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نادنزرف نیدلاو و  لباقتم  قوقح 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخـشم  اینكاپ  میرکلادبع  نادنزرف  نیدلاو و  لباقتم  قوقح  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1341 میرکلادبع -  این ، كاپ  هسانشرس : 
لها ياههزومآ  ناونع  يالاب  تشاددای :  لایر  x10000-28-7271-964 کباش :  ص 256  يرهاظ :  تاصخشم  کلملالامک 1382 . مق 
لها ياههزومآ  رگید :  ناونع  سیونریز  تروصهب  نینچمه  256 ؛ [ - 254  ] همانباتک ص تشاددای :  رتهب . یگدنز  يارب  مالـسلاهیلع  تیب 

تیبرت عوضوم :  ثیداـحا  نیدـلاو --  عوضوم :  ثیداـحا  مالـسا --   ) كدوک نیدـلاو و  عوضوم :  رتهب  یگدـنز  يارب  مالـسلاهیلع  تیب 
 : ییوید يدنب  هدر  و25 پ2 1382   / BP141/5 هرگنک :  يدنب  هدر  نرق 14  هعیش --  ثیداحا  عوضوم :  ثیداحا  مالسا --   ) یگداوناخ

م7150-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/218

نخس هعیلط 

کی تروص  هب  تسا ،  یعیرـشت  يرما  یهلا و  نامرف  کی  هک  نیا  رب  هوالع  رگید ،  مه  طسوت  نادـنزرف  نیدـلاو و  لباقتم  قوقح  تیاعر 
قشع و اب  مءاوت  ینامـسآ و  هطبار  کی  هک  نادنزرف  نیدـلاو و  طباور  رگید  ترابع  هب  دراد .  دوجو  اه  ناسنا  همه  داهن  رد  ینیوکت  نوناق 

ترطف نیاربانب  ددرگ ،  یم  رب  یکاخ  هرک  نیا  يور  رد  ناسنا  شیادیپ  خیرات  هب  دریگ و  یم  همشچرس  ناسنا  ترطف  زا  تسا  لیصا  هقالع 
ود مکحتـسم  دـنویپ  نانآ ،  دـنک .  توعد ء  هعماج  یـساسا  نکر  ود  نیا  نایم  لباقتم  یکین  هب  ار  ناسنا  ود  ره  ینادزی  روتـسد  یناـسنا و 

نادنزرف قوقح  هب  هتشذگ  لسن  رگا  اما  دش ،  دهاوخ  حلاص  ملاس و  هعماج  لک  تقیقح  رد  دشاب  حیحص  روط  هب  رگا  دراد  یپ  رد  ار  لسن 
دهاوخ لابند  هب  يریذپان  ناربج  ياهررـض  هک  لسن  ود  تسـسگ  رب  هوالع  دنریگب ،  هدیدان  ار  نیدلاو  قوقح  دیدج ،  لسن  سکعلاب  ای  و 

دـش دهاوخ  یـشاپورف  راچد  هعماج  نآ  ياه  شزرا  ندـمت و  گنهرف و  هجیتن  رد  دـش .  دـنهاوخ  مگ  رد  رـس  نآ  رد  دارفا  تابث و  تشاد 
فیاظو و مود  هبترم  رد  ناوج و  لسن  لباقم  رد  نیدـلاو  يارب  یفیاـظو  قوقح و  لوا  هبترم  رد  مالـسا  یلاـعتم  گـنهرف  رد  نیمه ،  يارب 

دنناوتب دوخ  نیگنـس  فیاظو  هب  لمع  اب  نیدلاو  رگا  اتـسار  نیا  رد  تسا .  هدش  روظنم  نیدلاو  لابق  رد  نادنزرف  يارب  زین  ییاه  تیلوئـسم 
تالامک لئاضف و  هجرد  نیرتالاب  هب  ناشنادنزرف  دنیامن  تیاده  حیحـص  تیبرت  دشر و  يوس  هب  یتیبرت  لماوع  هیاس  رد  ار  دوخ  نادـنزرف 

دوجوم نیمه  ردام  ردپ و   ( 1 تیمدآ (  ناکم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب  دنیبن  ادخ  زج  هب  هک  یئاج  هب  یمدآ  دسر  دیسر .  دنهاوخ  یناسنا 
یقیقح تیهام  زا  عقاو  رد  دوش  فرحنم  تیبرت  میقتـسم  هداج  زا  نانآ  دـننک و  اـهر  تساـه ،  نآ  تسد  یتناـما  نوچمه  هک  ار  دنمـشزرا 
ترورض دروم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترـضح   ( 2 دیدرگ ( .  دنهاوخ  لیدـبت  شزرا  یب  تسپ و  دوجوم  کی  هب  هدـش و  رود  دوخ 

 ، هلوقعم یف  رکفتی  ـال  فیک  هلوکاـم  یف  رکفتی  نمل  تبجع  دـیامرف :  یم  تسا  نیدـلاو  فیاـظو  زا  یـشخب  هک  يونعم  قوـقح  هب  هجوـت 
ملاس و هک  دنک (  یم  رکف  دوخن  ینامـسج  ياذـغ  رد  هک  يدرف  زا  منک  یم  بجعت   ( 3 هیدری (  ام  هردـص  عدوی  هیذ و  ؤی  ام  هنطب  بنجیف 

هنیس یلو  دنک  یم  ظفح  روآ  نایز  ياهاذغ  زا  ار  دوخ  مکش  هجیتن  رد  دشیدنا ،  یمن  شیوخ  ناج  حور و  ياذغ  رد  اما  دشاب )  یتشادهب 
 . دراذگ یم  دازآ  دنادرگ  یم  تسپ  ار  نآ  هک  هچنآ  لباقم  رد  ار  شا 

( نیدلاو تیلوئسم  ) نادنزرف قوقح  لوا :  شخب 

همدقم

هب ار  نآ  نیگنس  تیلوئسم  دنوش و  یم  بوسحم  دیدج  لسن  تیبرت  هزوح  رد  نانیرفآ  شقن  نیرت  مهم  هک  نیدلاو  تسا  مزال  مالسا  یتیب 
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نادنزرف هدومرف ،  نیعم  مالـسا  نیبم  نید  هک  یقوقح  تیاعر  اب  شخب و  نانیمطا  حیحـص و  ياهـشور  زا  يریگ  هرهب  اب  دـنا  هتفرگ  هدـهع 
یساسا قوقح  هب  نانآ  يدادادخ  ياهدادعتـسا  یئافوکـش  نادنزرف و  ياه  تیقالخ  شرورپ  يارب  هدومن و  يرای  تیبرت  رما  رد  ار  شیوخ 

نیرت لماک  نیرتهب و  ناونع  هب  ار  نآ  و  درک .  هدهاشم  حوضو  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نخـس  هری و  دننک .  هجوت  ناشنادـنزرف 
هتفرگ و ماهلا  ینایحو  ياه  مایپ  ینامـسآ و  ياهوگلا  زا  هتفای و  شرورپ  توبن  نادناخ  رد  ناراوگرزب  نآ  اریز  دومن ؛ هئارا  یگدـنز  هویش 

هتخانش هنادنم  تداعس  یگدنز  ياه  هوسا  نیرت  لماک  ناونع  هب  تیرشب  خیرات  لوط  رد  نیمه  يارب  دنا  هتـسیز  رهطم  كاپ و  ینادناخ  رد 
نادنزرف و  دـهد ،  لیوحت  هعماج  هب  نامیا  اب  هتـسیاش و  ینادـنزرف  دـناوت  یم  نآ  تیاعر  نادـنزرف و  قوقح  هب  نیدـلاو  هجوت  دـنوش .  یم 

م دننک .  یمن  يراذگورف  یششوک  چیه  زا  يدنزرف ،  شقن  حیحص  يافیا  ناشردام و  ردپ و  قوقح  تیاعر  رد  اتداع  زین  هتسیاش  حلاص و 
نم امهل  دـلولا  مزلی  ام  امهدـل  ول  قوقعلا  نم  نیدـلاولا  مزلی  دومرف :  نیدـلاو  نادـنزرف و  لـباقتم  قوقح  هب  هراـشا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیمه يارب  دنوش .  یم  قاع  دوخ  نادنزرف  هب  زین  ردام  ردپ و  دنوش .  یم  قاع  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  نادـنزرف  هک  نانچ  مه   ( 4 امهقوقع ( 
تخادرپ میهاوخ  تسا  نادنزرف  هدهع  رب  هک  نیدلاو  قوقح  هب  مود  شخب  رد  مینک و  یم  حرطم  ار  نادـنزرف  قوقح  تسخن  شخب  رد  ام 

یمارگ لوسر  میزادرپ :  یم  هدش ،  لوحم  نیدلاو  هدهع  رب  هک  نادنزرف  قوقح  نیرت  هدمع  هب  لوا  شخب  رد  هحورطم  تاکن  هب  هجوت  اب  . 
میرکت دومرف .  نایب  دشاب ،  یم  نیدلاو  هدهع  رب  هک  ار  نادنزرف  قوقح  زا  یخرب  اشگهار  يراتفگ  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

زا ندرک  رود  نآرق ،  نتخومآ  شزرو ،  یحیرفت و  لئاسم  هب  مامتها  یتشادـهب ،  تاـکن  هب  هجوت  کـین ،  ماـن  باـختنا  رداـم ،  تیـصخش 
هک تسا  نیا  وت  هب  تدـنزرف  قـح  اـما  و  دـیامرف :  یم  هنیمز  نیا   ( 5 تسا ( .  دراوـم  نیا  هـلمج  زا  جاودزا  رما  رد  ماـمتها  هاـنگ ،  ضرعم 
هب وا  ندرک  یئامنهار  ندرک و  تیبرت  بوخ  ربارب  رد  وت  تسا ،  وت  هب  هتـسباو  ایند  نیا  رد  دـب  کین و  لامعا  تسوت و  زا  وا  دوجو  ینادـب 
وا هب  ندرک  یکین  رد  دناد  یم  هک  دشاب  دیاب  یـسک  لمع  دننامه  وا  هرابرد  وت  لمع  سپ  یتسه .  لوئـسم  يو  تعاطا  راگدرورپ و  يوس 

 ( 6 دنیب ( .  یم  رفیک  وا  هب  تبسن  یهاتوک  رد  شاداپ و 

حلاص ردپ  باختنا   1

ار هناخ  طیحم  دهد و  ماجنا  یگتـسیاش  هب  ار  شیوخ  شقن  وا  رگا  تسا .  هناخ  رد  تمحر  نوناق و  تینما ،  تردق ،  رهظم  هداوناخ ،  نک 
ناشن ار  دوخ  یگتـسیاش  نانآ  هب  تبـسن  تبحم  رازبا  رـسمه و  قوقح  تیاعر  اب  دـنک و  لیدـبت  طابـضنا  مظن و  اـب  هارمه  نما و  یلحم  هب 

مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  روضح  هب  يدرم  دش .  دنهاوخ  تیبرت  حـلاص  قیال و  ینادـنزر  یطیحم  نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـهد ؛
اهبحا نا  هناف  یقت ،  لجر  نم  اهجوز  دومرف :  ترضح  نآ  تساوخ ،  یئامنهار  شیوخ  رتخد  يارب  هدنیآ  رسمه  باختنا  دروم  رد  هدمآ و 
دروم دشاب  وا  رادتسود  رگا  هک  نک !  باختنا  اسراپ  نامیا و  اب  یناوج  ترتخد ،  هدنیآ  رـسمه  يارب   ( 7 اهملظی (  مل  اهضغبا  نا  اهمرکا و 

هب ردپ  دوجو  تسا و  نیگنس  یتیلوئسم  ندوب  هتسیا  درک .  دهاوخن  متس  وا  هب  دشابن ،  لدشوخ  وا  زا  رگا  دهد و  یم  رارق  میرکت  مارتحا و 
ياه یگتسیاش  تیحالـص و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدومرف  قبط  دراد .  نادنزرف  یتیـصخش  راتخاس  رد  يرث  ؤم  شقن  هداوناخ  ریدم  ناونع 

ظفحی دومرف :  ترـضح  نآ  دننام  یم  ظوفحم  اه  يور  جک  تافارحنا و  زا  نادنزرف  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  ییاه  تلـصخ  هلمج  زا  ردـپ ، 
تسا مزال  نیاربانب  دننام .  یم  نوصم  تافارحنا )  زا  ناشناردپ (  یگتسیاش  تیحالـص و  هیاس  رد  لافطا   ( 8 مهئابآ ( ؛  حالصب  لافطءالا 

زا یکی  نیا  و  دـنهدن .  تبثم  باوج  يراگتـساوخ  ره  هب  دـنیامن و  باختنا  هتـسیاش  يردـپ  دوخ  نادـنزرف  يارب  ناملـسم  نانز  نارتخد و 
جاودزا رد  ناملسم  نز  کی  ياتمه   ( 9 راسی ( ؛ هدنع  افیفع و  نوکی  نءا  وفکلا  دومرف :  م  تسا .  ناردام  هدـهع  رب  نادـنزرف  مهم  قوقح 

هتمیرک جوز  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لباقم  رد  و  دشاب .  هتـشاد  ار  هقفن  تخادرپ  ناوت  دـشاب و  نمادـکاپ  هک  تسا  يدرم 
وا رب  تنعل  رازه  يزور  دنک ،  جیوزت  یلاباال  قساف و  صخش  هب  ار  دوخ  زیز  رتخد  سک  ره   ( 10 ۀنعل (  فلءا  موی  لک  هیلع  لزن  قساف  نم 

لیخبلا تاهبلا  مکلاجر  رـش  نم  نا  دنک :  یم  یفرعم  نینچ  ار  ناردپ  نیرتدب  مالـسا  راوگرزب  ربهر  يرگید  ثیدح  رد  و  دوش .  یم  لزان 
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تسه یسک  امـش  نادرم  نیرتدب   ( 11 هیدلاو (  قاعلا  هریغ  یلا  هلایع  یجلملا  هدبع  هلهءا و  براضلا  هدـفر  عناملا  هدـحو  لکآلا  شحافلا 
هب وا  تکرب  ریخ و  تسین  زاون  نامهم  دنیـشن  یم  اهنت  هرفـس  رـس  تسا ،  قالخا  دب  نابزدب و  لیخب و  دـنز ،  یم  تمهت  ناهانگ  یب  هب  هک 
یم ینامرفان  ار  شردام  ردپ و  دنوش ،  یم  جاتحم  نارگید  هب  شا  هداوناخ  درازآ ،  یم  ار  دوخ  ناتـسدریز  ناکیدزن و  دـسر ،  یمن  یـسک 

یعون دشاب و  یم  دنمـشزرا  رنه  کی  يرورپ  دنزرف  هک  ارچ  دـننیزگرب ،  هتـسیاش  یناردـپ  حـلاص  نادـنزرف  شرورپ  يارب  دـیاب  نا  دـنک . 
رـسمه نتفای  زا  دعب  هتبلا  تسا .  شیامزآ  هیام  دـنزرف   ( 12 هنتف ( ؛  دلولا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  مشـش  ياوشیپ  تساهناسنا .  شیامزآ 

گنهرف رد  دوش .  یم  نآ  دنزرف  هلزنم  هب  هداوناخ  کی  داماد  رگید  ییوس  زا  و  تسا ،  امش  نادنزر  میرکت  ار  نانآ  هک  تسا  مزال  هتسیاش 
هب هراومه  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد .  یـصاخ  هاگیاج  شزرا و  هداوناخ  کی  داماد  یمالـسا 
رب ار  نانآ  درک و  یم  نهپ  ار  شیابع  ترـضح  نآ  تشاد ،  یم  یمارگ  ار  نانآ  ماقم  هدرک و  مارتحا  شردـپ  ياهداماد  دوخ و  ياـهداماد 

جراخم تامحز و  هک  یسک  هب  دورد  ةروعلا  رتس  ۀنو و  ؤعملا  یفک  نمب  ابحرم  دومرف :  یم  نانآ  زا  لیلجت  اب  سپس  دیناشن ،  یم  نآ  يور 
 . تسا هدرک  ظفح  ار  ام  تیثیح  وربآ و  هتفریذپ و  ار 

ردام شقن  هب  هجوت  2

نانچ نآ  ردام  ریثءات  دشاب .  حلاص  هتـسیاش و  يدرف  دیاب  دراد ،  یئازـسب  شقن  نادنزرف  تیـصخش  دشر  رد  یتثارو  یطیحم و  لماع  نیر 
راتفر و لامعا و  تسا .  ردام  يرادراب  نارود  هب  طوبرم  دارفا  یتخب  هریت  یتخبکین و  لـماوع  زا  یـشخب  اـم  ینید  نوتم  قبط  هک  تسا  مهم 
 ، دـیزیهرپب نادان  قمحا و  نز  اب  جاودزا  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   ( 13 دراد ( .  ریثءات  ساسح  نارود  نآ  رد  ردام  تـالاح 
هب دروـم  نـیا  رد  راوـگرزب  نآ  نـینچمه  و   ( 14 دـش ( .  دـهاوخ  هابت  عیاض و  شدـنزرف  هدوب و  ـالب  هودـنا و  ءاـشنم  وا  اـب  ینیـشنمه  اریز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما   ( 15 دشاب ( .  هتفای  شرورپ  تسپ  دب و  نادناخ  رد  هک  یئابیز  نز  زا  دیزیهرپب  دومرف :  هداد و  رادـشه  ناناملـسم 
هتسیاش و گرزب  ردام  مالـسلا و  امهیلع  همطاف  شراوگرزب  ردام  هب  رادیب ،  ياهلد  ندرک  هاگآ  شیوخ و  یفرعم  يارب  اروشاع  زور  رد  زین 

له هللا  مکدشنءا  معن . . .  مهللا  اولاق :  دمحم ؟  تنب  همطاف  یمءا  نءا  نوملعت  له  هللا  دومرف :  هدومن و  هراشا  هجیدخ  ترـضح  شراکادف 
همطاف نم  ردام  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ !  هب  ار  امـش  معن .  مهللا  اولاق :  امالـسا  ۀمالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  یتدج  نءا  نوملعت 

نیتسخن دلیوخ  رتخد  هجیدخ  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ !  هب  ار  امش  يرآ .  دنتفگ :  تسا ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  رتخد  ارهز 
فیفع كاپ و  ناردام  نماد  رد  تیبرت  راثآ  هب  يرگید  راتفگ  رد  ترضح  نآ   ( 16 تسا ( ؟  نم  گرزب  ردام  تفریذپ  ار  مالسا  هک  ینز 

یبای ۀلذلا .  انم  تاهیه  و  ۀلذلا .  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا :  نی  دهد :  یم  حرـش  نینچ  دارفا  یگدـنز  رد  ار  نآ  راد  هشیر  قیمع و  رثا  هتخادرپ و 
عراـصم یلع  ماـئللا  ۀـعاط  رث  ؤن  نءا  نم  ۀـیبءا :  سوفن  ۀـیمح و  فونءا  ترهط و  تباـط و  روجح  نونم و  ؤملا  هلوـسر و  کـلذ و  اـنل  هللا 

تاهیه اما  تلذ .  گرم و  نیب  تسا  هدرک  روبجم  هار  ود  زا  یکی  شریذـپ  رد  ارم  كاپان ،  دـنزرف  كاپان ،  هللادـیبع  کنیا   ( 17 مارکلا ( 
هک ددنـسپ  یمن  ام  رب  نادـنمتزع  نادـنمتریغ و  كاپ و  ياـه  نماد  نینم و  ؤم  شلوسر و  دـنوادخ و  میریذـپب ،  ار  يراوخ  تلذ و  اـم  هک 

راختفا اب  زین  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ي (  میهد .  حیجرت  هنادنمتفارـش  تزع و  اب  گرم  هب  ار  ناترطف  تسپ  ناگیامورف و  تعاطا 
ةوسا یل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀنبا  یف  دـیامرف :  یم  دـناد و  یم  دوخ  يوگلا  مالـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  شردام  مامت 

تیـصخش يـالتعا  رد  دـنن  ناـنچ  مه  تسا .  يا  هتـسیاش  وکین و  يوگلا  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد   ( 18 ۀنسح ( 
مالسلا هیلع  یبتجم  ترـضح  نخـس  دنراد .  دوخ  نادنزرف  رد  یفنم  ریثءات  زین  راکاطخ  ناردام  دنـشاب  هتـشاد  يرث  ؤم  شقن  دوخ  نادنزرف 
ترـضح نآ  دـنک .  یم  يرای  رتشیب  یتیبرت  فیرظ  هتکن  نیا  كرد  رد  ار  اـم  دارفا ،  تیوه  راـتخاس  رد  رداـم  هداـعلا  قوف  شقن  دروم  رد 

 ، لطاب هب  شیارگ  يو و  یقالخا  طاطحنا  قح و  روحم  زا  هیواعم  فارحنا  للع  زا  یکی  دروم  رد  درک ،  یم  هرظانم  هیواعم  اب  هک  یماگنه 
نانز نینچ  نماد  رد  و  دـشاب (  یم  هلیثن  تگرزب  ردام  تسا و  دـنه  وت  ردام  نوچ  هیواـعم !  دومرف :  هدرک و  هراـشا  دـنه  شرداـم  شقن  هب 
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اـسراپ كاـپ و  ینارداـم  نماد  رد  تیبرت  رثا  رد  اـم  تداعـس  و  دـنز )  یم  رـس  وت  زا  تشز  لاـمعا  هنوگ  نیا  يا ،  هتفاـی  شرورپ  هیاـمورف 
دنک نوچ  دب  نهآ  کین ز  ریـشمش  دیوگ :  یم  تیعقاو  نیا  هب  هراشا  اب  رعاش   ( 19 دشاب ( .  یم  مالـسلا  امهیلع  همطاف  هجیدخ و  نوچمه 
ماما سخ  راز  هروش  رد  دـیور و  هلال  غاـب  رد  تسین  فـالخ  شعبط  تفاـطل  رد  هک  ناراـب  سک  میکح  يا  دوشن  تیبرت  هب  سک  اـن  سک 

رد دشاب .  هتشاد  نماد  كاپ  هزیکاپ و  يردام  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ   ( 20 ۀفیفع ( ؛  هما  تناک  نمل  یبوط  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 
رد  ( 21 دابع (  نب  ریزو ب  کی  ردام  مینک :  یم  هراشا  نادـنزرف  تیـصخش  يالتعا  رد  هتـسیاش  ناردام  شقن  زا  ییاـه  هنومن  هب  اـج  نیا 
هب ار  نآ  تفگ :  یم  داد و  یم  وا  هب  مهرد  کی  رانید و  کی  زور  ره  شردام  دـناوخب ،  سرد  ات  تفر  یم  دجـسم  هب  هک  یکدوک  نارود 

ترازو ماـقم  هب  هک  مه  یتقو  تشاد .  همادا  ناـنچ  مه  وا  یناوج  نارود  اـت  شرداـم  هویـش  نیا  هدـب .  يدومن  دروخرب  هک  يریقف  نیتسخن 
ات دراذگب  شرتسب  ریز  مهرد  کی  رانید و  کی  هک  دوب  هدرک  شرافس  درک  یم  نهپ  ار  شباوخ  تخر  هک  دوخ  راکتمد  بش  ره  دیـسر ، 

یگدنـشخب ناسحا و  تواخـس و  رد  ردام  تیبرت  رثا  رب  گرزب  درم  نیا  هک  دوب  نینچ  نیا  دهدب .  ریقف  هب  هدرکن و  شومارف  حبـص  ماگنه 
دندوب دادغب  رد  هک  یناگداز  بیدا  یتح  و  ابدا ،  نادهاز ،  ناهیقف ،  نار ،  هک :  تسا  هدمآ  ابدالا  مجعم  رد  دیدرگ .  دوخ  رـصع  دمآ  رس 

تبث خـیرات  لاجر و  بتک  رد  دارفا  نیا  زا  یخرب  مان  داتـسرف ،  یم  یغلبم  هنایلاس  نانآ  زا  کی  ره  يارب  درک و  یم  یهجوت  لـباق  کـمک 
رد ناضمر  هام  زا  بش  ره  تشگ .  یم  رب  درک و  یم  راطفا  دیاب  امتح  دش ،  یم  وا  هناخ  دراو  رصع  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  سک  ره  تسا . 

ربارب داد ،  یم  ماجنا  ناضمر  كرابم  هام  رد  وا  هک  ییاه  ناسحا  تاریخ و  دـندش .  یم  رـضاح  ناـمهم  رفن  رازه  رب  غلاـب  يو  هرفـس  راـنک 
قوف هکلب  داد ،  یمن  ناشن  دوخ  زا  يدادعتسا  اهنت  هن  یکدوک ،  نارود  ردام ر  تیبرت  نوسیدا و   ( 22 دوب ( .  وا  هنایلاس  ياه  ناسحا  مامت 

 . تسا راچد  رعاشم  لالتخا  هب  دندرک  یم  روصت  شنایفارطا  دوب ،  گرزب  دـح  زا  شیب  شرـس  نوچ  دیـسر ،  یم  رظن  هب  مه  ندوک  هداعلا 
يو هسردـم (  رد  یتح  درک .  یم  تیوقت  اه  نآ  رد  شیپ  زا  شیب  ار  نامگ  نیا  درک  یم  دوخ  ناـیفارطا  زا  هک  یبیرغ  بیجع و  تـالا  ؤس 

زا نوـسیدا  يزور  نیمه  يارب  دـیدرگ ،  بقلم  ندوـک  هب  درک  یم  چـیپ  لا  ؤـس  ار  دوـخ  ملعم  سب  زا  تفرن )  هسردـم  هب  هاـم  هس  زا  شیب 
یمن وت  تفگ :  نوسیدا  ملعم  هب  دـش و  ناور  هسردـم  يوس  هب  ت و  تفگ .  شردام  هب  ار  عوضوم  تشگزاـب و  هناـخ  هب  ناـیرگ  هسردـم 

شتیبرت میلعت و  مرب و  یم  هناخ  هب  ار  وا  نم  تسا .  اج  نیمه  مه  راک  بیع  درد و  تسا .  رتشیب  وت  زا  شلقع  مرـسپ  ییوگ ،  یم  هچ  یناد 
 . ردام نآ  بیجع  ییوگشیپ  دوب  نینچ  تسا .  هتفهن  وا  رد  يدادعتـسا  هچ  هک  مهد  یم  ناشن  وت  هب  هاگ  نآ  مریگ و  یم  هدهع  رب  مدوخ  ار 

هراب نیا  رد  نوسیدا  هداون  تفرگ .  هدـهع  رب  ار  شرـسپ  تیبرت  میلعت و  دوب  هداد  لوق  هک  روط  نامه  راکادـف  ردام  نیا  دـعب  هب  زور  نآ  زا 
هتسشن یتشه  يولج  شرسپ  اب  نوسیدا  مناخ  مدید  یم  متـشذگ ،  یم  نوسیدا  هناخ  رد  يولج  زا  تاقوا  یـضعب  هک  یماگنه  دسیون :  یم 

یلیخ وا  دوب .  شردام  دـننام  رـسپ  نیا  تاکرح  تالاح و  وا  درگاش  هناگی  نوسیدا  دوب و  سرد  قاتا  یتشه  نآ  دـهد ،  یم  سرد  وا  هب  و 
نوسیدا تسا . . .  شناد  يایرد  شردام  یئوگ  وت  دش ؛ یم  شوگ  اپارـس  وا  تفگ :  یم  نخـس  شردام  یتقو  تشاد ،  تسود  ار  شردام 

 ، ایفارغج وا  هب  اه  نیا  رب  هو  درک .  یم  هعلاطم  ار  ناهج  روهشم  ناگدنـسیون  نیگنـس  ياه  باتک  یگلاس  هن  زا  لبق  شردام  یعاسم  رثا  رب 
 . تشاد شردام  زا  دوب ،  هتخومآ  تیلوفط  رد  هچ  هنآ  تفرن و  هسردم  هب  هام  هس  زا  شیب  نوسیدا  تخومآ .  زین  قالخا  باسح و  خیرات ، 

دنزرف یعیبط  ياهدادعتـسا  دوب ،  بقارم  هکلب  دوب ،  تیبرت  میلعت و  هب  اهنت  هن  شهجوت  اریز  دوب ،  اـنعم  ماـمت  هب  یبرم  کـی  نوسیدا  رداـم 
 ، تسا یبوخ  زیچ  ردام  هک  متفایرد  تیلوفط  زا  نم  تفگ  دیـسر  تمظع  جوا  هب  هک  اهدـعب  نوسیدا  دـنارورپب .  ار  اه  نآ  هتفاـی و  ار  دوخ 

تسا و هدیـشیدنین  اطخ  نم  هرابرد  وا  هک  منک  تباث  متفرگ  میمـصت  ادـج  نم  درک .  عافد  نم  زا  وا  دـناوخ ،  ندوک  ارم  ملعم  هک  یماگنه 
مرداـم مدـش .  یمن  عرتـخم  دـیاش  درک ،  یمن  قـیوشت  ارم  وا  رگا  مهد .  یمن  تسد  زا  ار  مرداـم  تیبرت  میلعت و  ب  تسا :  هتفگ  يو  زاـب 

یم لوذبم  یتشیب  هجوت  نانآ  تیبرت  میلعت و  هب  تبـسن  یکدوک  رد  رگا  دنا ،  هدش  دب  غولب  هرود  زا  سپ  هک  یناسک  بلغا  تشاد  هدـیقع 
وا هب  ار  یمدآ  تعیبط  رارسا  زا  يرایـسب  دوب  هتخودنا  یملعم ،  هرود  رد  مردام  هک  یبراجت  دندش ،  یمن  هعماج  لطاب  لطاع و  وضع  دش ، 
ارم هک  دندوب  يرث  ؤم  ياهورین  وا ،  یکین  وا ،  مدق  تابث  یلو  مدـش .  یم  فرحنم  يوق  لامتحا  هب  دوبن ،  مردام  هجوت  رگا  تخومآ .  یم 
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 ( 24 دنتشاد ( .  زاب  یهارمگ  فارحنا و  زا 

ردام میرکت   3

تیبرت رد  هک  تسا  يدراوم  زا  رسمه  هب  مارتحا   ( 25 تسا ( .  نانآ  ردام  تشادگرزب  میرکت و  نادنزرف  قوقح  نیرتمهم  زا  مالـسا  یمار 
شمارآ هفطاع و  زا  راشرـس  یحور  اب  وا  دریگ  رارق  شرهوش  میرکت  دروم  دشاب و  زیزع  هناخ  رد  هک  يردام  دراد .  ناوارف  ریثءات  نادنزرف 

شیپ هناخ و  رد  وا  تیـصخش  دریگ و  رارق  یمـسج  یحور و  تیذا  رازآ و  دروم  لزنم  رد  رگا  اـما  دو  ار  نادـنزرف  تیـصخش  ساـسحا  و 
تـسد زا  ار  دوخ  شمارآ  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخن  رادروخرب  یملاس  ناور  زا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب ؛ تناـها  ریقحت و  دروم  نادـنزرف ، 
رـسمه دـش  گنج  مزاع  عفان  نب  لـاله  هک  یماـگنه  اروشاـع  زور  رد  درک .  دـهاوخ  تیارـس  نادـنزرف  هب  وا  ینارگن  بارطـضا و  هداد و 

نا دومرف :  لاله  هب  هدیدرگ و  ناوج  جوز  ود  نآ  هجوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسیرگ ،  تدش  هب  هدش و  تحاران  وا  نتفر  زا  شناوج 
يدازآ و وت  ددنـسپ ،  یمن  ار  وت  یئادج  ترـسمه  لاله !   ( 26 زاربلا ( ؛ یلع  اهرورـس  راتخت  نا  تیءارولف  کقارف ،  اهل  بیطی  کـلها ال 

رکذتم شناتـسود  هب  ار  رـسمه  میرکت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرگید  يرادب .  مدقم  اهریـشمش  اب  هزرابم  رب  ار  وا  يدونـشخ  یناوت  یم 
نهیطعنف ءاسنلا  جوزتن  انا  دومرف :  دندرک ،  یم  ضارتعا  ترضح  نآ  لزنم  رد  ون  ياه  هدرپ  اهشرف و  هب  هک  نانآ  ضارتعا  خساپ  رد  هدش و 

ار ناـنآ  هیرهم  هلـصافالب  جاودزا  زا  سپ  هک  تسا  نـیا  جاودزا  رد  اـم  تداـع   ( 27 یـش ( .  هیف  اـنل  سیل  نئـشام ،  اـهب  نیرتشیف  نهروهم 
یمن طوبرم  ام  هب  دـینیب  یم  امـش  هک  لزنم  مزاول  نیا  دـنرخ و  یم  دنـشاب  هتـشاد  تسود  هچ  ره  دوخ  هیرهم  زا  نانآ  مینک و  یم  تخادرپ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هریس  رد  رـسمه  دنزرف و  میرکت  دح  نیرتالاب  زا  تیاکح  هک  دراد  يراعـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتح  دوش . 
ۀنیکـس و اهب  نوکت  اراد  بح  یننا ال  كرمعل  دـیامرف :  یم  هنیکـس  شرتخد  باـبر و  شرـسمه  دروم  رد  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  دراد . 
هنیکس و نآ  رد  هک  مراد  تسود  ار  يا  هناخ  نم  دنگوس !  وت  ناج  هب   ( 28 باتع ( ؛  يدنع  بتاعل  سیل  یلام  لج  لذبا  امهبحا و  بابرلا 

اما دنک .  شنزرس  ارم  تسین  هتسیاش  ار  یـسک  مشخب و  یم  نانآ  يارب  ار  دوخ  لام  هدمع  مراد و  تسود  ار  اهنآ  نم  دنـشاب  نآ  رد  بابر 
نارسمه هب  اهنت   ( 29 دش ( .  دهاوخ  دایز  شرمع  دیامن ،  يراتفر  شوخ  شنادـنزرف  رـسمه و  اب  سک  ره  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب 

هک دننک  یم  ادج  ناشناردام  زا  ار  نادنزرف  تهج  یب  یهاگ  هکلب  دـنرازآ  یم  ار  اه  نآ  اه  هناهب  عاونا  اب  دـنوش و  یمن  لئاق  تمرح  دوخ 
یلـص مرکا  ربمایپ  دیآ .  یم  راب  هب  شا  هدنیآ  یگدنز  رد  كدوک  فیطل  ناور  حور و  هب  يریذـپان  ناربج  تامطل  ردام  شجنر  رب  هوالع 

نیب سک  ره   ( 30 ۀنجلا (  یف  هئابحءا  نیب  هنیب و  هللا  قرف  اهدلو  ةدـلاو و  نیب  قرف  نم  دـیامرف :  یم  يدارفا  نینچ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
 . تخادنا دهاوخ  یئادج  شناتسود  وا و  نیب  تمایق ،  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  دزادنیب  یئادج  شدنزرف  ردام و  کی 

تیبرت يزاس  هنیمز   4

هب نادنزرف  رد  حیحـص  تیبرت  ياه  هنیمز  رگا  دشاب و  یم  نادنزرف  دوجو  رد  حیحـص  تیبرت  هنیمز  ندومن  مهارف  نادنزرف  قوقح  زا  یکی 
وترپ دـیوگ :  یم  تاکن  نیا  تیمها  هب  هراشا  اب  يدعـس  هک  نانچ  داد .  دـهاوخن  هجیتن  نانآ  رد  یتیبرت  ياـه  شور  لاـمعا  دـیاین ،  دوجو 

هب رترب  نیدـلاو  هک  دراد  دوجو  نادـنزرف  تیبرت  رما  تسا  دـبنگ  رب  ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت  تسا  دـب  شداینب  هک  ره  دریگن  ناکین 
نیرت یـساسا  زا  هتکن  نیا  هب  هجوت  دـنهد .  یم  رارق  رظن  دـم  ار  زاس  تشونرـس  هک  دراد  دوجو  نادـنزرف  تیبرت  رد  هدرک و  هجوت  اـه  نآ 
ردام راتفر  طئارـش ت و  دوش ،  یم  هدناروخ  لفط  هک  ییاذغ  حلاص ،  ردام  ای  ردپ  باختنا  دشاب .  یم  ردام  ردپ و  هدهع  رب  دـنزرف  قوقح 

اعد هقدص ،  هقیقع ،  دنزرف ،  تیصخش  هب  هجوت  یحور ،  یمسج و  ياهزاین  نیمءات  یگنوگچ  كدوک ،  يراذگمان  يرادراب ،  نارود  رد 
یگژیو تالاح ،  رد  هک  دنتـسه  یلئاسم  هلمج  زا  رگید  لـماع  اـه  هد  هیبنت و  قیوشت و  هویـش  ناتـسود ،  شنیزگ  هوحن  نیدـلاو ،  نیرفن  و 

نیمه هب  دنز .  یم  مقر  یگدنز  ریسم  رد  ار  يو  ياه  باختنا  دراد و  ریثءات  كدوک  هدنیآ  ياه  تلصخ  يوخ و  قلخ و  یتیصخش ،  ياه 
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باتک رد  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایور  تسا و  هدش  هداد  يرتشیب  تیمها  نادـنزرف  قوقح  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هریـس  رد  تهج 
ياه هنیمز  ندرک  مهارف  تیمها  هب  هراشا  اـب   ( 31 تسا ( .  هدـش  لقن  باتک  نیمه  رد  نانآ  زا  یخرب  هدـمآ و  یثیدـح  عماوج  یهقف و  اه 

ترشابم و هظحل  رگا  دومرف :  هشد و  روآ  دای  ترشابم  ماگنه  رد  ار  نیدلاو  یحور  تالاح  تافـص و  ریثءات  نادنزرف ،  تیبرت  رد  بسانم 
هیبش دوخ  ردام  ردـپ و  هب  دـنزرف  دـشاب ،  بارطـضا  زا  یلاـخ  ندـب  یعیبط و  تروص  هب  اـهگر  رد  دوخ  شدرگ  مارآ ،  لد  هفطن ،  داـقعنا 

ندروآ اـب  تیبرت ،  رما  رد  ار  فلتخم  لـماوع  ریثءاـت  هدـیناجنگ و  دوخ  راعـشا  رد  ار  تقیقح  نیا  نارعاـش  زا  یخرب   ( 32 دوب ( .  دـهاوخ 
رـسپ ناج  يوشن  مدآ  وت  هک  مشخ  هب  تفگ  شرـسپ  اب  يردپ  دنک :  یم  نایب  ار  دراوم  نیمه  زا  یکی  ریز  ناتـساد  دنا .  هدنایامن  یتالیثمت 

نیا زا  دنزرف  لد  رس  مدرک  تتیبرت  یپ  رد  اپ  رس و  یب  يا  هک  رمع  نآ  زا  فیح  رش  همه  دزیر  وت  ياپارس  زا  دنرش  ریخ و  عماج  ناسک  رگ 
زا سپ  تشذگب و  یلاس  دنچ  رگد  راک  رگد ،  رکف  دوخ  رهب  دنک  هک  ات  ردپ  شیپ  زا  تفر  رفـس  تفر  رگد  زور  ربخ  یب  تسکـش  فرح 

نیا زا  سپ  تشذگب و  يزور  دنچ  رز  بحاص  دش و  درهـش  مکاح  تفای  ییالاو  تکوش  تبقاع  رکـش  وچ  شماک  هب  تشگ  یگدنز  نیا 
دنکفا يو  ياپارس  هب  ربک  یهاوخ و  دوخ  تیاغ  زا  رسپ  رسپ  تخانـشب  دش و  مکاح  دزن  زارد  هار  زا  دمآ  شردپ  ردپ  راضحا  هب  دومرف  رما 

رگنب مهاج  تمـشح و  ایلاح ،  موشن  مدآ  نم  هک  یتفگ  تفگ :  ردـپ  داـی  زا  يور  یم  یک  تفگ :  ارم ؟  وت  یـسانش  ریپ !  يا  تفگ :  رظن 
 ( 33 رسپ (  ناج  يوشن ،  مدآ  متفگ :  يوشن  مکاح  وت  هک  متفگن  نم  رد  زا  دش  نورب  فرح و  نیا  تفگ :  ناکت  داد  شرس  دیدنخ و  ریپ 

ابیز مان  شنیزگ   5

هب رمع  رخآ  ات  هشیمه و  سک  ره  ماـن  هتـشذگ  نیا  زا  دـشاب  یم  شا  هداوناـخ  وا و  تیلم  گـنهرف و  تاداـقتعا ،  فرعم  یـصخش  ره  ماـن 
مان بحاص  لباقم  رد  درک و  دـهاوخ  تیـصخش  ساـسحا  هدومن و  راـختفا  نآ  هب  هدـنیآ  رد  یندوتـس  اـبیز و  ماـن  بحاـص  تسوا .  هارمه 
درب دهاوخ  جنر  هدرک و  تراقح  ساسحا  هدنیآ  رد  بسانمان  مان  بحاص  لباقم  رد  درک و  دهاوخ  تیـصخش  ساسحا  هدنیآ  رد  بسانمان 
ماما نادـنزرف  ماـن  هب  اـج  نیا  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا .  یتیبرت  مهم  هتکن  نیا  رب  ینـشور  هاوگ  مالـسلا ،  مهیلع  راـهطا  همئا  یلمع  هریـس  . 

 ، هللادبع ورمع ،  مساق ،  نسح ،  زا :  دنترابع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  ياهمان  مینک :  یم  هراشا  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  ياهمان  و   ( 34 هیقر ( .  هملـس ،  ما  هللادـبع ،  ما  همطاـف ،  نیـسحلا ،  ما  هـحلط ،  نیـسح ،  نمحرلادـبع ، 

 ، دوش یم  بجوم  ابیز  مان  هیقر .  نسحم ،  همطاف ،  هنیکـس ،  دمحم ،  هللادبع ،  رفعج ،  رغـصا ،  یلع  طسوا ،  یلع  ربکا ،  یلع  زا :  دنترابع 
نیا دوش و  یم  تیوقت  وا  تیـصخش  هلیـسو  نیا  هب  دـننزب .  وکین  لاف  وا  دروم  رد  هدرک و  نیـسحت  شمان  رطاخ  هب  ار  مان  بحاـص  نارگید 
ماما رـضحم  هب  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  ار  رح  نینوخ  هزانج  هک  یماـگنه  تسا .  شخب  طاـشن  زیگنا و  حرف  ماـن  بحاـص  يارب  هتکن 

 ، دومن یم  كاپ  ار  شا  هرهچ  ياهنوخ  داد و  یم  شزاون  ار  وا  تروص  كرابم  ناتسد  اب  هک  یلاح  رد  ماما  دندروآ ،  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ایندلا یف  رح  هللا  تناف و  ارح ،  کتمـس  ذا  کما  تءاطخا  ام  هللا  و  ةرخالا .  ایندلا و  یف  تیمـس  امک  رح  تنا  رح ،  ای  کل  خب  خب  دومرف : 

 ! ادخ هب  دنگوس  يوش .  یم  هدناوخ  هدازآ  ترخآ  ایند و  رد  هکنانچ  يدرم  دازآ  وت  رح !  يا  تنسحا  هب !  هب   ( 35 ةرخآلا ( ؛  یف  دیعس  و 
ناسنا مان  دوب .  یهاوخ  نادنمتداعـس  زا  ترخآ  رد  درمدازآ و  ایند  رد  وت  مسق  ادـخ  هب  هدـیمان  رح  ار  وت  هک  نیا  رد  هدرکن  هابتـشا  تردام 
نارتخد زا  یکی  ینثم  نسح  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  دشرا  دنزرف  هک  یماگنه  تسا .  رث  ؤم  زاس  تشونرس  ياهیریگ  میمـصت  رد  یهاگ 

دومرف دید ،  ار  وا  زیمآایح  توکس  ترضح  هک  ینامز  درک و  راذگاو  وا  هب  ار  باختنا  ماما  دومن  يراگتساوخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نادنزرف يارب  ابیز  مان  باختنا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ( 36 نک ( .  جاودزا  تسوا  هب  هیبش  مردام و  مان  مه  هک  همطاف  مرتخد  اـب  : 

 . ) تسا ناربمایپ  ياه  مان  اه  نآ  نیرتهب  دشاب و  ادخ  یگدنب  رگناشن  هک  تسا  نآ  اه  مسا  نیرت  ینتشاد  تسود  دهد :  یم  دومنهر  نینچ 
 : دومن رکذ  تقیقح  نیا  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  ریز  ناتساد  دوش .  یم  ناسنا  تداعس  يراگتسر و  هنیمز  کین  مان  یهاگ   ( 37
هب دوب و  رادوخرب  یئالاو  تیعقوم  زا  دوخ  موق  نایم  رد  هک  يو  دوب .  هنیدـم  یلاها  زا  بیـصخ  نب  ةدـیرب  کـین  ماـن  ریثءاـت  زا  يا  هرطاـخ 
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ياه شور  زا  رگید  یکی  هثداح  نیا  دراد و  یندینش  یناتساد  هللا  لوسر  اب  دوخ  دروخرب .  نیلوا  رد  تشاد ،  ترهـش  تماهـش  تعاجش و 
 ( رتش دص  یمهم (  هزیاج  شیرق  ناکرـشم  دش ،  رادربخ  هک  یماگنه  هدیرب  دزاس .  یم  نشور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یغیلبت 

لاح رد  هنیدم  هب  هکم  زا  ترضح  نآ  تفای  عالطا  هک  نیا  زا  دعب  دنا ،  هدرک  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يریگتـسد  يارب 
داتفا هار  هب  نایشیرق ،  هب  يو  لیوحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يریگتـسد  يارب  مهـس  ینب  هلیبق  زا  راوس  داتفه  هارمه  هب  تسا ،  ترجه 

درک و یم  لءافت  یهاگ  هکلب  دنزب  دـب  لاف  هک  تشادـن ،  تداع  راوگرزب  نآ  تشگ .  وربور  ترـضح  نآ  اب  هنیدـم  ياه  یکیدزن  رد  و  ، 
رکبابا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدیرب .  تفگ :  تسیچ ؟  تمان  یتسیک و  دیـسرپ :  تهج  نیمه  هب  دز .  یم  هدنهد  دیما  بوخ و  لاف 

يا هلیبق  مادک  زا  دیسرپ :  وا  زا  ترضح  هرابود  دش .  رتهب  ام  لاح  هدیدرگ و  ناسآ  ام  راک  حلـص ؛  انرما و  دربا  دومرف :  دوب  شهارمه  هک 
زا داد :  باوج  هدیرب  یتسه ؟  ملـسا  هلیبق  مادک  زا  دیـسرپ :  موس  راب  يارب  میدنام .  ملاس  انملـس ؛ دومرف :  ملـسا .  هلیبق  زا  داد :  خساپ  وا   ؟

نیا هدـیرب  یتقو  یتسه .  زوریپ  قفوم و  دـمآ و  رد  تماـن  هب  هعرق  کمهـس ؛  جرخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مهـس .  ینب 
ترـضح نآ  راتفگ  راتفر و  هفیـش  ناج ،  لد و  قمع  زا  دومن ،  دـهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باذـج  ناـیب  اـبیز و  ناـنخس 

هدیرب و متـسه .  دنوادخ  هداتـسرف  هللادبع  نب  دـمحم  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتسیک ؟  وت  دیـسرپ  هاگ  نآ  دـیدرگ . 
ناهاگحبص دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  بش  نآ  وا   ( 38 دندش ( .  ناملسم  هتفگ و  ار  نیتداهـش  هظحل  نامه  رد  شناهارمه 

شیپ رد  هتسب و  شا  هزین  هب  هدرک و  زاب  رـس  زا  ار  دوخ  همامع  تعاس  نامه  رد  وشن !  هنیدم  دراو  مچرپ  نودب  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع 
نم هب  هللا !  لوسر  ای  هک :  درک  شهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هار  طـسو  رد  درک .  یم  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يور 

تفر دهاوخ  تسا ،  رومءام  هک  اج  نادب  نم  رتش  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نک .  تماقا  نم  لزنم  رد  هدب و  ینابزیم  راختفا 
رکـشل هارمه  هب  هک  دـسر  یم  يزور  دومرف :  تداهـش .  هدژم  داد ؛ یمهم  هدژم  وا  هب  دوشن ،  تحاران  بیـصخ  نب  ةدـیرب  هک  نیا  يارب  اما 

زا هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  راثیا  قشع و  يراکادف و  رثا  رد  یملـسا  بیـصخ  نب  ةدیرب   ( 39 يوش ( .  یم  لئان  تداهش  دنلب  ماقم  هب  مالـسا 
تخـس رد  تیالو  ماقم  زا  هدـیروش و  لوا  هفیلخ  هیلع  رب  هک  دوب  يرفن  هدزاود  وزج  وا  دـیدرگ .  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  نارای  صاوخ 

 ( 40 دومن ( .  عافد  یخیرات  تاظحل  نیرت 

كدوک یتخب  کین  يارب  اعد  6

نادنزرف تداعـس  یتخب و  کین  يارب  اعد  نیدـلاو ،  فیاظو  نیرت  مهم  زا  رگید  یکی  نادـنزرف ،  يونعم  يدام و  قوقح  تیاعر  رب  نوزفا 
تباجا هب  امتح  هک  تسا  ییاهاعد  هلمج  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  قبط  دـنزرف  هرابرد  ردام  ردـپ و  ياعد  هک  ییاج  نآ  زا  تسا . 

