و  یبصنم  هاج و  هک  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
هحفص 59] . ] دنامیم رادیاپ  تلود  نآ  رد  دیوگب  راب  دص  ار  راضلا »  » مسا يرمق -  هام  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس ، ياهبش 

اهيزبس اههویم و  صاوخ 

ولآ صاوخ 

فاص ار  نوخ  زین  کشخ  يولآ  دهدیم ، نیکست  ار  ارفص  دنکیم ، شوماخ  ار  ندب  ترارح  هزات  يولآ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 21 . ] تسا یضرم  ره  يوراد  دزاسیم و 

رانا صاوخ 

وکین ار  اـههچب  دـنکیم و  داـیز  ار  یـسنج  يهوـق  راـنا  ندروـخ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دـنکیم . داـیز  ار  یـسنج  زیارغ  راـنا 
[. 23 . ] دربیم نیب  زا  ار  اهنآ  دـنادرگیم و  رود  ار  تارـشح  رانا  تخرد  دود  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  زاـب  و  [. 22 . ] دنادرگیم

هحفص 60] ]

هزبرخ صاوخ 

[. 24 . ] میربیم هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  ددرگیم و  ندش  جلف  ثعاب  اتشان  لاح  رد  هزبرخ  ندروخ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

زوم صاوخ 

كرابم يوناز  رب  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رب  ینم  رد  دیوگ : یناعنـص  ییحی 
[. 25 . ] دیناروخیم مالسلاهیلع  داوج  ماما  هب  دنکیم و  تسوپ  ار  زوم  دوب ، هدناشن  دوخ 

دعس صاوخ 

. تخیر هدـش و  بارخ  میاهنادـند  يهمه  هک  دـنتخیر  فرب  سپـس  مرگ و  جذولاف  مناهد  رد  هتفرگ و  ارم  نادزد  دـیوگ : ماـظن  نب  میهاربا 
تیاهنادند هک  نک  لامعتسا  دعس  دومرف : نم  هب  مدرک . تیاکش  ترضح  نآ  هب  نایرج  نیا  زا  مدید و  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 

ار مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  مدش  رادربخ  دنروآیم ، ناسارخ  يوس  هب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هکنیا  ات  تشذگ  نایرج  نیا  دیوریم .
هب مدومن  فیرعت  ترـضح  نآ  يارب  مدوب  هدید  هک  ار  یباوخ  مدرک و  مالـس  هتفر و  راوگرزب  نآ  لابقتـسا  هب  سپ  دـنروآیم ، ام  رهـش  زا 
ات نک  لامعتـسا  دعـس  میوگیم  وت  هب  يرادـیب  لاـح  رد  زاـب  دومرف : نک . لامعتـسا  هحفـص 61 ]  ] دعـس دـیدومرف  نم  هب  باوخ  رد  هکنیا 

[. 26 . ] دیورب تیاهنادند 

ردنک صاوخ 
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دوش دلوتم  عاجش  اناد و  كاپ ، یبلق  اب  دشاب  رسپ  شمکش  يهچب  رگا  هک  دیناروخب  ردنک  هلماح  نانز  هب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
تخبـشوخ دنمتداعـس و  زین  شرهوش  دزن  دشاب و  قاچ  شیاهنار  هدـمآ و  ایند  هب  تریـص  وکین  تروص و  وکین  ياهچب  دـشاب  رتخد  رگا  و 

[. 27 . ] ددرگ

القاب صاوخ 

اضر ماما  رگید  یتیاور  رد  و  [. 28 . ] دنکیم هزیکاپ  یغابد و  ار  هدعم  نآ  هک  دیروخب  شتسوپ  اب  ار  القاب  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 29 . ] دروآیم دوجو  هب  ندب  رد  هزات  نوخ  دوشیم و  اهاپ  قاس  زغم  دشر  ثعاب  یلاقاب  ندروخ  دیامرفیم : مالسلاهیلع 

ینساک صاوخ 

بوکب و ار  ینـساک  دومرف : يو  هب  تساوخ و  ار  تشاد  هحفـص 62 ]  ] دردرـس بت و  هک  ار  دوخ  ناراکتمدخ  زا  یکی  هب  يزور  اضر  ماما 
. دربیم نیب  زا  ار  دردرـس  هدرک و  نک  هشیر  ار  بت  نآ  هک  راذگب ، ترـس  رب  زیرب و  نآ  يور  رب  هشفنب  نغور  راذـگب و  يذـغاک  يور  رب 
ره دـنکیم و  دایز  ار  دـنزرف  لام و  نآ  هک  ارچ  دـیروخب  ینـساک  يزبس  دـیامرفیم : ینـساک  يهرابرد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زاب  و  [. 30]

[. 31 . ] دیامن تموادم  ینساک  ندروخ  هب  دوش  دایز  شدنزرف  لام و  هک  دراد  تسود  سک 

شوگنزرم صاوخ 

زا ارچ  دومرف : مدومن . تیاکـش  درکیم  تیذا  ار  ماهداوناخ  هک  ياهوقل  جلف و  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : نمحرلا  دـبع  نب  حـلاص 
ناکچب شاینیب  رد  ریگب و  ار  شوگنزرم  يهناد  بآ  تسا ؛ یعماج  ياود  دومرف : تساود ؟ مادـک  نآ  مدرک : ضرع  یلفاغ ؟ مردـپ  ياود 

[. 32 . ] دباییم تیفاع  یهلا  نذا  هب  هک 

سگرن لگ  صاوخ 

هحفص 63] [. ] 33 . ] درادیم ناما  رد  ماکز  هب  ندش  التبم  زا  سگرن  لگ  ندیئوب  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

تخپ مین  تشوگ  راثآ 

[. 34 . ] دوشیم مکش  رد  مرک  دیلوت  ثعاب  هتخپ  مین  تشوگ  ندروخ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

هراوخ گنس  تشوگ 

هک منیبیمن ، یلاکشا  هراوخ  گنس  تشوگ  ندروخ  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  دنیوگیم . مه  هریوه  زرج و  يرابح ، نآ  هب  هک 
[. 35 . ] دناسریم يرای  یسنج  تردق  شیازفا  هب  دربیم و  نیب  زا  ار  رمک  درد  تسوکین ، ریساوب  يارب  نآ 

ناجنداب صاوخ 

رد تسا ؛ درـس  یمرگ ، تقو  رد  مرگ و  يدرـس ، تقو  رد  نآ  هک  دـینک  تسرد  دایز  ناجنداب  ام  يارب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
ناجنداب دیامرفیم : ناجنداب  صاوخ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زاب  و  [ 36 . ] دشابیم وکین  لاح  ره  رد  تسا و  لدـتعم  تاقوا  يهمه 
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هحفص  ] دنکیم و دایز  ار  تروص  ییانشور  تسا ، یضرم  ره  زا  ءافش  تقو  نآ  رد  هک  دیروخب  امرخ  تخرد  ياههخاش  ندیرب  ماگنه  ار 
[. 37 . ] دنادرگیم دایز  ار  درم  تشپ  بآ  [ 64

جنرب نان  تیصاخ 

[. 38 . ] تسین جنرب  نان  زا  رت  تعفنم  اب  لولسم  صخش  مکش  يارب  يزیچ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

ردنغچ صاوخ 

باوخ تسین ، نآ  رد  یـضرم  چیه  تسه و  ءافـش  نآ  رد  هک  دـیناروخب  ردـنغچ  گرب  ناتیاهـضیرم  هب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
یتیاور رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  و  [. 39 . ] دروآیم ناـجیه  هب  ار  ءادوـس  هک  دـییامن  زیهرپ  نآ  يهشیر  زا  دـنکیم و  بـسچلد  ار  ضیرم 

هک تسا و  هدشن  دراو  ماسرب  صخـش  مکـش  رب  ردنغچ  گرب  دننام  يزیچ  چیه  دربیم و  نیب  زا  ار  ماذـج  گر  ردـنغچ  دـیامرفیم : رگید 
ار اـهنآ  يهمه  نم  مدرک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  تاهناـیم  يزبس  اـب  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دـیوگ : يوار  [. 40 . ] دشاب عفان 
: تسا اهضرم  ءافش  نآ  رد  تسا ، هدیئور  هحفـص 65 ]  ] سودرف رانک  رد  نآ  هک  اریز  روخب  ردنغچ  لیم  ماگنه  رد  دومرف : مراد . تسود 
. دنادرگیم فاص  ار  نوخ  دنکیم و  دایز  ار  لقع  دـیامرفیم : رگید  یثیدـح  رد  دـنایوریم و  ار  تشوگ  دـنکیم ، مکحم  ار  اهناوختـسا 

[. 41]

لسع تیصاخ 

ندروخ اتـشان  لاح  رد  ار  لسع  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  [. 42 . ] دیروخب هناد  هایـس  اب  ار  لسع  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 43 . ] دنادرگیم يوق  ار  هظفاح  دشخبیم و  افص  نهذ  هب  دیامنیم ، فرطرب  ار  ءادوس  دربیم ، نیب  زا  ار  ارفص  دنکیم ، عطق  ار  مغلب 

ودک صاوخ 

هک دیروخب  رتشیب  نآ  زا  دیتخپ  ار  ودک  هک  یماگنه  دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 44 . ] دنادرگیم داش  ار  نیگمغ  لد  نآ 

چراق صاوخ 

[. 45 . ] دشابیم مشچ  هحفص 66 ]  ] يارب زا  ءافش  نآ  بآ  تسا و  نم  زا  چراق  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 

لسع صاوخ 

رد تسا . هداد  رارق  تکرب  لسع  رد  لجوزع  دنوادخ  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 46 . ] داد رارق  تکرباب  كرابم  ربمایپ  داتفه  رب  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  اهدرد  ءافش  نآ 

نوتیز نغور  دئاوف 

دربیم نیب  زا  ار  مغلب  هرهز و  نآ  هک  دیروخب  نوتیز  نغور  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
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كاپ و ار  سفن  دـنادرگیم ، وکین  ار  قـالخا  دـیامنیم  فرطرب  ار  تالـضع  لـصافم و  تخـس  درد  جـنر و  دـنکیم و  مکحم  ار  بصع 
[. 47 . ] دربیم نیب  زا  ار  هصغ  مغ و  دنکیم و  هزیکاپ 

سدع صاوخ 

سدقم كرابم و  هک  سدع  ندروخ  هب  داب  امش  رب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  اضر  ماما  ترـضح  زا 
یسیع ترضح  اهنآ  هحفـص 67 ]  ] نیرخآ هک  دناهداتـسرف  تکرب  نآ  رب  ربمایپ  داتفه  دـنکیم و  دایز  ار  هیرگ  دـنکیم ، مرن  ار  لد  تسا ،

[. 48 . ] تسا مالسلاهیلع 

قَهَب ضرم  يارب  زا 

دیوگ يوار  هدب . رارق  دوخ  ياذغ  ار  نآ  زپب و  ار  شام  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ماما  درک  لاوس  قََهب  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نارای  زا  یکی 
[. 49 . ] متفای تیفاع  ضرم  نآ  زا  مدرک و  ار  راک  نآ  يزور  دنچ  زین  نم 

رصم كاخ 

َو ِةَریَْغلِاب  ُبَهْذی  ُهَّنِإَف  َرْصِم  ِنیِِطب  ْمُکَـسوُءُر  اُولِـسْغَت  َال  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
دییوشن رصم  كاخ  اب  ار  ناترس  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  [. 50 .« ] ۀَثایِّدلا ُثِروی 

. ددرگیم صخش  ندش  ثوید  ثعاب  دربیم و  نیب  زا  ار  تریغ  نآ  هک  ارچ 

بیس دئاوف 

دهدیم تسد  ناسنا  هب  يرامیب  زا  هک  يزیچ  نآ  نونج ، مس ، رحس ، تسا : عفان  زیچ  دنچ  يارب  زا  بیس  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 68] [. ] 51 . ] تسین رتعیرس  ندناسر  تعفنم  رد  نآ  زا  يزیچ  چیه  مغلب و  و 

رکش صاوخ 

. دربیم نیب  زا  ار  مغلب  دیفس  رکش  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 52 .« ] الْکَأ َمَْغلَْبلا  ُلُکْأی  ُدَزْرَبَّطلا  ُرَّکُّسلا  : » لاق مالسلاهیلع  اضرلا  نع 

ریجنا صاوخ 

ادخ لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  يزور  هک  مدوب  ناسارخ  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نامز  رد  دـیوگ  هفرع  نب  دـمحم 
تسا هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زاب  و  [. 53 . ] تسا دیفم  جـنلوق  يارب  زا  هک  دـیروخب  ار  نآ  دـندومرف : تسیچ ؟ ریجنا  يهرابرد  ناترظن 

يوم دنکیم ، مکحم  ار  ناوختـسا  دربیم ، نیب  زا  ار  ناهد  دب  يوب  دومرف : تسا و  دیفم  جنلوق  عفد  يارب  هک  دیروخب  ریجنا  دـندومرف : هک 
[. 55 . ] تسین رگید  ءاود  هب  یجایتحا  چیه  ریجنا  نتشاد  اب  [. 54 . ] دربیم نیب  زا  ار  ناهد  درد  دنایوریم و  ار  ندب 

تسا یضرم  ره  نامرد  وج  نان 

نان يارب  هکنیا  رگم  دوبن  يربمایپ  چیه  تسا . مدرم  رب  ام  تلیـضف  دننام  مدـنگ  نان  رب  وج  نان  تلیـضف  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
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نوریب نآ  زا  ار  اهضرم  يهمه  هکنیا  رگم  دوشیمن  دراو  یمکش  چیه  رب  وج  نان  دنتسجیم . كربتم  نآ  رب  هدرک و  اعد  وج  هحفص 69 ] ]
[. 56 . ] دهدب رارق  يرگید  زیچ  وج  نان  زا  ریغ  ءایبنا  ياذغ  هکنیا  رب  دراد  ابا  دنوادخ  تسا ؛ ناکین  ءایبنا و  ياذغ  نآ  دربیم .

سدع درآ  صاوخ 

ار ندب  ترارح  دوش  هدروخ  تسا  یلاخ  مکش  هک  اتشان  لاح  رد  هک  یماگنه  سدع  درآ  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
[. 57 . ] درادن ار  تیصاخ  نآ  رگید  دش  ریمخ  هک  ینامز  اما  دنکیم و  مارآ  ار  هرهز  هدرب و  نیب  زا 

تسا رتهب  زب  تشوگ  زا  دنفسوگ  تشوگ 

مالسلاهیلع ماما  دنروخیمن . دنفسوگ  تشوگ  یلو  دنروخیم  زب  تشوگ  ماهداوناخ  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ ، يوار 
رتهب يزیچ  دنوادخ  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دنکیم . جییهت  ار  هرهز  دنفـسوگ  تشوگ  هک  دنیوگیم  مدرک : ضرع  هچ ؟ يارب  دومرف :

ماهداوناخ مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : دعـس  نب  دعـس  هحفص 70 ] [. ] 58 . ] درکیم لیعامـسا  ینابرق  ار  نآ  دنفـسوگ  زا 
کیرحت ار  اـهدرد  يهمه  دردرـس و  ءارفـص ، هرهز ، نآ  دـنیوگیم : مدرک : ضرع  هچ ؟ يارب  دـندومرف : دـنروخیمن . دنفـسوگ  تشوـگ 

[. 59 . ] درکیم مالسلاهیلع  لیعامسا  يادف  يارب  ار  نآ  تشاد  دنفسوگ  زا  رتهب  يزیچ  دنوادخ  رگا  دعس ! يا  دومرف : دنکیم .

دوخن صاوخ 

بوخ تشپ  درد  يارب  دوـخن  [. 60 .« ] هَدـَْعب َو  ِماَعَّطلا  َْلبَق  ِِهب  وُعْدـی  َناَک  َو  ِرْهَّظلا  ِعَجَِول  ٌدـیَج  ُصَّمِْحلا  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. دوش لیم  اذغ  زا  دعب  اذغ و  اب  دیاب  تسا و 

جنرت

مـضه ثعاب  کشخ  نان  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  [. 61 .« ] َّجُْرتُْألا ُمِضْهی  َِسباْیلا  َْزبُْخلا  : » لاـق مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  نع 
هحفص 71] . ] دوشیم جنرت 

هناودنه

هناودنه اتشان  لاح  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 62 .« ] ُْهنِم ِهَّللِاب  ُذوُعَن  ِجلاَْفلا  ُثِروی  ِقیِّرلا  یَلَع  ُخیِِّطْبلا  : » لاق مالسلاهیلع  اضرلا  نع 
. میربیم هانپ  دنوادخ  هب  نآ  زا  هک  دنکیم  جلف  يرامیب  داجیا  ندروخ 

هب صاوخ 

ترضح نآ  دندرک . فصن  ناشتسد  اب  ار  نآ  دنداد ، هیده  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
نآ هک  دیروخب  هب  دندومرف : دـنداد و  زین  دـندوب  شرـضحم  رد  هک  شنارای  هب  هدرک و  لوانت  ار  نآ  تشادیم و  تسود  رتشیب  یلیخ  ار  هب 

[. 63 . ] دنکیم زیمت  ار  نآ  هدوب و  بوخ  هنیس  يارب  هداد و  یلج  ار  بلق 

هزبرخ يهرابرد 

مالسلاهیلع اضر  ماما  www.Ghaemiyeh.comءافشلاراد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ندش جنلوق  ثعاب  دیامرفیم : زاب  و  [. 64 . ] ددرگیم جلف  ثعاب  ندروخ  اتشان  لاح  رد  ار  هزبرخ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح 
ُمایَْألا اََنل  ْتَدـْهَأ  تسا : هدـش  لقن  هزبرخ  يارب  زا  تلـصخ  هد  يهرابرد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا  يراعـشا  هحفص 72 ] [. ] 65 . ] ددرگیم
يِّدَج ٌدَّمَُحم  یَبَتْجُْملا  یَفَطْـصُْملا  َلاَق  َكاَذَک  ِماَظِّنلِاب  ًۀَـفوُصْوَم  اَُهتْدَدَـع  ْدَـق  َو  ًاماَظِع  ًافاَصْوَأ  ُعَمَْجت  ِماَلَّسلا  ِراَد  َو  ِضْرَْألا  ِلَلُح  ْنِم  ًۀَـخیِِّطب 

[. 66  ] ماَمَت ٌرْشَع  َۀَهْکَّنلا  ُبیَُطت  َهوُجُْولا  یِّفَُصت  َۀَناَثَْملا  یِّقَُنت  ماَدِإ  ٌماَعَط  ٌضْرُح  ٌۀَهِکاَف  ٌۀَناَحیَر  َو  ُءاَْولَح  َو  ٌءاَم  مالسلاهیلع 

هکرس صاوخ 

ار شیاذغ  هکرـس  اب  مالـسلاهیلع  ترـضح  دـندروآ ، کمن  اب  هکرـس  ياهرفـس  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يارب  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
مکحم ار  نهذ  هکرـس  دندومرف : مینک . زاغآ  کمن  اب  ار  نام  ياذغ  هک  دینکیم  رما  ام  هب  مدرگ ! تیادـف  تفگ : یـصخش  دـندرک . عورش 

[. 67 . ] دنکیم يوق  دایز و  ار  لقع  هدرک و 

رس يدرس  تهج 

زا تسا  کیدزن  هک  منکیم  ساسحا  ار  يداـیز  هحفص 73 ]  ] يدرس مرـس  رد  هک  متـشون  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : نیطقی  نب  یلع 
نآ زا  هک  زیرب  ینیب  رب  قبنز  ربنع و  اذغ  زا  دعب  دندومرف : باوج  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  دوشیم . ضراع  نم  رب  فعـض  منک و  شغ  نآ 

[. 68 . ] یباییم تیفاع 

ناقری يارب  ییاود 

نآ هب  يدرز  زا  نایعیـش  زا  یناوـج  يزور  هک  میتـفریم  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دزن  هب  داـیز  ناـسارخ  رد  دـیوگ : یخلب  نارهم  نب  داـمح 
زور هس  تدم  هب  نتخپ  زا  دعب  زپب و  بآ  اب  ار  شتسوپ  دعب  نکب و  تسوپ  ار  رایخ  دندومرف : مالسلاهیلع  ترضح  درک . تیاکـش  ترـضح 

، مدرک لاؤس  شلاح  زا  هدـید و  ار  ناوج  نآ  يزور  دـنچ  زا  دـعب  روخب . اتـشان  لاح  رد  ار  نآ  زا  لطر  کـی  رادـقم  هب  زور  ره  رد  زور و 
[. 69 . ] دش فرطرب  نم  زا  يدرز  متفای و  تیفاع  یهلا  نذا  هب  مدرک و  هجلاعم  ار  دوخ  ءاود  نا  اب  راب  ود  تفگ :

مغلب تهج 

رادـقم هب  ار  درز » جَـلِیلْهِإ  : » دومرف هتکید  نم  هحفـص 74 ]  ] هب مغلب  يارب  ار  هیودا  نیا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  دیوگ : طاَّمَق  دـلاخ 
نیب زا  ار  مغلب  هک  روخب  نآ  زا  اذـغ  زا  لبق  بوکب و  مرن  ار  اهنآ  ریگب و  لاقثم  کی  ار  اَحِْرقِْرقاَع »  » لاـقثم و ود  ار  لدرخ »  » لاـقثم و کـی 

هحفص 77] [. ] 70 . ] یلاعت هللاءاش  نا  دنکیم . مکحم  ار  اهنادند  دنادرگیم و  وبشوخ  ار  ناهد  دربیم و 

تاذیوعت اهاعد و 

ناقرف يهروس  ندناوخ  باوث 

زا دنکیمن و  باذع  الـصا  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  بش  ره  رد  ار  ناقرف  يهروس  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
دش بکترم  ار  یلمع  ره  سک  ره  هک  دنکیمن  تلالد  تیاور  نیا  حیضوت : [. 71 . ] تسا یلعا  سودرف  رد  شلزنم  دشکیمن و  باسح  وا 

دناوخب و ار  نآ  ربدت  اب  دیاب  هروس  يراق  هکلب  دنوشیم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دناوخ  ار  رگید  ياههروس  ای  هروس و  نیا  نآ  زا  دعب  و 
حیحـص تیاور  قبط  هکلب  دناسریمن  يدوس  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  دوخ  نابز  يهقلقل  هکنیا  هن  دـیامن  هدایپ  ار  نآ  زین  لمع  رد 
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دشاب هتشاد  هجوت  دیاب  نآرق  يهدنناوخ  دوش . هحفـص 78 ]  ] وا لماش  دنکیم . تنعل  ار  اهنآ  زین  نآرق  دوخ  هک  ینایراق  هچ  دیامرفیم : هک 
هکلب الاب و  تیاور  باطخ  دروم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنکب  زین  اعد  وا  يارب  هکلب  دـنکن  نعل  ار  وا  نآرق  اهنت  هن  توالت  ماگنه  رد  هک 

. دوشیم رگید  تیاور  اهدص 

نامقل يهروس  باوث 

ات هک  درامگیم  وا  رب  کلم  یـس  دـنوادخ  دـناوخب ، یبش  ره  رد  ار  ناـمقل  يهروس  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  اـضرلا  هقف  رد 
[. 72 . ] دننکیم تظفاحم  وا  زا  بش  ات  دناوخب  ار  نآ  زور  رد  رگا  دننک و  تظفاحم  ار  وا  شنایرکشل  سیلبا و  زا  حبص 

هلزلز زا  ندنام  ناما  رد  تهج 

هلزلز و زا  هناخ  ظفح  بجوم  دـناوخب  باوخ  ماـگنه  رد  ار  ریز  يهیآ  یـسک  ره  دـنیامرفیم : هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا 
ُهَّنِإ ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  امُهَکَْـسمَأ  ْنِإ  اَتلاز  ِْنَئل  َو  الوَُزت  ْنَأ  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِسْمی  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا نیا  هیآ  نآ  دوشیم و  ندـش  بارخ 
هللا نذا  هب  دشاب  ناما  رد  هناخ  ندـمآ  دورف  سرت  زا  ندـناوخ  ار  هیآ  نیا  باوخ  تقو  رد  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  [. 73 .« ] اروُفَغ ًامِیلَح  َناک 

هحفص 79] [. ] 74 . ] یلاعت

هدنزگ گس  زا  ندنام  ناما  رد 

َو ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  : » ناوخب ار  هیآ  نیا  دـیامن  سراپ  هک  تساوخ  هدرک و  سراپ  وت  يور  رب  گس  نوچ  دومرف : مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
[. 75 .« ] ٍناْطلُِسب َّالِإ  َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا 

یشغ صخش  ياعد 

دندناوخ ار  نیتذوعم  دمح و  يهروس  نآ  رب  دندیبلط و  ار  یبآ  فرظ  سپس  تسا  هدرک  شغ  هک  دندید  ار  یصخش  مالسلاهیلع  اضر  ماما 
درم نآ  هب  دش و  بوخ  یـشغ  صخـش  لاح  دنـشاپب ، وا  تروص  رـس و  رب  ار  بآ  نآ  هک  دنداد  روتـسد  سپـس  دندرک  توف  بآ  نآ  رب  و 

[. 76 . ] یتفای تیفاع  نآ  زا  هشیمه  ینعی  ددرگیمن . رب  وت  يوس  هب  الصا  رگید  دومرف :

ناراتفرگ هانپ  تیب  لها 

تسا دنوادخ  شیامرف  نآ  و  دیئوجب ؛ يرای  دنوادخ  زا  ام  يهلیسو  هب  دش  دراو  يراتفرگ  امش  رب  هاگ  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
ام دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیناوخب و  ءامـسا  نآ  اب  ار  دنوادخ  تسا و  ییوکین  ءامـسا  دنوادخ  يارب  دیامرفیم : هک 
هب تسا  هدومرف  هک  ارچ  دـنکیمن  لوـبق  وا  زا  دـشاب  هتـشادن  اـم  هب  تفرعم  هک  یـسک  زا  دـنوادخ  هحفـص 80 ]  ] وکین و ءامـسا  نآ  میتسه 

[. 77 . ] دیناوخب ارم  ءامسا  نآ  يهلیسو 

اضر ماما  زرح 

َتْذَخَأ ِنوُمِّلَُکت  َو ال  اهِیف  اُؤَسْخا  ایِقَت  َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـنراذگیم بیج  رد  هتـشون و  ار  نآ  هک 
َو ُهَءاِیْبنَأ  ِِهب  َزَجَح  اَِمب  َکَنَیب  َو  ِینَیب  ِزِجاَْحلا  ِهَّللا  ِناَْطلُـس  َو  ِهَّللا  ِةَّوُِقب  َکَناَْطلُـس  َو  َکَتَُّوق  َتْذَـخَأ  َو  ِهِرََـصب  َو  ِهَّللا  ِعْمَِـسب  َكَرََـصب  َو  َکَعْمَس 
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ُلوُحی َو  یِّنَع  َكُزُجْحییب  ٌطیُِحم  ُهَّللا  َو  یِماَمَأ  دَّمَُحم  َو  يِراَسی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  ِینیِمی  ْنَع  ُلیِْربِج  ْمِِهتاَوَطَس  َو  ِۀَنِعاَرَْفلا  َنِم  ْمُهَرَتَس  َو  ُهَلُـسُر 
َال َو   » زین و  [ 78  ] لیزنت رب  انب  ار  یسرکلا  ۀیآ  و  ْنُکی » َْمل  ْأَشی  َْمل  اَم  َو  َناَک  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  ِیبْسَح  ِِهتَُّوق  َو  ِِهلْوَِحب  ِینَیب  َو  َکَنَیب 

« میظعلا یلعلا   » يهمادا رد  تاوعدلا  جهم  رد  و  [. 79 . ] دشاب هتشاد  دوخ  اب  دسیونب و  ار  ِمیِظَْعلا » هحفص 81 ]  ] ِیلَْعلا ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح 
یَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ُبَتْکی  َو  الیبسلـسل  أط  اهیف  ءابهـشلا  سأر  یف  ملـسا  َو  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  ِیبْسَح  َو  ِهَیلِإ  اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْجلَم  اـَل  : » تسا هدـمآ 

[. 80 .« ] نیِرِهاَّطلا َنِیبیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

اضر ماما  يارب  زا  يرگید  زرح 

دیمح داد . دیمح  هب  درک و  نوریب  نت  زا  ار  شسابل  دش ، دراو  هبطحق  نب  دیمح  رـصق  رب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دیوگ : نومأم  مداخ  رـسای ،
ناـبیرگ رد  ار  نآ  تفگ : داد و  دـیمح  هب  ار  ياهعقر  تشگرب و  یتدـم  زا  دـعب  زینک  دـیوشب . هک  داد  دوخ  زینک  هب  هتفرگ و  ار  اهـسابل  نآ 

؟ تسیچ نآ  هتفای ، وت  نهاریپ  نابیرگ  رد  ياهعقر  زینک  مدرگ ، وت  يادـف  تفگ : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هب  دـیمح  متفاـی . نسحلاوبا  ساـبل 
ترضح ینک ؟ هاگآ  نآ  زا  ار  ام  هک  تسا  نکمم  دیمح : منکیمن . رود  دوخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  يذیوعت  دندومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح 

زا يزرح  دوشیم و  رود  وا  زا  الب  دـنک ، ناهنپ  دوخ  سابل  نابیرگ  رد  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  يذـیوعت  نیا  دـندومرف : مالـسلاهیلع  اضر 
ُذوُعَأ یِّنِإ  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا نیا  نآ  دناوخ و  دیمح  رب  ار  ذیوعت  نآ  سپس  تسا . میجر  ناطیش  هحفص 82 ]  ] يارب

َال َو  یِعْمَس  یَلَع  َال  َو  یَلَع  ََکل  َناَْطلُـس  َال  َكِرََـصب  َو  َکِعْمَـس  یَلَع  ِریِـصَْبلا  ِعیِمَّسلا  ِهَّللِاب  ُتْذَخَأ  یِقَت  َریَغ  َْوأ  ایِقَت  َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب 
ِیلْهَأ یَلَع  َال  َو  یِماَظِع  یَلَع  َال  َو  ِیبَصَع  یَلَع  َال  َو  یُِّخم  یَلَع  َال  َو  یِمَد  یَلَع  َال  َو  یِمَْحل  یَلَع  َال  َو  يِرََشب  یَلَع  َال  َو  يِْرعَـش  یَلَع  َال  َو  يِرََـصب 

َو ِینیِمی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  ِۀَنِعاَرَْفلا  ِناَْطلُس  ْنِم  ِهَّللا  ُءاِیْبنَأ  ِِهب  َرَتَتْسا  يِذَّلا  ِةَُّوبُّنلا  ِةَْرتِِسب  َکَنَیب  َو  ِینَیب  ُتْرَتَس  یِّبَر  ِینَقَزَر  اَم  یَلَع  َال  َو  ِیلاَم  یَلَع  َال  َو 
یِّنِم َناَطیَّشلا  ُعَنْمی  َو  َکُعَنْمی  اَم  یَلَع  ٌِعلَّطُم  ُهَّللا  َو  یِماَمَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َو  ییاَرَو  ْنِم  ُلِیفاَرْـسِإ  َو  يِراَسی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم 
جهم بحاص  [. 81 .« ] تْأَجَْتلا َکَیلِإ  َّمُهَّللا  ُتْأَجَْتلا  َکَیلِإ  َّمُهَّللا  ُتْأَجَْتلا  َکَیلِإ  َّمُهَّللا  ِینَّفِخَتْسی  َو  ِینَّزِفَتْـسی  ْنَأ  َکَتاَنَأ  ُُهلْهَج  ُِبْلغی  َال  َّمُهَّللا 

هتسشن شلزنم  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  اب  يزور  دیوگ : يوره  تلصوبا  تسا ؛ یبیجع  تیاکح  زرح  نیا  يارب  دیوگ ، تاوعدلا 
نم هب  هدش و  دنلب  شیاج  زا  مالسلاهیلع  ترـضح  دهاوخیم . ار  امـش  نینموملاریما  تفگ : ترـضح  هب  دمآ و  نومام  يهداتـسرف  هک  مدوب 
نم هب  دناوتیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  دـناسرب  نم  هب  يرازآ  تیذا و  هکنیا  رگم  دـهاوخیمن  ارم  تقو  نیا  رد  وا  تلـصابا  يا  دـندومرف :

. تسا نم  رادهگن  هدیـسر  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  هحفـص 83 ]  ] هک یتاملک  نیا  هک  اریز  دناسرب  یبیـسآ 
عورش رخآ  ات  ار  زرح  نیا  داتفا  نومام  رب  ترضح  رظن  نوچ  میدش  دراو  نومام  رب  هکنیا  ات  میدمآ  نوریب  ترـضح  نآ  اب  دیوگ : تلـصابا 

رازه دـص  هک  ماهداد  روتـسد  نسحلاوبا ! يا  تفگ : درک و  ترـضح  نآ  هب  یهاـگن  نوماـم  داتـسیا  يوربور  رد  نوـچ  درک و  ندـناوخ  هب 
ماما هب  تشپ  زا  يرظن  نومام  تشگرب ، ترـضح  نوچ  میئامن . شاهدروآرب  ات  سیونب  زین  ار  تاهداوناـخ  جـئاوح  دـنهدب و  امـش  هب  مهرد 

. تسا رتـهب  دـندومرف  هدارا  دـنوادخ  هچنآ  دـندومرف و  هدارا  ار  يرگید  زیچ  زین  دـنوادخ  مدرک و  هدارا  ار  يزیچ  کـی  نم  تفگ : درک و 
[. 82]

ضارما تهج 

ار نآ  زین  دجما  دج  موحرم  دراد و  بیجع  ریثات  دماشایب  ار  شبآ  هتـشون و  ار  نآ  هکنیا  ای  عورـصم و  رب  ای  ضیرم  رب  ثیدح  نیا  ندناوخ 
بلاـط یبا  نـب  یلع  زا  شایمارگ  ءاـبآ  زا  شردـپ  نـع  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تـسا  نـیا  تـیاور  نآ  و  تـسا . هدروآ  عـیبرلا » رهز   » رد

هحفص 84] : ] دومرف لجوزع  دنوادخ  هک  ملق  حول  زا  لیفارـسا  زا  لیئاکیم  زا  لیئربج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع 
رگا دنس  نیا  اب  ثیدح  نیا  دیامرفیم : دجما  دج  موحرم  و  [. 83 .« ] ِیباَذَع ْنِم  َنِمَأ  ِینْصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ُۀیَالَو  »
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شبآ هتشون و  رگا  تسا و  هدش  هبرجت  اهراب  دبای و  تیفاع  دوش  هدناوخ  یعورصم  صخـش  رب  رگا  دبای و  ءافـش  دوش  هدناوخ  یـضیرم  رب 
زا یـضعب  شوگ  هب  دنـس  نیا  اب  ثیدح  نیا  دیوگ : يریـشق  مساقلاوبا  داتـسا  تسا . هدـش  هبرجت  هک  تسا  اهدرد  زا  ءافـش  دوش  هدـیماشآ 

باوخ رد  ار  وا  درم  هک  یتقو  دننک  نفد  اهنآ  اب  ندرم  ماگنه  رد  ار  نآ  هک  دندرک  تیصو  هتـشون و  الط  اب  ار  نآ  دیـسر ، هیناماس  ناگرزب 
مارتحا میظعت و  تکرب ، هب  دنوادخ  مدرک  نفد  دوخ  اب  هتشون و  الط  اب  ار  ثیدح  نآ  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  دنوادخ  دنتفگ  وا  هب  دندید و 

. دیشخب ارم  نآ 

بت عاونا  تهج 

؛ دوش هتشون  لیذ  ياعد  ذغاک  هکت  هس  رد  بت  تهج  هک  مدید  مالسلاهیلع  اضر  ماما  طخ  هب  دیامرفیم : حابـصم  بحاص  بت  عاونا  تهج 
َنِم َتْوََجن  ْفََخت  میِحَّرلا ال  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » مود يهکت  رب  و  یلْعَْألا » َْتنَأ  َکَّنِإ  ْفََخت  میِحَّرلا ال  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » لوا يهکت  رب  هک 

ره رب  سپـس  َنیَِملاـْعلا » ُّبَر  ُهَّللا  َكَراـبَت  قلخلا  رمـألا و  هل  ـالأ  میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » موس يهکت  رب  و  َنیِِملاَّظلا » ِمْوَْـقلا  هحفص 85 ] ]
تروق ار  هکت  کی  زور  هس  ره  رد  زور و  هس  تدـم  رد  راد  بت  صخـش  ار  نآ  دـعب  دوش و  هدـناوخ  دـیحوت  يهروس  راب  هس  اهنآ  زا  کی 

[. 84 .« ] یلاعت هللا  ءاش  نا  دوش . يرب  بت  نآ  زا  هک  دهد 

لیگز عفر  تهج 

نآ دوجو  زا  هک  هدـش  ادـیپ  مندـب  رد  يرایـسب  ياهلیگز  مدرگ  تیادـف  مدرک ، ضرع  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هب  دـیوگ : ناـمعن  نب  یلع 
وج يهناد  ددع  تفه  یلیگز  ره  يارب  دومرف : مربب . نیب  زا  ار  اهنآ  هک  یهدب  دای  نم  هب  يزیچ  منکیم  شهاوخ  متسه  نیگمغ  تحاران و 

َْتناکَف اَسب  ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو  اجَر  ُضْرَْألا  ِتَّجُر  اذِإ  ٌۀَِعفار  ٌۀَِضفاخ  ٌۀـَبِذاک  اِهتَْعقَِول  َسَیل  ُۀَِـعقاْولا  ِتَعَقَو  اذِإ   » راب تفه  وج  ددـع  ره  رب  رادرب و 
ار اهنآ  و  ًاْتمَأ » َو ال  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  ًافَصْفَص ال  ًاعاق  اهُرَذیَف  ًافْسَن  یِّبَر  اهُفِْسنی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسی  َو  : » َّلَج َو  َّزَع  َُهلْوَق  َو  اثَْبنُم - . ًءابَه 

يوار هحفـص 86 ] . ] زادنیب یهاچ  رد  دنبب و  یگنـس  رب  راذـگب و  هزات  ياهچراپ  رد  ار  اهنآ  سپـس  لامب و  لیگز  هب  هتـشادرب و  یکی  یکی 
هک تسا  راوازـس  دندش و  لوا  زور  لثم  هدش و  فرطرب  اهنآ  يهمه  متفه  زور  رد  مدروآ و  اجب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  روتـسد  نیمه  دیوگ :

[. 85 . ] دوش هدروآ  اج  هب  لمع  نیا  تسا  ناهنپ  هام  یتقو  هام  رخآ  رد 

لیگز عفر  يارب  رگید  ياعد 

كاخ يرادقم  زودن و  نآ  رب  ار  تمشچ  یلو  زادنیب  يرظن  دنکیم  عولط  بش  رد  هک  ياهراتس  نیلوا  هب  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
ِیلِیلَآث ْعَفْرا  َكََرثَأ  یِفْخی  ُهَّللا  َكَرَـصَن  ٍدوُع  َءوُس  ََكرَأ  َْمل  َو  ِینَتیَأَر  ِهَّللاـِب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب ماـگنه  نآ  رد  لاـمب و  مه  لـیگز  هب  روخب و 

[. 86 .« ] کَعَم

مخز مشچ  تهج 

یماگنه مریگب ، ترـضح  نآ  يارب  يرطع  يهشیـش  هک  دندومرف  نم  هب  مدوب  ناسارخ  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اب  دـیوگ : دالخ  نب  رمعم 
يهروس يذـغاک  رد  سپ  تسا ، قح  مخز  مشچ  رمعم ! يا  دومرف : نم  هب  تخادـنا و  يرظن  نآ  هب  درک و  شرت  بجعتم  تفرگ  ار  نآ  هک 

هحفص 87] [. ] 87 . ] راذگب هتسب  رد  ياهشیش  ای  هزوک  لخاد  ار  نآ  سیونب و  ار  یسرکلا » ۀیآ   » و نیتذوعم »  » و ٌدَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » و دمح » »

الاک ظفح  تهج 
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يهدنروآ هب  دوب ؛ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  نآ  نایم  رد  هک  داتـسرف  ناسارخ  زا  ياهچقب  نم  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دیوگ : يوار 
ییاـج هب  يرگید  زیچ  اـی  ساـبل و  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تـبرت  تـفگ : تـسیچ ؟ نـیا  مـتفگ : هـچقب 

رد و  [. 88 . ] درادیم هگن  ار  اـهنیا  یهلا  نذا  هب  تبرت  نیا  دـنیامرفیم : دـنراذگیم و  سدـقم  تبرت  نآ  ناـیم  رد  هکنآ  رگم  دنتـسرفیمن 
ادَس ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَس  ْمِهیدیَأ  ِنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  دنام : ظوفحم  دراذگب ، الاک  نایم  رد  هتـشون و  ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدـمآ  جاهنم »  » باتک

ِشْرَْعلا ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت  ِهیَلَع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  ِیبْـسَح  ْلـُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَـف  ُهَّللا . ُهَظِفَح  اَـم  یَلَع  َۀَعیَـض  اـَل  [ 89 . ] َنوُرِْصبی ْمُهَف ال  ْمُهانیَـشْغَأَف 
[. 90 .« ] میِظَْعلا

اهضرم زا  یضعب  ياوادم  رد 

هدـعم تسا و  اهاود  يهمه  أـشنم  رـس  كاـسِما  تیمِح و  ٍءاََود ] ِّلُـک  ُْسأَر  ُۀـیْمِْحلا  : ] هک تسا  تیاور  مالـسلاهیلع » اـضرلا  هقف   » باـتک رد 
َْمل اَذِإَف  َءاَّدلا  َُکنََدب  َلَمَتْحا  اَم  َءاَوَّدـلا  ِِبنَتْجا  ِيُور  َو  . ] تسا هدـش  تداع  هچ  هحفـص 88 ]  ] نآ هب  یندب  ره  تسا و  اهدرد  يهمه  يهناخ 
اَذِإ َو  ْلُـکَف  َْتعُج  اَذِإ  : ] دومرف اـمن و  يراددوخ  ءاود  ندروخ  زا  دراد  ار  درد  لـمحت  تندـب  اـت  هک : تسا  تیاور  ءاَوَّدـلاَف ] َءاَّدـلا  ِلِـمَتْحی 
اذغ يدش  هنسرگ  هاگ  ره  نَدَْبِلل ] ٌۀَّحَـصَم  َِکلَذ  َّنِإَف  ْمَنَف  َتْسَعَن  اَذِإ  َو  ٍۀَجاَح  ْنِم  اَّلِإ  ْعِماَُجت  َال  َو  ُْلبَف  ُلْوَْبلا  َِکب  َجاَه  اَذِإ  َو  ْبَرْـشاَف  َتْشِطَع 

هک تقو  ره  نک و  یکیدزن  ترسمه  اب  زاین  ماگنه  رد  نک و  لوب  تفرگ  تلوب  هک  تقو  ره  شونب ، بآ  يدش  هنشت  هک  یماگنه  روخب و 
هدرک ردقم  درد  يارب  زا  هک  ار  ینامز  لاعتم  دنوادخ  دومرف : و  [. 91 . ] تسا دیفم  ندب  یتمالس  يارب  نآ  هک  ارچ  باوخب ، تفرگ  تباوخ 

نآ اب  صخش  دهدیم و  ار  ندرک  ریثأت  يهزاجا  ءاود  هب  دنوادخ  دیـسر  نایاپ  هب  نامز  نآ  نوچ  دوشیم و  ءاود  ندرک  ریثأت  زا  عنام  تسا 
هزاجا نیا  ءاود  هب  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  يریخ  راک  ای  هقدص و  اعد ، تدـم  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دـباییم  ءافـش  ءاود 

[. 92 . ] دنک رثا  هک  دیامرفیم  ار 

رس درد  تهج 

. دینک باضخ  ءانح  دردرس  ماگنه  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 93 .« ] ءاَّنِْحلِاب ْبِضَتْخْیلَف  : » َلاَق ِعاَدُّصلا  ِیف  مالسلاهیلع  اضرلا  نع 
هحفص 89] ]

نیسح ماما  تبرت 

ُءاَرْمَح ٌۀَـنیِط  اَـهَّنِإَف  مالـسلاهیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِْسأَر  َدـْنِع  ِیتَّلا  ِۀـَبْرُّتلا  َنِم  ُتْذَـخَأ  : » هک دـنکیم  لـقن  يرگید  تیاور  رد  راـکب  یبا 
: ینعی [. 94 « ] يِّدَج َُۀبُْرت  ِهِذَه  َلاَق  َُّمث  ُهُعُومُد  ْتَرَج  یَّتَح  یََکب  َُّمث  اَهَّمَش  َُّمث  ِهِّفَک  ِیف  اَهَذَخَأَف  ِهیَلَع  اَُهتْضَرَعَف  مالسلاهیلع  اَضِّرلا  یَلَع  ُْتلَخَدَف 

ترضح هب  ار  نآ  هدش و  دراو  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رب  متـشادرب و  دوب ، خرـس  گنر  هب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  رـس  دزن  تبرت  زا 
نیا دومرف : سپـس  دـش و  يراج  شکرابم  کـشا  هک  يروط  هب  درک  هیرگ  دـیئوب ، تفرگ ، شتـسد  رد  ار  نآ  مدومن ، میدـقت  مالـسلاهیلع 

. تسا نیسح  مدج  تبرت 

یضرم ره  ءافش  نیسح  ماما  تبرت 

[. 95 .« ] ُتْوَْملا ُماَّسلا  َو  َماَّسلا  اَّلِإ  ٍۀَّلِع  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َنیِط  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  و 

يدزد و…  زا  لام  رادهگن  نیسح  ماما  تبرت 
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َباِیث َناَساَرُخ  ْنِم  مالسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َیلِإ  َثََعب  [ » هحفص 90 : ] دنکیم لقن  يدرم  زا  هک  تسا  یـسیع  نب  دمحم  زا  لوا  تیاور 
ُلَعْجی َو  اَّلِإ  ُهَریَغ  َال  َو  ِبایِّثلا  َنِم  ًائیَش  ُهِّجَوی  ُداَکی  اَم  مالـسلاهیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْربَق  ُنیِط  َلاَق  اَذَه  اَم  ِلوُسَّرِلل  ُْتلُقَف  ٌنیِط -  َِکلَذ  َنَیب  َناَک  َو  ٍمَزِر 
تلقف نیط  کلذ  نیب  ناک  مزر و  بایث  ناسارخ  نم  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلاوبا  یلأ  ثعب   » َیلاَعَت ِهَّللا  ِنْذِِإب  ٌناَمَأ  ُلوُقی  َناَـک  َو  َنیِّطلا  ِهِیف 

نذاب نامأ  وه  لوقی  ناک  نیطلا و  هیف  لعجی  الا  هریغ  بایثلا و ال  نم  ائیش  هجوی  ناک  ام  مالسلاهیلع  نیسحلا  ربق  نیط  لاق : اذه ؟ ام  لوسرلل 
يهدـنروآ هب  دوب . یکاخ  نآ  طسو  رد  هک  داتـسرف  ناسارخ  زا  ياهچقب  نم  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  تفگ : درم  نآ  ینعی : [. 96 .« ] هللا

ییاـج هب  يرگید  زیچ  ساـبل و  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  تفگ : تـسیچ ؟ كاـخ  نـیا  مـتفگ : هـچقب 
تیاور نیا  رد  حیضوت : تسا . رادهگن  ظفاح و  یهلا  نذا  هب  تبرت  نیا  دنیامرفیم  دنراذگیم و  یتبرت  نآ  نیب  رد  هکنیا  رگم  دتـسرفیمن 

نافوط و لیس و  لیبق  زا  رگید  ياهزیچ  يهلیسو  هب  نتفر  نیب  زا  يدزد و  زا  لام  نتـشادهگن  ظوفحم  يارب  تبرت  زا  مالـسلاهیلع  ترـضح 
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َنیِط  : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین  تسا و  هدرک  هدافتـسا  … 

ناما و بجوم  ضرم و  ره  زا  ءافش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  ینعی : [. 97 .« ] فْوَخ ِّلُک  ْنِم  ٌناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  َمالـسلاهیلع 
تمسق هب  هجوت  اب  حیضوت : هحفص 91 ]  ] یناوضر رباج  فلؤم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ءافـشلا  راد  باتک : دوشیم . یـسرت  ره  زا  تظفاحم 
سدـقم تبرت  دوش  ناسنا  سرت  بجوم  هک  يزیچ  ره  ینعی  تسا . قلطم  فوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ءاَد » ِّلُک  ْنِم  ٌناَـمَأ   » هک تیاور  رخآ 

بحاص تیالو  ماقم و  نتخانـش  نیقی و  اب  هارمه  رثا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوشیم و  تینما  تظافح و  دروم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
. تسا تبرت 

تیم هارمه  هب  نیسح  ماما  تبرت 

یلع نب  نیـسحلا  ۀبرت  ِْربَْقلا و  ِنیِط  ْنِم  ءیـش  هنافکأ  یف  هعم  لعجی  و  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مالـسلاهیلع  اضرلا  هقف  رد 
. دوش هتشاذگ  مالسلاهیلع  نیسح  تبرت  ربق و  كاخ  زا  يرادقم  تیم  نفک  رد  ینعی : [. 98 « ] مالسلاامهیلع

ندش قرغ  ياعد 

رگا حون  ياهک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  دش  یتشک  رب  راوس  مالسلاهیلع  حون  هک  یماگنه  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا 
ار تسا  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  یسک  ره  وت و  هاوخب  ار  تتاجن  نم  زا  نآ  زا  دعب  وگب و  ار  هللا » الا  هلا  ال   » راب رازه  يدیـسرت  ندش  قرغ  زا 