هژیوب ياه  تصرف  یحور و  دعاسم  طئارش  رد  و  دنراد ،  لوذبم  یصاخ  هجوت  مهم  نیا  رب  یمارگ  نیدلاو  تسا  هتسیاش   ( 41 دسر ( ؛ یم 
ردام ردپ و  ریخ  ياعد  هک  دومن  شرافـس  ار  نادنزرف  یثیدح  نمـض  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنیامن .  اعد  دوخ  نادنزرف  هب 

هب هدنکفا و  رظن  نآ  رب  دنوادخ  دور و  یم  رتالاب  نامسآ  ياهربا  زا  نآ  اریز  ردپ ،  ياعد  بلج  داب  امش  رب  دومرف :  دنیامن و  بلج  ار  دوخ 
هیلع داجس  ماما  ياعد   ( 42 مزاس ( .  هدروآ  رب  ار  نآ  میهاوخ  یم  هک  دیـشابن ،  نآ  ندـمآ  الاب  عنام  ناگتـشرف !  يا  دـیامرف :  یم  هکئالم 

میدنم هرهب  و  نم ،  تساوخ  تهج  رد  نانآ )  راتفر  قالخا و  حالـصا (  منادنزرف و  يرادهگن  اب  اراگدرورپ !   ( 1 نادنزرف (  يارب  مالسلا 
 ، يازفیب نم  رب  ار  نانآ  یناگدنز  تدم  و  امرف ،  يرای  ارم  نانآ  هب  رمع  لوط  ندیشخب  اب  ایادخ ،   ( 2 راذگب ( .  تنم  نم  رب  نانآ  دوجو  زا 
رد رادب و  تمالس  حیحص و  میارب  ار  نانآ  ندب  قالخا و  نید و  نادرگ ،  دنمورین  میارب  ار  ناشنافیعض  هداد و  شرورپ  ار  مکچوک  لافطا 
نم تسد  هب  ار  ناشیاه  يزور  شخبب و  یتسردـنت  تیفاـع و  تسا  مهم  نم  يارب  ناـنآ  روما  زا  هک  هچ  نآ  ماـمت  رد  ناشمـسج و  سفن و 

يارب هد و  رارق  تدوخ  زا  ناگدـننک  تعاطا  قح و  نخـس  ياونـش  نانیبزیت ،  نایاسراپ ،  ناراک ،  وکین  زا  ار  ناـنآ   ( 3 زاس (  نوزفا  میارب 
 . ریذـپب ار  میاعد  ایادـخ  نیمآ )  نادرگ ( ،  زرو  هنیک  وج و  هزیتس  ار  نانآ  تنانمـشد  ماـمت  يارب  زا  هاوخ و  ریخ  ناقـشاع  تدوخ  ياـیلوا 
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هب ارم  سلاجم  و  زاس ،  نوزفا  نانآ  هب  ارم  لـسن  هد ،  ناـماس  ارم  ناـماسبان  ياـهراک  هدرک و  تیوقت  ار  مناوزاـب  ناـنآ  هلیـسو ي  هب  یهلا ! 
عفر رد  نک ،  تیاـفک  ناـشیا  هلیـسو ي  هب  ارم  تاروما  نم  ندوـبن  رد  و  راد ،  هگن  هدـنز  ناـنآ  هب  ارم  ماـن  داـی و  و  ياراـیب ،  ناـنآ  دوـجو 

 ، نم اب  تفلاخم  يدـب و  هانگ و  زا  هد و  رارق  ربنامرف  نم و  هب  لیامتم  نابرهم  دـنم ،  هقالع  میارب  ار  نانآ  هد ،  يراـی  ارم  ناـنآ  هب  میاـهزاین 
اطع نم  هب  زین  يروکذ  نادـنزرف  نانآ  رانک  رد  نک و  ما  يراـی  ناـنآ  هب  ندرک  یکین  شرورپ و  تیبرت و  رد  ارم   ( 5 زاس ( .  رود  ار  ناـنآ 
 . ) هد رارق  مراکددم  ما  هدرک  تلئسم  وت  هاگرد  زا  هک  ییاه  هتساوخ  هب  ندیسر  رد  ار  نانآ  نادرگ و  کین  نم  يارب  ار  لمع  نیا  و  امرف ، 

هدرک و یهن  رما و  يا و  هدیرفآ  ار  ام  وت  هک  انامه  هد ،  هانپ  تهاگرد  زا  هدش  هدنار  ناطیـش  هلیح )  رکم و  زا (  منادنزرف  هارمه  هب  ارم   ( 6
هداد رارق  ینمشد  ام  يارب  يا ،  هدومن  نامدیدهت  ینامرفان  تبوقع  زا  قیوشت و  ترما  وا  زا  تعاطا  رد  باوث  ندروآ )  تسد  هب  يوس (  هب 

شـشومارف ام  رگا  يا ،  هداد  هار  ام  هک  یلاح  رد  يا ،  هدرک  طلـسم  اـم  دوجو  هب  ار  وا  تساـم ،  اـب  رکم  هشیدـنا ي )  رد (  هتـسویپ  هک  يا 
ماجنا رد  مینک  هدارا  ار  یتشز  لمع  ام  رگا   ( 7 دناسرت ( .  یم  وت  ریغ  زا  هتخاس و  نمیا  وت  باذـع  زا  ار  ام  درب ،  یمن  دای  زا  ار  ام  وا  مینک 

رد هداد و  رارق  تاوهـش  ضرعم  رد  ار  ام  دراد ،  یم  زاب  نآ  ماجنا  زا  ار  ام  مینک ،  دـصق  ار  یکین  لمع  رگا  دـهد و  یم  تءارج  اـم  هب  نآ 
نآ فالخ  دزاس  لاح  شوخ  نام  هتـساوخ  ماجنا  هب  ار  ام  رگا  و  دیوگ ،  یم  غورد  دهد  هدعو  ام  هب  رگا  دنک .  یم  داجیا  ههبـش  نامیاهلد 

دهاوخ شزغل  هب  ار  ام  يرادـن  نوصم  ار  ام  وا  رـش  زا  رگا  دـنک و  یم  نامهارمگ  ینارگن  رب  ام  زا  ار  وا  هلیح ي  رکم و  هاگره  دـنک و  یم 
ام زا  تهاگرد  هب  نامرایسب  ياهاعد  هلیسو ي  هب  ار  وا  ات  نادرگرب ،  ام  زا  دوخ  لازیال )  تردق (  اب  ار  وا  هطلس ي  اهلا !  راب   ( 8 دناشک ( . 
ار میاه  هتـساوخ  همه ي  اراگدرورپ !   ( 9 مییآ ( .  رد  تناگدـش  ظفح  هرمز  رد  وا  یناطیـش  ياه  حرط  دـنزگ  زا  هک  نیا  ات  ییاـمن ،  رود 
 ، يا هدرک  تنامـض  ار  اه  نآ  یلوبق  هک  یلاـح  رد  نکن ،  يراد  دوخ  میاـهاعد  شریذـپ  زا  و  اـمن ،  تمحرم  ار  میاـه  تجاـح  و  روآرب ، 

مدنمزاین نآ  هب  ترخآ  ایند و  روما  حالصا  رد  هک  هچ  نآ  ياطع  اب  و  يا ،  هدرک  رما  نآ  هب  دوخ  وت  هک  راذگم  باجح  تشپ  رد  ار  میاعد 
ینلع ما ،  هتـشاد  یفخم  اـی  هدوـمن و  راـهظا  هک  ار  هچ  نآ  و  ما ،  هدرک  شوـمارف  اـی  هدروآ و  ناـبز  رب  هک  ار  هچ  نآ  راذـگب ،  تنم  نم  رب 

هک یناسک  فیدر  رد  یهد ،  رارق  ناحلصم  زا  ارم  هک  مراد  اضاقت  اه  هتساوخ  نیا  مامت  رد   ( 10 روآرب ( .  ار  همه  یناهنپ  ای  مشاب  هتساوخ 
هک يا  هتسراو  ياه  ناسنا  نامه   ( 11 دنا ( .  هدشن  مورحم  وت  فطل  زا  تهاگرد  هب  لکوت  اب  و  دنا ،  هدش  راگتسر  تهاگشیپ  هب  شیاین  اب 
هب تمرک  دوج و  وترپ  رد  دـنا ،  هتفرگ  اوءام  تتزع  هیاس ي  رد  دـنا  هدرب  اـه  هرهب  وت  اـب  هلماـعم  رد  دـنا ،  هدرک  تداـع  تا  یگدـنهانپ  هب 

هدروآ هانپ  وت  لدع  هب  متـس  ملظ و  زا  دـنا ،  هدیـسر  تزع  جوا  هب  تلذ  یتسپ  زا  وت  هب  لسوت  اب  دـنا ،  هتفای  تسد  هدرتسگ  لالح و  يزور 
ناهانگ و زا  تا  يرادهگن  اب  دنا ،  هدیهر  تیمورحم  رقف و  لاگنچ  زا  وت ،  يانغ  اب  دنا ،  هتـشگ  هدوسآ  الب  زا  تتمحر  هلیـسو ي  هب  دـنا ، 
رد دنا ،  هتشگ  قفوم  تسرد  بوخ و  کین و  ياه  هار  ندومیپ  رد  وت ،  نیمارف  زا  تعاطا  رطاخ  هب  دنا ،  هتفای  تینوصم  اهاطخ  اه و  شزغل 

لزنم تدوخ  راوج  رد  هدرک و  شومارف  ار  اه  تیـصعم  مامت  هک  تسا  هداتفا  هلـصاف  نانچ  نآ  ناهانگ  نانآ و  نیب  رد  وت  تردـق  هیاـس ي 
منهج كاندرد  باذـع  زا  ار  ام  و  امرف ،  تیانع  ام  هب  ار  ابیز  تافـص  نیا  همه ي  تدوخ  ینابرهم  قیفوت و  اب  ادوبعم !   ( 12 دنا ( .  هدیزگ 

ترخآ ایند و  رد  مدرک  تلئـسم  وت  زا  منادنزرف  مدوخ و  يارب  هک  ار  هچ  نآ  ره  نامیا  لها  مامت  ناملـسم و  نانز  نادرم و  هب  و  هدـب ،  هانپ 
نیا رد  ام  هب  و   ( 13 یتسه ( .  نابرهم  زوسلد و  هدنزرمآ ،  هدنـشخب ،  اناد ،  اونـش ،  اریذـپ ،  کیدزن ،  وت  هک  انامه  امرف ،  اطع  زین  نانآ  هب 

یخرب لاح  حرـش  هعلاطم  زا   ( 43 راد ( .  هگن  منهج  شتآ  باذـع  زا  ار  اـم  هدرک و  تـمحرم  یکین  مـه  ترخآ  ناـهج  رد  یکین و  اـیند 
ملاع ردـپ  ياعد  یـسلجم و  همالع  تسا .  هدوب  ناـشردام  ردـپ و  ياـعد  نوهرم  ناـنآ  تیقفوم  زمر  هک  دـیآ  یم  تسدـب  نینچ  ناـگرزب 

اه بش  زا  یکی  رد  دیوگ :  یم  دوخ  تارطاخ  رد  یـسلجم  رقاب  دـمحم  همالع  راوگرزب  ردـپ  یـسلجم ،  یقت  دـمحم  الم  موحرم  راوگرزب 
ره ماگنه  نیا  رد  هک  مدـیمهف  تلاح  نآ  زا  دـش ؛ داجیا  میارب  یـشوخ  لاح  مدـش ،  غراـف  يرحـس  دـجهت  بش و  زاـمن  زا  هک  نیا  زا  سپ 

دنوادـخ هاگرد  زا  ترخآ  اـیند و  روما  زا  یتساوخ  رد  هچ  مدرک  رکف  دـش ،  دـهاوخ  تباـجا  میاـمن ،  دـنوادخ  زا  یتساوخ  رد  تجاـح و 
 : متـشاد هضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  گنرد  یب  نم  و  دش ،  دـنلب  شا  هراوهگ  رد  رقاب  دـمحم  مدـنزرف  هیرگ  يادـص  هاگان  هک  میامن ؛  لاعتم 
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هب ار  وا  هد و  رارق  تگرزب  ربماـیپ  ماـکحا  رـشان  تنید و  جورم  ار  كدوـک  نیا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  قـح  هـب  اراـگدرورپ ! 
دیـسر و تباجا  هب  كرابم  بش  نآ  هاگرحـس  رد  فراع  ردـپ  نیا  ياـعد  هک  دوب  نینچ  نیا  و   ( 44 نادرگ ( .  قفوم  نایاپ  یب  یتاـقیفوت 
نید و جیورت  راد  هیالط  ناونع  هب  ار  وا  نرق ،  راهچ  زا  دعب  هزورما  هک  تفای  یتاقیفوت  نانچ  نآ  يوقت  شناد و  ملع و  هصرع  رد  شدنزرف 
هب ار  قفاوم  فلاخم و  هک  دش  يراثآ  ندروآ  دیدپ  هب  قفوم  ردـپ  ياعد  نیمه  رثا  رب  یـسلجم  همالع  میـسانش .  یم  هعیـش  ياملع  دـمآرس 

تخس هتسراو و  ملاع  نیا  تافیلءات  زا  یمالـسا  مولع  نید و  هزوح  رد  يرگـشهوژپ  چیه  نرق  راهچ  نیا  تدم  رد  تسا و  هتـشاد  او  ریحت 
مهیلع تیب  لها  ثاریم  ناب  گنهرف  گرزب  هرـس ، )  سدـق  یفجن (  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ردـپ  ياعد  تکرب  تسین .  زاین  یب  شوک 

فلتخم تاعوضوم  رد  رثا  هاجنپ  دـص و  هب  کیدزن  هک  ناشیا  دنمـشزرا  تاـفیلءات  دوب و  رظن  بحاـص  یمالـسا  مولع  رتشیب  رد  مالـسلا ، 
گرزب ياملع  زا  یتیاور  يداـهتجا و  هزاـجا  دـص  راـهچ  زا  شیب  تفاـی  رد  يونعم ،  تاـمارک  تسا .  تقیقح  نیا  رب  ینـشور  هاوگ  تسا 

 ، یملع هسردم  اهدص  سیسءات  درگاش و  نارازه  تیبرت  فجن ،  مق و  هیملع  هزوح  رد  لاس  تفه  تصش و  زا  زواجتم  سیردت  یمالسا ، 
نیا تاقیفوت  هلمج  زا  مالسا و  ناهج  رد  هناخباتک  نیرتروهشم  نیرتگرزب و  داجیا  ینامرد و  یهافر و  یگنهرف ،  زکارم  هینیسح ،  دجسم ، 

 : دیوگ یم  نینچ  دوخ  تارطاخ  رد  وا  دناد .  یم  نیدلاو  ياعد  ردپ و  هب  تبحم  تکرب  زا  ار  تاقیفوت  همه  نیا  وا  دشاب .  یم  هنازرف  هیقف 
الاب هقبط  هب  ریقح  دروایب .  فیرـشت  راهن  فرـص  يارب  ات  نزب ،  ادـص  ار  تردـپ  دـندومرف :  مردام  زور  یکی  میدوب ،  فجن  رد  هک  ینامز 

زا منک و  تعاطا  ار  مردام  رما  متـساوخ  یم  یفرط  زا  منک :  هچ  مدوب  هدـنام  تسا .  هدرب  شباوخ  هعلاـطم ،  لاـح  رد  مردـپ  مدـید  متفر و 
هسوب نیدنچ  متشاذگ و  ردپ  ياپ  فک  ار  میاهبل  مدش و  مخ  مدرگ .  وا  رطاخ  شجنر  ثعاب  ردپ  ندرک  رادیب  اب  مدیسرت  یم  رگید  یفرط 

نم زا  ار  مارتحا  لامک و  بدا و  هقالع و  نیا  یتقو  متـسه ،  نم  دید  دش و  رادیب  باوخ  زا  مردـپ  اپ ،  کلقلق  رثا  رد  هک  نیا  ات  متـشادرب ، 
تتزع دنوادخ  مرسپ  دومرف :  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  ود  اقآ .  یلب  مدرک :  ضرع  یتسه ؟  وت  نیدلا  باهش  دومرف :  دید ، 

هچ ره  نم  دومرف :  یم  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دـهد .  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیمداـخ  زا  ار  وت  و  دربب ،  ـالاب  ار 
 ، تسا رث  ؤم  ناسنا  تشونرـس  رد  نیدـلاو  ریخ  ياعد  هک  نانچ  مه  تسا  رکذ  هب  مزـال   ( 45 تسا ( .  مردـپ  ياـعد  نآ  تکرب  زا  مراد ، 
رب ایآ  دیسرپ :  درک ،  یم  تیاکـش  دوخ  فلخان  نادنزرف  زا  هک  يدرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک ،  نانچ  دراد .  ریثءات  نانآ  نیرفن 
رد و   ( 46 يا ( .  هدرک  مهارف  ار  نانآ  یتخبدـب  تابجوم  تدوخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلب .  تفگ :  يا  هدرک  نیرفن  ناـنآ 

رتزیت و ریـشمش  زا  نآ  هک  دیزیهرپب  ردـپ  نیرفن  زا   ( 47 فیـسلا (  نم  دحءا  اهناف  دـلاولا  ةوعد  مکایا و  دومرف :  ترـضح  يرگید  تیاور 
ملعت نءاف  كدلو  قح  اما  و  دنک :  یم  صخشم  نینچ  ار  نیدلاو  هفیظو  شیوخ  قوقح  هلاسر  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا .  رت  هدنرب 

لجوزع و هبر  یلع  ۀـلالدلا  بدالا و  نسح  نم  هتیل  امع و  لوئـسم  کنءا  هرـش و  هریخب و  ایندـلا  لـجاع  یف  کـیلا  فاـضم  کـنم و  هنءا 
نآ وت  هب  تدنزرف  قح   ( 48 هیلا (  ةءاسالا  یلع  بقاعم  هیلا  ناسحالا  یلع  باثم  هنءا  ملعی  نم  لمع  هرمءا  یف  لمعاف  هتعاـط  یلع  ۀـنوعملا 

ماقم رد  وت  هک  ینادب  دیاب  تسا ،  وت  هب  هتـسباو  ایند  نیا  رد  وا  ياه  يدب  کین و  و  تسا ،  وت  دوجو  زا  یـشخب  وا  دوجو  ینادـب  هک  تسا 
تعاـطا رد  ینک و  یئاـمنهار  شراـگدرورپ  هب  ار  وا  یهد و  شرورپ  حیحـص  تـیبرت  بدا و  اـب  ار  يو  هـک  یتـسه  لوئـسم  وا  یتـسرپرس 

دناد یم  هک  يردپ  تسا ؛  هاگآ  دوخ  تیلوئسم  هب  انشآ و  دوخ  هفیظو  هب  هک  یـشاب  يردپ  یهد .  شا  يرای  قح ،  ترـضح  يرادربنامرف 
 . دوب دهاوخ  رفیک  تازاجم و  قحتسم  دنک  يدب  وا  هرابرد  رگا  و  تشاد ،  دهاوخ  شاداپ  رجا و  دنک  یکین  شدنزرف  هب  تبسن  رگا 

سفن تزع  تیوقت  7

هب دورو  زا  سرت  دریگ .  یم  هشیر  يرواـب  دوـخ  سفن و  هب  داـمتعا  هیحور  نتـشادن  زا  اـم  ناـناوج  دـیدج و  لـسن  تالکـشم  زا  يرایـسب 
نتشادن تراقح و  ضراوع  هلمج  زا  اهتیقفوم ،  مدع  اه و  یماکان  زا  يرایسب  اه ،  تیلوئـسم  شریذپ  مدع  اه ،  هشیدنا  راهظا  تاعامتجا و 

تافص وکین و  ياه  تلصخ  داجیا  يارب  بسانم  ياهرتسب  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  ناوجون  تیـصخش  تیوقت  نیاربانب  تسا .  سفن  تزع 
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ياه هویـش  اب  ناوت  یم  ار  نآ  هک  تسا  ناناوجون  رد  سفن  تزع  تیوقت  نیدلاو ،  فیاظو  زا  رگید  یکی  نیمه  يارب  دش .  دهاوخ  هدوتس 
ربمایپ تسا .  نانآ  رد  سفن  تزع  تیوقت  ياه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی  نانآ  هب  مارتحا  نادنزرف و  تیـصخش  میرکت  داد .  شرورپ  یفلتخم 

راتفر نانآ  اب  کین  ياه  هویـش  بادآ و  اب  دینک و  مارتحا  ار  دوخ  نادـنزرف   ( 49 مهبادآ ( ؛  اونسحا  مکدالوا و  ومرکا  دیامرف :  یم  مالـسا 
نیا رب  بدا  قالخا و  هوسا  هناگی  نآ  و  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یگـشیمه  تاداع  زا  ناکدوک  هب  تبحم  ینابرهم و  دیئامن . 

تبحم و دروم  یکدوک  نارود  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اهراب  ترـضح  نآ  دیزرو .  یم  رارـصا  هتـسویپ  دوخ  هویش 
هک دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  يزور  درب .  یم  الاب  نانآ  تیـصخش  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  هیحور  هلیـسونیدب  هداد و  رارق  مارتحا 

لوسر دندیـسرن .  نانآ  دیـشک  لوط  یتاظحل  داتـسیا ،  راظتنا  هب  هتـساخرب و  ياج  زا  ناـنآ  مارتحا  هب  ربماـیپ  دـندش ،  دراو  كدوک  ود  نآ 
هب دومن و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  ود  ره  درک  زاب  لغب  دومن ،  لابقتـسا  نانآ  زا  تفر و  شیپ  ناکدوک  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
امش تسا و  یبکرم  بوخ  هچ  امـش  بکرم  مزیزع !  نادنزرف   ( 50 امتنا (  نابکارلا  معن  امکیطم و  یطملا  معن  دومرف :  نانآ  هب  داـتفا و  هار 

كدـلو دراد :  ساـسح  فیطل  يا  هیحور  تسا و  فـیرظ  لـگ  دـننامه  دـنزرف ،  مالـسلا  هیلع  یلع  رظنم  زا  دـیتسه .  یبوـخ  ناراوـس  هچ 
ینارهت گرزب  اقآ  دنزرف  مارتحا  هللا و  ۀمحر  يزاریش  يازریم  دشاب .  زیمآ  مارتحا  هدش و  باسح  دیاب  يو  اب  ترـشاعم   ( 51 کتنحیر ( ؛ 

رد هک  راب  کـی  درک .  یم  راـتفر  بدا  لاـمک  اـب  دوخ  ناوجون  دـنزرف  اـب  هنوگچ  يزاریـش  يازریم  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  نم  دـیوگ :  یم 
لاسدرخ دـنزرف  ماگنه  نیا  رد  داد .  هزاجا  ازریم  تفرگ و  دورو  هزاجا  اقآ  دـنزرف  يارب  دـمآ و  ازریم  تمدـخ  شیپ  مدوب  ناشیا  تمدـخ 

شیوخ مشچ  تسشن و  وناز  ود  يور  بدا  تیاهن  رد  دنزرف  داد و  نتسشن  هزاجا  ازریم  داتسیا .  اج  نامه  مالس  زا  سپ  دش و  لخاد  ناشیا 
اب زج  ار  شدـنزرف  وگ ،  تفگ و  یط  رد  تخادرپ و  شیوخ  كدوـک  سرد  لاـح و  زا  شـسرپ  هب  يزاریـش  يازریم  تخود .  نیمز  هب  ار 

 . ) تساوخرب دوخ  ياج  زا  یمک  وا  مارتحا  هب  داد و  هزاجا  ردپ  تساوخ .  نتفر  هزاجا  دنزرف  یتدـم  زا  سپ  درک .  یمن  باطخ  اقآ  هملک 
هدـنیآ یگدـنز  رد  دـندرگ ،  رادروخرب  دوخ ،  نیدـلاو  هژیو  هب  اـهرتگرزب ،  مارتـحا  هجوـت و  زا  تیلوـفط  نارود  رد  هک  یناـکدوک   ( 52
ساسح فیطل و  یحور  هک  ناـکدوک  تیـصخش  میرکت  هک  ارچ  دوب ؛ دـنهاوخ  سفن  هب  داـمتعا  ياراد  قفوم و  دـنمتزع ،  يدارفا  شیوخ 

ناشدوجو رد  ار  کین  تافـص  داجیا  یقالخا و  دـشر  هنیمز  هدرک و  تیوقت  نانآ  دوجو  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  يروابدوخ و  سح  دـنراد 
اب ترشاعم  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دوب .  دنهاوخ  رواب  دوخ  لقتـسم و  یتیـصخش  هدنیآ ،  رد  ینادنزرف  نینچ  دروآ .  یم  مهارف 

دزن يزور  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یکی  نادمه  دیعج  دندرک .  یم  لوذبم  یـصاخ  هجوت  هتکن  نیا  هب  ناشنادـنزرف 
هب ماـما  مدـش  دراو  هک  یتـقو  درک .  یم  شزاوـن  دوـب و  هدنابـسچ  هنیـس  رب  ار  هنیکـس  شرتـخد  وا  هک  یلاـح  رد  متفر ،  یلع -  نب  نیـسح 

 ( 53 تسشن ( .  وگ  تفگ و  هب  نم  اب  سپس  ریگب !  نم  زا  ار  ترتخد  هلیبق ! -  رهاوخ  يا  دومرف :  شرسمه 

یفطاع رقف   - 8

همدقم

مهم تسا و  یفطاع  یگنهرف و  رقف  رصاعم ،  ناهج  رد  یتعنص  ینیشام و  هعماج  رد  تیرشب  رقف  نیرت  هدمع  هک  تسا  هدش  نشور  هزورما 
بآ و هب  زاین  ناسنا  هک  يروط  نامه  تسا .  تبحم  هفطاع و  قشع و  دوبمک  اه  هداوناخ  رد  يزورما  ناـناوجون  ناـکدوک و  لکـشم  نیرت 

لیلد نیرت  هدـمع  تسوا .  ینامـسج  ياـهزاین  زا  رتـشیب  بتارم  هب  وا  يوـنعم  یفطاـع و  ياـهزاین  هکلب  دراد  مه  تبحم  هب  زاـین  دراد  اذـغ 
تبحم هفطاع و  دوبمک  رد  هشیر  نآ ،  لاثما  هناخ و  زا  رارف  دـننام  اه  يراجنهان  زا  يرایـسب  لماع  اه ،  هداوناخ  رد  نادـنزرف  يراـگزاسان 

نینچ دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تزع  تمارک و  دـشاب و  تسپ  ریقح و  دوخ  دزن  رد  ناسنا  تیـصخش  دوش  یم  بجوم  یفطاع  رقف  دراد . 
الف هسفن  هیلع  تناه  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنز .  یم  تسد  يراک  ره  هب  هتـشادنپ و  هتفر  داب  رب  ار  دوخ  تزع  وربآ و  یناسنا 
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یفطاع رقف  تراقح و  هدقع  زا  هک  ینادنزرف  شابم .  نمیا  وا  رش  زا  درادنپ ،  لیلذ  راوخ و  ار  دوخ  تیصخش  هک  یسک   ( 54 هرش (  نمءات 
راد هدهع  هعماج  رد  ار  یتیلوئـسم  دنـشاب و  دامتعا  دروم  يدارفا  دنناوت  یمن  دنتـسین ،  لئاق  یـشزرا  هنوگ  چیه  دوخ  يارب  دنرب و  یم  جنر 

 ، هنامیمـص طابترا  مارتحا ،  تبحم ،  اب  دـنناوتب  نیدـلاو  رگا  اـما  دوب .  دـنهاوخن  ناـما  رد  دارفا  نیا  رـش  زا  زین  هعماـج  دارفا  ریاـس  دـنوش . 
هانگ و اب  ار  دوخ  دوجو  دوب و  دنهاوخ  ینتـشاد  تسود  ملاس و  ییاه  ناسنا  هدنیآ  رد  نانآ  دـننک ،  تیوقت  ناناوجون  رد  ار  سفن  تمارک 
هک یـسک  نآ   ( 55 ۀیـصعملاب (  اـهنهی  مل  هسفن  هیلع  تمرک  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤم  ریما  درک .  دـنهاوخن  هدولآ  تیـصعم 
 ، ناناوجون نادـنزرف و  هب  ندرک  مالـس  درک .  دـهاوخن  لیلذ  تسپ و  هانگ  اـب  ار  نآ  دـشاب ،  هتـشاد  رواـب  ار  دوخ  سفن  تمارک  یگرزب و 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  لوسر  دـنک .  یم  ناربج  ار  یفطاع  رقف  تبحم ،  راـهظا  هقـالع و  زاربا  نادـنزرف ،  هرهچ  رب  هسوب 
 ( 56 مهنوقزرت (  مکنءا  الا  نوری  مهناف ال  مهل  اوفف  ائیـش  مهومتدعو  اذا  مهومحرا و  نایبصلا و  اوبحءا  دومرف :  هنادنمدرخ  يراتفگ  نمض 
 ، دیئامن لمع  دوخ  هدعو  هب  دیا  هداد  هدعو  نانآ  هب  يزیچ  رگا  و  دینک ،  راتفر  ینابرهم  تفءار و  اب  نانآ  اب  دـیرادب و  تسود  ار  ناکدوک 

ناکدوک یفطاع  رقف  ناربج  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترـضح  دـیهد .  یم  يزور  نانآ  هب  امـش  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  ناـکدوک  اریز 
 ، يزاب نمـض  نانآ  دـندوب .  يزاـب  لاـح  رد  ناـکدوک  هچوک  رد  درک و  یم  روبع  یلحم  زا  ترـضح  نآ  يزور  تشاد .  یـصاخ  ماـمتها 
 . دـندومن توعد  دوخ  عمج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هقالع  قوش و  يور  زا  لاح  نآ  رد  دـندش و  یئاه  نان  هدرخ  ندروخ  لوغـشم 

ینابرهم دـقفت و  دروم  ار  ناکدوک  کت  کت  هاگ  نآ  دـیدرگ .  نان  لوانت  لوغـشم  ناشهارمه  هب  هتفریذـپ و  ار  نانآ  توعد  راوگرزب  نآ 
هب باطخ  هاگ  نآ  درک .  اطعا  نانآ  هب  زین  یئایاده  لماک ،  یئاریذپ  زا  دـعب  هدروآ و  دوخ  لزنم  هب  ار  نانآ  همه  سپـس  داد .  رارق  شیوخ 
نآ زا  رتشیب  ام  یلو  دـندرک  تمـسق  ام  اب  دنتـشاد  هچ  ره  نانآ  اریز  تسا  ناکدوک  نآ  زا  يرترب  لماعت ،  نیا  رد  دومرف :  شیوخ  نایفارطا 

هیضق رد  مه  البرک و  هعقاو  زا  لبق  مه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راتفر  دروم  رد  هیور  نیا   ( 57 میراد ( .  يدوجوم  میداد  ناـنآ  هب  هچ 
هب ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  دوش .  یم  هدهاشم  دنتـشاد  یناور  یفطاع و  ياهزاین  ناربج  هب  يدیدش  زاین  ناناوجون  ناکدوک و  هک  اروشاع 

نیز شدنزرف  همیخ  يوس  هب  گنج  تاظحل  نیرت  ساسح  رد  ترضح  هک :  درک  هراشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  تاظحل  نیرخآ 
هب وا  اب  هداد و  رارق  دقفت  دروم  ار  شدنزرف  مامت  ینابرهم  اب  ترـضح  نآ  هاگ  نآ  دومن  تدایع  ار  شدنزرف  دـمآ ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

ردام ردـپ و  دروم  رد  یهلا  تمحر  شرتسگ  بجوم  ار  نادـنزرف  هب  تبحم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 58 تسشن ( .  هنامیمـص  يوگتفگ 
دروم شدـنزرف  هب  رتشیب  تبحم  رطاخ  هب  ار  هدـنب  لاـعتم  دـنوادخ   ( 59 هدـلول (  هبح  ةدـشل  دـبعلا  محریل  هللا  نا  دـیامرف :  یم  دـناد و  یم 

دیکءات دوش  یم  هداد  ناکدوک  هب  هک  يا  هدـعو  هب  ياـفو  دروم  رد  يوادیـص  بیلک  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دـهد .  یم  رارق  تمحر 
مالسلا هیلع  قداص  ماما   ( 60 دوش ( .  یمن  نیگمـشخ  ناکدوک  نانز و  هب  رازآ  هزادنا  هب  دروم  چـیه  رد  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :  هدومن و 

نم تشاد :  راهظا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روضح  يدرم   ( 61 تسا ( .  نیدلاو  هب  یکین  دننامه  نادنزرف  هب  یکین  دومرف : 
اذه دومرف :  ادخ  لوسر  وا ،  نتفر  زا  دـعب  ما .  هدیـسوبن  ار  اه  نآ  مه  راب  کی  هدرکن و  هقالع  راهظا  منادـنزرف  زا  کی  چـیه  هب  لاح  هب  ات 

 . تسا شتآ  لها  درم  نیا  نم  رظن  هب   ( 62 رانلا (  لهءا  نم  هنءا  يدنع  لجر 

رتخد نادنزرف  ماقم 

هک یلاح  رد  مدـش .  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  يزور  دـیوگ :  یم  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  ینوکس 
 : دومرف ماما  ما .  هدش  يرتخد  بحاص  متفگ :  یتحاران ؟  نیگهودـنا و  ارچ  ینوکـس !  يا  دیـسرپ :  نم  زا  ماما  مدوب ،  تحاران  نیگمغ و 
وا يزور  قزر و  تساک و  دهاوخن  وت  رمع  زا  يزیچ  وا  یگدنز  تسا .  ادخ  هدهع  هب  وا  يزور  تسا و  نیمز  رب  وا  ینیگنس  ینوکـس !  يا 

سپس دش .  هدودز  ملد  زا  هصغ  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  شخب  مارآ  نانخـس  ندینـش  اب  دنگوس ،  ادخ  هب  دوب .  دهاوخ  وت  يزور  زا  ریغ 
و داهن . . .  یناشیپ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هاگ  نآ  هآ !  هآ !  هآ !  دومرف :  همطاف .  متفگ :  یتشاذگ ؟  هچ  ار  شمسا  دیـسرپ :  نم  زا  ماما 
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يدنت هدـن و  شحف  وا  هب  یتشاذـگ  همطاف  ار  وا  مسا  رگا   ( 63 اهبرـضت (  اهنعلت و ال  اهبـست و ال  الف  ۀمطاف  اهتیمـس  اذا  امءا  دومرف :  نم  هب 
يدش و هلاس  تفه  ردپ  ناج  لد و  مارآ  وت  دای  دش  هک  يا  ردـپ  نادـنخ  لگ  يا  نم ،  رتخد  نابرهم  ردـپ  نادـنخ  لگ  نزن .  ار  وا  نکن و 

ردپ نامرف  طخ و  رد  مکرتخد  هنب  رـس  يربب  تداعـس  جـنگ  رگا  دـیما  يراد  ردـپ  ناج  نونک  زودـنا  تفرعم  رهوگ  دیـسر  وت  لامک  تقو 
وت چیه  ینکن  شمارف  هک  رمع  همه  رد  امن  دهع  نم و  دنپ  ونشب  ردپ  نامرح  بجوم  یمه  دندرگنات  دیاب  تفع  شناد و  بدا و  ار  نارتخد 

مارتحا دروم  ار  نادنزرف  دومرف :  نینچ  نادنزرف  دروم  رد  نیدلاو  فیاظو  شرامش  نمض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردپ  نامرف 
رد یتح  هک  دیزرو  یم  رهم  ناکدوک  هب  نانچ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ   ( 64 دـیناوخن ( !  نادان  قمحا و  ار  نانآ  هداد و  رارق 
یم يراددوخ  زامن  نداد  لوط  زا  ناکدوک  رطاخ  هب  دراوم ،  هنوگ  نیا  رد  ترـضح  نآ  تشادن و  ار  نانآ  هیرگ  ندینـش  لمحت  زامن  لاح 
نآ تلع  زا  يا  هدع  زامن  زا  دعب  دناوخ ،  هاتوک  ار  رهظ  زامن  رخآ  تعکر  ود  ترـضح  نآ  يزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . 

لاتف نادنزرف  شزاون  دیدینشن ؟  ار  كدوک  هیرگ  ایآ   ( 65 یبصلا ( ؛  خارص  متعمس  ام  ءا و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیسرپ ؛
نب عرقا  مان  هب  یـصخش  دیـسوب ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  شا  هون  مالـسلا  هیلع  دـمحم  ترـضح  يزور  دـسیون :  یم  يروباـشین 
نم دومرف :  ادخ  لوسر  ما .  هدیـسوبن  ار  کی  چیه  نونک  ات  مراد و  دـنزرف  هد  نم  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  تشاد  روضح  اج  نآ  هک  سباح 

زا  ( 66 دریگ ( .  یمن  رارق  تمحر  دروـم  دـشاب  هتـشادن  تفوـطع  رهم و  شیوـخ  لد  رد  سک  ره  يراد ،  تخـس  یلد  وـت  هک  مـنک  هـچ 
يوب دومرف :  ربمایپ  هک  ییاج  نآ  ات  دنک ،  یم  تیوقت  دارفا  رد  ار  یگدازآ  حور  دراد و  الاو  یشزرا  ردام  ردپ و  لمع  نیا  مالسا  هاگدید 

ره ربارب  رد  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دیـسوبب ،  دایز  ار  ناتنادـنزرف  دومن :  شرافـس  نیدـلاو  هب  نینچ  مه  و  تسا .  یتشهب  ياه  يوب  زا  دـنزرف 
راهظا تبترم  یمتخ  ترـضح  ملاع ،  نایبرم  ربهر  گرزب  رظنم  زا   ( 67 دنک ( .  یم  تیانع  امـش  هب  تشهب  رد  هدرتسگ  یهاگیاج  هسوب ، 

هل هللا  بتک  هدـلو  لبق  نم  دومرف :  هطبار  نیا  رد  دـشاب و  یم  هنـسح  باوث و  ياراد  هدـش و  بوسحم  تدابع  نادـنزرف ،  هب  هقالع  قشع و 
يرسپ ردپ و  دنیوگ  يردپ  قشع  دسیون .  یم  هنسح  وا  يارب  لمع  نیا  لباقم  رد  دنوادخ  دسوبب ،  ار  دوخ  دنزرف  سک  ره   ( 68 ۀنسح ( ؛ 
دندروآ ار  شرـسپ  نآ  زا  دعب  درواین .  رب  مد  درکن و  هآ  دندز .  بوچ  دص  دنتخادنا و  ار  ردـپ  لوا  دـننز .  بوچ  هک  دـندرب  مکاح  دزن  ار 
ترـسپ هک  بوچ  کی  هب  يدزن ؛  مد  يدروخ و  بوچ  دـص  وت  تفگ :  مکاح  درک .  زاغآ  دایرف  هلان و  شردـپ  دـندز ،  بوچ  کی  نوچ 

لمحت دـیآ  یم  مرگج  رب  هک  نونکا  مدرک ،  یم  لـمحت  دـمآ  یم  نم  نت  رب  هک  اـه  بوچ  نآ  تفگ :  تسیچ .  داـیرف  هلاـن و  نیا  دروـخ 
وت نامشچ  ز  هک ،  یکشا  هرطق  ره  نم  رظن  رد  ناهج  تسا  رات  وت  يور  یب  نم  رصب  رون  وت  دیشروخ  وچ  يور  يا  نم  رسپ   ( 69 مرادن ( . 

نم رگج  ردنا  دنز  شتآ  هک ،  تسا  یبآ  دزیر 

 : میوش یم  روآ  دای  نادنزرف  هب  تبحم  اب  طابترا  رد  ار  يرورض  مهم و  هتکن  هس  اج  نیا  رد 

یمن هک  نیا  رب  هوالع  تروص  نآ  رد  اریز  دومیپ .  ار  طارفا  هار  دیابن  كدوک  تیـصخش  میرکت  تبحم و  زاربا  رد  تبحم  رد  لادتعا  لوا 
ناربـج همطل  اـج  هب  اـن  ياـه  تبحم  رازبا  رد  نیدـلاو  يور  هداـیز  رثا  رد  كدوک  تیـصخش  هکلب  تفرگ ،  یتـیبرت  حیحـص  هجیتـن  ناوـت 

یب تروص  رد  تشاد و  دهاوخ  ییاج  هبان  تاراظتنا  تاعقوت و  هعماج  زا  یـضار ،  دوخ  زا  كدوک  نیا  هک  ارچ  دروخ .  دهاوخ  يریذـپان 
 . دش دهاوخ  تراقح  هدقع  راچد  هدش و  سویءام  رازیب و  یگدنز  زا  هدرورپ  زان  كدوک  دروم ،  یب  ياه  هتساوخ  نیا  هب  نارگید  ییانتعا 

یلا ربلا  هاعد  نم  ءابآلا  رش  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دشاب  شکالب  نادنر  هویش  یقـشاع  ياج  هب  هار  دربن  معنت  هدرورپ  زان  يرآ : 
یضترم دیهش  داتسا  دنیامن .  يور  هدایز  دوخ  نادنزرف  هب  ندرک  تبحم  یکین و  رد  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  ناردپ  نیرتدب   ( 70 طارفالا ( ؛

تیبرت نف  رد  هک  لیما  مان  هب  دراد  یباـتک  وس  ور  دـسیون :  یم  ناـکدوک  تبحم  رد  طارفا  راـب  ناـیز  راـثآ  دروم  رد  هللا ،  ۀـمحر  يرهطم 
یم رارق  تیبرت  تحت  ار  وا  دوخ  باتک  رد  يو  هک  تسا  يا  هناسفا  یضرف و  كدوک  مان  لیما  تسا ،  یبلاج  باتک  تسا .  هتشون  كدوک 

تسرامم لاح  رد  ار  لیما  هک  تسا  نیا  وسور  هدیا  دراوم  همه  رد  دنک .  یم  هجوت  وا  یناور  یمـسج و  ياه  هبنج  همه  شرورپ  هب  دهد و 
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دنتـسه ییاه  نآ  ناکدوک ،  نیرت  تخبدب  هک  تسا  دـقتعم  يو  دـهد .  شرورپ  اه  یتخـس  نماد  رد  تعیبط و  هجنپ  رد  هجنپ  تعیبط و  اب 
ار ناهج  يدنلب  یتسپ و  دنـشچب و  ار  ایند  یمرگ  يدرـس و  دنراذگ  یمن  دنهد ؛ یم  شرورپ  تمعن  زان و  رد  ار  نانآ  اه ،  نآ  نیدـلاو  هک 

کی كزان  قاس  نوچ  مه  توافت ،  یب  اه  تذـل  لباقم  رد  دـنوش و  یم  ساسح  اه  یتخـس  لـباقم  رد  ناـکدوک  هنوگ  نیا  دـننک ،  سمل 
هثداح کی  هک  یئاج  ات  دـنک ،  یم  تحاران  ار  ناـنآ  یئوس  هثداـح  نیرت  کـچوک  دـنزرل و  یم  یمیـسن  ره  لـباقم  رد  کـچوک  تخرد 
ناجیه هب  دوش ،  هداد  اه  نآ  هب  تذل  تابجوم  هچ  ره  فرط  نآ  زا  و  دزادنا .  یم  یشکدوخ  رکف  هب  ار  هدرورپ  زان  نادنزرف  نیا  کچوک 

ار اذغ  هزم  ات  دنا  هدیـشچن  یگنـسرگ  دننک ،  یمن  كرد  ار  اه  تمعن  معط  زگره  اه  ناسنا  هنوگ  نیا  دننک .  یمن  ادیپ  طاشن  دـنیآ و  یمن 
ارچ تیادـه  قداص  دروخ .  یم  یتاـهد  هچب  کـی  تسا  ینیوج  ناـن  زا  رت  تذـل  مک  رت و  جرا  مک  ناـشیا  يارب  اهاذـغ  نیرتهب  دـنمهف ، 

حیحص و رکف  اما  تشاد  تیافک  دح  زا  شیب  یبیج  لوپ  وا  دوب .  هداز  فارـشا  هک  دوب  نیا  وا  یـشکدوخ  للع  زا  یکی  درک ؟  یـشکدوخ 
هرغص یف  مالغلا  ۀمارغ  بحتسی  دومرف :  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تهج  نیمه  هب   ( 71 دوب ( .  هرهب  یب  نامیا  تبهوم  زا  وا  تشادن .  مظنم 

رد اـت  درک  راداو  تالکـشم  لـمحت  تخـس و  ياـهراک  هب  یکدوـک  رد  ار  نادـنزرف  هک  تسا  بوـخ  هچ   ( 72 هربـک (  یف  اـمیلح  نوکیل 
یمجع مالغ  اب  یهاشداپ  تیاکح  دنک .  یم  میسرت  ییابیز  وحن  هب  ار  تیعقاو  نیا  یتیاکح  لقن  اب  يدعـس  دنـشاب .  رابدرب  میلح و  یگرزب 

نادنچ داتفا .  شمادنا  رب  هزرل  هدرک و  زاغآ  يراز  هیرگ و  هدومزاین ؛  یتشک  تنحم  دوب و  هدیدن  ایرد  زگره  مالغ  دوب .  هتسشن  یتشک  رد 
رگا تفگ  دوب ،  یتشک  نآ  رد  یمیکح  دنتـسنادن .  هراـچ  دـش و   ( 73 ضغنم (  وا  زا  شیع  ار  کلم  تفاـین .  مارآ  دـندرک  تفطـالم  هک 

دروخب هطوغ  دنچ  يراب  دنتخادنا .  ایرد  هب  ار  مالغ  ات  دومرف :  میکح  دشاب .  فطل  تیاغ  تفگ :  هاشداپ  منک ؟  شوماخ  ار  وا  نم  یئامرف 
تسشن و يا  هشوگ  هب  دمآرب  نوچ  تخیوآ .  یتشک  ناکس  رد  تسد  ود  ره  هب  مالغ  دندروآ .  یتشک  يوس  دنتفرگ و  شیوم  زا  سپ ،  . 

ندش قرغ  تنحم  لوا ،  زا  مالغ  دنوادخ !  يا  تفگ :  دوب ؟  تمکح  هچ  نیا  رد  تفگ :  دمآ .  دنـسپ  میکح  ریبدـت  ار  کلم  تفای .  رارق 
نان ار  وت  ریـس  يا  دیآ .  راتفرگ  یتبیـصم  هب  هک  دناد  یـسک  تیفاع  ردق  نینچ :  مه  تسناد .  یمن  ار  یتشک  تمالـس  ردق  دوب و  هدیـشچن 

سرپ نایخزود  زا   ( 74 فارعا (  دوب  خزود  ار  یتشهب  ناروح  تسا  تشز  وت  کـیدزن  هب  هک  نآ  تسا  نم  قوشعم  دـیامنن  شوخ  نیوج 
تاواسم و تیاعر  دراد  دوجو  نادنزرف  نایم  رد  هک  یهجوت  لباق  تاکن  زا  تبحم  لذب  رد  تاواسم  مود   ( 75 تسا (  تشهب  فارعا  هک 

تسا هتـسیاش  نیدلاو  تسا ،  رگ  هولج  رتشیب  نادنزرف  یفطاع  يونعم و  ياهزاین  دروم  رد  هلئـسم  نیا  دشاب .  یم  نانآ  اب  راتفر  رد  تلادع 
يرگید زا  رتشیب  ار  نادـنزرف  زا  یکی  فلتخم  ياـه  تلع  هب  اـنب  نطاـب  رد  هچ  رگ  دـننک ،  تیاـعر  ار  تاواـسم  رهاـظ  رد  تبحم  زاربا  رد 

 . تسا یلیم  یب  فلکت و  يور  زا  منادنزرف  زا  یضعب  اب  نم  راتفر  مسق ،  ادخ  هب  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنـشاب .  هتـشاد  تسود 
مارتـحا و همه  نیا  هک  نآ  اـب  میاـمن ،  یم  ینادردـق  يرازگ و  رکـش  يو  زا  منک ،  یم  رایـسب  تبحم  مناـشن ،  یم  دوخ  يوناز  يور  ار  وا 

يراتفر نانآ  ات  دشاب ،  نوصم  نانآ  رطخ  زا  ما  هتسیاش  دنزرف  هک  نآ  ات  مهد  یم  نت  فلکت  نیا  هب  تسا .  نم  رگید  دنزرف  هتسیاش  تبحم 
یـضعب هک  لاثم ،  هنومن و  ناونع  هب  رگم  داتـسرفن  ار  فسوی  هروس  دنوادخ  دنوشن ،  بکترم  دـنداد ،  ماجنا  وا  اب  فسوی ،  ناردارب  هک  ار 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ( 76 دندومن ( .  متس  هدرک و  دسح  وا  هب  فسوی  ناردارب  هک  نانچ  میزرون ،  دسح  رگید  یضعب  هب  تبـسن  ام  زا 
تاواسم و ناتیارب  ناسحا  یکین و  رد  دـیراد  تسود  ناتدوخ  هک  نانچ  دـینک ،  تیاعر  ار  تلادـع  دوخ  نادـنزرف  نایم  رد  دومرف :  هلآ  و 

هللا یلص  ربمایپ  روضح  رد  درم  نآ  درک ،  هدهاشم  شدنزرف  ود  هارمه  هب  ار  يدرم  ترضح  نآ  نینچ  مه  و   ( 77 دوش ( .  تیاعر  تلادع 
( ! ؟  يدرکن تیاعر  ار  تلادع  ارچ  دومرف :  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسوبن ،  ار  يرگید  دیـسوب و  ار  اه  نآ  زا  یکی  هلآ  هیلع و 

هدوب و ناوتان  ریغـص و  يو  نادـنزرف  یخرب  رگا  الثم  داد .  يرترب  یلام  رظن  زا  ار  نادـنزرف  زا  یخرب  ناوت  یم  للع  هب  انب  یهاگ  هتبلا   ( 78
هنیمز نیمه  رد  دریگب .  رظن  رد  يرتشیب  ثرالا  مهس  ای  رتدایز و  ششخب  نانآ  هب  تبسن  دناوت  یم  دشاب ،  هتشادن  یلام  هناوتـشپ  هنوگ  چیه 

یصخش مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  دیوگ :  یم  یمق  يرعشا  دعـس  تسا :  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هنامیکح  يراتفگ 
قداص ماما  درادن .  یبیع  یلب ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دهدب ؟  يزایتما  هدرک و  مدقم  یلام  رظن  زا  ار  شنادنزرف  زا  یـضعب  دهاوخ  یم 
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نب یسوم  ترـضح  نینچ  مه  و  دیـشخب .  لام  يرادقم  دومن و  لضفت  وا  هب  هدرک و  دمحم  شدنزرف  هب  تبـسن  ار  راک  نیمه  مالـسلا  هیلع 
 . مدرک ظفح  شیارب  ار  وا  مهس  نم  دوب )  کچوک  وا  نوچ  و  تفرگ (  رظن  رد  يرتشیب  ششخب  دمحا ،  شدنزرف  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج 

يرترب نارتخد  هب  دـناوت  یم  مه  زاب  ایآ  دراد ،  تسود  دوخ  رـسپ  نادـنزرف  زا  رتشیب  ار  دوخ  نارتخد  يدرم  موش ،  تیادـف  دیـسرپ :  دـعس 
دوخ نادنزرف  الومعم  نیدـلاو  هک  نیا  رد  تبحم  راهظا  زاربا و  موس   ( 79 دنرب ( .  یم  ثرا  یهلا  نوناق  قبط  رـسپ  رتخد و  دومرف :  دهد ؟ 
لسن تیبرت  رد  هک  هچنآ  اما  دنریگ .  هرهب  نادنزرف  هب  يزرو  رهم  رد  يا  هلیـسو  ره  زا  دنراد  شالت  نانآ  تسین و  یکـش  دنراد  تسود  ار 

یم هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا .  نادـنزرف  هب  نیدـلاو  فرط  زا  تبحم  نیا  مـالعا  زاربا و  دراد ،  يرتـشیب  ریثءاـت  ناوج 
وا هب  ار  دوخ  یتسود  یتـشاد ،  تسود  ار  یـصخش  هاـگره   ( 80 امکنیب (  ةدوملل  تبثءا  هناف  کلذـب  هربخءاف  ـالجر  تببحءا  اذا  دـیامرف : 
رد يدرم  يزور  دـنک .  یم  رت  مکحتـسم  رترادـیاپ و  نت  ود  امـش  نایم  ار  تفلا  سنا و  وت  لـمع  نیا  اریز  اـمن .  هاـگآ  از  وا  هدرک و  زاربا 

لمع نیا  هک  ارچ  نک ،  مالعا  وا  هب  ار  دوخ  یتسود  دومرف :  ماما  مراد ،  تسود  ار  ینالف  نم  تشاد :  راهظا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح 
یگدرسفا اه  يراجنهان  تالکشم ،  زا  يرایسب  بسانم  اج و  هب  تبحم  زاربا  نیاربانب   ( 81 دراد ( .  یئازسب  ریثات  امش  طباور  ماکحتسا  رد 

ناوت یم  ار  نانآ  تسیاشان  ياهراتفر  تبحم ،  زاربا  اب  دـنا و  تبحم  هنـشت  نانآ  هک  ارچ  دـنک  یم  لح  ار  نادـنزرف  ياه  يراگزاسان  اه و 
تیب لـها  هریـس  رد  ار  رث  ؤم  هدیدنـسپ و  هویـش  نیا  تسا .  مهم  مه  نآ  زاربا  تسین ،  یفاـک  ییاـهنت  هب  یبـلق  تبحم  سپ  دومن .  حالـصا 

رد دوب  هتخومآ  تبحم  قشع و  دوخ  هداوناخ  زا  هک  نانچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  درک .  هدـهاشم  ناوت  یم  حوضو  هب  مالـسلا  مهیلع 
هیلع ءادهـشلا  دیـس  رـضحم  رد  يزور  دیوگ :  یم  هبتع  نب  هللا  دـیبع  دـیزرو .  یمن  غیرد  نانآ  تیـصخش  تیوقت  نادـنزرف و  هب  نآ  لذـب 

 ، دینابسچ شا  هنیـس  هب  هدناوخ و  شیپ  ار  وا  ماما  دش ،  دراو  مالـسلا )  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح ( ،  نآ  کچوک  دنزرف  هک  مدوب  مالـسلا 
تلع هب  یئابیز !  وبـشوخ و  ردقچ  تیادف  هب  مردپ   ( 82 کقلخ ( ؛  نسحا  کحیر و  بیطا  ام  تنا  یباب  تفگ :  هدیـسوب و  ار  شیناـشیپ 

هیلع متشه  ماما  نینچ  مه  دنتشاد .  یصاخ  مامتها  ناشنادنزرف  هب  تبحم  زاربا  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دوب  یتیبرت  مهم  راثآ  نیمه 
نآ تبحم  جوا  هک  ییاـبیز  تـالمج  اـب  دراد ،  زاربا  ار  دوخ  یبـلق  هقـالع  شدوـخ  ناوـجون  دـنزرف  هب  تساوـخ  یم  هک  یماـگنه  مالـسلا 

ردـپ و ۀـمامالا ؛ )  ینعی  اـهل (  تنا  یما  تنا و  یباـب  دومرف :  یم  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  شا  یمارگ  دـنزرف  داد ،  یم  ناـشن  ار  ترـضح 
یحور و ياه  یئاـسران  تالکـشم و  زا  يرایـسب  تبحم  زاربا  يرآ ،   ( 83 يراد ( !  یگتـسیاش  تماما  ماقم  يارب  وت  تیادـف ،  هب  مرداـم 

یفاش اهدرد  تبحم  زا  دوش  یفاص  اهدرد  تبحم  زا  دوش  نیرز  اه  سم  تبحم  زا  دوش  نیریـش  اه  خلت  تبحم  زا  دنک :  یم  لح  ار  یناور 
 ( 84 دننک (  یم  هدنب  هاش  تبحم  زا  دننک  یم  هدنز  هدرم  تبحم  زا  دوش 

لالح قزر  هیهت   9

دشر يارب  یگدنز  رد  هعسوت  لالح و  ياذغ  هیهت  اب  دیاب  دیامن ،  یم  نیمءات  ار  نادنزرف  رسمه و  یحور  ياهزاین  ردپ  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
مدـق ملاع  نیا  هب  اه  نآ  هک  نیا  زا  لبق  نادـنزرف ،  رد  اذـغ  رثا  میناد  یم  هک  ناـنچ  دـیامن .  يزاـس  هنیمز  ناـنآ  یمـسج  حیحـص  ملاـس و 

حیحـص تیبرت  يارب  ناملـسم  درف  مکی  دوش .  تاـعارم  ـالماک  دـیاب  مه  تیبرت  لوـط  رد  تسا و  ریذـپاندیدرت  ملـسم و  يرما  دـنراذگب ، 
دراد يددعتم  صاوخ  راک  نیا  دنارتسگب .  لزنم  رد  كاپ  لالح و  ياه  یندروخ  اهاذغ و  اب  یلو  هداس  دنچ  ره  يا  هرفـس  دیاب  نادنزرف ، 

گنهرف هاگدید  زا  دشاب .  یم  ناناوجون  ناکدوک و  رد  هدیدنسپ  لاصخ  یقالخا و  لئاضف  دشر  هنیمز  ندمآ  دوجو  هب  اه  نآ  زا  یکی  هک 
ياج رب  اه  مسج  رب  هک  یعیبط  راثآ  رب  هوالع  میناروخ ،  یم  دوخ  هداوناخ  هب  مینک و  یم  فرـصم  هک  ار  ییاذـغ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

هبرجت يدام و  ياه  شیامزآ  ار  راثآ  زا  عون  نیا  دنک .  یم  داجیا  ام  يونعم  تیـصخش  ناور و  حور و  رد  مه  يرگید  راثآ  دراذـگ ،  یم 
 . تسا هدـش  هتفریذـپ  حـضاو و  ـالماک  يرما  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  رظنم  زا  اـما  دـنک ،  تاـبثا  دـناوت  یمن  ینیع  یلمع و  ياـه 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا .  هدش  دراو  دارفا  تایحور  رب  نآ  ریثءات  لالح و  ياذغ  ندرک  مهارف  دروم  رد  یناوارف  تایاور 
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ياهراک هب  لاغتشا  ترـضح  نآ   ( 85 تسا ( .  لالح  يزور  بلط  اه  نآ  نیرتهب  تسا و  زج  داـتفه  دـنوادخ  تداـبع  هک :  دوب  رواـب  نیا 
86 ۀملسم ( ؛  ملسم و  لک  یلع  ۀضیرف  لالحلا  بلط  دیامرف :  یم  هتسناد و  يرورض  ناملسم  درم  نز و  رد  تادابع ،  ریاس  دننام  ار  لالح 

ياه هرفـس  دـننک  یم  شالت  هک  یناسک  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  تسا .  مزـال  ناملـسم  نز  درم و  ره  رب  لـالح ،  دـمآ  رد  ندرک  بلط  ( 
زور رد  نانآ   ( 87 ردبلا (  ۀلیل  رمقلا  لثم  ههج  ۀمایقلا و  موی  لجوزع  هللا  یقل  هک :  دـهد  یم  هدژم  دـنیارایب  لالح  يزور  اب  ار  دوخ  لزانم 

زا یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  درک .  دـنهاوخ  تاقالم  دـنوادخ  اب  هدراچ  بش  دـننامه  ینارون ،  ییامیـس  اب  تمایق 
شالت راک و  هب  حبـص  لوا  رد  هک  داتفا  مادنا  ابیز  دـنمورین و  یناوج  هب  نانآ  نامـشچ  نایم ،  نآ  رد  دنتـشاد .  روضح  یلحم  رد  باحـصا 

یم فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  يژرنا  دـنمورین ،  ناوج  نیا  رگا  هللا !  لوسر  ای  دـنتفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  دوب .  لوغـشم 
 ، دشوک یم  شاعم  نیمءات  يارب  ناوج  نیا  رگا  دـییوگن !  ار  نخـس  نیا  دومرف :  ترـضح  دوب !  دـیجمت  حدـم و  هتـسیاش  ردـق  هچ  درک ، 
زاب دشاب ،  یم  دوخ  ناوتان  ردام  ردپ و  زا  ییاریذپ  وا  فده  رگا  و  هتـشادرب ،  مدـق  ادـخ  هار  رد  وا  تسا ،  نارگید  زا  يزاین  یب  وا  هزیگنا 

یـسدقم هزیگنا  هتفر و  ادخ  هار  هب  وا  دشاب ،  شنادنزرف  هداوناخ و  هب  نداد  ناماس  رـس و  وا  دوصقم  رگا  دـنک و  یم  راک  ادـخ  هار  رد  مه 
رد دـنک ،  نیمءات  ار  شا  هداوناخ  شاعم  لالح ،  هار  زا  هک  نیا  رب  هوالع  تسا  مزال  ناملـسم  ردـپ  رب  شاعم  رما  رد  هعـسوت   ( 88 دراد ( . 
 . دیامن روظنم  نادنزرف  حیحـص  تیبرت  رد  ار  رما  نیا  ریثءات  دهد و  هعـسوت  نانآ  شاعم  رد  دریگن و  تخـس  شنادـنزرف  هب  ناکما  تروص 
 ، دنروخ یم  نآ  زا  مدرم  همه  هک  يا  هویم  ره  دیامرف :  یم  شا  هداوناخ  هب  تبـسن  ردپ  فیاظو  شرامـش  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اه نآ  هب  دـیع  مایا  ریغ  رد  تسا و  دـیع  مایا  صوصخم  هک  ییاه  یکاروخ  دـنک و  هیهت  شا  هداوناخ  هب  ناملـسم  صخـش  کی  تسا  مزال 

 ( 89 دناسرب ( .  نانآ  هب  دیع  يداش و  ياهزور  رد  دناسر  یمن 

طاشن رپ  ياضف  داجیا   10

ناردام ردـپ و  تسا و  یمیمـص  طاشن و  رپ  داش ،  ییاضف  نتـشاد  حیحـص ،  تیبرت  دـشر و  هار  رد  ناـکدوک  ياـهزاین  نیرت  مهم  زا  یکی 
ملاس ياه  یخوش  قلخ و  نسح  یئور ،  هداشگ  دننکن .  مورحم  یقح  نینچ  نتشاد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دنناد  یم  مزال  دوخ  رب  لوئسم 

هب ار  دوخ  هودـنا  مغ و  هاگ  چـیه  زوسلد  نیدـلاو  دـشاب .  شخب  رمث  هداوناخ  طیحم  رد  یئاـضف  نینچ  داـجیا  رد  دـنناوت  یم  شخب  حرف  و 
هگن لد  رد  ار  دوخ  هودنا  نزح و  نانآ  دنزاس .  یمن  راوگان  ردکم و  ار  هداوناخ  طاشن  رپ  داش و  ياضف  دـننک و  یمن  لیمحت  ناشنادـنزرف 

 . ) دشاب لد  رد  شهودنا  هرهچ و  رد  يداش  هک  تسا  یسک  نم  ؤم  دنزاس .  یم  نایامن  ار  تشاشب  یئور و  هداشگ  ناشیامیس  رد  هتشاد و 
ماما دـیوگ :  یم  هرق  یبا  نبا  لـضف   ( 91 تسا ( .  هدرمـش  نامیا  لامک  تامالع  زا  یکی  ار  يراتفرـشوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   ( 90

وا دوـجو  رد  هک  تسین  ینم  ؤـم   ( 92 حازملا (  لاق :  ۀـباعدلا ؟  ام  و  تلق :  ۀـباعد ،  هیف  ـالا و  نم  ؤم  نم  اـم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص 
هک نیا  نودب  دننک ،  یم  داش  یعبط  شوخ  یخوش و  اب  ار  نارگید  عمج ،  نایم  رد  هک  ار  يدارفا  زین  مشـش  ياوشیپ  دـشابن .  یعبط  شوخ 
الب ۀعامجلا  یف  بعادملا  بحی  هللا  نا  دیامرف :  یم  دناد و  یم  دنوادخ  ناتـسود  دـنربب ،  نایم  زا  ار  مالک  تفع  دـنوش و  بکترم  یهانگ 

تشز و تاملک  هک  نیا  نودـب  دـننک  یم  یعبط  شوخ  یخوش و  ناناملـسم  نایم  رد  هک  دراد  تسود  ار  یناسک  دـنوادخ   ( 93 ثفر ( ؛ 
 . دنروایب نابز  هب  اوران 

ناکدوک يزاب  هب  هجوت   11

تیقالخ ثعاب  دنک و  یم  افوکـش  ار  كدوک  ینطاب  ياوق  يواکجنک و  سح  يزاب  تسا .  تیلوفط  مایا  ياهزاین  زا  یکی  حـیرفت  يزاب و 
تزع يرواب و  دوخ  هیحور  هکنیا  زا  هتـشذگ  كدوک ،  اب  ندش  يزابمه  اب  دـنناوت  یم  نیدـلاو  دوش .  یم  وا  یحور  یمـسج و  شرورپ  و 

تاساسحا زاربا  يارب  هدرب و  تذـل  شزرو  يزاب و  زا  ناـکدوک  دـنزادرپب .  يو  میقتـسم  ریغ  شزومآ  هب  دـننک  یم  تیوقت  وا  رد  ار  سفن 
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رد يزور  تسا :  هدش  لوذبم  يا  هژیو  هجوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هریـس  رد  ناکدوک  يزاب  هب  تهج  نیا  هب  دنبای .  یم  تصرف  شیوخ 
زا هک  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یخرب  دـندرک ،  یم  يزاب  كاخ  اب  كدوک  يا  هدـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هار  رس 

كاخ اریز  دننک  يزاب  دیراذگب  نایبصلا ؛  عیبر  بارتلا  ناف  مهعد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیامن ،  يریگولج  نانآ  يزاب 
 ، مدرک یم  يزاب  دوبن  شیب  یکدوک  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  نم  یهاگ  هنیدم  رد  دیوگ :  یم  عفار  وبا  تساه .  هچب  ییافوکش  هیام 
یم ندـش  هدـنرب  تروص  رد  میدرک و  یم  يور  هناشن  یئاه  هرفح  لخاد  هب  هدومن و  باـختنا  ار  یـصوصخم  ياهگنـس  هک  بیترت  نیا  هب 
هیلع نیـسح  ماما  موش  راوس  وا  شود  رب  متـساوخ  یم  مدـش و  یم  هدـنرب  نم  هاگره  دـش .  یم  راوس  يرگید  شود  رب  هدـنرب  درف  یتسیاـب 

رب ار  وا  هللا  لوسر  هک  يوش  راوس  یسک  شود  رب  یهاوخ  یم  ایآ  ؛  هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هلمح  ارهظ  بکرتا  تفگ :  یم  مالـسلا 
یم مدز و  یم  زابرـس  نداد  يراوس  زا  نم  دز ،  یم  فده  هب  وا  هاگره  مدـش و  یم  فرـصنم  يراوس  زا  نم  درک ؟  یم  لمح  دوخ  شود 
ایآ  ( 94 هللا (  لوسر  هلمح  اندـب  لمحت  نا  یـضرت  اـما  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مهد .  یمن  يراوس  وت  لـثم  مه  نم  متفگ : 
دوخ شود  رب  ار  وا  لیم  لامک  اب  نم  و  تسا ! ؟  هدرک  لمح  دوخ  شود  رب  ار  نآ  هللا  لوسر  هک  یـشکب  شود  هب  ار  یندـب  یتسین  یـضار 

ار ناکدوک  يایند  هک  تسا  مزال  نارداـم  ردـپ و  رب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یکدوک  ناـبز  مداد .  یم  يراوس  هتـشاذگ و 
یکدوک نابز  سپ  داتف  تراک  ورـس  كدوک  اـب  هک  نوچ   ( 95 دـننک ( .  هشیپ  دنـسپ  كدوک  يراتفر  نانآ  اب  طابترا  رد  دـنیامن و  كرد 

وا اب  دیاب  دراد  یکدوک  سک  ره   ( 96 ابص ( ؛ دلو  هل  ناک  نم  دومرف :  هیصوت  لوئسم  نیدلاو  هب  زین  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  داشگ  دیاب 
مزال نادـنزرف  يارب  یکدوک  ياه  لاس  رد  يدودـح و  ات  يزاب  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  یک ؟  ات  يزاب  دـنک .  راتفر  یکدوک  نابز  اـب 

 . دنک يزاب  یگلاس  تفه  ات  تدنزرف  راذـگب   ( 97 نینـس (  عبـس  بعلی  کنبا  عد  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  تسا . 
زا دنراذگب  یمرگرس  يزاب و  هب  ار  دوخ  تاقوا  نیرتشیب  ناملـسم  ناوج  کی  نانچمه  رتالاب  نینـس  رد  دوش  طارفا  لمع  نیا  رد  رگا  یلو 
هک یسک   ( 98 بعللاب ( ؛  هلو  نم  حـلفی  ال  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  تفرگ .  دـهاوخ  هلـصاف  يراگتـسر  تداعـس و  ریـسم 

دننام یم  رود  هب  هشیدنا  رکفت و  تینالقع و  هداج  زا  يدارفا  نینچ  الومعم  دش .  دهاوخن  راگتسر  تخبشوخ و  دشاب ،  ندرک  يزاب  قشاع 
عمج یمرگرس  يزاب و  اب  لقعت  رکفت و   ( 99 بعللا ( ؛  عم  لقعلا  بوثی  ال  دومرف :  دـیکءات  هتکن  نیا  هب  يرگید  راتفگ  رد  ترـضح  نآ  . 
دننک لابند  ار  نآ  علو  صرح و  اب  دنـشاب و  لوغـشم  یمرگرـس  يزاب و  هب  نانچمه  یکدوک  نینـس  زا  دعب  هک  یناسک  نیاربانب  دوش .  یمن 

 . دروآ دنهاوخن  تسد  هب  نآ  رابرپ  راثآ  لقع و  يورین  زا  تیمورحم  زج  يا  هجیتن 

نداد هیده   12

هناشن دوش ،  یم  یبلق  طابترا  ماکحتـسا  بجوم  دـنک و  یم  دایز  ناسنا  هب  ار  هدـنوش  هیدـه  تبحم  قشع و  هک  نیا  رب  هوـالع  نداد  هیدـه 
نیا هب  دنک و  یم  طاشن  تذل و  ساسحا  هتفرگ  رارق  تیانع  هجوت و  دروم  هکنیا  زا  هدنوش  هیده  تسا و  لباقم  فرط  تیصخش  هب  مارتحا 

 . تسا هدـمآ  یهقف  ینید و  نوتم  رد  يداـیز  تاـیاور  دروم  نیا  رد  ددرگ .  یم  تیوقت  وا  رد  یئاـکتا  دوـخ  هیحور  سفن و  تزع  هلیـسو 
هدرک و ذوفن  نانآ  دوجو  رد  یبسانم  هیدـه  يادـها  اب  دـنناوت  یم  شیوخ  نیبطاخم  نادـنزرف و  اب  هنامیمـص  طابترا  تیوقت  يارب  نیدـلاو 
 . دنزومایب نانآ  هب  ار  یعامتجا  طباور  داجیا  يراوگرزب و  تمارک و  هلیـسو  نیا  هب  و  دـننک ،  داجیا  نانآ  رد  ار  اه  یکین  هدوتـس و  لاصخ 

ربارب وا  شاداپ  رجا و  درخب ،  شا  هداوناخ  ياضعا  يارب  يا  هفحت  دوش و  رازاب  دراو  يدرم  رگا  دومرف :  مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رتخد سک  ره  اریز  درادـب  مدـقم  ار  رتخد  نادـنزرف  هیدـه  نداد  رد  هک  تسا  رتهب  و  دـیامن .  ناسحا  یعقاو  نادـنمزاین  هک  تسا  یـسک  اب 

هداد و ینشور  مشچ  شرسپ  هب  سک  ره  تسا و  هدیناهر  دنب  زا  ار  يدنمـشزرا  ناسنا  کی  هک  تسا  نیا  دننامه  دیامن  لاحـشوخ  ار  دوخ 
دیادز یم  اهلد  زا  ار  ترودک  رابغ  هدرک و  تیمیمص  افص و  زا  رپ  ار  اهلد  هیده   ( 100 دوب ( .  دهاوخ  نایتشهب  فیدر  رد  دنک  داش  ار  وا 

روآ طاشن  ریثات  هدیدرگ و  نیجع  هفحت  ینامداش  اب  زور  نآ  شوخ  تارطاخ  هک  دشاب  یصاخ  ياهتبسانم  رد  هیده  میدقت  هکنآ  هژیو  هب  . 
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 ، اهدـیع داش و  ياـهزور  يارب  رطاـخ  نیمه  هب  دوش .  یم  یگـشیمه  راگدـنام و  یتارطاـخ  نادـنزرف  يارب  دـنک و  یم  ربارب  نیدـنچ  ارنآ 
فیاظو دروم  رد  مالسلا  هیلع  مشش  ياوشیپ  دش  هراشا  البق  هک  نانچ  مه  تسا .  هدیـسر  ینید  نایاوشیپ  فرط  زا  یـصوصخم  تاروتـسد 

صوصخم هک  یئاه  یکاروخ  دناروخب و  شا  هداوناخ  ياضعا  هب  هک  تسا  هتـسیاش  دنروخ ،  یم  نآ  زا  همه  هک  يا  هویم  ره  دومرف :  ردپ 
هک مینادب  هک  تسا  مزال  هتبلا   ( 101 دناسرب ( .  نانآ  هب  دیع  يداش و  ياهزور  رد  دناسر ،  یمن  نانآ  هب  دیع  مایا  ریغ  رد  تسا و  دیع  مایا 

تیـصخش و ظفح  نمـض  ات  دریگ ،  ماجنا  یلبق  تساوخرد  نودب  هک  دوش  یم  رتشیب  ینامز  نادـنزرف  هب  شـشخب  هیدـه و  تذـل  ریثءات و 
تمارک و دومرف :  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  تهج  نیمه  هب  دوش .  تیوقت  ناـنآ  سفن  هب  داـمتعا  يرواـب و  دوخ  هیحور  دـنزرف ،  تمارک 

 ( 102 یهد ( .  هیده  یسک  هب  تساوخرد  زا  لبق  هک  تسا  نآ  يراوگرزب 

اج یب  تاعقوت  زا  زیهرپ   13

هبرجت یب  دارفا  نـیا  دـنراد .  وا  زا  یمهم  تاراـظتنا  هدرک و  یقلت  گرزب  درف  کـی  دـننامه  ار  دوـخ  ناـکدوک  هاـگآان  نیدـلاو  زا  یخرب 
هک دننک  یمن  رکف  نانآ  دننک .  یم  هیبنت  یهاگ  هدرک و  هذـخا  ؤم  تسین  وا  تردـق  دـح  رد  هک  يراک  ندادـن  ماجنا  لباقم  رد  ار  كدوک 
هب تبسن  یهاگدید  ناناوجون  ناکدوک و  يایند  تالاح و  تالیامت ،  ناشدوخ .  رظنم  زا  هن  درک  هاگن  وا  دید  قفا  زا  دیاب  ار  كدوک  کی 

لثم كدوک  دـنهد .  یم  رارق  رظن  دـم  ناکدوک  اب  ترـشاعم  رد  ار  نآ  هدرک و  هجوت  ناـنآ  هب  رترب  نیدـلاو  هک  دـبلط ،  یم  ار  ناـنآ  دوخ 
تقشم تخـس و  ياهراک  دش و  دراو  نانآ  يایند  هب  دیاب  دنک .  یمن  كرد  ار  تیلوئـسم  هفیظو و  ماجنا  دهعت ،  يانعم  زونه  اهرت  گرزب 

رد ار  دوخ  نادـنزرف  نیدـلاو  دوش  یم  هنوگ  هچ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درکن .  عقوت  نانآ  زا  ار  یمـسر  تساوخزاب  راب و 
راداو لکـشم  ياهراک  هب  ار  نانآ  دنهدب و  ناسآ  ياهراک  نادنزرف  هب  دومرف :  ماما  دـننک ؟  يرای  ناشردام  ردـپ و  هب  محر  هلـص  یکین و 

ناشدنزرف هک  دنوش  یلامعا  بکترم  رگا  دننادب  دنیوگن و  غورد  نانآ  هب  دنیامنن و  متـس  نانآ  رب  دنزادنین و  ناشتمحز  جنر و  هب  دـننکن و 
هدیجنـسن و لامعا  اب  يردام  ردـپ و  نینچ   ( 103 دـنناسر ( .  یم  رفک  زرم  هب  ار  نانآ  دنـسرب ،  محر  هلـص  عطق  نیدـلاو و  قاـع  هلحرم  هب 
 . دنا هداد  قوس  شزغل  فارحنا و  يوس  هب  ار  نانآ  هکلب  دنا ،  هدرکن  تیادـه  حیحـص  هار  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  اهنت  هن  اج ،  هب  ان  تاراظتنا 
رد هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  تسا :  هدومرف  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  یم  طابر  نب  سنوی 

مالسلا هیلع  مشـش  ماما  درک ؟  يرای  نادنزرف  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دیـسرپ :  ماما  زا  سنوی  دناسر .  یم  يرای  ار  يو  دوخ  دنزرف  هب  یکین ، 
تشز باقلا  اب  ار  وا  دنک ،  بانتجا  يو  هب  نیگنـس  تخـس و  ياهراک  ندرک  لوحم  زا  دریذپب و  وا  زا  ار  تحار  ناسآ و  ياهراک  دومرف : 

هب هک  شدنزرف  تسد  زا  یبرز  دواد  نادنزرف  ياطخ  زا  یـشوپ  مشچ   ( 104 دنادن ( .  قمحا  نادان و  هیفـس و  ار  وا  دـهدن و  رارق  بطاخم 
مـشچ شیاطخ  زا  نک و  ارادـم  تدـنزرف  اب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  درب .  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دوب  هدز  یلام  ررـض  يو 

یم یعـس  الومعم  نابرهم  نیدلاو  تسین .  يزیچ  هتـشاد  ینازرا  تیارب  ادـخ  هک  دـنزرف ،  تمعن  لباقم  رد  مهرد  رازه  ردـص  غلبم  شوپب ، 
نانآ دـننکن .  داقتنا  نانآ  زا  ناناوجون  اهاطخ و  اه و  شزغل  رطاخ  هب  دنـشاب و  هتـشادن  دروم  یب  اج و  یب  تاعقوت  دوخ  نادـنزرف  زا  دـننک 

هفطاع ياه  همزمز  تسا  بوخ  دروم  نیا  رد  دـننک .  شنزرـس  ار  ناشیاه  هچب  مئاد  هدومن و  يریگ  هدرخ  ناشنادـنزرف  زا  دـنرادن  تداـع 
هک میوگ  یم  یتقو  ار  اه  نیا  نک :  شوگ  ناج  رـسپ  ردـپ  ياه  همزمز  میناوخب :  مه  اب  شموصعم  كدوک  رتسب  رانک  رد  ار  يردـپ  زیگنا 

قاـتا هب  یکدزد  تسا .  هدـیبسچ  تا  هدرک  قرع  یناـشیپ  هب  تیئـالط  ياـهوم  زا  يا  هقلح  تسا و  هدروخ  نیچ  تا  هنوگ  ربز  یباوخ .  وت 
ارم ینامیشپ  نیگمهس  جوم  هک  مدناوخ  یم  همانزور  متشاد  مدوب و  هتـسشن  هناخباتک  رد  هک  دوب  شیپ  هقیقد  دنچ  نیمه  ما .  هدمآ  تباوخ 

یقلخ جک  وت  اب  نم  ما .  هدرک  رکف  ناش  هرابرد  نم  هک  دنتسه  یئاهزیچ  ناج !  رـسپ  مدمآ .  ترتسب  رانک  هانگ ،  ساسحا  اب  درب و  دوخ  اب 
هلوح اب  ییوشب ،  هک  نیا  ياج  هب  ار  تتروص  نوچ  مدرک ،  یم  تشنزرـس  يورب  هسردـم  هب  هک  يدیـشوپ  یم  سابل  هک  یعقوم  ما .  هدرک 
قاـتا فک  ار  تلیاـسو  هک  یعقوم  يدوب .  هدرکن  زیمت  ار  تیاـه  شفک  نوچ  مدیـشک ،  یقالـش  راـک  وـت  زا  يدرک .  یم  كاـپ  بوـطرم 
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رپ ار  تناهد  یتخیر .  ار  اهزیچ  وت  مدرک .  ادیپ  ار  تیاهراک  داریا  مه  ندروخ  هناحبص  عقوم  مدیشک .  داد  ترـس  تینابـصع  اب  یتخادنا ، 
هداتفا هار  نم  یتفر و  یم  تیزاب  غارـس  هک  یعقوم  و  يدـیلام ،  تنان  يور  هرک  دایز  يداد .  هیکت  زیم  هب  ار  تیاه  جـنرآ  يدرک .  اذـغ  زا 

دعب نکن !  زوق  متفگ :  تباوج  رد  مدرک و  مخا  نم  و  اباب !  ظفاحادـخ  يدز :  دایرف  يداد و  ناـکت  تسد  میارب  مسرب ،  راـطق  هب  هک  مدوب 
يراد يا و  هدز  وناز  مدید  مدرک و  ار  تیـسوساج  مدوب ،  هداج  فرط  نآ  هک  یعقوم  درک .  ادیپ  همادا  بورغ  ات  اهارجام  نیا  همه  هرابود 

مداـتفا و ولج  مدوخ  مدرک و  تریقحت  تناتـسود  يور  يولج  دـندوب  هدـش  خاروـس  تیاـه  باروـج  ینک .  یم  يزاـب  اـهرمرم  گنـس  اـب 
یم تبقارم  رتشیب  امتح  يرخب ،  ار  اه  نآ  يدوب  روبجم  تدوخ  رگا  دندوب و  نارگ  اه  باروج  ییایب و  هناخ  ات  مرـس  تشپ  مدرک  تراداو 

مدوب و هتسشن  هناخباتک  يوت  دعب  یمک  کی  دیآ  یم  تدای  دنزب !  ترس  هب  اهرکف  روج  نیا  یـشاب و  ردپ  رـسپ !  نکب  ار  شرکف  يدرک ! 
دوب مولعم  مدرک و  تهاگن  همانزور  يالاب  زا  یتقو  يدمآ ؟  هدیجنر  شیب  مک و  یهاگن  ییور و  مک  اب  وت  هک  مدناوخ  یم  همانزور  متشاد 

ياوخ یم  یچ  مدز :  قن  نم  يداتـسیا .  رد  رانک  اج  نامه  يدرک و  دیدرت  وت  تسا ،  هتفر  رـس  تندش  محازم  عقوم  یب  زا  ما  هلـصوح  هک 
تسد يدیسوب و  ارم  یتخادنا ،  مندرگ  رود  ار  تیاه  تسد  يدیود ،  مفرط  هب  ینافوط  یـشروی  اب  طقف  یتفگن ،  چیه  وت  بش !  تقو  نیا 

 ، دریگب شا  هدـیدان  تسناوت  یمن  مه  لهج  تلفغ و  یتح  دوب و  هدرک  افوکـش  وت  بلق  رد  دـنوادخ  هک  يا  هفطاع  اب  ار  تیولوچوک  ياه 
همانزور هک  تشذگن  یلیخ  ناج !  رسپ  بخ  دمآ .  یم  هلپ  زا  تیاهاپ  پات  پات  يادص  يدوب و  هتفر  وت  دعب  و  دنتفرگ .  رب  رد  مکحم  ارم 

تداع يریگ ،  هدرخ  تداع  درک .  یم  هچ  نم  اب  تشاد  تداع  دـش .  هریچ  نم  رب  يا  هدـنهد  رازآ  كانلوه و  سرت  دروخ .  زیل  متـسد  زا 
زا هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  متشادن ،  تتسود  هک  دوبن  نیا  رطاخ  هب  اهراک  نیا  يدوب .  رسپ  هک  هک  دوب  وت  هب  نم  شاداپ  نیا  ندرک .  شنزرس 

نینزان و بوخ و  ياهزیچ  وت  تیصخش  رد  متفرگ .  یم  هزادنا  مدوخ  نس  رتم  اب  ار  وت  متـشاد  متـشاد .  راظتنا  دح  زا  شیب  كدوک ،  کی 
تا هتخیگنا  دوخ  تکرح  اب  ار  نیا  دروآ .  یم  رب  رـس  اه  هوک  يالاب  زا  هک  دوب  رحـس  هزادنا  هب  وت  کچوک  بلق  دندوب .  ناوارف  یقیقح ، 
نم درادن .  تیمها  میارب  زیچ  چیه  رگید  بشما  ناج !  رـسپ  يدیـسوب .  ارم  يدـیود و  مفرط  هب  یظفاحادـخ  يارب  بشما  وت  يداد .  ناشن 
یم وت  هب  ار  اه  نیا  رگا  هک  مناد  یم  تسا .  يا  هنازجاـع  ناربج  ما !  هدز  وناز  تخت  راـنک  رد  راسمرـش  ما و  هدـمآ  تقاـتا  هب  یکیراـت  رد 
درب مهاوخ  جنر  يرب ،  یم  جنر  یتقو  دوب و  مهاوخ  یمیمـص  وت  اب  دوب !  مهاوخ  یعقاو  ياباب  کی  ادرف  زا  یلو  يدش .  یمن  هجوتم  متفگ 

تدابع کی  لثم  مریگ و  یم  زاگ  ار  منابز  منزب ،  فرح  یگلصوح  یب  رـس  زا  مهاوخ  یم  هک  یعقوم  دیدنخ .  مهاوخ  يدنخ  یم  یتقو  و 
درم کی  منهذ  رد  ار  وت  هک  مفسءاتم  ولوچوک !  هچب  رسپ  کی  تسین ،  شیب  يا  هچب  رسپ  هک  وا  درک :  مهاوخ  رارکت  مدوخ  اب  امئاد  ینید 

رد زورید  يدازون .  کـی  زونه  هک  ممهف  یم  يا ،  هدـیباوخ  تتخت  يوت  هتـسخ  هلاـچم و  هک  منیب  یم  ار  وت  هک  ـالاح  مدوب .  هدرک  روـصت 
 ( 105 دایز ( .  یلیخ  ما  هتساوخ  یلیخ  هک  مناد  یم  دوب .  وا  هناش  يور  ترس  يدوب و  تردام  شوغآ 

یتمالس تشادهب و   14

زین وا  یتمالـس  نت و  تشادـهب  لئاسم  هب  هدـش ،  هجوت  نادـنزرف  یناور  يونعم و  لئاسم  هب  هک  روط  ناـمه  مالـسا  یتیبرت  ياـه  هزومآ  رد 
دیئادزب نانآ  نت  زا  ار  یبرچ  كرچ و  دـیراد و  هگن  هزیکاپ  زیمت و  ار  ناکدوک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تسا .  هدـش  هداد  تیمها 

 ( 106 دـنوش ( .  یم  تشحو  سرت و  راـچد  دنـشاب  باوخ  رگا  دـیآ و  یم  ناـنآ  غارـس  هب  هدرک و  ساـسحا  ار  كرچ  يوـب  ناطیـش  اریز 
قداص ماما  دنا .  هدرک  هراشا  دراد  یتشادهب  مهم  دئاوف  هک  نادنزرف  ندرک  هنتخ  هب  دوخ  ياه  هیـصوت  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
یشقن كدوک  ینامسج  تمالـس  یگزیکاپ و  رد  لمع  نیا  هک  اریز  دینک ،  هنتخ  تیالو  زور  نیمتفه  رد  ار  ناتنازرف  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

دنک ار  ناترادراب  نارسمه  دومرف :  هداد و  رارق  رظن  دم  ار  یتمالس  تیمها  يرگید  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   ( 107 دراد ( .  ازس  هب 
دوش یم  ابیز  قالخا و  شوخ  دشاب ،  رتخد  رگا  دش و  دهاوخ  عاجش  دنمـشناد و  بلق و  هزیکاپ  دشاب ،  رـسپ  اه  نآ  دنزرف  رگا  هک  دیهد ، 

تـسین تافـص  نیا  ندمآ  دـیدپ  همات  تلع  اه  یکاروخ  عون  نیا  هک  تسا  ینتفگ   ( 108 تفرگ ( .  دـهاوخ  رارق  شا  هدـنیآ  رهوش  هجوت 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  يرگید  نخـس  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دـنراد .  تلاخد  دروم  نیا  رد  زین  يرگید  لماوع  هکلب 
اضر ماما   ( 109 دوش ( .  یم  نانآ  رت  عیرس  دشر  رتشیب و  یکاپ  ثعاب  لمع  نیا  اریز  دینک ،  هنتخ  متفه  زور  رد  ار  ناتنادنزرف  دومرف :  هلآ 

هب انم  رد  دیوگ :  یم  یناعنص  ییحی  درک .  یم  شالت  المع  زین  شنادنزرف  ینامسج  يورین  تیوقت  مسج و  یتمالس  دروم  رد  مالسلا  هیلع 
یم زوم  وا  هب  هدـناشن و  دوخ  ناماد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  شدـنزرف  هک  مدـید  مدـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  رـضحم 

ياـه هزومآ  قـیمع و  شنیب  زا  دوـش و  هراـشا  نآ  هب  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد  هک  یتاـکن  نیرت  مهم  زا  یکی  رداـم  ریـش   ( 110 دـناروخ ( . 
هلئسم نیا  يددعتم  تایاور  میرک و  نآرق  رد  تسا .  ردام  ریش  هلئسم  هب  هجوت  دریگ  یم  هشیر  مالسا  یتیبرت  گنهرف  دمآ  راک  هتفرـشیپ و 

نرق هدراهچ  زا  دـعب  هزورما  تسا .  هدـش  نایب  اه  نآ  رد  نآ  یگنوگچ  كوک و  هیذـغت  يارب  ردام  ریـش  موزل  هتفرگ و  رارق  دـیکءات  دروم 
دـشر رد  ردام  ریـش  تیمها  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـننک .  یم  دـیکءات  نآ  يور  دـیدج  تایرظن  یملع و  ياه  هبرجت 

نهو و یلع  انهو  هما  هتلمح  هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  دـنک :  یم  شرافـس  نیدـلاو  زا  رکـشت  یکین و  هب  ار  نادـنزرف  یناور ،  ینامـسج و 
يرادراب ماگنه  هب  درک (  لمح  یناوتان  اب  ار  وا  شردام  میدرک ؛  شرافـس  شردام  ردـپ و  هرابرد  ناسنا  هب  ام  و   ( 111 نیماع (  یف  هلصف 

 : دومرف فاقحا  هروس  رد  و  دبای .  یم  نایاپ  لاس  ود  رد  وا  یگراوخ  ریش  نارود  و  دش ، )  یم  لمحتم  ار  يا  هزات  یتحاران  جنر و  زور  ره 
هب هک  میدرک  هیصوت  ناسنا  هب  ام   ( 112 ارهش (  نوثالث  هلصف  هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هما  هتلمح  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و 

ریـش زا  لـمح و  نارود  و  دراذـگ ؛ یم  نـیمز  رب  یتحاراـن  اـب  دـنک و  یم  لـمح  یتحاراـن  اـب  ار  وا  شرداـم  دـنک ،  یکین  شرداـم  ردـپ و 
یم دـناد و  یم  لافطا  يارب  ریـش  نیرت  كرابم  نیرتدـیفم و  اهریـش  همه  زا  ار  ردام  ریـش  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  هاـم  یـس  شنتفرگزاـب 

 . تسین ردام  ریـش  زا  رت  كرابم  ناکدوک  يارب  يریـش  چیه   ( 113 همءا (  نبل  نم  هیلع  ۀـکرب  مظعءا  یبصلا  هب  عضر  نبل  نم  اـم  دـیامرف : 
یحور تالاح  تاداقتعا و  تاساسحا ،  فطاوع ،  نآ  هارمه  هب  هکلب  دنک ،  یم  ینامسج  هیذغت  ار  شدنزرف  دوخ  ریش  اب  اهنت  هن  ردام  یلب 

دهد یم  ریـش  وا  هب  دنک و  یم  لغب  ار  كدوک  ردام  هک  یماگنه  دنیوگ :  یم  تهج  نیمه  هب  دیامن .  یم  لقتنم  لفط  هب  ار  دوخ  یناور  و 
ریـش تدـم  لقادـح  هب  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـهد .  یم  شمارآ  كدوک  هب  هک  تسا  ینوزوم  گـنهآ  رداـم ،  بلق  يادـص 

قح زا  دوش  مک  تدـم  نیا  هچ  ره  دـنهد ،  ریـش  ار  دوخ  نادـنزرف  هام  کی  تسیب و  هک  تسا  مزال  ناردام  رب  دومرف :  ناکدوک  یگراوخ 
دروم رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردام  ریـش  ریثءات   ( 114 تسا ( .  هدـشن  تیاـعر  يو  قوقح  نیرت  مهم  زا  یکی  هدـش و  مک  كدوـک 

باختنا رد  هک  نانچمه  دـینک  تقد  شـشوک و  نادـنزرف  يارب  هیاد  باـختنا  رد  دومرف :  كدوک ،  یحور  تـالاح  رد  رداـم  ریـش  ریثءاـت 
نیرخآ رد  هک  یماـگنه  دنـسیون :  یم  هنیمز  نـیا  رد   ( 115 دـهد ( .  یم  رییغت  ار  كدوک  تعیبط  ردام  ریـش  اریز  دـینک  یم  تقد  رـسمه 

 . دندرک لا  ؤس  شدنزرف  ینید  دض  ياه  شالت  راکفا و  دروم  رد  يو  زا  يرون ،  هللا  لضف  خیش  دیهش ،  راوگرزب  همالع  یگدنز  ياهزور 
هک میدش  روبجم  ور  نیا  زا  تشادن ،  ریش  شردام  دمآ ،  ایند  هب  فجن  رد  هک  یتقو  رـسپ  نیا  تشاد :  نایب  هنوگ  نیا  ار  رما  نیا  تلع  يو 
نآ هک  میدش  هجوتم  ناهگان  هدومن  هیذغت  هیاد  نآ  ریش  زا  رسپ  نیا  هک  یهاتوک  تدم  نیا  زا  سپ  مینک .  ادیپ  يا  هیاد  وا  نداد  ریـش  يارب 
هک میتفاـیرد  تقو  ناـمه  زا  دراد .  لد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤـم  ریما  زا  يا  هنیرید  هنیک  هدوـب و  تفع  یب  تـالابم و  هـب  ینز  هـیاد ، 

لماوع هب  یتمالـس ،  يدام  لماوع  هب  دـیکءات  رب  هوالع  مالـسا  زاس  ناسنا  گـنهرف  رد  دوب .  دـهاوخن  ناـسآ  رـسپ ،  نیا  ندـش  دـنمتداعس 
موقرم نومءام  يارب  هک  یبلاطم  زا  یشخب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا .  هدش  یـصاخ  هجوت  زین  هقیقع  هقدص و  دننام  یتمالـس  يونعم 

الط اهوم  نزو  لداعم  متفه و  زور  رد  دازون  رس  ياهوم  ندیـشارت  بسانم ،  يراذگ  مان  رتخد ،  رـسپ و  يارب  هقیقع  تسا :  هدمآ  هدومرف ، 
 ( 116 تسا ( .  بجاو  يرما  اه ،  هچب  رسپ  هنتخ  نینچ  مه  تسا و  مزال  نداد  هقدص  هرقن  ای  و 

يونعم تیبرت  ترورض   15

تیبرت يونعم و  تاکن  اب  ار  نادنزرف  دیاب  یقالخا ،  یعامتجا و  ياهراتفر  بادآ و  شزومآ  رب  هوالع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هشیدـنا  رد 
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نیلوا دـیحوت  نیـشنلد  ياون  دـنناسرب .  ماجنا  هب  دـلوت  ياهزور  نامه  زا  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو  نیا  نیدـلاو  تسا  مزـال  دومن .  انـشآ  ینید 
حور تـالمج  همزمز  دـهد .  یم  قوس  تیونعم  نید و  يوس  هب  ار  وا  دـشخب و  یم  توارط  ار  كدوک  حور  هک  تسا  ینید  ياـه  هزوـمآ 
هیلع قداص  ماما  دـشاب .  یم  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  ياهـشزومآ  نیرترث  ؤم  نیرتابیز و  زا  دازون  شوگ  هب  هماقا  ناذا و  زاون 

تفرگ و شوغآ  رد  ار  كرابم  دازون  نآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ ،  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا 
ربمایپ تدالو ،  متفه  زور  رد  دومن .  انـشآ  هماقا  زاونلد  همغن  اـب  ار  شپچ  شوگ  درک و  همزمز  ار  ناذا  يدـیحوت  ياون  شتـسار  شوگ  رد 

 ، هدومن هقیقع  وا  يارب  يدنفسوگ  دنداد و  هقدص  هرقن  شرس  يوم  نزو  مه  هدیـشارت و  ار  دازون  نآ  رـس  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ینید ياهشزومآ  تسا ،  مزال  كدوک  ینامسج  دشر  اب   ( 117 دومن ( .  رطعم  قولخ  رطع  اب  ار  دازون  رس  و  دنداتسرف ،  هلباق  هب  ار  نآ  نار 

هب دامتعا  هیحور  نانآ  رد  دزاس ،  یم  طبترم  شنیرفآ  ناهج  یقیقح  ءادبم  اب  ار  نادنزرف  هک  نیا  زا  هتشذگ  نانآ ،  كرد  مهف و  هب  تبـسن 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  اتسار  نیا  رد  درک .  دهاوخ  داجیا  زین  یگدنز  نکـش  رمک  تالکـشم  لباقم  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  يورین  سفن و 

نیگمغ و ار  وت  يا  هثداح  يرما و  هاگره  هللادمحلا و  وگب :  تشاد  ینازرا  یتمعن  وت  هب  دنوادخ  هاگره  مدنزرف !  دیامرف :  یم  شدـنزرف  هب 
ماما هللارفغتسا .  وگب :  دسر ،  یم  یتخس  يدنک و  هب  وت  يزور  يدومن  ساسحا  هک  ینامز  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  ال  وگب :  دومن  تحاران 

رب یگلاـس  تفه  رد  دـیامرف :  یم  دـناد و  یم  یگلاـس  زا 7  ار  یعرـش  ماکحا  شزومآ  ینید و  تیبرت  عورـش  ناـمز  مالـسلا  هیلع  قداـص 
بهذم هب  لیامت  غولب  نارود  یناوجون و  هناتـسآ  رد  نادـنزرف  يرآ ،   ( 118 دـنزومایب ( .  ناکدوک  هب  ار  مارح  لالح  تسا  مزال  نیدـلاو 

هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  نامزلا  رخآ  نادنزرف  دنراد .  ینید  تاداقتعا  ماکحا و  شزومآ  يارب  دعاسم  يا  هنیمز  هدرک و  ادیپ 
مهئاـبآ نم  هللا  لوسر  اـی  لـیقف  مهئاـبآ  نم  ناـمزلا  رخآ  لاـفط  ـال  لـیو  دوـمرف :  هاـگ  نآ  داـتفا ،  ناـکدوک  زا  یـضعب  هب  شهاـگن  هلآ  و 

نم ریـسی  ضرعب  مهنع  اوضر  مهوعنم و  مهدالوءا  اوملعت  اذا  ضئارفلا و  نم  ائیـش  مهنوملعی  نینم ال  ؤملا  مهئاـبآ  نم  ـال  لاـقف  نیکرـشملا 
فرط زا  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ :  ناشناردپ !  یهجوت )  یب  نامزلا (  رخآ  نادـنزرف  هب  ياو   ( 119 ءارب (  ینم  مه  يرب ء و  مهنم  انءاف  ایندـلا 

هاـگره دـنهد و  یمن  داـی  ناـنآ  هب  ار  ناـشنید  ماـکحا  تاـبجاو  هک  ناـنآ ؛  نم  ؤـم  نیدـلاو  فرط  زا  هکلب  هن ،  دوـمرف :  رفاـک ! ؟  ناردـپ 
يارب ناشنادنزرف  هک  دنوش  یم  یـضار  ایند  عاتم  زا  یکدنا  غلبم  هب  نیدلاو  هنوگ  نیا  دنوش و  یم  عنام  دنزادرپب  نید  میلعت  هب  ناشنادنزرف 
اوناک اذا  ةالصلاب  مکنایبص  اورمف  دومرف :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نم .  زا  نانآ  مرازیب و  نانآ  زا  نم  دننک .  یم  بسک  نانآ 

 . دینک راداو  زامن  ندناوخ  هب  یگلاس  تفه  رد  ار  دوخ  نادنزرف   ( 120 نینس (  عبس  ینب 

اه هتساوخ  هب  هجوت   16

دریگب رارق  تروشم  دروم  یـصخش  هاگره  تساهنآ .  اب  ندرک  تروشم  ناناوجون  ناکدوک و  رد  سفن  تزع  تیوقت  ياه  هویـش  زا  یکی 
دراوم رد  هتبلا  دـنک ،  یم  يداش  حرف و  ساسحا  تسا  دـیفم  نارگید  يارب  شیاه  هشیدـنا  رکفت و  عون  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  هکنیا  زا 

دح هب  هک  یناناوجون  مالـسا  ینایح  گنهرف و  رظنم  زا  الوصا  دیامن .  هدافتـسا  هرهب و  وا  تارظن  زا  هدـننک  تروشم  تسا  نکمم  يرایـسب 
رارق هجوت  دروم  دیاب  ار  نانآ  ياه  هشیدنا  اه و  هتساوخ  اهنت  هن  دنوش و  یم  بوسحم  ردام  ردپ و  رواشم  ریزو و  ناونع  هب  دنـسر  یم  غولب 

تقیقح نیا  هب  هنادنمدرخ  يراتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تفرگ .  هرهب  دیاب  نانآ  هدنزاس  دـیفم و  تارظن  زا  هکلب  داد 
تسا امش  رورس  اقآ و  یگلاس  تفه  ات  دنزرف   ( 121 نینس (  عبس  ریزو  نینس و  عبس  دبع  نینس و  عبس  دیس  دلولا  دومرف :  هدرک و  حیرـصت 

فیاظو رگید  ینخـس  رد  ینامـسآ  ربهر  نآ  تسا .  نواـعم  ریزو و  موس  لاـس  تفه  رد  تسا و  امـش  عیطم  هدـنب و  مود  لاـس  تفه  رد  و 
وا تیبرت  بیدءات و  رد  دـعب  لاس  تفه  دـنک و  يزاب  یگلاس  تفه  ات  تدـنزرف  راذـگب  دومرف :  صخـشم  نینچ  ار  هنیمز  نیا  رد  نیدـلاو 

نادـنزرف ياه  هشیدـنا  اه و  هتـساوخ  هب  هجوت  بلاطم  نیا  ساسا  رب   ( 122 هد ( .  رارق  دوـخ  رواـشم  ار  وا  رگید  لاـس  تفه  رد  شوـکب و 
رد هدوتس ،  راک  نیا  هب  هیصوت  نمض  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دشاب .  یم  ردام  ردپ و  يارب  يرورـض  مزال و  يرما  ناوج  ناوجون و 
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 . درک یم  تیوقت  نانآ  دوجو  رد  ار  سفن  تزع  هداد و  شرورپ  ار  نانآ  تیـصخش  قیرط  نیا  هب  تروشم و  شنادـنزرف  اـب  فلتخم  دراوم 
موق ال انا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  دمآ ،  ترضح  نآ  لزنم  هب  راگتـساوخ  ناونع  هب  جیدخ  نب  ۀیواعم  يزور 

يزور نوچمه  میهد .  یمن  رهوش  نانآ ،  اـب  تروشم  یهاوخ و  رظن  نودـب  هک  میتسه  یموق  اـم   ( 123 نهرم ( ؛  ءاتـسن  یتح  اناسن  جوزن 
 : دومرف وا  هب  ترـضح  نآ  درک و  يراگتـساوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـنزرف  ینثم  نسح 

ضرع مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  روفعی  یبا  نبا  هللا  دبع  يزور  امن .  باختنا  يراد  تسود  رتشیب  ار  مادک  ره  کیلا ؛  امهبحا  ینب  ای  رتخا 
اب دومرف :  ماما  دـننک .  یم  داهنـشیپ  نم  هب  ار  يرگید  درف  مردام  ردـپ و  اما  ما ،  هدرک  باختنا  ار  يرتخد  شیوخ  جوادزا  يارب  نم  درک : 

دیدحالـص تروشم و  زا  دـیابن  زین  زیزع  ناناوج  هک  دـیآ  یم  رب  تاـیاور  یخرب  زا  هتبلا  نک .  جاودزا  یهاوخ  یم  تدوخ  هک  یـسک  نآ 
 . دنراد زین  یئاواتف  راوگرزب  ياهقف  دروم  نیا  رد  دننادب و  ینغتسم  ار  دوخ  نیدلاو  هژیو ،  هب  ناگرزب 

یمالک طابترا  تیوقت   17

طابترا رد  ناغلبم  نایبرم و  نیدلاو ،  تروص  نحل و  دنتـسه .  ساسح  رایـسب  یمالک  طابترا  هب  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  هب  مدرم  مومع 
ياه يراجنهان  یحور و  تالکشم  زا  زیمآ  تبحم  وکین ،  مرن ،  نانخـس  اب  دنناوت  یم  نانآ  دشاب ،  تبثم  یفطاع و  راب  ياراد  دیاب  یمالک 

اه يزاـبجل  اـه ،  تنوـشخ  اـه ،  یئوـخ  دـنت  زا  يرایـسب  دنـشخب .  شمارآ  ار  ناـنآ  ینورد  ياـه  جـنر  دـنهاکب و  ناـناوجون  ناـکدوک و 
نیا رد  دومن .  لح  وکین  حیحص و  یمالک  طابترا  اب  ناوت  یم  ار  اه  يدیماان  اه ،  يریگ  هشوگ  اه ،  یگدرسفا  اه ،  ینیبدب  اه ،  یئوگروز 
نیرت ساسح  رد  ار  شنارای  نادـنزرف و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناگدازآ  رالاس  رورـس و  یمالک  طابترا  زا  یئاه  هنومن  اـج 

 ! ینیع رون  ای  دومرف :  نینچ  يو ،  یحور  مالآ  نیکـست  يارب  هنیکـس  شرتخد  اـب  وگتفگ  ماـگنه  رد  لوا  میناوخ :  یم  یگدـنز  ياـهزور 
مود درادن .  يروای  هک  یسک  دشابن  گرم  میلـست  هنوگچ  نم !  مشچ  رون  يا   ( 124 نیعم (  هل و ال  رصان  نم ال  توملل  ملـستسی  فیک ال 
دروآ يربخ  نمـشد  هاپـس  تکرح  تلع  زا  ات  داتـسرف  یم  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  شردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هاـگ  نآ 

و مکلادب ؟  ام  و  مکلام ؟  مهل :  لوقتف  مهاقلت  یتح  یخا  ای  تنا  یسفنب  بکرا  سابع !  ای  تشاد :  زاربا  نینچ  وا  هب  ار  شیوخ  یبلق  هقالع 
یم هچ  و  هدـش ؟  هچ  ار  امـش  وـگب  ورب و  ناـنیا  دزن  هب  وـش و  راوـس  تیادـف !  هب  مناـج  ساـبع !  مردارب   ( 125 مهب ( ؟  ءاـجامع  مهلءاـست 

ؤس شیوخ  تداهش  زا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  مساق  هک  یماگنه  موس  نک !  لا  ؤس  نانآ  كرحت  هاپـس و  ندمآ  ببـس  زا  دیهاوخ و 
يرآ  ( 126 یعم (  لاجرلا  نم  لتقی  نم  دح  کنا ال  کمع  كادف  هللا  يا و  دومن :  باطخ  نینچ  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ،  لا 

یظفاحادخ عقوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مراهچ  دوب .  یهاوخ  نم  دیهـش  نارای  فیدر  رد  مه  وت  دنگوس  ادخ  هب  وت !  يادف  تیمومع 
بیطا تنا  يدـلو  ای  داد :  يرادـلد  ار  وا  نیـشنلد  تاملک  نیا  اب  هدیـشک و  شوغآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نادـنزرف  نارهاوخ و  اب 
نادناخ نیرتهب  یتسه و  نم  نادنزرف  نیرت  هزیکاپ  وت  مرسپ !   ( 127 لافطالا (  لایعلا و  ءالوه  یلع  یتفیلخ  تنا  یترتع و  لـضفا  یتیرذ و 

ات تبثم  یفطاع  راب  ياراد  ابرلد و  زیمآ ،  تبحم  نانخـس  دوب .  یهاوخ  ناـکدوک  ناـنز و  نیا  تسرپرـس  نم  فرط  زا  وت  یـشاب و  یم  نم 
رد هک  يردام  ردپ و  دنک .  یم  بذج  هدـنیوگ  يوس  هب  ار  وا  يو  بلق  رد  رتشیب  تبحم  داجیا  اب  دراذـگ و  یم  ریثءات  بطاخم  ناج  قمع 
هب زین  نارگید  هدوب و  مرکم  زیزع و  نادـنزرف  رظنم  رد  دـننک ،  یم  تیاعر  ار  تفع  بدا و  لاـمک  دوخ ،  تاراـبع  ظاـفلا و  يریگراـک  هب 

تسا و هدنیوگ  سفن  تمارک  زا  یـشان  راتفگ  رد  تمیمـص  نتـشاد  تفع و  بدا ،  تیاعر  تقیقح  رد  دنرگن .  یم  مارتحا  هدـید  هب  نانآ 
 ، ینیبدب ییوگروز ،  یئوخ ،  دنت  لیبق  زا  نادنزرف ،  یحور  تالکـشم  یهاگ  دراد و  ناوارف  ریثءات  بطاخم  هدنیوگ و  طباور  میکحت  رد 
رد هک  دـنناد  یم  فظوم  ار  دوخ  هتـسیاش  نیدـلاو  نیمه  يارب  دـنک .  یم  نامرد  زیمآرهم  تاملک  نیمه  ار  تراـقح  هدـقع  یگدرـسفا و 

هشیمه ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رابرهگ  مالک  نیا  دننک و  هدافتـسا  نیـشنلد  زاون و  حور  یتارابع  زا  نادنزرف  اب  دوخ  طباور 
دودمملا هللا  لظ  یف  لزی  مل  هتبرک  هنع  جرف  اهب و  هفطلی  ۀـمکب  ملـسملا  هاخءا  مرکءا  نم  هک :  دـننک  یم  ساسحا  دوخ  نامـشچ  لباقم  رد 
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وا لد  زا  ار  مغ  دیامن و  میرکت  زیمآرهم  يا  هملک  اب  ار  دوخ  ناملسم  رهاوخ )  و  ردارب (  هک  یسک   ( 128 کلذ (  یف  ناک  ام  ۀمحرلا  هیلع 
نداد مالس  دوب .  دهاوخ  وا  اب  یهلا  تمحر  هراومه  دشاب ،  وا  رد  هدیدنسپ  تفص  نیا  ات  دشاب و  یم  ادخ  فطل )  دنلب (  هیاس  رد  دیادزب ، 
هویـش نیا  هب  لمع  تسا .  یعامتجا  طابترا  زاغآ  عون  کی  مالـس  تسا .  مالـسا  نیبم  نید  ياه  هزومآ  نیرتهب  زا  نداد  مالـس  نادنزرف  هب 

یم روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  میرک ،  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک .  یم  تیوقت  نادـنزرف  رد  ار  سفن  تمارک  ینآرق 
نامیا ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هاـگره   ( 129 مکیلع (  مالـس  لقف  انتایآب  نونم  ؤی  نیذلا  كءاج  اذا  و  دنک :  مالـس  نامیا  لها  هب  هک  دـهد 

نم دومرف :  ندرک  مالـس  تیمها  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رطاخ  نیمه  هب  امـش !  رب  مالـس  وگب :  اه  نآ  هب  دنیآ  وت  دزن  هب  دـنراد 
هیلع نیـسح  ماما  و  دیهدن .  باوج  ار  وا  دنک  زاغآ  نخـس  هب  ندرک  مالـس  زا  لبق  سک  ره   ( 130 هوبیجت ( ؛  الف  مالـسلا  لبق  ماکلاب  ءادب 

هن تصش و  دراد ،  هنـسح  داتفه  نتفگ  مالـس   ( 131 دارلل (  ةدحاو  و  يدتبملل ،  نوتس  عست و  هنـسحلا ،  نوعبـس  مالـسلل  دومرف :  مالـسلا 
تیمها ناناوجون  نادـنزرف و  تیبرت  رد  ابیز  راتفگ  ود  نیا  دـشاب .  یم  هدـنهد  خـساپ  يارب  هنـسح  کـی  هدـنهد و  مالـس  يارب  نآ  هنـسح 

ار وا  ياه  تیقالخ  شور  نیا  اب  هجیتن  رد  دنک و  یم  رواب  ار  دوخ  یگتسیاش  دوش  مالس  وا  هب  هک  یناوجون  كدوک و  اریز  دراد .  یـصاخ 
ماـمتها اـب  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  هکناـنچمه  دوـمن .  تیادـه  حیحـص  هار  رد  و  دـناسر ،  تیلعف  هب  ناوـت  یم 

هظحل ات  ار  زیچ  جـنپ   ( 132 يدـعب (  نم  ۀنـس  نوکتل  نایبصلا  یلع  یمیلـست  و  تامملا . . .  یتح  نهکراتب  تسل  سمخ  دومرف :  یـصاخ 
یگناب اب  دیاب  نداد  مالـس  دوشب .  جیار  مسر  کی  نم  زا  دـعب  ات  تسا ،  ناکدوک  هب  نداد  مالـس  اهنآ  زا  یکی  منک . . .  یمن  كرت  گرم 

ظفح ار  دوخ  نید  درم  هکتـسنآ  يدرمناوج  تورم و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوش .  ادا  نیـشنلد  شوخ و  یگنهآ  اـسر و 
 ( 133 دیوگ ( .  مالـس  ریذپلد  اسر و  گناب  اب  دنک و  ادا  تسوا  ندرگ  رب  هک  ار  یقوقح  دراد و  هگن  رود  اه  يدیلپ  زا  ار  شـسفن  هدرک و 

هیلع یلع  نایوج  قح  يالوم  تسا .  یهلا  هدـیزگرب  ناگدـنب  هدیدنـسپ  تاداع  زا  نیـشنلد  یگنهآ  اسر و  گـناب  اـب  نتفگ  مالـس  هک  ارچ 
ندرک مالس  حضاو  نتفگ و  نخس  مارآ  یهلا  هدیزگرب  ياه  ناسنا  هویش   ( 134 مالسلا (  ءاشفا  مالکلا و  نیل  رایخالا  ۀنس  دومرف :  مالـسلا 

كوبحم و رثکی  مالـسلا  لذب  مالکلا و  نیل  کناسل  دوع  دومرف :  اه  لد  بذج  رد  مالـس  شقن  هب  يرگید  نخـس  رد  ترـضح  نآ  تسا . 
راثآ زا  یکی  دسرب .  لقادح  هب  تنانمـشد  دایز و  تناتـسود  ات  هدـب  تداع  نتفگ  مالـس  مرن و  راتفگ  هب  ار  تنابز   ( 135 كوضغم (  لقی 

یم نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  یعامتجا  طابترا  لیهـست  بطاخم و  اب  ناـسآ  طاـبترا  داـجیا  نتفگ  مالـس  یتیبرت 
ار دوخ  طابترا  دراد  دوجو  یگتـشگرس  تریح و  تهب و  یعون  يدراو  هزات  ره  يارب   ( 136 مالـسلاب ( ؛  ؤدباف ا  ۀشهد  لخاد  لکل  دراد : 
هدیدنـسپ و نداد ،  مالـس  زین  راکهانگ  هب  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  رظنم  زا  دورب )  نایم  زا  وا  تریح  ات  دینک (  زاغآ  يو  رب  ندرک  مالـس  اب 

ناراکهنگ رب  ایآ  نانم !  ؤم  ریما  يا  دیسرپ :  مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  زا  اوک  نبا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  راذگ  ریثءات 
هب هجوت  اب  یناد ! ؟  یمن   ( 137 مالس (  لها  ار  وا  وت  ایآ  دناد  یم  دیحوت  لها  ار  وا  ادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  یهد ؟  یم  مالـس  زین 
اب ار  ناشدوخ  طابترا  تسا  مزال  هکلب  دننک .  عطق  يو  اب  ار  دوخ  طابترا  دننارب و  دوخ  زا  ار  راکاطخ  ناکدوک  دیابن  ردام  ردپ و  هتکن  نیا 

 . دننک تیوقت  يو 

نادنزرف ياهدادعتسا  شرورپ   18

یگژیو نیمه  وترپ  رد  ناسنا  تیوه  تسوا و  دوجو  رد  لامک  دادعتـسا  دشر و  تیلباق  ناهج ،  تادوجوم  ریاس  زا  ناسنا  زایتما  نیرت  مهم 
ياهتیقالخ یئافوکـش  اه و  هوق  ندـناسر  تیلعف  هب  لاـمک و  ریـسم  ندومیپ  ورگ  رد  وا  یقیقح  شزرا  تقیقح  رد  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  اـنعم 

ار زیچ  همه  هداد و  رارق  وا  یلاعت  دـشر و  ریـسم  رد  ار  تادوجوم  مامت  ناسنا ،  یگژیو  نیمه  يارب  ناهج  راگدـیرفآ  دـشاب .  یم  شینطاب 
ادن قح  يوس  هب  ینوریب  ینورد و  رگتیادـه  ود  اب  ار  وا  و   ( 138 تسا ( ،  هدیرفآ  ناسنا  دشر  حیحـص و  شرورپ  رطاخ  هب  یتسه  ملاع  رد 

139 تسا ( .  هللا  یلا  برق  يراگتـسر و  حالف و  هب  ندیـسر  ناسنا ،  تیبرت  زا  فده  نیرت  مهم  مالک  کی  رد  تسا  هدرک  تیاده  هداد و 
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هک ارچ  دنروآ .  مهارف  ار  بسانم  ياهرتسب  ناشنادنزرف ،  يدادادخ  ياهدادعتسا  یئافوکش  هنیمز  رد  دنفظوم  ردام  ردپ و  اتـسار  نیا  رد  ( 
هرابرد امش  هک  یتسار  هب  دینک  تیبرت  ار  دوخ  نادنزرف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنلوئـسم .  نادنزرف  تیبرت  لابق  رد  نانآ 

دمآ راـک  هویـش  درک ،  هدافتـسا  نآ  زا  دروم  نیا  رد  ناوت  یم  هک  یئاهـشور  زا  یکی  تفرگ .   ( 140 دـیهاوخ (  رارق  لا  ؤس  دروم  اـه  نآ 
كرحم دوش ،  ماجنا  حیحص  طیارش  اب  رگا  دشاب و  یم  قفوم  الماک  راکهار  کی  نادنزرف  ياهدادعتسا  شرورپ  رد  قیوشت  تسا .  قیوشت 