يداب دندیـشک  ار  نآ  ياهبانط  دـندش و  یتشک  رب  راوس  شناـهارمه  حون و  هک  یماـگنه  مشخبیم . هحفـص 92 ]  ] تاجن ندش  قرغ  زا 
ار هبیط  يهملک  نآ  راب  رازه  هک  درک  شومارف  تشحو  زا  دوبن و  نمیا  رد  ندش  قرغ  زا  حون  هک  يروط  هب  تفرگ  ندیزو  هب  عورش  میظع 
هک یمالک  نآ  تفگ : دوخ  اب  حون  تفرگ  مارآ  یتشک  نقتأ » ایرام  ای  ًاْفلَأ  ًاْفلَأ  ایلوله  : » تفگ ینایرـس  نابز  هب  اذـل  دـیامن  يراج  ناـبز  رب 

يهکرابم يهلمج  شرتشگنا  نیگن  رد  نیمه  يارب  دوشن و  ادج  نم  زا  تسا  راوازس  داد  تاجن  ندش  قرغ  زا  ارم  نآ  يهلیـسو  هب  دنوادخ 
[. 99 . ] تشون ار  ِینِْحلْصَأ » ِّبَر  ای  ٍةَّرَم  َْفلَأ  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  »

ناربمایپ تاجن  يهنیفس  تیب  لها 

زا دناوخ و  ام  قح  هب  ار  دنوادخ  دوب  ندـش  قرغ  رد  فرـشم  مالـسلاهیلع  حون  هک  یماگنه  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
درس وا  رب  شتآ  هک  دناوخ  ام  قح  هب  ار  راگدرورپ  دش  هتخادنا  شتآ  يوس  هب  مالسلاهیلع  میهاربا  هک  یماگنه  تفای و  ییاهر  ندش  قرغ 

کشخ ریسم  نآ  هک  دناوخ  ام  قح  هب  ار  دنوادخ  دش  هدوشگ  ایرد  طسو  رد  یهار  هک  یماگنه  مالسلاهیلع  یسوم  يارب  دش و  تمالـس  و 
تفای و تاجن  ندش  هتشک  زا  هک  دناوخ  ام  قح  هب  ار  دنوادخ  دنـشکب  ار  مالـسلاهیلع  یـسیع  هک  دندرک  هدارا  دوهی  هک  یماگنه  دیدرگ و 
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هحفص 93] [. ] 100 . ] درب اهنامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ 

اهيراتفرگ زا  يهدنهد  صالخ  اضر  ماما 

یتمالس يارب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  نتسج  لسوت  هک  نادب  دنیامرفیم : لامآلا  یهتنم  باتک  رد  هرس  سدق  یمق  سابع  خیش  موحرم 
زا هک  تشذگ  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  مالک  رد  تسا و  عفان  تبرغ  مغ و  هودنا و  زا  یصالخ  نطو و  هب  ندیـسر  رحب و  رب و  رفـس  رد 
.« َناَساَرُخ ُضْرَأ  ِِهب  ْتَراَص  ْنَم  َو  ِناَفْهَّللا  ِثْوَغ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » تسا ترـضح  نآ  تراـیز  رد  هدومرف و  ریبعت  تما  سرداد  هب  ترـضح  نآ 
زا مجعم  رد  يومح  ار  ینعم  نیا  دـیدرگ ، دیـشروخ  لحم  ناـسارخ  نیمز  وا  ببـس  هب  هک  یـسک  ناـگراچیب و  سرداـیرف  رب  مالـس  ینعی :

. تسا هدروآ  ناسارخ 

دیهدن رارق  شیوخ  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور 

ایند و جئاوح  مامت  دنوادخ  دنک  كرت  ار  شیوخ  يویند  روما  ششوک  راک و  اروشاع  زور  رد  سک  ره  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
رورس زور  ار  تمایق  زور  لجوزع  يادخ  دشاب  وا  هیرگ  تبیصم و  نزح و  زور  اروشاع  زور  هک  سک  ره  دیامن و  هدروآرب  ار  يو  ترخآ 

نآ هب  دنوادخ  دوش  لوغـشم  شیوخ  يهقوذآ  يهریخذ  هب  دـمانب و  دوخ  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک  سک  ره  دـهد و  رارق  وا  يداش  و 
روشحم میحج  تاکرد  لفسا  هحفص 94 ]  ] رد هللا  مهنعل  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هللادیبع  دیزی و  اب  تمایق  زور  رد  دهدن و  تکرب  هقوذآ 

[. 101 . ] دوش

يزور ندش  دایز  رقف و  ندرب  نیب  زا  تهج 

ْنَّمَع َِکلْـضَِفب ] َو   ] َکِماَرَح ْنَع  َِکلاَلَِحب  ِیِننْغَأ  َّمُهَّللا   » ياعد راب  « 110  » زور ره  رد  يزور  ندـش  دایز  رقف و  زا  ندرک  ادـیپ  تاجن  يارب 
يازریم داتـسا  یناگیاپلگ ، نیدباعلا  نیز  الم  موحرم  هب  باوخ  ملاع  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  ار  اعد  نیا  دوش . هدناوخ  َكاَوِس »

[. 102 . ] دندومرف شرافس  يزاریش 

اضر ماما  ترضح  زامن 

ياعد دناوخب و  ار  ِناْسنِْإلا » یَلَع  یتَأ  ْلَه   » هبترم هد  دـمح و  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  شـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زامن 
َّبَر اـی  َبوُقْعی  َو  َقاَحْـسِإ  َو  َلیِعاَمْـسِإ  َو  َمیِهاَْربِإ  ََهلِإ  َو  یَِهلِإ  اـی  َو  ِیتَمِْعن  ِیف  یِیلَو  اـی  َو  ِیتَّدِـش  ِیف  ِیبِحاَـص  اـی  : » تسا نیا  ترـضح  نآ 

ْنَأ َکـُلَأْسَأ  یًَجتُْرم  َریَخ  اـی  َو  یَطْعَأ  ْنَم  َدَوْـجَأ  اـی  َو  یِعُد  ْنَم  َریَخ  اـی  َو  َِلئُـس  ْنَم  َنَسْحَأ  اـی  َکـُلَأْسَأ  ِمـیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َو  سی  َو  صعیهک 
هحفص 95] [. ] 103 .« ] دَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یِّلَُصت 

مرحم هام  لوا  يهزور 

دنوادخ دناوخب ، ار  دنوادخ  دریگب و  هزور  مرحم  هام  لوا  زور  رد  سک  ره  دنیامرفیم : هک  تسا  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 
[. 104 . ] درک باجتسم  ار  ایرکز  ترضح  ياعد  هکنانچمه  دیامن  باجتسم  ار  وا  ياعد 

اعد تباجتسا  ببس  یهلا  ءامسا 
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نآ اـب  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  مسا  « 99  » دنوادخ يارب  دندومرف : ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  شایمارگ  ناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 105 . ] دنوش تشهب  دراو  دیوگب  ار  اهنآ  سک  ره  دسریم و  تباجا  هب  شیاعد  دناوخب  ءامسا 

تسا یتمالس  ورگ  رد  ایند  نتشاد 

يهنازور توق  دـشاب و  رطاخ  شمارآ  تینما و  ياراد  تسردـنت و  هک  یلاح  رد  دـنک  ماش  حبـص و  هک  ره  : » دومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
[. 106 .« ] تسا مهارف  وا  يارب  ایند  يهمه  هک  ایوگ  دشاب  هتشاد  ار  دوخ 

تاجاح ندش  هدروآرب  تهج 

دوش و هدروآرب  شتجاح  دـیوگب  ار  مـالک  هحفـص 96 ]  ] نیا حبـص  زامن  بیقعت  رد  سک  ره  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح 
َهَّللا َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  هلآ و  ٍدَّمَُحم و  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : نیا  اعد  دـیامرف و  تیافک  ار  وا  مهم  روما  لاـعتم  دـنوادخ 

یِْجُنن َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهانیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  اوُرَکَم ال  ام  ِتائیَـس  ُهَّللا  ُهاقَوَف  ِدابِْعلِاب  ٌریَِـصب 
اَم َال  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ٌءوُس  ْمُهْـسَسْمی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  ُلـیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  َنِینِمْؤُْملا 

ُهَّللا ِیبْسَح  َنِیقوُزْرَْملا  َنِم  ُقِزاَّرلا  ِیبْسَح  َنِیقُولْخَْملا  َنِم  ُِقلاَْخلا  ِیبْسَح  َنِیبُوبْرَْملا  َنِم  ُّبَّرلا  ِیبْسَح  ُساَّنلا  َهِرَک  ْنِإ  َو  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ُساَّنلا  َءاَش 
ِهیَلَع َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  ِیبْسَح  ِیبْسَح  ْلَزی  َْمل  ُْتنُک  ْذـُم  َناَـک  ْنَم  ِیبْسَح  ِیبْسَح  ْلَزی  َْمل  ْنَم  ِیبْـسَح  ِیبْـسَح  َوُه  ْنَم  ِیبْـسَح  َنیَِملاَْـعلا  ُّبَر 

[. 107 « ] میِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت 

هبنشراهچ زور  ياعد 

ترایز رد  سپ  تسا  مالـسلامهیلع  یقنلا  یلع  ماما  یقت و  دـمحم  ماما  اـضر و  ماـما  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  مسا  هب  هبنـشراهچ  زور 
ُماَلَّسلا ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  َرُون  ای  ْمُکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َجَـجُح  ای  ْمُکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َءاـِیلْوَأ  اـی  ْمُکیَلَع  ُماَـلَّسلا  : » دوش هتفگ  اـعد  نیا  ناـشیا 

ِهَّللا ِیف  ُْمتْدَهاَج  َو  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  ُُمتْدَبَع  ْدََقل  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبیَّطلا  ْمُِکتَیب  ِلآ  هحفص 97 ]  ] یَلَع َو  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ْمُکیَلَع 
َمیِهاَْربِإ َابَأ  ای  يَالْوَم  ای  ْمُْهنِم  ْمُکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  اـَنَأ  َو  َنیِعَمْجَأ  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمُکَءاَدـْعَأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیِقْیلا  ُمُکاـَتَأ  یَّتَح  ِهِداَـهِج  َّقَح 

اَنَأ ٍدَّمَُحم  َْنب  ِیلَع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ای  يَالْوَم  ای  ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  َابَأ  ای  يَالْوَم  ای  یَـسُوم  َْنب  ِیلَع  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اـی  ياـَلْوَم  اـی  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم 
ُمُِکتَیب ِلِآب  ِینوُریِجَأ  َو  ِینوُفیِـضَأَف  ْمُِکب  ٌریِجَتْـسُم  َو  ِءاَِعبْرَْألا  ُمْوی  َوُه  َو  اَذَـه  ْمُکِمْوی  ِیف  ْمُِکب  ٌفیَـضَتُم  ْمُکِرْهَج  َو  ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمُْؤم  ْمَُکل  ًیلْوَم 

[. 108 .« ] نیِرِهاَّطلا َنِیبیَّطلا 

وا لآ  ربمایپ و  اب  ندش  نیشنمه  يوزرآ 

نعل يوش  وا  لآ  ربمغیپ و  نیشنمه  یتشهب  ياههفرغ  رد  هک  یشاب  نآ  راتـساوخ  رگا  دومرف : بیبش  نب  نایر  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
يداتفا مالـسلاهیلع  نیـسح  دای  هب  هک  تقو  ره  يربب  ار  اروشاع  زور  نادیهـش  باوث  هک  یهاوخب  رگا  نک و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نالتاق  رب 

نآ نارای  باحـصا و  اـب  تداهـش  ـالبرک و  رد  روضح  يوزرآ  تقیقح  يور  زا  ینعی : ًاـمیِظَع ». ًازْوَف  َزُوفَأَـف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَتَیل  اـی  : » يوگب
هحفص 98] [. ] 109 . ] مدشیم لئان  يدبا  يراگتسر  هب  ات  مدوب  ناشیا  اب  زین  نم  شاک  مراد و  ار  ترضح 

یسرکلا ۀیآ  صاوخ 

زا دناوخب  باوخ  ماگنه  رد  ار  یسرکلا  ۀیآ  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ  هک  يدرم  زا  مزهم  نب  میهاربا 
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[. 110 . ] دنیبیمن ررض  یهایس  بحاص  زا  دناوخب  زامن  زا  دعب  ار  نآ  سک  ره  هللا و  ءاشنا  دسرتن  هتکس ) هزرل ، هشعر ،  ) جلاف

ندرک هراختسا  يهقیرط 

. نابایب زا  ای  دورب  يدابآ  هار  زا  هک  درک  تروشم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اـب  دورب  رـصم  هب  تساوخیم  طابـسا  نب  یلع  هک  تسا  تیاور  رد 
دص ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ورب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  هب  زامن  تقو  زا  ریغ  رد  دندومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما 

[. 111 . ] ورب هار  نآ  زا  سپ  تسا  ریسم  مادک  هب  تلد  نیبب  دعب  وگب و  َهَّللا » ُرِفْغَتْسَأ   » راب

تیفاع ياعد 

ِیتَّلا َِکتَمْحَِرب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْلُقَف  َتْغَرَف  اَذِإَف  ِنیَتَعْکَر  یِّلَُـصت  َُّمث  دیناوخب : تیفاع  يارب  ار  اعد  نیا  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ِیتَّلا َِکتَمَظَِعب  َو  ٌءیَش  اََهل  ُموُقی  َال  ِیتَّلا  َِکتَّزِِعب  َو  ٍءیَش  َّلُک  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکتوُرَبَِجب  َو  ٍءیَـش  َّلُک  ْتَرَهَق  ِیتَّلا  َِکتَّوُِقب  َو  ٍءیَـش  َّلُک  ْتَعِـسَو 

َناَّنَْملا َو  ِۀِیفاَْعلا  ِیلَو  ای  ُهَّللا  ای   » َکِهْجَو ِرُوِنب  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ِءاَنَف  َدـَْعب  ِیقاَْبلا  َکِهْجَِوب  َو  ٍءیَـش  ِّلُِکب  َطاَحَأ  يِذَّلا  َکِْملِِعب  َو  ٍءیَـش  َّلُک  ْتَأَلَم 
یَلَع ِّلَص  اَمُهَمیِحَر  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  َناَمْحَر  َو  کِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َو  یَلَع  ِۀـِیفاَْعلِاب  َلِّضَفَتُْملا  َو  ِۀـِیفاَْعلِاب  َمِْعنُْملا  َو  ِۀـِیفاَْعلا  َقِزاَر  َو  ِۀـِیفاَْعلِاب 

.« َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ِۀـِیفاَْعلا  َماََود  َو  َۀـِیفاَْعلا  ِیْنقُزْرا  َو  هحفـص 99 ] ، ] ًاـجَرْخَم َو  ًاـجَرَف  اََـنل  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
[. 112]

تمایق زور  رد  ندش  داش  تهج 

زور رد  ار  وا  لد  لجوزع  دـنوادخ  دـیامن  داش  هودـنا  مغ و  زا  ار  ینموم  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا 
[. 113 . ] دنادرگ داش  تمایق 

دوش تمایق  زور  رقف  ثعاب  هک  هچنآ 

هک اریز  امن  زیهرپ  بش  رد  باوخ  يدایز  زا  مدنزرف ! يا  تفگ : وا  هب  مالسلاهیلع  نامیلس  ترضح  ردام  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 114 . ] دوشیم تمایق  زور  رد  صخش  ندش  ریقف  ثعاب  بش  رد  باوخ  يدایز 

دشخبیم ار  ناهانگ  يهمه  ندرک  رافغتسا 

؛ دـنک رافغتـسا  بلط  دـنوادخ  زا  راب  داتفه  نابعـش  هام  رد  سک  ره  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ ، لاضف  نب  یلع 
هحفص 101] [. ] 115 . ] دشخبیم ار  دشاب  نامسآ  ناگراتس  دادعت  هب  هچ  رگا  ار  شناهانگ  مامت  دنوادخ 

رقف ندرب  نیب  زا  تهج 

يادص تقو  ره  دندومرف : مالسلاهیلع  ترضح  درک ؛ تیاکش  رقف  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 116 . ] وگب ناذا  نذوم  دننام  زین  وت  يدینش  ار  ناذا 

اضر ماما  زرح 
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َتُْملَح َْتنَأ  یَْقبَت  َو  َنِیقُولْخَْملا  ِینُْفت  َْتنَأ  اَّلِإ  َِقلاَخ  َال  َو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّللا  َْتنَأ  َُهل  َلاَـثِم  اـَل  َو  َُهل  َهِیبَش  اـَل  ْنَم  اـی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
[. 117  « ] َكاَضِر ِةَرِفْغَْملا  ِیف  َو  َكاَصَع  ْنَّمَع 

اضر ماما  رتشگنا  رکذ 

شقن دومرف : مدرک . لاوس  شایمارگ  ردـپ  ترـضح و  نآ  رتشگنا  نیگن  شقن  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : نمحرلادـبع  نب  سنوی 
تـسد رب  رتشگنا  نیگن  رد  ار  نآ  ام  هک  تسا  ییاهشقن  نیا  و  ُهَّللا » ِیبْسَح   » مردپ رتشگنا  شقن  و  هَّللِاب » اَّلِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام   » نم رتشگنا 

[. 118  ] مینکیم

اهاپ توق  بت و  يارب  زا 

، دزیرب رگید  یفرظ  هب  یفرظ  زا  دـیایب و  شوج  هحفـص 102 ]  ] هب راب  تفه  هدش و  مرگ  هک  ینامز  بآ  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 119 . ] دشخبیم تردق  توق و  اهاپ  اهقاس و  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  بت 

دیدج سابل  ندیشوپ  تهج  ییاعد 

دیدـج سابل  ندیـشوپ  ماـگنه  رد  دندیـشوپیم و  تسار  تمـس  زا  هشیمه  ار  شـسابل  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
دـندناوخیم و َنوُِرفاْکلا » اَهیَأ  ای  ُْلق   » زین راب  هد  و  ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » راب هد  ُهاْنلَْزنَأ ،» اَّنِإ   » راب هد  بآ  نآ  رب  دـندیبلطیم و  ار  یبآ  يهساک 

تـسوا نت  رد  سابل  نآ  هک  یمادام  دـهدب  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  سک  ره  دـندومرفیم : دندیـشاپیم و  دوخ  دـیدج  ساـبل  رب  ار  نآ  سپس 
[. 120 . ] دوریمن نیب  زا  ار  شایتحار  یگدنز 

مشچ یفیعض  تهج 

هک دشکب  دوخ  مشچ  رب  باوخ  ماگنه  رد  همرس  گنس  اب  راب  تفه  دشاب  هدش  فیعض  شمشچ  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 103] [. ] 121 . ] ددرگ يوق  شمشچ  ییانیب  هدمآ و  رد  شیاه  کلپ  دشکب  راب  هس  شپچ  مشچ  رد  راب و  راهچ  شتسار  مشچ  رد 

نمشد رب  نیرفن  تهج 

ْنَم ای  ُهَمیِرَح  ِْحبَأ  َو  اََهل  َتْخُأ  َال  ٍۀَلیَِلب  ُْهقُرْطا  َّمُهَّللا  : » دیوگب دنک ، نیرفن  شنمشد  رب  دهاوخیم  هک  یسک  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 122 .« ] ۀَنُوئَم اَِلب  ُهَتَنُوئَم  ِینِفْکا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ءیَش  ُْهنِم  یِفْکی  َال  َو  ءیَش  ِّلُک  ْنِم  یِفْکی 

دیرگیمن زگره  هک  یمشچ 

هیرگ هتشذگ  ام  رب  هک  يزیچ  نآ  رطاخ  هب  دنک و  رکذ  ار  ام  بئاصم  سک  ره  دیامرفیم : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا 
هتـشذگ ام  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  دنایرگب  دیرگب و  دنک  رکذ  ار  ام  بئاصم  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  ام  يهجرد  مه  تمایق  زور  رد  دـیامن 

رد دنیـشنب  دنکیم  هدنز  ار  ام  رما  هک  یـسلجم  رد  سک  ره  دیرگیمن و  وا  مشچ  دیرگیم  اهمـشچ  يهمه  هک  يزور  رد  شمـشچ  تسا 
[. 123 . ] دریمیمن وا  بلق  دریمیم  اهبلق  يهمه  هک  يزور 

هعمج زور  بش و  تلیضف 
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اهزور نیرتگرزب  اقآ و  دیـس ، هعمج  زور  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  اضر  ماـما  ترـضح  زا 
الاب ار  تاجرد  دیامنیم ، وحم  ار  ناهانگ  دـهدیم ، ربارب  دـنچ  ار  اهیکین  تانـسح و  باوث  زور  هحفـص 104 ]  ] نآ رد  یلاعت  قح  تسا ،

هک تسا  دیزم  زور  هعمج  دروآیم ؛ رب  ار  گرزب  ياهتجاح  دنادرگیم و  لیاز  ار  اهمغ  اهتدش و  دـنادرگیم ، باجتـسم  ار  اهاعد  دربیم 
ار ادخ  سک  ره  سپ  دزاسیم ؛ دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  يرایـسب  تعامج  دنادرگیم و  دایز  ناگدنب  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياهتمحر  ادـخ 
ای هعمج  زور  رد  رگا  دنادرگ . دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  هک  تسا  قح  لاعتم  دنوادخ  رب  دسانشب  ار  وا  تمرح  قح و  دناوخب ، زور  نآ  رد 
قح درامـش و  کبـس  ار  هعمج  تمرح  سک  ره  دشاب و  ناما  رد  یهلا  باذـع  زا  تمایق  زور  رد  دراد و  ار  نادیهـش  باوث  دریمب  نآ  بش 

اب ار  وا  هک  تسا  مزال  ادـخ  رب  دروآ  لمع  هب  زور  نآ  رد  ار  یهلا  تامرحم  اـی  درواـین  اـجب  ار  هعمج  زاـمن  هکنیا  اـب  دـنادرگ  عیاـض  ار  نآ 
[. 124 . ] دنک هبوت  شناهانگ  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دنازوسب  منهج  شتآ 

مخز مشچ  يافش 

دلامب و ار  شندب  نآ  اب  هتشادرب و  ار  لافـس  مامح  زا  سک  ره  دندومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مردپ  هک  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  داوج  ماما 
دناهدرک لسغ  نآ  رد  هک  یبآ  رد  ار  شدوخ  سک  ره  دـنکن و  تمـالم  ار  يرگید  شدوخ  زا  ریغ  هب  دوش  ـالتبم  صرب  یـسیپ و  ضرم  هب 

مردپ هب  دیامرفیم ، مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دنکن . تمالم  ار  يرگید  سک  شدوخ  زا  ریغ  هب  هحفص 105 ]  ] ددرگ ماذُج  يالتبم  دیوشب و 
ماما تسا . بوخ  مخز  مشچ  يافـش  تهج  دناهدرک  لسغ  نآ  رد  هک  یبآ  رد  ندرک  وشتـسش  هک  دنراد  داقتعا  هنیدـم  لها  مدرک : ضرع 

ود نآ  زا  رتدـب  هک  یبصان  صخـش  راکانز و  مارح و  زا  بنج  صخـش  بآ  نآ  رد  هک  اریز  دـنیوگیم  غورد  دـندومرف : مالـسلاهیلع  اضر 
«، دمَح  » يهروس ندناوخ  رد  مخز  مشچ  يافش  انامه  تسا ؟ مخز  مشچ  يافش  یبآ  نینچ  رد  ایآ  دنکیم ، لسغ  یـسک  ره  تسا و  هورگ 

[. 127 . ] تسا ردنک  روخب  [. 126  ] رم [. 125 ، ] طسق روخب  یسرکلا ،» ۀیآ  «، » نیَتَذَّوَعُم »

لوسر ترضح  زامن 

ترـضح دندرک . لاؤس  رایط  رفعج  ترـضح  زامن  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
دشاب و هدناوخن  ار  رفعج  زامن  لوسر  ترـضح  دیاش  دـیتسه و  لفاغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زامن  زا  ارچ  دـندومرف :

ترضح هحفـص 106 ] . ] نک میلعت  نم  هب  ار  زامن  نآ  سپ  مدرک : ضرع  دیوگ ، يوار  دـشاب . هدـناوخن  ار  ترـضح  نآ  زامن  رفعج  دـیاش 
رد سپ  یناوخیم  ار  هانلزنأ » انا   » يهروس هبترم  هدزناپ  دمح و  يهروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  یناوخیم  زامن  تعکر  ود  دندومرف :

هبترم هدزناپ  کی  ره  رد  نتشادرب  رس  زا  دعب  مود و  يهدجس  رد  نتشادرب و  رس  زا  دعب  لوا و  يهدجس  رد  نتشادرب و  رـس  زا  دعب  عوکر و 
دنامیمن یهانگ  چیه  ادخ  وت و  نایم  يوش  غراف  زامن  زا  نوچ  ییوگیم و  ار  مالـس  هدـناوخ و  ار  دهـشت  سپ  یناوخیم  ار  ردـق  يهروس 

اَِنئَابآ ُّبَر  َو  اَنُّبَر  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » ناوخب ار  اعد  نیا  نآ  زا  دعب  دوشیم و  هدروآرب  یبلطب  هک  یتجاح  ره  تسا و  هدـش  هدـیزرمآ  هکنآ  رگم 
ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َنیِِـصلُْخم  ُهایِإ  اَّلِإ  ُُدبْعَن  َال  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َنوُِملْـسُم  َُهل  ُنَْحن  َو  ًادِحاو  ًاهلِإ  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َنِیلَّوَْألا 

ُرُون َْتنَأ  َّمُهَّللا  ٌریِدَق  ءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ُدْمَْحلا و  َُهل  َو  ُْکلُْملا  هلف  هدـحو  بازحألا  مزه  ُهَدـْنُج و  َّزَعَأ  َو  ُهَدـْبَع  َرَـصَن  َو  ُهَدـْعَو  َزَْجنَأ  هَدْـحَو 
َْتنَأ َو  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ُمایَق  َْتنَأ  َو  دـمحلا ] کلملا و  و هللا   ] ُدْـمَْحلا َکَلَف  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتا�واـ�مَّسلا 

َو ُْتنَمآ  َِکب  َو  ُتْمَلْـسَأ  َکـَل  َّمُهَّللا  ُّقَْحلا ) َْتنَأ  َو   ) ٌّقَح ُراَّنلا  َو  ٌّقَح  ُۀَّنَْجلا  َو  ٌّقَح  َكُزاَْـجنِإ  َو  ٌّقَح  َکـُلْوَق  َو  قح )  ) ُّقَْحلا َكُدـْعَو  َو  ُّقَْحلا 
ََهلِإ َال  یَِهلِإ  َْتنَأ  ُْتنَلْعَأ  َو  ُتْرَرْسَأ  َو  ُتْرَّخَأ  َو  ُْتمَّدَق  اَم  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ُتْمَکاَح  َکَیلِإ  َو  ُتْمَصاَخ  َِکب  َو  ُْتلَّکََوت  َکیَلَع 

هحفـص 107]  ] میِحَر ٌفُوَءر  ٌمیِرَک  ُمـیِحَّرلا  ُبا�ّوَّتلا  َتـْنَأ  َکَّنِإ  یَلَع  ْبـُت  َو  ِینْمَحْرا  َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َتـْنَأ  اَّلِإ 
یضعب دناهدرک و  تیاور  ار  نآ  دوخ  ياهباتک  رد  هصاخ  هماع و  تسا و  هروهـشم  ياهزامن  زا  زامن  نیا  هک  تسا  هتفگ  یـسلجم  همالع 
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ناوتیم مه  مایا  ریاس  رد  ارهاظ  دوشیمن و  مولعم  نآ  زا  هعمج  زور  هب  صاصتخا  تیاور  زا  دناهدرمـش و  هعمج  ياـهزامن  زا  ار  زاـمن  نیا 
[. 128 . ] دروآ اجب  ار  نآ 

نیسح ماما  تبرت  حیبست  تلیضف 

: » دیوگب دناخرچب و  دوخ  تسد  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تبرت  حیبست  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 
شش دسیونب و  یکین  هنسح و  رازه  شش  وا  يارب  زا  نآ  يهناد  ره  اب  لاعتم  دنوادخ  رَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُـس  »

[. 129 . ] دسیونب رفن  رازه  شش  تعافش  وا  يارب  زا  دیامن و  الاب  ار  وا  ماقم  هجرد  رازه  شش  دنادرگ  وحم  وا  زا  ار  هانگ  رازه 

نموم ربق  ترایز  باوث 

دنوادخ دناوخب ، ار  هانلزنأ » انا   » يهروس ربق  نآ  يالاب  رد  راب  تفه  دنک و  ترایز  ار  ینموم  ربق  سک  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 108] [. ] 130 . ] دزرمآیم ار  ربق  بحاص  وا و 

اضر ماما  ترایز  باوث 

ارم سک  ره  هک  دیناسرب  نم  نایعیـش  هب  دـندوب : هدومرف  ترـضح  نآ  هک  مدـناوخ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  باتکرد  دـیوگ : یطنزب  رـصنوبا 
دنوادخ هب  هلب  دندومرف : مالسلاهیلع  ترضح  جح ؟ رازه  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  داوج  ماما  هب  تسا . جح  رازه  دننام  شباوث  دنک  ترایز 

[. 131 . ] دراد ار  جح  نولیم  کی  باوث  دشاب  مالسلاهیلع  ماما  قح  هب  انشآ  فراع و  سک  ره  دنگوس 

نامز ماما  يارب  اعد 

ْنَع ْعَفْدا  َّمُهَّللا  : » مینک اعد  رمالا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  نیا  اب  دندادیم  روتـسد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دیوگ : نمحرلادـبع  نب  سنوی 
َكِداَبِع یَلَع  َكِدِـهاَش  َو  َِکنْذِِإب  ِةَرِظاَّنلا  َِکنیَع  َو  َِکتَمْکِِحب  ِقِطاَّنلا  َْکنَع  ِرِّبَعُْملا  َِکناَِسل  َو  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َو  َِکتَفِیلَخ  َو  َکـِیلَو 

ْنِم َو  ِهیَدی  ِنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َو  َتْرَّوَص  َو  َتْأَْشنَأ  َو  َْتأََرب  َو  َْتقَلَخ  اَم  ِعیِمَج  ِّرَـش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َو  َكَْدنِع  ِِدباَْعلا  َِکب  ِذـِئاَْعلا  ِدِـهاَجُْملا  ِحاَجْحَْجلا 
َو َکَتَِّمئَأ  ُهَءاـَبآ  َو  َکـَلوُسَر  ِهِیف  ْظَـفْحا  َو  ِِهب  ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیَـضی  اـَل  يِذَّلا  َکِـظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِِهلاَمِـش  ْنَع  َو  ِِهنیِمی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ 

َِکتَّوُِقب ِهِّوَق  َو  ِِبلاَْغلا  َكِْدنُِجب  ُهْدیَأ  َو  ِزیِزَْعلا  َكِرْصَِنب  ُهْرُْصنا  َو  ِهِیف  َناَک  ْنَم  ُماَری  َال  يِذَّلا  َکِفَنَک  ِیف  هحفص 109 ]  ] ُْهلَعْجا َو  َِکنیِد  َِمئاَعَد 
ِِهب ُْقتْرا  َو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْـشا  َّمُهَّللا  ًاّفَح  ِۀَِـکئاَلَْملِاب  ُهَّفُح  َو  َۀَنیِـصَْحلا  َکَعْرِد  ُهِْسْبلَأ  َو  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَـع  َو  ُهـالاَو  ْنَم  ِلاَو  َو  َکـِتَِکئاَلَِمب  ُْهفِدْرَأ  َو 

ْمِْدمَد َو  ِهِیلِذاَخ  ْلُذْخا  َو  ِهیِرِصاَن  ِّوَق  َو  ِبْعُّرلِاب  ُهْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدیَأ  َو  َضْرَْألا  ِِهئاََقب  ِلوُِطب  ْنیَز  َو  َلْدَْعلا  ِِهب  ْرِهْظَأ  َو  َرْوَْجلا  ِِهب  ِْتمَأ  َو  َْقتَْفلا 
َو ِۀَّنُّسلا  َۀَـتیِمُم  َو  ِعَدـِْبلا  َۀَـعِراَش  َو  ِۀـَلاَلَّضلا  َسُوُءر  ِِهب  ْمِْصقا  َو  ُهَِمئاَعَد  َو  ُهَدُـمُع  َو  ِْرفُْکلا  َةَِرباَبَج  ِِهب  ُْلْتقا  َو  ُهَّشَغ  ْنَم  ْرِّمَد  َو  َُهل  َبَصَن  ْنَم  یَلَع 

اَِهلَبَج َو  اَِهلْهَـس  َو  اَهِرَْحب  َو  اَهَِّرب  َو  اَِهبِراَغَم  َو  ِضْرَْألا  ِقِراَـشَم  ِیف  َنیِدِْـحلُْملا  َعیِمَج  َو  َنیِِرفاَْـکلا  ِِهب  ِْربَأ  َو  َنیِراَّبَْجلا  ِِهب  ْلِّلَذ  َو  ِلِـطاَْبلا  َۀـیِّوَقُم 
َو َنِیلَسْرُْملا  َنَنُس  ِِهب  یْحَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِِهب  َّزِعَأ  َو  َكَداَبِع  ْمُْهنِم  ِفْشا  َو  َكَداَِلب  ْمُْهنِم  ْرِّهَط  َّمُهَّللا  ًاراَثآ  ْمَُهل  یِْقُبت  َال  َو  ًارایَد  ْمُْهنِم  َعَدَت  َال  یَّتَح 
َال ًاحیِحَص  ًاضْحَم  ًاّضَغ  ًادیِدَج  ِهیَدی  یَلَع  َو  ِِهب  َکَنیِد  َدیُِعت  یَّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َلُِّدب  َو  َِکنیِد  ْنِم  یَحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَج  َو  َنیِیبَّنلا  ِۀَمْکِح  َسِراَد 

يِذَّلا َكُْدبَع  ُهَّنِإَف  ِلْدَْعلا  َلوُهْجَم  َو  ِّقَْحلا  َِدقاَعَم  ِِهب  َحِضُوت  َو  ِْرفُْکلا  َناَرِین  ِِهب  َئِفُْطت  َو  ِرْوَْجلا  َمَلُظ  ِِهلْدَِعب  َرِیُنت  یَّتَح  َو  ُهَعَم  َۀَعِْدب  َال  َو  ِهِیف  َجَوِع 
اَّنِإَف َّمُهَّللا  ِسَنَّدلا  َنِم  ُهَتْمَّلَس  َو  ِسْجِّرلا  َنِم  ُهَتْرَّهَط  َو  ِبویُْعلا  َنِم  ُهَتْأََّرب  َو  ِبُونُّذلا  َنِم  ُهَتْمَصَع  َو  َِکبیَغ  یَلَع  ُهَتیَفَطْصا  َو  َکِسْفَِنل  ُهَتْصَلْخَتْسا 
ََکل ِْکتْهی  َْمل  َو  ًۀَـعاَط  ََکل  ْعَضی  َْمل  َو  ًۀیِـصْعَم  ْبِکَتْری  َْمل  َو  ًابوُح  یَتَأ  َال  َو  ًاـْبنَذ  ِْبنْذـی  َْمل  ُهَّنَأ  ِۀَّماَّطلا  ِلُولُح  َمْوی  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوی  َُهل  ُدَهْـشَن 
ِِهلْهَأ َو  ِهِسْفَن  ِیف  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللا  یِکَّزلا  یِضَّرلا  یِقَّنلا  یِقَّتلا  ُرِهاَّطلا  يِدَتْهُْملا  يِداَْهلا  ُهَّنَأ  َو  ًۀَعیِرَش  ََکل  ْریَغی  َْمل  َو  ًۀَضیِرَف  ََکل  ْلِّدَبی  َْمل  َو  ًۀَمْرُح 

مالسلاهیلع اضر  ماما  www.Ghaemiyeh.comءافشلاراد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


َو اَهِدـیَِعب  َو  اَِهبیِرَق  اَهِّلُک  ِتاَکَلْمُْملا  َکـُْلم  َُهل  ُعَمَْجت  َو  ُهَسْفَن  ِِهب  ُّرُـسَت  َو  ُهَنیَع  ِِهب  ُّرُِقت  اَـم  ِِهتیِعَر  ِعیِمَج  َو  ِِهتَّمُأ  َو  هحفـص 110 ]  ] ِِهتیِّرُذ َو  ِهِْدلُو  َو 
یَمْظُْعلا َۀَّجَحَْملا  َو  يَدُْهلا  َجاَْهنِم  ِهیَدی  یَلَع  اَِنب  ُْکلْـسا  َّمُهَّللا  ٍلِطَاب  َّلُک  ِهِّقَِحب  َِبْلغَت  َو  ٍمْکُح  ِّلُک  یَلَع  ُهَمْکُح  يِرْجی  یَّتَح  اَِهلِیلَذ  َو  اَهِزیِزَع 

ِیف اَْنلَعْجا  َو  ِِهتََعباَتُِمب  اَنیَلَع  ُْنْنما  َو  ِِهتَعیاَشُم  یَلَع  اَْنتِّبَث  َو  ِِهتَعاَط  یَلَع  اـَنِّوَق  َو  ِیلاَّتلا  اَِـهب  ُقَْحلی  َو  ِیلاَْـغلا  اَـهَیلِإ  ُعِجْری  ِیتَّلا  یَطْـسُْولا  َۀَـقیِرَّطلا  َو 
َو َّمُهَّللا  ِِهناَْطلُـس  ِۀـیِّوَقُم  َو  ِِهناَوْعَأ  َو  ِهِراَْصنَأ  ِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوی  اَنَرُـشَْحت  یَّتَح  ِِهتَحَـصاَنُِمب  َكاَضِر  َنِیِبلاَّطلا  ُهَعَم  َنیِِرباَّصلا  ِهِْرمَأـِب  َنیِماَّوَْقلا  ِِهبْزِح 
َو ُهَّلَحَم  اَنَّلُِحت  یَّتَح  َو  َکَهْجَو  اَّلِإ  ِِهب  َُبلْطَن  َال  َو  َكَریَغ  ِِهب  َدِـمَتْعَن  َال  یَّتَح  ٍۀَعْمُـس  َو  ٍءایِر  َو  ٍۀَْهبُـش  َو  ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاَخ  اََـنل  َکـِلَذ  ْلَـعْجا 

َّنِإَف اَنَریَغ  اَِنب  ْلِْدبَتْسَت  َال  َو  َکِیلَو  َرْصَن  ِِهب  ُّزُِعت  َو  َِکنیِِدل  ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو  ِةَْرتَْفلا  َو  ِلَسَْکلا  َو  ِۀَّماَّسلا  َنِم  اَنْذِعَأ  َو  ُهَعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَنَلَعَْجت 
َّزِعَأ َو  ْمِِهلاَجآ  ِیف  ْدِز  َو  ْمَُهلاَمآ  ْمُهْغَِّلب  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِهِدـْهَع  ِةَالُو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌرِیثَک  اَنیَلَع  َوُه  َو  ٌریِـسی  َکیَلَع  اَنَریَغ  اَِـنب  ََکلاَْدِبتْـسا 

َو َِکتاَِملَک  ُنِداَعَم  ْمُهَّنِإَف  ًاراَْصنَأ  َِکنیِد  یَلَع  َو  ًاناَوْعَأ  ْمَُهل  اَْنلَعْجا  َو  ْمُهَِمئاَعَد  ْتِّبَث  َو  ْمَُهل  َكِْرمَأ  ْنِم  ْمِهَیلِإ  َتْدَنْسَأ  اَم  ْمَُهل  ْمِّمَت  َو  ْمُهَرْـصَن 
ُِلئاَلَـس َو  َكُؤاِیلْوَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َُکتَْوفَـص  َو  َكِداَبِع  ْنِم  َُکتَِـصلاَخ  َو  َكِْرمَأ  ُةَالُو  َو  َِکنیِد  ُِمئاَعَد  َو  َكِدیِحَْوت  ُناَکْرَأ  َو  َکِْملِع  ُناَّزُخ 

هحفص 111] [. ] 132  « ] ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  َکِیبَن  ِدَالْوَأ  ُةَْوفَص  َو  َِکئاِیلْوَأ 

مهم تجاح  تهج 

تدوخ رب  شوپب و  هزیکاپ  سابل  نک و  لسغ  سپ  یتشاد  یمهم  تجاح  دـنوادخ  يوس  هب  هک  یناـمز  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
اجب ار  عوکر  سپـس  ناوخب و  ار  دـیحوت  يهروس  راب  هدزناپ  دـمح و  يهروس  نآ  رد  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  نامـسآ  ریز  رد  نزب و  رطع 
ِراَرَق َیلِإ  َکِـشْرَع  ْنُدـَل  ْنِم  ٍدُوبْعَم  َّلُـک  َّنِإ  َّمُهَّللا  : » وگب شاهدجـس  رد  سپـس  حـیبست و  زاـمن  دـننام  وـگب  راـب  هدزناـپ  ار  شرکذ  هدروآ و 

َۀَعاَّسلا : » دوش هتفگ  تجاح  اذک  اذک  ياج  هب  و  اَذَک » َو  اَذَک  َۀَجاَح  ِیل  ِْضقا  ُنِیبُْملا  ُّقَْحلا  ُهَّللا  َکَّنِإَف  َكاَوِس  ٌّلِحَمْـضُم  ٌلِطَاب  َوُهَف  َکِضْرَأ 
[. 133 . ] امن يراز  هیرگ و  تتجاح  ندش  هدروآ  رب  يارب  و  َۀَعاَّسلا »

تجاح زامن 

يهروس لوا  تعکر  رد  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  دش  وت  دیدش  هودنا  مغ و  ثعاب  یمهم  رما  هک  ینامز  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
يالاب رب  هدرک  زاب  ار  نآرق  سپـس  ناوخب و  ار  ِرْدَْقلا » ِۀَـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » و دـمح »  » يهروس مود  تعکر  رد  و  یـسرکلا » ۀـیآ   » و دـمح » »
ُفِْرعَن َال  َو  ِهیَلَع  َکِّقَِحب  َو  َکیَلَع  ِهِیف  ُهَتْحَدَـم  ْنَم  ِّلُک  ِّقَِحب  َو  ِهِیف  ٍۀـیآ  ِّلُک  ِّقَِحب  َو  َکِْقلَخ  َیلِإ  ُهَْتلَـسْرَأ  ْنَم  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  : » وگب ریگب و  ترس 

راـب و هد  َۀَـمِطاَف » ِّقَِحب   » راـب هد  ِیلَع » ِّقَِـحب   » راـب هد  ٍدَّمَُحم » ِّقَِـحب   » راـب هد  ُهَّللا » اـی  هحفـص 112 ]  ] يِدیَـس ای   » َْکنِم َکِّقَِحب  َفَرْعَأ  ًادَـحَأ 
رب تتجاح  هتـساوخن  رب  تیاج  زا  هک  یئوگب . راب  هد  زین  ار  نآ  یـسرب و  نامز  ماـما  هب  هکنیا  اـت  راـب  هد  راـب  هد  یماـما  ره  قح  هب  روطنیمه 

[. 134 . ] دوشیم هدروآ 

( یشغ  ) عورصم تهج 

دناوخ و نآ  رب  ار  نیتذوعم  دمح و  يهروس  دومن و  بلط  ار  یبآ  يهساک  دید ، ار  یعورـصم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور 
هب رگید  نآ  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دمآ . شوه  هب  عورصم  دنشاپب . عورصم  تروص  رـس و  رب  ار  بآ  هک  درک  رما  سپـس  دیمد ، هساک  رد 

[. 135 . ] ددرگیمن رب  وت  يوس 

ندش راد  هچب  تهج 

داد روتسد  وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  درک . تیاکش  دوشیمن  شاهچب  هک  یناوتان  يرغال و  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  میهاربا  نب  ماشه 
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هحفـص 113]  ] تفر و نیب  زا  مـضرم  مداد  ماـجنا  ار  لـمع  نـیمه  دـیوگ : ماـشه  [. 136 . ] دـیوگب دـنلب  يادـص  اـب  شلزنم  رد  ار  ناذا  هک 
[. 137 . ] دش دایز  منادنزرف 

هناخ زا  ندمآ  نوریب  تهج  ياعد 

ُْتلَّکََوت ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب یتشاد  ار  ندمآ  نوریب  دصق  ای  يرفـس و  رطاخ  هب  لزنم  زا  تقو  ره  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
دنوادخ مان  وا  هک  ارچ  دیوریم  وا  لابند  ارچ  دنیوگیم : دننزیم و  ناطیـش  يور  رب  هکئالم  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِهَّللا  یَلَع 

[. 138 . ] تسا هتفگ  ار  هللااب » الا  ةوق  هللا ال  ءاش  ام   » تسا و هدومن  لکوت  وا  رب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هدرب ، ار 

نینموم يارب  ندرک  اعد  باوث 

نز ره  دادعت  هب  لاعتم  دنوادخ  دنک ، اعد  نانموم  يهمه  يارب  ینمؤم  ره  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
نیا اعد  دـسیونیم و  یکین  هنـسح و  شیارب  تماـیق  زور  اـت  هدومرف  ثوعبم  ار  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  هک  يزور  نآ  زا  ینمؤم ، درم  و 

هحفص 114] [. ] 139 .« ] ِتاَْومَْألا َو  ْمُْهنِم  ِءایْحَْألا  ِتاَِملْسُْملا  َو  َنیِِملْسُْملا  َو  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا ] َّمُهَّللا  : »] تسا

دروآیم يزور  بش  زامن 

. دـنکیم دایز  ار  يزور  قزر و  تسا . راگدرورپ  تمرح  نآ  اـنامه  هک  دـینک  تموادـم  بش  زاـمن  رب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
نداتـسیا رتو ، زامن  ندرک  ینالوط  اریز  دینک ؛ ینالوط  ار  رتو  زامن  نینچ  مه  دنکیم . نیمـضت  ار  زور  قزر  دنادرگیم و  وکین  ار  تروص 

بـش رخآ  رد  ياهدنب  ره  بش ، زامن  ندناوخ  هب  داب  امـش  رب  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  [. 140 . ] دـنکیم هاتوک  ار  تمایق  زور  رد 
باذع زا  دیوگب  هللا » رفغتـسا   » راب داتفه  رتو  زامن  تونق  رد  دناوخب و  رتو  زامن  تعکر  کی  عفـش و  زامن  تعکر  ود  زامن و  تعکر  تشه 

[. 141 . ] دباییم تعسو  شایگدنز  تشیعم  ددرگیم و  ینالوط  شرمع  دنامیم ، ناما  رد  منهج  شتآ  باذع  ربق و 

دربیم نیب  زا  ار  رقف  توقای  رتشگنا 

، دنیامرفیم مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 142 . ] ْرقَْفلا یِْفنَت  اَهَّنِإَف  ِتِیقاَوْیلِاب  اوُمَّتََخت  لوقی : مالسلاهیلع  هللادبع  وبأ  ناک  لاق  مالسلاهیلع  اضرلا  نع 
هحفص 115] . ] دربیم نیب  زا  ار  رقف  نآ  هک  دینکب  تشگنا  هب  توقای  رتشگنا  دندومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هک 

مهدیم تاجن  اج  هس  زا  ار  منارئاز 

ياهيراتفرگ لوه و  زا  میآیم و  شدزن  هب  اج  هس  رد  تمایق  زور  دنک  ترایز  ارم  نم  زا  دعب  سک  ره  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
. نازیم ماـگنه  رد  طارـص و  لـپ  زا  روبع  ماـگنه  دـنهدیم ؛ پچ  تسار و  تسد  هب  ار  لاـمعا  يهماـن  هک  یماـگنه  مهدیم ؛ شتاـجن  نآ 

[. 143]

نکم ترفاسم  زامن  زا  لبق  هعمج  زور 

: تفگیم دمآیم ، نوریب  هناخ  زا  مردپ  تقو  ره  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  لزنم  زا  نتفر  نوریب  ياعد 
یف هب  ینتأف  کقزرل  اضرعتم  بر  ای  کتوق  کـلوحب و  لـب  یتوق  ـال  ینم و  لوحب  ـال  هتوق  هللا و  لوحب  تجرخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
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هحفص 116] [. ] 144 .« ] ۀیفاع

لس تهج  اعد 

َدیَـس ای  َو  ِبَابْرَْألا  َّبَر  ای  ُهَّللا  ای  : » تسا لس  زا  ام  نایعیـش  يارب  تسا  يذـیوعت  نیا  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا 
َكِدـْبَع ُْنبا  َو  َكُدـْبَع  یِّنِإَف  اَذَـه  ییاَد  ْنِم  ِیِنفاَع  َو  ِینِفْـشا  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َراَّبَج  ای  َو  ِكُولُْملا  َکـِلَم  اـی  َو  ِۀَِـهلْآلا  ََهلِإ  اـی  َو  ِتاَداَّسلا 

[. 145 . ] دهد ءافش  دوخ  يهوق  لوح و  هب  لاعتم  يادخ  ات  یناوخیم  راب  هس  ار  اعد  نیا  َكِدِیب »  ِیتیِصاَن  َو  َِکتَْضبَق  ِیف  ُبَّلَقَتَأ 

لس ضرم  تلع 

مالـسلاهیلع اضر  ماما  تمدخ  هب  دـندش . بآ  همه  مندـب  ياهتشوگ  هک  يدـح  هب  مدـش  رامیب  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  يرفعج  نامیلس 
ات ورب  ماـمح  هب  ناـیم  رد  زور  کـی  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  یلب ! مدرک : ضرع  ددرگرب . تندـب  تشوگ  هک  یهاوخیم  دومرف : متفر ،

هحفص 117] [. ] 146 . ] دوشیم لس  ضرم  ثعاب  هک  زیهرپب  نتفر  مامح  هب  زور  ره  زا  ددرگرب و  تندب  تشوگ 

مشچ درد  تهج 

: دندومرف وا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  تشاد . درد  مشچ  هک  دندید  ار  یصخش  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  ربتعم  ثیدح  رد 
جنپ ره  رد  دـندومرف : ترـضح  یلب ! تفگ : ینیبن ؟ درد  مشچ  زگره  يدروآ  ياـج  هب  ار  نآ  رگا  هک  مزوماـیب  وت  هب  يزیچ  هک  یهاوخیم 

[. 147 . ] دیآیمن تغارس  هب  مشچ  درد  زگره  هک  ریگب  نخان  هبنش 

رحس لاطبا  تهج 

نذا هب  نآ  تسا و  قح  رحس  دندومرف : مالسلاهیلع  ترضح  مدرک . لاؤس  رحس  يهرابرد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ ، یـسیع  نب  دمحم 
ِهَّللا ِمِْسب  ِمیِظَْعلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوخب نآ  رب  نک و  دنلب  تتروص  يوربور  ات  ار  تتسد  يدش  هدز  رحس  هک  ینامز  سپ  دناسریم . ررـض  یهلا 

[. 148 .« ] ْتَضَرَْقنا َو  ْتَبَهَذ  اَّلِإ  ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِمیِظَْعلا 

مخز مشچ  تهج 

: دندومرف مالسلاهیلع  ترـضح  درک . لاوس  هحفـص 118 ]  ] مخز مشچ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  يدرم  دیوگ  یـسیع  نب  دـمحم 
ُهَّللا َوُه  ْلـُق   » و دـمح »  » يهروس ریگب و  تتروص  لـباقم  ار  تیاهتـسد  فک  يدـش  ـالتبم  مخز  مشچ  هب  هک  یناـمز  تسا ؛ قح  مخز  مشچ 

[. 149 . ] تسا عفان  یهلا  نذا  هب  هک  شکب  تتروص  رب  ناوخب و  ار  نیتذوعم »  » و ٌدَحَأ »

اهتلع اهدرد و  یمامت  تهج 

! ایرکز يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يزور  دـیوگ : دوب ، ناسارخ  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مداخ  هک  دـیوگ  مدآ  نب  اـیرکز 
یِعَجَو یَلَع  ْلِْزنَأ  ِءاَّدلا  َبِهْذُم  َو  ِءاَفِّشلا  َلِْزنُم  ای  : » وگب اهتلع  اهدرد و  یمامت  يارب  دندومرف : ادـخ . لوسر  دـنزرف  يا  کیبل  مدرک : ضرع 

[. 150 . ] یباییم تیفاع  لجوزع  هللا  نذاب  هک  َءاَفِّشلا »

قیقع رتشگنا  صاوخ 
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: دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  َقاَفِّنلا  یِْفنی  ِقیِقَْعلا  ُْسُبل  َو  َْرقَْفلا  یِْفنی  ُقیِقَْعلا  َلاَـق : مالـسلاهیلع  اَـضِّرلا  ِنَع 
هحفص 119] [. ] 151 . ] دنکیم فرطرب  ار  ییورود  قافن و  ندرک  تسد  رب  قیقع  رتشگنا  دربیم و  نیب  زا  ار  رقف  قیقع 

دییوجب يرای  تیب  لها  زا  اهیتخس  رد 

شیامرف نآ  هک  دییوجب  يرای  ام  يهلیـسو  هب  دنوادخ  زا  دش ، دراو  یتخـس  تدش و  امـش  هب  هک  ینامز  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دـعب  [. 152 ( ] اـِهب ُهوُعْداَـف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  َو  : ) دـیامرفیم هک  تـسا  یهلا 

ماما ام . تفرعم  تخانـش و  هب  رگم  دوشیمن  لوبق  يزیچ  یـسک  زا  هک  ینانچ  نآ  ینـسحلا  ءامـسا  نآ  میتسه  ام  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف :
[. 153 . ] دیناوخب ام  ینسح  ءامسا  هب  ار  دنوادخ  سپ  دندومرف : مالسلاهیلع  اضر 

ترخآ ایند و  جئاوح  يهمه  يارب  اعد 

َناَمیِْإلا َو  َْنمَْألا  َُکلَأْسَأ  ِهِقیِدْصَِتب  ِیْبلَق  َلَّلَذ  َو  ِهِسْفَن  یَلَع  ِینَّلَد  ْنَم  ای  : » دـندناوخیم ار  اعد  نیا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  تیاور  رد 
[. 154  « ] ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف 

دربیم نیب  زا  ار  رقف  غارچ  ندرک  نشور 

: دیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هحفص 120 ] [. ] 155  « ] َْرقَْفلا یِْفنی  ُسْمَّشلا  َبیِغَت  ْنَأ  َْلبَق  ِجاَرِّسلا  ُجاَرْـسِإ  : » لاـق مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع 
. دربیم نیب  زا  ار  رقف  هناخ ، رد  غارچ  ندرک  نشور  دیشروخ  بورغ  زا  لبق 

ملاظ هیلع  رب  مولظم  ياعد 

ماما دنکیم . متـس  ملظ و  وا  هب  يدرم  هک  درک  تیاکـش  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزن  یـصخش  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
؟ یتسه لفاغ  دنداد  میلعت  مالسلاهیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مولظم  ياعد  زا  ارچ  دندومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع 

نیا نآ  دنادرگیم و  فرطرب  وا  زا  ار  ملاظ  رـش  دـنکیم و  يرای  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـناوخیمن  ملاظ  هیلع  رب  ار  نآ  یمولظم  چـیه 
یَلَع ِّلَص  َو  ُهَمیِرَح  ْحـِبَأ  َو  اََهل  َّدَرَم  َال  ٍۀَـعاَس  َو  َُهل  َداَعَم  َال  ٍمْوِیب  ِهِمْرا  َو  ًاّمَق  يَذَْألِاب  ُهَُّمق  َو  ًاّمَغ  ِءاَلَْبلِاب  ُهَّمُغ  َو  ًاّمَط  ِءاَـلَْبلِاب  ُهَّمُط  َّمُهَّللا  : » تساـعد

ُتاوْصَْألا ِتَعَشَخ  َو  یِّنَع -  ُهاَف  َّدُس  َو  ُهَْبلَق  ْجِرْحَأ  َو  ُهَدیَک  یِّنَع  ْفِرْصا  َو  ُهَْرمَأ  ِینِفْکا  َو  ُهَّرَـش  ِیِنق  َو  مالـسلامهیلع  َو  ِهیَلَع  ِِهتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم 
ْهَـص ْهَص  ْهَص  ْهَص  ْهَص  ِنوُمِّلَُکت  َو ال  اهِیف  اُؤَسْخا  ًاْملُظ -  َلَمَح  ْنَم ] َباخ   ] ْدَـق َو  ِمویَْقلا  یَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو  ًاسْمَه  اَّلِإ  ُعَمْـسَت  ـالَف  ِنمْحَّرِلل 

هحفص 121] [. ] 156 .« ] هَص ْهَص 

یلع ترضح  زا  يذیوعت 

ناردـپ زا  نآ  رخآ  رد  دوـب و  نازیوآ  ترـضح  نآ  رب  هک  دـندید  يذـیوعت  دـندش  دیهـش  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هـک  یماـگنه 
رب ار  نآ  دـندرکیم و  ذـیوعت  نانمـشد  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  ناشدـج  دـندوب : هدومرف  هک  دوب  هدـمآ  شایمارگ 
ادخ یسک  هک  دندوب  هدرک  طرش  ناش  هداوناخ  نادنزرف و  اب  دنروآیم و  ار  لجوزع  دنوادخ  ءامـسا  شرخآ  رد  دنتـسبیم و  ناشریـشمش 

َو ُحِْجنَتْـسَأ  َِکب  َو  ُِحتْفَتْـسَأ  َِکب  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  اعد  دنامیمن و  هدرپ  تشپ  شیاعد  دنکب  ار  راک  نیا  سک  ره  هک  اریز  دناوخن  نآ  اب  ار 
َّلُک َو  ُهَتَنُوئَم  ِینِفْکا  َو  ٍَۀبوُعُص  َّلُک  َو  ُهََتبوُعُص  ِیل  ْلِّلَذ  َو  ٍۀَنوُزُح  َّلُک  َو  ُهَتَنوُزُح  ِیل  ْلِّهَس  َّمُهَّللا  ُهَّجََوتَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِب 
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ٌفْوَخ ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َكَْدنِع  َو  ُِتْبُثت  َو  ُءاَشَت  اَم  وُحْمَت  َکَّنِإ  ُهَتَّرَعَم  َو  ُهَّرَـض  یِّنَع  ْفِرْـصا  َو  ُهَّدُو  َو  ُهَفوُْرعَم  ِیْنقُزْرا  َو  ٍۀَنُوئَم 
َنوُحَمْقُم و ْمُهَف  ِناقْذَْألا  َیلِإ  یِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  اْنلَعَج  َو  َنوُرِْصبی  مح ال  هط  َکَیلِإ  اُولِـصی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  َنُونَزْحی  ْمُه  َو ال  ْمِهیَلَع 
َو ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَـس  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َنوُرِْـصبی  ْمُهَف ال  ْمُهانیَـشْغَأَف  ادَـس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَـس  ْمِهیِدـیَأ  ِنَیب  ْنِم  اْنلَعَج 
ْمُه ال َو  َکَیلِإ  َنوُرُْظنی  ْمُهاَرت  َو  ُمِیلَْعلا  عیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکیَـسَف  َنُوِنْلعی  ام  َو  َنوُّرِـسی  اـم  ُمَْلعی  َهَّللا  َّنَأ  َمَرَج  ـال  َنُوِلفاـْغلا  ُمُه  َکـِئلوُأ 

ْمِهیَلَع ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  َنِینِمُْؤم . اُونوُکی  اَّلَأ  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلََعل  ِنِیبُْملا . ِباتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  مسط  َنوُعِجْری  ـال  ْمُهَف  یْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  َنوُرِْـصبی 
ِْکلُْملِاب َو  ُماَری  َال  يِذَّلا  ِّزِْعلِاب  َو  ُماَنَت  َال  ِیتَّلا  ِنیَْعلِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُءاَمْـسَْألا  هحفص 122 ]  ] نیِعِـضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀیآ  ِءامَّسلا  َنِم 

یَنْفَت َال  ِیتَّلا  ِۀـیِموُمیَّدلِاب  َو  ُرَهُْقت  َال  ِیتَّلا  ِۀیِدَمَـصلِاب  َو  ُتوُمَت  َال  يِذَّلا  ِةایَْحلِاب  َو  یَْلبی  َال  يِذَّلا  ِهْجَْولِاب  َو  ُأَفْطی  َال  يِذَّلا  ِروُّنلِاب  َو  ُماَضی  َال  يِذَّلا 
هک نک  رکذ  ار  تجاح  و  اَذَک » َو  اَذَکیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یِّلَُـصت  ْنَأ  ُّلَذَتُْـست  َال  ِیتَّلا  ِۀِیبُوبُّرلِاب  َو  ُّدَری  َال  يِذَّلا  ِمْسالِاب  َو 

[. 157 . ] دوشیم هدروآرب  یلاعت  هللا  ءاش  نا 

لیگز تهج 

كاخ رادقم  رادـن و  رب  نآ  زا  ار  ترظن  نک و  هاگن  نآ  رب  دـنکیم  عولط  بش  رد  هک  ياهراتـس  نیلوا  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
.« کَعَم ِیلِیلَآث  ْعَفْرا  َكََرثَأ  یِفْخی  ُهَّللا  َكَرَـصَن  ٍدوُع  َءوُس  ََكرَأ  َْمل  َو  ِینَتیَأَر  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب لاح  نآ  رد  لامب و  لـیگز  رب  رادرب و 

[. 158]

بت تهج 

َو َِکتَرُْدق  َو  َِکتَّزِِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دندنبب هدز  بت  صخـش  رب  هتـشون و  تسوپ  رب  ار  لیذ  ياعد  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ٍءوُِسب َْتقَلَخ  اَّمِم  ًائیَش  َۀَناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  یَلَع  َطِّلَُست  َال  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یِّلَُصت  ْنَأ  َکُْملِع  هحفص 123 ]  ] ِِهب َطاَحَأ  اَم  َو  َِکناَْطلُس 

ِْتنُک ْنِإ  َمَّنَهَج  ْنِم  اَهَدَْرب  َو  اَهَّرَح  ِمَّدلا  ََۀبِراَش  َو  ِمْحَّللا  َۀَلِکآ  ای  ٍمَْدِلم  َّمُأ  ای  یِجُرْخا  ِقیِرَْحلا  ِةَرْوَف  ْنِم  َقِیقَّدـلا  ُهَمْظَع  َو  َقِیقَّرلا  ُهَدـْلِج  ْمَحْرا  َو 
ِهیَلَع یِجیَُهت  َال  َو  ًاّمَغ  ِهیَلَع  يِرُوثَت  َال  َو  ًامْظَع  َُهل  یِکَْهنَت  اـَل  َو  ًاـمَد  َُهل  یِّصُمَت  اـَل  َو  ًاـمَْحل  [ 159  ] َۀـَناَُلف ِْنب  ِناَلُِفل  ِیلُکَْأت  َال  ِمَظْعَْألا  ِهَّللِاب  ِْتنَمآ 

ُُبتْکی َو  َنوُکِرْشی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َیلِإ  ِهِمَد  َو  ِهِمَْحل  َو  ِهِرََـشب  َو  ِهِْرعَـش  ْنَع  ِیلِقَْتنا  َو  ًاعاَدُص 
[. 160 .« ] هَِّلل ٍّوُدَع  َْوأ  یِّمِذ  َمْسا 

دردرس تهج 

نآ ریغ  ای  دردرس و  هب  اهامـش  زا  یکی  هک  ینامز  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنیامرفیم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
نآ هک  دشکب  شتروص  هب  ار  اهتـسد  دـناوخب و  ار  نیتذوعم »  » و دـحا » هللا  وه  لق  «، » دـمح  » يهروس هدرک  زاب  ار  شیاه  تسد  دـش ، التبم 

[. 161 . ] دربیم نیب  زا  ار  درد 

ندب تماقتسا  تهج 

: دیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما  [. 162 .« ] مُُهناَْدبَأ هحفـص 124 ]  ] ْتَماَقَتْـسَال ِماَعَّطلا  ِیف  اوُرَّصَق  َساَّنلا  َّنَأ  َْول  : » َلاَق مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَع 
. دوشیم رت  تماقتسا  اب  ضارما ) لباقم   ) ناشندب دننک ، مک  ار  ناشیاذغ  مدرم  رگا 

دینک تساوخرد  هبنش  جنپ  زور  رد  ار  ناتتجاح 
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سپ دیتشاد  یتجاح  امش  زا  یکی  هک  ینامز  دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
اَّنِإ  » يهروس یسرکلا ،» ۀیآ  «، » نارمع لآ   » يهروس رخآ  دورب  نوریب  لزنم  زا  تساوخ  هک  یماگنه  دنک و  عورش  هبنـش  جنپ  زور  رد  ار  نآ 

[. 163 . ] تسا ترخآ  ایند و  تاجاح  ندش  هدروآرب  نآ  رد  هک  اریز  دناوخب  ار  باتکلا » مأ   » و رْدَْقلا » ِۀَلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ 

هودنا مغ و  ندرک  فرطرب  تهج  زامن 

ار ُهاْنلَْزنَأ » اَّنِإ   » يهروس راب و  کی  دـمح »  » يهروس تعکر  ره  رد  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
ِةَوْعَد َبیُِجم  َو  ِّمَْغلا  َفِشاَـک  اـی  َو  ِّمَْهلا  َجِراَـف  اـی  َّمُهَّللا  : » دـیوگب هتفر و  هدجـس  هب  دـش  غراـف  زاـمن  زا  هک  یماـگنه  دـناوخب و  راـب  هدزیس 

هحفـص 125]  ] َو َکَبَـضَغ  یِّنَع  اَِهب  ُئِفُْطت  ًۀَـمْحَر  ِینْمَحْرا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِةَرِخآـْلا  َمیِحَر  َو  اْینُّدـلا  َناَـمْحَر  َو  َنیِّرَطْـضُْملا 
َو ٍلِیلَذ  ِّلُک  َّزِعُم  ای  َو  ٍدِینَع  ٍراَّبَج  ِّلُک  َّلِذـُم  ای  : » دـیوگب دراذـگب و  نیمز  رب  ار  تسار  يهنوگ  سپـس  َكاَوِس ». ْنَّمَع  اَِهب  ِینِینُْغت  َو  َکَطَخَس 

هدجس هب  هرابود  دیوگب و  ار  نآ  دننام  هتشاذگ و  نیمز  رب  ار  پچ  يهنوگ  سپـس  و  یِّنَع » ْجِّرَفَف  اَذَک  ِْرمَأ  ِیف  یِّنِم  ُدوُهْجَْملا  َغََلب  ْدَق  َکِّقَح 
[. 164 . ] دنکیم هدروآرب  ار  شتجاح  هدرک و  فرطرب  ار  شهودنا  مغ و  لاعتم  دنوادخ  هک  دیوگب  ار  هدجس  ياعد  دننام  هتفر و 

اهالب عاونا  ندومن  فرطرب  تهج 

اَهُرَـسیَأ اْینُّدـلا  ِءاََلب  ْنِم  ًاعَْون  َنیِعِْـست  َو  ًۀَعِْـست  ُْهنَع  ُهَّللا  َفَرَـص  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َلاَـق : ْنَم  : » ُلوُقی ِیبَأ  َناَـک  مالـسلاهیلع  اَـضِّرلا  َلاَـق 
زا ار  ییایند  الب  دنوادخ 99  دیوگب  ار  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال   » سک ره  دومرف : مردپ  دیامرفیم ، مالـسلاهیلع  اضر  ماما  [. 165 .« ] ْقنَْخلا

. تسا يرتفید  اهنآ  نیرتناسآ  هک  دنادرگیم  فرطرب  وا 

دوشیم میسقت  نیعولط  نیبام  يزور 

دیشروخ عولط  ات  رجف  عولط  نیب  ام  ار  مدآ  ینب  يزور  هکئالم  دیامرفیم : ًاْرمَأ » ِتامِّسَقُْملاَف   » دنوادخ لوق  يهرابرد  مالسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 126] [. ] 166 . ] تسا هدیباوخ  شیزور  زا  دباوخب  تقو  نیا  رد  سک  ره  سپ  دننکیم  میسقت 

اهزور صاوخ 

نتخاس و زور  هبنشکی ، زور  تسا . هلیح  رکم و  زور  هبنـش ، زور  دندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
یمؤش زور  هبنشراهچ ، زور  تسا . يزیرنوخ  گنج و  زور  هبنش ، هس  زور  تسا . بلط  ندرک و  ترفاسم  زور  هبنشود ، زور  تسا . نتـشاک 

تاجاح ندش  هدروآرب  نیطالس و  نامکاح و  رب  ندش  دراو  زور  هبنشجنپ ، زور  دننامیم . نادرگرـس  ناریح و  زور  نآ  رد  مدرم  هک  تسا 
2 هلپ [. - 167 . ] تسا حاکن  هبطخ و  دقع و  ندناوخ  زور  هعمج ، زور  تسا .

هعمج زور  رد  تجاح  زامن 

دنوادـخ رب  ار  نآ  سپ  دـشاب  هدـمآ  گنت  هب  نآ  زا  شلد  هتـشاد و  یتجاح  سک  ره  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
رد ار  رـس  سپـس  هتفرگ و  هزور  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  هبنـشراهچ ، زور  دومرف : هنوگچ ؟ مدرک : ضرع  دیوگ : يوار  دیامن . هضرع  لجوزع 

هقدص یناملـسم  رب  شلام  زا  دناوتیم  ات  دنزب و  ار  اهرطع  نیرتوبـشوخ  دشوپب و  ار  شیاهـسابل  نیرتهزیکاپ  دیوشب و  یمتخ  اب  هعمج  زور 
يهروس راب  هدزناپ  دمح و  يهروس  لوا  تعکر  رد  هک  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  دورب و  نامـسآ  ریز  هب  دـعب  دـهدب و 

هتفر هدجس  هب  راب  هدزناپ  هتشادرب  عوکر  زا  ار  رـس  دناوخب ، ار  نآ  راب  هدزناپ  زاب  هتفر و  عوکر  هب  سپـس  دناوخب و  هحفص 127 ]  ] ار دیحوت 
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هتفر هدجس  هب  راب  هدزناپ  هتشادرب  عوکر  زا  ار  رـس  دناوخب ، ار  نآ  راب  هدزناپ  زاب  هتفر و  عوکر  هب  سپـس  دناوخب و  هحفص 127 ]  ] ار دیحوت 
راب و هدزناپ  هتشادرب و  هدجس  زا  ار  رس  راب ، هدزناپ  هتفر و  هدجس  هب  مود  راب  يارب  سپس  راب ، هدزناپ  هتشادرب و  هدجس  زا  ار  رـس  راب ، هدزناپ 

دهشت يارب  نوچ  دروایب و  اجب  لوا  تعکر  دننام  زین  ار  مود  تعکر  دناوخب و  ار  دیحوت  يهروس  راب  هدزناپ  هتـساوخرب و  مود  تعکر  يارب 
تسار يهنوگ  نآ  زا  دعب  راب و  هدزناپ  هتفر  هدجس  هب  دعب  دناوخب و  ار  نآ  راب  هدزناپ  زین  مالس  دهشت و  زا  دعب  راب و  هدزناپ  تسـشن  دناوخ 

ای : » دیوگب نایرگ  لاح  رد  هتفر و  هدجس  هب  سپس  راب و  هدزناپ  هتشاذگ و  نیمز  رب  ار  پچ  يهنوگ  دعب  راب و  هدزناپ  دراذگب و  نیمز  رب  ار 
َّلُک َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهُریَغ  اَذَکَه  َال  َو  اَذَکَه  َوُه  ْنَم  ای  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکی  َْمل  َو  َْدلوی  َْمل  َو  ِْدلی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَـص  ای  ُدَحَأ  ای  ُدِـحاَو  ای  ُدِـجاَم  ای  ُداَوَج 
یَلَع ِّلَصَف  ِیَتبْرُک  ُمَْلعَت  ٍزیِزَع  ِّلُک  َّلِذـُم  ای  َو  ٍلِیلَذ  ِّلُک  َّزِعُم  ای  َُکلاَلَج  َّلَج  َکَهْجَو  اَّلِإ  ٌلِـطَاب  َکِـضْرَأ  ِراَرَق  َیلِإ  َکِـشْرَع  ْنُدـَل  ْنِم  ٍدُوبْعَم 
راـب هس  مادـک  ره  رد  ار  اـعد  نیمه  هتـشاذگ و  نیمز  رب  بـیترت  هـب  ار  پـچ  تـسار و  يهنوـگ  سپـس  و  یِّنَع » ْجِّرَف  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. دنکیم هدروآرب  ار  شتجاح  دنوادخ  هحفـص 128 ]  ] دروآ اج  هب  ار  لمع  نیا  هدنب  هک  ینامز  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دناوخب .
[. 168]

ندومن ریخ  بلط  هراختسا و  ياعد 

شرما تبقاع  هک  دراد  تسود  دناوخب و  ار  دنوادخ  سک  ره  دنکیم : لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
َو َِبلاَطَْملا  ُِمنُْغت  َو  َبِساَکَْملا  ُبیَُطت  َو  َبِهاَوَْملا  ُلِزُْجت  َو  َِبئاَـغَّرلا  ُلـِیُنت  َکـَتَریِخ  َّنِإ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب سپ  دـنیبب  دراد  تسود  هک  هچنآ  ار 

ْنَأ ِّبَر  ای  َُکلَأْسَأَف  ياَوَه  ِهَیلِإ  ِینَداَق  َو  ییْأَر  ِهیَلَع  َدَقَع  اَمِیف  َكُریِخَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِِبئاَوَّنلا  ِروُذْحَم  ْنِم  یِقَت  َو  ِِبقاَوَْعلا  ِدَمْحَأ  َیلِإ  يِدـْهَت 
اَمِیف ِماَْـعنِْإلا  ِیف  ًاـنْوَع  َو  ِهِیف  َُکتْرَخَتْـسا  اَـمِیف  َرَفَّظلا  ِّبَر  اـی  ِینیِطُْعت  ْنَأ  َو  َرَّسیَت  اَـم  َکـِلَذ  ْنـِم  َلِّجَُعت  ْنَأ  َو  َرَّسَعَت  اَـم  َکـِلَذ  ْنـِم  ِیل  َلِّهَُـست 

ْنِإ َّمُهَّللا  ِبویُْغلا  ُماَّلَع  َْتنَأ  َو  ُرِْدقَأ  َال  َو  ُرِدْقَت  َو  ُمَلْعَأ  َال  َو  ُمَْلعَت  َکَّنِإَف  ًاْملِس  ُهَروُذْحَم  َو  ًاْنمَأ  ُهَفْوَخ  َو  ًابُْرق  ُهَدُْعب  ِّبَر  ای  َلَعَْجت  ْنَأ  َو  َُکتْوَعَد 
َکَّنِإ َریَْخلا  ِهِیف  ِیل  ْرِدـْقا  َو  یِّنَع  ُْهفِرْـصاَف  ْنُکی  َْمل  ْنِإ  َو  یَلَع  ُهْرِّسی  َو  ِیل  ُْهلِّهَـسَف  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِلِجاَع  ِیف  ِیل  ًاریَخ  ُْرمَْألا  اَذَـه  ْنُکی  َناَک ] ]

[. 169 . .« ] َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  ٌریِدَق  ٍءیَش  ِّلُک  �یلَع 

يزور قزر و  بلط  ياعد 

َنِیِلئاَّسلا َِجئاَوَح  ُِکلْمی  ْنَم  ای  : » وگب یبجاو  زامن  هحفص 129 ]  ] ره بیقعت  رد  يزور  قزر و  بلط  يارب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ِۀَقِداَّصلا َكِدیِعاَوَِمب  َُکلَأْسَأ  ٌطیُِحم  ٌنِطَاب  ٌْملِع  َْکنِم  ٍِتماَص  ِّلُِکل  َو  ٌدِیتَع  ٌباَوَج  َو  ٌرِضاَح  ٌعْمَس  َْکنِم  ٍَۀلَأْسَم  ِّلُِکل  َنِیتِماَّصلا  َریِمَض  ُمَْلعی  َو 

ُهُّرُضی َال  َو  َنیِعیِطُْملا  ُۀَعاَط  ُهُعَْفنَت  َال  ْنَم  ای  ِتاَّماَّتلا  َِکتاَِملَک  َو  ِِمئاَّدلا  َکِْکُلم  َو  ِرِهاَْقلا  َِکناَْطلُس  َو  ِۀَعِساَْولا  َِکتَمْحَر  َو  ِۀَلِـضاَْفلا  َکیِدایَأ  َو 
. .« َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َۀـِیفاَْعلا  ِینَْتقَزَر ]  ] ِیُنقُزَْرت اَـمِیف  ِینِطْعَأ  َو  َِکلْـضَف  ْنِم  ِیْنقُزْرا  هلآ و  ٍدَّمَُحم و  یَلَع  ِّلَـص  َنیِـصاَْعلا  ُۀیِـصْعَم 

[. 170]

نتفر تجاح  لابند 

دوشیمن لیلذ  راوخ و  يرادن ، رقف و  اب  شیور  دیوشب ، بالگ  اب  ار  شتروص  دورب و  نوریب  شتجاح  يارب  سک  ره  مالسلاهیلع  اضر  ماما 
ردارب يور  رب  سک  ره  دـنکیم و  تـشهب  لـخاد  ار  وا  دـنوادخ  دروـخب ، ار  شنمؤـم  ردارب  يهدروـخ  مـین  زا  عـضاوت  يور  زا  سک  ره  و 
هحفص [. ] 171 . ] دنکیمن باذع  ار  وا  دسیونب  هنـسح  شیارب  دنوادخ  هک  یـسک  نآ  دسیونیم و  هنـسح  وا  يارب  دنوادخ  ددـنخب  شنمؤم 

[130

دروآیم قزر  ندرک  وراج  ار  هناخ  يولج 
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: دنیامرفیم مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 172 .« ] قْزِّرلا ُِبلْجی  ِءاَنِْفلا  ُْسنَک  : » لاق مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلاابأ  تیأر  لاق  نامثع  نب  نیـسحلا  نع 
. دوشیم يزور  قزر و  بلج  ثعاب  هناخ  يولج  ندرک  وراج 

نیسح ماما  ربق  ترایز  باوث 

اضر ماما  [. 173 .« ] ۀَلَّبَقَتُم ًةَروُْربَم  ةرمع  لدعت  مالـسلاهیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْربَق  ُةَرایِز  : » لوقی مالـسلاهیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  نانـس  نب  دمحم  نع 
. دراد ار  هدش  لوبق  يهرمع  جح  باوث  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  دنیامرفیم : مالسلاهیلع 

الب عون  داتفه  عفد  تهج 

اَّلِإ َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » سک ره  دـندومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
عاونا زا  عون  داتفه  دنوادخ  دـیوگب ، دـنزب  یفرح  یـسک  اب  هکنیا  زا  لبق  حبـص ، راب  تفه  برغم و  زا  دـعب  راب  تفه  ار  ِمیِظَْعلا » ِیلَْعلا  ِهَّللِاب 

[. 174 . ] دشاب ناطیش  هحفص 131 ]  ] يهلیح رکم و  ناطلس و  ملظ  یسیپ ، ماذج ، اهالب  نآ  نیرتمک  هک  دنکیم  فرطرب  وا  زا  ار  اهالب 

تفاظن نامز 

هبنشجنپ زور  دیئامن ، مامح  هبنشراهچ  زور  دینک ، هاتوک  هبنش  هس  زور  رد  ار  ناتیاهنخان  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا 
[. 175 . ] دیزادرپب ناتدوخ  يرهاظ  تفاظن  هب  هعمج  زور  رد  دینک و  تماجح 

ناطلس مکاح و  رب  ندش  دراو  ماگنه  رد  اعد 

ار مالسلاهیلع  قداص  ماما  قینواد  وبا  ینامز  دندومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شردپ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما 
هلجع مالسلاهیلع  ماما  نتشک  يارب  قیناود  وبا  داتسرف ، وا  يوس  هب  ار  ماما  هنیدم  رادنامرف  دناسرب . تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  دناوخ  ارف 

ادـخ لوـسر  دـنزرف  يا  تفگ : دـناشن و  دوـخ  تسد  راـنک  رد  ار  وا  دـیدنخ و  داتـسیا ، وا  لـباقم  رد  ترـضح  نآ  هـک  یتـقو  اـما  تـشاد 
، داتفا ملد  رد  تتبحم  مدید  ار  امش  هک  ینامز  اما  متشاد . مه  عطاق  میمصت  تمشکب و  هکنیا  ات  متـساوخ  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  مالـسلاهیلع 

ییوگدب مدزن  رد  امـش  زا  هللادبعابا ! يا  نکل  و  دشاب ؛ نم  مارتحا  دروم  هک  منیبیمن  امـش  زا  رتزیزع  ار  متیب  لها  زا  یـسک  دنگوس  ادخ  هب 
هب تفگ : دندرک . یمسبت  و  ما ؛ هتفگن  امـش  يهرابرد  يدب  نخـس  چیه  نینمؤملاریما ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 132 ] . ] دناهدرک

روما هب  دـیتسه ، رتوگتـسار  دـننکیم  ییوگدـب  امـش  زا  هدـش و  عمج  سلجم  نیا  رد  هک  یناـسک  يهمه  زا  نم  دزن  رد  وت  دـنگوس ! ادـخ 
مالـسلاهیلع ماما  هب  زین  ییایاده  و  دورب ؛ ترـضح  نآ  هک  داد  روتـسد  سپـس  منکیمن . تقح  رد  يدب  دـصق  چـیه  هک  زادرپب  تایگدـنز 

تقو ره  متـسه ، يداـیز  ریخ  يزاـینیب و  رد  نینمؤملاریما ! يا  دـندومرف : دـندرک و  يراددوخ  نآ  نتفریذـپ  زا  ترـضح  هک  درک  میدـقت 
روتـسد مدرک . لوبق  هللادـبعابا ! يا  تفگ : يرذـگ . رد  اهنآ  نتـشک  زا  یـشخبب و  ار  متیب  لها  زا  نیفلاخم  ینک ، یکین  نم  هب  هک  یتساوخ 

شیپ زا  هک  یماگنه  يدرک . ءادا  ار  يدنواشیوخ  قح  نینمؤملاریما ! يا  دومرف : دـننک . میـسقت  اهنآ  نایم  رد  مهرد  رازه  دـص  هک  مهدیم 
هار ترضح  لباقم  رد  دنتـشاد  رارق  زین  ناسوساج  ناشنیب  رد  دندوب  هک  ياهلیبق  ره  زا  اهنآ  ناناوج  شیرق و  خیاشم  دمآ ، نوریب  قیناود  وبا 

، مدرکیم هاگن  امـش  هب  يدش  دراو  نینمؤملاریما  رب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  هللا  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : قیناودـلا  وبا  يوساج  دـنتفریم .
ِِهب َو  ُماَری -  َال  َو  ُماَضی  َال  ْنَم  اـی  : » متفگ مدـید ، ار  وا  نج  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  دـیدومرفیم ؟ هچ  دـننکیم ، تکرح  تناـبل  هک  مدـید 
رب يزیچ  يدینش  هک  ار  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هحفص 133 ] .« ] َِکتَُّوق َو  َِکلْوَِحب  ُهَّرَـش  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ -  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُماَحْرَْألا  ُلَصاَُوت 
ربخ وا  هب  تشگرب و  قیناود  وبا  يوس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ياعد  ندینـش  زا  دـعب  سوساج  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  مدرکن . هفاـضا  نآ 
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[. 176 . ] دومن فرطرب  ار  متشاد  هنیس  رد  هک  ییاهرش  مامت  تفگ  هک  ار  هچنآ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : سوساج  هب  وا  داد .

شیاشگ جرف و  يارب  اعد 

اعد نیا  یتسه  هداتسیا  هک  یلاح  رد  يداد  ار  نآ  مالـس  هک  یماگنه  هعمج  زور  تجاح  زامن  بیقعت  رد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ِلیَّللا ُلِعاَج  َو  ِحاَبْصِْإلا  ُِقلاَف  َو  ِقْزِّرلا  ُمِساَق  َو  ِْقلَْخلا  ُِقلاَخ  َُهل  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  : » ناوخب ار 

َو ُهِیبَن  َو  ُهِیلَو  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  ّلِإ 
�
ا َه�لِإ  ا�ل  ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  َِکل�ذ  ًانا�بْـسُح  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  َو  ًانَکَس 

َهِرَک َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  �يدُْـهلِاب  ُهَلَـسْرَأ  ِهیْحَو  یَلَع  ُُهنیِمَأ  َو  ِهِْقلَخ ] ْنِم   ] ُُهتَّصاَخ َو  ُُهتَِـصلاَخ  َو  ُُهبِیبَح  َو  ُهیِفَـص  َو  ُُهلِیلَخ 
ًاریِهْطَت ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِِهتَیب  ِلْهَأ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًارِینُم  ًاجا�رِس  َو  ِِهنْذِِإب  ّللا 

�
ِه َیلِإ  ًایِعا�د  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  َنوُکِرْشُْملا 

ُجِّرَفُم ای  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  ای  یِّنَع  ْجِّرَفَف  ُدوُهْجَْملا  یِّنِم  َغََلب  َکِّقَح  َو  ْدَق  َنیِراَّبَْجلا  هحفص 134 ]  ] َّلِذُم َو  َنِینِمْؤُْملا  َّزِعُم  َو  ٍلِیلَذ  ِّلُک  يِّوَقُم  ای 
ُلِینُم ای  َجَرَْفلا  ُلیِفَک  ای  َجَرَْفلا  ُلیِمَج  ای  َجَرَْفلا  ُلِیلَج  ای  َجَرَْفلا  ُمیِحَر  ای  َجَرَْفلا  ُناَمْحَر  ای  َجَرَْفلا  ُراَّبَج  ای  َجَرَْفلا  ُزیِزَع  ای  َجَرَْفلا  ُمیِرَک  ای  َجَرَْفلا 

َجَرَْفلا ُریِدَق  ای  َجَرَْفلا  ُرِیبَک  ای  َجَرَْفلا  ُلیُِحم  ای  َجَرَْفلا  ُلیِدُم  ای  َجَرَْفلا  ُغِّلَبُم  ای  َجَرَْفلا  ُرِینُم  ای  َجَرَْفلا  ُرِیبَخ  ای  َجَرَْفلا  ُریُِجم  ای  َجَرَْفلا  ُلیِقُم  ای  َجَرَْفلا 
ای َجَرَْفلا  ُطیُِحم  ای  َجَرَْفلا  ُِرتاَس  ای  َجَرَْفلا  ُنِطَاب  ای  َجَرَْفلا  ُرِهاَظ  ای  َجَرَْفلا  ُرِهاَـق  اـی  َجَرَْفلا  ُرِهاَـط  اـی  َجَرَْفلا  ُرْهُط  اـی  َجَرَْفلا  َُّرب  اـی  َجَرَْفلا  ُریَِـصب  اـی 

َجَرَْفلا ُدیِعُم  ای  َجَرَْفلا  ُئِْدبُم  ای  َجَرَْفلا  ُدیِجَم  ای  َجَرَْفلا  ُدـیِمَح  ای  َجَرَْفلا  ُدُودَو  ای  َجَرَْفلا  ُبیِرَق  ای  َجَرَْفلا  ُرِّبَجَتُم  ای  َجَرَْفلا  ُظیِفَح  ای  َجَرَْفلا  ُرِدَـتْقُم 
ُلِـسُْرم ای  َجَرَْفلا  يِداَه  ای  َجَرَْفلا  ُطِسَاب  ای  َجَرَْفلا  ُِضباَق  ای  َجَرَْفلا  ُلِضْفُم  ای  َجَرَْفلا  ُمِْعنُم  ای  َجَرَْفلا  ُلِمُْجم  ای  َجَرَْفلا  ُنِسُْحم  اـی  َجَرَْفلا  ُدیِهَـش  اـی 

ُحاَّفَن ای  َجَرَْفلا  ُحاَّتَف  ای  َجَرَْفلا  ُباََّوت  ای  َجَرَْفلا  ُباَّهَو  اـی  َجَرَْفلا  ُقاَّلَخ  اـی  َجَرَْفلا  ِیقاَو  اـی  َجَرَْفلا  ِیقاـَب  اـی  َجَرَْفلا  ُِعفاَر  اـی  َجَرَْفلا  ُِعفاَد  اـی  َجَرَْفلا 
ای َجَرَْفلا  ِیفاَکُم  ای  َجَرَْفلا  ِیفاَعُم  ای  َجَرَْفلا  ِیفاَش  ای  َجَرَْفلا  ِیفاَک  ای  َجَرَْفلا  ُفوُطَع  ای  َجَرَْفلا  ُفُوَءر  ای  َجَرَْفلا  ُعاَّفَن  اـی  َجَرَْفلا  ُحاـَتُْرم  اـی  َجَرَْفلا 

ُدْرَف ای  َجَرَْفلا  ُرِّبَدُم  ای  َجَرَْفلا  ُرُون  ای  َجَرَْفلا  ُدَمَص  ای  َجَرَْفلا  ُدَحَأ  ای  َجَرَْفلا  ُنِمُْؤم  ای  َجَرَْفلا  ُرِّبَکَتُم  ای  َجَرَْفلا  ُماَلَـس  ای  َجَرَْفلا  ُنِمیَهُم  ای  َجَرَْفلا  ِیفَو 
ِیلاَعَتُم ای  َجَرَْفلا  ُئِرَاب  ای  َجَرَْفلا  ُمِکاَح  ای  َجَرَْفلا  ُِملاَع  ای  َجَرَْفلا  ُثِراَو  ای  َجَرَْفلا  ُثِعَاب  ای  َجَرَْفلا  ُِسنُوم  ای  َجَرَْفلا  ُرِـصاَن  ای  َجَرَْفلا  ُْرتَو  ای  َجَرَْفلا 

ُّراَس ای  َجَرَْفلا  ُّرَاب  ای  َجَرَْفلا  ُداَوَج  اـی  َجَرَْفلا  ُمیِکَح  اـی  َجَرَْفلا  ُمِیلَع  اـی  َجَرَْفلا  ُِمئاَد  اـی  َجَرَْفلا  ُِمئاَـق  اـی  َجَرَْفلا  ُبیُِجم  اـی  َجَرَْفلا  ُرِّوَصُم  اـی  َجَرَْفلا 
ُنیِعُم ای  َجَرَْفلا  یِفَخ  ای  َجَرَْفلا  ُعیِمَـس  اـی  َجَرَْفلا  هحفـص 135 ]  ] ُناَّنَم ای  َجَرَْفلا  ُناَّنَح  ای  َجَرَْفلا  ُنایَد  ای  َجَرَْفلا  ُلِصاَف  اـی  َجَرَْفلا  ُلْدَـع  اـی  َجَرَْفلا 
ُقِزاَر ای  َجَرَْفلا  ُِعفاَن  ای  َجَرَْفلا  ییُْحم  ای  َجَرَْفلا  ُتیِمُم  ای  َجَرَْفلا  ُرِّسیُم  ای  َجَرَْفلا  ُلِّهَـسُم  ای  َجَرَْفلا  ُمیِدَـق  ای  َجَرَْفلا  ُِرفاَغ  اـی  َجَرَْفلا  ُرِـشاَن  اـی  َجَرَْفلا 

ای َجَرَْفلا  ُِرباَج  ای  َجَرَْفلا  ُرِـضاَح  ای  َجَرَْفلا  ُدِـصاَر  ای  َجَرَْفلا  ُِقلاَخ  اـی  َجَرَْفلا  ِینْقُم  اـی  َجَرَْفلا  ِینْغُم  اـی  َجَرَْفلا  ُثیِغُم  اـی  َجَرَْفلا  ُبِّبَـسُم  اـی  َجَرَْفلا 
ُّبَر ای  َجَرَْفلا  ِیلاَع  ای  َجَرَْفلا  ُمویَق  ای  َجَرَْفلا  یَح  ای  َجَرَْفلا  ُمیِظَع  ای  َجَرَْفلا  ُهَّللا  ای  َجَرَْفلا  ُِدئاَع  ای  َجَرَْفلا  ُثایِغ  ای  َجَرَْفلا  ُدـیِدَش  ای  َجَرَْفلا  ُِظفاَح 

ای َجَرَْفلا  ُّقَح  ای  َجَرَْفلا  ُرِخآ  ای  َجَرَْفلا  ُلَّوَأ  ای  َجَرَْفلا  ِیلَزَأ  ای  َجَرَْفلا  ُرَبْکَأ  ای  َجَرَْفلا  ِینَغ  ای  َجَرَْفلا  ُّلَجَأ  ای  َجَرَْفلا  ُّزَعَأ  ای  َجَرَْفلا  ُمَظْعَأ  اـی  َجَرَْفلا 
َجَرَْفلا ُّدِمُم  ای  َجَرَْفلا  ُدِّحَوَتُم  ای  َجَرَْفلا  ُدَحَأ  ای  َجَرَْفلا  ُدِحاَو  ای  َجَرَْفلا  ُسِّدَقَتُم  ای  َجَرَْفلا  ُسوُّدـُق  ای  َجَرَْفلا  ُِکلاَم  ای  َجَرَْفلا  ُنیِقی  ای  َجَرَْفلا  ُنِیبُم 
یِّکَُزم ای  َجَرَْفلا  یِفَطْـصُم  ای  َجَرَْفلا  ُمِّلَعُم  ای  َجَرَْفلا  ُمِرْکُم  ای  َجَرَْفلا  ُمِصاَق  ای  َجَرَْفلا  ُمِّحَرَتُم  ای  َجَرَْفلا  ُلِّضَفُم  ای  َجَرَْفلا  ُمِحاَر  اـی  َجَرَْفلا  ُراَّهَق  اـی 

ای َجَرَْفلا  ُکِیلَم  ای  َجَرَْفلا  ُحـِتاَف  ای  َجَرَْفلا  ُزِواَجَتُم  ای  َجَرَْفلا  ُّوُجْرَم  ای  َجَرَْفلا  یِعاَد  ای  َجَرَْفلا  ُفِّرَـصُم  ای  َجَرَْفلا  ُفِشاَک  ای  َجَرَْفلا  ِیفاَو  ای  َجَرَْفلا 
ُِقباَس ای  َجَرَْفلا  ُكِرْدـُم  ای  َجَرَْفلا  ُقِّدَـصُم  ای  َجَرَْفلا  ُقِداَص  ای  َجَرَْفلا  ُدِـهاَش  ای  َجَرَْفلا  ُدـیَُؤم  ای  َجَرَْفلا  ُدِّهَمُم  ای  َجَرَْفلا  ُفِّلَُؤم  اـی  َجَرَْفلا  ُرِّدَـقُم 
ُّوُعْدَم ای  َجَرَْفلا  ُدُوبْعَم  ای  َجَرَْفلا  ُدِّجَمُم  ای  َجَرَْفلا  ُرِّخَسُم  ای  َجَرَْفلا  ِینْقُم  ای  َجَرَْفلا  ُرِطاَف  ای  َجَرَْفلا  ُبِیقَر  ای  َجَرَْفلا  ُفیَِطل  ای  َجَرَْفلا  ُنْوَع  ای  َجَرَْفلا 

ِءاَمْـسَْألا ِهِذَـه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ِماَرْکِْإلا  َو  ِلاَلَْجلا  اَذ  ای  َجَرَْفلا  ُةَّدُـع  ای  َجَرَْفلا  ُفْهَک  ای  َجَرَْفلا  ُئِجَْتُلم  ای  َجَرَْفلا  ُناَعَتْـسُم  ای  َجَرَْفلا  ُبوُهْرَم  اـی  َجَرَْفلا 
َُهل ْنُکیی  هحفـص 136 ]  ] َْمل َو  ْدـَلوی  َْمل  َو  ْدـِلی  َْمل  ُدَـمَّصلا  ّللا 

�
ُه ٌدَـحَأ  ّللا 

�
ُه َوُه  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  ِّقَِحب  َو  اْیلُْعلا  ِتاَِملَْکلا  َو  یَنْـسُْحلا 

ِِهتیِّرُذ َو  ِِهتَیب  ِلْهَأ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َّوُدَع  َو  ِهَّللا  َّوُدَع  ٌناَُلف  َناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّوُدَع  ِْکلْهَأ  ٌدَحَأ  ًاوُفُک 
ِیف اَنْکِرْدَأ  َنیِِفئاَْخلا  َناَمَأ  َو  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  َنیِمآ  َنیِمآ  َنیِمآ  اًلِجاَع  ًاباَذَع  َو  ِءا�مَّسلا  َنِم  ًانا�بْسُح  ِهیَلَع  ْلِْزنَأَف  اًلِطَاب  یَعَّدا  َو  ًاّقَح  َدَحَج  ِِهتَعیِش  َو 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َکِیبَن  ِۀَعاَفَِـشب  َو  َنیِرَّهَطُْملا  َنِیلَـسْرُْملا  َِکئاِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  َِکتَِکئاَلَم  ِّقَِحب  یَِهلِإ  ای  اَْنثِغَأ  َو  ِۀَجاَْحلا  ِهِذَه 
َو ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  ِۀَـمْحَّرلا  َماَمِإ  ای  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ِمِساَْقلا  َابَأ  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َکـِیبَِنب  َکـَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َْنب ِیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَأ  ای  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اَِنتاَجاَح  يَدی  َنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت 
َیلِإ َِکب  اَنْعَفْشَتْسا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ای  ٍِبلاَط  ِیبَأ 

اَنْهَّجََوت اَّنِإ  اَنَتَالْوَم  َو  اَنَتَدیَـس  ای  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ُءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  ای  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اَِنتاَجاَح  يَدـی  َنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا 
َابَأ ای  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  یِعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًۀَهیِجَو  ای  اَِنتاَجاَح  يَدـی  َنَیب  ِكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِِکب  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِِکب  اَْنلَّسََوت  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِِکب 

َو ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َکـِب  اَـنْهَّجََوت  اَّنِإ  اـَنَالْوَم  َو  اَنَدیَـس  اـی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اـی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اـی  ِیلَع  َْنب  َنَسَح  اـی  ٍدَّمَُحم 
اَمَک ِهِرِخآ  َیلِإ  ِیلَع  َْنب  َنیَسُح  ای  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ای  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اَِنتاَجاَح  يَدی  َنَیب  َكاَْنمَّدَق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَنْعَفْـشَتْسا 
َرَفْعَج ای  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج  َابَأ  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  ِنیَـسُْحلا  َْنب  ِیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَأ  ای  مالـسلاهیلع  ِنَسَْحلا  ِیف  َمَّدَـقَت 

ای ٍرَفْعَج  َابَأ  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  یَـسُوم  َْنب  ِیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَأ  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  ای  َمیِهاَْربِإ  َابَأ  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  ٍدَّمَُحم  هحفص 137 ]  ] َْنب
َفَلَْخلا َو  ِنَسَْحلا  یِـصَو  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  ِیلَع  َْنب  َنَسَح  ای  ٍدَّمَُحم  َابَأ  ای  ِهِرِخآ  َیلِإ  ٍدَّمَُحم  َْنب  ِیلَع  ای  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اـی  ِهِرِخآ  َیلِإ  ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم 

اََنل ِْضقا  َو  ٍّمَغ  َّلُک  اَّنَع  ْجِّرَف  َو  ٍّمَه  َّلُک  اَّنَع  ْفِشْکا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِْطبِّسلا ع  ِنَسَْحلا  ِیف  َّرَم  اَـمَک  ِهِرِخآ  َیلِإ  َحـِلاَّصلا 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َْتقَلَخ  اَم  ِعیِمَج  ِّرَـش  ْنِم  اَنْذِعَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِجـِئاَوَح  ْنِم  ٍۀَـجاَح  َّلُک 

اَنَتَعْوَر ْنِمآ  َو  اَنَتَرْوَع  ُْرتْسا  َو  اَنََتبْرُغ  ْظَفْحا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  َّرَش  اَِنق  َو  َۀَنیِصَْحلا  َکَعْرِد  اَنِْـسْبلَأ  َو  ٍدَّمَُحم 
ِیف اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ٍّرَـش  ِيذ  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِناَْطلُّسلا  ِرْوَج  ْنِم  َو  ِمیِجَّرلا  ِناَطیَّشلا  َنِم  اَنْذِـعَأ  َو  اَنَمَلَظ  ْنَم  یَلَع  اَنْرُْـصنا  َو  اَنیَلَع  یََغب  ْنَم  اَـنِفْکا  َو 