 . دـشاب يونعم  يداـم و  ياـه  تروص  هب  دـناوت  یم  قیوشت  دوب .  دـهاوخ  نادـنزرف  دوجو  رد  هدیدنـسپ  لاـصخ  رارکت  داـجیا و  رد  يوـق 
يریگ هرهب  زا  ییاه  هنومن  تسا .  قیوشت  زا  ییاه  هولج  رکشت  میرکت و  تبحم ،  یفطاع و  لذب  هیده ،  هزیاج و  ياطعا  ریدقت ،  نیسحت ، 
یغاب رانک  هک  دـید  ار  یمالغ  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ترـضح  يزور  فلا  میناوخ :  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هریـس  رد  ار  قیوشت  زا 

زا مالسلا  هیلع  ماما  داد ،  یم  دوب  هتسشن  وا  کیدزن  هک  یگس  هب  ار  رگید  همقل  دروخ و  یم  اذغ  زا  يا  همقل  وا  دروخ ،  یم  اذغ  هتـسشن و 
هدوتـس راـتفر  دـنامب  هنـسرگ  گـس  نیا  مروخب و  اذـغ  مدوخ  هک  دـیآ  یم  ممرـش  داد :  خـساپ  ناوجون  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  دیـسرپ :  وا 

اج نیمه  دومرف :  وا  هب  دنک .  تیانع  وکین  یشاداپ  نابرهم  مالغ  نیا  هب  تساوخ  راوگرزب  نآ  تفرگ و  رارق  ترضح  هجوت  دروم  ناوجون 
نآ رد  مالغ  هک  ار  غاب  سپـس  دومن و  دازآ  هدیرخ و  شیالوم  زا  ار  مالغ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یکدـنا  زا  دـعب  مدرگزاب !  نم  ات  شاب 

نمحرلا دبع  مان  هب  یملعم  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  رفعج  ب   ( 141 دیـشخب ( .  وا  هب  دیرخ و  زین  درک  یم  راک 
ترـضح درک ،  تئارق  ردپ  يارب  رفعج  هک  یماگنه  تخومآ .  رفعج  هب  ار  دـمح  هروس  ملعم  يزور  دـید .  یم  شزومآ  هنیدـم  رد  یملس 

یتقو داد .  شاداپ  وا  هب  يرگید  يایاده  هارمه  هب  رانید  رازه  دناوخ و  ارف  ار  شدنزرف  ملعم  یناد ،  ردق  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هللادمحلا همیلعتب  هذه  یتیطع  ینا  و  دومرف :  باوج  رد  تفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  دایز  شاداپ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

دجف کیلع  ایندلا  تداج  اذا  درک :  تئارق  ار  راعشا  نیا  هاگ  نآ  تسا و  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  میلعت  اب  ربارب  اجک  نم  هیده  نیملاعلا  بر 
اهینفی دوجلا  الف  شخبب .  مدرم  هب  ار  نآ  دورب ،  تتـسد  زا  هک  نآ  زا  لبق  دروآ ،  يور  وت  هب  ایند  هاگره  تلفتت  نا  لبق  ارط  سانلا  یلع  اهب 

دنک تشپ  هاگره  ار  نآ  لخب ،  هن  درب و  یم  نیب  زا  دروآ  يور  هاگره  ار  نآ  شـشخب ،  هن  تلوت  اـم  اذا  اـهیقبی  لـخبلا  ـال  تلبقا و  یه  اذا 
 ( 142 دراد ( .  یم  هاگن 
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اب هدرک و  هجوت  تـالا  ؤس  نیا  هب  نیدـلاو  تسا  هتـسیاش  دوش  یم  حرطم  یتـالا  ؤس  ینـالقع  دـشر  هب  ندیـسر  اـب  ناوجون  لاوج  نهذ  رد 
زا اروشاع  بش  رد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  راگدای  نسحلا  نب  مساق  دنیامن .  یئامنهار  ار  نانآ  حیحـص  یقطنم و  خساپ 

یتالاوس وا  نهذ  رد  دش ،  دنهاوخ  دیهش  اهنآ  یمامت  ادرف  هک  دهد  یم  تراشب  شباحصا  هب  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیومع 
؟  دوب مهاوخ  ادهش  فیدر  رد  مه  نم  ایآ  ناج !  ومع  درک :  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  دیدرگ ،  حرطم 

صولخ و مامت  اب  امیس  شوخ  ناوجون  ینیب ؟  یم  هنوگچ  ار  گرم  مرسپ  كدنع ؛  توملا  فیک  ینب !  ای  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نم ایآ  دومن :  رارکت  ار  شیوخ  لا  ؤس  مساق  دشاب .  یم  لسع  زا  رت  نیریـش  نم  يارب  وت  هار  رد  گرم  لسعلا ؛  نم  یلحا  داد :  خساپ  افص 

دنهاوخ مناراـی  فیدر  رد  مه  ار  وت  مسق  ادـخ  هب  یلب  وت !  يادـف  تیومع  داد :  خـساپ  ماـما  دوب ؟  مهاوخ  ـالبرک  يادهـش  فیدر  رد  مه 
هکی نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنمتریغ  دنزرف  دنناسر .  یم  تداهش  هب  زین  ار  هللادبع  ما  هراوخ  ریـش  رـسپ  یتح  تشک ، 

 ، ناوناب اه و  همیخ  هب  طلست  زا  دعب  دنسر و  یم  هاگ  همیخ  هب  اه  نآ  ایآ  ناج !  ومع  دیـسرپ :  هتـشادرب و  زیخ  شیومع  يوس  هدروخ و  يا 
 ( 143 داد ( .  حرش  مساق  هب  ار  هراوخ  ریش  لفط  تداهش  تیفیک  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دنشک ! ؟  یم  ار  هللادبع 
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هب ردام و  هب  ددرگ  زاب  راک  رخآ  تیانج  نیا  ررـض  رد  لئاضف  زا  دنیاشگن  نادـنزرف  يور  هب  را  نیدـلاو  دـیوگ :  یم  راهب  يارعـشلا  کلم 
وا رگا  رفن  ود  ره  ناهد  زا  نوخ  تخیر  دنک  ردام  نابز  نادند  ریز  رت  نوزفا  تصـش  يدزد ز  هدرک  زونه  هتـشذگان  تسیب  زا  شلاس  ردپ 

لوط رد  رترب  نیدـلاو  رـس  مدیـشک  یم  راد  نیا  هب  یک  ياپ  مداهن  یم  راـک  نیا  هب  یک  رغـص  هاـگ  دوب  هتخمآ  نم  هب  ار  يدزد  راـک  بیع 
هدنیآ رد  نانآ  ات  دنهد  دای  شیوخ  نادنزرف  هب  رث ،  ؤم  ياه  هویـش  اب  ار  یقالخا  لئاضف  یناسنا و  تالامک  دننک  یم  شالت  دوخ  یگدـنز 
شیوخ عامتجا  تفرـشیپ  حالـصا و  رد  هتـشاذگ و  مدق  هعماج  يدیلک  بصانم  هب  هدیدنـسپ  یلاصخ  اب  تیبرت و  اب  لوئـسم ،  دیفم  يدارفا 

همالع دـنزرف  تیبرت  ءاطغلا و  فشاـک  همـالع  میناوخ :  یم  ار  نادـنزرف  هب  تـالامک  شزومآ  هویـش  زا  يا  هنومن  اـج  نیا  دـنیامن .  شـالت 
 . درب یم  راک  هب  يرث  ؤم  هدنزومآ و  ياه  شور  شدنزرف  هب  یناسنا  يالاو  تافص  شرورپ  هنیمز  رد  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  راوگرزب 

قایتشا و اب  ناوجون  دـنزرف  هک  يروط  هب  دـنک ،  لیامتم  یهاگ  حبـص  تدابع  يزیخ و  رحـس  هب  ار  شناوجون  رـسپ  تساوخ  یم  وا  ینامز 
ناذا زا  لیق  اهزور  زا  یکی  رد  رطاخ  نیمه  هب  دیامن .  ذوفن  شدوجو  قامعا  رد  و  دـهد ،  همادا  رمع  رخآ  ات  ار  راک  نیا  یبلق  لیم  هقالع و 

 . میوش فرشم  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  رهطم  مرح  هب  ات  زیخرب !  مرسپ  تفگ :  هدرک و  رادیب  ار  وا  دمآ و  شرـسپ  رتسب  رانک  حبص 
ناوج میورب .  مه  اب  ات  ما  هداتـسیا  نم  هن  تفگ  ردپ  میآ .  یم  مه  نم  دیورب و  امـش  تفگ :  هدیلام و  ار  شدولآ  باوخ  نامـشچ  ناوجون 
زارد مدرم  يوس  هب  ار  شتسد  هتـسشن و  يریقف  مرح  رد  يولج  دندش .  هناور  رهطم  مرح  يوس  هب  ردپ  قافتا  هب  تفرگ و  وضو  تساخرب ، 

 . مدرم زا  کمک  تفایرد  ییادگ و  يارب  تفگ :  تسا ؟  هتـسشن  اج  نیا  رد  هچ  يارب  درم  نیا  مدـنزرف  دیـسرپ :  رـسپ  زا  ردـپ  دوب .  هدرک 
نیا انئمطم  ایآ  دیـسرپ :  دوش .  شدیاع  یمهرد  دـیاش  تفگ :  دروایب .  تسد  هب  دـناوت  یم  قیرط  نیا  زا  ردـق  هچ  ینک  یم  رکف  دیـسرپ : 

تـسد مه  دیاش  دوشب و  شدیاع  یغلبم  دیاش  درک ،  ینیب  شیپ  ناوت  یمن  ملـسم  عطق و  روط  هب  تفگ :  دروآ ؟  دـهاوخ  تسد  هب  ار  غلبم 
رادقم کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  ریقف ،  درم  نیا  نیبب  مرـسپ !  تفگ :  دـید ،  هدامآ  بلطم  نتفگ  يارب  ار  هنیمز  هک  ردـپ  ددرگرب .  یلاخ 
باوث هب  اعقاو  وت  رگا  تسا .  هدرک  زارد  ار  شتـسد  هدمآ و  اج  نیا  بش  ماگنه  نیا  رد  درادن ،  مه  نآ  هب  نیقی  هک  یلامتحا  یئایند  عفانم 
ماجنا رد  ارچ  يا ،  هدرک  رواب  ار  راهطا  همئا  هتفگ  يراد و  نیقی  هدومرف ،  نییعت  ندناوخ  بش  زامن  يزیخ و  رحس  يارب  دنوادخ  هک  ییاه 

جنگ ره  دوب  يربخ  یب  یلصاح و  هب  همه  یقاب  دش  رس  هب  تسود  اب  هک  دوب  نآ  شوخ  تاقوا   ( 144 یهد ( ؟  یم  هار  دوخ  هب  یتسس  نآ 
رد ار  تفع  اـیح و  تلـصخ  دـنراد  هفیظو  نیدـلاو  اـیح  شرورپ  دوب  يرحـس  درو  بش و  ياـعد  نمی  زا  ظـفاح  هب  داد  ادـخ  هک  تداـعس 

دـشاب مک  وا  رد  ءایح  تفـص  هک  یـسک  ره   ( 145 هعرو ( ؛  لـق  ؤاـیح ه  لـق  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنهد .  شرورپ  ناشنادـنزرف 
ار ناسنا  تسیاشان  ياهراک  زا  ءایح   ( 146 حیبقلا ( ؛  لعف  نع  دصی  ءایحلا  دومرف :  ترـضح  نآ  نینچ  مه  دوب .  دـهاوخ  مک  وا  یئاسراپ 
 . هل ءایح  نمل ال  نامیا  ال  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  مه  درادن ،  نامیا  دشاب ،  هتشادن  ءایح  هک  یسک  اساسا  دراد .  یم  زاب 

ینمادـکاپ و هیحور  تیوقت  نادـنزرف  قوقح  ماجنا  دروم  رد  نیدـلاو  فیاظو  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رظنم  زا   ( 147 ) 
فاـفع و باـجح و  بادآ  يواـح  هک  ار  روـن  هروـس  هک  تسا  نآ  ردـپ  هدـهع  رب  رتـخد  دـنزرف  قـح  دوـمرف :  ترـضح  نآ  تسا .  تفع 

تسین زیاج  دیـسر  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  دیوگ :  یم  هنیمز  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ( 148 دزومایب ( .  وا  هب  تسا ،  ینمادـکاپ 
نیا رد  ار  رسپ  رتخد و  نادنزرف  یمارگ  نیدلاو  تسا ،  هتـسیاش  ام ،  نید  نایاوشیپ  ياهدومنهر  هب  هجوت  اب   ( 149 دشاب ( .  باجح  نودب 
يارب ءاـیح  تفع و  ياـه  ماـیپ  نیرتاـبیز  يواـح  هک  دـنهد ،  هجوت  ار  ناـنآ  رون  هروـس  اـیآ ،  هب  هژیو  هب  هدوـمن  يرتـشیب  یئاـمنهار  دروـم 

امب ریبـخ  هللا  نا  مهل  یکزءا  کـلذ  مهجورف  اوظفحی  مه و  راـصبءا  نم  اوضغی  نینم  ؤـملل  لـق  دـیامرف :  یم  هک  اـج  نآ  تسا .  ناناملـسم 
رت هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دننک ؛ ظفح  ار  دوخ  فافع  و  دنریگ ،  ورف  نامرحمان )  هب  هاگن  زا  ار (  دوخ  ياهمـشچ  وگب  نانم  ؤم  هب  نوعنـصی 

نهتنیز نیدبی  نهج و ال  ورف  نظفحی  نه و  رـصبءا  نم  نضـضغی  تانم  ؤملل  لق  و  تسا !  هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا ؛ 
ءانبءا وءا  نهئانبءا  وءا  نهتل  وعب  هابآ  وءا  نهئابآ  وءا  نهتل  وعبل  الا  نهتنیز  نیدـبی  نهب و ال  ویج  یلع  نه  رمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا 

لاجرلا نم  ۀـبرالا  یلوءا  ریغ  نیعبتلا  وءا  نهناـمیءا  تکلم  اـم  وءا  نهئاـسن  وءا  نهتاوخءا  ینب  وءا  نهناوخا  ینب  وءا  نهناوخا  وءا  نهتل  وعب 
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نونم ؤملا  اهیءا  اعیمج  هللا  یلا  اوبوت  نهتنیز و  نم  نیفخی  ام  ملعیل  نهلجرءاب  نبرضی  ءاسنلا و ال  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذلا  لفطلا  وءا 
دننک و ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دنریگ ،  ورف  دولآ )  سوه  هاگن  زا  ار (  دوخ  ياهمشچ  وگب !  نامیا  اب  نانز  هب  و   ( 150 نوحلفت (  مکلعل 

هنیس ندرگ و  ات  دننکفا (  دوخ  هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  فارطا )  دنیامنن و (  راکـشآ  تسا  نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز 
ای ناشنارـسپ ،  ای  ناشنارهوش ،  ردـپ  ای  ناشناردـپ ،  ای  ناشنارهوش ،  يارب  رگم  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ، )  هدـناشوپ  نآ  اـب 
هک هیفس  دارفا  ای  ناشناگدرب ،  ای  ناششیک ،  مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ ،  نارسپ  ای  ناشردارب ،  نارسپ  ای  ناشناردارب ،  ای  ناشنارسمه ،  نارسپ 
ات دننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  و  دنتـسین ؛ هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دـنرادن ،  نز  هب  یلیامت 
ات نانم ،  ؤم  يا  دـیدرگزاب  ادـخ  يوسب  یگمه  و  دـسر . )  شوگ  هب  دـنراد  اـپ  رب  هک  لاـخلخ  يادـص  و  دوش (  هتـسناد  ناـشیناهنپ  تنیز 
مک اب  نیا  تسا و  ینمادکاپ  یهلا و  ياهزرم  تیاعر  يانعم  هب  نادنزرف  رد  ءایح  تلصخ  شرورپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیوش !  راگتـسر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تسا .  دنسپان  مومذم و  يرما  مالسا  شخبتایح  گنهرف  رد  ندوب  یتلاجخ  یئور و  مک  تسا .  توافتم  الماک  یئور 
وه لقعلا  ءایحف  قمح  ءایح  لقع و  ءایح  نا  ءایح  ءایحلا  دـیامرف :  یم  دـنک و  یم  میـسقت  دنـسپان  هدیدنـسپ و  شخب  هب  ار  اـیح  هلآ  هیلع و 

ماما ینادان .  تقامح ،  ءایح  تسا و  ملع  لقع ،  ءایح  تقامح .  ءایح  لقع و  ءایح  تسا :  هنوگ  ود  ءاـیح  لـهجلا  وه  قمحلا  ءاـیح  ملعلا و 
ور مک  هک  یـسک   ( 151 هملع ( ؛  قر  ههجو  قر  نم  دومرف :  تسا  ییور  مک  ناـمه  هک  دنـسپان  ءاـیح  دروـم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص 

خساپ یب  شیاه  لا  ؤس  دنک و  یم  مرش  دوخ ،  یملع  تالکشم  ندیسرپ  زا  یمدآ  نینچ  هک  ارچ  دوب .  دهاوخ  شناد  مک  هیام و  یب  دشاب 
ربمایپ اریز  دـشاب ،  یم  نادـنزرف  هب  یناسنا  قـالخا  بدا و  نتخومآ  رداـم  ردـپ و  فیاـظو  زا  رگید  یکی  بدا  ملع و  شزومآ  دـنام .  یم 

هیلع یلع  نانم  ؤم  ریما   ( 152 دناد ( .  یم  كدوک  داهن  رد  بدا  شرورپ  ار  نیدلاو  فئاظو  نیرت  مهم  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
مان هک  تسا  نیا  شردپ  رب  دنزرف  قح   ( 153 نآرقلا (  هملعی  هبدءا و  نسحی  همسا و  نسحی  نءا  دلولا  یلع  دلولا  قح  دیامرف :  یم  مالسلا 

نـسح ماما  شدنزرف  هب  هک  یتیـصو  رد  ترـضح  نآ  نینچ  مه  دـهد .  شمیلعت  نآرق  دزومایب و  يو  هب  بدا  و  دـنک ،  باختنا  وا  رب  کین 
لبق بدالاب  کتردابف  هتلبق  یـش ء  نم  اهیف  یقلءا  ام  ۀـیلاخلا  ضرالاک  ثدـحلا  بلق  امنا  دـیامرف :  یم  تسا ،  هدومن  مالـسلا  هیلع  یبتجم 
ومن دشر و  یناشفیب  نآ  رد  هک  یمخت  ره  تسا ،  یلاخ  نیمز  دننام  ناوجون  کی  بلق  مدنزرف !   ( 154 کبل (  لغتشی  کلبق و  وسقی  نءا 
روپ هب  دوش  لوغشم  وت  نهذ  هدش و  تخس  وت  بلق  هک  نآ  زا  لبق  مدرک ،  تردابم  وت  دوجو  رد  بدا  شرورپ  دروم  رد  زین  نم  دنک ،  یم 

ناملسم نآ  مرادن  شنیتسآ  ردنا  تساضیب  دی  ار  رنه  يداد  رگا  وا  تسد  هب  شنیگن  مجنا  هم و  نوچ  دبات  هک  زومآ  شناد  نید و  شیوخ 
ردارب نادنزرف  دوخ و  نادنزرف  يزور  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يروهال  لابقا  تساک  بدا  رد  دوزف و  شناد  رد  هک  تسود  ار  هداز 
شناد دیـشاب ،  ادرف  هعماج  ناگرزب  هک  دور  یم  دـیما  دـیتسه و  زورما  هعماج  ناکدوک  امـش  همه  دومرف :  نانآ  هب  هدرک و  توعد  ار  دوخ 

دیسیونب و ار  اه  نآ  دینک  ظفح  ار  داتـسا  بلاطم  سرد ،  سلجم  رد  دیناوت  یمن  هک  مادک  ره  دینک ،  شـشوک  ملع  بسک  رد  دیزومایب و 
ثرا و نیرتهب  هک  دوب :  رواـب  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع   ( 155 دینک ( .  هعجارم  موزل  عقوم  رد  ات  دـیئامن  يرادـهگن  لزنم  رد  ار  اه  هتـشون 
 . تسین بدا  زا  رتالاب  یثرا  چیه   ( 156 بدالاک ( ؛  ثاریم  ال  دیامرف :  یم  تسا و  هدیدنـسپ  تیبرت  بدا و  نادنزرف  يارب  هیده  نیرتالاب 
هب يردپ  چـیه  لضفت  شـشخب و   ( 157 نسح ( ؛  بدءا  نم  لصفءا  ـالحن  ادـلو  دـلاو  لـحن  اـم  دومرف :  يرگید  نخـس  رد  ترـضح  نآ 

شردپ هک  دوب  یسرون  ناوج  یفوک  هباس  نب  نمحرلا  دبع  يرادتناما  تقادص و  تسین .  هدیدنـسپ  تیبرت  بدا و  هیطع  زا  رتهب  شدنزرف ، 
هناخ ترایز  هب  یهاتوک  تدـم  رد  هدرک و  اپ  هب  یلغـش  ات  دوب  هدـش  قفوم  شیوخ  هناقداص  ياه  شالت  اـب  يو  دوب  هداد  تسد  زا  هزاـت  ار 

قداص ماما  هناخ  رد  یهوبنا  تیعمج  تفر .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لزنم  هب  هدمآ و  هنیدـم  هب  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  وا  دورب .  ادـخ 
هک نانچمه  وا  تفرگ .  رارق  تیعمج  رخآ  رد  دید  یم  لاس  نس  مک  نارگید  زا  ار  دوخ  هک  نمحرلادبع  دندوب .  هدـمآ  درگ  مالـسلا  هیلع 

سلجم هک  هاگ  نآ  درک .  یم  هراظن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  مدرم  ياه  باوج  لا و  ؤس  اهدـمآ و  تفر و  هب  دوب ،  هتـسشن  تاـقالم  راـظتنا  هب 
هباس رسپ  نمحرلادبع ،  نم  یتشاد ؟  يراک  امش  دیسرپ :  هدیبلط و  کیدزن  هب  ار  وا  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش ،  تولخ  یمک 
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يارب مه  یثرا  تردپ  زا  ایآ  دنک .  تمحر  ار  وا  ادخ  تفر .  ادخ  تمحر  هب  مردـپ  تسا ؟  روط  هچ  تردـپ  لاوحا  متـسه .  یلجب  یفوک 
ام مردپ  توف  زا  دعب  يوش ؟  فرـشم  جح  هب  یتسناوت  يا  هیامرـس  هچ  اب  سپ  دنامن .  یقاب  وا  زا  زیچ  چـیه  ریخ ،  تسا ؟  هدـنام  یقاب  امش 

يزور هک  نآ  ات  داد ،  یم  جنر  دروآ و  یم  دراو  راشف  ام  رب  رگید  يوس  زا  یناشیرپ  رقف و  وس ،  کی  زا  ردپ  گرم  میدوب ؛  ناشیرپ  یلیخ 
یقاب يا  هیامرس  تردپ  زا  ایآ  دیـسرپ :  سپـس  داد .  يرادلد  هتفگ و  تیلـست  ام  هب  وا  دمآ .  مردپ  ناتـسود  زا  یکی  مدوب  هتـسشن  هناخ  رد 

اه نآ  عفانم  زا  و  ینک ،  هیامرـس  ار  اه  نیا  هک  شوکب  اما  ریگب ،  ار  نیا  تفگ  هدروآ و  اـم  يارب  مهرد  رازه  وا  هن .  متفگ :  تسا ؟  هدـنام 
ار ارجام  هداد و  ناشن  وا  هب  ار  لوپ  هسیک  متفر و  مردام  شیپ  یلاحـشوخ  اب  نم  تفر .  تشگرب و  رد  مد  زا  تفگ و  ار  نیا  یئاـمن .  جرخ 
بسک و لوغشم  هدرک و  الاک  هب  لیدبت  ار  لوپ  نآ  مداتفا و  یبساک  رکف  هب  مردپ  راوگرزب  تسود  نآ  هیـصوت  قبط  دعب  زور  متفگ .  وا  هب 

يدایز غلبم  مدرک  یم  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  هیامرس  نیا  اب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دش و  رتهب  نم  یبساک  عضو  هک  دیـشکن  یلوط  مدش .  راک 
هک نیا  زا  شیپ  ماما  دیـسر ،  اج  نیا  هب  نمحرلادبع  نخـس  هک  یتقو  مداتفا . . .  جح  مسارم  ماجنا  رکف  هب  دوب .  هدش  هدوزفا  ما  هیامرـس  هب 

هراشا اب  داد :  خـساپ  نمحرلادـبع  يدرک ؟  هچ  ار  تردـپ  تسود  مهرد  رازه  دیـسرپ :  يو  زا  ینارگن  اـب  دـناسرب  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  نخس 
الاح يدرک .  یبوخ  راـک  یلیخ  نیرفآ !  دومرف :  ماـما  مداد .  لـیوحت  وا  هب  تساـک  مک و  یب  ار  یتناـما  لوپ  هتفر و  درم  نآ  شیپ  مرداـم 

 ! یتسرد یتسار و  هب  وت  رب  دومرف :  ماما  مراد .  تسود  هک  هتبلا  موش  تیادف  تفگ :  نمحرلا  دـبع  منکب ؟  یتحیـصن  تیارب  يراد  تسود 
نانچ نآ  نآلا (  ات  متـسب و  راک  هب  ار  ماما  شرافـس  نآ  زا  دعب  دیوگ :  یم  نمحرلا  دـبع  تسا .  مدرم  لام  کیرـش  تسرد  تسار و  مدآ 

مزونه ز هناردپ  یئامنهار   ( 158 ما ( .  هتخادرپ  ار  دوخ  یعرش  قوقح  مهرد  رازه  تصش  دصیـس و  هک )  تسا  هدش  بوخ  ما  یلام  عضو 
دیهج مد  نآ  گر  زا  نوخ  وچ  مگـشا  هک  دـیزگ  یتخـس  هب  ناس  نآ  مراقنم  هب  تسد  هدرب  نایکلام  هنال  رد  هک  تسا  رد  رطاخ  هب  يدرخ 

 ( 159 نایکام (  زا  زومآ  يراد  نطو  ناه  هک  دز  ما  هیرگ  رب  هدنخ  ردپ 

نآرق میلعت   21

 . دـشاب یم  لاعتم  دـنوادخ  تمظع  رگناشن  نآ  ینارون  تایآ  تسا و  راگدرورپ  تمکح  ملع و  تردـق و  زا  يا  هولج  یهلا و  مالک  نآرق 
دنوادخ و نایم  يا  هماندهع  نآرق  هکنیا  رت  مهم  زیچ  ره  زا  تسا .  نایاپ  یب  يا  هنیجنگ  نآ  فراعم  ناملـسم و  کی  یگدنز  همانرب  نآرق 

نیا تیمها  هب  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دشاب .  یم  مدرم  دنوادخ و  نایم  يا  هماندهع  نآرق  هکنیا  رت  مهم  زیچ  ره  زا  تسا .  مدرم 
دقف هقلخ  یلا  هللا  دـهع  نآرقلا  دـننک :  توالت  ار  باـتک  نیا  زا  هیآ  زور 50  ره  هک  دنک  یم  شرافـس  ناناملـسم  هب  ءاهبنارگ ،  همان  دـهع 

یم اهناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  هماندـهع  نآرق   ( 160 ۀیآ (  نیـسمخ  موی  لک  یف  هنم  ءارقی  نءا  هدـهع و  یف  رظنی  نءا  ملـسملا  ءرملل  یغبنی 
تسا مزال  ساسا  نیا  رب  دنک .  توالت  ار  نآ  زا  هیآ  زور 50  ره  رد  درگنب و  دوخ  هماندهع  هب  هک  تسا  هتسیاش  ناملسم  درف  يارب  دشاب ، 

هب ار  نآ  میهافم  تایآ و  دنزاس و  انشآ  ینایح  هماندهع و  نیا  زاس  ناسنا  شخب و  تایح  فراعم  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ناملـسم  نیدلاو  هک 
نادنزرف هب  هک  ار  ینیدـلاو  يونعم  ماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  دـنروآ .  رد  ناشنادـنزرف  ناهذا  رد  ایوپ  ياه  هشیدـنا  تروص 

هملع نم  ۀمایقلا و  موی  هللا  هحرف  هحرف  نم  ۀنـسح و  هل  لجوزع  هللا  بتک  ةدلو  لبق  نم  دنک :  یم  نییبت  نینچ  دنهد ،  یم  میلعت  نآرق  دوخ 
دنوادخ دـسوبب ،  ار  شدـنزرف  تروص  سک  ره   ( 161 ۀـنجلا (  لهءا  هوجو  امه  رون  نم  یـضی ء  نیتلح  نایـسکیف  نیوبالاب  یعد  نآرقلا 

سک ره  درک و  دهاوخ  رورسم  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  دیامن ،  داش  ار  دوخ  كدوک  سک  ره  و  دسیون ،  یم  هنسح  کی  وا  يارب  لاعتم 
رون زا  هک  دنناشوپ  یم  نانآ  رب  یتشهب  ناشخرد و  یـسابل  دننک و  یم  توعد  ار  وا  ردام  ردپ و  تمایق  زور  دزومایب ،  نآرق  دوخ  دنزرف  هب 

 ، نیدتم یلسن  هدنیآ  رد  نانآ  دنیامن  تیاعر  ار  نادنزرف  ملسم  قح  نیا  نیدلاو  رگا  نیاربانب  دوش .  یم  نشور  تشهب  لها  ياه  هرهچ  نآ 
لیکـشت یلـسن  نینچ  زا  نآ  یتموکح  نارازگراک  یلومعم و  دارفا  هک  يا  هعماج  تشاد .  دنهاوخ  رگن  هدـنیآ  رکفتم و  لدـمه ،  هزیکاپ ، 

رد هتفای  تیبرت  يدارفا  نتـشاد  ورگ  رد  هعماـج  کـی  لالقتـسا  هعـسوت و  یقرت و  هک  ارچ  دوب .  دـنهاوخ  قفوم  اـه  هنیمز  ماـمت  رد  دـنبای ، 
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زاون لد  ياه  مایپ  یگدـنز ،  زاس  تشونرـس  ساسح و  عقاوم  رد  دنـشاب و  سونءام  نآ  تایآ  نآرق و  اب  هک  یناـناوج  تسا .  نآرق  بتکم 
ياه نارحب  زا  و  تشاد ،  دـنهاوخ  تیقفوم  شیاـسآ و  اـب  هارمه  مارآ و  یگدـنز  دنراپـسب ،  ناـج  شوگ  اـه  نآ  هب  هدرک و  همزمز  ار  نآ 

اب ترضح  نآ  سنا  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  راتفر  تالاح و  دروم  رد  سابع  نب  میهاربا  دمآ .  دنهاوخ  نوریب  يدنلبرس  اب  یناور  یحور و 
یم متخ  ار  نآرق  راب  کی  زور  هس  ره  دوب .  نآرق  زا  هتفرگ  رب  ترـضح  نآ  ياه  لاثم  اه و  خساپ  نانخـس ،  همه  دیوگ :  یم  دـیجم  نآرق 
نیا رگم  منک ،  یمن  توـالت  ار  يا  هیآ  زگره  اـما  میاـمن ،  متخ  ار  نآ  مناوت  یم  مه  زور  هس  زا  رتمک  رد  مهاوخب  رگا  دومرف :  یم  درک و 

نادنزرف قوقح  نیرت  مهم  دروم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما   ( 162 مشیدـنا ( .  یم  نآ  لوزن  تقو  لوزن و  نءاش  انعم ،  رد  هک 
مان هک  تسا  نیا  شردپ  رب  دنزرف  قح   ( 163 نآرقلا (  هملعی  هبدءا و  نسحی  همسا و  نسحی  نءا  دلولا  قح  دیامرف :  یم  نیدلاو ،  هدهع  رب 

 . دهد شمیلعت  نآرق  دزومایب و  يو  هب  بدا  و  دنک ،  باختنا  وا  رب  کین 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  قشع  شرورپ   22

ءایبنالا متاخ  ترـضح  دشاب .  یم  نادنزرف  ياه  لد  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  شرورپ  نیدلاو  فیاظو  نیرت  مهم  زا  رگید  یکی 
 . ) نآرق تئارق   3 هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لـها  قشع  ناتربمایپ 2  یتسود   1 دـینک :  سونءام  زیچ  هس  هب  ار  ناتنادـنزرف  دومرف : 

مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  قشع  لماوع  اب  نانآ  دوجو  دندرک  نیجع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  اب  نادازون  نداد  دـنویپ   ( 164
یلص دمحم  لآ  اب  شیوخ  هدنیآ  یگدنز  رد  ار  نانآ  هتشاد و  نانآ  دوجو  يریگ  لکش  رد  يدایز  ریثءات  تبحم ،  نیا  هنیمز  ندرک  راومه 

 ، هفوک مدرم  رگا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نافراع  يالوم  تخاس .  دهاوخ  نادناخ  نآ  ناگدادلد  زا  هتخاس و  طبترم  هلآ  هیلع و  هللا 
يارب یتیصوصخ  تارف  بآ  هک  تسا  یهیدب   ( 165 دندش ( .  یم  ام  هعیـش  اه  نآ  دندوب ،  هتـشادرب  تارف  بآ  اب  ار  شیوخ  نادازون  ماک 

اب ار  يدازون  ماک  منک  یمن  نامگ  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دوش .  یم  لماش  ار  ملاع  لها  مامت  درادـن و  هفوک  مدرم 
مهیلع تیب  لها  یتسود  يزاـس  هنیمز  يارب  یفلتخم  ياـه  هار  هتبلا   ( 166 دشابن ( .  تیب  لها  ام  قشاع  وا  یلو  دنـشاب  هتـشادرب  تارف  بآ 

مان نوچ  مه  دـبلطم ،  يرت  لـصفم  لاـجم  هک  دراد  دوجو  ناـیقتم  يـالوم  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  نخـس  هریـس و  رد  مالـسلا 
لئاضف رکذ  ناکدوک ،  ياذغ  رد  تقد  ناراوگرزب ،  نآ  سلاجم  ترایز و  هب  ندرب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ياه  مان  اب  كدوک  يراذگ 

ریاس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  نادناخ  اب  یگدنز  شوخ  تارطاخ  نداد  طابترا  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ماقم  اب  نادنزرف  یئانـشآ  و 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  تارضح  ناگتفیش  ربمایپ و  لآ  نادنمتدارا  ریسم  رد  ار  نامدنزرف  دوخ و  اه  نآ  هلیـسو  هب  میناوت  یم  هک  يدراوم 

لها نتشاد  تسود  تسا و  دنوادخ  هب  قشع  زاس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  قشع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ترورـض  میهد .  رارق 
یتسود نودب  یناسنا ،  يونعم و  تالامک  عیفر  هلق  هب  ندیـسر  تسا .  یهلا  يالاو  ياهـشزرا  هب  ندـیزرو  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ؤم ریما  دشاب .  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تبحم و  ورگ  رد  ناملسم  کی  تامحز  لامعا و  شریذپ  و  تسین ،  نکمم  یهلا  ءایلوا 
یمن يا  هدـنب  چـیه  تمایق  زور  رد  دومرف :  راوگرزب  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نالوسر  متاخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم 

 . ) دوب دـهاوخ  تیب  لها  ام  یتسود  زا  لاوس )  نیمراـهچ  هک  دوش ( . . .  یم  لا  ؤس  زیچ  راـهچ  زا  هکنیا  رگم  دراد  رب  مدـق  زا  مدـق  دـناوت 
 . تسا هدش  نیجع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تبحم  قشع و  اب  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  ندیسر  دنوادخ و  هب  برقت  نیاربانب   ( 167

هاگرد زا  دنک و  یم  اعد  شیوخ  نادنزرف  دروم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ءایلوا  رانک  رد  دنیـشن  وا  ادخ  اب  ینیـشنمه  دهاوخ  هک  ره 
ءال و و  کل ،  نیعیطم  نیعماس  ءارـصب  ءایقتءا  اراربءا  مهلعجا  و  دـهد :  رارق  هللا  ءاـیلوا  ناقـشاع  زا  ار  ناـنآ  هک  دـهاوخ  یم  قح  ترـضح 
 ، ناـیاسراپ ناراـکوکین ،  زا  ار  ناـنآ  اراـگدرورپ !   ( 168 نیمآ (  نیـضغبم ،  نیدـناعم و  کئادـعءا  عیمجل  نیحـصانم و  نیبحم  کـئایل 

تنانمـشد مامت  يارب  زا  هاوخ و  ریخ  ناقـشاع  تدوخ  يایلوا  يارب  هد و  رارق  تدوخ  زا  ناگدننک  تعاطا  قح و  نخـس  ياونـش  نانیبزیت ، 
لذـب رد  ناـسنا  هک  تسا  اـبیز  هچ  اـما  تسا ،  نادـنزرف  يرطف  زاـین  کـی  نارگید  هب  يزرو  رهم  نادرگ .  زرو  هنیک  وج و  هزیتـس  ار  ناـنآ 
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مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هب  تبـسن  هقالع  قشع و  رهظم  نیرت  لماک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنیزگرب و  ار  اـه  نیرتهب  ناـبوخ و  تبحم ، 
داسف هانگ و  ربارب  رد  ار  نادـنزرف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هناصلاخ  تبحم  قشع و  و  تسا ،  يراد  نید  نید و  هار  رد  مدـق  تابث  لماع 

مکحتسم یطابترا  هناقاتشم  نانآ  دروآ و  یم  دوجو  هب  نانآ  لد  رد  ار  قشع  مالسلا  مهیلع  همئا  ماقم  تمظع و  ندناسانـش  دنک و  یم  همیب 
 . یسفن لعجاف  مهللا  میناوخ :  یم  زین  هللا  نیما  ترایز  رد  دننک .  یم  يوریپ  نانآ  تاروتـسد  زا  لیم  لامک  اب  هدرک و  ادیپ  همئا  اب  قیمع  و 

و هد ،  رارق  تا  هدیزگرب  يایلوا  هتفیـش  ارم ،  ناج  لد و  ادـنوادخ !   ( 169 کئامـس (  کضرءا و  یف  ۀبوبحم  کئایلوءا  ةوفـصل  ۀبحم  . . 
یـشاداپ يردام ،  ردـپ و  هب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  نادرگ .  بوبحم  نامـسآ  نیمز و  رد  ارم 

نینچ هک  ام  لامعا  تسیچ ؟  يارب  ام  هراب  رد  تمحر  شاداپ و  همه  نیا  اراگدرورپ !  دنـسرپ :  یم  بجعت  اب  نانآ  دـنک .  یم  اطع  گرزب 
نآرق دوخ ،  دنزرف  هب  امش  هک :  تسا  نیا  تهج  هب  ای  اطع  نیا  دوش :  یم  هداد  خساپ  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  نانآ  هب  تشادن ! ؟  یـشزرا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم  تبحم  یتسود و  اب  ار  وا  دیتخاس و  هاگآ  مالسا  نید  تاروتسد  فراعم و  هب  ار  وا  و  دیا ،  هتخومآ 
 ( 170 دیدرک ( .  انشآ  راوگرزب  ود  نیا  میلاعت  اب  ار  ناتدنزرف  و  دیداد ،  شرورپ  مالسلا  هیلع  یلع  وا  نیشناج  و 

ملاس تاحیرفت  شزرو و  23

 . دـشاب یم  نادـنزرف  ياهزاین  زا  رگید  یکی  شخب  طاشن  ياه  شزرو  نیرفآ و  رورـس  تاکرح  ملاس و  ياـه  يداـش  هنیمز  ندرک  مهارف 
هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنیامن .  هجوت  نانآ  یشزرو  یحیرفت و  لئاسم  هب  ناشنادنزرف  مسج  حور و  تیوقت  يارب  دنراد  هفیظو  نیدلاو 

رب ار  نادنزرف  قوقح  رگید  ینخس  نمـض  رد  تمحر  ربمایپ  نآ   ( 171 دیزومایب ( .  يزادناریت  انـش و  دوخ  نادنزرف  هب  دیامرف :  یم  هلآ  و 
هعماج  ( 172 لالح ( .  هزیکاپ و  لام  نتـشاذگ  ثرا  انـش ،  يزادنا و  ریت  نداد  دای  ادخ ،  باتک  شزومآ  درامـش :  یم  نینچ  ردـپ  هدـهع 
شزرو مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هریـس  رد  دنـشاب .  هتـشاد  يوق  ياه  هیحور  اب  باداش و  طاـشن ،  رپ  دارفا  هک  تسا  يا  هعماـج  مه  ملاـس 
شرورپ نمـض  نانآ  دوش .  یم  بوسحم  یئافوکـش  دـشر و  لماوع  زا  حور  مسج و  تیوقت  و  یمرگرـس ،  حـیرفت ،  ياـه  شور  زا  یکی 

هیلع یلع  نب  نسح  هارمه  هب  نم  دیوگ :  یم  هرمـض  نب  مصاع  دـندوبن .  لفاغ  زین  یتیبرت  یحیرفت و  ياه  شزرو  زا  شیوخ  ناور  حور و 
يور تارف ،  لالز  فاص و  بآ  میدوب ،  هزور  هک  یلاح  رد  رـصع  زور  نآ  میدوب ،  هتفر  تارف  لـحاس  هب  حـیرفت  شدرگ و  يارب  مالـسلا 

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  دـندرک .  یم  یئامن  دوخ  ام  نامـشچ  لباقم  بآ  قمع  رد  ءایـشا  مامت  دـنز و  یم  جوم  اه  نش  اـه و  گـنس 
 : تفگ مراذـگ .  یم  امـش  رایتخا  رد  ار  نآ  مراد  نم  متفگ :  مدرک .  یم  ینت  بآ  مدـش و  یم  بآ  لخاد  متـشاد  انـش  سابل  رگا  تفگ : 
زا دیآ ؛ یمن  مشوخ  مرادن و  تسود  الصا  نم  ار  راک  نیا  دومرف :  منک .  یم  انـش  يروط  نیمه  نم  متفگ :  یـشوپ ؟  یم  هچ  تدوخ  سپ 

مارتحا هب  دینک و  مرش  اه  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يا  هدنز  تادوجوم  بآ  لخاد  رد  دومرف :  یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 ( 173 دیورن ( .  بآ  لخاد  هب  بسانم  ششوپ  نودب  نانآ 

بسانم لغش  باختنا   24

 ، دنک یم  لیدبت  تیـصاخ  یب  رورپ و  نت  يدرف  هب  ار  وا  دوش و  یم  ناوج  کی  ینورد  ياهدادعتـسا  نتفر  نیب  زا  بجوم  اهنت  هن  يراکیب 
هب دـیاب  هک  ار  یـصخش  و  دـیامن ،  یم  یعامتجا  یقالخا و  دـسافم  عاونا  راچد  ار  ناوج  نادـنزرف  یعامتجا ،  لضعم  کـی  ناونع  هب  هکلب 

بسانم لغش  باختنا  رد  ار  دوخ  ناوج  نادنزرف  سانش  هفیظو  نیدلاو  لیلد  نیمه  هب  دنک .  یم  عامتجا  رابرس  دشاب ،  هعماج  زابرس  ناونع 
ار یناسک  هدومن و  هیصوت  لالح  لغش  باختنا  هب  ار  ناملسم  ناناوج  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنیامن .  یم  يرای  هدرک و  یئامنهار  لالح  و 

بلطی يذلا  دـیامرف :  یم  هدومن ،  دادـملق  دـنوادخ  هار  رد  نارگداهج  زا  رترب  دـننک ،  یم  شالت  شیوخ  هداوناخ  شاعم  نیمءات  يارب  هک 
تیاـنع لـضف و  هب  هک  یـسک  نآ   ( 174 لـجوزع (  هللا  لـیبس  یف  دـهاجملا  نم  ارجءا  مظعءا  هلاـیع  هب  فکی  اـم  لـجوزع  هللا  لـضف  نم 
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 . دراد يرتشیب  شاداپ  گرزب  دـنوادخ  هار  رد  دـهاجم  زا  دـنک  یم  شـالت  شا  هداوناـخ  شاـعم  نیمءاـت  هار  رد  هدرک و  هجوت  يدـنوادخ 
نیا هللا !  لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  يدرم  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

شیارب یبوخ  لغـش  زوماـیب و  شیارب  بدا  راذـگب و  وا  رب  اـبیز  مسا  دومرف :  یمارگ  لوـسر  دراد ؟  یقوـقح  هچ  نم  ندرگ  رب  نم  دـنزرف 
 ( 175 نک ( .  باختنا 

جاودزا رد  ندرک  يرای   25

هب یتسود  دوخ  زا  ار  ماـگ  نیلوا  شیوخ  جاودزا  اـب  ناوج  جوز  ود  دوش .  یم  بوسحم  تداـبع  سدـقم و  رما  کـی  مالـسا ،  رد  جاودزا 
هلحرم هب  هدـش  دراو  اـب  هتفر و  نوریب  یهاوخ  دوخ  هریاد  زا  ییوشاـنز  سدـقم  ناـمیپ  ياـضما  اـب  ناـنآ  دـنراد ،  یم  رب  یتسود  ریغ  يوس 

شمارآ و هب  ندیـسر  لسن ،  ياقب  هب  ناوت  یم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دننک ؛ یم  ناربج  ار  دوخ  ياهدوبمک  زا  یـشخب  یگدنز ،  زا  يدـیدج 
اـضر ماما  درک .  هراشا  یناور  یحور و  ياهزاین  نیمءات  یعامتجا و  تینما  تمالـس و  یـسنج ،  زاین  نیمءات  لـماکت ،  لـیمکت و  نوکس ، 

ادـخ فرط  زا  جاودزا  دروم  رد  رگا  دـیامرف :  یم  هتخادرپ و  جاودزا  ینالقع  یعامتجا و  ياه  هرهب  هب  هنامیکح  يراتفگ  رد  مالـسلا  هیلع 
نآ رد  دـنوادخ  هک  يدرف )  یعامتجا و  ياه (  هرهب  دـئاوف و  نامه  دوب ؛ هدیـسرن  ام  هب  يروتـسد  مه  ربماـیپ  زا  دوب و  هدـشن  لزاـن  يا  هیآ 
هب ناشیدنا  تحلصم  نادنمدرخ و  هک  دوب  یفاک  ناگناگیب  اب  دنویپ  نانآ و  اب  طابترا  ماکحتـسا  کیدزن و  ناگتـسب  اب  یکین  لیبق  زا  هداهن 

متاخ دـنیامن .  مادـقا  ناشنادـنزرف  جاودزا  دروم  رد  نیدـلاو  هک  تسا  هتـسیاش  مالـسا  یلاـعتم  گـنهرف  رد   ( 176 دـنیامن ( .  تـبغر  نآ 
میلعت کین ،  مان  دـناد :  یم  يرورـض  ناشنادـنزرف  هب  تبـسن  ردام  ردـپ و  يارب  ار  یـساسا  قح  هس  تیاعر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربماـیپ 

یم رتـخد  نادـنزرف  قوـقح  نیرت  مهم  زا  یکی  دروـم  رد  ترـضح  نآ  نینچ  مه   ( 177 غولب ( .  ماـگنه  جاودزا  رد  يراـی  یگدنـسیون و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ( 178 دنیامن ( .  لیجعت  تخب  هناخ  هب  ناشنارتخد  نداتسرف  دروم  رد  ردام  ردپ و  تسا  مزال  دیامرف : 
رب يرورـس  جات  تمایق  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  دتـسرفب ،  تخب  هناخ  هب  هداد و  رهوش  ار  يرتخد  دنزرف  سک  ره  دومرف :  رگید  یتیاور  رد 

 ( 179 داهن ( .  دهاوخ  وا  رس 

یئامنهار هظعوم و   26

هار دنتـسه و  یگدـنز  هیلوا  لحارم  رد  ناـناوجون  هک  یئاـج  نآ  زا  تسا .  نیدـلاو  طـسوت  ناـنآ  یئاـمنهار  نادـنزرف  قوقح  نیرتمهم  زا 
ار راگزور  مرگ  درس و  هدومیپ و  ار  یگدنز  هار  هک  ینیدلاو  دنا ؛ هتسشن  نانآ  نیمک  رد  يدایز  نانزهار  تسا و  بیـشن  زارف و  رپ  یگدنز 
زا ار  ناشنادـنزرف  دوخ  ياه  یئاـمنهار  اـه و  تحیـصن  اـب  هنیمز  نیا  رد  تسا  مزـال  دـنا ،  هتخودـنا  هنیمز  نیا  رد  یبراـجت  دـنا و  هدیـشچ 

ار هنازرف  نابرهم و  ردپ  کی  ياه  تحیصن  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دنیامن .  يریگولج  فارحنا  اطخ و  هار  ندومیپ 
نیا زا  یئاهزارف  اـج  نیا  رد  دـنک .  یم  یفرعم  نادـنزرف  نیدـلاو و  يارب  وگلا  هوسا و  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک و  لـقن  شا  یمارگ  دـنزرف  هب 

وا هک  یلاح  رد  شدنزرف  هب  نامقل  میظع ؛  مللظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشت  ینب ال  ای  میناوخ :  یم  مه  اب  نامقل  هروس  زا  ار  هناقفـشم  حیاصن 
نم ۀـبح  لاقثم  کت  نا  اهنا  ینب  ای  تسا .  یگرزب  ملظ  كرـش ،  هک  هدـم  رارق  ادـخ  ياـتمه  ار  يزیچ  مرـسپ !  تفگ :  درک  یم  هظعوم  ار 

 ) یلدرخ هناد  ینیگنس  هزادنا  هب  رگا  مرـسپریبخ !  فیطل  هللا  نا  هللا  اهب  تءای  ضرءالا  یفوءا  تاوامـسلا  یف  وءا  ةرخـص  یف  نکتف  لدرخ 
 ( باسح يارب  تمایق  رد  ار (  نآ  دنوادخ  دریگ ،  رارق  نیمز  اهنامسآ و  زا )  يا  هشوگ  رد (  ای  یگنـس  لد  رد  و  دشاب ،  دب )  ای  کین  راک 

مزع نم  کلذ  نا  کباصءا  ام  یلع  ربصا  رکنملا و  هنا  فورعملاـب و  رما  ةولـصلا و  مقءا  ینب  اـی  تسا !  هاـگآ  قیقد و  دـنوادخ  دروآ ؛ یم 
زا نیا  هک  شاب  ابیکـش  دـسر  یم  وت  هب  هک  یبیاـصم  ربارب  رد  و  نک ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  راد ،  اـپ  رب  ار  زاـمن  مرـسپرومءالا ! 
زا ییانتعا  یب  اب  مرـسپ )  روخف (  لاتخم  لک  بحی  هللا ال  نا  احرم  ضرءالا  یف  شمت  سانلل و ال  كدخ  رعـصت  و ال  تسا !  مهم  ياهراک 
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نم ضضغا  کیشم و  یف  دصقا  و  درادن .  تسود  ار  يرورغم  ربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ورم  هار  نیمز  رب  هنارورغم  و  نادرگم ،  يور  مدرم 
مالسلا هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  نزم .  دایرف  زگره  هاکب و  دوخ  يادص  زا  نک ؛  تیاعر  ار  لادتعا  نتفر ،  هار  رد  مرـسپ   ( 180 کتوص ( ؛ 
یگدنز حیحص  هار  ندومیپ  رد  وا  هدرک و  یئامنهار  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  شا  یمارگ  دنزرف  اشگ ،  هار  یـشرافس  کی  رد  زین 

ادـخ نامرف  رد  هتـسویپ  هک  نیا  منک و  یم  شرافـس  اوقت  تیاعر  هب  ار  وت  مزیزع !  دـنزرف  يا  دـیامرف :  یم  نآ  زاغآ  رد  دـنک و  یم  يراـی 
نآ هتشررس  رگا  تسا ؟  ادخ  اب  وت  هطبار  زا  نئمطم  يا  هلیسو  هچ  ینز ،  گنچ  وا  نامـسیر  هب  ینک و  هدنز  ادخ  دای  اب  ار ،  تلد  یـشاب و 
هب نیقی  اب  ار  دوخ  ناج  ناریمب ،  مارح  هب  ییانتعا  یب  اب  ار  سفن  ياوه  نک ،  هدنز  وکین  ياهدـنپ  هظعوم و  اب  ار  تلد  يریگ .  تسد  رد  ار 

تالوحت یـسررب  اب  نک ،  مارآ  ار  تدوخ  گرم  دای  اب  و  شخب ،  یئانـشور  شناد  تمکح و  رون  اـب  و  زاـس ،  دـنمورین  یهلا  ياـه  شزرا 
وا رب  ار  ناگتـشذگ  خـیرات  ناسرتب ،  ار  وا  زور  بش و  شدرگ  ياه  یتشز  و  راگزور ،  ینوگرگد  زا  و  شخب ،  یهاگآ  وا  هب  ایند  راوگان 

( ؟  دـنا هدـمآ  دورف  اجک  رد  هدرک و  چوک  اجک  زا  دـنا ؟  هدرک  هچ  اه  نآ  هک  شیدـنیب  درگب و  ناگتفر  هدـش  ناریو  راثآ  راید و  رد  اـمنب 
 ( 181
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همدقم

یم نیدـلاو  قوقح  هب  لاح  میتفگ و  نخـس  نیدـلاو ،  رب  نادـنزرف  قوقح  یعیبط  مدـقت  تیمها و  رطاـخ  هب  باـتک  نیا  تسخن  شخب  رد 
یحو بتکم  رد  هک  يروط  نامه  ار  ناشنادنزرف  قوقح  دنشاب و  انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  ناردام  ناردپ و  رگا  هک  نیا  هب  ناعذا  اب  میزادرپ 
وحن هب  دوخ  فیاظو  هب  هتـشامگ و  تمه  ناشنیدـلاو  قوقح  ماجنا  هب  الباقتم  زین  حـلاص  نادـنزرف  انئمطم  دـنناسرب ،  ماجنا  هب  دـنا  هتخومآ 

تـسا یهیدب  دنوش ،  هجوت  یب  نآ  دروم  رد  دنزادرپن و  ناشدالوا  حیحـص  تیبرت  هب  ناردام  ناردپ و  رگا  اما  دومن .  دنهاوخ  لمع  نسحا 
قبط ار  نانآ  دننکن و  ار  نادنزرف  قوقح  تیاعر  ردام  ردپ و  رگا  دنـشاب .  هتـشاد  دوخ  هتفاین  تیبرت  ياه  هچب  زا  يراظتنا  نادنچ  دیابن  هک 

روصت هاگ  چیه  هک  دنوش  وربور  یلئاسم  اب  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دـنهدن  شرورپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلاع  میلاعت  مالـسا و  گنهرف 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  مهم ،  نیا  هب  يراگنا  لهـس  یهجوت و  یب  رثا  رد  هک  يردـپ  يزیگنا  مغ  ناتـساد  هعلاطم  دـنا .  هدرک  یمن 
سپ ار  اه  هچب  مرسمه ،  رارصا  اب  درک ،  یم  لقن  یمرتحم  درم  هدش  شومارف  ردپ  دزاس .  یم  رت  نایامن  ار  عوضوم  حرط  ترورض  تسا ، 
دوب یتمحز  ره  اب  لاس  دنچ  فرظ  رد  متشادن  راک  نیا  هب  يدایز  لیامت  اصخش  هک  نیا  اب  مداتـسرف .  ندنل  هب  ییادتبا  تالیـصحت  نایاپ  زا 
مدـش ممـصم  هتـشذگ  لاس  متخاس .  یم  ایهم  گنرف  راید  رد  ار  اه  نآ  یتحار  شیاسآ و  لـئاسو  دوخ  لاـیخ  هب  مدرک و  یم  مهارف  یلوپ 

ود یکی  هب  مداد و  عالطا  اه  هچب  هب  افارگلت  ار  بتارم  البق  منکب ،  ندنل  هب  يرفس  اه  نآ  یلیصحت  عضو  هب  یشکرس  اه و  هچب  رادید  يارب 
هب ندنل  هاگدورف  رد  امیپاوه  هک  دیسر  ارف  یتعاس  يراب  مدرک  ربخ  ار  مدورو  تعاس  دوخ و  دصق  دندوب ،  ندنل  رد  هک  مه  ناتسود  زا  رفن 
زا يرثا  رتمک  مدرک  یم  وجتـسج  رتشیب  هچ  ره  هنافـسءاتم  مدرک ،  یم  هاگن  فارطا  هب  اه  یمـشچ  رون  ندید  قوش  هب  نم  تسـشن و  نیمز 

مدیسرپ میاه  هچب  زا  یتحاران  اب  دمآ ،  مفرط  هب  دید و  ارم  دوب  علطم  مدورو  تعاس  زا  مه  وا  هک  نایانشآ  زا  یکی  هرخالاب  ات  دوب ،  اه  هچب 
شدرگ رد  زور  هد  لقادح  نوچ  دیوشن  اه  نآ  رظتنم  هک  مناسرب  امـش  عالطا  هب  دنتفگ  نم  هب  دـنور و  یم  کین )  کیپ  زورما (  تفگ :  ، 

هچب ندید  يارب  هار  رتمولیک  نارازه  نم  ياو  يا  هک :  دش  دمجنم  مقورع  رد  نوخ  ربخ  نیا  ندینش  ضحم  هب  دوب .  دنهاوخ  یعمج  هتـسد 
هک مدیـسرپ  دوخ  تسود  زا  ما و  هدشن  عناق  همه  نیا  اب  دنا ،  هتفر  شدرگ  هب  میآ  یم  نم  دنتـسناد  یم  هک  نیا  اب  اه  نآ  ما و  هدرک  یط  اه 

نکمم مینک  هلجع  رگا  تسین ،  نهآ  هار  ات  يدایز  هلـصاف  نوچ  هلب ،  تفگ  متـسود  ریخ !  ای  دراد  ناکما  ناشتکرح  زا  لبق  اـه  نآ  ندـید 
هچب هک  یلحم  اقافتا  میدومن  تکرح  دـصقم  فرط  هب  تشاد  متـسود  هک  یلیبموتا  اب  دـیوش .  قفوم  اه  نآ  ندـید  هب  تکرح  زا  لبق  تسا 
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تقد واکجنک  مشچ  اب  دوشب .  هطوحم  نآ  دراو  یـسک  داد  یمن  هزاجا  سیلپ  دوب و  دورولا  عونمم  دندوب  هدرک  عامتجا  لحم  نآ  رد  میاه 
اب نم  دمآ :  دوجو  هب  يا  هنحص  هچ  دینک  یم  لایخ  امـش  میدید ،  دندوب  راطق  هب  ندش  راوس  مزاع  هک  یعقوم  تسرد  ار  اه  هچب  میدرک و 
یم شـشوک  مه  اه  نآ  هک  یلاح  رد  مدیود ،  اه  هچب  فرط  هب  تعرـس  اب  سیلپ  روتـسد  یتح  تاررقم  هب  هجوت  نودـب  مامت و  بارطـضا 
یم هیرگ  قوش  طرف  زا  نم  درک  یقالت  مه  اب  ام  نامـشچ  هک  یماگنه  دـنوشب .  راطق  راوس  رتدوز  هتفرگ و  یـشیپ  دوخ  ياـقفر  زا  دـندرک 

سیلپ مدش .  بوکخیم  دوخ  ياج  رد  نم  دمآ و  رد  تکرح  هب  راطق  دندرک .  نم  اب  ياب )  ياب ،  تسد (  هراشا  اب  طقف  اه  هچب  یلو  مدرک 
هار اه  تدم  هک  دـنراد  يردـپ  هک  دـنا  هدرک  شومارف  الـصا  اه  هچب  نیا  دـیامن ،  مبلج  تاررقم  تیاعر  مدـع  تلع  هب  هک  مراظتنا  رد  مه 

متسه يزاس  لوپ  نیشام  هکلب  مرادن ،  ار  یقرش  ردپ  مکح  اه  نآ  يارب  رگید  نم  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  دعب  هدیـسر و  اه  نآ  هب  ات  هدومیپ 
عورـش زا  سپ  مدـش .  سیلگنا  رد  فالخ  هاگداد  مزاع  نامیـشپ  هدرـسفا و  لد  اب  متـسرفب .  ررقم  عقوم  رد  ار  اـه  نآ  هناـیهام  یتسیاـب  هک 

تئیه زا  ار  لا  ؤس  نیمه  دـعب  دـیراد و  دـنزرف  امـش  ایآ  مدیـسرپ :  هاگداد  سیئر  زا  ادـتبا  منک :  عاـفد  مدوخ  زا  متفرگ  میمـصت  همکاـحم 
منادنزرف زا  يرود  اه  لاس  زا  سپ  نم  هک :  مداد  حرـش  نانآ  هب  ار  دوخ  ناتـساد  دنداد ،  تبثم  خساپ  یگمه  هک  یماگنه  مدرک .  هفـصنم 

رد اه  لاس  هک  دوب  يردپ  هکلب  مدـیود  اه  نآ  فرط  هب  هک  مدوبن  نم  نیا  یلو  هدوب  عونمم  اج  نآ  هب  دورو  هک  مدـید  یلحم  رد  ار  اه  نآ 
رد ردپ  نیا  تسا و  هتخومآ  يرگید  بادآ  شنادنزرف  هب  امش  طیحم  هک  دوبن  علطم  دوب و  هدروخ  رگج  نوخ  دوخ  نادنزرف  ندید  قایتشا 
هب ارم  هرخالاب  نانآ  تسا .  هدومن  اپورا  هناور  شیپ  لاس  دـنچ  وا  هک  دنتـسه  ام  نامه  شیاه  هچب  تسا  هدرک  یم  ناـمگ  زونه  دوب  هابتـشا 

رظنم زا  ار  نیدلاو  قوقح  لصف  دنچ  یط  رد  اج  نیا  رد  لاح  ره  هب   ( 182 دندرک ( .  همیرج  هتخانش و  مرجم  تاررقم  فالخ  لمع  تلع 
ملاس حـلاص و  یلـسن  میناوتب  هک  نآ  دـیما  هب  مینک ،  یم  هراشا  نانآ  نیرت  مهم  هب  هدرک و  یـسررب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  تایآ 

 . میئامن انشآ  ردام  ردپ و  لابق  رد  ناشفیاظو  هعماج و  رد  دوخ  شقن  يافیا  هب  ار  نانآ  هداد و  شرورپ 

ردام ردپ و  قوقح  تیمها  لوا :  لصف 

یهلا ناربمایپ  مامت  طسوت  هب  تفای  موادـت  رـشب  لسن  اوح  مدآ و  ترـضح  زا  دـیرفآ و  ار  ناسنا  هک  تسخن  زور  نامه  زا  لاـعتم  دـنوادخ 
نیا هب  تاـیآ  زا  یخرب  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دومن .  مـالعا  نادـنزرف  هب  ار  ناـنآ  میظع  قوقح  هدرک و  ناـیب  ار  رداـم  ردـپ و  تلزنم  ماـقم و 

دراذگ و یم  شیامن  هب  دـشاب  یم  رـشب  قوقح  روشنم  نیرتزراب  تقیقح  رد  هک  ار  یقالخا  شزومآ  نیرت  یلاع  هدومن و  حیرـصت  تقیقح 
لیئارـسا ال ینب  قاثیم  انذخءا  ذا  و  دیامرف :  یم  هدرک و  نایب  تسا  یهلا  نایدا  فده  نیرتالاب  هک  دـیحوت  رانک  رد  ار  ردام  ردـپ و  قوقح 

دیئامن ناسحا  یکین و  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا   ( 183 اناسحا (  نیدلا  ولاب  هللا و  الا  نودبعت 
واایـصع ارابج  نکی  مل  هیدـلاوب و  ارب  و  هک :  دراد  یم  مالعا  هدوتـس و  ردام  ردـپ و  قوقح  تیاعر  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  يایحی  نینچ  مه  و  . 