َو َكُذـِئاَع  َعَنَْتما  َو  َكُؤاَنَث  َّلَج  َو  َكُراَج  َّزَع  َکِْعنَم  ِیف  َو  َكِّزِع  ِیف  َو  َكِذایِع  ِیف  َو  َكِزْرِح  ِیف  َو  َکِفَنَک  ِیف  َو  َکِـظْفِح  ِیف  َو  َكِْرتِس 
َنِم ِیلَو  َُهل  ْنُکی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکی  َْمل  َو  ًادـَلَو  ْذِـخَّتی  َْمل  يِذَّلا  ِّلل 

�
ِه ُدْـمَْحلا  ُتوُمی  َال  يِذَّلا  یَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  َكُریَغ  ََهلِإ  َال 

َّمُهَّللا َنیِعَمْجَأ  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ِمیِظَْعلا  ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  اـَل  َو  َلْوَح  اـَل  َو  اًلیِـصَأ  َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َو  ًارِیبْکَت  ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذـلا 
ًاّمَط ِباَذَْعلِاب  ُهَّمُط  َو  ُهَزْمَغ  َو  ُهَتَلیِح  َو  ُهَشَْطب  َو  ُهَتَِلئاَغ  َو  ُهَرْکَم  َو  ُهَدیَک  ُْهنَع  َّبُذ  َو  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  َّرَـش  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ِفیِعَّضلا  َكِْدبَع  ْنَع  َّفُک 

ِّقَِحب َو  َنیِموُصْعَْملا  ِۀَِّمئَْألا  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ٌریِدَق  ٍءیَـش  ِّلُک  �یلَع  َکَّنِإ  اََهل  َّدَرَم  َال  ٍۀَعاَِسب  َو  َُهل  َداَعَم  َال  ٍمْوِیب  ِهِمْرا  َو  ُهَمیِرَح  ْحـِبَأ  َو  ًاّمَق  ِءاَلَْبلِاب  ُهَُّمق  َو 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ٍرِدَـتْقُم  ٍزیِزَع  َذْـخَأ  ُهْذُـخ  َو  ٍلِجآ  َریَغ  اًلِجاَع  ًاکاَلَه  ُهِْکلْهَأ  هحفـص 138 ]  ] َكَْدنِع ْمِِهَتلِْزنَم  َو  َکیََدل  ْمِِهتَمْرُح 

َو َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ِّقَِحب  َو  َنیِموُصْعَْملا  ِۀَِّمئَْألا  ِءَالُؤَه  ِّقَِحب  َو  َِکلُـسُر  َو  َکـِئاِیْبنَأ  ِّقَِحب  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َو  ِمیِظَْعلا  َکِّقَِحب  َّمُهَّللا 
َو َنِینِمْؤُْـملا  ِءاَرَُقف  یَلَع  ْلَّضَفَت  َو  ْمُـهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَبـْلا  ِیف  َكاَـعَد  َو  َكاَـجاَن  َو  َكاَداـَن  ْنَـم  ِّقَِـحب 
َو ِۀَمْحَّرلا  َو  ِةَرِفْغَْملِاب  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَتْوَم  یَلَع  َو  ِۀِیفاَْعلا  َو  ِءاَفِّشلِاب  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَـضْرَم  یَلَع  َو  ِۀَکَرَْبلا  َو  یَنِْغلِاب  ِتاَنِمْؤُْملا 
َو ِراَّنلا  َنِم  ِْقتِْعلِاب  اَِنتَناَزُح  ِلْهَأ  َو  اَِنتایِّرُذ  َو  اَنِجاَوْزَأ  َو  اَنیَدـِلاَو  یَلَع  َو  َنیِِمناَغ  َنیِِملاَس  ْمِِهناَطْوَأ  َیلِإ  ِّدَّرلِاب  ِتاَـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِءاـَبَرُغ  یَلَع 

اََنل ِْحلْصَأ  َو  ٍریَِخب  اََنل  ِْمتْخا  َو  ُبِسَتَْحن  َال  ُثیَح  ْنِم  َو  ُبِسَتَْحن  ُثیَح  ْنِم  ًابیَط  ًالاَلَح  اَْنقُزْرا  َو  ًاجَرْخَم  َو  ًاجَرَف  اَنِْرمَأ  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َو  ِۀَّنَْجلِاب  ِزْوَْفلا 
اَْنقُزْرا َو  اَنْکِرْدَأ  َو  اَْنثِغَأ  َو  ٌحاَلَـص  ِهِیف  اََنل  َو  یًـضِر  ِهِیف  ََکل  اَّمِم  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِرُومُأ  ْنِم  اَهَّلُک  اَنَِجئاَوَح  ِْضقا  َو  اَناْینُد  َو  اَِننیِدـِل  اَّنِعَأ  َو  اَـنَنْأَش 

َو َنِیبِغاَر  َِکتَمْدِخ  ِیف  َو  َنیِّدُِجم  َِکتَعاَط  ِیف  اَْنلَعْجا  َو  ٍماَع  ِّلُک  ِیف  َو  اَذَه  اَنِماَع  ِیف  مالسلامهیلع  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِیبَّنلا  َةَرایِز  َو  ِماَرَْحلا  َِکتَیب  َّجَح 
اجب ار  رکش  يهدجـس  سپـس  َنیِمِحاَّرلا ». َمَحْرَأ  ای  ِۀَمایِْقلا  ِمْوی  ِلاَوْهَأ  َو  ِتْوَْملا  ِتاَرَکَـس  َو  ِراَّنلا  َو  ِْربَْقلا  َو  ِْرقَْفلا  َباَذَع  َِکتَمْحَر  ِلْضَِفب  اَِنق 

هحفص 139] [. ] 177 . ] ددرگیم هدروآرب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  هاوخب  ار  تتجاح  هدروآ و 

اضرلا یسوم  نب  یلع  رب  تاولص 

ًاِمئاَق َو  َکِْقلَخ  یَلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَج  اَمَک  َو  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِـش  ْنَم  ِِهب  َتیِـضَر  َو  ُهَتیَـضَتْرا  يِذَّلا  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  »
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ِّلَصَف ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َِکلِیبَس  َیلِإ  اَعَد  َو  ِۀِیناَلَْعلا  َو  ِّرِّسلا  ِیف  ْمَُهل  َحَصَن  اَمَک  َو  َكِداَبِع  یَلَع  ًادِهاَش  َو  َِکنیِِدل  ًارِصاَن  َو  َكِْرمَِأب 
[. 178 .« ] ُمیِرَک ٌداَوَج  َکَّنِإ  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَریِخ  َو  َِکئاِیلْوَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َتیَّلَص  اَم  َلَْضفَأ  ِهیَلَع 

هچیپ لد 

ترضح نآ  زا  دشکب . ار  وا  تسا  کیدزن  هک  درک  تیاکـش  هچیپ  لد  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  يدرم  دیوگ : یفعج  میهاربا  نب  دمحم 
ماما دیوگ : دـمحم  تسا . هدوزفا  مه  نآ  درد  رب  هکلب  هتـشادن و  یعفن  هدرب و  راک  هب  ار  يدایز  ياهوراد  اریز  دـنک ؛ اعد  وا  يارب  تساوخ 

لوح و هب  مهاوخیم  دنوادخ  زا  انامه  دوش  فرطرب  نآ  هک  مهاوخب  دنوادخ  زا  نم  رگا  وت ! رب  ياو  دندومرف : هدرک و  یمسبت  مالسلاهیلع 
لخاد هب  ترارح  ات  نک  شتآ  لخاد  ار  ییودرگ  دـش ، دـیدش  وت  يهچیپ  لد  هک  یناـمز  سپ  دـنادرگ . فرطرب  وت  زا  ار  نآ  دوخ  تردـق 

هب دیوگ : دمحم  هحفص 140 ] . ] دریگ مارآ  تاهچیپ  لد  تعاس  نامه  رد  هک  روخب  ار  نآ  دعب  دهد و  رییغت  ار  شتسوپ  يهمه  دسرب و  نآ 
[. 179 . ] لجوزع هللا  نذاب  دش . فرطرب  نم  زا  هچیپ  لد  مداد  ماجنا  ار  نآ  راب  کی  دنگوس  ادخ 

نآ نتشاد  همادا  ندید و  ضیح  نوخ  تهج 

ترـضح درک . تیاکـش  ترـضح  نآ  رب  ضیح ، نوخ  يهمادا  زا  تشون و  همان  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  يارب  ینز  دـیوگ : دـلاخ  نب  نسح 
سپس ناسیخب ، ار  نآ  نامـسآ  ناگراتـس  ریز  بش  ریگرب و  ار  قامـس  زینـشگ و  تسد  فک  کی  يهزادنا  هب  تشون : وا  يارب  مالـسلاهیلع 

رد هک  ینوخ  نآ  رگم  دوشیم  عطق  وت  نوخ  هک  روـخب  نآ  زا  باقـشب  کـی  يهزادـنا  هب  نآ  زا  دـعب  ناـشوجب و  یلافـس  فرظ  رد  ار  نآ 
[. 180 . ] تسا ضیح  لئاوا 

هلماح ناویح  نز و  يارب  يذیوعت 

تاناویح ای  نز و  يارب  زا  یتسوپ  ای  ذغاک  يور  رب  ار  ذـیوعت  نیا  دـندومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمح 
ُمُِکب ُهَّللا  ُدیِری  ًارْسی  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارْـسی  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ِهَّللا  ِمِْسب  ِهَّللا  ِمِْسب  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا نیا  نآ  سیونب و  هلماح 
یِّنِإَف یِّنَع  هحفص 141 ]  ] يِدابِع ََکلَأَس  اذِإ  َو  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل  َو  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدِْعلا  اُولِمُْکِتل  َو  َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیِری  َو ال  َرْسْیلا 

ْمُکِْرمَأ ْنِم  ْمَُکل  ْئیَهی  َو  ًاـقَفِرم  ْمُکِْرمَأ  ْنِم  ْمَُکل  ْئیَهی  َو  َنوُدُـشْری  ْمُهَّلََعلیب  اوـُنِمْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْـسْیلَف  ِناـعَد  اذِإ  ِعاَّدـلا  َةَوـْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق 
َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َری  َْمل  َو  َأ  ُهَرَّسی  َلِیبَّسلا  َُّمث  َنیِعَمْجَأ  ْمُکادََـهل  َءاش  َْول  َو  ٌِرئاـج  اـْهنِم  َو  ِلـِیبَّسلا  ُدْـصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو  ًادَـشَر 

ای َْتلاق  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِـج  یلِإ  ُضاخَْملا  اَهَءاجَأَف  ایِـصَق  ًاناکَم  ِِهب  ْتَذَـبَْتناَف  َنُونِمْؤی  الَف  َأ  یَح  ءیَـش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک 
ِکیَلَع ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِکَیلِإ  يِّزُه  َو  ایِرَس  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزَْحت  اَّلَأ  اِهتَْحت  ْنِم  اهادانَف  ایِْسنَم  ًایْسَن  ُْتنُک  َو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَتَیل 
اهَمْوَق ِِهب  َْتتَأَف  ایِْـسنِإ  َمْوْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  تْرَذـَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف  ًادَـحَأ  ِرَـشَْبلا  َنِم  نیرتاَّمِإَف  ًانیَع  يِّرَق  َو  ِیبَرْـشا  َو  ِیلُکَف  اـِینَج  ًاـبَطُر 

ْنَم ُمِّلَُکن  َفیَک  اُولاق  ِهَیلِإ  ْتَراشَأَف  ایَِغب  ِکُّمُأ  َْتناک  ام  َو  ٍءْوَس  َأَْرما  ِكُوبَأ  َناک  ام  َنوُراه  َتْخُأ  ای  ایِرَف  ًائیَش  ِْتئِج  ْدََقل  ُمیْرَم  ای  اُولاق  ُُهلِمَْحت 
ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ  َو  ُْتنُک  ام  َنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  اِیبَن  ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  ِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  اِیبَص  ِدْهَْملا  ِیف  َناک 

ْمُکَجَرْخَأ ُهَّللا  َو  َمیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َِکلذ  ایَح  ُثَْعبُأ  َمْوی  َو  ُتُومَأ  َمْوی  َو  ُتْدـِلُو  َمْوی  یَلَع  ُمالَّسلا  َو  ایِقَـش  ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجی  َْمل  َو  ِیتَدـِلاِوب  اَرب  َو 
ِءامَّسلا ِّوَج  ِیف  ٍتارَّخَسُم  ِریَّطلا  َیلِإ  اْوَری  َْمل  َأ  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًائیَـش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم 

دنبب هلماح  رب  ار  نآ  سپـس  َّلَج ». َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًایِوَس  ْجُرْخا  ُدُولْوَْملا  اَهیَأ  َِکلَذَک  َنُونِمْؤی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُهَّللا  اَّلِإ  َّنُهُکِـسْمی  ام 
ار هحفص 142 ]  ] شرگید تمـسق  هتـشون و  ار  هیآ  زا  یتمـسق  نتـشون ، ماگنه  رد  و  نک ؛ ادج  وا  زا  ار  نآ  دمآ  ایند  هب  هچب  هک  یماگنه  و 

ِنوُُـطب ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو  : » دـیامرفیم هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  نآ  سیوـنب و  هدـش  ناـیب  هک  ار  هیآ  يهمه  هکلب  نکم  كرت 
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ام اًلِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو   » رگا دـیآیم و  ایند  هب  لال  هچب  یـسیونب  اجنیا  ات  ار  هیآ  رگا  هک  ًائیَـش » َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال 
[. 181 . ] دیآیمن ایند  هب  ملاس  هچب  یناوخن  ار  َنوُرُکْشَت »

يدرد ره  يارب  ذیوعت 

ره ذیوعت  نآ  زومایب و  زین  دوخ  نمؤم  ناردارب  هب  ار  نآ  دومرف : داد و  میلعت  نم  هب  ار  ذیوعت  نیا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دیوگ : یـسبع  دلاخ 
.« ٌءاَفِش َو  ٌۀَکََرب  ُهُمْسا  يِذَّلا  یِسْفَن  ُذیِعُأ  ٌءاَد ، ِهِمْـسا  َعَم  ُّرُـضی  َال  يِذَّلِاب  یِـسْفَن  ُذیِعُأ  ِءاَمَّسلا ، ِّبَر  َو  ِضْرَْألا  ِّبَِرب  یِـسْفَن  ُذیِعُأ  : » تسا يدرد 

[. 182]

یسرت ضرم و  ره  يارب  ذیوعت 

ِهَّللا ِمِْسب  . » تسا یـسرت  ضرم و  ره  زا  یناما  زرح ، نآ  متفرگ ؛ اضر  ماما  زا  ار  عنام  عماـج و  ذـیوعت  نیا  دـیوگ : نیطقی  نب  یلع  نب  نسح 
هحفص  ] یَلَع ِهِرََصب  َو  ِهَّللا  ِعْمَِـسب  ُتْذَخَأ  یقت  ریغ  ایِقَت و  َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  ِنوُمِّلَُکت  َو ال  اهِیف  اُؤَسْخا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

ِِهتَیب ِلْهَأ  یَلَع  َال  َو  ِهلام  یَلَع  َال  َو  ِِهتیِّرُذ  یَلَع  َال  َو  َناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  یَلَع  ْمَُکل  َناَْطلُـس  اـَل  ْمُِکتَُّوق  یَلَع  ِهَّللا  ِةَّوُِقب  َو  ْمُکِراَْـصبَأ  َو  ْمُکِعاَمْـسَأ  [ 143
هیلع و هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َو  ْمُکِراَسی  ْنَع  ُلاَکیِم  َو  ْمُِکناَمیَأ  ْنَع  ُلیِْربِج  ِۀَنِعاَرَْفلا  ِتاَوَطَس  ْنِم  اَِهب  اوُرَتَتْسا  ِیتَّلا  ِةَُّوبُّنلا  ِْرتِِسب  ُهَنَیب  َو  ْمُکَنَیب  ُتْرَتَس 
َال َو  َلْوَح  َال  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم  َو  ْمُْکنِم  ِِهتَیب  َلْهَأ  َُهلاَم  َو  ُهَتیِّرُذ  َو  ُهَّللا  ُهُعَنْمی  ْمُکیَلَع  ٌّلِطُم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َو  ْمُکَماَمَأ  هتیب  لـهأ  ملـس و  هلآ و 

َکَسَرَح ریصنلا  َمِْعن  َو  َیلْوَْملا  َمِْعن  َْتنَأ  َو  ُْتلَّکََوت  َکیَلَعَف  ِهِسْفَن  ُدوُهْجَم  ُهُُغْلبی  َال  ام  َکَتاَنَأ  ُهُْملِح  ُُغْلبی  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا  ِمیِظَْعلا  ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق 
سیونب و ُمیِظَْعلا » ِیلَْعلا  َوُه   » ات ار  یِـسْرُْکلا  َۀـیآ  و  ِِهتَیب » ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ُهَءاِیلْوَأ  ِِهب  ُهَّللا  َسَرَح  اَِـمب  ُناَُـلف  اـی  َکَـتیِّرُذ  َو  ُهَّللا 

اطابهـسلا سأر  یف  ماس  لد  ُلـیِکَْولا  َمِْعن  َو  ّللا 
�

ُه اَُنبْـسَح  ِهَیلِإ  اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْـجلَم  اـَل  َو  ِمیِظَْعلا  ِیلَْعلا  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  َةَُّوق  اـَل  َو  َلْوَح  اـَل  : » سیونب سپس 
[. 183 .« ] اهیالیبسلسل

دردرس تهج 

ای یهاط  ای   » دردرس يهرابرد  ام  نایعیـش  دندومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  شایمارگ  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
نآ يهلیسو  هب  لجوزع  دنوادخ  دنراد و  یگرزب  هاگیاج  یهلا  دزن  رد  هک  دنتـسه  یگرزب  ياهمان  اهنآ  هک  دننادب  ار  تانط » ای  ۀنمط  ای  رذ 

[. 184 . ] دنکیم فرطرب  هحفص 144 ]  ] اهنآ زا  ار  درد  رس 

دنهدب تدایع  يهزاجا  اهضیرم 

هک اریز  دـنیایب  شتدایع  هب  مدرم  هک  دـهد  نذا  دـش  ضیرم  اهامـش  زا  یکی  تقو  ره  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  دـیوگ : ءاـش  و 
: دومرف میالوم ! دیـس و  يا  کیبل  مدرک : ضرع  ءاشو ! يا  دومرف : سپـس  و  تسا ؛ ياهدـش  تباجا  ياعد  وا  يارب  هکنیا  رگم  تسین  یـسک 

ضرع دنتـسه ؟ یناسک  هچ  مدرم  زا  روظنم  دومرف : هلب ! مالـسلاهیلع  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  يدـیمهف ؟ متفگ  وت  هب  هک  اجنآ 
[. 185 . ] دنتسه نایعیش  نامه  مدرم  زا  روظنم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  مدرک :

ندرک اعد  يهقیرط 

ینا مهللا  : » دیوگیم دنکیم و  فاوط  هبعک  يهناخ  هب  هک  دندید  ار  يدرم  مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » وگب هکلب  هحفص 145 ] [ ؛ یهاوخیم الب  دنوادخ  زا  وت  دندومرف : هدز و  شاهناش  رب  مالـسلاهیلع  ماما  ربصلا ». کلأسأ 
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[. 186  « ] ِۀِیفاَْعلا یَلَع  َرْکُّشلا  َو  َۀِیفاَْعلا 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ءاعد 

ِنآْرُْقلا َو  سی  َو  صعیهک  َّبَر  ای  َبوُقْعی  َو  َقاَحْـسِإ  َو  َلیِعاَمْـسِإ  َو  َمیِهاَْربِإ  ََهلِإ  َو  یَِهلِإ  ای  َو  ِیتَمِْعن  ِیف  یِیلَو  ای  َو  ِیتَّدِـش  ِیف  ِیبِحاَـص  اـی  »
ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یًَجتُْرم  َریَخ  ای  َو  یَطْعَأ  ْنَم  َدَوْجَأ  ای  َو  یِعُد  ْنَم  َریَخ  ای  َو  َِلئُـس  ْنَم  َنَسْحَأ  ای  َُکلَأْسَأ  ِمیِکَْحلا 

[. 187 « ]

عماج ییاعد 

عمج ترضح  نآ  دزن  رد  فلتخم  ياهرهش  زا  درم  تصش  دصیس و  دندوب و  ورم  رهش  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  تیاور 
نومام تسا . هدرک  توعد  راک  نیمه  يارب  ار  مدرم  دراد و  جورخ  دـصق  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هک  دـنداد  ربخ  نومأـم  هب  دـندوب ، هدـش 
نیگمغ نایرج  نیا  ندـید  زا  مالـسلاهیلع  ماما  دـننک . رود  ترـضح  نآ  يهناخ  رد  زا  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  باحـصا  هک  داد  روتـسد 

ود مالـسلاهیلع  ماما  سپ  مناوخب . زامن  تعکر  ود  ات  دنتـسه  اجک  مدرم  نیبب  ورب و  ماب  يالاب  دندومرف : تلـص  نبا  هب  هدرک و  لسغ  دندش ،
ِۀَمْحَّرلا َو  ِۀَـعِماَْجلا  ِةَرْدـُْقلا  اَذ  ای  َّمُهَّللا  هحفـص 146 ] : ] دـندناوخ ار  اعد  نیا  هدرک و  دـنلب  تونق  يارب  ار  شتـسد  هدـناوخ و  زاـمن  تعکر 

ٍریِهَِظب ُبَْلغی  َال  َو  ٍریِظَِنب  ُلَّثَمی  َال  َو  ٍلِیثْمَِتب  ُفَصوی  َال  ْنَم  ای  ِۀَلیِزَْجلا  ِبِهاَوَْملا  َو  ِۀَلیِمَْجلا  يِدایَْألا  َو  ِۀِیلاَوَتُْملا  ِءَالْآلا  َو  ِۀَِعباَتَتُْملا  ِنَنِْملا  َو  ِۀَعِساَْولا 
َو َلَزْجَأَف  یَطْعَأ  َو  َغَبْـسَأَف  َمَْعنَأ  َو  َغَْلبَأَف  َّجَتْحا  َو  َنَْقتَأَف  َرَّوَص  َو  َنَسْحَأَف  َرَّدَـق  َو  َعَفَتْراَف  اَلَع  َو  َعَرَـشَف  َعَدَْـتبا  َو  َقَْطنَأَف  َمَْهلَأ  َو  َقَزَرَف  َقَلَخ  ْنَم  ای 

ِتوُکَلَم ِیف  َُهل  َِّدن  اَلَف  ِْکلُْملِاب  َدَّرَفَت  ْنَم  ای  ِراَْکفَْألا  َسِجاَوَه  َزاَجَف  ِفْطُّللا  ِیف  اَنَد  َو  ِراَْصبَْألا  َفِطاَوَخ  َقاَفَف  ِّزِْعلا  ِیف  اَمَـس  ْنَم  ای  َلَْضفَأَف  َحَنَم 
ِكاَرْدِإ َنُود  ْتَرَـسَْحنا  َو  ِماَهْوَْألا  ِِفئاََطل  ُِقئاَقَد  ِِهتَبیَه  ِءایِْربِک  ِیف  ْتَراَح  ْنَم  ای  ِِهنْأَش  ِتوُرَبَج  ِیف  َُهل  َّدِـض  اَـلَف  ِِهئاـیِْربِک  ِیف  َدَّحََوت  َو  ِِهناَْـطلُس 
ِتَعَـضَخ َو  ِِهتَبیَِهل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  ای  َنیِرِظاَّنلا  ِراَْصبَأ  ِتاَـظََحل  َدِـهاَش  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِبُوُلق  ِتاَرَطَخ  َِملاَـع  اـی  ِماـَنَْألا  ِراَْـصبَأ  ُِفئاَـطَخ  ِِهتَمَظَع 

ِّلَـص ُعِیفَر  ای  ِیلَع  ای  ُعِینَم  ای  يِوَق  ای  ُعیِدـَب  ای  ُءيِدـَب  ای  ِِهقَرَف  ْنِم  ُِصئاَرَْفلا  ِتَدَـعَتْرا  َو  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُبُولُْقلا  ِتَلِجَو  َو  ِِهَتلاَلَج  َو  ِِهتَمَظَِعل  ُباَـقِّرلا 
اَمَک ِناَوَْـهلا  َو  ِّلُّذـلا  َةَراَرَم  ُْهقِذَأ  َو  ِیباـَب  ْنَع  َۀَـعیِّشلا  َدَرَط  َویب  َّفَخَتْـسا  َو  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِیل  ْمِقَْتنا  َو  ِهـیَلَع  ِةاَـلَّصلِاب  ُةاَـلَّصلا  ِتَفِّرُـش  ْنَـم  یَلَع 

َو ِۀِیلاَوَتُْملا  ِءَالْآلا  َو  ِۀَِعباَتَتُْملا  ِنَنِْملا  َو  ِۀَعِـساَْولا  ِۀَـمْحَّرلا  َو  ِۀَـعِماَْجلا  ِةَرْدـُْقلا  اَذ  ای  َّمُهَّللا   »» ِساَْجنَْألا َدیِرَـش  َو  ِساَجْرَْألا  َدـیِرَط  ُْهلَعْجا  َو  اَهِینَقاَذَأ 
َعَدَْـتبا َو  َقَْطنَأَف  َمَْهلَأ  َو  َقَزَرَف  َقَلَخ  ْنَم  ای  ٍریِهَِظب  ُبَْلغی  َال  َو  ٍریِظَِنب  ُلَّثَمی  َال  َو  ٍلِیثْمَِتب  ُفَصوی  اـَل  ْنَم  اـی  ِۀَـلیِزَْجلا  ِبِهاَوَْملا  َو  ِۀَـلیِمَْجلا  يِداـیَْألا 

َقاَفَف ِّزِْعلا  ِیف  اَمَـس  ْنَم  ای  َلَْضفَأَف  َحَـنَم  َو  َلَزْجَأَف  یَطْعَأ  َو  َغَبْـسَأَف  َمَْعنَأ  َو  َغَْلبَأَف  َّجَـتْحا  َو  َنَْقتَأَف  َرَّوَص  َو  َنَسْحَأَف  َرَّدَـق  َو  َعَفَتْراَـف  اَـلَع  َو  َعَرَـشَف 
َُهل َّدِض  اَلَف  ِِهئایِْربِک  ِیف  َدَّحََوت  َو  ِِهناَْطلُس  ِتوُکَلَم  ِیف  َُهل  َِّدن  اَلَف  ِْکلُْملِاب  َدَّرَفَت  ْنَم  ای  ِراَْکفَْألا  َسِجاَوَه  َزاَجَف  ِفْطُّللا  ِیف  اَنَد  َو  ِراَْصبَْألا  َفِطاَوَخ 

َِملاَع ای  ِماَنَْألا  ِراَْصبَأ  ُِفئاَطَخ  ِِهتَمَظَع  ِكاَرْدِإ  َنُود  ْتَرَـسَْحنا  َو  ِماَـهْوَْألا  ِِفئاََـطل  ُِقئاَـقَد  ِِهتَبیَه  ِءاـیِْربِک  ِیف  ْتَراَـح  ْنَم  اـی  ِِهنْأَـش  ِتوُرَبَج  ِیف 
ُبُولُْقلا ِتَلِجَو  َو  ِِهَتلاَلَج  َو  ِِهتَمَظَِعل  ُباَقِّرلا  ِتَعَـضَخ  َو  ِِهتَبیَِهل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  ای  َنیِرِظاَّنلا  ِراَْصبَأ  ِتاَظََحل  َدِـهاَش  َو  َنیَِملاَْعلا  ِبُوُلق  ِتاَرَطَخ 

ْمِقَْتنا َو  ِهیَلَع  ِةاَلَّصلِاب  ُةاَلَّصلا  ِتَفِّرُـش  ْنَم  یَلَع  ِّلَص  ُعِیفَر  ای  ِیلَع  ای  ُعِینَم  ای  يِوَق  ای  ُعیَِدب  ای  ُءيَِدب  ای  ِِهقَرَف  ْنِم  ُِصئاَرَْفلا  ِتَدَـعَتْرا  َو  ِِهتَفیِخ  ْنِم 
« ِساَْجنَْألا َدیِرَش  َو  ِساَجْرَْألا  َدیِرَط  ُْهلَعْجا  َو  اَهِینَقاَذَأ  اَمَک  ِناَوَْهلا  َو  ِّلُّذلا  َةَراَرَم  ُْهقِذَأ  َو  ِیبَاب  ْنَع  َۀَعیِّشلا  َدَرَط  َویب  َّفَخَتْسا  َو  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  ِیل 

هحفص [. ] 188 . ] دندرک نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دش و  دنلب  نومام  يهناخ  رد  زا  ادص  رـس و  دندش ، غراف  اعد  زا  ماما  نوچ  دیوگ : تلـصلاوبا 
[147

يرارف هدش و  مگ  يارب 

ا�م َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ا�م  ُمَْلعی  َو  َوُه  ّلِإ 
�
ا ا�هُمَْلعی  ا�ل  ِبیَْغلا  ُحـِتا�فَم  ُهَدـْنِع  َو  : ) وگب يدرک ، مگ  ار  يزیچ  رگا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
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َکَّنِإ َّمُهَّللا  : » وگب سپـس  و  [. 189 .( ] ٍنِیبُم ٍبا�تِک  ِیف  ّلِإ 
�
ا ٍِسبا�ی  ا�ل  َو  ٍبْطَر  ا�ل  َو  ِضْرَْألا  ِتاـ�ُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  ـا�ل  َو  اـ�هُمَْلعی  ّلِإ 

ـ�
ا ٍۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت 

هلآ و ٍدَّمَُحم و  یَلَع  ِّلَـص  َو  ِیتَّلاَـض  َّدُر  َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـصَف  َۀَّلاَّضلا  ُّدَُرت  َو  یَمَْعلا  َنِم  یِْجُنت  َو  ِۀـَلاَلَّضلا  َنِم  يِدـْهَت 
[. 190 .« ] مِّلَس

ضرق يادا  يارب  اعد 

ُْتنُک یِّنِإ  َکَناْحبُس ، َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ال  يوگب : هبترم  نید 442  ادا  تهج  دندومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  تسا  هدش  هدید  باوخ  رد 
. نِینِمْؤُْملا یِْجُنن  َِکلذَک  ِّمَْغلا و  َنِم  ُهانیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنیِِملاَّظلا * َنِم 

گس يهلمح  عفد  تهج  هیآ 

َرَشْعَم ای  هحفـص 148 ] : ] ناوخب ار  هیآ  نیا  دـیامن  هلمح  هدرک و  دایرف  وت  يور  رب  گس  نوچ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح 
. ٍناْطلُِسب اَّلِإ  َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا 

تاولص باوث 

اب لداعم  شباوث  دنوادخ  دزن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  نداتـسرف  تاولـص  دـندومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
زامن تلاح  زا  هکنآ  زا  لبق  برغم  حبـص و  زامن  زا  دعب  هک  یـسک  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زاب  و  تسا . ریبکت  لیلهت و  حـیبست و 

یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دیوگب سپس  ًامِیلْسَت و  اوُمِّلَس  َو  ِهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  دیوگب : دیایب ، نوریب 
[. 191 . ] تسا ترخآ  رد  شتجاح  یـس  ایند و  رد  وا  تجاح  داتفه  هک  دیامن  هدروآ  رب  ار  وا  تجاح  دص  لاعتم  دنوادخ  ِِهتیِّرُذ ». َو  ٍدَّمَُحم 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دیوگب رایـسب  دـیاب  دـشابن  شناهانگ  يهرافک  رب  رداق  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زین  و 

هحفص 151] . ] دربیمن نیب  زا  ار  ناهانگ  نآ  لثم  یلمع  چیه  هک  دربیم  نیب  زا  ار  ناهانگ  نانچ  تاولص  ٍدَّمَُحم »

نومأم هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  یتشادهب  یکشزپ و  روتسد 

نومام هب  اضر  مالسلاهیلع  ماما  یبط  روتسد 

ار ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تفگ : نم  هب  دوب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  صوصخم  نامزالم  زا  هک  مردپ  دیوگ : روهمج  نب  دمحم  نب  نسح 
اـضر ماما  هداد ، لیکـشت  یـسلجم  اجنآ  رد  نومام  مدوب . راوگرزب  نآ  تمدـخ  رد  زین  نم  دـندربیم  ناـسارخ  رد  نوماـم  دزن  هب  هنیدـم  زا 

يدـنه و ۀـملهب  نب  حـلاص  عوشیتخب و  نب  لیئاربج  هیوسام ، نب  اـنحوی  دـننام  فورعم  ناـبیبط  هفـسالف و  لـها  زا  یتعاـمج  مالـسلاهیلع و 
هک هـچنآ  بـط و  زا  نخـس  سلجم  نآ  رد  دوـب ؛ هدروآ  رد  مـه  درگ  ار  رظن  لـها  ثـحب و  ناـبحاص  شناد و  مـلع و  ناـگرزب  زا  نارگید 

دنوادـخ هک  دوب  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هسلج  رد  نیرـضاح  نومام و  اهثحب  نیا  هک  دـمآ ، نایم  هب  تسا  دـنمزاین  نآ  هب  ندـب  یتمالس 
عفن و يهرابرد  نینچمه  تسا و  هدومن  عمج  نآ  رد  ار  هناگراهچ  عئابط  زا  مه  دض  فلتخم و  ءایـشا  هداد و  بیکرت  ار  دـسج  نیا  هنوگچ 

ترـضح نآ  هب  نومام  دومرفیمن . يزیچ  دوب و  تکاـس  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرکیم و  ثحب  نآ  ياـهتلع  اهاذـغ و  هحفـص 152 ]  ] ررض
زین نم  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  تسیچ ؟ تشذـگ ، هسلج  رد  هک  هچنآ  زورما و  ثحب  يهراـبرد  امـش  رظن  نسحلاوـبا ! يا  تـفگ :

تـسد هب  ناگتـشذگ  زا  ماهدومن و  ناحتما  نامز  رورم  هب  ار  نآ  تحـص  ماهدرک و  هبرجت  اصخـش  هک  مراد  بط  ملع  يهراـبرد  ییاـهزیچ 
عمج امـش  يارب  ار  نآ  نم  تسین و  ینتفریذـپ  نآ  كرت  رد  شرذـع  هدوبن و  لوـبق  دروـم  نآ  هب  تبـسن  یناـسنا  چـیه  لـهج  هک  ماهدروآ 
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اجنآ زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  يارب  تفر و  خلب  هب  راچان  هب  هسلج  نآ  زا  دعب  نومام  ینک . هدافتسا  اهنآ  زا  زاین ، دروم  رد  ات  منکیم  يروآ 
، ندومن تماـجح  ندرک ، دـصف  تاـج ، هیودا  ندـیماشآ ، ندروخ ، زا  دوب  هدومرف  هک  ار  هچنآ  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  تشون و  ياهماـن 

ِهَّللا ِمِْسب  تشون : ار  همان  نیا  وا  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  سپ  دنک . لمع  نادب  دسیونب و  ار  ندیـشک و …  هرون  ندرک ، مامح  ندز ، كاوسم 
تماجح ندرک ، دصف  هیودا ، هبرـشا ، همعطا ، يهرابرد  هچنآ  دوب  هتـساوخ  نم  زا  هک  دیـسر  متـسد  هب  نینموملاریما  يهمان  میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

، ماهدومن هبرجت  هدینش و  ار  دنکیم  ادیپ  تماقتسا  نآ  يهلیسو  هب  ندب  هک  ار  نآ  زا  ریغ  هاب و  يهوق  ندیـشک ، هرون  ندرک ، مامح  ندومن ،
يهرابرد دنوادخ  زا  میامنیم و  لاح  حرـش  شیارب  هدرک و  ریـسفت  دراد  زاین  نادب  نینموملاریما ! هحفص 153 ]  ] هک هچنآ  مسیونب . شیارب 

ییاود نآ  يارب  هکنیا  رگم  دنکیمن  التبم  یـضرم  هب  ار  یندب  چیه  لجوزع  دنوادخ  نینموملاریما ! يا  نادب  مهاوخیم . قیفوت  نآ  نتـشون 
ندب دوشیم . هجلاعم  نآ  اب  هک  دشابیم  نآ  صوصخم  ياهاود  اهضرم  زا  مادک  ره  يارب  دوشیم و  نامرد  نآ  يهلیسو  هب  هک  هداد  رارق 

دسج و شنیمز  تسا . بلق  رد  هاشداپ  يهناخ  دشابیم . غامد  اهیپ و  اهگر و  شنارگ  راک  نآ ، هاشداپ  بلق  هک  تسا  يروشک  کی  دـننام 
اهتسد تسا ، هنیس  شاهدرپ  ارس  مکـش ، هدعم و  هاشداپ  نآ  نئازخ  تساه و  شوگ  نابز و  اهبل ، اه ، مشچ  اهاپ ، اهتـسد ، شناگدننک  يرای 

اهاپ دهدیم . ماجنا  ار  راک  نآ  دهدیم  روتسد  وا  هب  هاشداپ  هچ  ره  دنکیم و  رود  وا  زا  ای  کیدزن و  وا  هب  ار  یلامعا  هک  دنتـسه  ینا  روای 
هدرپ تشپ  هاشداپ  نوچ  دـننکیم . ییامنهار  وا  هب  ار  هدـش  بئاغ  هاشداپ  زا  هک  هچ  ره  اهمـشچ  دـنربیم ، دـهاوخب  اـجک  ره  هب  ار  هاـشداپ 

اهـشوگ دنتـسه و  مه  دـسج  راـصح  دنـشابیم و  زین  غارچ  ود  اـهنآ  نمـض  رد  دـسریمن و  وا  هب  اهـشوگ  يهزاـجا  نودـب  يزیچ  تسا و 
نآ هب  هاشداپ  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  هب  دنتـسین  رداق  هک  ارچ  دـنهدیم  لوخد  يهزاـجا  ار  تسا  هاـشداپ  قفاوم  هک  هچنآ  دنتـسه و  یناـنابهگن 

راخب بلق و  داب  زا  نابز  اب  تسا  مزال  هک  هچنآ  هب  دنونـشب و  ار  اهادص  هک  دـهدیم  روتـسد  اهنآ  هب  دـنهد و  لوخد  يهزاجا  هداد  روتـسد 
اهنآ زا  مادکچیه  دیایب  نوریب  اهنادـند  يرای  اب  هکنآ  رگم  تسین  ییورین  بل  ود  يارب  هحفص 154 ]  ] دنهد و باوج  بل  ود  يرای  هدعم و 

رد ندیمد  هک  نانچمه  دشخبیم  تنیز  ار  مالک  ینیب  اریز  ددرگب  ینیب  رد  زا  هکنآ  رگم  دوشیمن  وکین  نخس  دنتسین و  زاینیب  يرگید  زا 
هب يدب  يوب  نوچ  دـناسریم و  وا  هب  ار  دراد  تسود  هاشداپ  ار  هزیکاپ  ياهوب  ینیب  خاروس  ود  نینچمه  دروآیم و  رد  ادـص  هب  ار  نآ  ین 

هاشداپ يارب  دنوش و  عنام  هاشداپ  هب  دب  ياهوب  ندیـسر  زا  ات  دنریگب  ار  ینیب  خاروس  ود  هک  دـهدیم  روتـسد  اهتـسد  هب  اروف  دـسرب  هاشداپ 
نآ باذع  هک  تسا ؛ رتشیب  ییایند  ناهاشداپ  زا  زین  شباوث  تسایند و  ناهاشداپ  باذع  زا  رتدـیدش  نآ  باذـع  هک  تسا  یباذـع  باوث و 
هب هک  تسا  گر  ود  اههیلک  رد  تسا ، اههیلک  رد  باوث  اشنم  دبک و  رد  نزح  اشنم  هک  يداش ، حرف و  شباوث  تسا و  هودـنا  مغ و  نزح و 

نارگراک و نایم  يهطـساو  ناش  همه  اهگر  نیا  هک  دوشیم  نایامن  تروص  رد  شرثا  نزح  يداش و  هک  تساجنیا  زا  دـسریم و  تروص 
دـسج نینموملاریما ! يا  نادب  دنناسریم . درد  لحم  هب  ار  نآ  اهگر  دوشیم  هدروخ  ءاود  یتقو  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  و  دنتـسه ؛ هاشداپ 

دزاس هابت  ار  نآ  هک  دایز  هن  اما  يداد -  بآ  نآ  هب  یتشاک و  نآ  رد  یمخت  يدرک و  دابآ  ار  نآ  یتقو  هک  تسا  رئاب  كاپ و  ینیمز  دـننام 
دوشیم و وکین  شتعارز  ددرگیم و  داـیز  شتـالوصحم  دـباییم و  ماود  شیداـبآ  تروص  نیا  رد  دورب -  نیب  زا  یبآیب  زا  هک  مک  هن  و 
هک تسا  نیمز  نآ  دننام  زین  ندب  دیوریم ؛ نآ  رد  زره  ياهفلع  هحفص 155 ]  ] يدیشوکن نآ  يدابآ  هب  يدش و  لفاغ  نیمز  نآ  زا  رگا 
هک دنک  هاگن  نینموملاریما  سپ  دروآیم ؛ ناغمرا  هب  ار  تیفاع  درادیم و  شاهگن  ملاس  دـنکیم و  حالـصا  ار  نآ  شبآ  اذـغ و  رد  ریبدـت 

. دهدب رارق  شدوخ  ياذغ  دزادرپب و  نآ  ندیـشون  ندروخ و  هب  دنکیم  تیوقت  ار  شندـب  تسا و  قفاوم  وا  يهدـعم  جازم و  هب  يزیچ  هچ 
هک نک  هدافتـسا  يزیچ  نآ  زا  سپ  دـنرادیم  تسود  ار  نآ  دـنراد  زاین  هک  ار  هچنآ  یناسفن  عئابط  نیا  مامت  انامه  نینموملاریما ! يا  نادـب 

دایز هن  دروخب  زاین  يهزادنا  هب  ار  اذغ  سک  ره  دشخبیمن و  ياهدئاف  شندب  يارب  دروخب  دایز  ياذغ  سک  ره  تسا . تدـسج  زاین  دروم 
هک تسا  نیا  ندروخ  اذغ  شور  نیرتهب  سپ  دروخ  نآ  زا  دیاب  هزادـنا  هب  هک  تسا  نینچ  نیا  زین  بآ  دراد ؛ عفن  شدـسج  يارب  مک ، هن  و 

، درادیم هگن  ملاس  حیحص و  ار  تندب  نآ  هک  يرادرب  نآ  زا  تسد  يوش  ریـس  هکنآ  زا  لبق  يروخب و  نآ  زا  تزور ، تیافک  يهزادنا  هب 
لـصف رد  درـس و  ياذغ  امرگ  لصف  رد  نینموملاریما ! يا  دنکیم . دنمورین  ار  تمـسج  دـنادرگیم و  يوق  هدرک و  زیمت  كاپ و  ار  تلقع 
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یناسفن تساوخرد  لیم و  رب  انب  اهنیا  ندروخ  هک  روخب ، لدتعم  ییاهاذغ  دنتـسه  لدـتعم  هک  زیئاپ  راهب و  لصف  رد  مرگ و  ياهاذـغ  امرس 
دراد تداع  نآ  هب  تاهدعم  هحفـص 156 ]  ] دنکیم و هیذغت  اهنآ  زا  تندب  هک  نک  لیم  [ 192  ] کبـس ییاذغ  یماعط  ره  لوا  رد  دشاب . وا 

رد هدعو  هس  ای  يروخب  اذـغ  راب  کی  تشذـگ  نآ  زا  تعاس  تشه  هک  یتقو  زور  ره  هک  تسا  بجاو  دـشاب  تتقاط  طاشن و  بسح  هب  و 
زور زا  تعاس  تشه  هک  یتقو  زین  مود  زور  رد  ماش و  بش  رد  سپس  يروخب و  هناحبـص  زور  لوا  رد  هک  تروص  نیا  هب  يروخب  زور  ود 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  هدب .) همادا  نینچنیا  زین  رگید  ياهزور  و   ) يرادن ماش  هب  یجایتحا  رگید  روخب و  اذغ  راب  کی  تشذگ 
دایز مک و  مه  نآ  هک  هدعو ، ود  دعب  زور  رد  روخب و  اذـغ  هدـعو  کی  يزور  ره  رد  دـندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و 

یبارـش زا  مه  نآ  دشاب و  اذغ  زا  دعب  یـشونیم  هک  یتبرـش  نآ  دـیاب  رادرب ؛ ندروخ  اذـغ  زا  تسد  يراد  اذـغ  هب  ءاهتـشا  هک  زونه  دوشن .
اهلصف و يارب  زا  تسا  راوازـس  هک  هچنآ  نآلا  منکیم و  فیـصوت  تیارب  ار  نآ  یگنوگچ  ادـعب  هک  دـشاب  لـالح  شندیـشون  هک  هدـنام 
زا میماشایب و  میروخب و  اهلصف  نآ  رد  يزیچ  هچ  هکنآ  زا  منکیم  نایب  هناگادـج  ار  یلـصف  ره  منکیم و  يروآدای  یمور  لاس  ياـههام 

مالـسلامهیلع همئا  تاشیامرف  هب  سپـس  و  منکیم ؛ نایب  ناگتـشذگ  ياههتفگ  زا  ار  ندب  تحـص  یگنوگچ  مینک و  بانتجا  ییاهزیچ  هچ 
. مدرگیم رب  دوشیم  هدیشون  اذغ  زا  دعب  هک  یبارش  تافص  تالاح و  يهرابرد 

لاس ياهلصف  رکذ 

هزیکاپ و هام  نیا  زور  بش و  تسا ؛ زور  یس  هک  هحفـص 157 ] ( ] نیدرورف  ) رازآ هام  نآ ، هام  نیلوا  تساه  نامز  حور  نآ  هک  راهب  لصف 
هتـشرب مین  غرم  مخت  تشوگ ، فیطل ، ییاهاذغ  هام  نیا  رد  دـیآیم . ناجیه  هب  نوخ  دـنکیمن . هبلغ  مغلب  دوشیم ؛ مرن  نیمز  تسا ؛ رطعم 
لهـسم ندیـشون  دوش ؛ يراددوخ  یـشرت  ریـس و  زایپ ، ندروخ  زا  هام  نیا  رد  دوش و  لیم  لیدعت  هدش و  طولخم  بآ  اب  هک  یبارـش  هدـش ،
دوشیم ینالوط  زور  نآ  رد  هک  تسا  زور  یـس  تشهبیدرا )  ) ناسین هام  تسا . بسانم  تماجح  ندز و  گر  هام  نیا  رد  تسا ؛ هدیدنـسپ 
يهلیسو هب  هچ  نآ  هدش و  خرس  ياهاذغ  دزویم . یقرـش  ياهداب  هام  نیا  رد  دیآیم و  رد  تکرح  هب  نوخ  ددرگیم ، يوق  لصف  جازم  و 

اتـشان لاح  رد  تسا . وکین  ندـب  رب  مامح  رد  ندـیلام  نغور  ندرک و  عاـمج  ددرگیم ؛ فرـصم  راکـش  تشوگ  دوشیم و  تسرد  هکرس 
. دزویم فاص  ياهداب  هام  نیا  رد  تسا . زور  کی  یـس و  دادرخ )  ) رایا هام  تسا . دیفم  زین  اهرطع  اهلگ و  ندیئوب  دوشن و  هدیـشون  بآ 

هدش یهن  ریـش  واگ و  تشوگ  هچاپ ، هلک  دـننام  ظیلغ  ياهتشوگ  روش و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  هام  نیا  رد  تسا . راهب  لصف  رخآ  هام  نیا 
يهبلغ تسا . زور  یـس  ریت )  ) ناریزح هام  درک . زیهرپ  دـیاب  اذـغ  زا  لبق  ندرک  شزرو  زا  تسا و  دـنمدوس  نتفر  ماـمح  هب  زور  لوا  تسا .

رپ داـیز و  تشوگ  ندروخ  داـیز و  يهدـننک  هتـسخ  ياـهراک  زا  هاـم  نیا  رد  دروآیم . ور  يوارفـص  يهرم  دوریم و  نیب  زا  نوخ  مغلب و 
، رایخ دـننام  زبس  ياههویم  هفرخ و  ینـساک ، دـننام  درـس  اهيزبس  ندروخ  تسا . هدـش  یهن  هحفـص 158 ]  ] ربنع کشم و  ندـیئوب  یبرچ ،

تشوگ زا  هرب و  هلاغزب ، تشوگ  فرصم  اهتشوگ  زا  تسا و  دیفم  رایـسب  تاجیـشرت  عاونا  رادبآ و  ياههویم  تشخ و  ریـش  ربمچ ، رایخ 
. تسا زور  کی  یـس و  دادرم )  ) زومت هام  تسا . دنمدوس  هزات  یهام  هدیئاز و  هزات  نادنفـسوگ  ریـش  جارد ، وهیط ، غرم ، تشوگ  ناگدنرپ 

ياهزیچ ندروخ  هام  نیا  رد  تسوکین . اتـشان  لاح  رد  کنخ  بآ  ندیـشون  دوشیم . ریخبت  اهبآ  دنکیم و  ادیپ  تدش  امرگ  هام  نیا  رد 
نیا رد  تسا . زور  کی  یـس و  رویرهـش )  ) بآ هام  تسا . دیفم  هدش  هتفگ  ناریزح  هام  رد  هک  مضه  دوز  مرن و  ياهاذغ  کنخ و  رادبآ و 

ریش ندروخ  دوشیم . حالصا  درس  ياهاذغ  اب  اهجازم  دزویم و  لامش  داب  دوشیم . دایز  ماکز  اهبش  دزویم و  دایز  مومسم  ياهداب  هام 
ياهلگ دوش . مک  تخس  ياهراک  ندومن و  شزرو  دوش  يراددوخ  هام  نیا  رد  تالهسم  ندروخ  ندرک و  عامج  زا  تسا . عفان  هدیشوج 
ترارح  ) دـنکیم ادـیپ  هبلغ  ءادوس  يهرم  دوشیم . هزیکاپ  اوه  هام  نیا  رد  تسا . زور  یـس  رهم )  ) لولیا ددرگ . مامـشتسا  درـس  وبـشوخ و 
لدتعم ياهتشوگ  عاونا  تاج و  نیریش  ندروخ  هام  نیا  رد  دنکیم . حالـصا  ار  ءادوس  يهبلغ  تالهـسم  ندیـشون  و  دوشیم ) دایز  ندب 

زا دوش . زیهرپ  هحفـص 159 ]  ] بابک واگ و  تشوگ  ندروخ  رد  يور  هدایز  زا  تسا و  عفان  هلاس  کـی  دنفـسوگ  هلاـغزب و  تشوگ  دـننام 
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هام درک . زیهرپ  دیاب  زین  رایخ  هزبرخ و  ندروخ  زا  دوش و  هدافتـسا  لدـتعم  ياهرطع  زا  هام  نیا  رد  دومن و  بانتجا  دـیاب  دایز  ندرک  مامح 
ءاود ندروخ  و  ندـب ) زا  نتفرگ  نوخ   ) ندز گر  زا  دزویم . فـلتخم  ياـهداب  هاـم  نیا  رد  تسا . زور  کـی  یـس و  ناـبآ )  ) لوا نیرـشت 

. تسا عفاـن  اذـغ  زا  دـعب  هویم  شرت و  راـنا  راد ، یبرچ  قاـچ و  ياـهتشوگ  ندروخ  تسوکین . هاـم  نیا  رد  ندرک  عاـمج  دوـش . باـنتجا 
مود نیرـشت  هام  تسا . هدیدنـسپ  یندـب  تخـس  اتبـسن  ياـهراک  شزرو و  دوش  مک  بآ  ندروخ  تسا ، بوخ  بواـنت  هب  تشوگ  ندروخ 

رد ندرک  عامج  نتفر و  مامح  تسا . هدش  یهن  بش  رد  ندروخ  بآ  دوشیم . عطق  هام  نیا  رد  یمـسوم  ياهناراب  تسا . زور  یـس  رذآ ) )
. ددرگ بانتجا  كزیترت  عانعن و  سفرک ، دننام  اهيزبس  ندروخ  زا  دوش . هدیـشون  مرگ  بآ  زا  ياهعرج  حبـص  زور  ره  دوش . مک  هام  نیا 

نیرشت هام  رد  هک  ار  هچنآ  ره  دنکیم . ادیپ  تدش  امرس  دزویم . دیدش  ياهداب  هام  نیا  رد  تسا . زور  کی  یـس و  يد )  ) لوا نوناک  هام 
يراددوخ ندومن  تماـجح  نتفرگ و  نوخ  زا  دوش . زیهرپ  درـس  ياهاذـغ  ندروخ  زا  هاـم  نیا  رد  تسا . عفاـن  زین  هاـم  نیا  رد  میتـفگ  مود 

هام نیا  رد  تسا . زور  کی  یـس و  نمهب )  ) رخآ نوناک  هام  ددرگ . فرـصم  تسا ، مرگ  شلعف  تعیبط و  هک  ییاهاذـغ  هاـم  نیا  رد  دوش .
هدیدنـسپ هام  نیا  رد  ندرک  عاـمج  دوش . هدیـشون  اتـشان  لاـح  رد  مرگ  بآ  هک  تسا  راوازـس  دریگیم . توق  هحفـص 160 ]  ] مغلب يهبلغ 

اب ار  ندـب  حبــص و  رد  ندرک  ماـمح  تـسا . عفاـن  اـههدور  يارب  یهوـک  زاـیپ  ریــس و  كزیترت ، سفرک ، دـننام  یمرگ  ياـهيزبس  تـسا .
هام دوش . زیهرپ  ریـش  هزات و  یهام  تاجنیریـش ، ندروخ  زا  هاـم  نیا  رد  تسا . بوخ  ندرک  یلاـم  نغور  نآ  دـننام  وبـشوخ و  ياـهنغور 

. درابیم دایز  ناراب  دزویم و  یفلتخم  ياهداب  هام  نیا  رد  دشابیم . زور  تشه  تسیب و  تسا  یمور  لاس  هام  نیرخآ  هک  دنفـسا )  ) طابش
ياههویم راکش و  ناگدنرپ و  تشوگ  ریـس ، ندروخ  هام  نیا  رد  دوشیم . يراج  دوع  ناتخرد  رب  اهبآ  دنرادیم . رب  كاخ  زا  رـس  اهفلع 

شزرو تخـس و  ياهراک  هب  ندومن و  تکرح  ندرک ، عامج  يداـیز  هاـم  نیا  رد  دوش . مک  تاـج  ینیریـش  ندروخ  تسا . عفاـن  کـشخ 
لاس ياههام  ءادتبا  رد  نآ  تعفنم  دوشیم و  هدیشون  اذغ  زا  دعب  تسا و  لالح  مالسا  رظن  زا  هک  یبارـش  یگنوگچ  اما  تسا . وکین  ندرک 
کی هب  کیدزن   ) لطر هد  رد  هک  وحن  نیدب  دوشیم  هتفرگ  هدش  كاپ  زیوم  زا  بارـش  نیا  تسا . نآ  ورگ  رد  ندب  یتمالـس  هک  دش  هتفگ 
تدم هب  ناتـسمز  رد  دریگیم ، رارق  زیوم  ياههناد  زا  رتالاب  تشگنا  راهچ  بآ  هک  دـنزیریم  فاص  بآ  لخاد  رد  هتـسش و  ار  نآ  ولیک )

رگا دنزیریم و  يزیمت  گید  رد  ار  نآ  سپس  دنامب و  یقاب  تلاح  نآ  رد  هک  دنراذگیم  زور  هنابش  کی  تدم  هب  ناتسبات  رد  زور و  هس 
قرشم يهیحان  زا  هک  ياهمـشچ  بآ  زا  يرادقم  دوبن  ناراب  بآ  رگا  هحفـص 161 ]  ] تسا و رتهب  دوش  هداد  رارق  ناراب  بآ  زا  ار  نآ  بآ 

لوبق ار  یمرگ  يدرس و  تعرس  هب  بآ  نیا  دشاب ، کبس  دیفس و  لالز و  همـشچ  نآ  بآ  دیاب  هک  دنزیریم  نآ  لخاد  رب  دوشیم  يراج 
ار شبآ  هدرـشف و  ار  نآ  سپـس  دنک  داب  ات  دنزپیم  بآ  نآ  لخاد  رد  زیوم  نیا  دنکیم و  بآ  نآ  تفـص  رب  تلالد  تالاح  نیا  دنکیم 

یشتآ يور  رب  دننکیم و  صخشم  یبوچ  اب  ار  شاهزادنا  هتخیر و  گید  کی  رد  ار  نآ  سپـس  دوش و  درـس  ات  دنامیم  دننکیم و  فاص 
فاص لسع  لطر  کی  رادقم  هب  سپس  و  دنامب ؛ یقاب  نآ  موس ) کی   ) دوش و راخب  هدیشوج و  نآ  موس ) ود   ) ات دنناشوجیم  ار  نآ  میالم 

زا لسع  يهزادـنا  هب  دـیایب و  شوج  هرابود  ات  دـنراذگیم  هتخیر و  نآ  لخاد  رب  تسا  همـشچ  بآ  ای  ناراب و  بآ  ناـمه  يهزادـنا  هب  هک 
، نیچراد مهرد  فصن  لـفنرق و  مهرد  مین  نزو  هب  لـیبجنز و  مهرد  کـی  نزو  هب  دـعب  ددرگ و  شلوا  يهزادـنا  هب  دوش و  راـخب  نآ  بآ 

زیمت ياهچراپ  لـخاد  رد  هدـیبوک و  هناگادـج  ار  مهرد  فصن  مادـک  ره  زا  یکطـصم  ءابدـنه و  بیط و  لبنـس  زا  نارفعز و  مهرد  کـی 
میالم یـشتآ  يور  رب  گید  نآ  تدم  نیا  رد  دزیرب و  گید  لخاد  اهنآ  يهراصع  ات  دنراذگب  گید  لخاد  رد  دیدنبب و  مکحم  دیزیرب و 

ددرگ هتخیمآ  مه  هب  نآ  لخاد  داوم  ات  دننزیمن  تسد  نآ  هب  هتـشاذگ و  ییاج  رد  هام  هس  تدم  هب  هدرک و  درـس  ار  نآ  دعب  دریگ و  رارق 
تیارب هک  نانچ  نآ  ار  اذغ  هک  یتقو  نینموملاریما ! يا  تسا . يروخبآ  ناویل  ود  ای  کی  نآ  فرـصم  رادقم  دوش و  فرـصم  نآ  زا  دعب  و 

بش و یهدب  ماجنا  ار  لمع  نیا  تقو  ره  هک  شونب ؛ حدق  هس  يهزادـنا  هب  اذـغ  زا  دـعب  بارـش  نیا  زا  يدروخ  هحفص 162 ]  ] مدرک نایب 
، يدـبک ياهدرد  زا  یـضعب  هدـعم و  غاـمد ، یبصع ، ياـهدرد  زا  نآ  ریغ  اـهداب و  عاونا  سرقن ، دـننام  نمزم  یتبوطر  ياـهدرد  زا  تزور 
زا نآ  هک  ارچ  روخب ، ار  نآ  زا  هدش  هتفگ  رادقم  فصن  يدش  هنشت  نآ  زا  دعب  رگا  ياهتخاس و  ناما  رد  ار  دوخ  يا ، هدور  زرپس و  لاحط ،
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نتفر نیب  زا  داسف و  زین  ندب و  يرادیاپ  حالـصا و  هک  اریز  تسا ؛ دیفم  شندب  زا  تظفاحم  شعامج و  یتدایز  نینموملاریما و  ندـب  يارب 
دـساف زین  ندب  دنوش  دساف  ود  نآ  رگا  تسا و  هدش  حالـصا  ندـب  انامه  دوش  حالـصا  اذـغ  بآ و  رگا  دراد و  اذـغ  بآ و  هب  یگتـسب  نآ 
ياهاج رد  هک  دراد  اوه  هب  یگتـسب  زین  اـهجازم  دراد و  اـهنآ  جازم  هب  یگتـسب  اـهناسنا  یندـب  يورین  هک  نینموملاریما ! يا  نادـب  دوشیم .

ببس هب  ددرگیم ، مرگ  هراب  کی  دوشیم و  درـس  اوه  هبترم  کی  هک  دنکیم ؛ رییغت  زین  جازم  ییاوه  بآ و  تارییغت  بسح  هب  فلتخم و 
تارییغت نیا  رثا  دوشیم و  مرگ  جازم  یمرگ  ماگنه  رد  درـس و  جازم  اوه  يدرـس  ماگنه  رد  هک  دنکیم  رییغت  زین  ندـب  جازم  تارییغت  نیا 

مـضه دننام  ندب  یعیبط  تاکرح  رد  اهجازم  ددرگیم و  لدتعم  مه  اهجازم  دـشاب  لدـتعم  اوه  رگا  سپ  دوشیم ؛ راکـشآ  ندـب  رهاظ  رد 
ایب تعیبط  راهچ  يور  رب  ار  اهندـب  لاعتم  دـنوادخ  هک  اریز  دوشیم . هدامآ  اهراک  ریاس  ندـب و  اضعا  تکرح  باوخ ، ندرک ، عامج  اذـغ ،
هب ود  نیب  هک  تسا  درـس  شرگید  يات  ود  مرگ و  اهنآ  ياـت  ود  هک  مغلب  و  هحفص 163 ]  ] نوخ ادوس ، ارفـص ، زا : دنترابع  هک  تسا  هداهن 

سپـس دـشابیم ، کشخ  رتدرـس و  اهنآ  رگید  يات  ود  دنتـسه و  کـشخ  مرن و  مرگ  اـهنآ  ياـت  ود  هک  دراد ، دوجو  فـالتخا  اـهنآ  يود 
يا نادب  تسا . هدومن  میسقت  مکش  نیئاپ  زین  ندب و  ینایم  ياهتمسق  هنیـس ، رـس ، هک  ندب  تمـسق  راهچ  رب  ار  تعیبط  راهچ  نآ  دنوادخ 

يهقطنم و  اهداب ؛ مغلب و  يهقطنم  رد  هنیـس  دـنراد ؛ رارق  نوخ  يهقطنم  رد  ناهد  ینیب و  اه ، مشچ  اـه ، شوگ  رـس ، هکنیا  هب  نینموملاریما !
ماوق و تسا ت ، زغم  ناطلس  باوخ  نینموملاریما ! يا  نادب  دشابیم . ادوس  يارب  زین  مکش  نیئاپ  تمسق  تسا و  ارفـص  يارب  زا  ندب  ینایم 

درگرب پچ  يولهپ  رب  یتدم  زا  دعب  باوخب و  تتـسار  يولهپ  رب  يدرک  باوخ  دصق  هک  یماگنه  سپ  دراد  باوخ  هب  یگتـسب  ندب  توق 
. يدوب هدیباوخ  بناج  نامه  زا  هک  نانچمه  وش ، رادیب  باوختخر  زا  تتسار  يولهپ  زا  يدومن  ار  باوخ  زا  ندش  اپ  دصق  هک  مه  یتقو  و 
ار اجنآ  رد  نتـسشن  دایز  نیـشنب و  حارتسم  رد  تجاح  ياـضق  يهزادـنا  هب  یناـمب و  رادـیب  بش  زا  یتعاـس  ود  هک  هدـب  تداـع  ار  تدوخ 

تـسوپ دراد  تبـسانم  ندرک  كاوسم  يارب  هک  يزیچ  نیرتـهب  نینموملاریما ! يا  نادـب  ددرگیم . لـیفلاءاد  ثعاـب  نآ  هک  نکم  ینـالوط 
هحفـص 164]  ] ندرک كاوسم  دـنکیم . گنرـشوخ  مکحم و  ار  اههثل  وبـشوخ ، ار  ناـهد  دیفـس ، ار  اهنادـند  نآ  هک  تسا  كارا  تخرد 
رد نکل  دـنکیم و  قارب  ار  اهنادـند  هچ  رگا  ندز  كاوسم  دایز  و  درادیم ؛ هگن  ندـش  بارخ  زا  ار  اهنادـند  دـشاب  لادـتعا  اـب  هک  یناـمز 

دنازوسب و یبآ  يهنایزار  زا  يرادقم  دنامب  ملاس  شیاه  نادند  دهاوخیم  هک  سک  ره  سپ  دـنادرگیم ؛ تسـس  ار  نآ  ياههشیر  ضوع 
هب یناردنآ  کمن  زا  دراد و  رب  يواسم  رادقم  هب  مادـک  ره  زا  هک  بیط  لبنـس  خرـس ، لگ  زگ ، تخرد  يهویم  دـنک ، عمج  ار  شرتسکاخ 

ندش بارخ  زا  ار  نآ  يهشیر  مکحم و  ار  اهنادـند  لمع  نیا  هک  دـیوشب  ار  اهنادـند  اهنآ  اب  دـبوکب و  مرن  ار  همه  مراهچ ) کی   ) يهزادـنا
نادند دناسیخب و  ایرد  يور  فک  اب  یناردـنآ  کمن  زا  يرادـقم  سپ  دـشاب  دیفـس  شیاه  نادـند  دـهاوخیم  هک  سک  ره  درادیم . هگن 

: تسا تلاح  راهچ  تسا  هداد  رارق  یمدآ  يارب  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناـسنا  تـالاح  نینموملاریما ! يا  نادـب  دـیوشب . نآ  اـب  ار  شیاـه 
ییالاب تردـق  زا  یمدآ  ندـب  رد  نوخ  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  تسا ؛ ندوب  طاـشن  اـب  یئاـبیز ، یناوج ، هک  یگلاـس  هدزناـپ  لوا : تلاـح 

رد هک  دـنکیم  ادـیپ  هبلغ  ندـب  رب  ارفـص  نس  نیا  رد  هک  تسا  یگلاس  جـنپ  یـس و  ات  یگلاس  هدزناپ  زا  هک  مود : تلاح  تسا . رادروخرب 
هب ات  دوشیم  دراو  موس  تلاح  رد  سپس  و  موس : تلاح  دراد . همادا  یگلاس  جنپ  یـس و  نایاپ  ات  تلاح  نیا  تسا و  توق  تردق و  تیاهن 

، تفرعم زردـنا ، دـنپ و  هظعوـم و  تمکح و  هحفـص 165 ]  ] نس نآ  دراد و  هبلغ  ندـب  رب  ادوـس  تدـم  نیا  رد  هک  دـسرب  یگلاـس  تصش 
سپس مراهچ : تلاح  تسا . رظن  يار و  یتسرد  یشیدنا و  رود  روما ، بقاوع  هب  تسرد  یهاگن  یگدنز و  روما  هب  ندیشخب  ماظتنا  تربع ،

زا یتسـس ، یگدـنز ، يراوگان  يریپ ، رب  زج  تلاح  نیا  رد  دراد و  هبلغ  ندـب  رب  مغلب  تلاح  نیا  رد  هک  دوشیم  مراهچ  يهلحرم  رد  دراو 
دنزیم ترچ  دباوخیم و  ناتسود  نایم  عمج و  رد  نارود  نیا  رد  دوشیمن ؛ ریغتم  يرگید  زیچ  رب  یمظنیب ، داسف و  ندب ، توق  نتفر  نیب 

هنازور بلاطم  یلو  دروآیم  دای  هب  ار  هتـشذگ  تارطاـخ  ناـسنا  نس  نیا  رد  دربیمن . شباوخ  دوریم  باوختخر  هب  باوخ  يارب  یتقو  و 
، هدـش هدـیکورچ  هرهچ  هتفر و  نیب  زا  تروص  بآ  هدـش ، کشخ  شیاـه  ناوختـسا  هدوسرف ، یمدآ  نت  نس  نیا  رد  دـنکیم . شومارف  ار 

هدنز یمدآ  ردقچ  ره  تسوا و  تیلوفط  نارود  نامه  يریپ  نارود  دریگیم و  رارق  لاوز  رد  شمـسج  هدـش و  مک  اهوم  اهنخان و  دـشر 
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ناسنا زین  یکشخ  يدرس و  تسا و  کشخ  درس و  زین  مغلب  دنکیم و  ادیپ  هبلغ  مغلب  هک  ارچ  دوریم . یتسـس  فعـض و  هب  ور  انامه  دنامب 
نایب شیارب  ار  دوب  نآ  جالع  مسج و  تالاح  جازم ، يهرابرد  نینموملاریما  هک  يزیچ  نآ  يهمه  قیقحتب  دـناشکیم و  يدوبان  اـنف و  هب  ار 

هحفص 166] . ] موشیم رکذتم  دهد  ماجنا  دیاب  هک  يزیچ  نآ  اهاود و  ییاذغ و  ياههمانرب  يهرابرد  لاح  رد  مدرک و 

تماجح

ندرک تماجح  نامز  نیا  هک  امن  باختنا  لمع  نیا  يارب  زا  ار  هام  مهدزناپ  ات  مهدزاود  زا  یتشاد ، ار  ندرک  تماـجح  دـصق  هک  یماـگنه 
هب يروف  زاین  هدمآ و  شیپ  يرارطضا  هکنیا  رگم  نکم  تماجح  دیسر  رخآ  هب  هام  رگا  سپ  تسا ، بوخ  هتشاد و  تیحالص  ندب  يارب  زا 

شوج و هب  هدـش و  دایز  زین  نآ  هام  ندـش  لماک  ماگنه  رد  دراذـگیم و  ناصقن  هب  ور  هام  نایاپ  رد  نوخ  هک  اریز  دـشاب ، ندرک  تماجح 
راب کی  زور  تسیب  ره  رد  دـیاب  هلاس  تسیب  ناوج  سپ  دـشاب  نس  تشذـگ  يهزادـنا  هب  دـیاب  تماجح  يهلـصاف  نکل  دـیآیم و  شورخ 

تماجح دـنناوتیم  راب  کی  زور  لهچ  ره  رد  اههلاس  لهچ  دـنک . تماجح  راب  کی  زور  یـس  ره  رد  هلاس  یـس  یـصخش  دـنک . تماجح 
ندرک تماجح  هک  نینموملاریما ! يا  نادـب  دـنکیم . قرف  زین  ندرک  تماـجح  تدـم  دوریم  ـالاب  نس  هچ  ره  هک  تسا  نینچمه  دـننک و 
ندرک تماجح  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  دروآیم و  نوریب  ار  دـناهدش  عقاو  اهتشوگ  نایم  رد  هک  یکچوک  ییوم  ياـهگر  نآ  نوخ 

. دوشیم یتسـس  فعـض و  بجوم  دیآیم  نوریب  گر  زا  نوخ  نوچ  ندرک  ندز ) ار  گر   ) دـصف اما  دوشیمن  یتسـس  فعـض و  بجوم 
ینیگنـس و يارب  زا  ندرک  تماـجح  ار  [ 194  ] ِنیَعَدْخَأ هحفـص 167 ]  ] تسا و عفان  رـس  ینیگنـس  يارب  زا  ندرک  تماجح  ار  [ 193  ] هرقن

اسب هچ  تسا و  عفان  نادند  درد  يارب  زا  زین  و  دزادنایم ؛ نایرج  هب  اهگر  رد  ار  نوخ  هدوب و  دیفم  مشچ  ود  تروص و  رس و  ياهیتحاران 
ریغ هثل و  ندش  دساف  زا  ناهد و  رد  [ 195  ] عالق نامرد  يارب  زا  ار  هناچ  ریز  زین  یهاگ  دروآیم و  اج  هب  ار  اهنآ  يهمه  لمع  ندرک  دـصف 

ترارح هدـعم و  ءـالما  ناـقفخ  يارب  زا  هک  دوشیم  ماـجنا  فتک  ود  نیب  تماـجح  نینچمه  دـننکیم و  تماـجح  ناـهد  ياـهدرد  زا  نآ 
محر هناثم و  هیلک ، نمزم  ياهدرد  يارب  دنکیم و  مک  ار  هدعم  ءالما  دوشیم  ماجنا  اپ  ياهقاس  زا  هک  یتماجح  تسا و  دیفم  ندب  يدایز 

دنکیم و رغال  فیعـض و  ار  ندب  اپ  ياهقاس  رب  ندرک  تماجح  هکنیا  رگم  دـنکیم  ناور  ار  ضیح  نوخ  تسا و  عفان  دوشیم ، ادـیپ  هک 
يارب دنادرگیم و  فرطرب  ار  اهنآ  هدوب و  عفان  اهلمد  اهـشوج و  نامرد  يارب  اما  دهدیم  تسد  يدیدش  یـشغ  تلاح  صخـش  هب  یهاگ 
تدـش ندـیکم  مارآ  مارآ  سپـس  دوش و  هدـیکم  نآ  لحم  خاش )  ) تماجح يهلیـسو  یمارآ  هب  دـیاب  نآ  زا  لبق  تماجح  درد  ندرک  مک 

هدش خرـس  تمـسق  رب  ار  غیت  یمرن  هب  درادرب و  ندیکم  زا  تسد  رگید  دوش و  خرـس  تدش  هب  تماجح  لحم  ات  دکمب  ردـقنآ  دریگیم و 
زا نداد  شلام  ندرک و  یلام  نغور  ار  لـحم  هحفـص 168 ]  ] دشاب و هدش  مرن  یلام  نغور  شلام و  يهلیـسو  هب  دیاب  غیت  لحم  البق  دنزب و 

مامت ندرک  دصف  تماجح و  لمع  هکنآ  زا  دعب  دوش و  رتمک  درد  ندرک  دـصف  تماجح و  ماگنه  ات  دوریم  راک  هب  زین  ندرک  دـصف  يارب 
تمـسق ات  دوش  هدـناکچ  نغور  هرطق  دـنچ  دـصف  لحم  رد  دـیاب  ندرک  دـصف  زا  دـعب  دوشیم و  رارکت  شلام  نغور و  لمع  مه  زاـب  دـش 

درد تشوگ  مک  تمـسق  رد  هک  اریز  دننک  باختنا  ار  تشوگ  مک  تمـسق  ندرک  دصف  يارب  دـیاب  اهنز  رتشن  ددرگ و  مرن  گر  یگدـیرب 
گر ود  نیا  هکنیا  يارب  تـسا  رتـشیب  شدرد  دـشاب  [ 197  ] لافیق [ 196  ] عارذـلا و لبح  لـحم  زا  ندرک  دـصف  هک  یماـگنه  تسا . رتمک 

یتشوگ اهگر  نآ  يـالاب  ارچ  دراد  يرتمک  درد  لـحکا  و  [ 198  ] قیلـساب دـصف  اما  دراد . هچیهام  هلـضع و  تشوگ و  اب  يرتشیب  طابترا 
دوش صخـشم  نآ  نوخ  هدـش و  خرـس  ات  دوش  هداد  شلام  بوخ  مرگ  بآ  اب  ندرک  دـصف  زا  لبق  ار  دـصف  عضوم  هک  تسا  مزـال  تسین .

زا لبق  هک  تسا  مزال  دنکیم . ناسآ  ار  دصف  لمع  دـنادرگیم و  مک  ار  درد  دـنکیم و  مرن  ار  تسوپ  نآ ، هک  ارچ  ناتـسمز  رد  اصوصخ 
داـب ربا و  تسا و  نشور  فاـص و  اوه  هک  يزور  رد  دوـش و  زیهرپ  ناـنز  اـب  یکیدزن  زا  تعاـس  هدزاود  لقادـح  ندرک  تماـجح  دـصف و 

يولج دیاب  رییغت  هحفـص 169 ]  ] تروص رد  تسا و  هدشن  ساسحا  يرییغت  هک  دیآیم  ینامز  ات  نوخ  درک . تماجح  دیاب  تسین  يدیدش 
رس رب  تماجح  زا  دعب  تعاس  دنچ  زا  سپ  دوشیم . درد  يرامیب و  بجوم  هک  ارچ  ورم  مامح  هب  تماجح  زور  رد  تفرگ . ار  يزیر  نوخ 
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زا دـعب  هک  یماگنه  دـیآیم . دـیدپ  نآ  زا  یمئاد  بت  هک  اریز  يورب  ماـمح  هب  تماـجح  زا  دـعب  هکنیا  زا  زیهرپب  زیرب . مرگ  بآ  تندـب  و 
تماجح لحم  يور  رب  رگید  ياهچراپ  ای  مرن و  یلامتـسد  ای  راد  كرک  ياهچراپ  يوشتـسش ، زا  دـعب  ییوشب  ار  تندـب  یتساوخ  تماجح 

کی اب  ار  نآ  روخب و  یلصنع  نیبجنکـس  دوب  ناتـسبات  رگا  روخب و  [ 199  ] ربکا قایرت  دوخن  کی  يهزادنا  هب  دوب  ناتـسمز  رگا  راذـگب و 
يدرکن ادـیپ  يزیچ  رگا  شونب و  گـنلاب  تبرـش  دوبن  سرتـسد  رد  اـهنآ  رگا  شونب و  هویمبآ  اـی  نک و  طوـلخم  لدـتعم  حرفم  یندیـشون 

تبرش تماجح  زا  دعب  درس  اوه  دوب و  ناتـسمز  تقو  رگا  شونب و  مرگ  مین  بآ  يرادقم  نآ  يور  رب  هدرک و  هل  نادند  ریز  رد  ار  گنلاب 
یهاوخ ناما  رد  ماذج  و  [ 200  ] قهب صرب ، هوقل ، ياهضرم  زا  یهلا  نذا  هب  يداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  تقو  ره  هک  روخب  لـسع  نیبجنکس 

دعب و  دنکیم ؛ هدنز  ار  نوخ  طاشن و  اب  تیوقت و  ار  سفن  نآ  هک  روخب  ندیکم  يهلیـسو  هب  ار  سلم  رانا  دـصف  ای  تماجح  زا  دـعب  دوب و 
برج يرامیب  بجوم  هک  دوریم  نآ  فوخ  هک  ارچ  اـمن ، زیهرپ  راد  کـمن  ياهاذـغ  ندروخ  زا  تعاـس  هس  لقادـح  تدـم  هب  ود  نآ  زا 
لحم دوش و  هدیشون  مدرک  نایب  ار  شفصو  هک  یبارش  زا  هدروخ و  هحفص 170 ]  ] وهیت تشوگ  زا  دشاب  ناتسمز  رد  تماجح  رگا  دوش و 

رد رگا  دوش و  هتخیر  رـس  رب  تماجح  زا  دـعب  بالگ  کـشم  زا  يرادـقم  دوش و  برچ  بـالگ  کـشم و  اـی  رطعم و  نغور  اـب  تماـجح 
زا يرادقم  بالگ و  ای  هشفنب  نغور  ترـس  رب  يروخب و  [ 203  ] صوصم و  [ 202  ] ماله و  [ 201  ] جابکس تماجح  زا  دعب  دشاب  ناتـسبات 

بضغ و مشخ  شوـج و  بنج و  يداـیز  زا  تماـجح  زا  سپ  روـخب . مه  نآ  زا  میتـفگ  تـیارب  هـک  ار  یبارـش  نآ  فـصو  زیرب و  روفاـک 
مه اب  مکـش  رد  ود  نآ  هک  یتقو  اریز  يروخب  مه  اب  ار  یهاـم  غرم و  مخت  هکنیا  زا  زیهرپب  نینموملاریما ! يا  اـمن . زیهرپ  ناـنز  اـب  یکیدزن 

دنرادن یکاب  شندروخ  زا  نآ  لها  هک  يذـیبن  ریـش و  ندروخ  زا  زین  دـنکیم و  درد  نادـند  ریـساوب و  جـنلوق ، سرقن ، داجیا  دـنوش  عمج 
دوش تموادـم  غرم  مخت  ندروخ  هب  هکنیا  زا  منکیم  عنم  زاب  و  دـنکیم ؛ صرب  سرقن و  داجیا  دوش  عمج  مه  اـب  یتقو  هک  ارچ  اـمن  زیهرپ 

( ياب روش  ، ) روش ياهتشوگ  روش ، ياهاذغ  ندروخ  زا  ندرک  دصف  تماجح و  زا  دـعب  زین  دـنکیم و  [ 204  ] فلک ضرم  داجیا  نآ  هک 
لـالتخا و رییغت و  بجوم  نآ  ياـهیلد  وت  دنفـسوگ و  يهیلک  ندروخ  زین  ددرگیم و  صرب  قهب و  بجوم  هک  اـمن  زیهرپ  روـش  یهاـم  و 

رطخ ندرک  مامحتسا  یهام  ندروخ  زا  دعب  دوشیم و  جنلوق  ثعاب  يریس  لاح  رد  ندرک  مامح  دوشیم . هناثم  هحفص 171 ]  ] رد یتحاران 
یکیدزن ضئاح  نز  اب  ددرگیم . صخـش  ندش  نیبود  بجوم  هدرک و  رثا  مشچ  رد  بش  رد  جنرت )  ) گنلاب ندروخ  دوریم . ندـش  جـلف 

تـشپ ددرگیم . هناثم  رد  گنـس  بجوم  دوشن  راردا  رگا  نز  اب  ندرک  یکیدزن  زا  دعب  ددرگیم . هچب  ندـش  التبم  ماذـج  هب  ثعاب  ندرک 
نتـشاد تموادم  غرم و  مخت  ندروخ  دایز  دوشیم . هچب  ندـش  هناوید  ثعاب  ود  نآ  نیب  ندرک  لسغ  نودـب  نز  اب  ندرک  یکیدزن  مه  رس 

یگنت مکش و  داب  بجوم  ندرک  رپ  هدش  هتخپ  غرم  مخت  اب  ار  مکـش  دوشیم و  هدعم  رـس و  رد  ياهداب  لاحط و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  نآ  رب 
درس بآ  ندروخ  تسا . روآ  نایز  ریجنا  ندروخ  دایز  دوشیم و  مکـش  رد  مرک  ثعاب  هتخپن  بوخ  هک  یتشوگ  ندروخ  دوشیم و  سفن 
ریغتم ثعاب  واگ  و  راکـش )  ) یـشحو تاناویح  تشوگ  ندروخ  دایز  دنکیم . دـساف  ار  اهنادـند  نیریـش  ای  مرگ  ياهاذـغ  ندروخ  زا  دـعب 

يوش و مامح  دراو  یتساوخ  هک  یماگنه  ددرگیم . یـشومارف  ضرم  هب  التبم  نهذ و  يدنک  مهف ، كرد و  ندیدرگ  ریحتم  لقع و  ندـش 
هک زیرب  ترس  رب  مرگ  بآ  فک  جنپ  مامح  رب  ندش  دراو  زا  لبق  ددرگ  وت  رازآ  تیذا  بجوم  هک  ینکن  ساسحا  ار  يدرد  چیه  ترس  رد 

رارکت راب  جنپ  مامح  هب  ندش  لخاد  زا  لبق  لمع  نیا  هک  هدـش  هتفگ  و  درادیم ؛ نوصم  رـس  هقیقـش و  درد  زا  ار  وت  یهلا  نذا  اب  لمع  نیا 
کشخ درس و  لوا  قاتا  تسا : هدش  لیکـشت  قاتا  راهچ  زا  ناسنا  جازم  دننام  مامح  هک  هکنیا  نینموملاریما ! يا  نادب  هحفص 172 ] . ] دوش

، تسا دایز  یلیخ  مامح  عفانم  کشخ . مرگ و  مراـهچ  قاـتا  تسا و  بوطرم  مرگ و  موس  قاـتا  تسا ، بوطرم  درـس و  مود  قاـتا  تسا و 
تیوقت ار  ندب  گرزب  ياضعا  دـنکیم ، مرن  ار  اهیپ  گر و  دربیم  نیب  زا  ار  ندـب  ياهكرچ  دوشیم . یمدآ  جازم  ندـش  لدـتعم  ثعاب 

رهاظ اهزیچ  رگید  شوج و  تندب  رد  یتساوخ  هک  یماگنه  دربیم . نیب  زا  ار  نآ  ياهتنوفع  هدرک و  لئاز  ار  ندـب  تالوضف  دـشخبیم ،
یگدروخ كاچ  مخز و  هب  یشکب و  هرون  یتساوخ  هک  ینامز  نک و  لام  نغور  هشفنب  نغور  اب  ار  تندب  مامح  رب  ندش  دراو  تقو  دوشن 

مامح هب  ندیشک  هرون  يارب  هک  یتساوخ  تقو  ره  يوشب و  درس  بآ  اب  ار  تندب  ندیشک  هرون  زا  لبق  يوشن  التبم  هرون  زا  یشان  یهایس  و 
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نک و طولخم  ضـضح  ایقاقا و  ربص ، اب  ار  هرون  امن و  يرود  ندرک  عامج  زا  نآ  زا  لبق  تسا -  لماک  زور  کـی  تعاـس -  هدزاود  يورب 
مرگ بآ  اب  ار  اهنآ  يهمه  ای  کشخ و  يهشفنب  لگ  ای  شوگنزرم و  هنوباب ، دـشاب ؛ هرون  ندروآ  لمع  هب  زا  دـعب  دـیاب  ندرک  طولخم  نیا 
ریاس هب  تبـسن  مشـش ) کی   ) زا خینرز  دیاب  و  دشاب ؛ هتفرن  نیب  زا  بآ  رطعم  يوب  هک  يدـحب  زیرب ، نآ  رد  ار  هرون  سپـس  هدرک و  طولخم 

لگ و انح ، ِرُفْـصُْعلا ، ِریَِجث  ولاتفـش و  گرب  هرون  يوب  ندرب  نیب  زا  يارب  يوشب و  سپـس  لامب و  ندـب  رب  ار  نآ  دـعب  دـنکن و  زواـجت  داوم 
نتسش عقوم  ات  هرون  هحفص 173 ]  ] ندیشک زا  دعب  دشاب  ناما  رد  هرون  شزوس  زا  دهاوخیم  هک  یسک  لامب . مه  اب  ای  ییاهنت و  هب  ار  لبنس 

ییاج هرون  يهلیـسو  هب  رگا  ادخ  رب  هانپ  دنک و  یلام  نغور  لگ  نغور  اب  ار  هرون  لحم  دـیوشب و  ار  نآ  رتدوز  دـنکن و  یلام  تسد  ار  نآ 
دهد شلام  طولخم  نیا  اب  ار  یگتخوس  لحم  دیامن و  طولخم  هکرـس  بالگ و  بآ  اب  دبوکب و  ار  هدـنک  تسوپ  سدـع  تخوس  ندـب  زا 
هرون لحم  هک  تسا  نیا  دنکیم  يریگولج  هرون  یگتخوس  راثآ  زا  هک  يزیچ  نآ  دـشخبیم . مایتلا  ار  هرون  مخز  یهلا  تساوخ  هب  نآ  هک 

شراردا دنکن  تیاکش  هناثم  یتحاران  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  دهد . شلام  بوخ  بالگ  نغور  یفیقث و  روگنا  يهکرـس  اب  نآ  زا  لبق  ار 
هک یـسک  دنک . عفد  ار  شدوخ  راردا  هدش و  هدایپ  بسا  زا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هدـش  راوس  یبسا  تشپ  رد  رگا  یتح  درادـن  هگن  ار 

ار شاهدعم  دوشیم و  بوطرم  شندـب  دـنکب  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  دروخن و  بآ  اذـغ  نیب  رد  دـناسرن  رازآ  وا  هب  شاهدـعم  دـهاوخیم 
دوش هدروخ  اذـغ  يور  رب  بآ  هک  یماـگنه  اریز  دـنکیمن ، بذـج  دریگیمن و  ار  اذـغ  توق  قورع  تروص  نیا  رد  دـنکیم و  فـیعض 

زا عنام  توهـش  لازنا  ماـگنه  رد  دوشن  راـتفرگ  لوبلا  سبح  هناـثم و  گنـس  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  دوشیم . هدـعم  رد  لـالتخا  بجوم 
هب هدوب و  ناما  رد  ندب  لفاسا  درد  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  دنکن . ینالوط  تداع ، زا  شیب  نز  اب  ار  شدوخ  يزاب  تدم  دوشن و  شندـمآ 

صلاخ قبنز  نغور  اب  ار  اههضیب  نایم  دروخب و  واگ  نغور  اب  هدش  خرـس  ینرب  يامرخ  ددـع  تفه  بش  ره  رد  ددرگن ، التبم  ریـساوب  درد 
هک یـسک  دروخب و  شمـشک  لاقثم  تفه  اتـشان  لاح  رد  حبـص  زور  ره  دوش  يوق  شاهظفاح  دهاوخیم  هک  یـسک  هحفص 174 ] . ] دلامب
اب ار  لدرخ  يرادقم  لسع و  اب  هدش  هدرورپ  لیبجنز  هکت  هس  زور  ره  رد  ددرگ ، يوق  ياهظفاح  ياراد  دوش و  مک  شیـشومارف  دهاوخیم 

شنخان دـهاوخیم  هک  یـسک  دـیامن . لیم  تابن  اـب  هلیله  هناد  هس  زور  ره  رد  دوش  داـیز  شلقع  دـهاوخیم  هک  یـسک  دروخب و  شیاذـغ 
ماـگنه رد  دـنکن  درد  شیاهـشوگ  دـهاوخب  هک  یـسک  دریگب و  نخاـن  هبنـشجنپ  زور  رد  دوشن  دـساف  نآ  فارطا  ددرگن و  درز  دنکـشن و 

نادب دروخب . لسع  قشاق )  ) همقل هس  زور  ره  رد  دوشن ، التبم  ماکز  هب  ناتسمز  رد  دهاوخیم  هک  یسک  دراذگب و  هبنپ  ششوگ  رد  باوخ 
هدـیئوب تقو  ره  هک  دوش ، هتخانـش  مه  زا  هناشن  نامه  يهلیـسو  هب  نآ  ررـض  تعفنم و  هک  تسا  ییاههناشن  لـسع  يارب  نینموملاریما ! يا 

یلـسع عاونا  نیا  دـنازوسیم ؛ ار  ولگ  نابز و  هک  یلـسع  رگید  دوشیم و  یتسم  رکـس و  ثعاـب  شندیـشون  ددرگیم ، هسطع  ثعاـب  دوش 
التبم زا  عنام  نآ  هک  شابم  لفاغ  سگرن  لگ  ندیئوب  زا  ناتسمز  رد  تسین . بسانم  ندروخ  يارب  هک  ددرگیم  یمدآ  لتق  ثعاب  هک  تسا 
ددع کی  يزور  دسرتیم  ماکز  زا  ناتسبات  رد  هک  یسک  دنکیم . يریگولج  ماکز  زا  هناد  هایس  ندیئوب  نینچمه  دوشیم و  ماکز  هب  ندش 

دسرتیم [ 205  ] هصوـش هقیقـش و  درد  زا  هـک  یـسک  و  هحفـص 175 ] . ] دـیامن يراددوخ  دیـشروخ  لباقم  رد  نتـسشن  زا  دروخب و  راـیخ 
ماش اهبش  دشاب ، هتشاد  تشوگ  مک  کبس و  ملاس ، یندب  دهاوخیم  هک  یسک  دشابن و  لفاغ  ناتسمز  ناتـسبات و  رد  هزات  یهام  ندروخ 

شفان هب  زین  نغور  يرادـقم  دـنکیم  یلام  نغور  ار  شرـس  هک  تقو  ره  دـشاب  ناما  رد  فاـن  درد  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  دروخب و  رتمک 
هک یـسک  دنک و  یلام  نغور  زین  ار  شیاهوربا  شرـس  نغور  اب  درواین  رد  شوج  ای  دوشن و  هتفاکـش  شبل  دهاوخیم  هک  یـسک  دـلامب و 
هک یـسک  دنک و  هرغرغ  هکرـس  اب  ینیریـش  ندروخ  زا  دـعب  دوشن  گرزب  شنیتزول  دـتفین و  ورف  هدـشن و  تخل  شیاه  شوگ  دـهاوخیم 
رد و  دشاب ؛ هدرک  هیوهت  ار  شیاوه  هکنیا  رگم  دوشن  نآ  دراو  درک  زاب  ار  یقاتا  رد  هک  نیمه  ناتـسبات  رد  دوشن ، التبم  ناقری  هب  دهاوخیم 
هک یـسک  دروخب و  ریـس  راب  کی  ياهتفه  دوشن  ـالتبم  ندـب  رد  داـب  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  دورن . نوریب  مرگ  قاـتا  زا  اروف  زین  ناتـسمز 

دعب دوش ، مضه  بوخ  شیاذغ  دهاوخیم  هک  یسک  دروخب و  نان  يرادقم  ینیریش  ندروخ  زا  لبق  دوشن  بارخ  شیاه  نادند  دهاوخیم 
، دورب نوریب  شندب  زا  مغلب  دهاوخیم  هک  یسک  دربب . شباوخ  ات  ددرگرب  پچ  تمس  رب  سپس  دباوخب و  تسار  تمس  رب  اذغ  ندروخ  زا 
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لباـقم رد  دـنک ، یکیدزن  ناـنز  اـب  داـیز  دورب و  ماـمح  هب  داـیز  دروخب ، [ 206  ] فیرح شراوـج  يرادـقم  هحفـص 176 ]  ] حبـص زور  ره 
رد دربب  نیب  زا  ارفص  ترارح  دهاوخیم  هک  یسک  دورب و  نیب  زا  هتخوس و  مغلب  ات  دیامن  يرود  درس  ياذغ  ره  زا  دنیشنب و  دایز  دیشروخ 

شتـسود هک  يزیچ  نآ  هب  دشاب و  هتـشاد  كرحت  رتمک  دهدب و  تحارتسا  شندب  هب  دروخب و  بوطرم  کنخ و  ياذـغ  يرادـقم  زور  ره 
ندومن ار  اهگر  دصف  ندرک ، یق  دایز  داب  وا  رب  سپ  دربب  نیب  زا  ار  نآ  دنازوسب و  ار  ادوس  دهاوخیم  هک  یـسک  دنک و  هاگن  رتشیب  دراد 

ندومن و یلام  نغور  ندرک ، هنقح  داب  وا  رب  سپ  دنادرگ  رود  دوخ  زا  ار  درس  داب  دهاوخیم  هک  یـسک  تسا و  ندیـشک  هرون  تموادم  و 
ره اب  دنیزگ و  يرود  يدرـس  زیچ  ره  زا  هکنیا  و  نتـسشن ؛ نآ  رد  نداد و  ژاسام  ار  دوخ  مرگ  بآ  اب  نغور و  يهلیـسو  هب  ندب  ندرک  مرن 

! نینموملاریما يا  دروخب . ریغص  لَفیِرْطإ  لاقثم  کی  حبص  زور  ره  ددرگ  رود  وا  زا  مغلب  دهاوخیم  هک  یسک  دشاب و  مزالم  میالم  یمرگ 
و دیامن ؛ زیهرپ  نآ  ندوب  یلاخ  ای  مکـش و  يرپ  زا  تسا  مرگ  دایز  اوه  رگا  هک  تسا  راوازـس  ترفاسم  لاح  رد  رفاسم  صخـش  يارب  نادب 
درس و ياهاذغ  زا  نآ  دننام  هروغبآ و  نغور ، هکرس ، [، 208  ] ماله [، 207  ] صیرق دننام  کنخ  ياهاذغ  زا  و  دشاب ؛ لادتعا  لاح  رد  نکل 
دنتـسه و هنـسرگ  هک  رغال  ياهندب  يارب  دـیدش  يامرگ  رد  ندرک  شدرگ  نینموملاریما ! يا  نادـب  دـنک . هدافتـسا  کنخ  هحفص 177 ] ]

تیذا رازآ و  تسا و  حالص  رفاسم  صخش  يارب  هچنآ  اما  تسا و  عفان  قاچ  ياهندب  يارب  یلو  دراد ؛ ررض  تسا  اذغ  زا  یلاخ  ناشمکش 
طولخم یلبق  بآ  هب  لزنم  نآ  بآ  زا  یلزنم  ره  رد  هکلب  دنکن  لیم  اجنآ  بآ  زا  لزنم  ره  رد  هک  دشابیم  نیا  دنکیم  رود  زا  ار  ترفاسم 

رد هک  تسا  بجاو  رفاسم  صخـش  يارب  دیامن و  لیم  ار  نآ  دـعب  دـنک و  طولخم  یندیـشون  کی  اب  ای  دـیامن و  لیم  نآ  زا  سپـس  دـنک و 
دراو هک  یلزنم  ره  رد  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  هب  ار  تسا  هدـش  گرزب  اـجنآ  رد  هک  ار  شدوخ  نطو  كاـخ  زا  يرادـقم  ترفاـسم  ماـگنه 
فاص بوخ  هدش و  نیشن  هت  ات  دراذگب  يرانک  دعب  دنزب و  مه  هب  دنک و  طولخم  دشونب  دهاوخیم  هک  یبآ  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دوشیم 
رفاسم صخش  يارب  ای  تسا و  نطو  رد  هک  یسک  يارب  هاوخ  ندیشون  يارب  زا  اهبآ  نیرتهب  دشونب . ار  هدش  فاص  بآ  نآ  سپـس  ددرگ و 
تمـس زا  هک  تسا  یبآ  نآ  ندیـشون  يارب  بآ  نیرتهب  دشاب و  دیفـس  کبـس و  دـشوجب و  قرـشم  تمـس  يهمـشچ  زا  هک  تسا  یبآ  نآ 

نآ نیرتهب  زاب  تساهنآ و  نیرتملاس  دباتب و  نآ  هب  ناتسبات  رد  دیدش ، ندش  مرگ  زا  لبق  هک  دیشروخ  رون  شبات  نیلوا  هدیشوج و  قرـشم 
درس ناتسمز  لصف  رد  بآ  عون  نیا  هک  اریز  دشوجب ، یکاخ  ياههوک  زا  شاهمشچ  هک  تسا  نآ  زاب  دش  هتفگ  هک  یفیصوت  نیا  اب  اهبآ 

اما تسا و  دـیفم  مرگ  ياـهجازم  ياراد  هک  یـصاخشا  يارب  بآ  نیا  دوشیم و  مکـش  یمرن  بجوم  ثعاـب  ناتـسبات  رد  هحفص 178 ]  ] و
ندب داسف  بجوم  دنتـسین و  بوخ  الـصا  یتمالـس  يارب  خـی  فرب و  ياهبآ  ددرگیم و  مکـش  یکـشخ  ثعاب  نیگنـس  روش و  ياهبآ 

اما دنـشاب و  هدنامن  اهلادوگ  رد  ینالوط  تدم  هب  هک  ینامز  ات  تسا  عفان  ندب  يارب  اراوگ و  کبـس ، ناراب  ياهبآ  اما  دوشیم و  یمدآ 
اهلادوگ ياهبآ  اما  دشاب و  هدنامن  نیمز  رد  دایز  هتـشاد و  نایرج  هکیتروص  رد  تسا  عفان  ندب  يارب  زا  اراوگ و  فاص و  هاچ  ياهبآ 

یهاگ هک  دنتـسه  ظیلغ  مرگ و  اهنآ  رب  اهناتـسبات  رد  دیـشروخ  ندـیبات  داـیز  نیمز و  يور  رد  ناشندـنام  رطاـخ  هب  اـههرد  اـهبادرم و  و 
یگنوگچ لاح  متـشون و  نینموملاریما  يارب  دوب  زاین  دروم  هک  هچنآ  قیقحتب  ددرگیم . لاحط  ندش  گرزب  ارفـص و  داجیا  اهنآ  ندیـشون 