مامت راختفا  اب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  و  دوبن .  درمتم  نامرفان و  زگره  دوب و  راتفرشوخ  راکوکین و  شردام  ردپ و  هب  تبـسن 
و دینادرگن .  یقش  رابج و  هداد و  رارق  راک  وکین  مردام  هب  تبسن  ارم  دنوادخ   ( 184 ایقش (  ارابج  ینلعجی  مل  یتدلاوب و  ارب  و  دیوگ :  یم 

دندوب هدنز  شردام  ردپ و  رگا  هک  درک  یم  وزرآ  دوب  مورحم  ردام  ردپ و  تمعن  زا  نوچ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیاهن  رد 
هدرک و هراـشا  نیدـلاو  مهم  قوـقح  هب  يددـعتم  تاـیآ  رد  نآرق   ( 185 درک ( .  یم  بـلج  ار  ناـنآ  تیاـضر  هدرک و  تمدـخ  ناـنآ  هـب 
 : دیامرف یم  هداد و  رارق  دیحوت  زا  دعب  ار  نیدلاو  هب  یکین  ءاسن ،  هروس  رد  هلمج  زا  دنک .  یم  توعد  نانآ  تیاعر  هب  ار  دهعتم  نادـنزرف 

بحاصلا بنجلا و  راجلا  یبرقلا و  يذ  راجلا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذب  انسحا و  نیدلا  ولاب  ائیش و  هب  اوکرشت  هللا و ال  اودبعا  و 
رارق وا  ياتمه  ار  زیچ  چیه  و  دیتسرپب !  ار  ادخ  و   ( 186 اروخف (  الاتخم  ناک  نم  بحی  هللا  نا  مکنامیءا  تکلم  ام  لیبسلا و  نبا  بنجلاب و 

تسود و و  رود ،  هیاسمه  و  کیدزن ،  هیاسمه  و  نانیکسم ،  نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  نینچمه  دینک ؛ یکین  ردام ،  ردپ و  هب  و  دیهدن ! 
يادا زا  و  تسا ( ،  شورف  رخف  ربکتم و  هک  ار  یسک  دنوادخ ،  اریز  دیتسه ؛ اهنآ  کلام  هک  یناگدرب  و  رفس ،  رد  ناگدناماو  و  نیشنمه ، 
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رهم هب  ار  نادنزرف  هدرک و  هراشا  يرگید  قوقح  هب  ءارـسا  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  دراد .  یمن  تسود  دـنز )  یم  زابرـس  نارگید  قوقح 
ياهلاب واریغـص  ینایبر  امک  امهمحرا  بر  لـق  ۀـمحرلا و  نم  لذـلا  حاـنج  اـمهل  ضفخا  و  دـنک :  یم  توعد  نیدـلاو  هب  ياـعد  يزرو و 

 ، دندرک تیبرت  یکچوک  رد  ارم  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  راگدرورپ !  وگب :  و  رآ !  دورف  نانآ  ربارب  رد  فطل ،  تبحم و  زا  ار  شیوخ  عضاوت 
لقن هب  یلک  روط  هب  تسخن  ام  هک  دوش  یم  هدـید  ینید  نوتم  رد  یناوارف  بلاـطم  نیدـلاو  قوقح  دروم  رد  هد !  رارق  ناـشتمحر  لومـشم 

زا نیدلاو  قوقح  درک .  میهاوخ  هراشا  نیدلاو  قوقح  زا  يرامـش  هب  يدـعب  لصف  رد  هاگ  نآ  میزادرپ ،  یم  هطبار  ننیا  رد  ثیدـح  دـنچ 
شراـگدرورپ هب  صخـش  قـیمع  تفرعم  زا  رداـم  ردـپ و  هب  یکین  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  رظنم 

ردپ و هب  یکین  زا  رت  کیدزن  رت و  عیرـس  لاعتم ،  راگدرورپ  تیاضر  هب  دنزرف  کی  ندناسر  رد  یتدابع  چـیه  اریز  دریگ ،  یم  همـشچرس 
ادخ و نید  هار  رد  ردام  ردپ و  هک  یطرـش  هب  دوش  یم  یـشان  ادخ  قح  زا  نیدـلاو  قوقح  هک  نوچ  تسین ،  ادـخ  رطاخ  هب  ناملـسم  ردام 

يوس هب  تعاط  زا  رـش و  يوس  هب  ریخ  هار  زا  ار  ناشدنزرف  هاگ  چیه  يردام  ردـپ و  نینچ  نوچ  دنـشاب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنس 
هک نانچ  مه  امن ،  لمحت  ار  نانآ  ياه  یتحاران  تیذا و  نک !  تمیالم  ارادـم و  ناـنآ  اـب  ترـشاعم  رد  سپ  دـننک ،  یمن  توعد  نایـصع 
وت هداد  تعـسو  وت  هب  لاعتم  دـنوادخ  نانچمه  كاشوپ  كاروخ و  رد  و  دـندیرخ ،  ناج  هب  یکدوک  نارود  رد  ار  وت  تیذا  رازآ و  ناـنآ 

میظعت تقیقح  رد  نیا  هک  ربم ،  رتالاب  نانآ  يادص  زا  ار  تیادص  نادرگ ،  یم  رب  نانآ  زا  ار  تا  هرهچ  هدم ،  رارق  هقیـضم  رد  ار  نانآ  مه 
ماما ياعد   ( 187 دنک ( .  یمن  عیاض  ار  ناراک  وکین  شاداپ  دنوادخ  هک  انامه  شاب ،  فیطل  مرن و  وگب و  نخـس  وکین  نانآ  اب  تسادخ و 
نیرت ناـبرهم  يا  هد ،  یـصاصتخا  تیوس  زا  دورد  دوـخ و  تمارک  هب  ارم  رداـم  ردـپ و  اـهلاراب !  رداـم  ردـپ و  يارب  مالـسلا  هیلع  مراـهچ 

همه نتخومآ  و  نک ،  ماهلا  نم  هب  تسا  مزال  نم  رب  ناشیا  هرابرد  هچ  نآ  نتـسناد  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  ادنوادخ !  نانابرهم . 
هب تبـسن  هد !  مقیفوت  و  ریگراک ،  هب  يا  هدرک  ماهلا  هنیمز  نیا  رد  هچ  نآ  هب  ارم  هاگ  نآ  اـمن ،  مهارف  میارب  تساـک  مک و  یب  ار  تاـبجاو 
زا مندـب  ناـکرا  دورن و  متـسد  زا  يا  هداد  میلعت  نم  هب  هچ  نآ  زا  يزیچ  نتـسب  راـک  هب  اـت  منک ،  مادـقا  یهد  یم  تریـصب  نم  هب  هـچ  نآ 

دوخ ناطلـس  تبیه  ناسب  مردام  ردـپ و  تبیه  زا  هک  نک  نانچ  ادـنوادخ !  دـنکن .  ینیگنـس  ساسحا  يا  هدومرف  ماهلا  نم  هب  هک  یتمدـخ 
تذـل زا  مرظن  رد  ار  نانآ  اب  يراتفر  شوخ  نانآ و  زا  تعاـطا  و  میاـمن ،  یکین  ناـبرهم  يرداـم  نوچ  ود  ره  هب  و  مشاـب ،  كاـنمیب  هماـک 

رب ار  ناـشیا  هتـساوخ  اـت  نادرگ ،  رتاراوگ  ما  هنـشت  هقئاذ  رد  اراوگ  تبرـش  زا  ما  هنیـس  يارب  رت و  نیریـش  مدولآ  باوـخ  مشچ  رد  باوـخ 
دـشاب كدنا  دنچ  ره  دوخ  هرابرد  ار  ناشیا  یبوخ  و  مراد ،  مدقم  دوخ  يدنـسرخ  رب  ار  نانآ  يدنـسرخ  و  مهد ،  حـیجرت  مدوخ  هتـساوخ 
مراتفگ و  نک ،  میالم  نانآ  رضحم  رد  ار  میادص  ادنوادخ !  مرامش .  مک  دشاب  رایـسب  دنچ  ره  نانآ  هرابرد  ار  دوخ  ییوکین  و  منیب ،  دایز 

راتفر شوخ  ود  ره  هب  تبسن  ارم  و  زاس ،  نابرهم  اه  نآ  رب  ار  مبلق  و  نک ،  مرن  نانآ  هب  تبـسن  ار  میوخ  قلخ  و  امرف ،  دنیاشوخ  نانآ  رب  ار 
وکین شاداپ  دنتـشاد  یمارگ  ارم  هک  نآ  لباقم  رد  امرف و  تیانع  وکین  يازج  نم ،  تیبرت  ساپ  هب  اه  نآ  هب  ادـنوادخ !  هد .  رارق  زوسلد  و 

نم بناج  زا  رگا  ادـنوادخ !  رادـب .  ظوفحم  ناشیا  قح  رد  دـنا ،  هدرک  لمحت  نم  هب  تبـسن  یکدوک  رد  هک  ار  یجنر  ره  و  اـمرف ،  اـطع 
زا نانآ  ندش  كاپ  بجوم  ار  همه  هتفر  نیب  زا  نم  هلیـسو  هب  نانآ  زا  یقح  ای  دنا ،  هدید  يدـنیاشوخان  نم  زا  ای  هدیـسر ،  نانآ  هب  يرازآ 

اراگدرورپ ینک .  یم  لیدبت  یبوخ  هب  ربارب  نیدنچ  اب  ار  اه  يدب  هک  يا  هد ،  رارق  ناشتانسح  ینوزفا  ناشماقم و  يدنلب  هیام  ناشناهانگ و 
زا ای  دنا  هدرک  عیاض  نم  زا  ار  یقح  ای  دـنا ،  هدومن  يور  هدایز  نم  هب  تبـسن  یلمع  رد  ای  دـنا ،  هتفر  نوریب  هزادـنا  زا  نم  راتفگ  رد  رگا  ! 

و مداد ،  رارق  اه  نآ  رب  ناسحا  هیام  ار  نآ  و  مدیشخب ،  نانآ  هب  ار  دوخ  قح  نیا  نم  دنا ،  هدومن  یهاتوک  نم  هرابرد  يردام  ردپ و  هفیظو 
رد ار  نانآ  و  منک ،  یمن  مهتم  ار  نانآ  دوخ ،  هب  تبـسن  نم  هک  اریز  يرادرب ،  ناـنآ  شود  زا  ار ،  نآ  لاـبو  رزو و  هک  مهاوخ ،  یم  وت  زا 
نم رب  نانآ  قح  تیاعر  ادنوادخ !  متسین .  یـضاران  دنا ،  هداد  ماجنا  ما  هرابرد  هچ  نآ  زا  مناد و  یمن  راگنا  لهـس  مدوخ  قح  رد  ینابرهم 

ای منک ،  صاـصق  لدـع  يور  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  نم  رب  ناـش  تمعن  و  رت ،  نیرید  نم  هب  تبـسن  ناـشناسحا  و  رت ،  بـجاو 
هدرک يرپس  نم  تیبرت  رد  هک  ینالوط  راگزور  سپ  منک  نینچ  رگا  نم !  يادخ  يا  منک ،  راتفر  دنا  هدومن  هچ  نآ  دننام  ناشیا  هب  تبـسن 
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شیاشگ نم  یگدـنز  هب  ات  دـنتفرگ ،  گنت  دوخ  رب  هک  همه  نآ  و  دـنا ،  هدومن  لـمحت  نم  يرادـهگن  رد  هک  يداـیز  ياـه  جـنر  و  دـنا ، 
هدهع رب  اه  نآ  زا  هک  ار  یقوقح  مناوت  یمن  نم  و  دنناتسب ،  نم  زا  ار  دوخ  قح  دنناوتب  مردام  ردپ و  هک  تاهیه !  دوش ؟  یم  هچ  دنـشخب ، 

زا هک  یـسک  نیرتهب  يا  هد !  يرای  ارم  و  تسرف ،  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ  مهد  ماجنا  ار  نانآ  تمدـخ  هفیظو  و  میامن ،  ناربج  مراد 
متس نانآ  رب  هک  نآ  نودب  همه  هک  زور  نآ  رد  دندروآ ،  یم  يور  وا  هب  هک  يا  هدننک  تیاده  يا  هد ،  قیفوت  ارم  و  دنیوج ،  یم  يرای  وت 

تسرف و دورد  وا  لسن  وا و  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ !  هدـم .  رارق  دـنردام ،  ردـپ و  قاع  هک  نانآ  هرمز  رد  ارم  دـننیب ،  یم  شاداپ  دوش ، 
نیرت نابرهم  يا  نادرگ ،  صوصخم  يا  هداد  زایتما  نآ  هب  ار  تنامیا  اب  ناگدـنب  نارداـم  ناردـپ و  هک  يزیچ  نیرتهب  هب  ار  مرداـم  ردـپ و 

دمحم و رب  ادوبعم !  رادـم .  رود  مبلق  هحفـص  زا  مزور ،  تاعاس  بش و  تاقوا  رد  میاهزامن و  تابیقعت  رد  ار  نانآ  دای  اهلاراب !  نانابرهم . 
لومشم دنا ،  هتـشاد  نم  قح  رد  هک  ییاه  یبوخ  رطاخ  هب  ار  نانآ  زرمایب و  مراد  نانآ  يارب  هک  ییاعد  تکرب  هب  ارم  تسرف و  دورد  شلآ 

تمارک يراوگرزب و  اب  ار  نانآ  و  وش ،  دونـشوخ  یمتح  روط  هب  نانآ  زا  نم  يرگ  یجنایم  تعافـش و  هب  و  هد ،  رارق  دوخ  یمتح  شزرمآ 
هد و رارق  نم  عیفش  ار  ناشیا  سپ  يدیزرمآ  نم  زا  شیپ  ار  مردام  ردپ و  رگا  ادنوادخ !  ناسرب .  نیرب  تشهب  رد  ناشدوصقم  لزنمرـس  هب 
ترفغم و هاگیاج  و  تمارک ،  يارـس  رد  تا  ینابرهم  وترپ  رد  ات  امنب  ناشیا  عیفـش  ارم  سپ  يداد  رارق  شزرمآ  دروم  نانآ  زا  لبق  ارم  رگا 

 ( 188 ینانابرهم ( .  نیرت  نابرهم  وت  یتسه و  نیرید  تمعن  گرزب و  لضف  بحاص  وت  هک  اریز  میئآ ،  درگ  تتمحر 

نیدلاو قوقح  زا  يرامش  مود :  لصف 

همدقم

يرامـش هب  شخب  نیا  رد  تسا و  هدش  روظنم  یقوقح  زین  نیدلاو  يارب  الباقتم  هدش  نیعم  یقوقح  نادـنزرف  يارب  هک  نانچ  مه  مالـسا  رد 
يالتعا يوس  هب  ار  دوخ  هعماج  قوقح  نیا  تیاعر  اب  هدش و  انشآ  دراوم  نیا  اب  هک  نیا  دیما  هب  میزادرپ  یم  نآ  دراوم  نیدلاو و  قوقح  زا 

 . میهد قوس  یگنهرف  يونعم و 

ردام قوقح   1

حیضوت

یقیقح تلزنم  ماقم و  ابیز  هلمج  کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  مالـسا  گنهرف  رد  ردام 
 : دـیامرف یم  رگید  يا  هلمج  رد  تسا و  نارداـم  ياـپ  ریز  تشهب   ( 189 تاهمءالا ( ؛  مدـقءا  تحت  ۀـنجلا  دـنک :  یم  نایب  نینچ  ار  ردام 

ناهج ربهر  گرزب  نانخس  نیا  تسا .  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  ناردام  ياپ  ریز   ( 190 ۀنجلا (  ضایر  نم  هضور  تاهمءالا  مادقءا  تحت 
دنک میرکت  ار  دوخ  ردام  دیاب  دبای ،  تسد  یناسنا  تاماقم  نیرت  یلاع  هب  دهاوخب  سک  ره  ینعی  تسا ،  ردام  ماقم  میرکت  تیاهن  مالسا ، 

نآ فیـصوت  دنک  یم  نآرق  هک  ار  یتشهب  نآ  تسا  ردام  ياعد  زا  تعامج  نیا  دـنراد  هچ  ره  تسا  ردام  ياپ  كاخ  نامیا  لها  يوربآ  . 
يراکادـف و يزوسلد ،  هدرب  الاب  همه  نیا  ار  ردام  ماقم  هک  یلماوع  زا  یکی  دـیاش  نارک  یب  رهم  تسا  ردام  ياپ  ریز  اتفگب  نآرق  بحاص 
 : تسا هدیـشک  ریوـصت  هب  نینچ  ار  ناـیاپ  یب  تبحم  قـیمع و  فـطاوع  قوذ ،  شوـخ  يارعـش  زا  یکی  تسا .  هدوـب  رداـم  نارک  یب  رهم 

بـش زور و  هاوخ  دوخ  رورـش و  تشاد  رـسپ  کی  رمع  لصاح  زا  رهوش و  یب  نز  هاجنپ  زا  نوزف  دوب  وا  رمع  لاوحا  ناشیرپ  ریپ و  يردام 
دناتـس هک  دمآ  یبش  هاگ  هب  هاگ  رز  هتـسب  هرگ  کی  ریپ  ردام  رب  هب  وا  دوب  هدید  هاج  تزع و  فرـش و  زا  ربخ  یب  شیوخ  یـشاب  وا  یپ  رد 

رهب دـنزرف  يا  ارم  تسا  هریخذ  نیا  هانگ  تسا ،  هانگ  هک  ور  ور ،  تفگ ،  ابا  درک  رز  نداد  زا  ردام  هابت  ياـه  لـمع  فرـص  دـنکب  رز  نآ 
هاتوک شتسد  وچ  هراچ  زا  دوب  درک  نویش  رسپ  روج  زا  ردام  هاوخن  هاوخ  رز ،  هتسب  هرگ  نآ  دریگ  ات  رسپ  دروآ  هلمح  هللا  ءاش  نا  تیداماد 
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هاچ رد  درب  هار  هب  داـتفیب  شود و  رـس  رب  تفرگب  رداـم  رکیپ  ناـج  همین  هایـس  تشگ  شخر  هک  نادـنچ  تخـس  رداـم  يولگ  درـشفا  رـسپ 
راز و هلان  دـمآ  شـشوگ  هب  هاچ  هت  زا  هاگن  هاچ  هت  هب  دـیامن  ات  وا  هعقاو  زا  سپ  ریزارـس  دـش  هاگآ  سک  دوشن  تیاـنج  زک  دـنکفا  یقیمع 

هتفگ ناوارف  نانخـس  رداـم  نارک ،  یب  رهم  دروم  رد  یلب ،   ( 191 هاچ ( !  رد  یتفین  دـنزرف  هآ !  دوب  نیا  ردام  هتفگ  نیرخآ  هاـگان  ینیزح 
دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دهاکن .  رهم  ار  ردام  دشاب ،  رهم  یب  دنزرف  دنچ  ره  دیوگ :  یم  یسراف  لثملا  برض  کی  تسا .  هدش 

وا داد .  اذغ  شناج  هریـش  لد و  هویم  زا  ارت  درک و  لمح  يرادهگن و  دوخ  محر  رد  هام  نیدنچ  ارت  وا  ینادب ،  هک  تسا  نآ  تردام  قح  : 
دشاب هنشت  دوخ  یشاب ،  ریس  وت  دنامب و  هنـسرگ  شدوخ  هک  تشادن ،  یکاب  تفرگ .  راک  هب  وت  يرادهگن  ظفح و  يارب  ار  شدوجو  مامت 
باوخ زا  وا  یشاب .  نیـشن  هیاس  وت  دشاب و  باتفآ  لباقم  رد  شدوخ  یـشاب ،  هدیـشوپ  سابل  وت  دشاب و  هنهرب  شدوخ  یماشایب ،  بآ  وت  ، 

درک ظفح  ناتسمز  يامرس  ناتسبات و  يامرگ  زا  ارت  وا  تخاس .  راومه  دوخ  رب  ار  یباوخ  یب  جنر  دیشوپ و  مشچ  وت  رطاخ  هب  دوخ  نیریش 
تردام يراذگ  رکـش  یئاناوت  تردق و  وت  هک  ینادب  دیاب  یـشاب .  وا  نآ  زا  وت  دشاب و  هتـشاد  ارت  هک  درک ،  لمحت  ار  اهجنر  نیا  همه  وا  . 

المع دوب و  نینچ  زین  دوخ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   ( 192 دهد ( .  تقیفوت  وا  قح  ءادا  رب  دنک و  يرای  ارت  دنوادخ  هکنآ  رگم  يرادـن ،  ار 
هرفس کی  رس  تردام  اب  ارچ  ینامدرم  نیرتراکوکین  زا  هک  وت  دندیـسرپ :  ترـضح  نآ  زا  هک  یماگنه  دیزرو  یم  مامتها  ردام  قوقح  هب 
رادقم نیمه  هب  تساوخ و  یم  ار  نآ  مردام  هک  دریگ  یشیپ  يا  همقل  هب  متسد  هتـسنادن  مسرت  یم  هک  تهج  نآ  زا  دومرف :  ینیـشن ؟  یمن 

 ( 193 مشاب ( !  هدرک  راتفر  وا  لد  شهاوخ  فالخ  رب 

ردام ماقم  يرترب 

هراشا دروم  دنچ  هب  اج  نیا  رد  تفای .  ناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نخـس  هریـس و  رد  یناوارف  بلاطم  ردام ،  دنمجرا  ماقم  دروم  رد 
هب هللا !  لوسر  اـی  تشاد :  هضرع  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روضح  هب  يدرم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مینک :  یم 

ربمایپ دیـسرپ .  موس  راب  يارب  تردام .  هب  دومرف :  نآ ؟  زا  دـعب  دیـسرپ :  درم  ترداـم .  هب  دومرف :  منک ؟  یکین  مناگتـسب  زا  کـی  مادـک 
هیلع داجس  ماما  زا   ( 194 تردـپ ( .  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراهچ  تبون  رد  تردام .  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نم ادـخ !  لوسر  يا  تشاد :  راـهظا  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روضح  هب  يدرم  دوـمرف :  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسه ؟  میارب  شزرمآ  دیما  ایآ  ما ،  هدرکن  يراذگ  ورف  یهانگ  چیه  ماجنا  زا  متـسه و  راک  تیـصعم  يدرم 
وا اب  ورب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  هدـنز  مردـپ  طقف  تفگ :  درم  دنتـسه ؟  هدـنز  تردام  ردـپ و  اـیآ  دیـسرپ :  هلآ 

اضر ماما   ( 195 دوب ( !  هدـنز  شردام  شاـک  يا  درک :  همزمز  بل  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفر و  درم  نآ  نک .  يراـتفر  شوخ 
مزال زا  یکی  ردام  قح  دومرف :  هطبار  نیا  رد  هدرمـش و  دنزرف  هدـهع  رب  قوقح  نیرت  بجاو  زا  یکی  ار  ردام  قوقح  تیاعر  مالـسلا  هیلع 
سک چیه  هک  دنک  یم  لمح  اه  تدم  ار  دوخ  دنزرف  ردام  اریز  تسا .  نادـنزرف  هدـهع  رب  نآ  يادا  هک  تسا  قوقح  نیرت  بجاو  نیرت و 

هار رد  وا  دنک .  یم  ظفح  دنزگ  زا  تبغر  لیم و  لامک  اب  شدوجو و  مامت  مشچ و  شوگ و  اب  ار  شدـنزرف  دـنک و  یمن  نینچ  يرگید  رب 
وا دوش .  یمن  لمحتم  ار  تامحز  نآ  يرگید  هب  تبسن  سک  چیه  هک  دوش  یم  یتخس  ياه  یتحاران  تامحز و  لمحتم  شیوخ  كدوک 

ار ندوب  سابل  نودب  شدوخ  دوش .  باریس  شدنزرف  اما  دشاب  هنشت  دباوخب .  ریس  شدنزرف  اما  دشاب  هنـسرگ  شدوخ  هک  دوش  یم  یـضار 
وا زا  دیاب  دمارایب .  هیاس  رد  شکدوک  یلو  دشاب  باتفآ  رد  شدوخ  تسا  رـضاح  وا  دناشوپ .  یم  سابل  ار  شدـنزرف  اما  دوش  یم  لمحتم 
يو تامحز  لقادح  ناربج  یئاناوت  امش  هچرگ  دومن .  يراتفر  شوخ  يراذگـساپس و  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  همه  نیا  لباقم  رد 
هللا لوسر  ای  تفگ :  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  يدرم   ( 196 دنک ( .  نات  يرای  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دیرادن ،  ار 
مرب یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  شجئاوح  عفر  يارب  هدرک و  لمح  دوخ  تشپ  رد  ار  وا  دنک  یم  یگدـنز  نم  شیپ  رد  هدـش و  ریپ  مردام  ! 

بدا و لامک  اب  منک .  یم  تظفاـحم  اـه  تیذا  رازآ و  زا  ار  وا  دوخ  تسد  اـب  میاـمن ،  یم  نیمءاـت  ار  يو  ياـهزاین  شیوخ  دـمآ  رد  زا  و 
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اریز هن ،  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ما ؟  هدرک  ناربج  يدودح  ات  ار  يو  تامحز  ایآ  میامن .  یم  راتفر  وا  اب  مارتحا  میظعت و 
وت يارب  رطاخ  تیاضر  اب  ار  تامدـخ  همه  نیا  وا  و  تسا .  هدوب  تا  هراوهگ  وا  شوغآ  و  وت ،  ظفاحم  شیاه  تسد  وت ،  هاگیاج  وا  مکش 

197 يراد ( .  ار  وا  گرم  راظتنا  هک  یلاح  رد  یهد  یم  هئارا  يو  هب  ار  یتامدخ  وت  یلو  ینامب .  هدـنز  وت  هک  درک  یم  وزرآ  داد و  ماجنا 
نم هب  ایادـخ  تشاد :  راهظا  لاعتم  دـنوادخ  اـب  دوخ  تاـجانم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 

لاعتم دنوادخ  یسوم و  نایم  دونـش  تفگ و  نیا  و  ربم )  دای  زا  ارم  منک ( .  یم  شرافـس  مدوخ  هب  ار  وت  دومرف :  دنوادخ  نک .  یـشرافس 
شردام زا  تبظاوم  هب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  دومن ،  شرافـس  تساوخ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  مراـهچ  تبون  رد  دـش .  رارکت  راـب  هس 

لوسر دنراد ؟  يرتشیب  قح  نیدلاو  زا  کی  مادک  دیسرپ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  یـصخش   ( 198 درک ( .  هیصوت 
رد هداد و  ریش  ار  وا  شناتسپ  ود  زا  هدرک ،  لمح  دوخ  مکش  رد  ار  دنزرف  هک  یـسک  نآ  دومرف :  وا  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

قداص ماما  نارای  زا  یعیش و  نیثدحم  زا  یکی  میهاربا  نب  ایرکز  یحیسم  يایرکز  ناتـساد   ( 199 تسا ( .  هدومن  گرزب  ار  وا  شـشوغآ 
مدش فرشم  ادخ  هناخ  هب  مدیورگ و  مالسا  هب  سپس  مدوب و  یحیسم  نم  دیوگ :  یم  دوخ  لاح  حرـش  رد  وا   ( 200 تسا ( .  مالسلا  هیلع 
ماما ما .  هدش  ناملسم  ما و  هدوب  یحیسم  نم  هک  مدیناسر  ضرع  هب  هتشگ و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  جح ،  رفـس  رد  . 
نکل نامیالا و  باتکلا و ال  ام  يردت  تنک  ام  نآرق  هیآ  نیا  متفگ :  یتفریذپ ؟  نآ  هک  يدید  يزایتما  هچ  مالسا  رد  دیسرپ :  مالسلا  هیلع 

هک ار  یـسک  ره  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نآ  اـم  یلو  تسیچ ،  یتـسناد  یمن  ناـمیا  باـتک و  وت   ( 201 ءاشن (  نم  هب  يدـهن  ارون  هاـنلعج 
نم هب  سپس  تسا .  هتخاس  رونم  نآ  تینارون  هب  ار  تبلق  هدومرف و  تیاده  مالـسا  هب  ار  وت  ادخ  دومرف :  ماما  مینک .  تیاده  نادب  میهاوخ 

یقاب تیحیـسم  نیئآ  هب  نم  ناگتـسب  ردام و  ردپ و  هک :  مدـیناسر  ضرع  هب  دومن .  تلئـسم  میارب  ادـخ  زا  ار  يرتشیب  تیادـه  درک و  اعد 
تشوگ اه  نآ  ایآ  دیسرپ :  ماما  مشاب ؟  هتـشاد  یطباور  منک و  یگدنز  اه  نآ  اب  هک  تسا  زیاج  نم  يارب  ایآ  تسا .  انیبان  مردام  دنتـسه و 

وا هب  شاب .  بقارم  تردام  هرابرد  درک :  هفاضا  سپـس  تسا .  عنام  یب  اـه  نآ  اـب  وت  ترـشاعم  دومرف :  هن .  متفگ :  دـنروخ ؟  یم  كوخ 
جح رفـس  زا  نوچ  شاـب .  شنفد  نفک و  راد  هدـهع  تدوـخ  تفر  اـیند  زا  دیـسر و  ناـیاپ  هب  شا  یگدـنز  هاـگره  نک و  ناـسحا  یکین و 

مداد و یم  اذـغ  وا  هب  مدوخ  مدومن .  مردام  هب  تبـسن  يرایـسب  ینابرهم  تفطـالم و  ماـما ،  ناـمرف  قبط  رب  مدیـسر .  هفوک  هب  متـشگزاب و 
تفگ دید  نم  شور  رد  ار  تارییغت  نیا  هک  مردام  مدش .  یم  شتمدخ  راد  هدهع  مدز و  یم  هناش  ار  شرس  مدرک و  یم  بترم  ار  شسابل 

اب يا  هدیورگ  مالـسا  هب  هک  یتقو  زا  هک  دراد  یلیلد  هچ  يدرک ،  یمن  راتفر  روط  نیا  نم  اب  يدوب ،  نم  نید  هب  هک  يراگزور  نآ  رد  وت  : 
نامه وا  ایآ  تفگ :  منک .  راتفر  روط  نیا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  مالـسا  ربمایپ  نادـنزرف  زا  یکی  متفگ :  ینک ؟  یم  تبحم  ردـق  نیا  نم 

زا تاروتـسد ،  نیا  تفگ :  تسا .  اـم  ربمغیپ  رـسپ  وا  دـش و  دـهاوخن  ثوعبم  يربماـیپ  اـم  ربمغیپ  زا  دـعب  هن .  متفگ :  تسا ؟  امـش  ربمغیپ 
وا متخومآ و  هب  ار  مالـسا  هقیرط  نم  موش .  ناملـسم  اـت  نک  ییاـمنهار  ارم  تسا ،  رتهب  نم  نید  زا  وت  نید  تسا و  ناربماـیپ  ياـه  هزومآ 

شیراتسرپ هب  مدوب و  شرتسب  رانک  رد  نم  درک .  ادیپ  یتلاسک  بش  همین  رد  دناوخ و  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  دش .  ناملسم 
رد درک و  رارقا  نانآ  همه  هب  وا  مدرک و  رارکت  نم  نک .  رارکت  میارب  هرابود  ار  مالسا  تاداقتعا  ناج !  رسپ  تفگ  نم  هب  متشاد .  لاغتـشا 

دش و عییشت  یمالـسا  مسارم  قباطم  نیملـسم و  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  شا  هزانج  دعب  زور  دادماب  تسبورف .  ناهج  زا  مشچ  مه  بش  نامه 
هک تسین  هدیشوپ  یمارگ  ناگدنناوخ  رب  هتبلا  هفطاع  یب  ناردام   ( 202 مدرپس ( .  شکاخ  هب  دوخ  تسدب  مدناوخ و  زامن  وا  هزانج  رب  نم 

حلاص نادنزرف  شرورپ  رد  و  دنهد ،  ماجنا  دوخ  ناوت  دـح  رد  ار  يردام  فئاظو  هک  تسا  یناردام  يارب  الاو  قوقح  شرافـس و  همه  نیا 
یلاخ هناش  يردام  تیل  ؤسم  راب  ریز  زا  دوخ ،  هزور  دنچ  شیاسآ  یتحار و  يارب  هک  يا  هفطاع  یب  نانز  هنرگو  دـنرادرب ،  یتبثم  ياهماگ 

یم اهر  ادـخ  ناما  هب  ار  ناشنادـنزرف  یهاو  ياه  هناهب  اب  هدرک و  راذـگاو  هژیو  زکارم  هب  اـی  هدرپس و  نارگید  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هدرک و 
قح رد  یندوشخبان  یملظ  نانآ  هک  ارچ  تسناد ؛  دـنم  هرهب  ار  نانآ  يردام  قوقح  زا  هدرک و  قالطا  ردام  سدـقم  مان  ناوت  یمن  دـننک ، 

یگدنز رد  دـیامنن  دـشر  هفطاع  قشع و  نماد  رد  و  دریگن ،  ارف  ردام  زا  ار  تبحم  رهم و  سرد  هک  یکدوک  دـنراد .  یم  اور  ناشنادـنزرف 
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قشع يرشب و  تالیامت  يدرف و  لقتسم و  تیـصخش  يانعم  هدنیآ  رد  وا  دش .  دهاوخ  یناور  یحور و  تالکـشم  عاونا  راچد  دوخ  هدنیآ 
هکلب دننز  یم  همطل  دوخ  نادـنزرف  تداعـس  هب  اهنت  هن  ناردام  هنوگ  نیا  درک .  دـهاوخن  كرد  ار  نیدـلاو  هب  هژیو  هب  نارگید  هب  هفطاع  و 

اب دنهد .  یم  تسد  زا  دوخ  هدنیآ  یگدنز  رد  ار  يوق  يا  هناوتـشپ  زین  ناشدوخ  دنزاس و  یم  دراو  هعماج  رکیپ  رب  ریذپان  ناربج  يا  هبرض 
اهنآ زا  یـضعب  دنتـسین .  نینچ  نیا  نارداـم  همه  هنافـسءاتم  اـما  میا ،  هدینـش  اـهزیچ  یلیخ  رداـم  تبحم  رهم و  زا  خـیرات  لوـط  رد  هـکنیا 

زا هنومن  دنچ  دننک .  یم  دوخ  نادنزرف  هب  متـس  هنامحر  یب  دنا و  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  یهلا  سدقم  گرزب و  تبهوم  نیا  يردام ،  فطاوع 
نیرتدـب زا  یکی  یـسیلگنا ،  فورعم  دنمـشناد  نتوین :  قاحـسا  میناوخ :  یم  مه  اب  ار  ناهج  ریهاشم  نارداـم  زا  یخرب  یناـسنا  ریغ  راـتفر 

یقلخ دب  رد  زین ،  وا  ردام  درکن .  مه  ریخ  راک  کی  دوخ  رمع  رد  دنیوگ :  یم  درم و  وا  دلوت  زا  لبق  هتفه  دنچ  شردپ  تشاد ،  ار  اهردام 
روهـشم ارـس و  هسامح  رعاش  نوریاـب  درل  رداـم  دیـشک .  باذـع  رایـسب  وا  تسد  زا  هراـچیب  نتوین  دوب و  ماـع  صاـخ و  هرهـش  ترارـش  و 

یم شریقحت  درک و  یم  باترپ  كرسپ  فرط  هب  گنس  وراج و  هتسد  شفک و  هگنل  ابلاغ  تشاد و  یبیرغ  ترفن  شدنزرف  زا  ییایناتیرب ، 
لیدـب یب  هغبان  یچنیواد  درانوئل  ردام  دورب .  هار  تسناوت  یمن  تسرد  تشاد و  یبویعم  ياـپ  هک  دوب  نیا  کـچوک  نوریاـب  هاـنگ  دومن . 

یط ار  یکدوک  نارود  قـالخا ،  دـب  يرداـمان  راـهچ  تسد  ریز  گرزب ،  دـنمرنه  نیا  دومن و  كرت  ار  وا  یکدوک  زا  رنه ،  ملع و  ياـیند 
 . دوب لاوحا  ضیرم  روجنر و  رمع  نایاپ  ات  درک و  ادیپ  داریا  بیع و  شندب  ياضعا  مامت  هک  دروخ  کتک  نآ  تسد  زا  ردق  نآ  وا  دومن . 

بوخ نارسمه  نابرهمان ،  ناردام  ضوع  رد  قفوم  رادمان و  نادرم  نیا  رثکا  هناتخبشوخ  دیزرل .  یم  دوخ  رب  ردام  مان  ندینش  زا  هشیمه  وا 
یقرت و لماوع  نیرت  هدمع  زا  نابرهم ،  نارـسمه  نیا  دـنا و  هدرک  ناربج  ار  ناشناردام  ياهیرهمان  هک  دـنا  هتـشاد  يراکادـف  یمیمـص و  ، 
رد دیاشگ  تمحر  يرد ز  ددنبب  تمکح  رگ ز  ادخ  هک :  تسا  فرعم  نخـس  قادصم  نیا  و   ( 203 دنیآ ( .  یم  رامش  هب  ناشیا  یبایماک 

يرگید

ردپ قوقح   2

ییاه تمعن  نآ  يدوبن و  مه  وت  دوبن  وا  رگا  تسا و  وت  هشیر  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  تردپ  قح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
نیا لباقم  رد  هدرک و  شیاتـس  ار  ادخ  سپ  تسوت .  يارب  اه  تمعن  نیا  همـشچرس  تردپ  هک  نادـب  يدنـسپ  یم  ینیب و  یم  دوخ  رد  هک 

هب یشاب  یـسلجم  ره  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما   ( 204 ادخ ( .  فرط  زا  رگم  تسین  یئورین  چیه  هک  نادـب  امن و  رکـش  تمعن 
دروم رد  هرس )  سدق  يرهطم (  یضترم  دیهش  هللا  تیآ   ( 205 یشاب ( !  هتـسشن  یهاش  تخت  رد  هچرگ  زیخ ،  اپ  هب  تملعم  ردپ و  مارتحا 

زا یکی  منک  یم  ساسحا  مشیدنا ،  یم  میاهراک  دوخ و  يدوجو  رارـسا  هب  هک  یهاگ  دیوگ :  یم  نینچ  شیوخ  تاقیفوت  لماوع  زا  یکی 
یناوارف یکین  مارتحا  تسا ،  هدرک  نم  لاح  لماش  ار  یهلا  فطل  تیانع و  هراومه  هدـش و  ما  یگدـنز  رد  تکرب  ریخ و  ثعاب  هک  لئاسم 

هک اـج  نآ  اـت  یفطاـع ،  يونعم و  هجوت  رب  هوـالع  ما .  هدرک  يراـمیب  ماـگنه  يریپ و  نارود  رد  هژیو  هب  دوـخ  نیدـلاو  هب  هک  تسا  هدوـب 
تدعاسم کمک و  نانآ  هب  یگدنز  جراخم  هنیزه و  رظن  زا  ما ،  یگدـنز  رد  يدام  تالکـشم  یلام و  رقف  دوجو  اب  داد  یم  هزاجا  میئاناوت 

یم رفـس  يرهطم )  ياقآ  هاگداز  نامیرف (  هب  هاگره  دـیوگ :  یم  دروم  نیا  رد  زین  هللا  ۀـمحر  يرهطم  دیهـش  نادـنزرف  زا  یکی  ما .  هدرک 
هب هداوناخ  ناشیا و  ندید  يارب  هک  ار  یماوقا  نآ  زا  سپ  مورب .  ناشردام  ردپ و  لزنم  هب  ادتبا  هک  دنتـشاد  صاخ  دـیکءات  مردـپ  میدرک ، 
هک دندرک  یم  هیصوت  زین  ام  هب  دندیـسوب و  یم  ار  نانآ  تسد  ردام  ردپ و  اب  ندش  وربور  عقوم  رد  دنتفریذپم  دندمآ  یم  خیـش  جاح  لزنم 
راب کی  دیوگ :  یم  هرـس )  سدق  ینیمخ (  ماما  نارای  زا  یکی  یعمج  ياقآ  ردپ  مارتحا  ینیمخ و  ماما   ( 206 میسوبب ( .  ار  ناشیا  تسد 

تیلوئـسم تحت  ياهراک  شرازگ  هئارا  يارب  يروشک  نیلوئـسم  زا  یکی  عقوم  نامه  رد  مدوب ،  هتفر  نارامج  رد  ینیمخ  ماـما  رـضحم  اـب 
شدوخ دـسرب  ماما  روضح  تساوخ  یم  هک  یتقو  دوب ،  هدـمآ  رادـید  هب  شهارمه  هب  زین  وا  هدروخلاس  ردـپ  دـمآ .  ماما  روضح  هب  دوخ ، 

نیا دومرف :  هدومن و  لوئـسم  نآ  هب  یهاگن  ماما  درک .  یفرعم  ار  شردپ  ماما  تمدـخ  هب  فرـشت  زا  سپ  درک  یم  تکرح  ردـپ  زا  رتولج 
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 : دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   ( 207 يدش ( ؟  دراو  يداتفا و  هار  وا  زا  رتولج  ارچ  سپ  دومرف :  ماما  هلب .  تفگ :  دنتسه ؟  امش  ردپ  اقآ 
وا دومرف :  يو  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک .  لا  ؤس  ردپ  قوقح  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یـصخش 

نودب هک  یناسک  زا  یکی   ( 208 دنکن ( .  بسک  مانـشد  نعل و  وا  يارب  دنیـشنن و  وا  زا  لبق  دورن ،  هار  وا  زا  رتولج  دنکن ،  ادـص  مان  اب  ار 
انیقی سک  هس  ياعد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا .  دـنزرف  دروم  رد  ردـپ  ياعد  دریذـپ  یم  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  کش 

هللا ۀمحر  یفاک  دمحا  خیـش  قیفوت  زمر  ردپ  میظعت   ( 209 دنزرف ( .  يارب  ردـپ  ياعد  رفاسم 3  ياعد  مولظم 2  ياعد   1 تسا ؛  باجتسم 
زا یکی  تسا ،  هتـشاد  يرونخـس  هب و  اطخ  هنیمز  رد  يا  هداعلا  قوف  تاقیفوت  هتـشذگ  نرق  مین  رد  هک  یناریا  هزاوآ  رپ  بیطخ  دنمـشناد و 
 ، دوب ملاع  مگرزب  ردپ  هتبلا  تسین ،  مه  ملاع  تسا ،  بساک  کی  مردپ  دیوگ :  یم  دناد و  یم  ردپ  زا  یناد  ردق  ار  شیوخ  تیقفوم  للع 

تسدب یتاقیفوت  شیب  مک و  یهلا  هوق  لوح و  هب  هک  هزورما  مدوب و  وا  لثم  مه  نم  شاک  يا  تسا ،  یبوخ  نیدتم و  مدآ  یلیخ  نم  ياباب 
 ! مسق مالسلا  هیلع  رصع  یلو  هب  مناد .  یم  ردپ  میظعت  میرکت و  وترپ  رد  ردپ و  تامحز  نوهرم  ار  نآ  للع  نیرت  مهم  زا  یکی  ما ،  هدروآ 

هـسوب شتـسد  هب  ررکم  همه  لباقم  رد  موش و  یم  مخ  ما  هچب  نز و  اهردارب و  لیماف ،  مامت  لباقم  رد  مور  یم  مردـپ  رـضحم  هب  هک  زونه 
اما اناسحا  نیدلولاب  هایا و  الا  اودبعت  الءا  کبر  یـضق  نکن و  مخا  تردام  ردـپ و  هب  هدومرف :  نآرق  ما و  هدـید  وا  زا  ریخ  نوچ  منز ،  یم 

 : هداد نامرف  تراگدرورپ  و   ( 210 امیرک (  الوق  امهل  لق  امهرهنت و  فءا و ال  امهل  لقت  الف  اـمهالک  وءا  امهدـحءا  ربکلا  كدـنع  نغلبی 
یتناها نیرتمک  دنـسر ،  يریپ  نس  هب  وت  دزن  اهنآ ،  يود  ره  ای  ود ،  نآ  زا  یکی  هاگره  دینک !  یکین  ردام  ردپ و  هب  و  دـیتسرپن !  ار  وا  زج 

رب هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  نایم  نیا  رد  وگب !  اهنآ  هب  هناراوگرزب  هدیجنـس و  فیطل و  راتفگ  و  نزم !  دایرف  اهنآ  رب  و  رادم !  اور  اهنآ  هب 
نیرب تشهب  زا  ار  دوخ  و  دـنرود .  هب  ادـخ  تمحر  زا  ناـنیا  دـنزادرپ .  یم  دوخ  نیدـلاو  تیذا  رازآ و  هب  ترتـع  نآرق و  راـتفگ  فـالخ 
يارب يا  هدـع  يزور  دـنیوگ :  یم  منک ! !  یم  تیبرت  ار  مردـپ  دـنوش .  یم  راچد  ترخآ  ایند و  رد  نآ  میخ  بقاوع و  هب  هدرک و  مورحم 

ار تردپ  ارچ  دنتفگ :  دنز .  یم  ار  وا  بوچ  اب  هتـسب و  یتخرد  هب  ار  شردپ  بدا  یب  يرـسپ  هک  دندرک  هدهاشم  دنتفر .  یغاب  هب  شدرگ 
هک دـندرک  ساـسحا  نیدراو  هلب .  تفگ :  ینک ! !  تیبرت  یهاوـخ  یم  ار  تردـپ  دـنتفگ :  منک .  شتیبرت  مهاوـخ  یم  تفگ :  ینز ؟  یم 
هک روط  نیمه  رسپ  دندیشک .  يرانک  هب  هتفرگ و  ار  رسپ  ياپ  تسد و  دنز .  یم  روط  نیمه  ار  وا  مه  رسپ  هدش و  راتفرگ  يروجدب  درمریپ 

هدیـسر نامزلا  رخآ  هرود  هک  اعقاو  تفگ :  نانز  رغرغ  یتحاران و  اب  درک ،  یم  كاپ  ار  دوخ  ياه  سابل  هدـش و  دـنلب  اـه  كاـخ  يور  زا 
کتک هدرک و  بدا  ار  وا  هک  درادن  مه  ار  دوخ  ردـپ  رایتخا  نارود  نیا  رد  مدآ  تسا ،  مولعم  بوخ ،  تفگ :  روط ؟  هچ  دـنتفگ :  تسا ! 