رپ اهگر  هدعم و  بش  تقو  نیا  رد  هک  اریز  وشم ، رتسبمه  تنز  اب  ناتـسمز  ناتـسبات و  لصف  بش  لوا  رد  منکیم ؛ نایب  ار  ندش  رتسبمه 
هرطق هناثم ، گنـس  سرقن ، هوقل ، ندش ، جلف  جـنلوق ، نوچ  ییاهيرامیب  بجوم  تقو  نیا  رد  یکیدزن  اریز  تسا ، دنـسپان  شزیمآ  تسا و 
بـش رخآ  رد  ار  نآ  يوـش  رتـسبمه  تـنز  اـب  یتـساوخ  هـک  یناـمز  سپ  ددرگیم ؛ مـشچ  ندـش  فیعـض  قـتف و  داـب  راردا ، ندـمآ  هرطق 
یهلا ياضق  رگا  تسا و  دایز  تقو  نآ  رد  ندش  راد  هچب  دیما  تسا و  بوخ  ندب  ندنام  ملاس  يارب  زا  نآ  هک  اریز  روایب  اجب  هاگرحـس ) )

، وشم رتسبمه  وا  اب  ياهدرکن  هبعالم  تنز  اب  ات  دوشیم . داـیز  شلقع  دـسرب  مه  هب  یکیدزن  نیا  زا  هحفـص 179 ]  ] ياهچب هک  دشاب  نیا  رب 
دوشیم کیرحت  شتوهـش  یهد  ماجنا  وا  اب  ار  لمع  نیا  وت  نوچ  اریز  هدب ، راشف  یمارآ  هب  ار  شیاه  ناتـسپ  نک و  هبعالم  وا  اب  دایز  سپ 

رد ددرگیم و  رهاظ  شیاه  مشچ  تروص و  زا  توهش  دیآیم و  نوریب  شیاه  ناتـسپ  زا  نز  توهـش  بآ  نوچ  ددرگیم ، عمج  شبآ  و 
يدروآ اجب  ار  ندـش  رتسبمه  لمع  نوچ  نک . یکیدزن  اهنآ  اب  نانز  یکاپ  لاح  رد  دـنکیم . ادـیپ  یکیدزن  هب  هقالع  وت  لـثم  مه  وا  هجیتن 
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ار لمع  نیا  نوچ  نک ، راردا  زیخرب و  یتدم  زا  دـعب  شکب و  زارد  تتـسار  تمـس  رب  هکلب  نیـشنم  زین  تیاج  رد  زیخن و  رب  تیاج  زا  دوز 
هتفرگ فک  لسع  ای  لسع و  تبرش  اب  ییایموم  يرادقم  نک و  لسغ  سپـس  دوب . یهاوخ  ناما  رد  هناثم  گنـس  زا  یهلا  نذا  هب  یهد  ماجنا 
یتقو رد  نانز  اب  ندرک  یکیدزن  هک  تسا  رتهب  نینموملاریما ! يا  نادب  دنکیم . ناربج  ار  هدش  هتفر  وت  زا  بآ  نآ  هک  اریز  شونب  فاص  و 

هب هک  یناسک  تسا . رمق  فرش  هک  اریز  دشاب  روث  جرب  رد  هام  هک  تسا  نآ  نیا  زا  رتهب  و  دشاب ؛ تسه ، ولد  رد  ای  لمح و  جرب  رد  هام  هک 
ناشمـسج دننامیم و  ناما  رد  یـضرم  ره  زا  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  دنیامن  تقباطم  نآ  اب  ار  ناشندب  ریبدت  دـننک و  لمع  مدرک  نایب  هچنآ 

ًارِخآ َو  ًالَّوَأ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  دنکیم  تیانع  تیفاع  دهاوخب  هک  یسک  ره  هب  لجوزع  دنوادخ  دنامیم . ملاس  حیحص و  یهلا  يهوق  لوح و  هب 
هحفص 183]  ] یناوضر رباج  فلؤم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  ءافشلا  راد  باتک : ًانِطَاب  َو  ًارِهاَظ  َو 

مالسلاهیلع اضر  ماما  ناگتفای  افش 

راذگب رمع  ار  تدنزرف  مان 

نوچ دوب ، نتـسبآ  ماهجوز  هک  یلاح  رد  متفر و  نوریب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رادید  يارب  دیوگ : هک  هدش  تیاور  ورمع  نب  دـمحا  زا 
رسپ ار  وا  يهچب  یلاعت  قح  هک  نک  اعد  دوب ، نتسبآ  منز  مدمآ  نوریب  مرهـش  زا  هک  یتقو  نم  مدرک : ضرع  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ 

رما ار  دوخ  تیب  لـها  مراذـگب و  ماـن  یلع  ار  وا  هک  ماهدرک  تین  نم  متفگ  راذـگب . رمع  ار  وا  ماـن  سپ  تسا ، رـسپ  وا  دوـمرف : دـهد . رارق 
یلع ار  وا  هدش ، دلوتم  يرـسپ  نم  يارب  هک  مدید  مدش ، هفوک  دراو  یتقو  راذگب  رمع  ار  وا  مان  دومرف : دـنراذگ . مان  یلع  ار  وا  هک  ماهدرک 

هک ار  يزیچ  نیا  زا  دعب  ام  رگید  دنتفگ : دندش ، هاگآ  بلطم  نیا  زا  هک  نم  ناگیاسمه  متـشاذگ . مان  رمع  ار  وا  نم  سپ  دناهتـشاذگ ، مان 
یتسه و ینـس  وت  هک  دش  مولعم  ام  رب  دنتفگ : دـندوب ، ینـس  هک  وا  ياههیاسمه  ینعی  . ) مینکیمن قیدـصت  دـننک  لقن  هحفص 184 ]  ] وت زا 

يوار دنهد .) تبـسن  امـش  هب  هلوقم  نیا  زا  هک  ار  يزیچ  مینکیمن  قیدصت  نیا  زا  دعب  ام  هدوب و  فالخ  دناهداد  وت  هب  هک  یگعیـش  تبـسن 
[. 209 . ] تسا هدوب  مدوخ  سفن  هب  مدوخ  زا  رتشیب  نم  رب  شرظن  ترضح  هک  مدیمهف  تقو  نآ  دیوگیم :

مالسلاهیلع اضر  ماما  هب  کشجنگ  يهثاغتسا 

یکشجنگ هاگان  مدوب ، ترضح  نآ  زا  یناتسب  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  دیوگ : هک  هدش  تیاور  يرفعج  نامیلـس  زا 
نیا هک  ینادیم  نـالف ! يا  دوـمرف : نم  هب  ترـضح  ندرک ، بارطـضا  ندز و  هحیـص  هب  درک  عورـش  دـمآ و  نیمز  رب  ترـضح  نآ  لـباقم 
هناخ لخاد  رادرب و  ار  اصع  نیا  سپ  دروخب ، ارم  ياههجوج  دـهاوخیم  يرام  هک  دـیوگیم  دومرف : هن ! متفگ : دـیوگیم ؟ هچ  کشجنگ 

هحفص [. ] 210 . ] متـشک ارنآ  سپ  تسا ، نالوج  رد  يرام  مدید  مدـش ، هناخ  لخاد  متفرگ ، تسد  رب  دـیوگ : نامیلـس  شکب . ار  رام  وش و 
[185

هدشمگ رسمه 

ات متفریم  تراجت  يارب  اهروشک  اهرهش و  هب  نم  درک : لقن  نالیگ  لها  زا  یقثوم  صخش  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  راد  رد  يرون  ثدحم 
یتراجت يارـس  رد  ياهرجح  مدنام و  هلاگنب  رهـش  رد  هام  شـش  يدمآ  شیپ  يراک و  رطاخ  هب  اجنآ  رد  متفر . دـنه  يوس  هب  یقافتا  هکنیا 

لولم و ار  وا  هشیمه  نم  دوب ، تشاد  ریپ  ود  هک  یبـیرغ  درم  نم  يهرجح  راـنک  ارـس  نآ  رد  مدربیم . رـسب  متفرگ و  مدوخ  يارب  رهـش  نآ 
ار وا  يهیرگ  لاح  نوچ  مدینـشیم و  ار  وا  يهلاـن  هیرگ و  يادـص  یهاـگ  متـسنادیمن . ار  شنزح  تهج  مدـیدیم و  كاـنمغ  هدرـسفا و 

متفر وا  دزن  یتقو  مدروآ  تسد  هب  ار  درم  نآ  نزح  تهج  تسیچ و  وا  نزح  ببس  هک  مسرپب  دیاب  هک  مداتفا  رکف  هب  متفای  تداع  زا  جراخ 
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ار امش  یناشیرپ  هیرگ و  نزح و  تهج  ببـس و  ماهدمآ  متفگ : تسا ، هدروآ  يور  وا  هب  فعـض  لاح  هدش و  هتـساک  مه  زا  وا  ياوق  مدید 
نم ندوب  نوزحم  یتحاران و  تفگ : یتسه . نوزحم  تحاران و  ردـق  نیا  ارچ  هک  ینک  لـقن  میارب  هک  منکیم  شهاوخ  وت  زا  منک و  لاؤس 

سیفن و ياـهالاک  زا  ياهراـجتلا  لاـم  لـبق  لاـس  هدزاود  نم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هداد  يور  نـم  يارب  هـک  تـسا  يدـمآ  شیپ  يارب 
تکرح رد  ام  هحفـص 186 ]  ] یتشک زور  تسیب  تدم  مدش و  راوس  زین  دوخ  هدرب و  یتشک  هب  تراجت  لایخ  هب  هدرک و  زادنا  سپ  اهبنارگ 

مه زا  راو  سابرک  ار  یتشک  دوپ  رات و  دـینارتسگ و  لجا  ماد  اضق  ات  تخادـنا  مطالت  هب  ار  ایرد  تفرگ و  ندـیزو  يدـنت  داب  ناـهگان  دوب .
زین نم  دندش . قرغ  ناشیاهلام  اب  دندوب  یتشک  رد  هک  یمدرم  همه  تخیسگ و  مه  زا  توبکنع  رات  دننام  ار  شدوجو  ياهناوختسا  دیرد و 
نآ یهلا  ياضق  ات  دربیم  پچ  تسار و  فرط  هب  ارم  داب  مدرک و  دـنب  ياهراپ  هتخت  هب  ار  دوخ  نکل  مداهن  گرم  هب  لد  ایرد  بآ  نایم  رد 

نینچ نوچ  تخادنا . لحاس  هب  ارم  ایرد  جوم  دیناسر و  ياهریزج  هب  دـیناهر و  گرم  گنهن  ماک  زا  ارم  مدوب  راوس  نآ  رب  هک  یبوچ  بسا 
تسا ياهریزج  مدید  هک  مدش  هریزج  رد  ریس  لوغشم  هتساوخ  رب  مدومن و  رکش  يهدجـس  ار  يادخ  متفای ، تاجن  تکاله  زا  دمآ و  شیپ 
مدوب هریزج  نآ  رد  لاسکی  دوبن . نآ  رد  سک  چـیه  دوب و  یلاخ  مدآ  ینب  زا  یلو  ییابیز  توارط و  تیاهن  رد  زبسرـس و  افـص و  اب  رایـسب 

هک متـسشن  دوب  هدـش  عمج  نآ  ریز  ناراب  بآ  هک  یتخرد  کـیدزن  يزور  هکنیا  اـت  مدربیم  رـسب  تخرد  يور  ناگدـنرد  سرت  زا  اـهبش 
ابیز و رایـسب  يرتخد  یلب  مدید  مدومن ، دـنلب  رـس  هدرک  بجعت  مدـید  بآ  نایم  تروص  شوخ  رایـسب  ینز  سکع  ناهگان  مریگب . ءوضو 

ادخ زا  درم ! يا  تفگ : مدرک  رظن  وا  هب  نم  هک  دید  ات  رتخد  دوب . هنهرب  تشادن و  نت  رب  یسابل  یلو  تسا  تخرد  يور  ورشوخ  گنشق و 
هب ار  وت  متفگ : هتخادنا و  ریز  هب  ار  مرس  مدیشک ، تلاجخ  هدرک و  ایح  نم  ینکیم . هاگن  نم  هب  هک  ینکیمن  مرش  هحفص 187 ]  ] لوسر و 
ارم ممدآ . ینب  زا  نم  تفگ : ینج ؟ يهفیاـط  زا  اـی  هکئـالم  فنـص  زا  اـی  يرـشب  يهلـسلس  زا  وت  منادـب  وگب  نم  هب  هک  مهدیم  مسق  ادـخ 
رد نم  دش و  قرغ  ام  یتشک  اقافتا  دروآ ، دوخ  اب  مه  ارم  دش و  دـنه  مزاع  تسا ، ناریا  لها  زا  نم  ردـپ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ياهصق 
وا هب  دوخ  تشذگرـس  زا  سپ  متفگ ؛ ار  مندـمآ  ناتـساد  مه  نم  متـسه . اـجنیا  رد  هک  تسا  لاـس  هس  کـیدزن  لاـح  مداـتفا و  هریزج  نیا 

ار وت  نم  يوش و  مرسمه  یشاب  هتشاد  تیاضر  رگا  هدوب ، نیا  وت  نم و  تمسق  تسین و  هریزج  نیا  رد  یسک  وت  نم و  زج  هک  الاح  متفگ :
دمآ و ریز  هب  تخرد  زا  وا  مدینادرگرب و  ار  دوخ  يور  سپ  دوب  تیاضر  بجوم  شتوکس  درک و  توکس  نز  نآ  مروآرد . دوخ  دقع  هب 
هب رـسپ  ود  دومرف و  محرت  ام  ییاهنت  یـسکیب و  رب  لاعتم  دنوادخ  ات  میدرکیم  یگدنز  یـشوخ  لد  اب  رگیدکی  اب  مدرک و  دقع  ار  وا  نم 

کی هکنیا  ات  میتشاد  یبوخ  یگدنز  مرگ  نوناک  نیا  طسوت  ینیبیم …  ار  اهنآ  هک  دنتسه  رـضاح  اهنآ  يود  ره  نونکا  دومن و  تیانع  ام 
ام ندب  ياهوم  میدربیم و  رسب  هنهرب  دوبن ، یکاشوپ  سابل و  نوچ  اجنآ  رد  دیـسر و  یگلاس  تشه  هب  يرگید  یگلاس و  هن  نس  هب  مرـسپ 

میدیناشوپیم و ار  دوخ  هک  میتشاد  سابل  شاک  يا  تفگ : نم  هب  مرـسمه  يزور  میدوب . رظنم  دـب  رایـسب  هحفـص 188 ]  ] دوب و هدش  زارد 
ام هک  يروط  نیا  زا  ریغ  هب  رگم  دـنتفگ : دندینـش  ار  نخـس  نیا  هک  اهرـسپ  میدـشیم . صـالخ  ییاوسر  نیا  زا  میدومنیم و  تروع  رتس 

دراد و يداـیز  ياـهاج  اهرهـش و  لاـعتم  دـنوادخ  یلب  تفگ : اـهنآ  هب  رداـم  درک . یگدـنز  دوشیم  مه  يرگید  روـج  مینکیم  یگدـنز 
اج نآ  رد  لبق  نامز  رد  مه  ام  دـنراد و  وکین  ابیز و  ياهـسابل  راوگـشوخ و  ياهتبرـش  ذـیذل و  ياهکاروخ  داـیز و  اـج  نآ  مدرم  تیعمج 

هریزج نیاب  ياهراپ  هتخت  طسوت  هب  هک  تساوخ  ادـخ  میداـتفا  اـیرد  رد  تسکـش و  اـم  یتشک  میدرک ، اـیرد  ترفاـسم  نوچ  نکیل  میدوب .
رد ایرد  نوچ  تفگ : ردام  میدرگیمن . زاب  قباس  ياج  نطو و  هب  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  دـنتفگ : اهرـسپ  میاهدـنام . اجنیا  رد  میداـتفا و 
رد میزاسیم و  یتشک  نامدوخ  ام  دـنتفگ : میرادـن . یتشک  مه  اجنیا  رد  درک و  روبع  ایرد  زا  دوشیمن  نکمم  مه  یتشکیب  تسا و  شیپ 

طسو دیناوتب  رگا  تفگ : درک و  دوب  هداتفا  اجنآ  رد  هک  یگرزب  رایسب  تخرد  هب  هراشا  رسپ  ود  نیا  رارصا  زا  ردام  دندرک . رارـصا  رما  نیا 
میورب و هتـسشن  نآ  رب  هک  دوش  يروط  هدش و  یتشک  تروصب  لاعتم  دنوادخ  تساوخب  دوشب  دیاش  دوش  یلاخ  ات  دیـشارتب  ار  تخرد  نیا 

بناج هب  دنتفر  دنتساوخ و  رب  اروف  قوش  لامک  اب  دندش و  لاحـشوخ  یلیخ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  اهرـسپ  هحفص 189 ] . ] میـسرب ییاج  هب 
رمک دـندروآ و  اهگنـس  نآ  زا  سپ  يراـجن . يهشیت  لـثم  دوب . زیت  نآ  ياهرـس  هک  تشاد  ییاهگنـس  دوب و  یکیدزن  نآ  رد  هک  یهوک 
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هدرک و مارح  دوخ  رب  ار  ندیماشآ  ندروخ و  هام  شش  تدم  دندرک و  تخرد  نآ  يهنت  نایم  ندرک  یلاخ  هب  عورـش  هتـسب  نایم  رب  تمه 
یتقو دنتفرگیم  ياج  نآ  رد  رفن  هدزاود  هک  يروط  هب  دش ، یقروز  یتشک و  تئیه  هب  یلاخ و  تخرد  طسو  هکنیا  ات  دندوب  راک  لوغـشم 
عمج رکفب  هصالخ  تسا . هداد  ام  هب  يراک  نارسپ  نینچمه  هک  میدرک  رکـش  ار  دنوادخ  میدش و  لاحـشوخ  یلیخ  دش ؛ هدامآ  یتشک  هک 

رد موم  نامه  زا  هدرک و  مهارف  نم  دـص  دودـح  رد  دوب  هریزج  نآ  رد  هک  صوصخم  لسع  موم  بهـشا و  ربنع  زا  میدـش و  هقوذآ  ندرک 
هاگ ره  هک  مییامن  هریخذ  نآ  رد  نیریـش  بآ  نآ  طسوت  هک  میتخاس  ییاهفرظ  زین  موم  ناـمه  زا  میتخاـس و  یـضوح  یتشک  بناـج  کـی 
همه تسا  ناوارف  اجنآ  رد  هک  تسیاهشیر  زا  هک  يدایز  ینیچ  یبوچ  یتشک  رد  نامدوخ  كاروخ  يارب  دعب  میماشایب . نآ  زا  میدش  هنـشت 

هب ار  شرگید  رس  هتسب و  نامسیر  کی  ار  یتشک  رس  کی  میتفاب و  تخرد  يهشیر  زا  مکحم  نامسیر  ود  سپس  میداد ، رارق  یتشک  رد  ار 
دش ادیپ  ایرد  دم  هکنیا  ات  میدیشک  ار  ایرد  دم  راظتنا  دش  مامت  راک  نیا  نوچ  میتسب و  یگرزب  تخرد  هب  ار  نامسیر  نآ  رگید و  نامـسیر 

میدروآ اج  هب  ار  يادخ  دمح  هدش و  لاحشوخ  تفرگ ؛ رارق  بآ  يور  ام  یتشک  هحفص 190 ]  ] هک يروط  هب  دومن ، يدایز  هب  ور  بآ  و 
نآ میدش و  نآ  ندومن  تکرح  هجوتم  تقو  نآ  دـنکیمن . تکرح  نکل  تسا  بآ  يور  یتشک  میدـید  یلو  میدـش  یتشک  راوس  مامت  و 
هک دوش  هدایپ  تساوخ  اهرسپ  زا  یکی  میدرکیم . زاب  ار  نآ  ندش  راوس  زا  سپ  تسیابیم  میدوب و  هتسب  تخرد  هب  هک  دوب  ینامسیر  نیا 

دوبر و وا  تسد  زا  ار  نامـسیر  هعفدـکی  ایرد  جوم  درک ، زاب  ار  نامـسیر  رـس  دـش و  هدایپ  درک و  یتسد  شیپ  ردام  دـنک ، زاب  ار  نامـسیر 
هلان هب  ندرک و  هیرگ  ندز و  دایرف  هب  درک  عورـش  دـنام و  هریزج  نآ  رد  هراچیب  نز  نآ  دیـسر . ایرد  طسو  هب  دـمآرد و  تکرح  هب  یتشک 
رظن تفر و  یتخرد  يور  هراچیب  نآ  هک  میدید  میدش و  رود  ام  دوبن و  وا  يارب  یجالع  چیه  ندـیود  فرط  نیا  فرط و  نآ  ندـمآ و  رد 
دایز ناشبارطضا  هیرگ و  دندش و  دیما  ان  ردام  زا  هک  اهرسپ  میدش . بئاغ  شرظن  زا  ام  هک  یتقو  ات  تخیریم  کشا  درک و  ام  هب  ترـسح 

ار اهنآ  ایرد  سرت  میدیـسر ، اـیرد  طـسو  هب  نوچ  نکل  دـشیم  هدیـشاپ  ملد  تاـحارج  يور  رب  هک  دوب  یکمن  اـیوگ  ناـشیا  هیرگ  دـش و 
میدوب هنهرب  همه  هک  ییاج  نآ  زا  میدـمآ و  دورف  هدیـسر  ایرد  رانک  هب  هک  یتقو  اـت  دوب  تکرح  رد  زور  تفه  اـم  یتشک  درک و  تکاـس 

رب مدوخ  هاگنآ  تفرگ . هحفـص 191 ]  ] ارف ار  ملاع  بش  یکیرات  دش و  بورغ  هکنیا  ات  میدـنام  اجنامه  میتشادـن . ار  یفرط  هب  نتفر  يور 
شتآ يوس  هب  دوخ  متـشاذگ و  یتشک  نآ  رد  ار  اهرـسپ  مدید . رود  زا  ار  شتآ  ینـشور  متخادنا و  رهـش  يور  هب  يرظن  مدمآرب و  يدنلب 

دوخ اب  هک  بهشا  ربنع  يردق  نم  دمآ . نوریب  هناخ  زا  يدرم  مدیبوک ؛ ار  رد  مدیسر ؛ تشاد  یلاع  یهاگرد  هک  ياهناخ  ردب  ات  مداتفا  هارب 
حبـص مدیناشوپ و  اهنآ  هب  ار  اهـسابل  مدناسر و  دوخ  نادنزرف  هب  ار  دوخ  متـشگرب و  اروف  متفرگ و  شرف  سابل و  دنچ  مداد و  وا  هب  متـشاد 

ات میروآیم  میتشاد  یتشک  رد  هک  ار  ییاهربنع  میتفریم  هتشادرب و  یلاوج  اهبش  متفرگ و  ياهرجح  ارـس  نیا  رد  مدروآ و  رهـش  هب  ار  اهنآ 
نکیل منکیم ، تراجت  مربیم و  رسب  اهرسپ  اب  اجنیا  رد  هک  دوشیم  لاسکی  نونکا  میتخاس و  مهارف  ار  یگدنز  بابسا  هدروآ و  ار  یمامت 

تقر هیـضق  نیا  ندینـش  زا  دیوگ : يوار  مهودـنا . نزح و  یتحاران و  رد  وا  یگراچیب  سکیب و  هروجهم و  نز  نآ  يرود  زا  زور  بش و 
ریدقت يهرگ  همکح » هریداقمل و  ریغم  هریبدت و ال  هللا و  ءاضقل  دار  ال  : » متفگ سپس  مداتفا . هیرگ  هب  هک  یمسق  هب  داد  تسد  نم  هب  یمامت 
ناتـسآ هب  ار  دوخ  وت  رگا  متفگ : هاگ  نآ  داد . رییغت  دوشیمن  يرگ  هراـچ  هب  ار  یهلا  مکح  درک و  زاـب  ناوتیمن  ریبدـت  تشگنا  رـس  هب  ار 

دنک و جالع  وت  درد  هک  تسا  دیما  يرادب  هضرع  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  لد  درد  یناسرب و  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  متـشه  ماما  سدق 
. دنکیم کمک  يرای و  وت  هب  تسا و  ناسکیب  هانپ  وا  اریز  یسرب و  دوخ  دوصقم  هب  وت  و  هحفص 192 ]  ] دوش فرطرب  وت  هودنا  مغ و  نیا 

ناتـسآ هب  هدایپ  دزاسب و  صلاخ  يالط  زا  یلیدنق  غارچ  کی  صالخا  يور  زا  هک  درک  دهع  ادـخ  اب  تشاذـگ و  رثا  وا  رد  نم  نخـس  نیا 
لیصحت یبوخ  يالط  زور  نامه  تساوخرب و  اروف  سپ  دنک . بلط  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  ار  دوخ  يهجوز  دوش و  فرشم  ترـضح  نآ 

دومیپ ار  نابایب  هار  یتشک  زا  ندش  هدایپ  زا  دعب  داهن و  هاربور  تسشن و  یتشک  هب  شرسپ  ود  اب  تخاس و  الط  زا  یلیدنق  نآ  زا  دعب  درک و 
وا هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  سدق ، ناتـسآ  یلوتم  دشیم  دراو  هک  يزور  نآ  بش  دیـسر . سدـقم  دهـشم  هب  ات 
هب نابـصنم  بحاص  زا  یعمج  اب  یلوتم  دش  هک  حبـص  اذل  ینک . لابقتـسا  وا  زا  یتسیاب  وت  دیآیم  ام  ترایز  هب  یـصخش  کی  ادرف  دومرف :
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هدروآ هک  یلیدنق  دندومن و  نیعم  وا  يارب  یلزنم  دندرک و  دراو  مامت  مارتحا  هب  اهرـسپ  اب  ار  درم  نآ  دـندمآ و  نوریب  رهـش  زا  وا  لابقتـسا 
تشذگ و بش  زا  ياهراپ  ات  دش  اعد  ترایز و  لوغـشم  فرـشم و  رهطم  مرح  هب  درک و  لسغ  درم  نآ  دـندومن . بصن  دوخ  لحم  رد  دوب 

تولخ ار  مرح  نوچ  دنتفر . دنتسب و  شیور  هب  ار  رد  دنام و  اجنآ  رد  هک  درم  نآ  ریغ  هب  دندرک  نوریب  رد  نتـسب  يارب  ار  مدرم  مرح  مادخ 
مهاوخیم ار  ماهجوز  ماهدمآ  نم  هک  ندومن  لد  درد  راهظا  هحفص 193 ]  ] هیرگ و يراز و  عرضت و  هب  رهطم  ربق  روضح  درک  عورـش  دید 

باوخ هب  شمـشچ  تشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  داد و  تسد  يو  هب  یگتـسخ  لاح  تشذـگ . بش  زا  ثلث  ود  ات  درک  عرـضت  لاح  نآ  هب  و 
نم دیامرفیم : هک  تسا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  سدقم  دوجو  دید  درک ، هاگن  تشادرب ، رس  زیخرب ! دیوگیم : یسک  دینـش  هاگان  تفر ،

، تسا هتـسب  اـهرد  موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  دـیوگیم ، نک . تاـقالم  ار  وا  زیخرب و  تسا  مرح  نوریب  نوـنکا  ماهدروآ و  ار  ترـسمه 
ره هب  مدش  هناور  هتساوخرب  سپ  دیاشگب . ار  هتسب  ياهرد  دناوتیم  تسا ، هدروآ  رود  هار  زا  ار  ترسمه  هک  یـسک  دومرف : مورب ؟ هنوگچ 

هریزج رد  هک  مدید  یتئیه  نامه  هب  كانتشحو و  ار  وا  داتفا ، مرسمه  هب  ممـشچ  ناهگان  متفر ، نوریب  قاور  زا  ات  دش  زاب  مدیـسر  هک  يرد 
هب یتدم  هیرگ  يدایز  قارف و  درد  زا  نم  تفگ : يدمآ ؟ اجنیا  هنوگچ  مدیسرپ : میتفرگ . شوغآ  رد  ار  رگیدکی  سپ  دید ، ارم  زین  وا  دوب ،

رون زا  هک  دـش  ادـیپ  ینارون  یناوج  ناهگان  مدرکیم . هلان  مشچ  درد  تدـش  زا  هتـسشن و  اـجنآ  رد  بشما  مدوب و  هدـش  ـالتبم  مشچ  درد 
مـشچ تشذگن  ینامز  تدم  مدرک . نانچ  نم  راذگب . مه  يور  رب  مشچ  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  سپ  دـش  نشور  اهاج  یمامت  شیور 
لاصو هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زاـجعا  هب  درب و  اهرـسپ  دزن  ار  دوخ  رـسمه  درم  نآ  سپ  هحفـص 194 ] . ] مدـید اجنیا  رد  ار  دوخ  مدوشگ 

[. 211  ] دندومن تافو  ات  هدرک  رایتخا  ار  ترضح  نآ  ترواجم  دندیسر و  رگیدکی 

ینیرحب يهبلط 

يدیـس دومرف : دـشیم  فرـشم  قارع  رد  همئا  تابتع  ترایز  هب  تاقوا  رتشیب  هک  هیوضر  رونم  يهضور  مداـخ  يوسوم  دیـس  لـیلج  دـیس 
ایند راک  هک  اریز  یتسه ، ناسارخ  ناطلس  يهسدقم  يهبتع  مادخ  ناراذگتمدخ و  زا  هک  وت  لاحب  اشوخ  دومرف  نم  هب  نیمظاک  رد  یحلاص 

نیرحب رد  نم  تسا : نیا  نآ  مراد و  یتیاکح  راوگرزب  نآ  زا  نم  دـیدرگ و  حالـصا  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  تکرب  هب  نم  ترخآ  و 
، مدمآ نوریب  هسردم  زا  یلغـش  تهج  هب  يزور  هکنیا  ات  مدینارذگیم  یتخـس  رقف و  تیاهن  رد  مدوب و  ملع  لیـصحت  لوغـشم  هسردم  رد 

نم لد  رد  وا  قشع  مدید  ار  وا  ات  نم  دمآ . نوریب  دوب  هسردم  ربارب  هک  یمامح  زا  هزات  وا  داتفا و  تعلط  باتفآ  يرتخد  هب  ممـشچ  ناهگان 
تروص هلمجلاب  تسین . نیرحب  رد  وا  زا  رتلومتم  هک  تسا  يؤلؤل  رصان  خیش  رتخد  وا  هکنیا  زا  لفاغ  مدش . وا  لامج  وحم  تفرگ و  ياج 
یتعامج هک  مدش  راد  ربخ  هکنیا  ات  مدـنام . زاب  هحفـص 195 ]  ] تدابع هثحابم و  هعلاـطم و  زا  تفریمن و  نوریب  مرظن  زا  راـسخر  يرپ  نآ 

رابرد زا  وت  هاکناج  درد  نیا  ياود  هک  متفگ  دوخ  اب  نم  دنراد . ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ناسکیب  نماض  نابیرغ و  ماما  ترایز  مزع 
نآ اب  مه  نم  اذل  يروآ . تسدب  رورس  نآ  يهناخ  تبرش  زا  ار  دوخ  تخـس  ضرم  نیا  تبرـش  دیاب  وت  دسریم و  نامرد  هب  ترـضح  نآ 

، دش بش  مدش . فرـشم  راوگرزب  نآ  سدـق  ناتـسآ  هب  ناضمر  كرابم  هام  ره  لوا  رد  هکنیا  ات  مداهن  هار  هب  ور  هدرک و  تکرح  تعامج 
ییام نامهم  هام  نیا  رد  وت  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  مدیسر . مالـسلاهیلع  همئالا  نماث  ترـضح  قح ، تجح  نآ  تمدخ  باوخ  ملاع  رد 

داد و هیده  ناونع  هب  ناموت  هس  نمب  رفن  کی  مدش  رادیب  نوچ  میروآیم . رب  ار  وت  تجاح  مییامنیم و  نیرحب  يهناور  ار  وت  نآ  زا  دعب  و 
نآ تمدخ  هاگنآ  دیسر  رخآ  هب  ناضمر  كرابم  هام  هکنیا  ات  مدومنیم  مایق  تادابع  تاعاط و  فئاظو  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  مامت  نم 

فرط زا  ناهگان  مدیـسر  نابایخ  نیئاپ  هب  هکنیا  ات  مدمآ  نوریب  هرهطم  يهضور  زا  مدومن و  عادو  ار  رورـس  نآ  مدـش و  فرـشم  ترـضح 
فرـشم مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  باوخ  ملاـع  رد  مدوب و  باوخ  نـآلا  تفگ  نم  هب  دز و  ادـص  مساـب  ارم  یـسک  دوخ  تسار 

مناسریم وت  هب  ار  هجو  ار  نآ  نم  ياهدش  سویأم  نآ  لوصو  زا  يراد و  صخـش  نالف  زا  هک  یبلط  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدـیدرگ .
وت اب  هناخ  ردب  يوریم  نوریب  هناخ  زا  يوشیم و  رادیب  نالا  هک  یسک  هحفص 196 ]  ] نآ هب  یهدب  ناموت  هد  بسا و  کی  هکنآ  طرش  هب 
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نوریب رهش  زا  هدش و  راوس  داد . نم  هب  ناموت  هد  بسا و  کی  درک  لمع  مالـسلاهیلع  ماما  يهدومرف  هب  درم  نآ  سپ  دش . دهاوخ  فداصم 
ماما دوب و  ریحتم  اجنآ  رد  هار  دـس  يهطـساو  هب  هک  دیـسر  نم  هب  يرجات  مدیـسر  دـنیوگیم  قرط  ار  اـجنآ  هک  لوا  لزنم  هب  نوچ  مدـمآ .
دیـس نالف  هب  ار  تدوخ  ناموت  دـصناپ  نالف  عفاـنم  رگا  هک  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  هدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  متـشه 

. درک مهاوخ  تعافش  زین  وت  يهرابرد  مناسریم و  تدصقم  هب  تحص  هب  ار  وت  نم  یهدب  دیآیم  سابل  تئیه و  نالف  هب  ادرف  هک  ینیرحب 
نم داد و  نمب  ناموت  دص  رجات  نآ  سپس  ناهفصا  هب  میتفر  ات  میدرک  تکرح  مه  اب  دومن و  تبحاصم  نم  اب  درک  تاقالم  ارم  ات  رجات  نآ 

، مدوب ـالبق  هک  ياهسردـم  رد  متفر  مدـش و  نیرحب  دراو  یتمالـس  هب  هداـهن و  هاربور  مدرک و  مهارف  ار  دوـخ  يداـماد  بابـسا  هجو  نآ  زا 
دش و هسردم  دراو  دوخ  مدخ  مشح و  اب  تسا  رتخد  نامه  ردپ  هک  ییؤلؤل  يرـصان  خیـش  مدید  ناهگان  تشذگ  زور  دـنچ  مدـش . نکاس 

وت ياپ  تسد و  هنوگچ  تفگ : مدمآرب . عانتما  ماقم  رد  نم  دسوبب ، هک  تخادنا  نم  ياپ  تسد و  يور  ار  شدوخ  دمآ و  نم  دزن  هرـسکی 
نآ تمدخ  باوخ  رد  هتـشذگ  بش  نم  اریز  ماهدش . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تعافـش  رد  لخاد  وت  تکرب  هب  نم  هکنآ  لاح  مسوبن  ار 

هرجح نالف  هسردم و  نالف  يورب  ادرف  دیاب  یهاوخیم  ارم  تعافش  هحفص 197 ]  ] رگا هک  دومرف  نمب  ترضح  نآ  مدش  فرشم  راوگرزب 
وت عیفش  نم  یهدب  وا  هب  ار  ترتخد  رگا  تسا . ناهاوخ  ار  وت  رتخد  هتشگرب و  لاح  دوب و  هدمآ  نم  ترایز  هب  رهش  نیا  لها  زا  يدیس  هک 

مالسلاهیلع متشه  ماما  زاب  نآ  زا  دعب  درک . جیوزت  نمب  ار  رتخد  نآ  رصان  خیش  هک  دوب  نیا  نُوَنب » َو ال  ٌلام  ُعَْفنی  ال   » هک يزور  رد  موشیم 
ملاـع رد  ار  راوگرزب  نآ  زاـب  مدومن . فقوت  اـجنآ  رد  لاـسکی  متفر و  فجن  هب  نم  سپ  فجن . يوس  هب  ورب  دومرف : مدـید ، باوـخ  رد  ار 

ات متسه  نیمظاک  رد  نم  کنیا  دسرب و  وت  هب  نم  رما  زاب  ات  نیمظاک  رد  لاس  کی  شاب و  البرک  رد  لاسکی  دومرف : هک  مدرک  ترایز  ایؤر 
[. 212 . ] دیامرف رما  هچ  دعب  دوش و  مامت  لاسکی  هکنیا 

دیشخبب نمب  ار  وا 

ناتـسآ رد  شارف  تمدـخ  هب  لاس  داتفه  بیرق  هک  يدهـشم  یناسارخ  یلع  دـمحم  دوخ  دـلاو  زا  مهد  باب  رد  خـیراوتلا  بختنم  بحاص 
مه ياهمادخ  زا  یکی  مدوب  هدـش  فرـشم  يوضر  ناتـسآ  یـشارف  تمدـخ  هب  نم  هک  لئاوا  رد  دـنکیم : لقن  هدوب  رختفم  يوضر  سدـق 

هحفـص 198]  ] درم نآ  دنتـسبیم  ار  رهطم  مرح  برد  سدق  ناتـسآ  رد  شتمدـخ  ياهبـش  نوچ  دوب و  دـباع  دـهاز و  يدرم  هک  مکیـشک 
دنیوگیم ظافحلا  راد  ار  اجنآ  دـشیم و  هتـسب  رد  هک  یقاور  ناـمه  رد  هکلب  دـباوخب  تفریمن  هاگـشیاسآ  هب  مادـخ  ریاـس  دـننام  حـلاص 

هلمجلا یف  ات  تشاذـگیم  رد  يهبتع  هب  ار  دوخ  رـس  درکیم  ادـیپ  تلاسک  دـشیم و  هتـسخ  هاـگ  ره  دـشیم و  تداـبع  دُّهََجت و  لوغـشم 
. دـسریم شـشوگ  هب  رهطم  حیرـض  رد  ندـش  زاب  يادـص  هاگان  دوب  هتـشاذگ  هسدـقم  يهبتع  رب  ار  شرـس  یبش  دوش . فرطرب  شتلاـسک 

دیاش هکنیا  لایخب  دونشیم  ار  حیرض  رد  ندش  زاب  يادص  ات  هدوب ) يرادیب  ای  باوخ  رد  هک  تسین  مرطاخ  رد  یلو  درک  لقن  میارب  مردپ  )
ناهگان دنک  ربخ  ار  مادخ  گرزب  ینعی  کیشک  رس  دورب  دزیخیم  رب  اروف  دناهتسب . ار  رد  دوب و  هدنام  مرح  رد  یسک  مرح  نتسب  رد  تقو 

بانج نآ  دش و  زاب  تسا  هدایسلا  رادب  ظافحلا  راد  زا  هک  يرد  دمآ و  نوریب  مرح  زا  يراوگرزب  کی  دش و  زاب  رهطم  مرح  برد  دنیبیم 
اب مه  نم  داتسیا . ناویا  بل  الط و  ناویا  هب  دیسر  ات  دش  نوریب  هدایـسلا  راد  زا  ات  متفر  شرـس  تشپ  مه  نم  دیوگیم : تفر . هدایـسلا  رادب 
نآ دنداتـسیا . ترـضح  نآ  ربارب  رد  عوضخ  لاح  اب  دـندمآ و  بدا  لامک  اب  رفن  ود  مدـید  سپـس  مداتـسیا ، بارحم  کیدزن  بدا  لاـمک 

تشپ سدقم  نحـص  رد  هک  يربق  هب  هراشا  دیربب و  نوریب  نم  راوج  زا  ار  ثیبخ  نیا  ار و  ربق  نیا  دیفاکـشب  دومرف  رفن  ود  نآ  هب  ترـضح 
نیشتآ ریجنز  هحفص 199 ]  ] هکیلاح رد  ار  یصخش  دنتفاکش و  ار  ربق  اهگنلک  اب  رفن  ود  نآ  مدید  مدرکیم . هدهاشم  نم  درک و  دوب  هرجنپ 

نآ بناجب  ار  دوخ  يور  صخش  نآ  هاگان  دندربیم . نابایخ  الاب  فرطب  سدقم  نحـص  زا  ناشک  ناشک  دندروآ و  نوریب  دوب  شندرگ  هب 
رود هار  زا  ارم  مدرک  تیصو  مه  نیمه  رطاخ  هب  متسنادیم و  راکهانگ  رـصقم و  ار  دوخ  نم  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  درک و  راوگرزب 

نآ تفگ ، ار  نخس  نیا  ات  مدش . هدنهانپ  امشب  تسا و  شمارآ  تینما و  راوگرزب  امـش  راوج  رد  اریز  دننک . نفد  امـش  راوج  رد  دنروایب و 
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رد ندرک  زاـب  يارب  مادـخ  کیـشک و  رـس  نوچ  رحـس  دوشیم . شوهیب  تیاـکح  لـقان  ار . وا  دـینادرگرب  دوـمرف : رفن  ود  نآ  هب  ترـضح 
موحرم دنکیم . لقن  ار  هیضق  وا  دندروآیم و  شوهب  ار  وا  سپ  تسا ، هداتفا  نیمز  يور  رب  شوهیب  یچکیـشک  درم  نآ  دننیبیم  دنیآیم ،
[. 213 . ] میدید دوخ  مشچ  هب  ار  ربق  شبن  راثآ  ام  داد و  ناشن  ام  هب  دوب  هدید  هک  یلحم  نآ  هب  مادخ  یعمج  وا و  اب  نم  تفگ : مردپ 

ترضح تمحرم 

: تسا هدومرف  دوخ  عیبرلا  رهز  باتک  رد  امهریغ  ةاجنلا و  تاماقم  هینامعن و  راونا  باتک  بحاص  هرس  سدق  يرئازج  هللا  ۀمعن  دیس  موحرم 
هار زا  تفه ، دصکی و  رازه و  لاس  رد  تعجارم  ماگنه  مدش  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز  هب  فرـشم  نم  هک  ینامز 
لاس دودح  رد  لبق  لاس  دنچ  هک  درک  لقن  نم  يارب  ءاحلص  تاداس و  لضافا  زا  یکی  دابآ  رتسا  رد  مدرک . روبع  هحفص 200 ]  ] دابآ رتسا 

هک دـندرب ، ار  يرتخد  هلمج  زا  دـندرک . ریـسا  ار  اهنز  هدرب و  ار  مدرم  لاوما  دـندروآ ، موجه  دابآرتسا  هب  نمکرت  يهفئاط  داتـشه ، رازه و 
درکیم و هیرگ  رتخد  قارف  رد  بش  زور و  دـش  راـتفرگ  ياهیلب  نینچ  هب  نزریپ  نآ  نوچ  تشادـن و  يدـنزرف  وا  زا  ریغب  شاهراـچیب  رداـم 
، دنک ترایز  ار  وا  هک  یـسک  يارب  تسا  هدش  تشهب  نماض  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ترـضح  تفگ  دوخ  اب  هکنیا  ات  تشادن . رارق  مارآ و 
زا ار  دوخ  رتخد  مورب و  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  نم  هک  تسا  بوخ  سپ  دوشن . نم  هب  نم  رتخد  نتشگرب  نماض  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ 
نآ زا  اما  دومنیم . بلط  ار  دوخ  رتخد  درکیم و  اعد  دیسر و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  درک و  تکرح  هک  دوب  نیا  مهاوخب ؛ ترـضح  نآ 

اراخب رد  دشورفب و  ات  درب  اراخب  رهـش  هب  ار  رتخد  رجات  نآ  دنتخورف و  ییاراخب  رجات  هب  يزینک  ناونعب  دـندوب  هدرک  ریـسا  ار  رتخد  فرط 
دش هتـسخ  هکنیا  ات  دنزیم  اپ  تسد و  دوشیم و  قرغ  دراد  یمیظع  يایرد  رد  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  راجت  زا  یحلاص  نمؤم و  صخش 

. تفای تاجن  ایرد  زا  دیـشک و  نوریب  بآ  نوریب  زا  ار  وا  درک و  زارد  تسد  دـش و  ادـیپ  يرتخد  دـید  هاگان  دوش  كـاله  دوب  کـیدزن  و 
يهرجح يولج  هکنیا  اـت  دوب  ناریح  رکفتم و  باوخ  نآ  زا  زور  نآ  نکل  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  درک و  رکـشت  راـهظا  رتخد  نآ  زا  رجاـت 
یهاوخب وت  رگا  مشورفب و  ار  وا  مهاوخیم  مراد و  يزینک  نم  تفگ : دمآ و  يو  دزن  یـصخش  هاگان  هک  دوب  دوخ  هحفص 201 ]  ] یتراجت

باوخ رد  بشید  هک  تسا  يرتخد  نامه  دید  داتفا  رتخد  هب  نمؤم  نآ  مشچ  ات  تشاد  هضرع  وا  رب  ار  رتخد  سپـس  نک و  يرادیرخ  ار  وا 
ار دوخ  لاح  حرـش  رتخد  دیـسرپ . وا  بسن  بسح و  وا و  لاح  زا  دروآ و  هناـخ  هب  دـیرخ و  ار  وا  ماـمت  بجعت  یلاحـشوخ و  اـب  دوب  هدـید 
: تفگ رتخد  نآ  هب  سپ  تسا  هعیش  هنمؤم و  رتخد  هک  دیمهف  هدش و  نیگمغ  رتخد  يهصق  ندینش  زا  رجات  نمؤم و  درم  درک . نایب  الصفم 

رایتخا رهوش  ناونعب  دوخ  يارب  یهاوخب  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  وت  مراد و  رـسپ  راهچ  نم  اریز  شابم  نیگمغ  تحاران و  تسین و  وت  رب  یکاب 
راهچ نآ  زا  یکی  سپ  دربب . مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ترایز  سدقم و  دهشم  هب  دوخ  اب  ارم  هکنیا  نآ  طرش و  کی  هب  تفگ : رتخد  نک .
نماث ترـضح  یـسوب  هبتع  مزع  هب  تشادرب و  ار  دوخ  يهجوز  هاگنآ  دروآرد  دوخ  حاکن  يهلاـبحب  رتخد  درک و  لوبق  ار  طرـش  نیا  رـسپ 

دیناسر و سدقم  دهشم  هب  ضرم  لاحب  ار  وا  دوب  یمسق  ره  هب  رهوش  دش و  رامیب  هار  نیب  رد  رتخد  نکل  دومن . تکرح  مالـسلاهیلع  همئالا 
ترضح مرح  رد  دمآیمن . رب  وا  يراتسرپ  يهدهع  زا  نکل  دیدرگ و  يراتسرپ  لوغشم  دوخ  دومن و  هراجا  رایتخا و  تنوکـس  يارب  ییاج 

نیا نوچ  هحفص 202 ] . ] دیامن شرامیب  يهجوز  يراتسرپ  هجوت و  ات  دوش  ادیپ  ینز  هک  درک  تساوخرد  یلاعت  يادخ  زا  مالسلاهیلع  اضر 
ار ینزریپ  تسا  يوضر  فیرـش  مرح  ياهقاور  زا  یکی  هک  هدایـسلا  راد  رد  دمآ  نوریب  فیرـش  مرح  زا  دیبلط و  ادخ  هاگرد  زا  ار  تجاح 
وا يراتسرپ  زا  دوخ  نم  هدش ، رامیب  مراد  ینز  مبیرغ و  یـصخش  نم  ردام ! يا  تفگ : نزریپ  نآ  هب  دوریم . دجـسم  بناج  هب  ور  هک  دید 

: تفگ باوج  رد  مه  نز  نآ  یئامنب . نم  يهضیرم  زا  يراتـسرپ  ادخ  يارب  ییایب و  نم  دزن  يزور  دـنچ  یناوتب  رگا  مراد  شهاوخ  مزجاع 
اب سپس  میآیم . هعاطلا  ضرتفم  ماما  نیا  يدونشخ  ضحم  لاح  مرادن و  مه  ار  یسک  ماهدمآ و  ترایز  هب  متسین و  رهش  نیا  لها  مه  نم 

يور تفر و  رتسب  کیدزن  نزریپ  دوب . هدیـشوپ  ار  دوخ  يور  درکیم و  هلان  دوب و  هداتفا  رتسب  رد  هضیرم  هک  یلاح  رد  دـنتفر  لزنم  هب  مه 
نیا مسق  ادخ  هب  هک  دز  دایرف  قوش  زا  دـید  ار  رتخد  ات  نزریپ  تخوسیم . شقارف  زا  هک  تسوا  دوخ  رتخد  هضیرم  نآ  دـید  درک  زاب  ار  وا 
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رتخد ردام و  هاـگنآ  تسا  نم  رداـم  نیا  هک  دـمآرد  هیرگ  هب  دـید  دوخ  نیلاـب  رد  ار  دوخ  رداـم  درک  زاـب  مشچ  اـت  رتخد  تسا . نم  رتخد 
هحفص 203] [. ] 214 . ] دندومن یلاحشوخ  ترسم و  راهظا  هیلع  هللا  تاولص  متشه  ماما  ياهتمحرم  زا  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی 

ناهانپیب هانپ 

اـضر ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یناسک  هب  متـشاد  ینمـشد  بصعت و  یلیخ  یناوج  ناوا  نامز  رد  نم  تفگ : قازرلا  دـبع  نب  روصنم  وبا 
راوز هار  رس  ساسا  نیمه  رب  منک و  تیذا  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  راوز  هک  متسب  دهع  مدوخ  اب  رطاخ  نیمه  هب  دنتفریم و  مالسلاهیلع 
مدوب هدـمآ  نوریب  راکـش  ناونعب  يزور  مدرکیم . هنهرب  ار  اـهنآ  متفرگیم و  ار  اـهنآ  بابـسا  لوپ و  مدـشیم و  اـهنآ  ضرتعم  متفریم و 
دیدرگ نم  يزات و  هجوتم  وهآ  درک . بیقعت  ار  وهآ  نآ  يزات  مداتـسرف  وهآ  دیـص  يارب  ار  دوخ  يزات  دمآ  مرظن  هب  رود  زا  ییوهآ  هاگان 

يزات هداتسیا و  راوید  رانک  وهآ  مدید  ُدْهَْفلا » َفَقَو  َو  ُلاَزَْغلا  َفَقَوَف   » دوب مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ربق  رود  هک  يراوید  هب  دش  هدنهانپ  و 
دوخ دوش و  وهآ  کیدزن  دیص  تهج  يزات  هک  مدرک  یششوک  ره  نم  دوریمن . شیپ  وهآ  دیص  يارب  ادبا  تسا و  هداتسیا  وا  ربارب  رد  زین 

وا يوس  هب  يزات  دـشیم ، رود  دوب  راوید  رانک  هک  دوخ  ياـج  زا  تقو  ره  وهآ  نکل  تشادیمن ، رب  مدـق  زا  مدـق  دـشن و  دـناسرب  وا  هب  ار 
هک یخاروس  زا  وهآ  هرخالاب  تشگیم ، رب  يزات  دناسریم و  راوید  هب  ار  دوخ  زاب  تسوا  لابند  هک  دـشیم  يزات  هجوتم  ات  وهآ  تفریم .