ردپ نامرف  زا  هک  یسک  تسا  نوعلم  دنزب .  ار  شردام  ای  ردپ  هک  یسک  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزب ! 
زا یکی  روضح  رد  يدرم  دسیون :  یم  هرـس )  سدـق  یناجنز (  دـمحا  دیـس  هللا  تیآ  رگید  یناتـساد  دـنک .   ( 211 یچیپرـس (  شردام  و 

نانآ نایم  رد  هک  درک  رومءام  ار  یـصخش  ناشیا  دنک .  یمن  تکرـش  نامردام  جراخم  رد  نم  اب  وا  هک  درک .  تیاکـش  شردارب  زا  ءاملع 
زا يراتسرپ  هنیزه  رد  ارچ  متفگ :  وا  هب  مدرک و  تبحص  دروم  نیا  رد  وا  اب  متساوخ و  ار  شردارب  نم  تفگ :  صخـش  نآ  دنک ،  حالـصا 
نآ قبط  مه  نم  میا و  هتـسب  داد  رارق  رگید  مه  اب  اـم  اریز  تسین ،  طوبرم  نم  هب  اـقآ  تفگ :  ینک ؟  یمن  تدـعاسم  تردارب  هب  ناـتردام 
هک بیترت  نیا  هب  مینک  میـسقت  ار  نامردام  ردـپ و  هک  میدوب  هتـشاذگ  رارق  ام  تفگ :  وا  روط ! ؟  هچ  مدیـسرپ :  منک .  یم  لـمع  داد  رارق 

جرخ رارق ،  قبط  نونکا  درم !  دوز  مردـپ  درک و  يرای  ارم  سناش  هناتخبـشوخ  وا .  اب  ردام  جراخم  دـشاب و  نم  اب  ردـپ  زا  يراتـسرپ  جرخ 
صخـش نآ  يرهم  یب  زا  درم )  دوز  مردـپ  درک و  يراـی  ارم  سناـش  مدینـش (  ار  نخـس  نیا  هک  نیمه  هب  دوش .  یمن  طوبرم  نم  هب  رداـم 

 ( 212 ددرگ ( ! ؟  طقاس  رایخ  مزال و  دقع  رارق  قبط  هک  دیا  هدرک  تمسق  لام  رگم  متفگ  مدش و  بحعتم 

نیدلاو هب  یکین   3

دراد و ینعم  هچ  اناسحا )  نیدـلا  ولاب  و  دـیامرف ( :  یم  نآرق  رد  هک  لاعتم  دـنوادخ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  طانح  دالو  یبا 
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هک ینکن  روبجم  ار  نانآ  یـشاب ،  راتفر  کین  نانآ  اـب  هک  تسا  نیا  ناـسحا  دومرف :  ماـما  دومن ؟  یکین  رداـم  ردـپ و  هب  ناوت  یم  هنوگچ 
یمن دـنوادخ  ایآ  ینک ،  كرد  ار  ناشتالکـشم  ناـنآ  راـگزور  لاـح و  زا  دنـشاب .  ینغ  هچرگ  دـننک  تساوخرد  وت  زا  ار  دوخ  ياـهزاین 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دینکب ؟  قافنا  دیراد  تسود  هک  ار  هک  ار  هچ  نآ  زا  رگم  دیـسر  یمن  ناراکوکین  ماقم  هب  دیامرف : 
هب وت  دـندرک  تحاران  ار  وت  رگا  ینعی  نزن .  دایرف  نانآ  رـس  رب  رادـم و  اور  نانآ  هب  ار  یتناـها  نیرتمک  دندیـسر ،  يریپ  نس  هب  ناـنآ  رگا 

تبحم کین و  نخـس  نانآ  هب  امیرک  الوق  امهل  لق  وگن ،  دنت  نانخـس  نکن و  دایرف  داد و  ناشرـس  رب  دـندز  ار  وت  رگا  نکن و  تناها  نانآ 
رهم و ياه  لاب  دومرف :  دـنوادخ  هک  نیا  اما  و  تسا .  کین  يراـتفگ  وت  زا  نیا  دـشخبب .  ار  امـش  دـنوادخ  وگب :  ناـنآ  هب  ـالثم  وگب  زیمآ 
ار دوخ  يادص  هاگ  چیه  روآ و  تسد  هب  ار  نانآ  لد  زیگنا  تفءار  زیمآرهم و  ياه  هاگن  اب  ینعی  رتسگب ،  تردام  ردپ و  رب  ار  دوخ  تبحم 

يارب یکین   ( 213 ورم ( .  رتولج  نانآ  ياه  مدـق  زا  هدـن و  رارق  ناـنآ  تسد  يـالاب  ار  دوخ  تسد  نکن و  رداـم  ردـپ و  يادـص  زا  رتـالاب 
نیا هب  هدرم !  ای  دنشاب  هدنز  دنک ؟  یکین  شردام  ردپ و  هب  ناملسم  صخش  کی  دراد  یعنام  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هشیمه 

تـسا نیدلاو  يارب  هکنانچ  مه  شباوث  هدرک  هچنآ  ات  دریگب ،  هزور  دراذگ و  جح  دهد ،  هقدص  دـناوخب ،  زامن  نانآ  بناج  زا  هک  بیترت 
 . ) دنک یم  اطع  شیارب  ار  يرایـسب  ریخ  یکین  ساسحا و  نیا  ببـس  هب  لاعتم  دنوادخ  نیا ،  رب  نوزفا  دشاب .  مه  وا  دوخ  يارب  نآ  دننامه 
نم قح  رد  لیعامـسا  مدـنزرف  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يزور  دـیوگ :  یم  تاـیح  نب  راـمع  نیدـلاو  هب  يراـتفر  شوخ   ( 214

وا هب  ما  هقالع  نونکا  یلو  متـشاد  یم  تسود  مه  البق  ارت  دـنزرف  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـنک .  یم  یبوخ  ناـسحا و  یلیخ 
يزور تشاد .  یعاضر  ردارب  کی  رهاوخ و  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوزفا :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپـس  دـش .  رتشیب 

نآ يور  ار  يو  درتسگب و  يارب  ار  دوخ  زادنا  ریز  دش و  دنلب  اج  زا  ینامداش  اب  داتفا  وا  رب  ترضح  نآ  هاگن  یتقو  دمآ ،  ربمایپ  دزن  رهاوخ 
شردارب رهاوخ ،  نتفر  زا  دعب  اقافتا  تفر ،  دش و  دنلب  وا  یتدم  زا  سپ  تسـشن .  وگتفگ  هب  وا  اب  هداشگ  يور  یلاحـشوخ و  اب  دـیناشنب و 

لا ؤس  ار  توافتم  راتفر  نیا  تلع  ربمایپ  زا  درکن .  مارتحا  يو  هب  رهاوخ ،  هزادنا  هب  ترـضح  نآ  اما  دمآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن 
هرهچ هب  زیمآرهم  هاگن  هک  دـیناد  یم  ایآ   ( 215 درک ( .  یم  تمدخ  ردام  ردـپ و  هب  مردارب  زا  شیب  مرهاوخ  دومرف :  خـساپ  رد  دـندرک ، 
هاگن  ( 216 ةدابع (  نیدلاولا  هجو  یلا  رظنلا  دیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دوش ؟  یم  بوسحم  تدابع  نیدلاو 

زیمآ تبحم  هاگن  دوخ  ردام  ردپ و  يامیس  هب  یـصخش  چیه  دومرف :  راوگرزب  نآ  يرگید  ثیدح  رد  و  تسا .  تدابع  نیدلاو  تروص  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنک  یم  اطع  يو  هب  هدش  لوبق  جح  کی  باوثوا  هاگن  ره  لباقم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنک ،  یمن 
؟  درک دهاوخ  تفایرد  ار  شاداپ  نیا  مهزاب  دنک  هراظن  شردام  ای  ردپ  هرهچ  هب  هبترم  دص  زور  ره  يدرف  رگا  هللا !  لوسر  ای  دـش :  ضرع 
دنت زا  زیهرپ   ( 217 تشاد ( .  دـهاوخ  هتفریذـپ  جـح  دـص  باوث  دـهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  مه  راـب  رازه  دـص  يزور  رگا  يرآ ،  دومرف : 

یگدنز نم  اب  مردام  متفر ،  ما  هناخ  هب  هنیدم  رد  مدمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  زا  يزور  دیوگ :  یم  مزهم  نب  میهاربا  یئوخ 
زامن يادا  زا  دـعب  زور  نآ  يادرف  متفگ .  وا  هب  راجنهان  تشرد و  نخـس  هدرک و  هلداجم  مردام  اـب  یعوضوم  رطاـخ  هب  هناـخ  رد  درک  یم 
رسپ يا  دومرف :  نم  هب  ماما  مشاب ،  هدز  یفرح  هک  نآ  نودب  دورو  ماگنه  مدش .  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  هرابود  حبص ، 
فرظ شا  هنیس  هراوهگ و  ششوغآ  لزنم و  اه  تدم  وا  مکش  یناد  یمن  ایآ  يدرک .  تبحص  نشخ  دنت و  تردام  اب  هتشذگ  بش  مزهم ! 

داش  ( 218 نکم ( !  نینچ  رگید  یتفگ ،  نخـس  يدـنت  هب  وا  اب  ارچ  دوب ) .  هداـهن  وت  راـیتخا  رد  ار  شا  یتسه  وا  تسا ( .  هدوب  وت  ياذـغ 
تبثم جئاتن  لمع  نیا  دنریگ .  یم  هرهب  شیوخ  ردام  ردپ و  ندرک  داش  یهاوخ و  ریخ  يارب  یتصرف  ره  زا  حلاص  نادـنزرف  نیدـلاو  ندرک 

ار نانآ  هک  نیدلاو  هب  یکین  رطاخ  هب  رتسب  رد  تحارتسا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد .  هارمه  هب  نانآ  يارب  ار  يراب  رپ  و 
رگا لباقم  رد  ینک و  داهج  ادـخ  هار  رد  ریـشمش  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دـنیوگب  نخـس  وت  اب  شاشب  يا  هرهچ  اب  زین  ناـنآ  یئاـمن و  داـش 

يرمع يراد  تسود  رگا  دوـمرف :  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ( 219 تسین ( .  هتفریذپ  وا  زامن  دـنک  نیگمـشخ  ار  دوخ  نیدـلاو  یـسک 
 : دیسرپ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دالخ  نب  رمعم  هارمگ  نیدلاو  هب  تبحم   ( 220 نک ( .  لاحشوخ  ار  تردام  ردپ و  یشاب  هتشاد  ینالوط 
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هدنز رگا  هدب و  هقدص  نانآ  فرط  زا  نک و  اعد  ناشیارب  دومرف :  ماما  میامنب ؟  ریخ  ياعد  دنا  هدوبن  قح  ریسم  رد  هک  مردام  ردپ و  هب  ایآ 
ینابرهم تمحر و  هب  ارم  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  نک !  ارادـم  نانآ  اب  دنـسانش  یمن  ار  قح  هار  دـنا و 

تفرعم و هناشن  نیدـلاو  هب  کین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگدـید  زا   ( 221 یناـمرفان ( .  رازآ و  يریگ و  تخـس  يارب  هن  هدرک  ثوـعبم 
يدونـشخ يارب  هک  نامیا  اب  نیدلاو  هب  یکین  زا  رت  عیرـس  رت و  کیدزن  یتدابع  چیه  اریز  تسا .  یهلا  هوکـش  تمظع و  زا  دنزرف  یهاگآ 

دنـشاب ادخ  ریـسم  رد  ردام  ردپ و  رگا  هتبلا  دریگ .  یم  هشیر  ادخ  قح  زا  نیدلاو  قح  اریز  دسر ؛ یمن  تدابع  بحاص  هب  دریگ  ماجنا  ادخ 
مکحتـسم ياهرواب  دنهدن ،  قوس  تیـصعم  يوس  هب  ادخ  تعاطا  ار  ناشدنزرف  نانآ  دشاب ،  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  نید  يایحا  نانآ  مارم  و 

فلاخم تهج  رد  نانآ  هتـساوخ  هصالخ ،  دـنربن و  یئارگ  ایند  يوس  هب  اوقت  دـهز و  يداو  زا  دـننکن ،  لیدـبت  کش  هب  نیقی  زا  ار  دـنزرف 
 ، دوب دهاوخ  تیـصعم  نانآ ،  تعاطا  تدابع و  نانآ  ینامرفان  دندش ،  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  ردام  ردپ و  رگا  دـشابن .  یهلا  تعاطا 

ردـپ و رگا   ( 222 امهعطت (  ـالف  ملع  هب  کـل  سیل  اـم  یب  كرـشت  نءا  یلع  كادـهاج  نا  و  دـیامرف :  یم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچمه 
 : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نکم !  تعاطا  ار  نانآ  رما  یهد ،  رارق  ادخ  کیرـش  ینادیمن  ار  هچنآ  هک  دننک  راداو  ار  وت  تردام 

تامحز لمحت  رطاخ  هب  ار  نانآ  تیذا  درک و  تمیالم  ارادم و  نانآ  اب  دیاب  مه  زاب  دنشاب )  فلاخم  نیدلاو  هک  یتروص (  نینچ  رد  یتح 
لباقم رد  ار  تیادـص  نادرگم ،  رب  ار  تا  هرهچ  ریگن و  نخـس  ناـنآ  رب  كاـشوپ  كاروخ و  دروم  رد  نک و  لـمحت  تا  یکدوک  نارود 

 ، شاب میالم  فیطل و  دوخرب  رد  وگب و  نخـس  مرن ،  ابیز و  نانآ  اب  نتفگ  نخـس  رد  تسا .  ادـخ  رما  میظعت  راک  نیا  اریز  نکن  دـنلب  نانآ 
 : میناوخب مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مالک  زا  ار  شرافـس  نیمه  الاح  و   ( 223 دنک ( .  یمن  عیاض  ار  ناراک  ویکن  شاداپ  لاعتم  دـنوادخ  اریز 

يدرف یبصان و  درف  کی  مردپ  هک :  دوب  هدروآ  نآ  رد  تشون و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  نم  داماد  دـیوگ :  یم  حـلاص  نب  رکب 
وا اب  ایآ  منادـب و  ار  امـش  رظن  وا  اب  راتفر  دروم  رد  مهاوخیم  دریذـپ  یمن  ار  تماما  هدرک و  راـکنا  ار  تقیقح  تدـش  هب  وا  تسا .  فرحنم 
زا ار  وت  نم  مدش ،  هاگآ  تردپ  يداقتعا  تیعـضو  هب  مدیمهف و  ار  وت  روظنم  تشون :  شباوج  رد  مهن  ماما  میامن ؟  ارادم  ای  منک و  هلباقم 

شاب روبـص  دراد ،  لابند  هب  یناسآ  یتخـس  ره  دشاب .  یم  هلباقم  یئور و  رد  رد  ور  زا  رتهب  وت  يارب  ارادم  منک ؛  یمن  شومارف  ریخ  ياعد 
 . درادب مدق  تباث  يراد  ناشتـسود  هک  نانآ  تیالو  تبحم  رد  ار  وت  دنوادخ  دشاب .  یم  نایاسراپ  نآ  زا  وکین  تبقاع  هک  نک  يرادـیاپ  و 

تدـم رد  دـنوادخ  دـیازفا :  یم  همادا  رد  حـلاص  نب  رکب  دزاسن .  عیاـض  ار  دوخ  ناگدـهانپ  وا  یتسه و  ادـخ  هاـنپ  تمحر و  هیاـس  رد  وت 
نیا زا   ( 224 درک ( .  یمن  تفلاخم  شرسپ  اب  رگید  هک  يروط  درک  لیامتم  وا  هب  يو )  یئابیکـش  ربص و  هجیتن  رد  ار (  ردپ  لد  یهاتوک 

ای ناملـسمان و  نیدلاو  زا  تعاطا  ینایحو  ياه  هزومآ  نیا  قبط  تسا .  نانآ  زا  تعاطا  زا  ریغ  ردام  ردـپ و  مارتحا  هک  دـیآ  یم  رب  تایاور 
هچ ردام  ردـپ و  مارتحا  ظفح  يراتفرـشوخ و  اـما  دروآ  یم  مهارف  ار  ناـنآ  یتحاراـن  تاـبجوم  راـک  نیا  هک  دـنچ  ره  تسین  اور  هارمگ ، 

تسا تقیقح  نیا  رب  ینشور  هاوگ  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخس  تسا .  مزال  نامیا  یب  ای  دنشاب و  نامیا  اب  هچ ،  دنـشاب  بوخ 
 ، تناما ظفح   1 تسا :  هدشن  لئاق  ءانثتسا  سک  چیه  هب  یناسنا  تالامک  زا  زیچ  هس  ماجنا  رد  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  مولع  هدنفاکش  نآ  : 

ناسحا یکین و   3 دب .  ای  دشاب  یبوخ  مدآ  لباقم  فرط  هاوخ  اه ،  نامیپ  ربارب  رد  يرادافو   2 دب .  ای  دشاب  بوخ  هک  نیا  زا  معا  همه  يارب 
مهم زا  یکی  هک  میبای  یم  رد  یمالسا  عبانم  هب  هاتوک  يرورم  اب   ( 225 هارمگ ( .  دب و  ای  دنشاب  حلاص  بوخ و  هک  دنچ  ره  ردام  ردپ و  هب 
هلیسو نیا  هب  هک  تسا  اه  ناسنا  نایم  رد  فطاوع  تیوقت  طباور و  ماکحتسا  مالـسا ،  شخب  تایح  یلاعتم و  گنهرف  ياهدرواتـسد  نیرت 

یم شیازفا  زین  رگیدمه  هب  دامتعا  دیآ ،  یم  دوجو  هب  عماوج  رد  ماجـسنا  تدحو و  یعون  دنوش و  یم  لدمه  اه  ناسنا  هک  نیا  رب  هوالع 
دمآ و دنهاوخ  راب  هب  تبحم  یب  هفطاع و  یب  حور  یب  ییاه  ناسنا  دشابن  يربخ  یهلا  ياه  هزومآ  فراعم و  زا  هک  یعماوج  رد  اما  دـبای . 

مه یقالخا  لئاضف  یناسنا و  تالامک  عماوج ،  هنوگ  نیا  رد  تسیرگن .  دـنهاوخ  یعیبط  يدام و  ياـه  شزرا  هیواز  زا  طـقف  ار  زیچ  همه 
دهاوخن موهفم  انعم و  سفن و . . .  تزع  يدرمناوج و  تورم ،  محر و  تفع ،  اـیح و  يراکادـف ،  راـثیا ،  رداـم ،  ردـپ و  هب  یکین  نوچ : 

 . ) دـندوب هتفر  ناـملآ  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  فرط  زا  هک  یققحم  موحرم  دـسیون :  یم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  همـالع  تشاد . 
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دوب يروسفورپ  دش ،  ناملسم  ام  نامز  رد  هک  یصاخشا  هلمج  زا  دیوگ :  یم  وا  تسا .  بیجع  یلیخ  هک  تسا  هدرک  لقن  یناتساد   ( 226
ام دش .  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هدیدرگ و  ناطرـس  راچد  یتدم  زا  دعب  اما  میتفر ،  یم  مه  ام  دمآ و  یم  ام  شیپ  دایز  وا  دنمـشناد .  ملاع و 
رد هدـش و  ضیرم  هک  نآ  زا  دـعب  نم  تـفگ :  هدوـشگ ،  تیاکـش  هـب  ناـبز  يزور  میتـفر .  یم  وا  تداـیع  هـب  رگید  ناناملـسم  هارمه  هـب 

امـش هک  دش  مولعم  دـنتفگ :  نم  هب  دـندمآ و  منز  مرـسپ و  مراد ،  ناطرـس  هک  دـنا  هداد  صیخـشت  اهرتکد  مدـیدرگ و  يرتسب  ناتـسرامیب 
رامیب نیا  تخس  طئارـش  نیا  رد  هک  دندرکن  هجوت  نانآ  دنتفر .  دندرک و  یظفاحادخ  ود  ره  درم .  یهاوخ  يدوز  نیا  هب  دیراد و  ناطرس 
يزور میتفر و  یم  وا  تاقالم  هب  ررکم  ام  دـیوگ :  یم  همادا  رد  یققحم  موحرم  دراد .  فطاوع  زاربا  ینابرهم و  تبحم و  هب  زاین  جالع  ال 

یلو دوب  هدـمآ  شرـسپ  زور  نآ  رد  میتفر .  یناـملآ  ناملـسم  نآ  نفد  نفک و  يارب  اـم  تسا ،  هدرم  صخـش  نیا  داد  ربخ  ناتـسرامیب  هک 
الاح تسا و  هتخورف  ناتـسرامیب  هب  شیپ  زا  ار  هزانج  شرـسپ  هک  میدش  هجوتم  میهد ،  ماجنا  ار  یبهذم  مسارم  ات  میدـنام  رظتنم  هک  یمک 

 ( 227 دورب ( .  دریگب و  ار  شلوپ  هداد و  لیوحت  ار  هزانج  هدمآ 

نیدلاو تیصخش  ظفح   4

زا درواـین و  مهارف  فلتخم  لاکـشا  هب  ار  ناـنآ  یتیاـضران  بابـسا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  دـنزرف  هدـهع  رب  هک  نیدـلاو  رگید  قوـقح  زا 
 ، دنزرف تسیاشان  لامعا  رثا  رب  یهاگ  هک  ارچ  دنیزگ .  يرود  دوش  شودـخم  نیدـلاو  یعامتجا  تیـصخش  دوش  یم  ببـس  هک  ییاهراک 
هک تسا  نیا  هریبـک  ناـهانگ  زا  یکی  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تهج  نیمه  هب  دریگ  یم  رارق  تناـها  دروم  وا  نیدـلاو 
هب وا  یلب .  دومرف :  دهد ؟  یم  مانشد  دوخ  ردام  ردپ و  هب  یسک  رگم  هللا !  لوسر  ای  دندیسرپ :  دهد .  مانشد  دوخ  ردام  ردپ و  هب  صخش ، 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما   ( 228 دـنیوگ ( .  یم  ازـسان  شحف و  وا  نیدـلاو  هب  الباقتم  زین  نارگید  دـهد و  یم  مانـشد  نارگید  رداـم  ردـپ و 
ربمایپ تسیچ ؟  دنزرف  هدهع  رب  ردپ  قوقح  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  يدرم  يزور  دومرف : 
يارب مانشد  تابجوم  دنیشنن 4  وا  زا  لبق  دورن 3  هار  وا  زا  رتولج  دنکن 2  ادص  شمان  اب  ار  وا   1 دومرف :  يو  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار نانآ  تیـصخش  بیترت  نیا  هب  دـینکن و  دای  دـنگوس  ناتناردـپ  ناـج  هب  دومرف :  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( 229 درواـین ( .  مهارف  ار  ردـپ 
 ( 230 دیرامشن ( .  کچوک 

لاوما لذب   5

ردـپ و رایتخا  رد  ار  ناشدوجو  هک  نیا  رب  هوالع  نانآ  تسا و  ردام  ردـپ و  زا  نانآ  یتسه  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـمیا  اـب  حـلاص و  نادـنزرف 
يا هنامیکح  هیـصوت  کی  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنرادن .  هقیاضم  هنوگ  چیه  نیدلاو  هب  زین  دوخ  لاوما  لذب  رد  دـنهد ،  یم  رارق  ردام 

یعـس امن  شمیظعت  میرکت و  نک و  عضاوت  عوضخ و  وا  لباقم  رد  ییامن  یکین  يو  هب  ینک و  تعاطا  تردپ  زا  هک  داب  وت  رب  دیامرف :  یم 
ردپ رگا  یتسه ،  لصا  نآ  زا  يا  هخاش  وت  تسا و  وت  هشیر  لصا و  ردپ  اریز  يروایب ،  رت  نیئاپ  وا  يادـص  زا  هشیمه  ار  دوخ  يادـص  نک 

تنا و تسا :  هدـمآ  یتیاور  رد   ( 231 دـینک ( .  لذـب  ار  دوخ  ماقم  لام و  ناج و  ناتردام  ردـپ و  يارب  سپ  يدـمآ ،  یمن  دوجو  وت  دوبن 
هیده امش  نادنزرف  دیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دشاب .  یم  تردپ  يارب  تلاوما  وت و   ( 232 کیب ( ؛  کلام ال 

یم هیده  رـسپ  دهاوخب  سک  ره  هب  دهد و  یم  هیده  رتخد  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دنتـسه ،  امـش  رب  دنوادخ  فرط  زا  يا 
هک دیآ  یم  رب  نینچ  تایاور  نیا  يدـنب  عمج  زا   ( 233 تسا ( .  امش  يارب  ناشلاوما  ناتنادنزرف و  دیشاب ،  هتـشاد  زاین  امـش  هاگره  دنک . 
رد ار  ناشلاوما  دـننک و  لح  ار  نانآ  تالکـشم  دـنیامن و  شالت  شیوخ  ردام  ردـپ و  يداـصتقا  ياـهزاین  عفر  رد  دـنراد  هفیظو  نادـنزرف 

نیا ناسحا  دـیامرف :  یم  اناسحا )  نیدـلا  ولاب  و  هیآ (  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنریگراک .  هب  نانآ  تیاضر  شیاسآ و  تهج 
یمالسا ياهقف  رظنم  زا   ( 234 دنهاوخب ( .  وت  زا  دنراد  زاین  هک  ار  يزیچ  دـنوشن  روبجم  اه  نآ  ینک و  ترـشاعم  وکین  اه  نآ  اب  هک  تسا 
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یم مزال  دنزرف  رب  نانآ  هقفن  دننک ،  هرادا  ار  دوخ  دـنناوتن  ردام  ردـپ و  رگا  و  تسا ،  بجاو  نکمتم  نادـنزرف  يارب  نیدـلاو  ياهزاین  عفر 
رگا تسا :  هدـمآ  یهقف  نوتم  رد  دـشاب .  یم  نانآ  ياه  هون  هدـهع  هب  هفیظو  نیا  نانآ ،  نکمت  مدـع  ای  نادـنزرف  توف  تروص  رد  دوش . 

بیترت نیا  هب  دنراد و  نکمت  هک  نانآ  نادنزرف  زین  دالوا و  رب  نانآ  هقفن  دنـشاب ،  هتـشادن  ییاراد  دنوش و  هداتفا  راک  زا  ناسنا  ردام  ردـپ و 
رب اهنآ  هقفن  دننک ،  هرادا  ار  دوخ  دنناوتن  ردام  ردپ و  رگا  هصالخ  تسا .  بجاو  يرتخد  ای  دنـشاب  يرـسپ  دنور ،  رت  نیئاپ  هچ  ره  تاقبط 

نانک هیرگ  يدرم  ریپ  دومرف :  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤم  ریما  زا  ریقف  ردـپ  دـنمتورث و  رـسپ   ( 235 تسا ( .  بجاو  دـنزرف 
هک تسا  نم  رـسپ  نیا  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  ناشیا  هب  دروآ و  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  هتفرگ  ار  شرـسپ  تسد 

کمک وا  هب  متورث  لام و  اب  ما و  هدروآ  رب  ار  شیاه  هتساوخ  مامت  ما و  هدرک  گرزب  مارتحا ،  تزع و  اب  ما و  هداد  اذغ  ار  وا  یکچوک  رد 
ییاج هب  يریپ  فعـض و  زا  ما و  هدرک  ادـف  ار  ملام  ناـج و  يو  شرورپ  هار  رد  نم  دـیدرگ و  ینغ  دـنمتورث و  يوق و  هک  نیا  اـت  ما  هدرک 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دنک !  یمن  نم  هب  لام  کمک  هنوگ  چیه  رـسپ  نیا  تمحز ،  همه  نیا  لباقم  رد  ییامرف !  یم  هدهاشم  هک  ما  هدیـسر 
وا هب  اـت  مرادـن  ملاـیع  دوخ و  جراـخم  جرخ و  زا  رتـشیب  یلاـم  نم  تفگ :  ناوج  ییوگ ؟  یم  هچ  دومرف :  درک و  ناوـج  هب  ور  هلآ  هیلع و 
 ، وج مدنگ ،  زا  رپ  ییاهرابنا  دیوگ ،  یم  غورد  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  تفگ :  درم  ریپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  منک .  کمک 

تفگ رسپ  تسیچ ؟  تباوج  تفگ :  رسپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دراد .  هرقن  الط و  زا  رپ  يدایز  ياه  هسیک  شمشک و  امرخ ، 
ناوج يا  سرتب  ادخ  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اج  نیا  رد  مرادن .  نم  دنک .  یم  اعدا  وا  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  زا  يا  هرذ  : 
تفگ ناوج  دنک !  ناسحا  وت  هب  زین  ادـخ  ات  نک ،  ناسحا  یکین و  هدرک ،  ناسحا  یکین و  وت  هب  همه  نیا  هک  تنابرهم  ردـپ  هب  تبـسن  و  ، 

ار شجرخ  تدوخ  دعب  هام  زا  اما  میهد ،  یم  ار  تردـپ  هام  نیا  جرخ  ام  دـندومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرادـن .  يزیچ  نم 
کی زا  دعب  داد .  زین  هماسا  نک .  اطع  شا  هداوناخ  دوخ و  هام  کی  جرخ  يارب  مهرد  دص  درم  ریپ  نیا  هب  دندومرف :  هماسا  هب  سپـس  هدب . 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مرادن .  يزیچ  تفگ :  رسپ  زاب  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیپ  شرسپ  هارمه  درم  ریپ  هام 
یهاوخ رتریقف  تردـپ  زا  هک  يروط  هب  يا  هدـش  لیلذ  ریقف و  هک  یلاح  رد  یناسر  یم  بش  هب  ار  زورما  نکیل  يراد و  يداـیز  تورث  وت  : 

دنیوگ یم  دنا و  هدش  عمج  شیاه  شرابنا  ياه  هیاسمه  دید  ناهگان  سپ  تفر .  تشگرب و  رسپ  دنام .  دهاوخن  تطاسب  رد  يزیچ  دش و 
هک دـید  بجعت  لامک  اب  تفر و  شیاهرابنا  غارـس  هب  سپـس  میتحاران .  رایـسب  شدـنگ  يوب  زا  هک  نک  یلاخ  رتدوز  هچ  ره  ار  تیاهرابنا 
هچ ره  ات  دنداد  رارق  راشف  تحت  ار  وا  اه  هیاسمه  دنا .  هتـشگ  هابت  دساف و  دـنا و  هدـیدنگ  اه  شمـشک  اهامرخ و  اهوج ،  اه ،  مدـنگ  همه 
زا رود  يا  هقطنم  هب  ار  هدـش  دـساف  ياهالاک  همه  هدرک و  ریجا  دایز  دزم  اب  ار  يرایـسب  نارگراک  زین  ناوج  دـنک .  یلاخ  ار  اـه  نآ  رتدوز 

خـسم نانآ  همه  دـید  ناهگان  اما  دـهدب ،  ار  نارگراک  دزم  ات  تفر  هرقن  الط و  ياه  هسیک  غارـس  ناوج  نآ ،  لاـبند  هب  درک .  لـقتنم  رهش 
هناخ مامت  دش  روبجم  هک  نیا  ات  دندرکن ،  اهر  ار  شنماد  دندید  نینچ  یتقو  نارگراک  دنا .  هدش  لیدبت  شزرا  یب  ییاه  گنس  هب  هدش و 

دـنامن و یقاـب  شیارب  يزیچ  ییراد ،  همه  نآ  زا  تـخادرپ و  ار  نارگراـک  دزم  و  تـخورف ،  ساـبل و . . .  شرف و  لـیبق  زا  ار  شمزاوـل  و 
ادـخ لوسر  هثداح  نیا  زا  دـهب  دـش .  ضیرم  رغال و  يرکف  یحور و  ياه  یتحاران  رثا  رب  ینامز  كدـنا  زا  سپ  و  تشگ .  ریقف  جاتحم و 
روط نامه  هک  دینادب  دـیریگب و  تربع  سرد  دـماشیپ  نیا  زا  دـیتسه ،  ناتناردام  ردـپ و  قاع  هک  یناسک  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شیارب خزود  رد  یتاکرد  دوب ،  مهارف  شیارب  تشهب  رد  تاجرد ،  زا  هچ  نآ  ضوع  مه ،  روط  ناـمه  تشگ ،  هاـبت  شلاوما  اـیند  رد  هک 
هب لام  لذـب  زا  نخـس  تایاور  نیا  رد  رگا  هک ،  نیا  دوش و  هراشا  يا  هتکن  هب  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد  مهم !  هتکن   ( 236 دیدرگ ( .  ررقم 
هک تسین  انعم  نیا  هب  اما  دومن .  داجیا  یتالیهـست  لاوما  لذب  اب  ردام  ردـپ و  شیاسآ  شمارآ و  يارب  هک  تسا  مزال  تسا و  هتفر  نیدـلاو 

هقفن زا  دریگب و  تخـس  دوخ  هداوناخ  هب  يدرف  رگا  الثم  دراذـگب .  هیام  دارفا  ریاس  قوقح  زا  ردام  ردـپ و  هب  تمدـخ  ياعدا  هب  يدرف  هک 
هب هک  نانچ  مه  لاعتم  راگدرورپ  اریز  دوب .  دهاوخ  دنوادخ  تیـصعم  نیا  دنک ،  لذـب  دوخ  نیدـلاو  هب  هدومن و  مک  شنادـنزرف  رـسمه و 
ای طارفا و  يوس  هب  هاگ  چیه  دهعتم  ناملـسم  کی  تسا .  هدرک  نایب  ار  یقوقح  زین  نادـنزرف  رـسمه و  هب  هدـش  لئاق  یقوقح  ردام  ردـپ و 
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مرکم لوسر  نیمه  يارب  دزاس .  یمن  عیاض  دوخ  نیدـلاو  رطاخ  هب  ار  نارگید  قوقح  دـهن و  یمن  ماگ  نارگید  قوقح  قاقحا  رد  طـیرفت 
لوعی نم  عیض  نم  نوعلم  نوعلم  دومرف :  هدرک و  تنعل  دریگ ،  یم  هدیدان  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  قوقح  یللع  رب  انب  هک  يدارفا  هب  مالسا 

 . دزاس هابت  هقفن )  ندادـن  رثا  رد  ار (  شا  هداوناخ  ياضعا  هک  یـسک  تسا ،  رود  ادـخ  تمحر  زا  تسا ،  رود  ادـخ  تمحر  زا   ( 237  ( ؛
یناسک رمسه  دنزرف و  ردام ،  ردپ و  دومرف :  هدرمش و  هقفنلا  بجاو  ردام  ردپ و  فیدر  رد  ار  دنزرف  رسمه و  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 ( 238 تسا ( .  بجاو  ناملسم  صخش  رب  نانآ  جراخم  نیمءات  هقفن و  هک  دنتسه 

نیدلاو زا  یسانش  قح   6

هدش هداد  ياه  تمعن  نادردق  هک  یسک  زا  ناسنا  اساسا  دنراد .  دیکءات  نآ  يور  ملاع  يالقع  تسا و  يرطف  يرما  تمعن  یلو  زا  رکـشت 
يرازگ و رکـش  لباقم  رد  دنک و  یم  دادملق  تیناسنا  زا  رود  و  گنهرف ،  یب  بدا ،  یب  لهاج ،  يدرف  ار  وا  دـیآ و  یمن  شـشوخ  دـشابن 
 ، نیدلاو تامحز  يروآ  دای  اب  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دوش .  یم  یقلت  بولطم  هدیدنسپ و  يرما  مدرم  مومع  نایم  رد  یسانشردق 

نهو و یلع  انهو  هما  هتلمح  هیدـلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  دـیامرف :  یم  دـنک و  یم  تنوعد  نانآ  زا  یناد  ردـق  یـسانش و  قح  هب  ار  نادـنزرف 
ار وا  شردام  میدرک ؛  شرافـس  شردام  ردپ و  هرابرد  ناسنا  هب  ام  و  239 ؛ )  ریصملا (  یلا  کیادلا  ول  یل و  رکـشا  نءا  نیماع  یف  هلاصف 
وا یگراوخریـش  نارود  و  دش ، )  یم  لمحتم  ار  يا  هزات  یتحاران  جـنر و  زور  ره  يرادراب  ماگنه  هب  درک (  لمح  یناوتان  يور  یناوتان  اب 
هب امش )  همه  تشگزاب (  هک  روآ  اجب  رکـش  تردام  ردپ و  يارب  نم و  يارب  هک  مدرک )  هیـصوت  وا  هب  يرآ  دبای ( ؛ یم  نایاپ  لاس  ود  رد 

هلاصف هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هما  غلب  هتلمح و  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و  دیامرف :  یم  فاقحا  هروس  رد  و  تسا !  نم  يوس 
لمعءا نءا  يدلاو و  یلع  یلع و  تمعنءا  یتلا  کتمعن  رکشءا  نءا  ینروءا  بر  لاق  ۀنـس  نیعبرءا  غلب  هدشءا و  غلب  اذا  یتح  ارهـش  نوثالث 
شردام ردـپ و  هب  هک  میدرک  هیـصوت  ناسنا  هب  ام  240 ؛ )  نیملـسملا (  نم  ینا  کیلا و  تبت  ینا  یتیرذ  یف  یل  حلـصءا  هاضرت و  اـحلاص 

هام یـس  شنتفرگزاب  ریـش  زا  لمح و  نارود  و  دراذـگ ؛ یم  نیمز  رب  یتحاران  اب  دـنک و  یم  لمح  یتحاران  اب  ار  وا  شرداـم  دـنک ،  یکین 
ار یتمعن  رکـش  ات  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ !  دیوگ :  یم  ددرگ  غلاب  یگلاس  لهچ  هب  دسرب و  دشر  تردق و  لامک  هب  هک  ینامز  ات  تسا . 
هب نم  نادرگ ؛  حلاص  ارم  نادنزرف  و  یـشاب ،  دونـشخ  نآ  زا  هک  مهد  ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  مروآ و  اجب  يداد  مردام  ردپ و  نم و  هب  هک 
 ( یگراوخریـش نارود  لـمح و  نارود  هاـم (  هس  یـس و  نیا  رد  رداـم  مناناملـسم !  زا  نـم  و  مـنک ،  یم  هبوـت  مدرگ و  یم  زاـب  وـت  يوـس 
 . دهد یم  ماجنا  شدنزرف  دروم  رد  تامدخ  تهج  زا  مه  و  یمـسج ،  رظن  زا  مه  و  یفطاع ،  یحور و  رظن  زا  مه  ار  يراکادـف  نیرتگرزب 

ناسنا ات  دیامن  یم  ردام  تامحز  يور  هیکت  تامدخ  تامحز و  نایب  ماگنه  هب  یلو  دنک  یم  ود  ره  هرابرد  هیـصوت  زاغآ  رد  هکنیا  بلاج 
ار تردام  ردپ و  رکش  مه  روآ و  ياجب  ارم  رکش  مه  هک  مدرک  هیصوت  دیوگ :  یم  سپس  دزاس .  یم  وا  میظع  قح  اهیرگراثیا و  هجوتم  ار 

ردپ رکش  مه  ما و  هداد  وت  هب  ینابرهم  ردام  ردپ و  نینچ  ماوت و  یلصا  عنم  قلاخ و  هک  روآ  اجب  ارم  رکـش  کیدلا . )  ول  یل و  رکـشا  نا  ) 
ردام ردپ و  رکش  هک  تسا  ینعم  رپ  بلاج و  ردقچ  و  دنشاب .  یم  وت  هب  نم  ياهتمعن  لاقتنا  راد  هدهع  ضیف و  نیا  هطساو  هک  ار  تردام  و 

هب امـش  همه  تشگزاب  دـیامرف :  یم  تسین  باتع  دـیدهت و  زا  یلاخ  هک  ینحل  اب  هیآ  ناـیاپ  رد  هتفرگ .  رارق  ادـخ  رکـش  راـنک  رد  تسرد 
یم رارق  یسررب  دروم  تامدخ  تامحز و  قوقح و  نیا  مامت  اجنآ  رد  دینک  یهاتوک  اجنیا  رد  رگا  يرآ  ریصملا . )  یلا  تسا (  نم  يوس 
ردپ دوجو  تمعن  كرش  دروم  رد  نینچمه  و  شیاهتمعن ،  رکش  دروم  رد  یهلا  باسح  هدهع  زا  دیاب  دوش ،  یم  باسح  وم  هب  وم  دریگ و 

رب دیکات  دیجم  نآرق  رد  هک  دنا  هدرک  هجوت  يا  هتکن  هب  اجنیا  رد  نارـسفم  زا  یـضعب  دـیئآرب .  اهنآ  شیالآ  یب  كاپ و  فطاوع  ردام و  و 
نادنزرف نتشک  زا  یهن  دروم  رد  زج  دوش (  یم  هدید  رتمک  نادنزرف  هب  تبسن  شرافـس  اما  تسا ،  هدمآ  ارارک  ردام  ردپ و  قوقح  تیاعر 
فطاوـع مکح  هب  رداـم  ردـپ و  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تسا . )  هدوـب  تیلهاـج  رـصع  رد  یئانثتـسا  تـشز  موـش و  تداـع  کـی  هـک 

ار ردام  ردپ و  نادنزرف ،  هک  تسا  هدش  هدید  دایز  هک  یلاح  رد  دنراپسب ،  یـشومارف  تسد  هب  ار  نادنزرف  تسا  نکمم  رتمک  ناشدنمورین 
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نادنزرف يارب  يرکـشان  نیرتدـب  اهنآ و  يارب  تلاح  نیرتکاندرد  نیا  و  دـننک ،  یم  شومارف  یگداتفا  راک  زا  يریپ و  ماگنه  هب  اصوصخم 
يراذگ و ساپس  ناشردام ،  ردپ و  زا  وا و  زا  شناگدنب  هک  هداد  نامرف  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دوش .  یم  بوسحم 

يادخ زا  عقاو  رد  یـصخش  نینچ  دراذـگن ،  جرا  نانآ  تامحز  هب  دـشابن و  رازگ  رکـش  ار  شردام  ردـپ و  سک  ره  سپ  دـنیامن .  رکـشت 
هتفرگ شود  رب  ار  دوخ  ناوتان  ریپ و  ردام  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد   ( 241 تسا ( .  هدرکن  يراذگ  ساپـس  مه  شیوخ 
مردام قح  ایآ  اهقح ؛ تیدا  له  درک :  ضرع  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ماگنه  نیمه  رد  دوب ،  لوغـشم  فاوط  هب  و  دوب ، 

نیا رد   ( 242 يا ( !  هدرکن  ناربج  ار  وا  سفن  کی  یتح  هن  ةدـحاو ؛  هرقزب  ـال  ـال و  دومرف :  باوج  رد  ربماـیپ  ما ! ؟  هدرک  ادا  ناـسنیا  ار 
هب مه  دـنزرف  شرورپ  هار  رد  ردام  ياهجنر  درد و  حرـش  هک  تسا  نیا  تلع  و  تسا .  هدـش  دـیکءات  رتشیب  ردام  قوقح  تیمها  هب  تیاور 

رادروخرب يرتشیب  تیمها  زا  ردـپ  اـب  هسیاـقم  رد  رداـم  تاـمحز  هک  نیا  رطاـخب  مه  و  تسا ،  رتسوملم  رتسوسحم و  هک  تسا  نیا  رطاـخ 
یناوارف نانخـس  نیدلاو  زا  یـسانش  قح  دروم  رد  تسا .  هدش  ردام  دروم  رد  يرتشیب  دیکات  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، 

یم ناتـسلگ  رد  يدعـس  ریپ  ردام  يدعـس و  میناوخ :  یم  اج  نیا  رد  ار  دروم  دـنچ  تسا ،  هدـمآ  ینید  یبدا و  یخیرات ،  ياه  باـتک  رد 
هک يدرک  شومارف  يدرخ  رگم  تفگ :  یمه  نایرگ  تسـشن و  یجنک  هب  هدرزآ  لد  مدز ،  ردام  رب  گناب  یناوج  لهج  هب  یتقو  دـسیون : 

يدمآ دای  تیدرخ  دهع  زا  رگ  نتلیپ  نکفا و  گنلپ  شدید  وچ  شیوخ  دـنزرف  هب   ( 243 یلاز (  تفگ :  شوخ  هچ  ینک ! ؟  یم  یتـشرد 
زا یـسانشردق  ترورـض  ناتـسوب ،  رد  نزریپ و  نم  يدرم و  ریـش  وت  هک  افج  نم  رب  زور  نیا  رد  يدرکن  نم  شوغآ  رد  يدوب  هراچیب  هک 
يا هک  دهم  دروآ  شـشیپ  دش  هراچیب  وچ  تفاتب  رذآ  رد  شدـنمرد  لد  تفاتب  ردام  يءار  زا  رـس  یناوج  دوش :  یم  روآ  دای  نینچ  ار  ردام 

زا یکی  دنزرف  راکشومارف  دنزرف   ( 244 يا (  هجنپ  رـس  رالاس و  زورما  هک  يا  هجنر  سگم  کی  زا  هک  ینآ  وت  دـهع  شومارف  رهم  تسس 
دندرک و رادـیب  باوخ  زا  ارم  بش  همین  زا  دـعب  تاعاس  رد  تقو ،  رید  یبش  شیپ ،  اه  لاس  دـیوگ :  یم  دوخ  تارطاخ  رد  کلامم  نارس 

باوخ زا  ارم  عقوم  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  راک  هچ  نیا  مدرک  بجعت  یلیخ  دـنک .  تبحـص  امـش  اب  ینفلت  دـهاوخ  یم  ترداـم  دـنتفگ : 
دلوت بش  بشما ،  میوگ ،  یم  کیربت  وت  هب  مرـسپ !  مالـس  تفگ :  همدقم  نودـب  مردام  متفر ؛  نفلت  ياپ  دولآ  باوخ  دـنا .  هدرک  رادـیب 

؟  يدـش تحاران  رگم  تسا ؟  نم  دـلوت  بش  هک  يدرک  رادـیب  باوخ  زا  ارم  عقوم  نیا  نیمه ! ؟  مداد :  باوج  یخلت  تاـقوا  اـب  تسوت . 
لاس  29 مزیزع ،  وشن  تحاران  تفگ :  هدنخ  اب  مردام  یهد .  ماجنا  حبص  ادرف  یتسناوت  یم  ار  راک  نیا  ناج !  ردام  مدش  تحاران  هک  هتبلا 

زا مه  ار  هیاسمه  لزنم و  لها  يدرک ،  مضراع  يدـیدش  درد  يدرک ،  رادـیب  شوخ  باوخ  زا  ارم  تعاس  نیمه  رد  تسرد  نیا ،  زا  شیپ 
مولعم چیه .  تسا ؟  ربخ  هچ  هدش ؟  هچ  دـندش ،  عمج  مرود  راتـسرپ  رتکد و  مورب .  ناتـسرامیب  يدرک  روبجم  ارم  يدرک ،  رادـیب  باوخ 

زا ار  يا  هدع  تهج  یب  دیروایب و  فیرشت  دعب  زور  حبص  دیدرکن  ربص  راکرس ،  هک  یلاح  رد  دنروایب ،  فیرشت  دنهاوخ  یم  هدازاقآ  دش 
تعنـص يژولونکت و  تیمکاح  رثا  رب  یبرغ  ياهروشک  رد  هچرگ  رداـم  زا  ینادردـق  روتـساپ و   ( 245 دـیزاسن ( .  مورحم  شوخ  باوخ 

هک یئاج  نآ  زا  اما  درادـن .  دوجو  الـصا  یهاگ  لزلزتم و  اه  هداوناخ  ياضعا  ملاس  طـباور  تسا و  گـنرمک  فیعـض و  یفطاـع  طـباور 
سح نیا  نانآ  ناگبخن  ءالقع و  ملاس ،  ياـه  ترطف  هژیو  هب  یبرغ  دارفا  یخرب  داـهن  رد  تسا  يرطف  يدادادـخ و  يرما  تبحم  هفطاـع و 

 ، یبرغ ياهروشک  یماظن  يداصتقا و  رظن  زا  یلب  دوش .  یم  هدهاشم  نآ  زا  ییاه  هلعـش  یهاگ  هدشن و  شوماخ  نادـجو  يادـن  ینورد و 
فورعم نادیمیـش  روتـساپ ،  یئول  دنباذع .  جنر و  رد  یفطاع  یگنهرف و  رقف  شتآ  رد  تدش  هب  یلو  دـننک  یم  هولج  ندـمتم  هتفرـشیپ و 

رد هسنارف  تلود  دیـسر ،  یناهج  راختفا  جوا  هب  دوخ  عیدـب  ياه  هیرظن  رثا  رب  هک  یماگنه  یملع ،  مهم  ياـه  فشک  بحاـص  يوسنارف و 
داریا رقحم  هناخ  نآ  ربارب  رد  هک  ینارنخس  کی  نمض  رد  روتـساپ  دنک ،  لیدبت  هزوم  هب  دوب ،  وا  دلوت  لحم  هک  ار  يا  هناخ  دمآ  رب  ددص 

هک دـنبلد ،  هدـشمگ  يا  زیزع !  رداـم  يا  تفگ :  نینچ  دـیزرل ،  یم  رثءاـت  طرف  زا  هک  ییادـص  اـب  دومنن و  شومارف  ار  دوخ  رداـم  درک ، 
سح مامت  مرادـلد !  عاجـش و  رداـم  منیب .  یم  وت  نویدـم  ار  زیچ  همه  نونکا  هک  یئوت  يدرب ،  رـس  هب  نم  اـب  هناـخ  نیا  رد  زارد  یناـیلاس 

نم هب  وت  تسب ،  مهاوخ  راک  هب  زین  سپ  نیا  زا  و  ما ،  هتـسب  راـک  هب  منهیم  یگرزب  ملع و  تمظع  هار  رد  هک  یناـجیه  روش و  يراکادـف و 
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سرد نم  هب  يدوب ،  هتفرگ  شیپ  نامکچوک  هاگراک  رد  هناخ و  رد  وت  هک  يراب  تقـشم  راـک  يا .  هداد  خوسر  مدوجو  رد  يا و  هتخومآ 
نهیم و هب  قشع  يداتـسرف ،  بتکم  هب  ارم  تنکـسم  رقف و  دوـجو  اـب  هک  هاـگ  نآ  زا  داد .  ما  هدـنیآ  یملع  تاـقیقحت  رد  هلـصوح  ربـص و 

ءاطعا نم  هب  زورما  نشج  رد  منهیم  هک  يزارفارـس  مامت  مهاوخ ،  یم  هزاجا  وت  زا  نونکا  یتخومآ .  نم  هب  زور  بش و  ار  رـشب  هب  تمدـخ 
هزاب تسا  رو  هطوغ  يدنلبرس  راختفا و  جاوما  نایم  رد  هک  زورما  تدنزرف  هک  نادب  ردق  نیمه  منک .  میدقت  تتمظع  هاگشیپ  هب  دنک ،  یم 

 ( 246 دنیب ( !  یم  هانپ  یب  اهنت و  گرزب  ناهج  نیا  رد  زیزع !  ردام  يا  وت ،  نودب  ار  دوخ  مه 

قح ریسم  رد  تعاطا   7

دلاولا قحف  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  هکنانچ  مه  درک .  تعاطا  نیدلاو  زا  دیاب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  روتسد  قبط 
تعاطا زیچ  همه  رد  وا  زا  هک  تسا  نیا  دنزرف  هدهع  رب  ردـپ  قح   ( 247 هناحبس (  هللا  ۀیصعم  یف  الا  یـش ء  لک  یف  هعیطی  نءا  دلولا  یلع 

نانآ زا  یخرب  هک  دـنا  هدرک   ( 248 حرطم (  ار  یماکحا  نیدلاو  تعاطا  موزل  دروم  رد  یمالـسا  گرزب  ياهقف  ادخ .  تیـصعم  زج  دـنک 
دنزرف رب  یبحتـسم  حابم و  ياهرفـس  دنهدن ،  هزاجا  دنـشابن و  یـضار  ناشدنزرف  ترفاسم  هب  ردام  ردـپ و  هک  یتروص  رد   1 دنا :  ترابع 

رهش رد  رگا  دروم  ود  نیا  رد  دمآ .  رد  بسک  تراجت و  يارب  ملع 2  بلط  يارب   1 هدش :  انثتسا  دروم  ود  رد  مکح  نیا  هتبلا  تسا .  مارح 
نادنزرف رب  لاح  ره  رد  نانآ  تعاطا   2 دنک .  ترفاسم  زین  نیدلاو  هزاجا  نودب  دناوت  یم  دشابن  رودقم  شاعم و  نیمءات  ملع و  بلط  دوخ 

كرت بجاو و  نانآ  تعاطا  اریز  دـنک ،  تعاطا  دـیاب  دـنزرف  دـنهد  روتـسد  رگا  كان ،  ههبـش  یتح  حابم و  راک  ره  رب  نانآ  تسا و  مزال 
هدمآ تیاور  رد  و  دننک .  عنم  نآ  زا  ار  ناشدـنزرف  دـنناوت  یم  نیدـلاو  دـشابن ،  بجاو  یـسک  رب  انیع  داهج  رگا   3 تسا .  بحتـسم  ههبش 

 . يرآ تفگ :  دـنا ؟  هدـنز  تردام  ردـپ  ایآ  دیـسرپ :  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دورب .  داـهج  هب  تساوخ  یم  هک  يدرم  هک  تسا 
شاب هتشاد  وکین  راتفر  نانآ  اب  درگرب و  تنیدلاو  يوس  هب  يدرگ  یم  يونعم  شاداپ  رجا و  لابند  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ۀمحر ینیمخ  ماما  دننک .  عنم  ار  دوخ  نادنزرف  یبحتـسم ،  تادابع  یئافک و  تابجاو  ماجنا  زا  دنناوت  یم  ردام  ردـپ و  اساسا  و   ( 249 . ) 

ههبج هب  نتفر  دوش و  یم  تیذا  امـش  نتفر  زا  ردام  رگا  دیامرف :  یم  تسا ،  هدرک  لا  ؤس  گنج  ههبج  هب  نتفر  زا  هک  یناوج  خساپ  رد  هللا 
زامن ماجنا  لاح  رد  ار  وا  نیدلاو  رگا   4  ( 250 دراد ( .  ههبج  زاین  هب  یگتـسب  دیئامنب و  ار  وا  لاح  تاعارم  هدشن  نیعتم  مزال و  امـش  يارب 

ناک اذا  لجرلا  نا  دومرف :  زین  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دشاب .  ردام  ردپ و  هجوتم  هدرک و  عطق  ار  شزامن  تسا  مزال  دننک  ادـص  یبحتـسم 
حیبست اب  دنزرف  دنک  ادص  ار  شدنزرف  زامن  لاح  رد  ردپ  رگا   ( 251 < کیبل (  لقیلف  ةدلاولا  هتعد  اذا  حبسیلف و  دلاولا  هاعدف  ةالصلا  یف 

يریگولج ردام  ردپ و  تیذا  رازآ و  زا  ناکما  دح  ات  دیاب   6 دیامن .  هجوت  وا  هب  هتفگ و  کیبل  دنز  ادص  شردام  رگا  دیوگب و  خساپ  ار  وا 
لاعفا زا  تابجاو ،  ریغ  اما  دسیون :  یم  یقارن  دمحا  الم  موحرم  راوگرزب  ملاع  دهد .  ماجنا  ردام  ردپ و  هزاجا  اب  ار  مسق  دهع و   7 دیامن . 

تعاطا بوجو  رد  ءاملع ،  نایم  رد  یفالخ  هک  تسا  نآ  رهاظ  دشابن ،  وا  هب  هب  دـتعم  يررـض  اهنآ  كرت  رد  رگا  سپ  هبحتـسم ،  هحابم و 
دتعم هک  دشاب  يررض  نآ  رد  رگا  و  تسا .  مارح  نآ  رد  تفلاخم  دننک ،  نآ  كرت  هب  رما  اهنآ  زا  یکی  ای  نیدلاو  هاگره  دشابن و  نیدلاو 

يرادربنامرف و بوجو  رب  دـنک  یم  تلالد  رگید  یـضعب  مالک  قالطا  دـنناد و  یمن  بجاو  ار  نآ  رد  تعاـطا  ءاـملع  زا  یـضعب  تسا ،  هب 
دوش و یم  دافتسم  نینچ  زین  تاداعسلا  عماج  رد  هرـس )  سدق  مردپ (  مالک  زا  و  اقلطم .  تابحتـسم  تاحابم و  رد  ناشیا  تفلاخم  تمرح 
هک تسین  زیاج  دـنزرف  يارب  زا  سپ ،  تسا .  بجاو  ناشیا  ياضر  بلط  نیدـلاو و  تعاـطا  هلمجلاـب  هک :  تسا  نیا  ناـشیا  مـالک  همجرت 

رضحم هب  نمی  زا  يدرم  هک :  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و   ( 252 ناشیا ( .  نذا  نودب  دوش  تابحتسم  تاحابم و  لاعفا  زا  کی  چیه  بکترم 
دومرف ناوج  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورب .  داهج  هب  ترضح  نآ  روضح  رد  هک  دوب  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

 ، نک يراتفر  کین  یناوت  یم  ات  ناـشیا  هب  ـالا  نک و  داـهج  دـنداد  نذا  رگا  هک  نک ،  هزاـجا  بسک  دوخ  رداـم  ردـپ و  زا  ددرگرب و  هک  : 
مه البق  هک  نانچ  مه  تعاـطا  هدودـحم   ( 253 دـیحوت ( .  زا  دـعب  دـنوادخ  تاروتـسد  مامت  تعاطا  تسا  رتهب  وت  يارب  لمع  نیا  انئمطم 
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رگا هنرگو  دـشابن  نارگید  قوقح  ضقن  فلاخم و  تهج  رد  ناـنآ  هتـساوخ  هک  تسا  یتروص  رد  قوقح  همه  نیا  تیاـعر  دـش ،  هراـشا 
رازآ بجوم  هتشاگنا و  هدیدان  ار  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  ریاس  نادنزرف و  رسمه و  ملسم  قوقح  ردام  ردپ و  هب  تمدخ  هناهب  هب  یسک 
ریـسم رد  ناوت  یم  طقف  ار  نیدـلاو  نیاربانب  تسا .  هدـش  یندوشخبان  یهانگ  بکترم  هکلب  هدادـن  ماجنا  یباوث  اهنت  هن  دوش ؛ نانآ  تیذا  و 

 . دنیامن يراد  دوخ  نانآ  اب  یهار  مه  زا  تسا  مزال  نادنزرف  يارب  دـنراد  رب  مدـق  لطاب  هار  رد  دـنهاوخب  نانآ  رگا  یلو  دومن  تعاطا  قح 
نیرـضاح هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدهاشم  اب  هللادبع  تشذگ ،  یم  صاع  ورمع  نب  هللادـبع  لباقم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور 

زا نم  هچرگ  درگنب ،  رباع  صخـش  نیا  هب  سپ  دـنیبب ،  نامـسآ  لها  دزن  رد  ار ،  نیمز  مدرم  نیرت  بوبحم  دراد  تسود  سک  ره  تفگ : 
 . دومن حرطم  ار  شیاه  هتفگ  هدروآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  وا  يردخ  دیعـس  وبا  ما .  هتفگن  نخـس  وا  اب  نونک  ات  نیفـص  هثداح 
هب نیفص  رد  مردپ  نم و  اب  لاح  نیع  رد  مناینامسآ و  دزن  نیمز ،  مدرم  نیرتبوبحم  نم  هک  یتسناد  یم  وت  ایآ  دیسرپ :  هللادبع  زا  ترـضح 
نم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ :  تساوخ و  شزوپ  هللادـبع  دوب !  رتهب  نم  زا  نم  ردـپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یتساوخ ؟  رب  گـنج 
نءا یلع  كادـهاج  نا  و  دـیامرف :  یم  هک  يا  هدینـشن  ار  لاعتم  دـنوادخ  هدومرف  اـیآ  دومرف :  ترـضح  نک .  تعاـطا  تردـپ  زا  دومرف : 

 ، یهد رارق  ادخ  کیرـش  ینادیمن  ار  هچنآ  هک  دننک  راداو  ار  وت  تردام  ردپ و  رگا   ( 254 امهعطت (  الف  ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرـشت 
رد طقف  ادـخ ،  ریغ  زا  تعاـطا  اـنامه  هک :  يدوب  هدینـشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدومرف  اـیآ  و  نکم !  تعاـطا  ار  ناـنآ  رما 

! ؟  درک تعاطا  دیابن  تسا ،  راگدیرفآ  ینامرفان  هک  يزیچ  رد  ار  یقولخم  چیه  هک :  ار  راوگرزب  نآ  راتفگ  زین  و  تسا ! ؟  کین  ياهراک 
دئاقع هلاسم  رد  یتح  هک  دنک  داجیا  یـضعب  يارب  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  ردام ،  ردپ و  دروم  رد  یکین  هب  هیـصوت  هک  اجنآ  زا   ( 255 ) 

 : دـیامرف یم  دـش و  هراشا  نآ  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالک  رد  هک  نامقل  هروس  رد  درک ،  ارادـم  اـهنآ  اـب  دـیاب  ناـمیا ،  رفک و  و 
نکم و تعاطا  اهنآ  زا  يرادن ،  یهاگآ  لقادح )  نآ (  زا  هک  یهد  رارق  نم  کیرش  ار  يزیچ  هک  دننک  ششوک  شالت و  ود ،  نآ  هاگره 
ناسنا و هطبار  دیابن  زگره   1 هدش :  هراشا  قیقد  هتکن  ود  هب  هیآ  نیا  ردامهعطت  الف  ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرـشت  نا  یلع  مکادهاج  نا 
هب ریبـعت  ددرگ .  وا  یبـتکم  داـقتعا  رب  مکاـح  يدـنواشیوخ  فطاوع  دـیابن  زگره  و  دـشاب ،  ادـخ  اـب  وا  هطبار  رب  مدـقم  شرداـم ،  ردـپ و 

ار وا  هک  دننک  یم  ششوک  شالت و  دنهاوخ ،  یم  ار  دنزرف  تداعـس  هکنیا  نامگ  هب  یهاگ  ردام  ردپ و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  كادهاج 
تـسا نیا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نادنزرف  هفیظو  دوش .  یم  هدید  يدایز  ناردام  ناردپ و  دروم  رد  نیا  و  دنناشکب ،  دوخ  یفارحنا  هدیقع  هب 

زا  2 دننکن .  هضواعم  زیچ  چیه  اب  ار  دیحوت  هدیقع  هدرک ،  ظفح  ار  دوخ  يرکف  لالقتسا  و  دنوشن ،  میلـست  اهراشف  نیا  ربارب  رد  زگره  هک 
هب یتمرح  یب  لمع و  تدـش  دـیاب  كرـشم ،  ردام  ردـپ و  ربارب  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا  ناـمرف ،  نیا  تسا ،  نکمم  هک  اـجنآ 
رد هکلب  تسین  اهنآ  اب  قلطم  هطبار  عطق  رب  لیلد  كرـش ،  رفک و  هلاسم  رد  اهنآ  تعاطا  مدـع  هک  دـنک  یم  هفاـضا  هلـصاف  ـالب  داد ،  جرخ 

رهم و اهنآ  اب  يدام  یگدـنز  ایند و  رظن  زا  افورعم ؛ )  ایندـلا  یف  اـمهبحاص  و  نک (  راـتفر  يا  هتـسیاش  زرط  هب  اـیند  رد  اـهنآ  اـب  لاـح  نیع 
لادتعا یلـصا  هطقن  تسرد  نیا  شابن ،  اهنآ  ياهداهنـشیپ  راکفا و  میلـست  یبهذم ،  ياه  همانرب  داقتعا و  رظن  زا  نک و  تفطالم  تبحم و 

 ( 256 تسا ( .  عمج  نآ  رد  ردام ،  ردپ و  ادخ و  قوقح  هک  تسا 

يریپ نارود  رد   8

دوجو نادنزرف  يوس  زا  یمارتحا  هن  هک  تسا  یگداوناخ  ماظن  ندش  یشالتم  ام  رصع  یتعنص  عماوج  یعامتجا  ياهیناماسبان  للع  زا  یکی 
نالاسگرزب ياههاگـشیاسآ  كاندرد  هرظنم  نارـسمه .  يوس  زا  يا  هفطاع  رهم و  دنویپ  هن  و  ناردام ،  ناردپ و  يوس  زا  یتبحم  هن  دراد ، 

یئایوگ رایـسب  دهاش  دنا  هدش  درط  هداوناخ  زا  دـنا و  هداتفا  راک  زا  هک  تسا  یناوتان  ناردام  ناردـپ و  زکرم  هک  زورما  یتعنـص  عماوج  رد 
زاـین هک  یماـیا  رد  هعماـج  هب  ددـعتم  نادـنزرف  لـیوحت  و  تمدـخ ،  رمع  کـی  زا  دـعب  هک  یناـنز  نادرم و  تسا .  خـلت  تقیقح  نیا  يارب 

و دننک ،  یم  يرامـش  زور  گرم  راظتنا  رد  اجنآ  رد  و  دنوش ،  یم  هدنار  یلک  هب  دنراد ،  اهنآ  ياهکمک  و  نادنزرف ،  فطاوع  هب  يدیدش 
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روصت یتسار  هب  دوش !  یمن  رارکت  رتشیب  راب  ود  ای  کی  لاـس  رد  دـیاش  هک  يراـظتنا  دـیآرد ،  رد  زا  یئانـشآ  هک  دـنا  هتخود  رد  هب  مشچ 
 . بهذم نامیا و  ياهنم  ندمت  يدام و  يایند  مسر  هار و  تسا  نیا  دنک و  یم  خلت  شزاغآ  نامه  زا  ناسنا  يارب  ار  یگدـنز  یتلاح  نینچ 

هایا و الا  اودـبعت  الءا  کبر  یـضق  و  دـیامرف :  یم  يریپ  تخـس  نارود  تامیالم  ان  اه و  تیـساسح  هب  هراشا  اـب  لاـعتم  دـنوادخ   ( 257 ) 
و 258 ؛ )  امیرک (  الوق  امهل  لق  امهرهنت و  فءا و ال  امهل  لـقت  ـالف  اـمه  ـالک  وءا  امهدـحءا  ربکلا  كدـنع  نغلبی  اـما  انـسحا  نیدـلولاب 

نـس هب  وت  دزن  اهنآ ،  يود  ره  ای  ود ،  نآ  زا  یکی  هاگره  دـینک !  کین  رداـم  ردـپ و  هب  و  دـیتسرپن !  ار  وا  زج  هداد :  ناـمرف  تراـگدرورپ 
هناـخ وگب !  اـهنآ  هب  هناراوگرزب  هدیجنـس و  فیطل و  راـتفگ  و  نزم !  داـیرف  اـهنآ  رب  و  رادـم !  اور  اـهنآ  هب  یتناـها  نیرتمک  دنـسر ،  يریپ 

یم شود  هب  ار  وا  مراد  ناوتان  ریپ و  رایـسب  يردپ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  بیعـش  نب  میهاربا  هداوناخ ! ؟  شوغآ  ای  نادنملاس 
رد همقل  تتـسد  اب  تدوخ  یتح  نک و  تمدـخ  تردـپ  هب  یناوت  یم  هچ  ره  دومرف :  ماما  مرب .  یم  نوریب  تجاـح  تواـضق  يارب  مشک و 
 ، هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  يدرم   ( 259 دوب ( .  دهاوخ  خزود  شتآ  زا  وت  تاجن  هلیـسو  راک  نیا  هک  راذـگب  وا  ناهد 

ادخ هار  رد  سپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراد .  يدیدش  هقالع  قوش و  ادخ  هار  رد  داهج  هب  نم  هللا !  لوسر  ای  تشاد :  هضرع 
رد رگا  دروخ و  یهاوخ  يزور  دنوادخ  دزن  رد  هتفای و  دیواج  یگدنز  يوش  هتـشک  لطاب  هیلع  قح  گنج  نادیم  رد  رگا  هک  نک ،  داهج 

يزور دننامه  يوش  یم  كاپ  ناهانگ  زا  يدرگزاب  ملاس  گنج  نادیم  زا  رگا  دوب و  دـهاوخ  دـنوادخ  هدـهع  رب  وت  شاداپ  يریمب  هار  نیا 
دنرادن تسود  دـنا و  هتفرگ  سنا  نم  هب  هک  مراد  يریپ  ردام  ردـپ و  نم  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  نامیا  اب  ناوج  يدـش .  دـلوتم  ردام  زا  هک 

 ، شاب نانآ  بظاوم  مزالم و  نامب و  تردام  ردپ و  دزن  رد  تروص  نیا  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مورب .  داهج  نادیم  هب  نم 
ادخ هار  رد  داهج  لاس  کی  زا  تردام ،  ردپ و  اب  سنا  ندرک و  تمدخ  زور  هنابش  کی  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس 

اهر و نارهت  ياه  نابایخ  زا  یکی  رد  شنادـنزرف  طسوت  هک  ینزریپ  يریپ !  نارود  رد  ناوتان  يردام  شاداپ   ( 260 تسا ( .  رت  تلیضف  اب 
رانک میاپ  ماب و  بل  رمع  باتفآ  هک  اهزور  نیا  دـنا .  هدـش  لدگنـس  افو و  یب  اه  هچب  تفگ :  نینچ  نالان  نایرگ و  دوب ،  هدـش  نادرگرس 
يوت منک  راک  هچ  الاح  نم  متـسین !  وت  هل  هل  هک  ام  يا ،  هدـش  لطاع  ریپ و  رگید  وت  دـنیوگ :  یم  دـنا ،  هدرک  منوریب  هناخ  زا  تسا ،  روگ 

هنال هب  ار  هلاس  داتفه  نزریپ  کی  مه  نابایخ  هچوک و  درگلو  ياه  گس  یتح  مسانش ،  یم  ار  یـسک  هن  مراد ،  ییاج  هن  گرزب  رهـش  نیا 
فیرعت نینچ  نابهگن  رسفا  يارب  ار  شیارجام  دوب  ریزارس  نانچمه  هدروخلاس  ریپ  نامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دنهد . . .  یمن  هار  دوخ 

یسورع و سابل  متشاذگ ،  هیام  اه  نآ  يارب  مناوختسا  نوخ و  زا  مدرک ،  گرزب  ار  میاه  هچب  ات  مدروخ  رگج  نوخ  رمع  کی  درک . . . : 
 : دنیوگ یم  سوسفا !  یلو  تسا .  هدیسر  ارف  ما  یتخبکین  یـشوخ و  نارود  مشک ،  یم  تحار  یـسفن  رگید  متفگ  مدرک ،  ناشنت  يداماد 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  میـشکب ! . . .  ار  وت  روج  رمع  رخآ  ات  میا  هدادن  دنـس  هک  ام  يرادن ،  يزیچ  ام  يارب  رـسدرد ،  زا  ریغ  يا  هدـش  ریپ 
یم دناد و  یم  تدابع  ار  نانآ  تروص  هب  زیمآ  تبحم  هاگن  رتالاب و  داهج  زا  ار  ردام  ردـپ و  هب  تمدـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

لوبقم جح  کی  باوث  یهاگن  ره  يارب  هدش و  بوسحم  تدابع  ینک  هاگن  تردام  ردپ و  تروص  هب  مه  هبترم  دـص  رگا  يزور  دـیامرف : 
هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  دـیوگ :  یم  وا  هدرک ،  لـقن  رگید  یتـیاور  هنیمز  نیا  رد  يراـفغ  رذوبا  دوش .  یم  روظنم 
هب هاگن  ردام 3  ردپ و  هرهچ  هب  زیمآرهم  هاگن  مالسلا 2  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرهچ  هب  هاگن   1 تسا .  تدابع  زیچ  راهچ  هب  هاگن  دومرف : 

ضرع هدمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  روضح  هب  يدرم  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ( 261 هبعک ( .  هب  هاـگن  نآرق 4 
هدش ناوتان  ریپ و  يدح  هب  مردام  تفر و  ایند  زا  مردپ  هک  نیا  ات  دندیـسر  یگتـسکش  يریپ و  نخـس  هب  مردام  ردـپ و  هللا !  لوسر  ای  درک 

مراذگ و یم  هراوهگ  نایم  رد  منک و  یم  قادـنق  راوخریـش  لفط  دـننامه  ار  وا  مراذـگ و  یم  شناهد  رد  منک و  یم  مرن  ار  اذـغ  هک  تسا 
هچ دیوگ و  یم  هچ  متسناد  یمن  درک ،  یم  تساوخ  رد  يزیچ  نم  زا  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  نآ  زا  سپ  دربب .  شباوخ  ات  منابنج  یم 

! ؟  ما هدرک  ادا  ار  مردام  قح  ایآ  هللا !  لوسر  اـی  منک ،  یمن  هقیاـضم  يو  دروم  رد  دـیآ  یم  رب  متـسد  زا  هچ  نآ  هصـالخ  و  دـهاوخ !  یم 
یماگنه یلب   ( 262 يا ( .  هدرکن  ناربج  ار  وا  ياه  هلان  زا  هلاـن  کـی  یتح  زگره !  هن ،  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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یم دوخ  هب  هدرم  گنر  یهاگ  دهد و  یم  رس  دایرف  درد و  تدش  زا  دنیب و  یم  شنامشچ  ربارب  رد  اراکشآ  ار  گرم  ردام  هک  لمح  عضو 
درد و تدـش  زا  و  دـنا ،  هدـش  دوخ  نادـنزرف  ینابرق  هک  یناردام  اسب  هچ  تسین ،  ناربج  لباق  نادـنزرف  يداع  تاکرح  راتفر و  اب  دریگ ، 

نآ زا  یلو  تسا  نکممان  ندرک  ادا  ار  ردام  قح  تایاور  تایآ و  رظنم  زا  اساسا  دـنا .  هتخاب  ناج  ناشنادـنزرف  دـلوت  ماـگنه  رد  یتحاراـن 
ات دننک  شالت  دیاب  نامیا  اب  نادنزرف  نیا ،  همه  اب  یلو  دیشچ  دیاب  یگنـشت  ردق  کیل  دیـشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  دنا :  هتفگ  هک  ییاج 
؟  تسیچ ردپ  قح  هک  دـش  لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـنیامن .  تیاعر  ار  ردام  قوقح  شیوخ  یئاناوت  ناکما و  دـح  رد 
 ! تاهیه دومرف :  تسیچ ؟  ردام  قح  دـش :  لا  ؤس  سپـس  یئامنن .  یچیپرـس  شتاروتـسد  زا  ینک و  تعاـطا  وا  زا  تسا  هدـنز  اـت  دومرف : 
هب ناراب  ياه  هناد  و  ناتـسبرع )  رد  ییارحـص  جـلاع (  نابایب  ياه  گیر  هزادـنا  هب  رگا  هنیآ  ره  ینکادا .  ار  ردام  قح  یناوتب  هک  تاهیه ! 

يدوـب و وا  محر  رد  هک  یماـگنه  رد  يو  تاـمحز  هزادـنا  هب  وـت  تامدـخ  همه  نیا  یتسیاـب  وا  شیپ  رد  راو  هدـنب  ینک و  تمدـخ  رداـم 
تمدخ و رد  رمع  رخآ  ات  دـیاب  دـنک  ادا  ار  شردـپ  قح  دـهاوخب  ناسنا  رگا  سپ   ( 263 دوب ( .  دـهاوخن  دومن  یم  لـمحت  ار  وت  ینیگنس 
و دشاب ،  شردام  تمدخ  رد  راو  هدنب  شتاناکما و  همه  اب  دوجو و  مامت  اب  دیاب  دـنک ،  ادا  ار  ردام  قح  دـهاوخب  رگا  دـشاب و  يو  تعاطا 

 . دیامن ناربج  هدش  لمحتم  شردام  هک  ار  لمح  نارود  تامحز  لقادح  تسا ،  هتسناوتن  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

گرم زا  دعب  قوقح   9

زا دعب  نینچمه  دنراد  دوخ  نادنزرف  هدهع  رب  یقوقح  دوخ  تایح  لاح  رد  هک  نانچمه  ردام  ردپ و  مالـسا ،  ینایحو  گنهرف  هاگدـید  زا 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  نیدلاو  رازم  ترایز  فلا  تسا :  حرـش  نیا  هب  قوقح  نآ  زا  یخرب  دنراد .  نادـنزرف  هدـهع  هب  یقوقح  زین  ناشگرم 

دناوخب نیـسای  هروس  نانآ  رازم  رانک  رد  دنک و  ترایز  هعمج  ره  رد  ار  اه  نیا  زا  یکی  ای  شردام  ردـپ و  ربق  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و 
راـتفگ رد  ترـضح  نآ   ( 264 درک ( .  دـهاوخ  تفاـیرد  دـنوادخ  يوـس  زا  یـشزرمآ  دـناوخ  یم  هروـس  نیا  زا  هک  یفرح  ره  لـباقم  رد 

ربق هک  یـسک  دومرف :  هداد و  هدژم  لوبقم  جح  شاداپ  دنور ،  یم  دوخ  نیدلاو  ربق  ترایز  هب  ادخ  رطاخ  هب  طقف  هک  ینادـنزرف  هب  يرگید 
هب هتـسویپ  سک  ره  تسا و  هدرب  باوث  هدش  هتفریذپ  جح  کی  لداعم  دنک .  یم  ترایز  تبرق  دصق  اب  ار  اه  نآ  زا  یکی  ای  ردام و  ردـپ و 
دنک یم  شرافس  دوخ  نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما   ( 265 درک ( .  دنهاوخ  ترایز  ار  وا  ربق  هکئالم  دورب  دوخ  نیدلاو  ربق  ترایز 

رد زین  ار  دوخ  ياه  تجاح  نانآ ،  قح  رد  اعد  زا  دعب  امش  دنوش و  یم  لاحـشوخ  امـش  ترایز  زا  نانآ  دیورب  ناتناگدرم  ترایز  هب  هک : 
 ، تفر یم  شرداـم  ردـپ و  ربق  تراـیز  هب  شدوخ  مالـسا  راوگرزب  ربـهر   ( 267 دـیهاوخب ( .   ( 266 لاعتم (  دـنوادخ  زا  نانآ  ربق  راـنک 

هکم زا  هنمآ  شردام  هارمه  هب  هک  دوب  یگلاس  شـش  رد  تفر  هللادبع  شردـپ  ربق  ترایز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يراب  نیتسخن 
رد ناملـسم  زا  یهورگ  هارمه  هب  ترـضح  نآ  نـینچ  مـه   ( 268 دوـمن ( .  تراـیز  ار  شا  یمارگ  ردـپ  هاـگمارآ  هدرک و  رفـس  برثـی  هب 
یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ( 269 داتسرف ( .  یم  تمحر  مالـس و  روبق  لها  هب  و  تفر ،  یم  عیقب  ناتـسربق  ترایز  هب  هبنـش  جنپ  ياهرـصع 

انا هروس  راب  تفه  دراذـگب و  ربق  يور  ار  دوخ  تسد  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  وا  ربق  رانک  رد  دورب و  ینم  ؤم  ربق  ترایز  هب  سک  ره  دـیامرف : 
ار ربق  بحاص  وا و  لاعتم  دنوادخ  دوب ،  دهاوخ  ناما  رد  تمایق  زور  تشحو  فوخ و  زا  هک  نیا  رب  هوالع  دناوخب  ار  ردقلا  ۀلیل  یف  هانلزنا 
دناوخب و ار  یسرکلا  ۀیآ  هک  ینم  ؤم  ره  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  مینادب  تسا  مزال  دزرمآ .  یم   ( 270 ) 

یم حـیبست  نم  ؤم  نیا  يارب  تمایق  زور  ات  هک  دـنیرفآ  یم  یکلم  وا  فرح  ره  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـهد ،  رارق  روبق  لها  يارب  ار  نآ  باوث 
زا هک  دراد  هفیظو  ناملسم  کی  تسا و  یگدنز  نیئآ  ناناملـسم و  ینامـسآ  باتک  نآرق  نیدلاو  يارب  نآرق  تئارق  ب   ( 271 دنیوگ ( . 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دشاب .  هتشاد  یگشیمه  طابترا  هدش و  انشآ  ینامـسآ  باتک  نیا  اب  شیوخ  تایح  زور  نیرخآ  ات  یکدوک  نارود 
زور ره  درگنب و  هماندهع  نیا  هب  تسا  هتـسیاش  ناملـسم  ره  يارب  دـشاب ،  یم  اه  ناسنا  مامت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هماندـهع  نآرق  دومرف : 

نآ ینارون  تایآ  اما  تسا ،  هدـش  لزان  اه  ناسنا  نتـسیز  يارب  یگدـنز و  نیئآ  نآرق  هچرگ  دـنک .   ( 272 توالت (  ار  نآ  زا  هیآ  هاـجنپ 
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ماما تسا .  لیخد  نانآ  تشونرس  رد  ترخآ  ناهج  رد  دوش  یم  ناگدرم  دیاع  قیرط  نیا  زا  هک  ار  یباوث  دراد و  ریثءات  زین  ناگدرم  يارب 
زا نآرق  ندرک  تئارق   ( 273 نیرفاک ( ؛  اناک  ول  نیدلاولا و  نع  باذعلا  ففخت  فحصملا  یف  نآرقلا  ةءارق  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 

يور زا  ار  نآرق  هک  ره  دومرف :  يرگید  راتفگ  رد  ترضح  نآ  دنشاب .  رفاک  نانآ  هچرگ  دهاک  یم  ردام  ردپ و  باذع  زا  فحـصم  يور 
 . ) دنـشاب رفاک  ود  نآ  هچرگ  ددرگ ،  یم  زین  شنیدلاو  زا  باذـع  شهاک  ببـس  درب و  دـهاوخ  یبوخ  هرهب  دوخ  نامـشچ  زا  دـناوخب  نآ 

رد مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دراد .  یـصاخ  تیمها  نیدـلاو  شزرمآ  يارب  دـحا )  هللا  وه  لـق  هروس (  نآرق  ياـه  هروس  ناـیم  رد   ( 274
دهدن تسد  زا  بجاو  زامن  ره  لابند  ار  دحا )  هللا  وه  لق  ندناوخ (  دراد  ءازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ره  دومرف :  شخب  حور  يراتفگ 

نآ نادنزرف  ریاس  شردام و  ردپ و  هارمه  هب  ار  وا  دنک و  یم  مهارف  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  دناوخب ،  ار  نآ  سک  ره  اریز  ، 
رد هک  تسا  نیا  شردام  ردپ و  گرم  زا  دـعب  دـنزرف  فیاظو  زا  رگید  یکی  ردام  ردـپ و  تین  هب  کین  لامعا  ج )   ( 275 دزرمایب ( .  ود 

مارتحا و دروم  ار  نانآ  ناتـسود  هک  بیترت  نیا  هب  دزرون ،  غیرد  کین  لامعا  ماجنا  زا  ناـشحور  يداـش  رطاـخ  هب  ناـنآ و  تیاـضر  بلج 
لوق نامیپ و  دـهع و  رگا  دـیامن ،  اعد  نانآ  شزرمآ  يارب  دـنک ،  هیدـه  رداـم  ردـپ و  هب  ار  نآ  باوث  دـناوخب و  زاـمن  دـهد ،  رارق  تبحم 

ناسحا زا  هدومن و  رادید  ار  ردام  ردپ و  ياه  لیماف  نایانـشآ و  دنکن ،  يراگنا  لهـس  نانآ  ضرق  يادا  رد  دنک ،  افو  نآ  هب  دـنراد  يرارق 
هب تسا  نانآ  حور  يداش  ردام و  ردـپ و  تیاضر  بلج  ياتـسار  رد  دـنک  یم  ساسحا  هک  ار  يراک  ره  هصالخ  دـنکن و  هقیاضم  نانآ  هب 

گرم زا  سپ  هک  تسا  یسک  تمایق  زور  رد  ناکین  راربا و  دمآرس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناسرب .  ماجنا  هب  يا  هتـسیاش  وحن 
دعب نیدلاو  تشونرـس  رد  نادنزرف  کین  لامعا  زا  یخرب  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  انب  یتح  دنک .  یکین  ناسحا و  ناشیا  يارب  ردام  ردـپ و 
طقاس نانآ  هدهع  زا  ار  ناشنیدلاو  قوقح  زا  یـشخب  هتـساک و  نادـنزرف  تیلوئـسم  راب  زا  لمع  نیا  دراد و  تبثم  ریثءات  زین  نانآ  گرم  زا 

هب یکین  بوخ و  ترـشاعم  نانآ ،  ياه  نامیپ  دـهع و  هب  لمع  نیدـلاو ،  يارب  اعد  یبحتـسم ،  اضق و  ياهزامن  ندروآ  اـج  هب  دـنک .  یم 
يدرف ردام  ای  ردـپ  دومرف :  يرگید  راتفگ  رد  ربمایپ   ( 276 تسا ( .  لامعا  نیا  هلمج  زا  نانآ  ناتـسود  میرکت  نیدلاو ،  ناگتـسب  لیماف و 

نانآ هب  هتـسویپ  نانآ  گرم  زا  دعب  اما  تسا ،  هدرواین  اج  هب  ار  نانآ  قوقح  هدوب و  نیدلاو  قاع  دنزرف  نیا  هک  یلاح  رد  دور ،  یم  ایند  زا 
یم رارق  راربا  فیدر  رد  ار  رگـشالت  دنزرف  نینچ  لاعتم  دنوادخ  دهد )  یم  ماجنا  کین  لامعا  نانآ  يارب  دنک ( .  یم  رافغتـسا  هدرک  اعد 
دنم هرهب  نانآ  کین  لامعا  زا  زین  ناشگرم  زا  دعب  هک  دنـشاب  هتـشاد  حلاص  ینادنزرف  هک  یناردام  ناردـپ و  لاح  هب  اشوخ   ( 277 دهد ( . 

ناشتافو زا  سپ  اما  دـننک ،  یمن  یکین  ناسحا و  نانآ  هب  دـنا  هدـنز  ناشنیدـلاو  هک  یعقوم  نادـنزرف  زا  یخرب  یهدـب  تخادرپ  د  دـنوش . 
مالـسلا هیلع  مجنپ  ماما  هاگدید  زا  ینادـنزرف  نینچ  دـنیامن .  یم  شزرمآ  بلط  ناشیارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـنزادرپ و  یم  ار  نانآ  یهدـب 

نانآ گرم  زا  دعب  اما  دنراک ،  وکین  ناشردام  ردـپ و  تایح  نامز  رد  رگید  یخرب  و  دـنیآ .  یم  رامـش  هب  راک  وکین  دوخ  نیدـلاو  هرابرد 
راک هنگ  نیدلاو و  قاع  ار  ینادنزرف  نینچ  لاعتم  دنوادخ  دـننک ،  یمن  شزرمآ  بلط  دوخ  نیدـلاو  يارب  دـنزادرپ و  یمن  ار  ناش  یهدـب 

دیوگ یم  هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  ینیما  همالع  زا  یناتساد  دیامن :  یم  بسانم  هنیمز  نیا  رد  یناتساد  لقن  اج  نیا  رد   ( 278 دسیون ( .  یم 
یکی رد  ار  ینیمز  هعطق  ناشیا  زا  یکی  دنداد  یم  ماجنا  کین  ریخ و  لامعا  یهاگ  دندوب و  نارهت  رد  نامیا  لها  ریخ و  راجت  زا  يا  هدـع  : 
دجسم يارب  يراجت  ییاه  هزاغم  شفارطا  رد  هدرک و  انب  ار  يدجـسم  اج  نآ  رد  هک  تساوخ  یم  تشاد و  نارهت  ساسح  مهم و  قطانم  زا 

ياه هزاغم  نآ  فارطا  رد  زاسب و  یئامنیـس  لحم  نیا  رد  وت  تفگ :  يو  هب  هدرک  هسوسو  ار  وا  يو ،  تسود  ایند  ياقفر  زا  یکی  دزاـسب . 
نتخاس هب  ار  وا  رگید  فرط  زا  یناطیش  هسوسو  فرط و  کی  زا  لام  بح  امن .  فرـصم  تاریخ  رد  ار  نآ  دمآ  رد  نک و  تسرد  يراجت 

نامه هلمج  زا  هک  دـنام  ياج  هب  هثرو  يارب  وا  زا  يدایز  لاوما  تفر ،  ایند  زا  و  دیـسر ،  ارف  وا  لجا  تشذـگ ،  اه  لاس  درک .  راداو  امنیس 
 ، اذغ فرـص  زا  دعب  درک .  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  ناگدنامزاب  رجات ،  درم  نیا  یمیدـق  ياقفر  زا  یکی  اهزور  زا  یکی  رد  دوب .  امنیس 

ردپ ياه  ینابرهم  رطاخ  هب  وت  دنداد :  باوج  ما ؟  هدرک  توعد  نیا  هب  ار  امش  رطاخ  هچ  هب  دیناد  یم  ایآ  تفگ :  تیم  نآ  هثرو  هب  نابزیم 
ریخ هب  ار  ناشیا  امئاد  ام  هن .  دنتفگ :  تسا ؟  هدرک  یهاتوک  امش  قح  رد  ناتردپ  ایآ  دیـسرپ ؟  هرابود  نابزیم  ینک .  یم  یئاریذپ  ام  زا  ام 
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درک وگزاب  هثرو  يارب  ار  دنزرف  ندرگ  رب  نیدلاو  قوقح  زا  يا  همش  نابزیم  درم  سپس  میتسرف .  یم  وا  رب  تمحر  مینک و  یم  دای  یکین  و 
قوقح تیمها  نایب  زا  دعب  همادا  رد  تسا .  هدش  ربارب  نیدنچ  امـش  هب  وا  زاین  ناتردپ  تافو  زا  دعب  دش .  روآ  دای  نانآ  هب  هک  نآ  هژیو  هب  . 

وا دوب .  امنیـس  ثادحا  رطاخ  هب  يو  باذع  نیا  مدید .  باوخ  باذع ،  نیرتدیدش  رد  لبق  زور  دنچ  ار  امـش  ردپ  نم  تفگ :  نینچ  ردـپ 
هب ارم  هکئالم  دـنناشک ،  یم  فارحنا  هانگ و  يوس  هب  ار  يا  هدـع  دـنهد و  یم  ناشن  اج  نآ  رد  زیگناداسف  یملیف  هک  تقو  ره  تفگ :  یم 

ناگدنامزاب دیهد .  تاجن  باذع  زا  ار  وا  هدرک و  ناریو  ار  نامتخاس  نیا  هک  تساوخ  یم  هنازجاع  امش  زا  وا  دننک .  یم  باذع  نآ  رطاخ 
میمـصت ات  دنتـساوخ  تلهم  دندرک و  هاگن  رگیدمه  هب  یتحاران  بجعت و  اب  هدرک و  توکـس  ناشردـپ  هتـساوخ  ندینـش  زا  دـعب  رجات  نآ 

زا دروآ ،  لمع  هب  اه  نآ  زا  هک  یلـصفم  یئاریذپ  زا  دعب  درک و  توعد  نانآ  زا  هرابود  درم  نیا  دـشن !  يربخ  تشذـگ  اه  هتفه  دـنریگب . 
نآلا یلو  ارچ ؛ داد :  خـساپ  نابزیم  هدرکن ؟  ثادـحا  ار  امنیـس  نیا  ام  ردـپ  اـیآ  داد :  خـساپ  هثرو  گرزب  درک .  لا  ؤس  ناشمیمـصت  هجیتن 

وا داد :  خساپ  هثرو  گرزب  دیهد .  تاجن  یهلا  باذع  زا  ار  وا  دهاوخ  یم  امش  زا  دشک و  یم  باذع  نآ  رطاخ  هب  تسا و  نامیشپ  ادیدش 
زا نابزیم  درم   ( 279 مینک ( .  ناریو  ار  نامتخاس  نیا  میناوت  یمن  اـم  دوش ! !  لـمحتم  شدوخ  ار  دوخ  ياـطخ  يازج  دـیاب  هدرک و  طـلغ 
زا دـعب  روط  هچ  هک  دروخ  فسءاـت  شرجاـت  قیفر  یگراـچیب  یتخبدـب و  هب  و  تفر .  ورف  تریح  تهب و  رد  هدرک و  بجعت  ناـنآ  باوج 

 . تسا هدومن  راچر  تکاله  هب  ار  دوخ  نادنزرف و  دوخ ،  عرش  فالخ  تسیاشان و  راک  اب  هداد  ماجنا  هک  يریخ  لامعا 

نیدلاو هب  یکین  راثآ  موس :  لصف 

هراشا

تـسد هب  نیدلاو  هب  یکین  لباقم  رد  ار  یناوارف  جـئاتن  راثآ و  ناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایاور  ثیداحا و  هب  یلامجا  يرورم  اب 
 : مینک یم  هراشا  نانآ  زا  یخرب  هب  شخب  نیا  رد  ام  دروآ ، 

تشهب  1

شوغآ هب  ار  وا  نم  تسا  هدش  ریپ  نم  ردـپ  ادـخ !  لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  هب  يدرم 
وت لمع  نیا  هک  هدـب  ماجنا  تدوخ  ار  راک  نیا  یناوت  یم  ات  دومرف :  ماما  مرب  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  شیاـهزاین  عفر  يارب  هتفرگ و 

تساوخرد لاعتم  دنوادخ  زا  دوخ  تاجانم  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  يزور   ( 280 درب ( .  دـهاوخ  تشهب  هب  ار 
ترـضح هب  اهرهـش  زا  یکی  رد  ار  یناوج  یناشن  هدش و  لزان  وا  رب  لیئربج  ترـضح  دهد .  ناشن  وا  هب  تشهب  رد  ار  وا  نیـشنمه  هک  درک 

 ، تفر وا  غارـس  هب  یـسوم  ترـضح  هک  یماـگنه  دوب .  دـهاوخ  تشهب  رد  وت  نیـشنمه  وا  هک  ورب  ناوج  نآ  شیپ  تفگ :  هداد و  یـسوم 
ددرگ یم  رداص  يو  زا  هداعلا  قوف  لمع  هچ  دنیبب  ات  دوب  بقارم  رود  زا  دراد .  لاغتشا  یباصق  لغـش  هب  هک  تسا  یناوج  هک  درک  هدهاشم 

يو یگدـنز  رد  یمهم  زیچ  درک  تبقارم  رتشیب  هچ  ره  اـما  تسا .  هدـیدرگ  یماـقم  نینچ  بسک  رد  يو  یگتـسیاش  بجوم  یلماـع  هچ  و 
تساوخ وا  زا  هتفر و  وا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  درک  یم  لیطعت  ار  دوخ  هزاغم  باصق ،  هک  یماگنه  زور  رخآ  رد  تهج  نیا  هب  دیدن . 

هناخ هب  دوخ  هارمه  هب  و  هتفریذپ ،  لیم  لامک  اب  ار  یـسوم  ترـضح  داهنـشیپ  باصق  ناوج  دـنک .  نامهم  دوخ  لزنم  رد  ار  وا  بش  نآ  ات 
مـشچ لمع  چیه  دیباوخ و  حبـص  ات  ناوج  دـید  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـنتفر .  دوخ  باوختخر  هب  مادـک  ره  ماش  فرـص  زا  سپ  درب .  شا 
يراک نم  نک ،  ربص  یکدنا  زیزع ،  نامهیم  يا  تفگ :  ناوج  یظفاحادخ ،  تقو  دـش ،  رتشیب  شبجعت  دادـن .  ماجنا  بش  همین  رد  يریگ 

نیا هک  یتفر  اجک  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تشگرب ،  یکدنا  زا  دعب  تفر و  ناوج  میورب .  مه  اب  ات  مهد  ماجنا  ار  نآ  مراد  يرورض 
وا هزاجا  نودـب  منک  یم  یعـس  منک .  یم  تمدـخ  وا  هب  ماش  حبـص و  ره  هک  مراد  يریپ  ردام  تفگ :  باـصق  ناوج  يدرک ؟  رید  هزادـنا 
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تمدخ وا  هب  نم  هاگره  يرآ ،  تفگ :  دنک ؟  یم  مه  اعد  وت  قح  رد  تردام  ایآ  دیسرپ :  وا  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  مورن .  نوریب 
ار وا  دـهد ،  یم  ماجنا  نم  هب  تبـسن  مدـنزرف  نیا  هک  یتامدـخ  نیا  شاداـپ  هب  ایادـخ !  دـیوگ :  یم  هتـشادرب و  اـعد  هب  تسد  وا  منک  یم 
هک داب !  هدژم  وت  رب  تفگ :  ناوج  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ماگنه  نیا  رد  هدب .  رارق  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  نیـشنمه 

 ( 281 تسا ( .  هدش  باجتسم  وت  قح  رد  تردام  ياعد 

تداهش باوث   2

رد زا  ایآ  ناوج !  نیا  دومرف :  يو  هب  دوب ؛ دوخ  راک  بسک و  لوغشم  هک  درک  هدهاشم  ار  یناوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور 
دومرف ربمایپ  ار .  مردام  تفگ :  ار ؟  یسک  هچ  دومرف :  هللا .  لوسر  ای  یلب  تفگ :  ینک ؟  یم  یتسرپرس  مه  ار  یسک  دوخ  لغـش  نیا  دمآ 

طقف تداهـش  باوث  رگا  دوزفا :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگ  نآ  تسوا .  ياپ  ریز  رد  تشهب  هک  رادـن  رب  تسد  وا  تمدـخ  زا  : 
هورگ تفه  دوخ  نخس  حیضوت  رد  ترضح  سپـس  دوش ،  یم  مک  نم  تما  يادهـش  دنوش ،  یم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  دوب  یناسک  يارب 

دریمب 3 تیعمج  ماـحدزا  زا  دزوـسب 2  شتآ  رد  هک  نآ   1 درمـش :  رب  نینچ  دـنوش ،  یم  بوسحم  ادهـش  فیدر  رد  هک  ار  ناناملـسم  زا 
دروخب ار  وا  يا  هدنرد  هک  یناملسم  دوش 6  قرغ  بآ  رد  هک  یسک  دوش 5  هتشک  راوآ  ریز  رد   4 دورب .  ایند  زا  نامیاز  ماگنه  رد  يردام 

 ( 282 دوب ( .  دنهاوخ  ادهش  فیدر  رد  همه  دننک  یم  شالت  نیدلاو  شیاسآ  هداوناخ و  دوخ و  سفن  تزع  يارب  هک  یسک   7

ناکین يرورس   3

یکین نانآ  گرم  زا  دعب  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  تسا  یـصخش  تمایق  زور  رد  ناکین  دمآ  رـس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
 ( 283 دشاب ( .  هدرک 

داهج زا  رتالاب   4

يارب وت  اـب  نم  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیپ  يدرم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دنا تایح  لاح  رد  اه  نآ  يود  ره  یلب ،  تفگ :  تسا ؟  هدنز  یکی  تردام  ردپ و  زا  ایآ  دیسرپ :  ربمایپ  منک .  یم  تعیب  داهج  ترجه و 

تردام ردپ و  يوس  هب  سپ  دومرف :  ربمایپ  یلب .  تفگ :  یهاوخ ؟  یم  يورخا  شاداپ  لاعتم  دـنوادخ  زا  ایآ  درک :  لا  ؤس  هرابود  ربمایپ  . 
 ( 284 نک ( .  يراتفر  کین  نانآ  اب  درگرب و 

ترخآ ایند و  تزع   5

هجوت اب  دهد  یم  ناشن  ار  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  تبحم و  راثآ  زا  یکی  هک  دیامرف :  یم  هراشا  یناتـساد  هب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
نآ دیفم  جئاتن  تلع  هب  نینچ  مه  دشاب و  یم  زومآ  تربع  ناتساد  نیا  زا  هتفرگرب  نآرق  هروس  نیرتگرزب  مان  هک  نآرق ،  رد  نآ  تیمها  هب 
درک یم  یگدنز  یناوج  درم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  مالسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  میناوخ :  یم  ار  نآ  زا  يا  هصالخ  اج  نیا  رد 

یکی رد  دوب .  يونعم  يرهاظ و  تالامک  هب  هتسارآ  بدا و  اب  یناوج  تشاد  لاغتـشا  مدنگ  شورف  دیرخ و  یـشورف و  هلغ  لغـش  هب  هک  وا 
نآ هک  درک ،  يرادیرخ  يدایز  مدنگ  وا ،  زا  هدـمآ و  یـصخش  دوب ،  تراجت  لوغـشم  شیوخ ،  هزاغم ي  رد  لومعم  قبط  هک  اهزور ،  زا 
رد تشپ  شردـپ  هتـسب و  يراـبنا  هب  مدـنگ  لـیوحت  يارب  یتـقو  تشاد .  یپ  رد  ناوج  رجاـت  نآ  يارب  يراشرـس  هرهب  نـالک ،  هلماـعم ي 

مارتحا هب  دوب ،  هدیمهف  تیبرت و  اب  یصخش  نوچ  یصخش  نوچ  شورف  هلغ  ناوج  تسوا .  بیج  رد  مه  رابنا  دیلک  اقافتا  تسا و  هدیباوخ 
باوخ زا  ار  وا  مناوت  یمن  نم  دراد و  مردپ  يرادیب  هب  یگتسب  مدنگ  لیوحت  هنافـسءاتم !  تفگ .  هدرک و  یهاوخ  رذع  يرتشم  زا  شردپ 
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وت هب  ـالاک  غلبم  زا  يرادـقم  نم  دوش  رادـیب  مردـپ  اـت  ینک  ربص  رگا  تهج  نیمه  هب  منک ؛  مهارف  ار  شا  یتحاراـن  بابـسا  هدرک و  رادـیب 
نآ نم  تفگ :  مدـنگ  يرتشم  نک !  هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  سنج  يرگید  ياج  زا  افطل  ینک  ربص  یناوت  یمن  رگا  داد و  مهاوخ  فیفخت 

زگره نم  تفگ :  ناوج  هدب .  نم  لیوحت  ار  سنج  نک  رادیب  باوخ  زا  ار  تردپ  وشن و  لطعم  مرخ ،  یم  رت  نارگ  مه  يرادقم  ار  سنج 
يرتشم و رارـصا  زا  دـعب  نالک .  هلماعم  نیا  دوس  اـت  دراد  شزرا  رتشیب  نم  دزن  رد  ردـپ ،  تحارتسا  درک و  مهاوخن  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا 

یم مدق  هناخ  طایح  رد  شرـسپ  دید  دـش ؛ رادـیب  باوخ  زا  ردـپ  یتعاس ،  زا  دـعب  تفر .  درک و  ربص  يرتشم  هرخالاب  ناوج ،  رجات  عانتما 
وا يارب  ار  ناتساد  دنمورب ،  ناوج  يا ؟  هدمآ  هناخ  هب  هتسب و  ار  هزاغم  برد  يراک ،  تعاس  نیا  رد  هدش  روط  هچ  مرـسپ !  دیـسرپ :  دنز ، 
وت زا  راگدرورپ !  تشاد :  هضرع  دنوادخ  هب  دروآ و  اج  هب  یهلا  دمح  دش و  لاحـشوخ  یلیخ  هعقاو ،  ندینـش  زا  دـعب  شردـپ  درک ،  لقن 

باوخ زا  ارم  هک  مدوب  یـضار  نم  هچ  رگا  تفگ :  شرـسپ  هب  و  يا .  هدرک  اطع  نم  هب  نابرهم  هفطاع و  اـب  يدـنزرف  نینچ  هک  مرکـشتم ، 
ضوع رد  نم ،  يا ،  هتشاد  هاگن  ار  تریپ  ردپ  مارتحا  يدرک و  يراوگرزب  وت  هک  الاح  اما  یهدن ،  تسد  زا  ار  دوس  همه  نیا  ینک و  رادیب 

هب يرایـسب  عفن  هلاسوگ ،  نیا  طسوت  لاعتم  يادخ  هک  مراودـیما  مشخب و  یم  وت  هب  ار  شیوخ  هلاسوگ  يا ،  هداد  تسد  زا  هک  يدوس  نآ 
ارجاـم نیا  زا  لاـس  هس  دـننک .  ظـفح  ار  شیوخ  رداـم  ردـپ و  هب  مارتحا  هک  اـه  ناوج  ماـمت  يارب  دـشاب ،  یتربـع  سرد  نآ  دـناسرب و  وت 

زا یکی  رد  يرگید و  هقطنم  رد  نامز ،  نآ  رد  دوب .  هدـش  لماک  گرزب و  هاـگ  کـی  هدرک و  دـشر  زور  هب  زور  هلاـسوگ  نآ  تشذـگ ، 
هک دندمآ ؛ یم  شیارب  يدایز  ناراگتساوخ  هدیـسر و  غولب  دح  هب  هک  دوب  هلیمج  هفیفع و  بد و  ؤم  يرتخد  لیئارـسا ،  ینب  ياه  هداوناخ 

لباقم رد  تشادـن و  يا  هرهب  نادـنچ  ایند  لام  زا  اما  دوب  تیبرت  اب  نیدـتم و  ود  نآ  زا  یکی  دوب .  رتخد  يومع  رـسپ  ود  ناـنآ  هلمج ي  زا 
ترضح هب  نابز  اب  رهاظ و  رد  طقف  تشادن ،  يا  هرهب  چیه  تیونعم  اوقت و  نید و  زا  یلو  دوب ،  دنم  هرهب  ایند  تورث  زا  مود ،  يومع  رـسپ 
باختنا یگدنز و  دروم  رد  ات  تساوخ ،  تلهم  هتفه  کی  دش و  لیامتم  رفن  ود  نیا  هب  ناراگتـساوخ ،  نیب  زا  رتخد  دوب .  دـیورگ  یـسوم 

رقف رد  يرمع  دیاب  منک ،  جاودزا  نیدتم  يومع  رسپ  اب  نم  رگا  هک :  درک  رکف  دوخ  اب  تدم  نیا  رد  وا  دریگب .  میمصت  شا  هدنیآ  رـسمه 
شخب و مارآ  یگدنز  کی  درب و  مهاوخ  رس  هب  سانشادخ  نابرهم و  وگتسار و  يرـسمه  اب  ضوع  رد  اما  مزاسب ،  هداس  یگدنز  اب  هدوب و 

شیاسآ هافر و  رد  يزور  دـنچ  تسا  نکمم  منک ،  جاودزا  هانگ  هب  هدولآ  اوقت و  یب  دـنمتورث ،  رـسمه  اـب  رگا  اـما  تشاد .  مهاوخ  ملاـس 
هداـج زا  تسا  نکمم  ما ،  هدـنیآ  رـسمه  ییاوقت  یب  یتـالابم و  یب  رثا  رد  دـنام و  مهاوـخ  رود  يوـنعم  یقـالخا و  لـئاضف  زا  اـما  مشاـب ، 

شیوخ ردام  ردپ و  اب  تروشم  رکف و  زا  دعب  ناوج ،  رتخد  منک .  طوقـس  اه  یگدولآ  اه و  شزغل  یبیـشارس  رد  موش و  فرحنم  تداعس 
شیوخ يومع  رتخد  هنالقاع  میمصت  زا  دنمتورث ،  يومع  رسپ  یتقو  دنک .  جاودزا  اوقت  اب  نیدتم و  يومع  رـسپ  اب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب 
يومع رسپ  یبش  دیشک .  یموش  كانرطخ و  هشقن  ناطیش  هسوسو  رثا  رد  يو  دش .  رو  هلعـش  وا  هنیـس ي  رد  دسح ،  شتآ  دیدرگ ،  هاگآ 

هک یلاـح  رد  بش ،  ياـهرخآ  رد  تشاد و  هگن  هناـخ  رد  ار  بش  لـماک ،  ییاریذـپ  زا  دـعب  هدرک و  توعد  شیوخ  لزنم  هب  ار  ناـمیا  اـب 
اب وا  تخادـنا .  لیئارـسا  ینب  دـنمتورث  تـالحم  زا  یکی  هب  ار  هزاـنج  هتـشک و  یعیجف  زرط  هب  هنادرمناوجاـن  ار  وا  دوب  باوـخ  رد  ناـمهم 

رسپ نیا  هید  امود :  دریذپ ؛ یم  ارم  راچان  بیقر  فذح  زا  دعب  میومع  رتخد  الوا :  منز ،  یم  ناشن  ود  ریت  کی  اب  دیـشیدنا :  نینچ  شدوخ 
زا مدرم  یتقو  دوز  حبص  منک .  یم  یسورع  جراخم  فرص  هتفرگ و  لحم  یلاها  زا  مالسلا )  هیلع  یسوم  ترضح  تعیرـش  قبط  ار (  ومع 

ترـضح روضح  هب  هک  نیا  ات  دنتخانـشن ؛ ار  وا  دندرک ،  تقد  هچ  ره  و  دندش ،  هجاوم  لوتقم  کی  نینوخ  دسج  اب  دـندمآ  نوریب  اه  هناخ 
 ، نازرواشک یتح  فانصا  تاقبط و  مامت  داد ،  روتسد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دنداد .  شرازگ  ار  هثداح  هتفر و  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

مهم یلیخ  لیئارسا  ینب  نیب  رد  لتق  هلئسم ي  اریز  دنشاب ( .  لوتقم  لتاق و  نتخانـش  ددص  رد  همه  دننک و  يراد  دوخ  راک  رـس  هب  نتفر  زا 
لتاق ناوج  دماین .  تسد  هب  لوتقم  ای  لتاق  زا  يرثا  چیه  یلو  دندرب ،  راک  هب  ار  دوخ  شالت  مامت  ادخ ،  ربمایپ  روتسد  لابند  هب  مدرم  دوب ) 

اب ناوج  دـنا .  هدیـشک  راـک  زا  تسد  همه  هتخیر ،  مه  هب  رهـش  عضو  هک  درک  هدـهاشم  دـمآ و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  رهظ ،  ياـه  یکیدزن 
روتـسد یـسوم  ترـضح  دـنا و  هتخادـنا  اه  هلحم  زا  یکی  هب  هتـشذگ ،  بش  هتـشک و  ار  یـصخش  دـنتفگ :  دـش و  اـیوج  ار  تلع  لـهاجت 
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رانک ار  شوپور  دمآ و  هزانج  رانک  هب  تعرـس  هب  يو  دـنک .  صاصق  ار  وا  لوتقم ،  هداوناخ  هک  تسا  هداد  ار  لتاق  يریگتـسد  یئاسانش و 
یم دوخ  تروص  رـس و  هب  هدید ،  تیـصعم  صاخـشا  دننام  هتخادنا و  هار  دایرف  داد و  و  دز ،  هرعن  ناهگان  درک .  هاگن  وا  تروص  هب  دز و 
هید هک  نیا  اب  منک ،  صاصق  ات  دـیهدب  ناـشن  ار  لـتاق  اـی  دـیاب  تسا و  نم  يومع  رـسپ  ناوج  نیا  هآ !  هآ !  تفگ :  یم  ناـنک  هیرگ  دز و 

تیوه و زارحا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دندرک ،  رضاح  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رـضحم  رد  ار  وا  یتقو  مریگب !  ار  وا  نوخ 
زا ربخ  هک  دنروخب  مسق  رفن  هاجنپ  هک ،  نیا  ای  دنبایب و  ار  لتاق  دـیاب  ای  لحم  نآ  یلاها  دومرف :  لوتقم ،  اب  ناوج  نآ  يدـنواشیوخ  فشک 
لا ؤس  شیوخ  يادخ  زا  امـش  میهدب ،  هید  ارچ  ریـصقت  نودب  ام  هللا !  یبن  ای  دنتفگ :  لیئارـسا  ینب  دنزادرپب .  ار  لوتقم  هید  دنرادن و  لتاق 

زگره نم  تسا و  نیا  العف  دنوادخ ،  روتسد  دومرف :  ترـضح  میوش .  اهر  ماهتا ،  نیا  زا  ام  دیامن و  یفرعم  ام  هب  ار  لتاق  هک  نیا  ات  نک ، 
الاح یسوم !  يا  دش :  لزان  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ  فرط  زا  ماگنه ،  نیا  رد  درک .  مهاوخن  لمع  دنوادخ  روتـسد  فالخ 
هدنز ار  وا  نم  ات  دننزب ،  هدرم  ندب  هب  ار ،  وا  ياضعا  زا  یـضعب  دنـشکب و  ار  يواگ  هدب ،  روتـسد  دـندشن  یـضار  وت  يرهاظ  مکح  هب  هک 

مکرمءای هللا  نا  هموقل  یسوم  لاق  ذا  و  دیامرف :  یم  هصق  نیا  هب  هراشا  اب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دنک .  یفرعم  ار  شدوخ  لتاق  وا  میامن و 
موق هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دیروآ )  دای  هب  و (   ( 285 نیلهاجلا (  نم  نوکءا  نءا  هللااب  ذوعءا  لاق  اوزه  انذختتءا  اولاق  ةرقب  اوحبذـت  نءا 

هدشن هتخانـش  وا  لتاق  هک  یلوتقم  هب  ار  نآ  ندب  زا  يا  هعطق  و  دینک (  حبذ  ار  يواگ  هدام  دهد  یم  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ  تفگ :  دوخ 
تـسا نکمم  رگم  ینک ( ؟  یم  هرخـسم  ار  ام  ایآ  دنتفگ :  ددرگ )  شوماخ  اغوغ  و  دنک ؛ یفرعم  ار  شیوخ  لتاق  دوش و  هدـنز  ات  دـینزب ، 

اولاق مشاب !  نالهاج  زا  هکنیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تفگ :  یـسوم  دوش )  هدـنز  وا  مینزب و  يا  هدرم  ناـسنا  هب  ار  يا  هدرم  ناویح  وضع 
 : دنتفگ لیئارسا  ینب   ( 286 نورم (  ؤت  ام  اولعفاف  کلذ  نیب  ناوع  رکب  ضراف و ال  ةرقب ال  اهنا  لوقی  هنا  لاق  یه  ام  انل  نیبی  کـبر  اـنل  عدا 

يواگ هدام  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  تفگ :  دـشاب ؟  يواگ  هدام  هنوگچ  واگ  هدام  نیا  دـنک  نشور  ام  يارب  هک  هاوخب  دوخ  يادـخ  زا  سپ 
 ( رتدوز هچ  ره  هدـش ( ،  هداد  روتـسد  امـش  هب  هچنآ  دـشاب .  ود  نیا  نایم  هکلب  ناوج ،  رکب و  هن  و  دـشاب ،  هداتفا  راک  زا  ریپ و  هن  هک  تسا 

تیادخ زا  دـنتفگ :   ( 287 نیرظانلا ( ؛  رـست  اهنول  عقاف  ءارفـص  ةرقب  اهنا  لوقی  هنا  لاق  اهنول  ام  انل  نیبی  کبر  انل  عدا  اولاـق  دـیهد .  ماـجنا 
ار ناگدننیب  هک  تسدکی ،  درز  دشاب  يواگ  دیامرف  یم  دنوادخ  تفگ  یـسوم  دـشاب ؟  هنوگچ  نآ  گنر  هک  دـنک  نشور  ام  يارب  هاوخب 
ةرقب ال اهنا  لوقی  هنا  لاق  نودتهمل *  هللا  ءاش  نا  انا  انیلع و  هباشت  رقبلا  نا  یه  ام  انل  نیبی  کبر  انل  عدا  اولاق  دزاس .  رورـسم  هدمآ و  شوخ 
زا دـنتفگ  زاب   ( 288 نولعفی (  اوداک  ام  اهوحبذـف و  قحلاب  تئج  نآلا  اولاق  اـهیف  ۀیـش  ـال  ۀملـسم  ترخلا  یقـست  ـال  ضرـالا و  ریثت  لولذ 

تیادـه ام  دـهاوخب  ادـخ  رگا  و  هدـش !  مهبم  ام  يارب  واگ  نیا  اریز  دـشاب ؟  دـیاب  يواگ  هنوگچ  هک  دـنک  نشور  ام  يارب  هاوخب  تیادـخ 
یبیع ره  زا  و  دنک ؛ یشکبآ  تعارز  يارب  هن  و  هدش ؛  مار  ندز  مخش  يارب  هن  هک  دشاب  يواگ  دیامرف :  یم  دنوادخ  تفگ :  دش !  میهاوخ 
دندرک ادیپ  ار  يواگ  نانچ  سپس (  يدروآ !  ار  بلطم  قح  نالا  دنتفگ :  دشابن .  نآ  رد  يرگید  گنر  هنوگ  چیه  یتح  و  دشاب ،  رانک  رب 

لابند هب  دندینش  یسوم  ترضح  زا  ار ،  تافص  نیا  یتقو  لیئارسا ،  ینب  دنهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  دندوبن  لیام  یلو  دندیرب ؛ رس  ار  نآ  و ) 
ادیپ یناوج  هناخ ي  رد  اه ،  یگژیو  نآ  اب  ار  يواگ  هرخالاب ،  هک  نیا  ات  دشن  ادیپ  دندرک  صحفت  هچ  ره  دنتشگ و  فاصوا  نیا  اب  يواگ 
ینب دوب .  هدش  يا  هلاسوگ  بحاص  شردپ ،  هب  ینابرهم  مارتحا و  رثا  رد  شیپ ،  لاس  دنچ  هک  دوب .  شورف  مدنگ  ناوج  نامه  وا  دندرک . 