اجنآ مدـش و  لخاد  تسا  رهطم  ربق  رود  راوید  راـهچ  ینعی  دهـشم  طاـیح  هب  مه  نم  دـش . لـخاد  دوب ، فیرـش  دهـشم  راوید  طاـیح و  هب 
نم تفگ : هحفـص 204 ] [ ؟ دـش هچ  دـمآ  اجنیا  هب  نآلا  هک  ار  ییوهآ  متفگ : متفرگ . ار  وهآ  غارـس  وا  زا  مدرک  تاقالم  ار  ئِْرقُم   ْ رـصنوبا

ار وهآ  یلو  مدید  ار  وا  تالوضف  وهآ و  ياپ  ياج  رثا  متفر  دوب  هدش  لخاد  نآ  زا  وهآ  هک  یخاروس  هب  متفر و  وهآ  لابند  مدیدن . ییوهآ 
نیا تشادـن ، مدـش  دراو  نم  هکنآ  زج  یخاروس  راوید  نآ  اریز  دوشیم  بئاغ  نم  رظن  زا  یلو  تسه  اـجنیا  رد  وهآ  هک  مدـیمهف  مدـیدن .

ضرتعم دعب  هب  خیرات  نیا  زا  متـسب  رذن  دهع و  دوخ  يادخ  اب  هیـضق  نیا  زا  دـعب  متـشگرب . سپ  تسا  قح  رب  ماما  نیا  دراد و  يرـس  امتح 
نیا بحاص  هب  دـمآیم  شیپ  نم  يارب  یمهم  رما  تقو  ره  هصق ، نیا  زا  دـعب  منک و  ناسحا  یبوخ و  اهنآ  هب  هکلب  موشن  فیرـش  ربق  راوز 
ماما اقآ  رطاخ  هب  لاعتم  يادـخ  مدرکیم ، تساوخرد  ار  دوخ  تجاـح  متفریم و  راوگرزب  نآ  تراـیز  هب  مدربیم و  هاـنپ  فیرـش  دهـشم 

دیـسر غولب  دحب  نوچ  نکل  داد  يزور  ارم  یلاعت  قح  متـساوخ و  يرـسپ  لاعتم  يادخ  زا  دومنیم . هدروآرب  ارم  تجاح  مالـسلاهیلع  اضر 
ًۀَجاَح َكاَنُه  َهَّللا  ِلَأْسَأ  َْمل  . » دومرف يزور  نمب  يرـسپ  هرابود  مدیبلط . رگید  رـسپ  کی  راگدرورپ  زا  رهطم و  ربق  دزن  متفر  زاب  دش . هتـشک 
تزع راـگدرورپ  زا  یتجاـح  نم  هک  دوـب  هدـشن  نونکاـت  ماَـلَّسلا ». اَِـهنِکاَس  یَلَع  ِدَهْـشَْملا  اَذَـه  ِۀَـکََرب  ْنِم  ِیل  َرَهَظ  اَـم  اَذَـهَف  ِیل  اَـهاَضَق  اَّلِإ 

. تسا هدوـمرف  تمحرم  نم  هب  رهطم  هحفص 205 ]  ] ربق فیرـش و  دهـشم  بحاص  تکربب  یلاعت  ياده  هکنیا  رگم  مشاب  هدرک  تساوخرد 
[. 215]

هدنامرد رتخد 

ياهاتـسور زا  یکی  رد  تسا : نیا  هک  هدومرف  لقن  ياهیـضق  ریپ  رتکد و  يهرظانم  دوخ  ياهب  رپ  باتک  رد  هرـس  سدق  داژن  یمـشاه  دیهش 
نآ سوسحم  رثا  هک  ددرگیم  یتخـس  ضرم  راچد  یگلاس  تشه  نس  رد  ًابیرقت  يرتخد  اجنآ  مرتحم  دنمتورث و  يهداوناخ  رد  ناردنزام 

دـندربیم و فورعم  ياهرتکد  دزن  رهـش  رد  ار  وا  ضیرم  يهداوناخ  دوب . تروص  يدرز  هداـعلا و  قوف  طرفم و  فعـض  بت و  هضراـع و 
لباب يراس و  هب  ار  ضیرم  اجنآ  زا  اذل  دوشیمن ، هتفرگ  تاجلاعم  همه  نآ  زا  ياهجیتن  نیرتمک  یلو  دـنهدیم  ماجنا  مه  يدایز  تاجلاعم 
نیدب دنیبیمن . يرثا  هدئاف و  زاب  یلو  دـننکیم  هعجارم  اجنآ  روهـشم  يابطا  هب  هدرب و  تسا  لامـش  يزکرم  ياهناتـسرهش  زا  رهـش  ود  هک 

دوشیم و لیکـشت  ضرم  صیخـشت  يارب  یکـشزپ  ياروش  نارهت  رد  راب  نیلوا  يارب  دـنربیم و  نارهت  هب  اـجنآ  زا  ار  روبزم  ضیرم  تهج 
یلو هحفـص 206 ] . ] دـندرگیم رب  دوخ  هدـب  روتـسد  نتفرگ  اب  اهنآ  هداد و  ضیرم  هداوناخ  هب  ار  همزال  تاروتـسد  قیقد  تاـنیاعم  زا  سپ 
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رد ار  وا  يرادرب  سکع  زا  سپ  هدرب  نارهت  هب  ار  وا  رگید  راب  ظاحل  نیدب  دننکیمن . هدهاشم  ضیرم  لاح  رد  یسوسحم  توافت  هنافسأتم 
تحت ار  روبزم  ضیرم  یکشزپ  نویسمک  نیمود  روتسد  هب  انب  هدرک و  يرتسب  تسا  نارهت  روهشم  ياهناتـسرامیب  زا  هک  هیمجن  ناتـسرامیب 
راچان دننیبیم  هتـشذگ  دـننام  ار  دوخ  ضیرم  لاح  دوخ ، نکـسم  هب  تعجارم  لمع و  زا  سپ  راب  نیا  رد  اما  دـنهدیم . رارق  یحارج  لمع 

زاب بجعت  لامک  اب  اما  ددرگیم  ماجنا  یحارج  لمع  مود  راب  يارب  دوشیم و  يرادربسکع  هرابود  هدرب  نارهت  هب  ار  ضیرم  موس  راب  يارب 
نارهت هب  ضیرم  يهداوناخ  هک  راب  نیمراهچ  يارب  هصالخ  دوشیمن !! سوسحم  ضیرم  لاـح  رد  یتواـفت  دوخ  لـحم  هب  تعجارم  زا  سپ 

نویـسیمک یبـط و  ياروش  همه  نآ  ندوـمن و  هعجارم  نارهت  فورعم  ءاـبطا  رتـشیب  هب  ندرک و  لـمع  هبترم  ود  زا  سپ  دـننکیم  تعجارم 
سپ ضیرم  يهداوناخ  هک  یعطق  يهجیتن  اهنت  هدینـش و  سأی  باوج  ندرک  جرخ  ناموت  رازه  هدزناپ  هب  کیدزن  ندش و  لیکـشت  یکـشزپ 
هتبلا دنیامنب !! دیما  عطق  شاهجلاعم  زا  دنـشاب و  دوخ  رتخد  گرم  راظتنا  هب  دیاب  هکنیا  دندروآیم . تسدب  اهتراسخ  تامحز و  همه  نیا  زا 

تحاران هجرد  هچ  ات  باوج  نیا  ندینش  اب  فازگ  غلابم  نآ  فرـص  تقـشم و  جنر و  همه  نآ  زا  سپ  مرتحم  يهداوناخ  کی  هک  تسادیپ 
. دنربیم رـسب  رتخد  گرم  راظتنا  رد  نآ  ره  دننادرگیم و  رب  دوخ  یگـشیمه  نکـسم  هب  ار  ضیرم  رثأت  ایند  کی  اب  هدش و  هحفص 207 ] ]
هدز و تلفغ  دارفا  هب  ار  دوخ  تردق  دهاوخیم  رداق  يادخ  هک  ییاجنآ  زا  دوش  رادـیب  نارگ  باوخ  زا  رورغم  رـشب  نیا  هک  ییاجنآ  زا  اما 
هک يدادعتـسایب  ياهزغم  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  دهدب . ناشن  دناهدرک  شومارف  ار  دوخ  ياناوت  راگدیرفآ  رابکی  هک  ییاهنآ 

تـسد اج  همه  زا  هک  یـضیرم  نامه  دنک  تجح  مامتا  تسا  هدرب  ادخ  یتح  زیچ  همه  دای  زا  ار  اهنآ  تیدام  يایند  شارخ  شوگ  ياغوغ 
هتفرگ ددم  بیغ  ملاع  زا  ایوگ  بیجع  هداعلا و  قوف  فعض  نامه  رد  دربیم  رس  هب  دوخ  گرم  راظتنا  هب  نآلا  دش و  هدز  وا  يهنیـس  هب  در 

ضیرم اریز  دوشیم  یقلت  ییانتعایب  لامک  اب  نخـس  نیا  یلو  تسا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  یقیقح  بیبط  دیربب  دهـشم  هب  ارم  دیوگیم : و 
دنچ لیکـشت  صـصختم و  حارج و  فورعم و  رتکد  اههد  هب  هعجارم  زا  سپ  هدـیدرگ و  ماـجنا  وا  يهجلاـعم  يارب  یبط  تیلاـعف  رثکادـح 
اذـل تسا  لوبق  لباق  ریغ  اعطق  مدرم  رتشیب  رظن  هب  يداع  ریغ  يونعم و  قیرط  زا  مهنآ  یحارج  لـمع  یکـشزپ و  نویـسیمک  یبط و  ياروش 
دارفا مومع  دیدش  ياهتفلاخم  ربارب  رد  ردام  کی  تقفاوم  یلو  دـیدرگن  عقاو  لابقتـسا  دروم  شاهتخوس  لد  ردام  فرط  زا  زج  نخـس  نیا 

ات ار  ضیرم  هک  دندوب  دقتعم  قافتالاب  دنتشاد  یعالطا  ضیرم  لاح  زا  هک  یناسک  مامت  هکنآ  اب  هناتخبشوخ  اما  تشاد !؟ دهاوخ  يرثا  هچ 
هدیدرگ عقاو  دییأت  دروم  مه  دهـشم  هب  ءابطا  اهرتکد و  فرط  زا  هیرظن  نیا  بجعت  لامک  هحفص 208 ]  ] اب درب و  ناوتن  هدنز  مه  دهشم  هب 

ار وا  رادید  دندوب و  هتسش  ضیرم  زا  تسد  هداوناخ  نآ  دارفا  مامت  هکیلاح  رد  هدرک  ار  دوخ  راک  شردام  رارـصا  يراشفاپ و  زاب  یلو  دوب 
كرت ار  رهـشهب  سدقم  دهـشم  دصقب  هدیرخ  راطق  طیلب  هدروآ و  دهـشم  هب  ار  دوخ  ضیرم  رتخد  ردام  دنتـشادنپیم . تاقالم  راب  نیرخآ 
یعطق دـعب  تعاـس  دـنچ  يارب  رثکادـح  ار  ضیرم  گرم  هک  نآ  تلع  هب  هاگتـسیا  نادـنمراک  رهـشهب  رد  هک  دوـشن  شوـمارف  اـما  تـفگ .
يهپوک کی  رد  دش و  هداد  طیلب  هرخالاب  هداوناخ  نآ  مارتحا  تیصخش و  ظاحل  هب  یلو  دندومن  يراددوخ  طیلب  نداد  زا  ادتبا  دنتسنادیم 

راـطق سیئر  هار  نیب  رد  دـنداد . رارق  دـندوب  هارمه  هب  وا  يراتـسرپ  يارب  رگید  نز  هس  شرداـم و  هک  یتلاـح  رد  ار  ضیرم  رتـخد  تسبرد 
ياههاگتـسیا زا  یکی  رد  ار  اهنآ  تساوخیم  دـیامنیم و  ضارتعا  هدرک و  شاخرپ  شردام  هب  ضیرم  لاح  ندـید  اب  طیلب  لرتنک  ماـگنه 

وا يهلان  ردام و  يهیرگ  ندید  اب  اما  درم . دهاوخ  اعطق  هار  نیب  رد  دصقمب  ندیـسر  زا  لبق  ضیرم  نیا  تفگیم  اریز  دـیامن  هدایپ  هار  نیب 
رگید نز  هس  کمک  هب  شردام  اب  ار  ضیرم  اجنآ  رد  دیـسر . راسمرگ  هاگتـسیا  هب  راطق  هکنیا  اـت  هدومن  رظن  فرـص  اـهنآ  ندرک  هداـیپ  زا 

هدیزرو و عانتما  طیلب  نداد  زا  شورف  يدصتم  یلو  دومن  هعجارم  یشورف  طیلب  يهشیگ  هب  دهـشم  طیلب  يهیهت  يارب  ار  دوخ  هدرک و  هدایپ 
ار دوخ  رثا  شاهتخوس  رگج  ردام  نازیر  ياـهکشا  هرخـالاب  اـما  درم . دـهاوخ  راـطق  ناـیم  هار  هحفـص 209 ]  ] نیب رد  ضیرم  نیا  تـفگ 

نحص هب  ار  رتخد  راطق  زا  ندش  هدایپ  درجم  هب  دندناسر و  سدقم  دهـشم  هب  هدنز  ار  رتخد  هصالخ  ات  دندومن  يرادیرخ  ار  طیلب  هدیـشخب 
یتلاح رد  دنهدیم . رارق  تسا  هدش  عقاو  مالسلاهیلع  متشه  ماما  رهطم  رس  تشپ  هک  يدالوف  يهرجنپ  تشپ  رد  ار  وا  هدرک و  لمح  گرزب 

زا ار  دوخ  رتخد  لماک  يافـش  نازیر  کشا  لد و  زوس  اب  دراذـگ و  ار  هلان  هیرگ و  يانب  شرداـم  یلو  تسین  يداـع  تلاـح  هب  ضیرم  هک 
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یگتسخ زا  تحارتسا  يارب  مدرم  دسریم ، ارف  بش  تسا . راتـساوخ  همئالا  نماث  تعافـش  هلیـسو و  هب  اناوت  راگدرورپ  ینعی  یعقاو  بیبط 
ار اجنآ  مه  يوضر  سدق  ناتـسآ  ناراذـگتمدخ  نانابـساپ و  دوشیم و  هتـسب  مه  نحـص  مرح و  ياهرد  دـنوریم ، دوخ  لزانم  هب  هنازور 

رتخد رداـم و  نآ  لاـح  زا  یهاـگهاگ  دـندوب و  یناـبهگن  لوغـشم  نحـص  لـخاد  مرح و  نیب  رد  ناـنآ  زا  ياهدـع  اـهنت  دـنیوگیم ، كرت 
رد ضیرم  نآ  هدید  جنر  ردام  دادیم . ناشن  ار  بش  رخاوا  تعاس  دـندشیم . ایوج  دنتـشاد  رارق  يدالوف  يهرجنپ  تشپ  رد  هک  شـضیرم 

ردام نآ  بجعت  لامک  اب  یلو  دوب  هتفر  ورف  یقیمع  باوخ  هب  دوب  وا  دیدش  ياههیرگ  زا  یشان  هک  ياهداعلا  قوف  یگتسخ  رفـس و  جنر  رثا 
هفطاع ایند  کی  هحفـص 210 ]  ] اب هتخیمآ  هک  ییادص  اب  دهدیم  وا  هب  یناکت  هک  دنکیم  سح  دوخ  يهناش  يور  ار  یتسد  ماگنه  نیا  رد 

!!« تسا هدومرف  تیانع  افش  نم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هدش ، بوخ  ملاح  ماهتفای ، افـش  نم  زیخرب  ردام ! ردام ! : » دیوگیم تسا  تبحم  و 
یتحاران ساسحا  هنوگچیه  نودـب  ملاس و  ار  شرتخد  هدرک و  زاب  ار  دوخ  ياهمشچ  ادـص  نیا  ندینـش  اب  ضیرم  نآ  يهدـید  جـنر  رداـم 

هدرک و شغ  هدز و  يدایرف  هلـصافالب  نآ  ندید  اب  هک  دوب  هرظتنم  ریغ  ردقنآ  ردام  نآ  يارب  هرظنم  نیا  یلو  دـید  هتـسشن  دوخ  رـس  يالاب 
سپ دنوشیم و  عمج  شرود  هب  نز  نآ  دایرف  ندینش  اب  دندوب  ینابـساپ  لوغـشم  نحـص  لخاد  رد  هک  یمادخ  دریگیم !! رارق  نیمز  يور 
نیلوا رد  رتخد  نآ  ردام  دنناسریم . ياهناخ  رفاسم  هب  شاهتفای  افـش  رتخد  قافتا  هب  ار  وا  نز  نآ  ندمآ  شوه  هب  هقیقد و  دنچ  نتـشذگ  زا 
ریـسفت گرم  ربخ  ناونعب  فارگلت  نیا  یلو  دـنهدیم  عالطا  شاهداوناخ  هب  یفارگلت  ار  دوخ  يروف  تکرح  ضیرم و  نتفاـی  افـش  تصرف 

رد هداوناخ  نآ  نادـنواشیوخ  کیدزن و  نانز  زا  ياهدـع  عقاو  فالخ  اجیب و  ریـسفت  نیا  لاـبند  هب  دوشیم ، یقلت  ندرم  زا  هیاـنک  هدـش و 
زا رگید  نز  هس  ردام و  قافتا  هب  هتفای  افـش  رتخد  فرط  نآ  زا  دنراذگیم . يرادازع  ناونع  هب  ار  هلان  هیرگ و  يانب  هدـمآ و  عمج  ناشلزنم 

ضیرم رتخد  نآ  گرم  اما  دنهدیم . عالطا  فارگلت  يهلیـسو  هب  نارهت  زا  ار  دوخ  تکرح  رگید  راب  هدرک و  تکرح  نارهت  هب  نامهارمه 
ات دننکیمن ، ادیپ  رتخد  ندوب  هدنز  تایح و  هب  نیقی  مه  مود  فارگلت  ندیـسر  هحفص 211 ]  ] اب هک  دوب  ملـسم  یعطق و  اهنآ  يارب  يردقب 

هداوناخ نآ  دارفا  یعطق  ربخ  نیا  تفایرد  زا  سپ  دـسریم . هداوناخ  نآ  هب  اهنآ  تکرح  رتخد و  یتمالـس  رب  رئاد  یعطق  ربخ  کی  هرخالاب 
لابقتسا دندرکیم ، تعجارم  دهـشم  تنمیم  رپ  رفـس  زا  يدنلبرـس  راختفا و  ایند  کی  اب  هک  دوخ  کچوک  ناوراک  زا  رهـشهب  هاگتـسیا  رد 

دندروآ و لمعب  قیقد  يهنیاعم  وا  زا  هدش و  رضاح  رتخد  نآ  جلاعم  ءابطا  دیدرگ . رشتنم  رهشهب  رد  تعرـس  هب  بیجع  ربخ  نیا  دنیامنیم ،
رد زونه  رتخد  نآ  درذـگیم و  لاس  دـنچ  لاح  ات  هثداح  نیا  عوقو  زا  دـنیامنیم و  قیدـصت  ار  يو  جازم  لـماک  تحـص  قاـفتا  هب  سپس 

رهشهب و رد  رتخد  نآ  جلاعم  ءابطا  دربیم ، رـسب  ییزج  ياهتلاسک  ضراوع  یتح  ياهضراع  هنوگ  چیه  نودب  یتمالـس و  تحـص و  لامک 
ییاهسکع دـنتایح ، لاح  رد  هدـنز و  زونه  دـناهداد  رارق  یحارج  لمع  هنیاعم و  تحت  ار  وا  رابود  هک  یناحارج  نارهت و  لباب و  يراس و 

[. 216 . ] تسا دوجوم  هدش ، هتشادرب  ضرم  صیخشت  يارب  رتخد  نآ  زا  هک  مه 

هدشمگ رسپ 

رهطم مرح  رد  يوضر  سدـقم  دهـشم  رد  نم  هک  یتقو  هحفـص 212 ] : ] دومرف دوب  ورم  مکاح  ثیدح و  باحـصا  زا  هک  هللادـبع  نب  رماع 
هیرگ و هب  عورش  داتـسیا و  دمآ ، مالـسلاهیلع  اضر  ماما  كرابم  رـس  کیدزن  ات  دش و  مرح  دراو  هک  مدید  ار  یکرت  صخـش  مدوب  فرـشم 

يا تـفگ : مدینـشیم . ار  وا  لد  زار  مدوـب  وا  کـیدزن  نـم  دوـمنیم و  تاـجانم  دوـخ  يادـخ  اـب  یکرت  ناـبز  اـب  درک و  يراز  عرــضت و 
ناسرب و نمب  زاب  ار  وا  ربخ  هدرم  رگا  نادرگ و  نشور  وا  رادـید  هب  ارم  مشچ  ناسرب و  نمب  ار  وا  تسا  هدـنز  نم  رـسپ  رگا  نم  راـگدرورپ 
مدینـشیم و ار  وا  ياعد  مدوب  دراو  یکرت  نابزب  هک  نم  مرادـن . راظتنا  تقاط  نیا  زا  شیب  هک  ارچ  نادرگ  هاگآ  وا  لاـحب  ارم  لاـح  ره  رد 

يرـسپ تفگ : تسیچ ؟ هیـضق  دوشیم و  هچ  ار  وت  درم  يا  متفگ : وا  هب  یکرت  نابزب  تخوس  وا  لاحب  ملد  دومن ، لد  درد  هچ  هک  مدـیمهف 
زور بش و  هک  تسا  يردام  ار  وا  مرادن و  وا  زا  يربخ  چیه  هدـش و  دوقفم  دابآ  قاحـسا  گنج  رد  وا  دوب و  نم  تایح  يهیام  هک  متـشاد 

ار دوخ  مرج  ال  دوشیم ، باجتسم  فیرش  دهشم  نیا  رد  نم  ياعد  هک  ماهدینش  نوچ  نم  دنکیم و  يرارقیب  هیرگ و  شقارف  رد  هتـسویپ 
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تخوس شلاح  هب  ملد  مدش ، علطم  هیضق  نیا  رب  نوچ  نم  مسرب . دوخ  دوصقم  هب  منک و  تجاح  راهظا  ات  ماهدیناسر  هسدقم  يهبتع  نیا  هب 
ییاریذـپ و وا  زا  اـت  هدرب  ملزنم  هحفـص 213 ]  ] هب ار  وا  هک  مدوب  لاـیخ  نیا  هب  میدـمآ و  نوریب  مرح  زا  رگیدـکی  اـب  هتفرگ و  ار  شتـسد  و 

ناوج نآ  ات  تشاد  رب  رد  ياهنهک  يهماج  هک  مدید  هدیشک  دق  هزات  تماق و  دنلب  یناوج  ناهگان  میدش  نوریب  دجـسم  زا  ات  منک  ییوجلد 
یـسک نامه  ناوج  نیا  هک  دـش  مولعم  دـندرک ، هیرگ  هب  عورـش  ود  ره  تخادـنا و  وا  ندرگ  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  داـتفا  درم  نآ  هب  شرظن 

ناوج نآ  زا  دش . باجتـسم  درمریپ  ياعد  يدوز  نیا  هب  دیبلطیم و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  طسوت  هب  ادخ  زا  ار  وا  ربخ  كرت  درم  هک  تسا 
ملید لها  زا  یصخش  اجنآ  رد  مدش ، ریسا  ناتسربط  رد  گنج  زا  سپ  نم  تفگ : يا ؟ هدمآ  اجنیا  هب  روطچ  يدوب و  اجک  الاح  ات  مدیسرپ :

ور هک  مدید  ار  یهورگ  ءانثا  نیا  رد  متشادن . اهنآ  زا  يربخ  نوچ  مدوب  دوخ  ردام  ردپ و  يوجتـسج  رد  مدش و  گرزب  ات  درک  تیبرت  ارم 
: تفگ دوب  ناوج  نآ  ردـپ  هک  كرت  درم  نآ  هاگنآ  مدیـسر . فیرـش  ناکم  نیا  هب  ات  مدـمآ  اهنآ  هارمه  مه  نم  هدروآ  سدـقم  دهـشم  هب 

[. 217 . ] مرادن رب  فیرش  دهشم  نیا  زا  تسد  متسه  هدنز  ات  هک  منادیم  ضرف  دوخ  رب  رگید  نم  هدش  يدمآ  شیپ  نینچ  هک  لاح 

افش تساوخرد 

جاح ياقآ  ققحم  لضاف و  بناج  زا  هرس  سدق  يزاریش  هحفص 214 ]  ] بیغتسد نیسحلادبع  دیس  بارحم  دیهش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح 
هب فرشت  دصق  هب  ناشیا  دومرف : ناشیا  هک  ياهشمق  نیـسح  دمحم  خیـش  بانج  زا  دومرف  لقن  ءارماس  لیزن  يزاریـش  دهتجم  دومحم  ازریم 

دوشیم و راکشآ  شتسد  تشگنا  رد  ياهناد  سدقم  دهشم  هب  دورو  زا  سپ  دنکیم و  ترفاسم  قارع  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دهشم 
دوش هدیرب  شتشگنا  اروف  دیاب  دیوگیم : ینارصن  حارج  دنربیم ؛ هناخ  ضیرم  هب  ار  وا  ملع  لها  زا  رفن  دنچ  دنکیم  تحاران  ار  وا  تخس 

تـسد چم )  ) دنب زا  دیاب  يدمآ  ادرف  رگا  دیوگیم : بیبط  دنربب . ار  شتـشگنا  دنکیمن  لوبق  خیـش  بانج  دنکیم . تیارـس  الاب  هب  هنرگو 
وا نوچ  دوشیم . یضار  تشگنا  ندیرب  هب  زور  نآ  يادرف  دنکیم  هلان  حبص  ات  بش  دنکیم ، تدش  درد  ددرگیم و  رب  خیـش  دوش  هدیرب 

طقف مرـضاح  نم  دیوگیم  دنکیمن و  لوبق  دوش ، هدیرب  تسد  دنب  زا  دیاب  دـیوگیم  دـنیبیم  ار  تسد  حارج  دـنربیم  هناخ  ضیرم  هب  ار 
. دوش هدیرب  فتک  زا  دیاب  هدرک  تیارـس  رتالاب  هب  دوشن  هدیرب  تسد  دنب  زا  نالا  رگا  درادن و  هدئاف  دـیوگیم  حارج  دوش  هدـیرب  متـشگنا 
ار شتـسد  دنروآیم  حارج  دزن  ار  وا  نوچ  دوشیم  یـضار  تسد  ندیرب  هب  حبـص  هک  يروط  هب  دنکیم ، تدش  درد  ددرگیم و  رب  خیش 
هب ادرف  دوشن  هدیرب  فتک  زا  زورما  رگا  درادن و  هدئاف  تسد  دنب  زا  دوش و  هدیرب  فتک  زا  دـیاب  هدرک و  تیارـس  الاب  دـیوگیم  دـنیبیم و 

دوشیمن یضار  فتک  زا  تسد  ندیرب  هب  خیـش  دوشیم . كاله  دسریم و  بلق  هب  هرخالاب  دنکیم و  هحفص 215 ]  ] تیارس ءاضعا  رئاس 
هناخ ضرم  يارب  ار  وا  شیاقفر  دوش و  هدـیرب  فتک  زا  هک  دوشیم  رـضاح  دـنکیم و  هلان  حبـص  اـت  هدـش  رتدـیدش  درد  ددرگیم و  رب  و 
مرح هب  ارم  لوا  مریمب  هناخ  ضیرم  رد  تسا  نکمم  اـقفر  يا  تفگ : خیـش  هار  طـسو  رد  دـنربب  فتک  زا  ار  شتـسد  اـت  دـنهدیم  تکرح 

ایآ دیوگیم : دنکیم . تیاکش  ترضح  هب  هدرک و  دایز  يراز  هیرگ و  خیش  دنداد . ياج  مرح  زا  ياهشوگ  رد  ار  ناشیا  سپ  دیربب . رهطم 
تلاح سپ  راوز ، يهرابرد  اصوصخ  فوؤرلا » ُماَمِإ  َْتنَأ  َو   » دیـسرن شدایرف  هب  امـش  دوش و  التبم  ییـالب  نینچ  هب  امـش  رئاز  تسا  راوازس 

شناتشگنا ات  وا  فتک  رب  ار  كرابم  تسد  ترضح  نآ  دنکیم . تاقالم  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  اجنآ  رد  دوشیم  ضراع  ياهوشغ 
دنربب هناخ  ضیرم  هب  ار  وا  دنیآیم  اقفر  درادن  يدرد  چیه  شتسد  دنیبیم  دیآیم ، دوخ  هب  خیـش  یتفای ! افـش  امـش  دیامرفیم : هدیـشک و 

، دنکیم هاگن  ار  شتـسد  حارج  دنربیم ، ینارـصن  حارج  دزن  ار  وا  نوچ  دیوگیمن . اهنآ  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار  دوخ  يافـش  نایرج 
خیـش يا  دیوگیم : تسا  ملاس  دنیبیم  دنکیم  رظن  مه  ار  تسد  نآ  دـشاب  شرگید  تسد  دـیاش  هکنآ  لامتحا  هب  دـنیبیمن  هناد  زا  يرثا 

داد افش  ارم  مدید و  تسا  رتالاب  مالسلاهیلع  حیسم  زا  هک  ار  یـسک  دومرف : خیـش  هحفص 216 ] [ !؟ يدرک تاقالم  ار  مالسلاهیلع  حیـسم  ایآ 
[. 218 . ] دنکیم لقن  ار  مالسلاهیلع  ماما  نداد  افش  نایرج  سپ 
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ربکا یلع  دیس  يافش 

رهطم مرح  رد  یجیلفا  ناوج  هتشذگ  بش  دهـشم  رد  دوب . هدش  هتـشون  يرمق  يرجه  هدعقیذ 1381  هرامش 3692  ناسارخ  يهمانزور  رد 
نیئزت ناولا  ياهغارچ  گنر و  هس  ياهمچرپ  اب  ار  دوخ  ياههزاغم  دنتفرگ و  نشج  رازاب  يهبسک  هتفرگ و  افش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
شنس يرهوگ و  ربکا  یلع  دیـس  مان  هب  ناوج  نیا  دهدیم . شرازگ  نینچ  ار  حورـشم  نایرج  تفرگ  سامت  ناوج  نیا  اب  راگنربخ  دندرک 
هتشاد راهظا  ام  راگنربخ  هب  دوب  زیربت  رازاب  رد  یشورف  رطع  ضرم  نیا  هب  ءالتبا  زا  لبق  شلغش  زیربت و  لها  لاس  تشه  تسیب و  دودح  رد 
ءابطا يهیـصوت  هب  انب  مدربیم  جنر  ضرم  نیا  زا  تدش  هب  نوچ  مدوب و  التبم  باصعا  جنـشت  یبلق و  يهلمح  ضرم  هب  یکدوک  زا  نم  هک 
يهکل دـش  رارق  دیـسر  ارف  هک  قیقد  یحارج  لمع  زور  مدـیدرگ . يرتسب  يدابآ  زوریف  ناتـسرامیب  رد  متفر و  نارهت  هب  هجلاعم  يارب  زیربت 

یهابتشا هچ  يور  تسین  مولعم  هحفص 217 ]  ] یلو دننازوسب  ار  نآ  دنربب و  نیب  زا  قرب  يهعشا  يهلیسو  هب  تسا  نم  بلق  يور  هک  ینوخ 
يهجلاعم يارب  هام  جنپ  تدم  داتفا . ییانیب  زا  زین  مپچ  مشچ  دـیدرگ و  جـلف  مندـب  فصن  نآ  رثا  رب  دـش و  رتشیب  بلق  يور  رب  قرب  تدـم 

تفای زاب  ار  دوخ  ییانیب  ممـشچ  دـش و  بوخ  ياهزادـنا  ات  مندـب  ناوارف  تانیاعم  زا  سپ  مدوب  يرتسب  يزار  ناتـسرامیب  رد  دـیدج  ضرم 
رد متشگرب و  زیربت  هب  مامت  يدیماان  اب  سپ  منک  تکرح  یبوخ  هب  متـسناوتیمن  اصع  اب  هک  يروط  هب  دنام  یقاب  روط  نامه  مپچ  ياپ  یلو 
هب ار  میناگدـنز  هناخ و  یـشورف و  رطع  ناکد  مدرک و  ءارجا  درک  زیوجت  تفگ و  هچ  ره  سک  ره  مدرک و  هجلاـعم  جرخ  یلیخ  مه  اـجنآ 

سپ مه  اجنآ  یلو  مدومن  هعجارم  يوروش  ناتسرامیب  هب  متـشگرب و  نارهت  هب  هرابود  مدرک و  هجلاعم  جرخ  فرـص و  هدرک و  لیدبت  لوپ 
يهناخ هب  زورون  دیع  لوا  زور  متـشگرب و  زیربت  هب  دوب . دهاوخ  جـلف  هشیمه  يارب  وت  ياپ  درادـن و  يرثا  هجلاعم  دـنتفگ  دایز  تاجلاعم  زا 

وا زا  سامتلا  اب  متفر و  تشاد  لماک  ییانـشآ  نم  ضرم  نینچمه  ام و  يهداوناخ  اـب  هک  یفارـشا  روصنم  رتکد  ماـن  هب  زیربت  ءاـبطا  زا  یکی 
قیقد يهنیاـعم  زا  سپ  رتـکد  نآ  منزن . رد  نآ  رد و  نیا  هب  رگید  نم  اـت  دـیوگب  تسا  یقاـب  میاـپ  يهجلاـعم  يارب  یهار  رگا  هک  متـساوخ 

ریم تفگ  هیزجت  زا  سپ  تفرگ و  هیزجت  يارب  ارم  نوخ  زا  يرادـقم  هاگنآ  مدرکن . يدرد  ساـسحا  چـیه  نم  درک و  ورف  میاـپ  هب  ینزوس 
اب مدـش  تحاراـن  رایـسب  زور  نآ  رد  نم  دوب . یهاوخ  هحفـص 218 ]  ] جـلف هشیمه  يارب  وت  هنافـسأتم  درادـن ، يرمث  وت  ياپ  يهجلاعم  یلع 

متفر و دوخ  ياـقفر  زا  یکی  يهناـخ  هب  هتـسکش  یلد  اـب  نم  دـندوب ، رورـس  يداـش و  رد  قرغ  همه  مدرم  دوب و  دـیع  زور  زور ، نآ  هکنیا 
ینیدـتم يوقت و  اب  ناوج  هک  وت  یلع  ریم  تفگ : داد و  يرادـلد  ارم  دوب  هدروخلاس  يدرم  هک  متـسود  نآ  متفگ  وا  يارب  ار  رتکد  ناـنخس 

ضحم هب  يوش . فرشم  دهشم  هب  ترضح  نآ  یسوباپ  يارب  ینک و  هعجارم  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یعقاو  بیبط  هب  تسا  بوخ  یتسه 
يهیهت زا  سپ  متفرگ و  میمـصت  ترایز  هب  فرـشت  يارب  هظحل  ناـمه  دـش و  يراـج  نم  ياهکـشا  تفگ  نخـس  نینچ  متـسود  نآ  هکنیا 

هکنآ نودب  متـشاد  قایتشا  یلیخ  هک  ییاجنآ  زا  مدـش . دهـشم  رهـش  دراو  هبنـشجنپ  زور  مینو  تفه  تعاس  مدرک و  تکرح  رفـس  لئاسو 
مدرک ترایز  لسغ  متشگرب و  مرح  هب  فرشت  زا  لبق  مدناسر و  رهطم  نحـص  هب  ار  دوخ  دوب  یتمحز  ره  اب  منک  تحارتسا  مریگب و  یلزنم 
هنسرگ یلیخ  نوچ  مدمآ و  نوریب  مدش و  فرشم  مرحب  لاح  ره  رد  دندروخیم . فسأت  نم  لاح  نیاب  دندوب  مامح  رد  هک  يدارفا  مامت  و 

رد هدزاـی  تعاـس  بش  اـت  مدـشن  جراـخ  رگید  متـشگزاب و  مرحب  هراـبود  مدروخ و  مدرک و  هیهت  كاروخ  يردـق  متفر و  رازاـب  هب  مدوـب 
هحفـص . ] موشن لامدـگل  مرح  هوبنا  تیعمج  ياـپ  تسد و  ریز  هک  تشاد  ارم  تبظاوم  مرح  نارادـساپ  زا  یکی  مدوـب و  هتـسشن  ياهشوـگ 

هیرگ سب  زا  متخادرپ و  يراز  هلان و  هب  دـنلب  يادـص  اب  مدـش و  کـیدزن  رهطم  حیرـض  هب  داـیز  تمحز  اـب  هک  دوب  عقاوم  نیمه  رد  [ 219
دش و دنلب  ییادص  نآ  زا  هک  دیـسر  مرظنب  يرون  یـشوهیب  ءامغا و  لاح  نامه  رد  مدیمهفن و  يزیچ  مدـش و  جراخ  یعیبط  لاح  زا  مدرک 

ییاناوت هک  ار  ییاپ  مدرک  هظحالم  مدش و  جراخ  ءامغا  لاح  زا  دومن . تیانع  افش  ار  وت  تیادخ  وش  دنلب  ربکا  یلع  دیس  دومرف  درک و  رما 
زامن متفر و  يرانک  هب  اصع  کمک  نودـب  سپ  تسا ، هدـمآ  تکرحب  مهدـب  ناکت  ار  نآ  تشگنا  منک و  لمحت  ار  نآ  ینیگنـس  متـشادن 

وا مدـید و  رهطم  مرح  رد  دوب  هاگآ  نم  لاح  هب  الماک  هک  ار  اهیرهـشمه  زا  یکی  تقو  نیا  رد  مدروآ و  ياـجب  ار  ادـخ  رکـش  مدـناوخ و 
نیا اب  هک  ارم  مامح  نارگراک  هبـسک و  زا  ياهدـع  زورما  درب و  هنایم  يهناخ  رفاسم  رد  دوخ  قاطا  هب  ارم  دومن و  بجعت  نم  لاـح  زا  یلیخ 
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یط ار  نایرج  دنداد و  تداهـش  دندوب  هدید  ارم  هک  یـصاخشا  دـندرب و  يراوزبس  هللا  تیآ  تمدـخ  هب  ارم  دـندش و  بجعتم  دـندید  لاح 
سپ دندز ؛ يداش  يهراقن  نیملسم  يدونشخ  مومع و  عالطا  تهج  هب  حبص  هد  تعاس  تبـسانم  نیا  هب  دنتـشون و  سدق  ناتـسآ  هب  ياهمان 
نیلوا رد  هرابود  هتبلا  مهدـب و  مردارب  شـش  دـنزرف و  ود  رـسمه و  ردام و  هب  ار  هدژم  نیا  مورب و  دوخ  رهـش  هب  رتدوز  هچ  ره  یتسیاـب  نم 

هحفص 220] [. ] 219 . ] تشگ مهاوخ  زاب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ترایز  يارب  تصرف 

دیس مشچ  يافش 

اضر دمحم  دیس  فلخ  نیسح  دیس  لیبن  ملاع  لیلج و  دیس  زا  هک  هدومن  رکذ  هیوضرلا  دئاوف  باتک  رد  هرس  سدق  یمق  سابع  خیـش  جاح 
فعـض مک  مک  دـش و  التبم  مشچ  فعـض  هب  رمع  طساوا  رد  بناج  نآ  هک  هدومرف  هرـس  سدـق  ییاـبطابط  مولعلارحب  يدـهم  دیـس  لـجن 
تکرح مالـسلاهیلع  ججحلا  نماث  ترـضح  یـسوب  هبتع  ترایز و  دصق  هب  فجن  زا  سپ  دـش . انیبان  مشچ  ود  زا  ات  تفرگ  تدـش  ممـشچ 

مرح زا  نشور  ياههدـید  اب  انیب و  شمـشچ  ود  ره  اروف  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  سدـق  تحاس  زا  افـش  بلط  فرـشم و  زا  سپ  دومن و 
زا هک  يدرجورب  میحرلادـبع  خیـش  زا  هیوضرلا  دـئاوف  رد  زین  دوبن و  کنیع  هب  جاتحم  دوب  یگلاـس  دون  نس  هب  رمع  رخآ  اـت  دـمآ و  نوریب 

، دیدرگ فرشم  دهشم  هب  روکذم  دیـس  هک  ینامز  هدومرف  خیـش  هک  تسا  هدرک  لقن  دمآیم  رامـشب  سدقم  دهـشم  گرزب  ءاملع  ریهاشم 
متـشه ماما  تمدـخ  دـیدرگ و  فرـشم  فیرـش  مرح  هب  سپ  دوب . انیبان  شنامـشچ  دـش  دراو  نوچ  دوب و  ام  دزن  دـمآ و  دورف  ام  لزنم  رد 

ءادهـشلا دیـس  ترگید  دج  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ترـضح  تدـج  هب  دوخ  ياههدـید  يافـش  يارب  نم  هک  درک  ضرع  مالـسلاهیلع 
يداـه ترـضح  ترگید  رـسپ  هب  مالـسلاهیلع و  داوـج  ماـما  ترـسپ  هب  مالـسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تردـپ  هب  مالـسلاهیلع و 

زا کی  چیه  ماهدش و  لسوتم  هادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رـصع  ماما  هللا  ۀـیقب  ترـضح  مالـسلاهیلع و  يرگـسع  ماما  مالـسلاهیلع و 
هحفص 221]  ] رگا مهاوخیم . ار  دوخ  يافش  ماهدش و  هدنهانپ  تترضح  هب  نونکا  دناهدادن و  افش  ارم  نامشچ  هدومرفن و  یتمحرم  ناشیا 

نوریب مرح  زا  نشور  ياههدید  اب  داد و  افـش  ار  وا  ربق  بحاص  هجوت  هب  نایملاع  دنوادخ  دـیدرگ و  لسوتم  سپ  منکیم . رهق  یهدـن  افش 
[. 220 . ] دمآ

ترضح يهمان 

: دومرف لقن  نم  يارب  سابع  الم  نم  داماد  دومرف  دهـشم  رد  يافوتم  يوضر  سدـقا  ضرا  نکاس  ظـعاو  يدزی  يدـهم  خیـش  لـیلج  ملاـع 
توالت لوغشم  ار  يدرمریپ  هشیمه  میتفریم  ترایز  تهج  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  هب  تقو  ره  لبق  لاس  یـس  تسیب  بیرق 
درمریپ نیا  رگم  تسا  نآرق  توالت  لوغشم  موشیم  مرح  دراو  بش  رصع و  حبص و  تقو  ره  هک  مدرک  بجعت  وا  لاح  را  مدیدیم . نآرق 

یلغـش امـش  رگم  متفگ : مدرک و  راهظا  وا  هب  ار  دوخ  بلطم  مالـس ، زا  دعب  متفر و  وا  دزن  يزور  درادن . هللا  مالک  توالت  زج  يرگید  راک 
تهج نآ  زا  تسا و  یتیاـکح  ارم  تفگ : مـنیبیم . ندـناوخ  نآرق  هـب  لوغـشم  فیرـش  ناـکم  نـیا  رد  ار  امـش  هتـسویپ  نـم  هـک  دـیرادن 
مدرک تکرح  راوگرزب  نیا  ترایز  هب  دوخ  رـسپ  اـب  نطو  زا  نم  تسا . نیا  هیـضق  نآ  موش و  رود  ترـضح  نآ  ربق  روضح  زا  مهاوخیمن 
هداتفا راک  زا  ریپ و  هکنیا  يهطساو  هب  ارم  دندرب و  هتفرگ و  ارم  ناوج  رسپ  دندیـسر و  ام  هب  نانمکرت  زا  یهورگ  هار  هحفص 222 ]  ] نیب رد 
نباـی هک  مدرک  هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  لد  درد  مدـش و  فرـشم  راوگرزب  نیا  سوباـپ  هب  یگدرـسفا  تیاـهن  اـب  نم  دـندربن . مدوب 

یـسکیب و نم  لاح  دندرب و  دـنتفرگ و  نم  زا  نانمکرت  مه  ار  وا  مرادـن  ار  یـسک  ناوج  رـسپ  نامه  زا  ریغب  مناوتان و  ریپ و  نم  هللا  لوسر 
ياهعمج بش  ات  دماین  تسدب  ياهجیتن  دشن و  رهاظ  يرثا  نم  يراز  عرضت و  نیا  زا  مهاوخیم . امـش  زا  ار  دوخ  رـسپ  نم  ماهدش و  هراچیب 

هیرگ تدش  زا  سپ  ناسرب . نم  هب  ار  مرسپ  ای  هاوخب و  ادخ  زا  ارم  گرم  ای  هک  مدومن  ضرع  مدرک و  هیرگ  رایسب  سدقم  حیرـض  کیدزن 
نمب دمآ و  نوریب  رهطم  حیرـض  زا  هادف  یحور  اضر  ترـضح  ادخ  تجح  سدقم  دوجو  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  دوبر  باوخ  ارم  یلاحیب  و 
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ذغاک نیا  دومرف : داد و  نم  هب  يذغاک  ترـضح  نآ  مدید  مدرک . ضرع  شتمدخ  هب  ار  مدوخ  لاح  هیـضق و  نم  دوشیم  هچ  ار  وت  دومرف 
اراخب هب  ات  وش  هارمه  هلفاق  لها  اب  وت  دوریم  اراخب  تمـس  هب  هک  دید  یهاوخ  ياهلفاق  رهـش  جراخ  رد  ور  نوریب  رهـش  زا  حبـص  ریگب و  ار 

نآ یتمحرم  ذغاک  مدید  مدش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دناسریم . وت  هب  ار  ترسپ  وا  ناسرب و  اراخب  مکاح  هب  ارم  ذغاک  نیا  اجنآ  رد  یسرب .
، مدمآ نوریب  هزاورد  زا  حبص  هدش و  لاحـشوخ  دسرب . اراخب  مکاح  هب  هدش  هتـشون  نآ  تشپ  رد  تسا و  نم  تسد  رد  هدش  رهم  راوگرزب 
هب ار  دوخ  تشذگرـس  نوچ  دـندوب و  راجت  زا  هلفاق  لها  اریز  مداتفا . هار  هب  اهنآ  اـب  سپ  مدـید . ار  دوب  هحفـص 223 ]  ] هدومرف هک  ياهلفاق 

مکاح هب  هک  متفگ  یـضعب  هب  اجنآ  رد  نم  دـندیناسر . مکاـح  يهناـخ  رد  هب  اراـخب و  هب  اـت  دـندرک  تبظاوم  ارم  اـهنآ  مدرک  راـهظا  اـهنآ 
وا هب  ار  ربخ  نیا  ات  تسا . هدروآ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  فرط  زا  يذـغاک  دراد و  يراک  امـش  اـب  هدـمآ و  رفن  کـی  هک  دـییوگب 

دوخ مداخ  هب  تقو  نآ  داهن . رـس  رب  دیـسوب و  تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ذغاک  دـیود و  نوریب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  مکاح  دوخ  دـنداد ،
ترـضح هک  تفگ : وا  هب  مکاح  سپـس  دندرک ، رـضاح  ار  رجات  نآ  دنتفر و  مکاح  رما  هب  دینک . رـضاح  ار  وا  تساجک  رجات  نالف  تفگ :

منکن تعاطا  رگا  منادرگرب و  وا  هب  منک و  يرادیرخ  ناموت  هاجنپ  هب  وت  زا  ار  درمریپ  نیا  رسپ  هک  هدومرف  موقرم  نم  يارب  مالسلاهیلع  اضر 
نیبب نک و  هاگن  ورب  تفگ  درک و  هارمه  نم  اب  ار  رفن  دنچ  مکاح  دش و  رـضاح  شورف  يارب  رجات  درم  نآ  دـنکیم . مامت  ارم  راک  بش  ات 

هب تسد  هبترم  کی  دید  ارم  وا  داتفا و  دوخ  رـسپ  هب  ممـشچ  مدیـسر  رجات  نآ  يهناخ  هب  رفن  دنچ  نآ  اب  نم  اذل  هن . ای  تسا  نامه  وت  رـسپ 
مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  تفگ : مکاح  میتفر . مکاح  دزن  دـعب  میدـش و  تقوشوخ  رایـسب  میدرک و  هقناعم  هدروآ و  رد  رگیدـکی  ندرگ 

مه داد و  ام  هب  زین  ار  هار  جراخم  دندروآ و  نم  يارب  بکرم  ود  ات  درک  رما  هک  دوب  نیا  مهدب . ار  امش  هار  جرخ  هک  تسا  هتشون  نم  يارب 
هحفـص 224]  ] ضرا نیا  هب  ات  میداهن  هار  هب  ور  هدرک و  تکرح  دوخ  رـسپ  اب  سپـس  دوشن . اـم  ضرعتم  یـسک  هک  تشون  اـم  يارب  یطخ 
. منک نآرق  توالت  منیـشنب و  راوگرزب  نیا  ربق  تمدخ  زجب  مرادن  یلغـش  نم  دوریم و  يراک  یپ  اهزور  نم  رـسپ  الاح  میدیـسر و  سدقا 

هحفص 227] [. ] 221]

راعشا

مالسلاهیلع متشه  ماما  دالیم  تبسانم  هب 

ياههمغن رورـس  زا  ناتـسلگ  دـشاب  یهنیم  اپ  اجک  ره  یتساپرب  بَرَط  مزب  نامـسآ  ات  نیمز  زک  یتساـغوغ  بجع  ناـکما  ملاـع  ياـضف  رد 
رگنب نامسآ  ات  نیمز  زا  یتسازفا  ینشور  ار  نامسآ  هام  رهم و  شخر  رون  زک  تشگ  ناشخرد  همجن  زا  یمَجن  یتسارـضخ  دبنگ  ات  نالبلب 

ترضح تدابع  زو  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  تعاجش  رد  یبتجم و  نوچ  وا  ملح  یتس  یندا  وا  ناطلس  یبن  رب  وگ  تینهت  نایـسدق  فوفص 
یتسالاو هش  نآ  دعولا  قداص  اسآ  قداص  مولع  زا  وا  دوب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  راگدای  هحفص 228 ]  ] یتساتمه ار  مالسلاهیلع  داجس 

تیانع زو  ناگدـنام  رد  روای  ناگراچیب و  نمأم  یتسیـسیع  زجعم  هش  اهنآ  شخبناج  بل  رد  زین  یـسوم و  ردـپ  دـننام  تسا  ظیغلا  مظاک 
یهآ یلع  یتسادرف  یجان  ار  نایعیش 

مالسلاهیلع متشه  ماما  تبقنم  حدم و  رد 

ناتـسب يهویم  هک  ایب  رفعج  یـسوم  رازلگ  نبلگ  هک  ایب  تساـجنیا  اـضر  نید  ناطلـس  تبرت  هک  اـیب  تساـجنیا  اـیربک  تاـیآ  رهظم  هک  اـیب 
شهاگرد رابغ  نامشچب  هک  یهشنهش  تساجنیا  اضترا  میهید  ثراو  هک  ایب  سومش  سمش  سوط  میلقا  ورسخ  هک  ایب  تساجنیا  یفطـصم 

لامک و ملع و  يهنیدم  رد  تساجنیا  ادخ  تمحر  رد  دیلک  ایب  ییوج  ادخ  تمحر  رد  دیلک  رگا  تساجنیا  ایتوت  وچ  کئالم  روح و  دننک 
نیکسم تجاح  هک  یهش  شیوخ  تجاح  هاوخب  نیطالـس  هاگ  هلبق  ز  هحفـص 229 ]  ] تساجنیا اطع  شیاشخب و  يهنیزخ  رد  بدا  دهز و 
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تیانع ضیف و  عبنم  هک  ایب  تساجنیا  ایربک  سومان  تمـصع و  دـهم  هک  راذـگب  مرح  نیا  رد  تدارا  قدـص و  مدـق ز  تساـجنیا  اور  دـنک 
هب تساجنیا  اجتلا  يور  ناهـش  دـناهداهن  شمرح  رب  هک  اضر  نماض  نماـث و  ماـما و  تساـجنیا  یحـضلاو  سمـشلا و  علطم و  هک  اـیب  یلزا 

اسر رتکد  تساجنیا  اقب  يهمشچرس  هک  هدژم  دیهد  نادرگرس  تساقب  بآ  یپ  زک  رضخ 

يوضر سدق  ناتسآ  هب  دورو  تبسانم  هب 

تمشح و یپ  هن  رد  نیدب  ام  میاهدمآ  هانگ  لیخ  اب  هک  میراسمرش  میاهدمآ  هابت  لاح  اب  هتسخ و  نت  اب  میاهدمآ  هافر  دیما  هب  وت  يوک  هب  ام 
هحفـص  ] معن نامرف  هدژم  دسرب  یهاگحبـص  ممه  دـنوادخ  وت  نوچ  زا  هک  میراتـساوخ  میاهدـمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دـب  زا  میاهدـمآ  هاج 

يهناورپ هکنآ  میاهدمآ  هار  همهنیا  دوجو ، میلقا  هب  ات  مدع  دح  رـس  میقـشع و ز  لزنم  ور  هر  مرک  ناوخ  نیرب  نانیزگ  ياج  ام  هکناز  [ 230
دب هک  جنگ  نینچ  اب  نیقی  صالخا و  میقشع ز  کلاس  دوخ  هک  ام  نیزگیاج  دوش  قوشعم  رد  رب  ادگ  نوچ  نیا  زا  شاورپ  هچ  تسا  قشع 

مدومن شیوخ  هنگ  اطخ و  هب  راتفگ  نیریـش  ورـسخ  يا  تهگرد  رد  هک  نم  میاهدـمآ  هاش  يهناخ  ردـب  ییادـگ  هب  نیمالا  حور  وا  نزاـخ 
يروکشا میاهدمآ  هایس  همان  لمع  ناوید  هب  هک  رابب  شوپ  اطخ  ربا  يا  دوریم  وربآ  رای  تلجخ  زا  مهن  نابیرگ  هب  رس  یک  هب  ات  رارقا 

مالسلاهیلع متشه  ماما  هاگرد  هب  ءاجتلا 

هـشداپ تمدخ  زاون  هدنب  هشداپ  ییوت  مییادگ و  ام  هحفـص 231 ]  ] میاهدمآ زاین  ضرع  یپ  وت  میرح  رد  میاهدـمآ  زاب  وت  رادـید  هب  هش  يا 
اب ار  ام  تقیقح  زار  زا  ربخ  اب  ینک  ات  میاهدمآ  زاب  وت  فاطلا  يهمـشچ  بل  رب  دوب  وت  رادید  يهنـشت  سب  قاتـشم ز  لد  میاهدمآ  زاون  هدنب 

یعاتم وت  زاوجیب  میاهدـمآ  زامن  رهب  زا  هک  يامنب  هلبق  میناـشفب  تمدـق  رد  ناـج  هک  ياـشگب  هرهچ  میاهدـمآ  زار  هگتولخ  هب  كاـپ  یلد 
اسر رتکد  میاهدمآ  زاوج  دیماب  هک  نک  یتمحر  ام  دنریذپن ز 

مالسلاهیلع متشه  ماما  هانپ  رد 

قـشع ناتـسلگ  راخیب  لگ  يا  هدب  مهار  رود ، زا  نارم  رود  ناگدنامرد  أجلم  تمرح  يا  هدب  مهانگ  یناما ز  طخ  هدب  مهانپ  هاش  ماهدـمآ 
تسابرهک لثم  هب  تمیرح  هک  يا  هحفص 232 ]  ] هدب مهاگن  هظحل  کی  هب  نذا  متـسین  نم  هک  وت  لصو  قیال  هدب  مهایگ  وچ  یناکم  برق 

مسکیب تسا  نم  نیمک  هب  ناطیش  رگشل  هدب  مهآ  هب  زوس  ناج  یمرگ  عمـش  وچ  مزادگ  وت  قشع  هک ز  ات  هدب  مهاک  يزیخ  کبـس  قوش 
هدـب مه  ارم  تاجاح  هلمج  یملاع  همه  شخب  اطع  هک  يا  هدـب  مهایـس  ماش  نادـب  رون  دـنهن  مربق  هب  هک  لوا  بش  رد  هدـب  مهاـنپ  هاـش  يا 

ناسح

مالسلاهیلع اضر  ماما  زا  افش  بلط 

هچنآ فطل ، هار  زا  تسا  یندرک  وحم  ام  لد  زا  هچنآ  نک  لئاز  هدب  الج  ار  لد  ترودـک  رظن ، کی  اب  هدـب  افـص  تبحم  رون  ز  ام ، بلق  رب 
میتخادـگ نارجه  بت  زا  یمد و ، یـسیع  هدـب  امن  قح  ياهنیآ  ریگب و ، لد  نیا  تابثیب  بلق  نیا  زا  زاجم ، ام  راک  دـش  هدـب  ام  هب  يدنـسپ 

فوئر و هاش  هدـب  اج  وت  اهام  هب  شیوخ  هاگراب  رد  تسوت  میرح  یناهج  هاگهانپ  اـهاش  هحفص 233 ]  ] هدب افـش  ار  ام  نک و ، یتدایع  رخآ 
هدـب اضر  متاجن  هب  دوش ، اضر  قح  ات  نیرق  ادـخ  ياضر  هب  وت ، ياضر  دـشاب  هدـب  ادـخ  ياضر  ضحم  هانپ ، ار  ام  ییوت  اضر  وهآ ، نماـض 

ناسح

مالسلاهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای 
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يالاک دـنک  يرادـیرخ  رگ  تسا  مهرد  ابیز ، تشز و  ملاـس ، بویعم و  دـب ، بوخ و  تسا  مهرد  اـج ، ره  هب  ـالاک ، ره  هک  اـم ، ناـمز  رد 
، شدیپس ور  هایس و  ور  ادج  دب  زا  نکم  ار  تبوخ  نارای  مالسلاهیلع  اضر  ای  تسا  مهرد  اقآ  هک  هدنشورف ، دیوگ  رشت ، اب  ادج  دب  زا  بوخ 

تسا مهرد  اهفزخ ، ای  اهفدص  ایرد ، رد  هکنوچ  تسین  مورحم  وت  فطل  زا  یسک  تنابحم ، زا  تسا  مهرد  یلوم ، ناج 

ءابرغلا بیرغ 

داتفه و رواد  يا  تمیوگ  امث  هچ  هحفص 234 ]  ] ییابرغلا بیرغ  وت  ناسارخ ، كاخ  رد  هتفخ  ییادج  شیوخ  ردپ  دج و  هک ز  یبیرغ  يا 
سودرف و تنج  تاهضور  تسا  تشهب  وچمه  تمرح  نحـص و  وت و  قاور  نیا  ییاـنث  جاـتحم  هچ  وـت  تیادـخ  هدـناوخ  اـنث  هک  تلم  ود 

وت احطب  برثی و  هش  يا  ییاـجک  هب  ناـج  یقت  هآ  دـنلب  هتـشگ  تاهلاـن  ناـشیرپ  لاـح  رگج و  زوس  هک ز  مد  نآ  زا  هآ  ییاـضر  هب  یمـسم 
ییارقف جح  هک  هاش  يا  وت  نابرق  هب  ناج  دنیآ  وت  يوس  ارقف  دـنور و  هکم  اینغا  ییافعـضلا  نیعم  نابیرغ و  هلمج  رورـس  ناسارخ  هب  یبیرغ 

یمق طیحم 

مداوج راظتنا  هب 

هنیـس هک  ایب  تسا  نوخ  ردـپ  لد  ترجه  هک ز  اـیب  یقت  تسا  نم  هاگحبـص  دـیما  هک  داوج  ناـمه  تسا  نم  هاـگن  رد  هب  مداوج  راـظتنا  هب 
رواییب و سکیب و  بیرغ و  تسا  نم  هآ  دود  یناهج ز  هریت  هک  نیبب  مرگج  دـش  هراپ  هراـپ  اـفج  رهز  رـسپ ز  تسا  نم  هاوگ  نم  نازوس 

هار هب  هتخود  نم  رهاوخ  مشچ  ود  نطو  يوس  هب  مروآ  ور  هک  دیما  نادب  هحفص 235 ]  ] تسا نم  هانپ  ناگدنامرد  روای  هچ  رگا  نم  مهانپ 
ییاضر تسا  نم 

میدمآ ییادگ  هب 

نیا يوس  لاح  هتفشآ  تسد ، هتسکشب  اپ ، هتسب  رب  لد ، هتـسخ  میدمآ  ییادخ  هاگردب  ور  اسآ  هدنب  میدمآ  ییادگ  دیماب  هگرد  نیدب  امک 
ناهاشداپ میدمآ  ییاور  تجاح  یپ  يدـیما  هب  ام  تساور  تجاح  دـیاس  رد  نیا  كاخ  رب  رـس  هک  ره  میدـمآ  ییاپ  تسدیب و  همه  اب  رد 

رف نیا  یپ  زا  تسا  امه  رف  نوچ  وت  نویاـمه  هاـگرد  كاـخ  میدـمآ  ییاـسآ  ههبج  رهب  زین  نایادـگ  اـم  هار  كاـخ  نیا  رب  دـنیاسیم  ههبج 
اب دبا  ات  راودیما  وت  فاطلا  رب  میدوب  لزا  زا  میدمآ  ییاونیب  یگدنامرد و  هگرد  یگدنامرد  هک  ار  نایاونیب  يداد  هدـعو  میدـمآ  ییامه 

هحفص 236]  ] میدمآ ییاجر  عطقت  لوبق ال 

مالسلاامهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  هانپ  رد 

ادخ رون  وت  رون  یـسوم  روط  دـص  وت  يوک  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ای  نم  مدـمآ  تیاطع  رب  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ای  نم  مدـمآ  تهانپ  رد 
اضرلا یسوم  ینب  یلع  ای  نمأم  وت  روط  رد  یـسوم  میلک  رهب  زا  روط  رد  وت  رون  یلجت  دش  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ای  نشور  وت  رون  زا  یتیگ 

تساقل تانج  تسا و  ناوضر  هب ز  تناتسآ  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  نت  دوب  نودرگ  وت و  ناج  دنک  نودرگ  تاهبق  عاعـش  زا  راونا  بسک 
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ای  نظ  نینچ  نیا  دـشاب  وغل  نیرب  دـلخ  دوب  ار  تناتـسآ  ربارب  یک  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـی  نسحا  تقاـشع  رب  رد 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ای  نم  یگس  متسه  ترد  رب  ریقح  دنناهاش  دنهاش و  ترد  نادنمتسم 

تسام رای  اضر  هک  لد  يا  وش  داش 

هحفص  ] تسام رات  بش  نازورف  عمش  بانج  نآ  یلو  هناورپ  همه  ام  تسام  رالاس  دیس و  ناهج  ود  رد  تسام  رای  اضر  هک  لد  يا  وش  داش 
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هحفص  ] تسام رات  بش  نازورف  عمش  بانج  نآ  یلو  هناورپ  همه  ام  تسام  رالاس  دیس و  ناهج  ود  رد  تسام  رای  اضر  هک  لد  يا  وش  داش 
ام تسام  راگرپ  يهطقن  اضر  رهم  ام  بلق  دوشب  را  لکـش  هرئاد  تسام  راوخمغ  سنؤم و  اضر  هک  نوچ  ناکم  ام  لد  هب  دـیامنن  مغ  [ 237

تسام راکددم  رای و  اضر  هکناز  بارطضا  مینکن  تمایق  زور  تسام  راد  هگن  تافآ  همه  زا  میاهدنهانپ  وچ  شراوج  هب 

ناگدنامرد يهراچ  تسفن  يا 

میعمطیب میروآ  ور  هک  هب  ینارب  وت  رگ  میرواییب  هک  زاس  ام  يهراچ  ناسکیب  سک  تسین  یـسک  وت  زج  ناگدنامرد  يهراچ  تسفن  يا 
يا نیبب  ام  یسپاو  دُش ، هلفاق  ناگراچیب  يهراچ  يا  نک  هراچ  ناگراوخمغ  سنؤم  يا  وش  رای  ياهدنزاون  میرادن  وت  زج  ياهدنزاس  همه  زا 

رگ تخاس  میهاوخن  هلبق  وت  هر  زج  میدـمآ  هانگ  مرج و  زا  رذـتعم  میدـمآ  هآ  هلاـن و  اـب  وت  شیپ  هحفص 238 ]  ] نیبب ام  یـسکیب  ام  سک 
تخاون دهاوخ  هک  وت  يزاونن 

ماهدروآ هابت  لاح  ترد  رب  مریقح  نم 

ناهج کی  مراز  راوخ و  اورـسخ  مهانپیب  مرادن  يداز  هشوت و  ماهدروآ  وت  رابرد  هب  ور  میادگ  نم  ماهدروآ  هانپ  الوم  نیا  وت  فطل  رد  رب 
شتآ ز شماخ  دش  مدرب و  يدـهم  مان  ماهدروآ  هاگراب  نیا  رب  يور  رگید  راب  ادـخ  لضف  زا  نازوس و  شتآ  رب  متخوس  ماهدروآ  هانگ  راب 

رظن کی  ماهدروآ  هایس  يور  نم  وت  هاگردب  هک  اهش  يا  یبقع  هب  ایند و  هب  نک  مدیفـس  ور  ماهدروآ  هانپ  نوچ  مظعا  مسا  رب  قح  فطل  افو 
هحفص 239]  ] ماهدروآ هابت  لاح  ترد  رب  مریقح  نم  مرک  فطل و  هر  زا  مراز  لاح  رب 

تساضر ام  رادلد 

هکنوچ سرتم  نود  مدرم  رـش  نامز و ز  ياههنتف  اضر ز  تسا  اضر  ام  راوخمغ  هک  شابم  نیمغ  اضر  تسا  اـضر  اـم  رادـلد  هک  لاـنم  ـالد 
فوخ هن  نید  هر  ناعطاق  اضر ز  تسا  اضر  ام  راتـسرپ  درد و  بیبط  يور  نک  يوب  التبم  يوش  هک  ضرم  رهب  اضر  تسا  اضر  ام  رادـهگن 

روج اضر ز  تسا  اضر  ام  راکددم  هک  نادـب  نیقی  رادـم  كاب  راچد  یتشگ  هک  هیلب  رهب  اضر  تسا  اضر  ام  راد  هلفاق  هک  ارچ  میب  هن  راد و 
رای ناهج  ود  رد  هکنآ  زا  رشح  رد  دسر  ام  دایرف  هب  دیما  دوب  اضر  تسا  اضر  ام  رات  بش  هار  غارچ  کیرات  بش  وچ  يوش  رگ  نیمز  يور 

اضر تسا  اضر  ام 

اضر يوک  رد  يرذگ 

تحار يرظن  نمب  دتفا  رگا  مالسلاهیلع  اضر  فطل  زا  رذگ  مالـسلاهیلع  اضر  يوک  رد  ارم  هداتف  ایوگ  رـسب  قشع  يروش ز  ارم  هرابود  دمآ 
دـشاب نالد  هدنز  راثآ  رظن  ماهداتفا ز  ناهج  ماهتـسراو ز  راکف  هدومن  سب  زا  ارم  هنامز  رود  هحفـص 240 ]  ] رطخ موش ز  نمیا  مغ و  موش ز 
هدوهیب شیوخ  لد  اهر  اـمنب  یمغ  مالـسلاهیلع  اـضر  رهم  زج  تدوب  رگا  لد  رد  رگید  يافـص  دوبن  تسود  تبحم  زا  ریغ  تسود  تبحص 

رما مه  اضق  تانیاک  رب  اضر  تسه  هک  یهاش  رذگ  سوط  رهش  رد  افص  قدص و  يور  زا  ادخ  لالج  عنـص و  يرگن  رگا  یهاوخ  ربم  جنر 
رترب ز هاچ  هپت و  رز  دشاب  رقس  تسوا  ضغب  مه  نانج  تساضر  بح  اضر  رهم  بح و  رد  ادخ  ياضر  دشاب  ردق  تانکمم  رب  میقم  تسوا 

یهاش رصق  لامج  فوط  دننک  هراتـس  نوچمه  وا  دقرم  فارطا  کلم  لیخ  حبـص  ره  رـشب  يامنهر  مه  تسادخ  يرهظم ز  مه  الع  شرع 
هحفص 241]  ] ربخ ملع و  یجنگ ز  تسا  یبن  غاب  يورس ز  تسادخ  یتجح ز  مه  نید  رورس  هک 

یشحو يوهآ  نماض 
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ربخ یک  اجک  زا  دومنن  تعاطا  ار و  اضر  تخانشن  هک  ره  دراد  تریصب  تسدیشچ  تسدید و  هکنآ  دراد  تذل  هچ  هدینـشن  هدیدان و  زیچ 
ماـن زا  وت  كرد  اـمنب  ار  شتفأر  دراد  تبحم  هچ  رئاز  هب  هک  یناد  هچ  وت  شمرک  لـالج و  وت  ینیبـن  ییاـین و  اـت  دراد  تداعـس  ضیف و  زا 

دراد تمارک  هچ  نابیرغ  راوز و  هب  هک  یبایرد  ات  هدش  یشحو  يوهآ  نماض  دراد  تفأر  همه  قیالخ  هب  شفطل  نوچ ز  فوؤر 

اجتلا

ار تناتـسآ  ماهدرپسب  رـس  میظعت ، یپ  ار  تهاگراب  ماهدروآ  ناغمرا  تروضح  رد  ار  یگدـنب  ماهدروآ  ناج  وت  يز  ناـج ، شمارآ  ارم  يا 
رب رـس  مدـنمدرد ، ماهدروآ  نآ  زا  دولآ  درگ  يور  ار  ترـضحم  ماهتفر  ناگژم  هب  ار  تیوبکـشم  يوک  كاخ  ماهدروآ  ناج  فیرـشت ، یپ 

ادیپ کشا  ماهدرک  نایایب  رد  نابایب  رگ  ناهنپ  مرج  هحفص 242 ]  ] ماهدروآ ناوخ  هدرتسگ  نیا  رب  ور  مراوخ  هزیر  ماهداهنب  ناتسآ  رهم  نیا 
رهم سوبیاپ  ار  ياهرذ  ماهدروآ  نابرهم  يا  تتمحر  راوج  رد  هانگ  راـب  زا  هدوسرف  هتـسخ و  یناـج  مسج و  ماهدروآ  ناوراـک  رد  ناوراـک 

ار هوکش  ماهدروآ  نامالا  راد  نیا  رب  ور  عرضت  اب  راکبان  یهورگ  روج  زا  مایا و  دب  زا  ماهدروآ  نارکیب  رحب  يوس  ار  ياهرطق  ماهدرک  نابات 
همه نیا  رابکشا  یمـشچ  درـس و  هآ  دولآ و  درد  ناج  ماهدروآ  نایع  وت  يز  ناهن ، رد  مدوب  هچنآ  نوخ  يوج  لد  زا  مداشگب  بل و  متـسب 
يور وت  ینادرگب  رگ  ماهدروآ  نارگ  راب  سب  هک  وش  مریگتـسد  ياپ  مداتفا ز  هک  مبایرد  فطل ، اپ  ارـس  يا  ماهدروآ  ناوتان  یمـسج  هارمه 

ناتسوب يوس  هب  لگ  يوب  هب  لد  ماهدید  نافوط  غرم  مداب ، تسد  رد  نایشآ  ماهدروآ  ناتـسآ  نیا  رب  يور  يدیما  اب  مروآ  يور  ارک  نم  زا 
لیفط زا  مراد  هـچ  ره  هحفـص 243 ]  ] ماهدروآ نایـشآ  گرب  تساـجنیا ، نایـشآ  داـبم  يزور  مزگره  نشلگ  زبسرـس  نیا  زا  رود  ماهدروآ 
مدروآ نیا  هک  متفگ  اطخ  سب  دوب  وت  تراشا  اب  نم  نتفگاـن  نتفگ و  ماهدروآ  ناور  یعبط  رگ  شوماـخ و  یبل  رگ  تست  ناـیاپیب  فطل 

نم مروآ  رذع  اههتفر  زا  وربآ  نیمادک  اب  ماهدروآ  نامض  وت  هاگـشیپ  رد  ارت  مه  عیفـش  تسدق  تحاس  رد  مروآیم  ار  وت  مه  ماهدروآ  نآ 
مدنویپ ماهرذ  ماهدروآ  ناغمرا  رهوگ  رد و  رپ  ینماد  تسا  یهت  تسد  ارم  رگ  لد  شهاوخ  لوبق  رب  ماهدروآ  نایز  یتسه ، يهیامرس  اب  هک 
ناتسار ماما  رابرد  هب  ور  باتفآ  نوچ  مدحبص  ره  رد  هک  سب  منیا  تمعن  ماهدروآ  ناشن  اهیتسه  اما ز  متسین ، ادج  ددرگ  یک  دیـشروخ  زا 

ملگ بآ و  نیا  درورپ  ناج  سوت و  مهاگداز  ماهدروآ  نادواج  اـت  یگدازآ  طـخ  رـس  راوج  برق  تمعن  زکارم  سب  یگرزب  نیا  ماهدروآ 
هحفـص  ] ماهدروآ نابز  رب  تمان  فرح ، نیتسخن  رد  کنآ  زا  تشادرب  تیمان  مان  هب  ار  مماک  هیاد ، ماهدروآ  نادناخ  نیز  يرترب  مدازهناخ 

، مه هماـچ  تفر و  هریخ  يرمع  هماـخ  ماهدروآ  ناوخ  حدـم  ناـبز  دـتفا  لوبق  رگ  قـلخ  هب  تجح  نیمـشه  يا  تجح و  ار  ادـخ  يا  [ 244
ماهدروآ ناحتما  يارب  ینعم  نیا  هکلب  ظفل  هب  ار  تیانث  مرای  یک  كاخ ! مناهد  رب  ماهدروآ  ناود  ره  نیا  تتمدخ  رد  ایریب  قوش  کنیا ز 

لد زا  مرجال  دـجنگن  زگره  ناـیب  رد  تتاذ  فصو  ماهدروآ  نامـسیر  نامـساک و  اـغیرد  يا  مظن  هب  مدـنب  يرویز  نیگنر  ظاـفلا  زا  متفگ 
تحاس رد  ارم  نوچ  ماهدروآ  ناغمرا  لد  يهدوس  ار  یتسار  ار  هماچ  نیا  ربهار  دـش  لد  درک و  يرای  کشا ، ماهدروآ  ناـمجرت  مراودـیما 

لگ بالگ و  نیا  : » تفگ هک  مناورـش  داتـسا  وریپ  ناـسارخ  رد  ماهدروآ  [ 222  ] ناهَرون ار  ياهتـسج  رب  عرـصم  لامک »  » دشابیمن تسدق 
هحفص 245] « ] لامک  » روپ لامک  دمحا  ماهدروآ » ناتسوب  نیز  همه 

تیالو عمش 

نم ز تفاـین  ناویح  يهمـشچ  ضیف  ردنکـسا ز  هچنآ  متفاـیرد  نیا  زا  هاـگرد  ره  هب  مدرک  مگ  هچ  ره  متفاـی  ربمیپ  لآ  هگرد  رب  هر  هک  اـت 
مهن یک  ایند  بابرا  رد  رب  متفای  ررکم  ضیف  سدـقلا  حور  مد  زا  زاین  يور  ارـستلود  نیا  رب  مدروآ  هک  ات  متفاـی  ردـیح  لآ  ناتـسآ  كاـخ 
متفای رگ  متفای  رد ، نیا  زا  رطاخ  تحار  نامالا  راد  نیز  تفات  مهاوخن  رب  ور  سفن  کی  متفایرد  تیفاع  يایمیک  رد  نیز  هک  نم  زاین  يور 

رای دزیا  فطل  بلط  نایایب  رد  مدوب  هتسخ  یماک  هنـشت  متفای  رهطم  كاخ  نیزا  دوصقم  رهوگ  تسد  هب  مدروآ  هاگرد  نیزا  بولطم  نماد 
هب را  رمع  يهیامرس  اهلاس  متفای  رفعج  نب  یسوم  يهداز  میرح  رد  تخب  متـسجیم ز  هک  ار  تداعـس  قیفوت و  دقن  متفای  رثوک  هب  هر  ات  دش 
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رهوگ هرطق  ره  زا  درک و  يرای  تخب  متخیر  انمت  کشا  ناتـسآ  نیا  رب  هچنآ  متفای  رگید  رمع  مدوس  كاـخ  نیا  رب  وچ  خر  متخاـب  تلفغ 
راد نیزا  مدیـشوین  تمحر  يهدژم  متفاـی  رگناوت  شیورد و  لاـمآ  عجرم  سوت  هب  ار  تیـالو  عمـش  نیمتـشه  هاـگراب  هحفص 246 ]  ] متفای

متفای رتسگ  هیاس  دوخ  رس  رب  ار  امه  نیاک  تساور  ملابیم  هدنخرف  علاط  نیز  دوخ  هب  رگ  متفای  رطعم  كاخ  نیرد  ناوضر  تهکن  مالسلا 
زا نمیا  ار  نتـشیوخ  ناهج  دیک  زا  مدروآ  هانپ  رد  نیا  رب  هک  ات  متفای  رب  وزرآ  لاهن  زا  ماجنارـس  ات  دیما  مشچ  وا  فاطلا  رب  هراومه  متـشاد 

میاس کلف  رب  رس  مرد  نیا  يادگ  ات  متفای  رخسم  وا  قشع  هب  ار  اهلد  کلم  لالج  رف و  زا  هک  ییالوم  نابرق  لد  ناج و  متفای  رـش  هنتف و  ره 
رصاعم یهس »  » اکبحاص هللا  حیبذ  متفای  رترب  هبتر  رد  ار  كاخ  نیا  کلف  زا  رخف  ز 

سدق مرح  رد  یبش 

يا هحفـص 247 ]  ] دنهد ییاج  هب  هار  مسفن ، کی  دنهد  ییادن  هدرپ ، نیا  زا  دـیاش  نایکالفا  يهولج  مرگن  ات  نایکاخ  زا  ماهتـسب  ورف  هدـید 
هدرپ نیا  رد  هکنآ  ار  كاپ  نیب ، كاپ  رظن  اب  ار  كانسوه  مشچ  نزب ، بآ  بیـصن  ترـسح  يهدید  ياهتخود  بیرف  رطاخ  هدرپ  نیا  رب  هک 
هگیاج نت ، يهناخ  شاب  كالفا  يهدنیاشگ  زار  شاب  كاپ  رظن  ریگ و  رحـس  يوخ  تسا  هتفای  رظن  ضیف ، زا  رحـس  نوچ  تسا  هتفای  رذـگ 

رهگ هن  نیکـسم ، يهمـشچ  وا  ياج  دوب ، هیاپ  نیا  زا  رترب  وا  يادوس  رـس  يراد  وت  هکنآ  تسین  تسین ، یکلف  ناـج  روخ  رد  تسین  تسیز 
تسام هاگ  رظن  وچ  ایرد ، يهنهپ  میاهتسب  ورف  همـشچ ، ره  مشچ ز  میاهتـسویپ  ایرد ، نادب  هک  ام  تسارد  ایرد  هب  بایان ، رهوگ  تسا  رورپ 
كرت نیبب  ار  امن  بیغ  يهنیآ  رگن  ناسارخ  هاش  يهبکوک  رگن  ناشخر  بکوک  نیا  وترپ  هحفص 248 ]  ] تسام هاوخلد  هن  زیچان ، يهمشچ 
تـسا يدنـسرخ  يهیام  هش ، يهیاس  تسا  هتفای  اضر  جـنگ  دوخ ، لد  رد  تسا  هتفات  اـضر »  » رون وا  رب  هک  ره  نیبب  ار  ادـخ  يوگ و  يدوخ 

زو هدش  رز  شمدق  ضیف  كاخ ز  اجک ؟ شمیـسن  يوب  اجک ، هفان  اجک  شمیرح  فوط  اجک ؟ هبعک  تسا  يدـنماضر  کلم  اضر »  » کلم
دیواج يهدنز  یلو  هدرم  قشع  دیـشروخ  هتـشگرس  هرذ  وا  ناماد  هب  هدوس  بلط  تسد  وا  نامالغ  لیخ  زا  میک ؟ نم  هدش  رطعمان  شـسفن ،

هحفص 249]  ] درک زاغآ  یمدرمان ، يهویش  درک  زاس  نهک  نیئآ  کلف  نوچ  منم  ناسارخ  هاش  رد  كاخ  منم  نابرد  ار ، ناسارخ  هاش  قشع 
علاط زا  بشمین ، رود  هار  زا  متساوخ  وا  زا  هراچ  روبـصان  لد  روجنر و  نت  اب  دنام  زاورپ  ز  هشیدنا ، ریاط  دنام  زاب  يرگ  هراچ  زا  رگ ، هراچ 
نیو متفای  وبـس  هب  یقاب ، يهداب  درک  هراب  رگد  فطل ، زا  ماهدنز  درک  هراچ  ارم  درد  هش ، تمحر  نم  نابیرگ  ز  دـمآرب ، حبـص  نم  نادـنخ 

يریعم یهر  متفای  وا  تلود  زا  همه 

یقرواپ

ص 236. ج 1 ، عئارشلا ، للع  [ 3 . ] ص 249 ج 4 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  [ 2 . ] ج 1 ص 23 مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  [ 1]
یلاما [ 7 . ] قودص ص 61 یلاما  [ 6 . ] ص 20 ج 1 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  [ 5 . ] مالـسلاهیلع ج 1 ص 17 اضرلا  رابخا  نویع  [ 4]

ج 102. راونالا ، راحب  [ 11 . ] ص 104 قودص ، یلاما  [ 10 . ] ص 103 قودص ، یلاما  [ 9 . ] ص 60 قودص ، یلاما  [ 8 . ] ص 61 قودص ،
ص هدازدامع ، ینسحلا  ءامـسا  [ 14 . ] ص 258 تیب ، لها  ءافـشلاراد  [ 13 . ] ص 242 ج 2  مالـسلاهیلع . اضرلا  رابخا  نویع  [ 12 . ] ص 36
زا تسا  هدـشن  دـیق  اهنآ  يارب  زا  یقرواپ  هک  ییاـهتیاور  يارب  [ 16 . ] ص 15 ج 1 ، ینتجملا ، ص 197 -  ج 1 ، تاوعدـلا ، [ 15 . ] 109

يهیآ 137. هرقب ، [ 17 . ] تسا هدـش  هدروآ  بناجنیا  ملق  زا  اهنآ » راثآ  هبرجم و  راـکذا  داروا و  ناـیب  رد  ینـسحلا  ءامـسا  صاوخ   » باـتک
رباج فلؤم : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ءافـشلاراد  باتک : [ 20 . ] دروآ اـجب  ار  نآ  هـعمج  بـش  هـمین  ره  رد  ینعی  [ 19 . ] يهیآ 68 هـط ، [ 18]

ج 6 ص 361. یفاک ، [ 24 . ] ص 355 ج 6 ، یفاک ، [ 23 . ] ص 546 ج 2 ، یقرب ، نساـحم  [ 22 . ] ص 359 ج 2 ، یفاـک ، [ 21 . ] یناوضر
ص ج 6 ، یفاـک ، [ 28 . ] ص 440 ج 7 ، ماکحالا ، بیذـهت  [ 27 . ] ص 191 قالخالا ، مراـکم  [ 26 . ] ص 554 ج 2  یقرب ، نساـحم  [ 25]

بط [ 33 . ] ص 464 ج 16 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 32 . ] نامه [ 31 . ] ص 178 قالخالا ، مراکم  [ 30 . ] ص 344 ج 6 ، یفاک ، [ 29 . ] 344

مالسلاهیلع اضر  ماما  www.Ghaemiyeh.comءافشلاراد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


[37 . ] ص 201 ع ،)  ) يده همئا  زا  ءافش  ياههخسن  [ 36 . ] ص 313 ج 6 ، یفاک ، [ 35 . ] ص 26 ع ،)  ) اضرلا بط  [ 34 . ] ص 38 ع ،)  ) اضرلا
نساحم [ 41 . ] ص 181 قالخالا ، مراـکم  [ 40 . ] ص 369 ج 6 ، یفاک ، [ 39 . ] ص 305 ج 6 ، یفاـک ، [ 38 . ] ص 184 قالخالا ، مراـکم 

ص ج 2 ، ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  [ 44 . ] ص 293 ج 63 ، راونالا ، راحب  [ 43 . ] ص 293 ج 63 ، راونالا ، راحب  [ 42 . ] ص 519 ج 2 ، یقرب ،
ص ج 2 ، بولقلا ، ةویح  [ 48 . ] ص 190 قالخألا ، مراکم  [ 47 . ] ص 166 قالخالا ، مراکم  [ 46 . ] ص 195 قالخألا ، مراکم  [ 45 . ] 36
[53 . ] ص 334 ج 6 ، یفاک ، [ 52 . ] ص 173 قالخألا ، مراکم  [ 51 . ] ص 501 ج 6 ، یفاک ، [ 50 . ] ص 187 قالخألا ، مراکم  [ 49 . ] 1098
ج 6، یفاک ، [ 57 . ] ج 6 ص 304 یفاک ، [ 56 . ] ص 358 ج 6 ، یفاک ، [ 55 . ] ص 213 نیفراعلا ، جاهنم  [ 54 . ] ص 137 ع ،)  ) ۀمئألا بط 
ص 360. ج 6 ، یفاک ، [ 61 . ] ص 343 ج 6 ، یفاک ، [ 60 . ] ص 467 ج 2 ، یقرب ، نساحم  [ 59 . ] ص 310 ج 6 ، یفاک ، [ 58 . ] ص 307
[67 . ] نامه [ 66 . ] نامه [ 65 . ] ص 194 ج 63 ، راونالا ، راـحب  [ 64 . ] ص 549 ج 2 ، یقرب ، نساـحم  [ 63 . ] ص 361 ج 6 ، یفاـک ، [ 62]

باوث [ 71 . ] ص 19 ع ،)  ) ۀمئألا بط  [ 70 . ] ص 72 ع ،)  ) ۀمئألا بط  [ 69 . ] ص 87 ع ،)  ) ۀمئألا بط  [ 68 . ] ص 487 ج 2 ، یقرب ، نساحم 
يهروس [ 75 . ] ص 348 حالفلا ، حاـتفم  [ 74 . ] يهیآ 41 رطاـف ، يهروس  [ 73 . ] ص 46 مالـسلاهیلع ، اضرلا  هقف  [ 72 . ] ص 109 لامعالا ،

هرس سدق  یـسلجم  موحرم  زا  یمق  ثدحم  [ 78 . ] ص 42 ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 77 . ] هحفـص كردم و  نامه  [ 76 . ] يهیآ 33 نامحر ،
ٌمَْون َو َال  ٌۀَنِـس  ُهُذُخَْأت  ُمویَْقلا َال  یَْحلا  َوُه  َّالِإ  َه�لِإ  ُهَّللا َال  تسا : نینچ  لیزنتلا  یلع  یـسرکلا  ۀـیآ  ینیلک  میهاربا و  نب  یلع  تیاور  هب  هک  لقن 

َّالِإ ِهِْملِع  ْنِم  ٍءیَِـشب  َنوُطیِحی  َو َال  ْمُهَْفلَخ  اَم  َو  ْمِهیِدیَأ  َنَیب  اَم  ُمَْلعی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل 
ْنَمَف یَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکِإ  ﴿ 255 ﴾َال  ُمیِظَْعلا ِیلَْعلا  َوُه  َو  اَمُهُظْفِح  ُهُدُوئی  َو َال  َضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ُهیِسْرُک  َعِسَو  َءاَش  اَِمب 

َنِم ْمُهُجِرْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا  ﴾ 256 ﴿ ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  اََهل  َماَصِْفنا  یَْقثُْولا َال  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمْؤی  َو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکی 
﴾257 ﴿ َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکئ�لوُأ  ِتاَُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا 
ص 138. ج 2 ، ع ،)  ) اضرلا راـبخا  نویع  [ 81 . ] ص 35 تاوعدلا ، جهم  [ 80 . ] ص 416 قالخالا ، مراکم  [ 79 . ] نانجلا حیتافم  يهیشاح 

اضرلا رابخا  نویع  [ 85 . ] ص 161 یمعفک ، حابـصم  [ 84 . ] ص 136 ج 2  ع ،)  ) اـضرلا راـبخا  نویع  [ 83 . ] ص 34 تاوعدلا ، جـهم  [ 82]
لماک [ 88 . ] ص 386 قالخالا ، مراـکم  ص 128 -  ج 95 ، راونالا ، راـحب  [ 87 . ] ص 411 قالخالا ، مراـکم  [ 86 . ] ص 50 ج 2 ، (ع ،)

[93 . ] ص 341 ع ،)  ) اـضرلا هقف  [ 92 . ] ص 340 ع ،)  ) اـضرلا هقف  [ 91 . ] يهیآ 129 هبوت ، [ 90 . ] يهیآ 9 سی ، [ 89 . ] ص 278 تارایزلا ،
ج 10 ص لئاسولا ، كردتسم  [ 95 . ] ص 334 ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 283 -  تارایزلا ، لماک  [ 94 . ] ص 374 قالخالا ، مراکم 

كردتسم [ 98 . ] ص 334 ج 10 ، لئاسولا ، كردتـسم  [ 97 . ] ص 218 ج 8 ، هعیـشلا ، لـئاسو  ص 278 -  تارایزلا ، لـماک  [ 96 . ] 334
ص ج 1 ، رودصلا ، ءافش  [ 101 . ] ص 106 يدنوار ، ءایبنالا  صصق  [ 100 . ] ص 457 قودص ، خیش  یلاما  [ 99 . ] ج 2 ص 217 لئاسولا ،
ص 138. ج 1 ، كولملا ، ۀـفحت  [ 105 . ] نانجلا حـیتافم  [ 104 . ] نانجلا حـیتافم  [ 103 . ] ص 122 ینـسحلا ، ءامـسا  صاوخ  [ 102 . ] 380
ص ج 1 ، رودصلا ، ءافش  [ 109 . ] هتفه لامعا  نانجلا ، حیتافم  [ 108 . ] ص یعادلا ، ةدع  [ 107 . ] ص 88 ج 2 ، یمالسا ، قالخا  ملع  [ 106]

جارعم [ 113 . ] ص 334 ج 5 ، ۀنسحلا ، لامعألاب  لابقالا  [ 112 . ] ص 159 ج 1 ، نیمألا ، دلب  [ 111 . ] ص 105 لامعالا ، باوث  [ 110 . ] 523
، قالخألا مراکم  [ 116 . ] ص 294 ج 3 ، ۀنسحلا ، لامعألاب  لابقالا  [ 115 . ] ص 582 ج 5 ، هعطاسلا ، راونا  [ 114 . ] ص 507 ج 1 ، ةداعسلا ،
ص قالخألا ، مراکم  [ 120 . ] ص 157 قالخألا ، مراکم  [ 119 . ] ج 6 ص 477 یفاک ، [ 118 . ] 35 تاوعدلا ص : جهم  [ 117 . ] ص 348
، نانجلا حیتافم  [ 124 . ] ص 483 ج 1 ، رودصلا ، ءافش  [ 123 . ] ص 348 قالخألا ، مراکم  [ 122 . ] ص 46 قالخألا ، مراکم  [ 121 . ] 102

ییوراد فرصم  خلت و  وبـشوخ و  هک  دنیوگیم  غمـص  یعون  هب  رم  [ 126 . ] دراد یکشزپ  فرـصم  هک  تسا  یبوچ  طسق  [ 125 . ] ص 29
ص ج 1 ، ربش ، قـالخألا  [ 130 . ] ص 473 نانجلا ، حـیتافم  [ 129 . ] ص 38 نانجلا ، حـیتافم  [ 128 . ] ص 503 ج 6 ، یفاـک ، [ 127 . ] دراد
[134 . ] ص 155 ج 1 ، نیمألا ، دلب  [ 133 . ] ص 81 نیـصحلا ، عردلا  نیمألا و  دلبلا  [ 132 . ] ص 576 ج 5 ، ۀعطاسلا ، راونألا  [ 131 . ] 110
[138 . ] ص 190 تاوعد ، [ 137 . ] ص 258 تیب ، لها  ءافشلاراد  [ 136 . ] ص 364 ج 92 ، راونالا ، راحب  [ 135 . ] ص 326 قالخلا ، مراکم 
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ص ع ،)  ) اضرلا هقف  زا  لقن  هب  ص 20  تاجاح ، دیلک  [ 140 . ] ص 161 لامعألا ، باوث  [ 139 . ] ص 105 ج 1 ، رافسألا ، راطخأ  نم  نامألا 
ص 542. ج 2 ، یفاک ، [ 144 . ] ص 195 رازملا ، باتک  [ 143 . ] ص 135 رابخألا ، عماج  [ 142 . ] ص 272 ج 1 ، تاوعدلا ، [ 141 . ] 110
ص 413. قالخألا ، مراکم  [ 148 . ] ص 261 تیب ، لها  افشلاراد  [ 147 . ] ص 497 ج 6 ، یفاک ، [ 146 . ] ص 37 ع ،)  ) ۀـمئألا بط  [ 145]

راحب [ 153 . ] 180 فارعا /  [ 152 . ] ص 470 ج 6 ، یفاک ، [ 151 . ] ص 37 ع ،)  ) ۀـمئألا بط  [ 150 . ] ص 413 قالخألا ، مراـکم  [ 149]
جهم [ 157 . ] ص 256 تاوعدلا ، جـهم  [ 156 . ] ص 532 ج 6 ، یفاـک ، [ 155 . ] ص 579 ج 2 ، یفاـک ، [ 154 . ] ص 5 ج 94 ، راونـالا ،

مراکم [ 160 . ] دیوگب ار  شردام  مان  صخش و  مسا  ۀنالف ، نب  نالف  ياجب  [ 159 . ] ص 411 قالخألا ، مراکم  [ 158 . ] ص 247 تاوعدلا ،
[164 . ] ص 346 قالخألا ، مراـکم  [ 163 . ] ص 362 قالخألا ، مراـکم  [ 162 . ] ص 365 قالخألا ، مراـکم  [ 161 . ] ص 400 قـالخألا ،

مراکم [ 167 . ] ص 9 حالفلا ، حیتافم  ص 305 -  قالخألا ، مراکم  [ 166 . ] ص 310 قالخألا ، مراکم  [ 165 . ] ص 329 قالخألا ، مراکم 
[171 . ] ص 168 یمعفک ، حابـصم  [ 170 . ] ص 393 یمعفک ، حابـصم  [ 169 . ] ص 341 دجهتملا ، حابـصم  [ 168 . ] ص 241 قـالخألا ،
[175 . ] ص 230 لئاسلا ، حـالف  [ 174 . ] ص 155 تارایزلا ، لـماک  [ 173 . ] ص 624 ج 2 ، نساحملا ، [ 172 . ] ص 52 ناوخالا ، ۀـقداصم 
[179 . ] ص 490 عوبسألا ، لامج  [ 178 . ] ص 323 نیمالا ، دـلب  [ 177 . ] ص 115 ع ،)  ) ۀـمئألا بط  [ 176 . ] ص 13 ج 4 ، یلـآللا ، یلاوع 
زا ءافش  ياههخسن  [ 182 . ] ص 98 ع ،)  ) ۀمئألا بط  [ 181 . ] ص 64 ع ،)  ) ۀمئألا بط  [ 180 . ] ص 144 يده ع ، يهمئا  زا  افش  ياههخسن 

[186 . ] ص 16 ع ،)  ) ۀـمئألا بـط  [ 185 . ] ص 18 ع ،)  ) ۀـمئألا بـط  [ 184 . ] ص 40 ع ،)  ) ۀـمئألا بـط  [ 183 . ] ص 58 يدـه ع ، يهمئا 
[190 . ] 59 هیآ ي ، ماـعنا  [ 189 . ] ص 23 یبـتجملا ، ءاعدـلا  نم  ینتجملا  [ 188 . ] ص 278 عوبـسالا ، لامج  [ 187 . ] ص 114 تاوعدلا ،

یکچوک يهرفح  ندرگ ، سپ  يدوگ  [ 193 . ] شآ و پوس و  دننام  ییاذغ  [ 192 . ] ج 2 راحبلا ، ۀنیفس  [ 191 . ] ص 387 قالخالا ، مراکم 
شوج و هب  عالق  [ 195 . ] دراد رارق  ندرگ  تشپ  فرط  ود  رد  هک  یگر  ود  [ 194 . ] دراد رارق  ندرگ  تشپ  رد  تارقف  نوتس  ياهتنا  رد  هک 

نیئاپ فرط  هب  وزاب  يالاب  زا  نامسیر  دننام  هک  یگر  [ 196 . ] دنیوگیم دـیآیم ، دوجوب  نابز  ناهد و  فارطا  رد  هک  یکچوک  ياهمخز 
مه قوراف  قایرت  نآ  هب  هک  [ 199 . ] دراد رارق  قفرم  يور  رب  هشیمه  هک  یگر  [ 198 . ] دراد رارق  قفرم  يور  هک  یگر  [ 197 . ] تسا هدمآ 

. دـننکیم تسرد  هکرـس  تشوگ و  زا  هک  یـشآ  [ 201 . ] دوشیم ادـیپ  تسوپ  يور  رد  هک  کـچوک  دیفـس  ياـههکل  [ 200 . ] دنیوگیم
هکرـس رد  هک  ياهـتخپ  تشوـگ  [ 203 . ] یبرچیب درـس و  ياـبروش  دـننکیم . تسرد  هلاـسوگ  تسوـپ  تشوـگ و  زا  هـک  ییاذـغ  [ 202]

ادیپ مکش  رد  هک  تسا  يدرد  هصوش  [ 205 . ] دوشیم ادیپ  تروص  تسوپ  رد  هک  تسا  دـجنک  هیبش  ییاههناد  فلک  [ 204 . ] دنناسیخیم
شراوج فیرح  شراوج  دیامرفیم : یـسلجم  يهمالع  [ 206 . ] دوشیم داجیا  مکـش  زاگ  رثا  رد  اههدـند  تشپ  رد  هک  يداـب  هب  دوشیم ،

، حئارج جئارخ و  [ 209 . ] یبرچ نودب  تشوگ  [ 208 . ] تسا اذغ  یعون  صیرق  [ 207 . ] تسا لفلف  راد  لفلف و  رب  لمتشم  هک  تسا  یلفالف 
[213 . ] يرون مالـسلا  راد  [ 212 . ] يرون ثدـحم  مالـسلا  راد  [ 211 . ] ص 334 ج 4 . بوشآ . رهـش  نبا  بقاـنم  [ 210 . ] ص 360 ج 1 ،
ص 141. ریپ ، رتـکد و  يهرظاـنم  [ 216 . ] ص 286 ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  [ 215 . ] راربالا ضاـیر  [ 214 . ] ص 610 خـیراوتلا ، بختنم 
. هیوضرلا دئاوف  [ 220 . ] يهرامـش 3692 ناسارخ : يهماـن  زور  [ 219 . ] تفگش ياهناتـساد  [ 218 . ] ص 287 اـضرلا ، راـبخا  نویع  [ 217]

. تاغوس هفحت و  دروآ ، هر  [ 222 . ] هیوضر تامارک  [ 221]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
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هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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