زا دیاب  تفگ :  هدش و  لاحـشوخ  تفای  عالطا  ارجام  زا  یتقو  وا  دندرک و  ار  واگ  دیرخ  ياضاقت  هدمآ و  رجات  ناوج  هناخ  رد  هب  لیئارـسا 
یتقو لیئارـسا  ینب  شورفب .  ار  وا  یلومعم  تمیق  ربارب  ود  هب  تفگ :  شردام  درک ،  تروشم  هدـمآ و  شردام  شیپ  مریگب .  هزاجا  مردام 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  شیپ  و  رازاب ! ؟  تمیق  ربارب  ود  هب  یلومعم  واگ  کی  هدـش ؟  ربخ  هچ  رگم  دـنتفگ :  دـندش  ربخاب  تمیق  زا 
يا هراچ  دنتفگ :  واگ  بحاص  هب  هتـشگرب و  اهنآ  تسا .  دنوادخ  نامرف  اریز  دیرخب  دیاب  امتح  دومرف :  ترـضح  دنداد .  شرازگ  هدمآ و 

 : تفگ شردام  تساوخ و  ار  وا  رظن  هدـمآ و  شردام  شیپ  هرابود  وا  روایب .  ار  واگ  ورب  میرخ ،  یم  تمیق  ربارب  ود  هب  ار  نآ  اـم  تسین ، 
ار واگ  کی  ام  دنتفگ :  یتحاران  بجعت و  اب  دندینش  ار  هلمج  نیا  یتقو  اه  نآ  میـشورف !  یم  ام  یلبق  تمیق  ربارب  ود  هب  وگب :  ورب  مرـسپ ! 
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اریز دیرخب ،  دیاب  دومرف :  ترضح  دنتشگرب و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  شیپ  هرابود  لیئارـسا  ینب  میرخ .  یمن  تمیق ،  ربارب  راهچ  هب 
ود هب  دیتفر ،  دیدیرخن و  امش  نوچ  وگب :  اه  نآ  هب  ورب  ناج !  رسپ  تفگ :  ناوج  ردام  راب  نیا  دنتـشگزاب ،  اه  نآ  تسا .  دنوادخ  نامرف 
یم ربارب  ود  تمیق  دنتـشگ ،  یم  رب  هک  راب  ره  دنتـشگرب و  هدرک و  يراددوخ  ندیرخ  زا  زاب  لیئارـسا  ینب  میـشورف .  یم  یلبق  تمیق  ربارب 

ندیرخ زا  دعب  دننکب .  الط  ياه  هکس  زا  رپ  ار  شتسوپ  هک  نیا  تمیق  هب  دندیرخ ،  یسوم  ترـضح  روتـسد  هب  ار  هاگ  نآ  هک  نآ  ات  دش ، 
تعکر ود  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دنداد .  لیوحت  شبحاص  هب  هدرک و  الط  ياه  هکـس  زا  رپ  ار  شتـسوپ  هدومن و  حبذ  ار  نآ  واگ ، 

لآ دـمحم و  لالج  هوکـش و  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  راگدرورپ !  دومرف :  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد  دـعب  دـناوخ و  زاـمن 
دوخ لتاق  هدش و  هدنز  وا  دندز و  لوتقم  ندب  هب  هدروآ و  ار  واگ  مد  زا  یتمـسق  دعب  ینادرگ .  هدنز  ار  هدرم  نیا  هک  مالـسلا ،  هیلع  دمحم 

هزجعم میناد  یمن  ام  دـنتفگ :  یم  رگید  مه  هب  لیئارـسا  ینب  هزجعم ،  نیا  زا  دـعب  داد .  حرـش  ار  تیانج  عوقو  یگنوگچ  درک و  یفرعم  ار 
دننک و صاصق  ار  لتاق  هک  درک  رما  یـسوم  ترـضح  ار !  رجات  ناوج  نآ  دنوادخ ،  ندرک  دنمتورث  ای  تسا ،  مهم  لوتقم  نیا  ندش  هدنز 
 . دـنک تیانع  وا  هب  هرابود  يرمع  دـهاوخب ،  دـنوادخ  زا  هک  درک  اـضاقت  یـسوم  ترـضح  زا  ندـش ،  هدـنز  زا  دـعب  هاـنگ ،  یب  ناوج  نآ 

دقع هب  ار  نمادکاپ  رتخد  نآ  مالسلا  هیلع  یسوم  دعب  مدیشخب و  وا  هب  هرابود  رمع  لاس ،  داتفه  هک  داد  هدژم  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ 
یمن یئادج  ناوج ،  جوز  ود  نآ  نیب  مه  تمایق  رد  دنوادخ  هدش :  لقن  ثیدح  رد  دروآ .  رد  راکتـسرد  نیدتم و  يومع  رـسپ  ناوج  نآ 

 ( 289 دوب ( .  دنهاوخ  رهوش  نز و  رگیدکی  اب  تشهب  رد  ترخآ  ملاع  رد  اه  نآ  دزادنا و 

لامعا نیرتهب  ماجنا   6

ةالـصلا دومرف :  ماما  تسا .  رترب  لامعا  ریاس  زا  کین  لاـمعا  زا  مکی  مادـک  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  مزاـح  نب  روصنم 
 . ادخ هار  رد  داهج  ردام و  ردپ و  هب  یکین  تقو ،  رد  زامن   ( 290 هللا ( ؛  لیبس  یف  داهجلا  نیدلاولا و  رب  اهتقول و 

يزور یناوارف  رمع و  لوط   7

ناوارف يزور  قزر و  تعـسو  یگدـنز ،  رد  شیاشگ  ینالوط ،  يرمع  دـهاوخ  یم  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاـخ 
نآ زا  رگید  یتیاور  رد   ( 291 تسا ( .  ادخ  تعاطا  زا  یشخب  لمع  نیا  هک  ارچ  دیامن ،  ناسحا  یکین و  شردام  ردپ و  هب  دشاب ،  هتـشاد 

 ، رمع يدایز  لام ،  یناوارف  الباقتم  زین  نم  دیامن ،  دهعت  ار  شردام  ردپ و  هب  يراتفر  شوخ  نم  يارب  سک  ره  هک :  تسا  هدمآ  ترـضح 
 ( 292 منک ( .  یم  نیمضت  شناگتسب  هداوناخ و  نایم  رد  ار  وا  يدنلبرس  تبحم و  و 

حلاص نادنزرف  نتشاد   8

 . دننک یکین  امش  هب  زین  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  ناتناردپ  هب   ( 293 مک ( ؛  ؤانبءا  مکربی  مکءابآ  اورب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

گرم لاح  رد  یتحار   9

رد دنوادخ  دراد  تسود  سک  ره  داد :  هدژم  دننک  یم  يراتفرـشوخ  دوخ  نیدلاو  اب  هک  يراک  وکین  نادنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد هک  نیا  رب  هوالع  تروص  نیا  رد  دـنک .  یکین  شردام  ردـپ و  هب  هدرک و  محر  هلـص  دوخ  ناگتـسب  هب  دریگب  ناسآ  وا  رب  گرم  هظحل 
 ( 294 دـش ( .  دـهاوخن  راچد  یگراچیب  رقف و  هب  دوخ  یگدـنز  رد  زین  ایند  رد  درک ،  دـهاوخ  یتحار  شمارآ و  ناسحا  نداد  ناج  هظحل 

لاح دمآ .  وا  تدایع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب .  هدش  يرتسب  ضیرم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  باحصا  زا  یناوج 
یگناگی هب  دومرف :  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک .  یم  يرپس  ار  دوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  دوب و  زیگنا  تقر  میخو و  رایـسب  يو 
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یلـص ادخ  لوسر  دـنک .  نایب  ار  سدـقم  هلمج  نآ  تسناوتن  داتفا و  تنکل  هب  ناوج  نابز  هللا .  الا  هلا  ال  وگب :  نک و  رارقا  لاعتم  دـنوادخ 
وا زا  ایآ  دومرف :  متـسه .  وا  ردام  نم  يرآ  تفگ :  دراد ؟  ردام  ناوج  نیا  ایآ  دیـسرپ :  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  ینز  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ما .  هتفگن  نخـس  وا  اب  هک  تسا  لاس  شـش  تدم  نونکا  هللا !  لوسر  ای  یلب  تفگ :  یتسه ؟  یـضاران 

نیا رد  مدـش .  یـضار  متـشاذگ و  وا  زا  امـش  رطاخ  هب  هللا !  لوسر  ای  دـنک .  وفع  ار  وا  درذـگب و  شرـسپ  ياه  شزغل  زا  هک  تساوخ  نز 
فعا ریـسیلا و  ینم  لبقا  ریثکلا  نع  وفعی  ریـسیلا و  لبقی  نم  ای  وگب :  هک  داد  میلعت  ار  اعد  نیا  ناوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه 

رد دومن  نیلقت  وا  رب  ار  تداهـش  هملک  راب  نیمود  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ   ( 295 روفغلا ( ؛ وفعلا  تنءا  کنا  ریثکلا  ینع 
ياپ فک  ریز  تسا  نآ  رد  اـم ،  ياـضر  هک  تنج  دـیامن .  ادا  ار  هللا  ـالا  هلا  ـال  هلمک  تسناوت  یناـسآ  هب  هدوشگ و  ناوج  ناـبز  عقوم  نیا 

تسا ناردام  ياضر  هک  نک  نآ  یبایب  ام  ياضر  هک  یهاوخ  تسا  ناردام 

لوبقم جح  باوث  10

 ، دزادنیب زیمآ  تقفـش  هنانابرهم و  یهاگن  دوخ  رام  ردپ و  هرهچ  هب  هک  تسین  يراک  وکین  دنزرف  چیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
لوسر ای  دنتفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  دیامن .  یم  روظنم  لوبقم  جح  کی  باوث  يرظن ،  ره  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  رگم 

 ، يرآ دومرف :  درک ؟  دـهاوخ  تفایرد  ار  شاداپ  نیا  مه  زاب  دـنک  هراظن  شردام  ای  ردـپ  هرهچ  هب  هبترم  دـص  زور  ره  يدرف  رگا  ایآ  هللا ! 
يرتهب رتشیب و  شاداپ  هک  تسا  رداق  لاعتم  دنوادخ  تشاد .  دهاوخ  هتفریذپ  جح  دص  باوث  دهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  راب  دـص  يزور  رگا 

 ( 296 دنک ( .  تیانع 

ناهانگ شزرمآ   11

ربماـیپ روضح  هب  يدرم  يزور  دومرف :  مشـش  ياوشیپ  تسا .  نیدـلاو  اـب  يراتفرـشوخ  تبحم و  راـثآ  زا  رگید  یکی  ناـهانگ  یگدوشخب 
 ، دیـسر غولب  دح  هب  ات  مداد  شرورپ  ار  وا  مدش .  يرتخد  بحاص  نم  ینامز  ادخ !  لوسر  يا  تفگ :  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

دادمتـسا درک و  یم  هلان  وا  متخادنا .  نآ  نایم  رد  هدروآ و  یهاچ  رـس  رب  هاگ  نآ  متـسارآ و  هدناشوپ و  ون  سابل  يو  رب  يزور  هک  نآ  ات 
نم هانگ  نیا  هراـفک  هللا !  لوسر  اـی  اـباب ! !  تفگ :  یم  هلاـن  هآ و  اـب  هک  دوب  نیا  دیـسر ،  مشوگ  هب  وا  زا  هک  ینخـس  نیرخآ  دـیبلط ،  یم 
درم تسا ؟  هدنز  تا  هناخ  ایآ  دومرف :  ربمایپ  هن .  تفگ :  تسا ؟  هدنز  تردام  ایآ  درم !  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ ؟ 
اریز امن  یکین  وا  هب  نک و  يراتفر  شوخ  تا  هلاخ  اب  ورب و  درم !  يا  درک :  شرافـس  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلب .  تفگ : 

 : دوزفا دوخ  نخـس  همدا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب .  دـهاوخ  وت  هانگ  نیا  هرافک  وا  اب  يراتفر  کین  تسا و  وت  رداـم  هلزنم  هب  وا  هک 
 ( 297 دنوش ( .  ینادنزرف  بحاص  رگید  ياه  هلیبق  نایم  رد  هدش و  ریسا  ادابم  هک  دنتشک  یم  ار  دوخ  نارتخد  ناردپ ،  تیلهاج  نامز  رد 

لامک هلق  هب  جورع   12

مهم شرظن  رد  وا  دنلب  هجرد  تسا .  هدش  لئان  ییالاو  ماقم  هب  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
نیا هب  ار  تا  هدنب  نیا  تلع  هچ  هب  ایادخ !  تشاد :  هضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تهج  نیا  هب  دروخ .  هطبغ  وا  لاح  هب  درک و  هولج 
مدق هاگ  چیه  ینیچ  نخـس  هار  رد  دوب و  راکوکین  شردام  ردپ و  هب  تبـسن  وا  یـسوم !  يا  دومرف :  دـنوادخ  يا ؟  هدـناسر  یلاع  تاماقم 

 ( 298 تسا ( .  هتشادنرب 

یگدنز رد  ینارماک   13
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شمارآ هدرب و  یفاک  هرهب  یگدـنز  فلتخم  داعبا  زا  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هک  یگدـنز  رد  ینارماک  قیفوت و  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی 
راهچ دـنوادخ  دومرف :  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  تسا .  رداـم  ردـپ و  هب  ندرک  تمدـخ  دـبای ،  زاـب  ار  دوخ 

دـنوادخ 3 میظعت  رد  ار  نامیا  موادـت  داتـسا 2  هب  مارتـحا  رد  ار  شناد  زا  يدـنم  هرهب   1 تسا :  هداد  رارق  لـمع  راـهچ  ورگ  رد  ار  تـمعن 
 ( 299 مدرم ( .  تیذا  رازآ و  كرت  رد  ار  منهج  شتآ  زا  تاجن  ردام 4  ردپ و  هب  یکین  رد  ار  یگدنز  تذل  ینارماک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تعاطا   14

تردام هب  نک ،  یکین  تردام  هب  دومرف :  ترضح  نآ  درک .  لا  ؤس  ردام  ردپ و  هب  تمدخ  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يدرم 
زا تعاطا  هک  یئاـج  نآ  زا   ( 300 نک ( .  يراتفرـشوخ  تردپ  اب  نک ،  يراتفرـشوخ  تردپ  اب  نک ،  يراتفرـشوخ  تردپ  هب  نک ،  یکین 

ار يزوریپ  يراگتـسر و  دراد و  رگید  یباوث  دوخ  تسا  لاعتم  دنوادخ  رما  وا  زا  يوریپ  ياتـسار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
تعاطا شلوسر  ادـخ و  زا  سک  ره   ( 301 امیظع ( ؛ اروف  زاف  دـقف  هلوسر  هللا و  عطی  نم  و  دومرف :  لاـعتم  دـنوادخ  دروآ و  یم  لاـبند  هب 

يراتفرـشوخ دوخ  نیدـلاو  اب  ترـشاعم  رد  هک  یحلاص  نادـنزرف  تهج  نیا  هب  تسا .  هتفای  تسد  یگرزب  يزوریپ  يراگتـسر و  هب  دـنک 
یم لئان  تسا  هداد  هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  هک  یهوکـش  اب  تاـجرد  هب  هدومن و  يوریپ  مالـسا  یمارگ  لوسر  روتـسد  زا  دـننک ،  یم  هشیپ 

 ، نت توق  وت  رهم  ارم  تسا  ناور  حور و  تهم  يور  مردام  میرب :  یم  نایاپ  هب  ردام  دروم  رد  يرعـش  هعطق  رکذ  اـب  ار  لـصف  نیا  دـنوش . 
يا دب ،  بوخ و  ره  زا  وت  اب  مغراف  ارم  تسا  ناهج  ود  ره  زا ،  هب  وت  هاگن  کی  ارم  تسا  ناهن  جنگ  وت  هشیدنا  لد  رد  ارم  تسا  ناج  توق 

دوب وت  دوب  وترپ  زا  نم  دوب  ادخ  هب  دوب  وت  دوجو  مدوجو ز  راثآ  همه  تشهب  غاب  ادخ  تسداهن  وت  ياپ  ریز  تشرس  كاپ 

ناحلاص هریس  رد  مراهچ :  لصف 

ردام زا  لیجت  یضر و  دیس 

شا یمارگ  ردام  دنمجرا  ماقم  رادساپ  هشیمه  عیشت ،  يایند  هراتس  رپ  نامسآ  رخافم  زا  یکی  هغالبلا و  جهن  فل  ؤم  هللا  ۀمحر  یـضر  دیس 
ةرب ما  لک  کلثم  ناک  ول  دیاتس :  یم  نینچ  ار  شردام  يرعش  نمـض  رد  وا  دروآ .  یم  لمع  هب  لیلجت  وا  ياسرف  تقاط  تامحز  زا  دوب و 

ردـپ یتسرپرـس  هب  زاین  يدـنزرف  چـیه  دـندوب ،  تشرـس  كاپ  راک و  وکین  وت  دـننام  ناردام  همه  رگا  مرداـم !  ءاـبآلا  نع  اـهب  نونبلا  ینغ 
دوب و تسود  شناد ،  لامک و  اب  ینز  دناسر ،  یم  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  هب  هطـساو  شـش  اب  هک  هیولع  ردام  نیا  تشادن . 
 ، رورپ گنهرف  يوناب  نیا  دومن .  هضرع  ناملسم  ناوناب  هب  ییابیز  بولـسا  اب  تشون و  وا  تساوخرد  هب  ار  ءاسنلا  ماکحا  باتک  دیفم  خیش 
 . دندیسر یلاع  تاجرد  هب  هدیرفآ و  یمهم  تاراختفا  یمالسا  هعماج  رد  هک  درک  تیبرت  لیدب  یب  دنمشناد  ود  شیوخ ،  رهم  رپ  نماد  رد 

تیریدـم ینآرق و  موـلع  تمه ،  وـلع  تماهـش ،  سفن ،  تزع  بدا ،  مـلع و  یقـالخا ،  لـئاضف  رد  يرداـم ،  نـینچ  تـیبرت  رثا  رد  ناـنآ 
دنمـشناد ود  نیا  تامدـخ  دـیدرگ .  نانآ  يونعم  تالامک  یلاع و  تاـماقم  هتفیـش  فلاـخم  قفاوم و  هدوب و  رـصع  دـمآ  رـس  یعاـمتجا ، 

گرزب دیفم ،  خیـش  هک :  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دـشاب .  یم  ناش  تسود  گنهرف  رکف و  شوخ  ردام  تامحز  نوهرم  یمالـسا ، ،  گرزب 
لاسدرخ كدوک  ود  تسد  تمارک  يوناب  نآ  هک  دید :  باوخ  رد  ار  مالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  یبش  مالـسا ،  يایند  دنمـشناد 

 ! زومایب هقف  شناد  اه  نیا  هب  خیش !  يا  دومرف :  وا  هب  دروآ و  وا  دزن  هب  خرک  دجسم  رد  هتفرگ و  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دوخ ، 
ریحت اب  نانچمه  حبـص  ات  خیـش  تفر .  ورف  رکف  هب  دعب  داتفا و  هیرگ  هب  یفطاع  ناجیه  تدش  زا  هدش  رادـیب  باوخ  زا  ناوارف  بجعت  اب  وا 
تسد هک  یلاح  رد  وا  دش .  دجسم  دراو  یتمظع  اب  يوناب  هک  دوب  هتسشن  دجسم  رد  بش  نآ  يادرف  دوب .  هناقداص  يای  ؤر  نیا  هشیدنا  رد 

دیـس ردام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  هک  راوگرزب  يوناـب  نیا  دـمآ .  خیـش  دزن  هب  دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  شلاـسدرخ  كدوک  ود 
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دیفم خیش  يزومایب .  هقف  ملع  نانآ  هب  ات  ما  هدروآ  ار  كدوک  ود  نیا  خیش !  يا  تشاد :  راهظا  دیفم  خیش  هب  دوب ،  یضترم  دیس  یـضر و 
بش هصق  نآ  لابند  هب  دیدرگ و  ریزارـس  شنامـشچ  کشا  رایتخا  یب  دروآ و  دای  هب  ار  شا  هتـشذگ  بش  باوخ  هنحـص ،  نیا  هدهاشم  اب 

رد تفرگ و  هدـهع  هب  ار  كدوـک  ود  نیآ  تیبرت  میلعت و  دـیفم ،  خیـش  هک  دوـب  نینچ  نـیا  و  درک .  لـقن  مناـخ  نآ  يارب  ار  شا  هتـشذگ 
هب ینامز  كدـنا  رد  دـیفم  خیـش  میلعت  ردام و  هفقو  یب  شالت  رثا  رب  كدوک  ود  نیا  دروآ .  لمع  هب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  ناـنآ  تیبرت 
 ( 302 دومن ( .  يراج  ناشیاه  هنیـس  رب  ار  شناد  تمکح و  ياه  همـشچرس  لاعتم  دـنوادخ  دندیـسر و  لاـمک  ملع و  زا  یگرزب  تاـماقم 

شتزع دنوادخ  يا  هلضاف  هلیلج و  هدیس  دسیون :  یم  تسود  ملع  هتـسیاش و  ردام  نیا  دروم  رد  ءاسنلا  ماکحا  باتک  همدقم  رد  دیفم  خیش 
نانز صوصخم  هک  ار  ماکحا  صوصخ  هب  هبجاو  ماکحا  همه  هک  تسا  یباتک  فیلءات  هب  دـنم  هقالع  هک  داد  عالطا  نم  هب  دـنک  رادـیاپ  ار 

 ( 303 متشون ( .  ار  باتک  نیا  متفریذپ و  دهد  شقیفوت  دنوادخ  هک  ار  وا  تساوخ  رد  نم  دشاب و  هتشادرب  رد  تسا  ناملسم 

ردپ لباقم  رد  عضاوت  یمق و  ثدحم 

حیتافم هلمج :  زا  یناوارف  تافیلءات  ياراد  ثیدـح و  نافرع و  هصرع  هزاوآ  رپ  ثدـحم  بیطخ و  فراع ،  هللا ،  ۀـمحر  یمق  ساـبع  خـیش 
هب نآ  هخسن  کی  مدرک ،  پاچ  فیلءات و  ار  ةرخآلا  لزانم  باتک  یتقو  دیوگ :  یم  دوخ  تارطاخ  نمض  رد  راحبلا و . . .  ۀنیفس  نانجلا ، 
وا و  داتفا ،  تفگ  یم  هلئسم  مالسلا  امهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  رهظ  زا  لبق  هشیمه  هک  وگ  هلئـسم  قازرلادبع  خیـش  تسد 

نادـنم هقالع  زا  هک  اضر  دـمحم  ییالبرک  مردـپ  موحرم  دـناوخ .  یم  نیرـضاح  يارب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ةرخآلا  لزاـنم  باـتک  زور  ره 
یم وگ  هلئـسم  نیا  لثم  شاک  سابع !  خیـش  تفگ :  دمآ و  هناخ  هب  يزور  دش  یم  رـضاح  وا  سلجم  رد  زور  ره  و  دوب ،  قازرلادبع  خیش 

راـثآ و زا  باـتک  نآ  میوگب  متـساوخ  راـب  دـنچ  یناوخب !  دـناوخ ،  اـم  يارب  زورما  هک  ار  باـتک  نیا  يورب و  ربنم  یتـسناوت  یم  يدـش و 
دیئامرفب اعد  مدرک :  ضرع  طقف  متفگن ،  يزیچ  یئامندوخ  زا  زیهرپ  ردـپ و  مارتحا  هب  مدرک و  يراددوخ  راب  ره  اما  تسا ،  نم  تاـفیلءات 

 ( 304 دنیامرف ( .  تمحرم  یقیفوت  دنوادخ 

ردام هب  قشع  ینرق و  سیوا 

ياه شالت  زا  دعب  دش و  لئان  يدنلب  تاجرد  هب  يوقت  دـهز و  رد  هک  دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  دودـعم  زا  ینرق  سیوا 
هقطنم رد  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  عافد  نید و  يایحا  هار  رد  ناوارف 

اب وا  دوب .  سیوا  لفکت  تحت  هک  تشاد  يریپ  ردام  درک و  یم  یناـبرتش  دوب ،  نمی  رد  سیوا  هک  یماـگنه   ( 305 دش ( .  نوفدم  نیفص 
هدرک و ترایز  کیدزن  زا  ار  ربمایپ  تسناوتن  هاگ  چیه  اما  تشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یمارگ  دوجو  هب  يدیدش  هقالع  هک  نیا 
زا دیدرگ ،  رو  هلعـش  تدـش  هب  شدوجو  رد  تایناک  رورـس  رادـید  قایتشا  هک  اهزور  زا  یکی  رد  دنیـشنب .  یتوکلم  يامیـس  نآ  هراظن  هب 
 ! مرسپ تفگ :  وا  هب  شردام  دیامن ،  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هدمآ و  زاجح  نیمزرـس  هب  ات  تساوخ  هزاجا  شردام 
اب سیوا  نکن !  فقوت  اـج  نآ  رد  زور  فـصن  زا  شیب  دوـبن ،  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگره  ورب و  ترـضح  نآ  رادـی  هب 

روضح هنیدم  رهش  رد  ربمایپ  هک :  دینـش  يروابان  لامک  اب  اما  دیـسر .  ربمایپ  لزنم  هب  هدومیپ و  ار  هنیدم  نمی و  نیب  هلـصاف  ناوارف  تمحز 
 ، دشن لئان  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  ضیف  هک  دوخ  فده  نیرتالاو  هب  تشادن و  تصرف  زور  فصن  زا  شیب  نوچ  درادن . 
زا نوچ  دوب و  هدمآ  امـش  ترایز  هب  نمی  زا  سیوا  مان  هب  يدرم  دیئوگب :  دـیناسرب و  شترـضح  هب  ارم  مالـس  تشاد :  راهظا  ناناملـسم  هب 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتدم  زا  دعب  دومن .  تعجارم  دوخ  نطو  هب  یگدنمرـش  لامک  اب  تشادـن  يرتشیب  فقوت  هزاجا  شردام 
 ( 306 مالـسلا ( ؛  ینم  هئرقیلف  هیقل  نم  الءا و  ینرقلا  سیوءا  ای  کیلا  هاقوش  او  نرق  لبق  نم  ۀـنجلا  حـئاور  حوفت  دومرف :  تشگزاـب  هناـخ 
 ، دنک تاقالم  ار  وا  سک  ره  ناناملسم  يا  ینرق .  سیوا  يا  مقاتشم ،  وت  رادید  هب  ردق  هچ  هآ !  دزو ،  یم  نرق  هلیبق  يوس  زا  یتشهب  میسن 
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ینخـس دهاوخ  یم  ملد  متفگ :  وا  هب  مدیـسر  ینرق  سیوا  رادیدب  دایز  يوج  تسج و  زا  سپ  دیوگ :  یم  يدبع  دناسرب .  وا  هب  ارم  مالس 
ضغب دز .  هقلح  شمـشچ  رد  گـشا  دیـشک  یهآ  دینـش ،  ار  ادـخ  لوسر  ماـن  اـت  ینک .  لـقن  میارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا 

زا شیب  مردام  اریز  مدیسرن ( ،  شرادید  هب  تبقاع  متخوس و  وا  يارب  يرمع  سوسفا !  رازه  سوسفا  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار  شیولگ 
يونعم يدنلب و  ماقم  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  منامب ) .  هنیدم  رد  شترـضح  رادید  يارب  دادـن  هزاجا  نم  هب  زور  فصن 

 . ) دش دنهاوخ  تشهب  دراو  سیوا  تعافش  اب  رضم  هعیبر و  هلیبق  دننام  يدایز  دارفا  رضم ؛ هعیبر و  لثم  هتعافـش  یف  لخدی  دومرف :  سیوا 
ناک ۀعافـشلاوذ  سیوا  دورـس :  نینچ  درک و  هراشا  سیوا  تعافـش  ماقم  هب  مامت  رخافت  اب  یعیـش  فورعم  رعاش  لبعد  نینچ  مه  و   ( 307

 . دوب میهاوخ  هدـننک  تعافـش  تمایق  زور  رد  ام  سپ  تسام .  زا  تسا  تعافـش  ماـقم  ياراد  هک  یـسیوا  اـنوعفاشلا ؛ نحن  ثعبلا  مویف  اـنم 
زا سیوا  دش  اراد  مالسا  رد  هک  ار  یهاج  ردق و  تسا  ردام  ياعد  زا  تعامج  نیا  دنراد  هچ  ره  تسا  ردام  ياپ  كاخ  نامیا  لها  يوربآ 

تـسا رداـم  ياـضر  رد  مـه  یفطـصم  ياـضر  نوـچ  یبـن  تاـقالم  رب  ناـحجر  داد  ار  وا  رما  تـسا  رداـم  يارب  تمدـخ  تعاـط و  لاـمک 
یخرب تلع  هب  دوـخ  رهـش  زا  هک  دـندوب  رفن  هس  میقر  باحـصا  هک :  تـسا  هدـمآ  نیقداـصلا  جـهنم  ریـسفت  رد  لاـصخ  وـکین  نادرمناوـج 

راغ لخاد  رد  هک  یماگنه  دندرب .  هانپ  يراغ  هب  یهوک  هنماد  رد  راچان  هب  دندش و  ناراب  راتفرگ  نابایب  رد  نانآ  دندمآ .  نوریب  تالکشم 
نانآ رب  نشور  زور  و  دومن .  دودسم  ار  راغ  یجورخ  هار  هدیتلغ و  هوک  يالاب  زا  یگرزب  گنـس  لیـس  نایرج  ناراب و  رثا  رد  دـنتفرگ  رارق 
نانآ زا  یکی  دـنامن .  یقاب  یهار  لاعتم  دـنوادخ  زا  دادمتـسا  زا  ریغ  هب  دـش و  عطق  اج  همه  زا  نانآ  دـیما  لاـح  نیا  رد  دـیدرگ .  کـیرات 

زا قیرط  نیا  هب  هداد و  رارق  هلیسو  لاعتم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ار ،  دوخ  صلاخ  لمع  زا  يا  هنومن  ام  زا  کی  ره  هک  تسا  بوخ  تفگ : 
ياناد يا  گرزب و  دنوادخ  يا  تفگ :  نانآ  زا  یکی  دـندرک .  قیدـصت  ار  وا  نخـس  رگید  تسود  ود  میهاوخب .  تاجن  نامحر  دـنوادخ 
نیعم غلبم  هب  وا  متخادرپ  یم  ار  وا  دزم  یتـقو  زور  رخآ  رد  مدرک ،  ریجا  ار  يرگراـک  يزور  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وـت  ناـهن !  راکـشآ و 
بیاغ نم  زا  وا  هک  ینامز  رد  مداد و  شرورپ  هناگادج  ار  نآ  مدیرخ و  يدنفسوگ  يو  دزم  اب  نم  تفر .  درک و  رهق  نم  زا  دشن و  یضار 

درک بلط  نم  زا  ار  دوخ  دزم  هدمآ  درم  نآ  یتدم  زا  دعب  مدروآ .  مهارف  ار  يو  يارب  يدایز  نادنفسوگ  لثم )  دیلوت  رثا  رد  دوب ( ،  هدش 
لیوحت نم  زا  ار  نادنفسوگ  یکدنا  زا  دعب  اما  دشن  شرواب  لوا  تسا .  وت  لام  اه  نیا  متفگ  مدرب و  نادنفـسوگ  نآ  يوس  هب  ار  يو  نم  ، 

نیا رد  هدـب !  تاجن  يراـتفرگ  نیا  زا  ار  اـم  تسا  هدوب  وت  ياـضر  هار  رد  تین و  صولخ  اـب  نم  راـک  نیا  رگا  دـنوادخ !  تفر .  تفرگ و 
اب ییومع  رتخد  نم  هک  یناد  یم  وت  راگدرورپ !  تفگ :  یمود  تفر .  رانک  يرادـقم  دروخ و  یناـکت  گرزب  گنـس  نآ  دـندید  ماـگنه 

مریگرب لد  ماک  هک  متـساوخ  متفای ،  ار  وا  یتولخ  لحم  رد  يزور  هک  نیا  ات  مدش  وا  هتفیـش  یناوج  نارود  رد  متـشاد  هرهچ  ابیز  لامک و 
مدرک هبلغ  دوخ  سفن  ياوه  رب  مداتفا و  وت  دای  هب  نخس  نیا  اب  نم  نکم .  يرد  هدرپ  سرتب و  ادخ  زا  ومع !  رـسپ  يا  تفگ :  رتخد  نآ  اما 

مغ نیا  زا  ار  ام  ما  هتشاد  رظن  روظنم  ار  وت  ياضر  ما و  هدومن  صالخا  يور  زا  نم  ار  راک  نیا  رگا  ایادخ !  مدومن .  رظن  فرـص  هانگ  زا  و 
یموس دیبات .  راغ  لخاد  هب  يرتشیب  یئانـشور  تفر و  رانک  هب  گنـس  زا  رگید  يرادقم  ماگنه  نیا  رد  هدب !  تاجن  تکاله  زا  هدـیناهر و 

نانآ هب  لاـح  همه  رد  نم  دـندوبن و  تکرح  هب  رداـق  يریپ  تدـش  زا  هک  متـشاد  يریپ  رداـم  ردـپ و  نم  هک  یناد  یم  وت  اـهلاراب !  تفگ : 
ات متشاد  هاگن  وا  رـس  يالاب  متـسد  رد  ار  بآ  هدرب ،  شباوخ  مدید  مدروآ  بآ  نم  تساوخ ،  بآ  نم  زا  مردام  یبش  مدرک .  یم  تمدخ 

دـنامب و هنـشت  هدـش و  رادـیب  مردام  ادابم  هک  متـسشن  رادـیب  هتـشاد و  هاگن  متـسد  رد  ار  بآ  حبـص  ات  مهد  وا  هب  بآ  دوش .  رادـیب  مردام 
 . دوش رطاـخ  هدرزآ  اداـبم  هک  مدرکن  رادـیب  ار  وا  مه  نم  دـشن و  رادـیب  حبـص  اـت  مرداـم  یلو  دـهاوخب .  بآ  نم  زا  هک  دـشکب  تلاـجخ 

ماگنه نیا  رد  هد !  یئاهر  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ام  اـشگب و  اـم  يور  هب  ار  هتـسب  رد  نیا  هدوب  وت  ياـضر  يارب  نم  لـمع  نیا  رگا  ادـنوادخ ! 
 ( 308 دنداد ( .  همادا  دوخ  رفس  هب  هدش و  جراخ  راغ  زا  یلاحشوخ  یتمالس و  اب  یهلا  فطل  هب  رفن  هس  ره  و  تفر ،  رانک  هب  گنس  مامت 

ردام قارف  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما 
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تیاهن یب  حـلاص  كاپ و  ردام  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  خـیرات  هنومن  ناردام  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یمارگ  رداـم  دـسا  تنب  همطاـف 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دومن .  تلحر  يرجه  مراهچ  لاس  رد  يو  تشاد .  هقـالع 
هچ يارب  دیسرپ :  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ .  ترضح  نآ  دزن  هب  درک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هتـسشن 

سپـس دوب .  مه  نم  ردام  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر .  ایند  زا  همطاـف  مرداـم  درک  ضرع  ینک ؟  یم  هیرگ 
لسغ زا  یتقو  دنهد ،  لسغ  ار  وا  ات  داد  روتسد  نابز  هب  تسیرگ .  داتفا  وا  هب  شمـشچ  ات  دمآ ،  هزانج  رانک  هب  تساخرب و  ياج  زا  ناباتش 

ترضح دندرک ،  ربخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش ،  غراف  يو  نداد  لسغ  زا  یتقو  نانز  دنهد .  ربخ  ترـضح  هب  دندش ،  غراف  وا 
 : دومرف ناناملـسم  هب  دـننک و  نفک  نهاریپ  نآ  رد  ار  همطاف  دومرف :  داد و  اه  نآ  هب  دیـشوپ ،  یم  نت  هب  هک  ار  دوخ  ياـه  نهاریپ  زا  یکی 

دندش غراف  وا  نفک  لسغ و  زا  نانز  نوچ  دیـسرپب .  ار  نآ  تلع  مدوب ،  هدرکن  راک  نآ  لاح  هب  ات  هک  مدرک ،  يراک  هک  دیدید  ارم  هاگره 
دندیسر ربق  هب  ات  دوب  وا  هزانج  ریز  رد  نانچ  مه  و  دنتفرگ .  دوخ  شود  رب  ار  همطاف  هزانج  دندروآ و  فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ، 

هب ار  دوخ  رس  سپـس  دنداهن و  ربق  رد  ار  هزانج  تساخرب و  هاگ  نآ  دیباوخ ،  نآ  رد  هدش  ربق  لخاد  داهن و  نیمز  رب  ار  هزانج  اج  نآ  رد  ، 
نب یلع  ترسپ  هکلب  لیقع ،  هن  رفعج و  هن  ترـسپ !  تفگ :  راب  هس  رخآ  رد  و  تفگ ،  وا  اب  ینانخـس  ینالوط  یتدم  هدرک و  مخ  وا  فرط 
یم دندینش  یم  مدرم  هک  یلاح  رد  تخادنا و  وا  ربق  يور  ار  دوخ  سپـس  تخیر و  ربق  يور  رب  كاخ  هدمآ و  نوریب  هاگ  نآ  بلاط .  یبا 

بیترت نیدب  و  مراپس .  یم  وت  هب  ار  وا  نم  اراگدرورپ  تسین ،  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  كایا ؛  اهعدوتـسءا  ینا  مهللا  هللا  الا  هلا  ال  تفگ : 
زا شیپ  هک  يداد  ماجنا  ییاهراک  میدرک  هدهاشم  ارجام  نیا  رد  ام  دندرک ،  ضرع  ناناملسم  تقو  نیا  رد  تشگزاب .  هتساخرب و  ياج  زا 

رگا هک  دوب  یـسک  همطاف  مداد ،  تسد  زا  ار  بلاطوبا  ياه  یکین  ناـسحا و  رگید  زورما  نم  دومرف :  يدوب ؟  هدرکن  ییاـهراک  نینچ  نیا 
رد مدرم  هک  نیا  زا  مدروآ و  نایم  هب  نخـس  تمایق  زا  يزور  نم  تشاد .  یم  مدـقم  شنادـنزرف  دوخ  رب  ارم  تشاد ،  یم  دوخ  دزن  يزیچ 

ندب اب  ار  وا  ادخ  هک  مدرک  تنامض  نم  ییاوسر ،  نیا  زا  ياو  تفگ :  دینش ،  ار  نخـس  نیا  هک  همطاف  دنوش ،  یم  روشحم  هنهرب  زور  نآ 
مخ هک  نیا  دیامرف .  تیافک  ار  وا  ادخ  هک  مدرک  تنامض  نم  یناوتان ،  زا  ياو  تفگ :  وا  مدیسرپ  ربق  راشف  زا  دنادرگ .  روشحم  هدیـشوپ 
وت راگدورپ  دندیـسرپ :  وا  زا  نوچ  منک .  نیقلت  وا  هب  دوش ؛ یم  وا  زا  هک  ار  ییاـه  شـسرپ  هک  دوب  نیا  يارب  متفگ ،  نخـس  وا  اـب  مدـش و 
دزن یفرح  هدیشک و  تلاجخ  خساپ  رد  تسیک ؟  وت  یلو  ماما و  دندیسرپ  داد .  خساپ  تسیک ؟  تربمغیپ  دندیـسرپ  داد .  باوج  تسیک ؟ 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نفد ،  مسارم  زا  سپ  بلاط .  یبا  نب  یلع  ترـسپ  هکلب  لیقع ،  هن  رفعج و  هن  ترـسپ ،  متفگ :  وا  هب  نم  و  ، 
ود دندروآ و  همطاف  رـس  دزن  هک  مدید  ار  رون  زا  غارچ  ود  هکنآ  زج  مدـماین  نوریب  همطاف  ربق  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  رامع  هب  هلآ 
زور ات  دـندوب و  هتـشامگ  وا  ربق  رب  هک  هتـشرف  ود  دوب و  شیاهاپ  رانک  رد  رون  زا  غارچ  ود  دوب و  وا  ياـه  تسد  دزن  رد  رون  زا  رگید  غارچ 

عیـشت و ناهج  راد  مچرپ  گرزب  يراصنا  یـضترم  خیـش  ردام  اب  ترـشاعم  يراصنا و  خیـش   ( 309 دـننک ( .  یم  رافغتـسا  وا  يارب  تمایق 
ریاس ءاملعلا و  فیرش  موحرم  شراوگرزب  داتسا  روضح  رد  البرک ،  رهش  رد  یتدم  هک  نآ  زا  دعب  وا  تسا .  هیماما  نیدهتجم  اهقف  دمآرس 

هرابود هداد ،  همادا  اج  نامه  رد  ار  دوخ  تالیصحت  یتدم  خیش  دومن .  تعجارم  رتشوش  شهاگداز  هب  درک  لیـصحت  فجن  هزوح  دیتاسا 
يراصنا و خیش  رارـصا  دوبن .  یـضار  يو  هرابود  عوجر  هب  شردام  اما  ددرگرب .  تایلاع  تابتع  هب  یملع  بتارم  لیمکت  يارب  ات  تساوخ 
منک و هراختـسا  ات  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تشاد :  هضرع  شرداـم  هب  خیـش  هک  نیا  اـت  دوب .  هجیتن  یب  رداـم  تیاـضر  بلج  يارب  دارفا  رگید 

ینزحت یفاخت و ال  و ال  دمآ :  هیآ  نیا  خیش  هراختسا  باوج  رد  تفریذپ .  شردام  میشاب ؟  میلست  ود  ره  نآ  لباقم  رد  دوب  هچ  ره  باوج 
نرادـم تلاسر  زا  مینادرگ و  یم  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شاـبن ،  نوزحم  سرتم ،  زگره   ( 310 نیلـسرملا ( ؛  نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا 

خیـش داد .  ترفاسم  هزاجا  یـضترم  خیـش  هب  دـش و  لاح  شوخ  یلیخ  وا  درک ،  ریـسفت  شردام  هب  ار  هیآ  نیا  یتقو  میهد .  یم  رارق  دوخ 
داهتجا هجرد  نیرتالاب  هب  شیوخ  تماقتـسا  شالت و  یهلا و  قیفوت  ردام ،  ياعد  تکرب  هب  دوخ  زاس  تشونرـس  ترفاسم  نیا  رد  يراصنا 

هب هک  یماگنه   ( 311 دیدرگ ( .  دوخ  رصع  رد  یبهذم  ربهر  نیرت  گرزب  هتفرگ و  رارق  يو  شود  رب  مالسا  مچرپ  دش و  لئان  تیعجرم  و 
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 : تفگ باوج  رد  دنک ! ؟  یمن  راختفا  دلاب و  یمن  دوخ  رب  شیوخ  دنزرف  تمظع  یقرت و  همه  نیا  زا  ایآ  دش :  هتفگ  يراصنا  خیـش  ردام 
اب متفرگ و  یم  وضو  مهد  ریش  وا  هب  متـساوخ  یم  هک  تقو  ره  نوچ  تسین .  روآ  بجعت  نم  يارب  تمظع ،  هوکـش و  هب  مدنزرف  ندیـسر 

خیش ردام  هک  هاگنآ  دنک .  یم  دیلوت  كاپان  هشیدنا  كاپان  ریش  كاپ و  رکف  كاپ ،  ریش  یلب ،  مداد .  یم  ریـش  وا  هب  یگزیکاپ  تراهط و 
یم متاـم  کـشا  هدز و  مغ  يوناز  شرداـم  ناـج  یب  رکیپ  راـنک  رد  تسیرگ و  یم  تدـش  هب  شرداـم  غارف  رد  وا  تفر  اـیند  زا  يراـصنا 

یملع ماقم  نیا  اب  امش  يارب  داتسا !  بانج  تشاد ؛  راهظا  ییوج  لد  ناونع  هب  هتفگ و  تیلـست  ار  وا  شکیدزن  نادرگاش  زا  یکی  تخیر . 
درم گرزب  نآ  دـینک .  یبات  یب  دـیزیرب و  کشا  روط  نیا  هدـناسر  ناـیاپ  هب  ار  شرمع  هک  ینزریپ  تشذـگرد  يارب  هک  تسین  هتـسیاش  ، 
نیا هب  ارم  ردام  نیا  ناوارف  تامحز  حیحص و  تیبرت  دیتسین ،  فقاو  ردام  دنمجرا  ماقم  هب  زونه  امش  ایوگ  تفگ :  هتـشادرب و  رـس  خیرات 

تاـمحز و نوـهرم  نم  تاـقیفوت  همه  نیا  تقیقح  رد  درک .  داـجیا  نم  رد  ار  تفرـشیپ  یقرت و  هنیمز  وا ،  هیلوا  شرورپ  دـیناسر و  ماـقم 
 . تسا ردام  نیا  هناصلخم  هناقفشم و  ياه  شالت 

ردام ردپ و  هب  يدب  بقاوع  مجنپ :  لصف 

همدقم

يرابنایز یفنم و  جئاتن  زین  ردام  ردپ و  اب  يراتفر  دب  ینامرفان و  الباقتم  دراد  يورخا  يویند و  تبثم  راثآ  نیدـلاو  هب  یکین  هک  روط  نامه 
 : میزادرپ یم  نیدلاو  قوقع  دنیاشوخان  جئاتن  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  دراذگ .  یم  ياج  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورطم   1

رد ار  دوخ  نیدـلاو  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  ادـخ  دومرف :  هکنیا  ات  داد ؛ رارق  نعل  دروم  ار  یئاههورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربماـیپ 
تنعل ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  دوش  یم  تفای  یـسک  ایآ  هللا !  لوسر  ای  دیـسرپ :  بانج  نآ  زا  يدرم  دنهد ،  یم  رارق  نیرفن  نعل و  ضرعم 

یم نعل  ار  اهنآ  نیدلاو  الباقتم  زین  نانآ  دننک و  یم  تنعل  ار  نارگید  ردام  ردپ و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  یلب ،  داد  خساپ  ربمایپ  دنک ! ؟ 
 ( 312 دننک ( . 

تلادع زا  ندش  رود   2

ردـپ و اـب  هکنیا  زج  تساراد ،  ار  تماـما  طئارـش  ماـمت  هک  تسا  يزاـمن  شیپ  درک :  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  یـصخش 
مالسلا هیلع  مشـش  ياوشیپ  هن ؟  ای  منکب  ءادتقا  زامن  شیپ  نیا  هب  ایآ  دناجنر ؛ یم  ار  نانآ  تشرد  نانخـس  اب  و  دراد ،  دنت  يراتفر  شردام 

313 ناوخن (  زامن  وا  رس  تشپ  رد  دنک ،  یم  تحاران  ار  دوخ  نیدلاو  دراد و  تسیاشان  يراتفر  شردام  ردپ و  اب  وا  هک  ینامز  ات  دومرف : 
(

يدنوادخ فاطلا  زا  تیمورحم   3

لابقتسا هب  فسوی  دیدرگ ،  رصم  دراو  مالسلا ،  هیلع  فسوی  شدنزرف  تاقالم  يارب  بوقعی  هک  یماگنه  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تنطلـس ماقم  تیاعر  رطاخ  هب  فسوی  بانج  یلو  دش  هدایپ  بسا  زا  اروف  فسوی  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  دـمآ .  شراوگرزب  ردـپ 
فـسوی ترـضح  دروآ .  رد  ردپ  ندرگ  رب  تسد  دوب ،  بسا  راوس  هک  يروط  نامه  و  دشن ،  هدایپ  بکرم  زا  ردـپ  مارتحا  يارب  يرهاظ ، 

ار دوخ  تسد  دومرف :  فسوی  هب  هدش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدشن  غراف  مالـسلا  هیلع  بوقعی  اب  ییوگ  دـمآ  شوخ  زا  زونه  مالـسلا  هیلع 
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هچ نیا  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  فسوی  تفر .  الاب  نامـسآ  يوس  هب  شتـسد  زا  ینـشور  رون  دوشگ ،  ار  دوخ  تسد  فک  فسوی  نک .  زاب 
نوکی الف  بوقعی  خیـشلا  یلا  لزنت  مل  امل  ۀبوقع  کبقع  نم  ةوبنلا  تعزن  دومرف :  لیئربج  دش ! ؟  جراخ  نم  تسد  فک  زا  هک  دوب  يرون 

لامک هک  نآ  ببس  هب  دمآ .  دهاوخن  دوجو  هب  وت  لسن  زا  يربمایپ  رگید  تفر و  نوریب  وت  بلـص  زا  توبن  رون   ( 314 یبن ( ؛  کبقع  نم 
تنطلـس تدرک  هک  يرـصم  فسوی  يا  الا  دش .  دهاوخن  ربمایپ  تنادنزرف  زا  یـسک  سپ  يدرکن ،  تیاعر  تریپ  ردپ  دروم  رد  ار  مارتحا 

يدنزرف رهم  دش  اجک  رخآ ،  سرپ  زاب  ار  ردپ  رورغم 

ایند رد  يراتفرگ   4

تدابع لوغشم  هک  یلاح  رد  يزور  درک .  یم  تدابع  دوخ  هعموص  رد  هتسویپ  هک  دنتفگ  یم  حیرج  ار  وا  هک  دوب  يدباع  لیئارسا  ینب  رد 
تدابع هب  يو  مه  زاب  دز ،  ادـص  ار  وا  دـمآ و  هرابود  هتفر و  شرداـم  تفگن .  باوج  يو  دز  ادـص  ار  وا  دـمآ و  وا  دزن  هب  شرداـم  دوب ، 

تسکش و شبلق  تشگ ،  هجاوم  شدباع  رسپ  یهجوت  یب  اب  دمآ و  هک  موس  راب  شردام  درکن .  ردام  هب  یهجوت  دوب و  لوغـشم  یبحتـسم 
درد هک  يراکدـب  نز  دـعب  زور  نکن !  يراـی  ار  وا  لیئارـسا !  ینب  يادـخ  يا  تشاد :  هضرع  هدرک و  نامـسآ  هب  ور  برطـضم  یتلاـح  اـب 

هعیاش نیا  اروف  تسا .  دباع  حیرج  هب  قلعتم  دنزرف  نیا  هک  دومن  اعدا  درک و  لمح  عضو  دـباع  حـیرج  هعموص  رانک  رد  دوب  هتفرگ  نامیاز 
عنم تسیاشان  لامعا  انز و  زا  ار  مدرم  هک  یـسک  نآ  دندوشگ :  ضارتعا  هب  نابز  هدش و  تحاران  همه  دش و  شخپ  لیئارـسا  ینب  نایم  رد 

يارب ار  يو  هک  یماگنه  دـنزیوآ .  راد  هب  انز  ماهتا  هب  ار  دـباع  نیا  هک  داد  روتـسد  هاشداپ  دوش .  یم  لاـمعا  نیا  بکترم  دوخ  درک ،  یم 
 : تفگ حیرج  داد .  رس  مدنزرف  ياو  دایرف  هدمآ و  تیعمج  نایم  هب  هثاغتسا  هلان و  داد و  اب  هدش و  راد  ربخ  شردام  دندروآ ،  نتخیوآ  راد 

دعب وا  دزاس .  نشور  ار  تقیقح  ات  تساوخ  تلهم  هاگنآ  تسا .  هدـمآ  شیپ  وت  نیرفن  رثا  رد  نم  يراتفرگ  نیا  هک  شاـب  مرآ  رداـم !  يا 
نابـش کی  هک  ار  شردپ  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  وا  دروآ و  نخـس  هب  ار  دازون  نآ  هک  تساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  ردام ،  تیاضر  بلج  زا 
هظحل هدومنن و  یمارتحا  یب  شردام  هب  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  حیرج  ارجام  نیا  زا  دـعب  دـش .  هئربت  ماهتا  زا  دـباع  دومن و  یفرعم  دوب 

هب هجوـت  تباـجا و  هک  تسناد  یم  دوـب  هاـگآ  نید  ماـکحا  هب  حـیرج  رگا  تسا :  هدـمآ  تیاور  همدا  رد   ( 315 دوـشن ( .  ادـج  وا  زا  يا 
نادنمـشناد زا  يرـشخمز ،  دومحم  مساقلاوبا  تـالاح  رد  ناـکلخ  نبا  رگید  يدـهاش   ( 316 تسا ( .  لضفا  یبحتـسم  زاـمن  زا  شرداـم 

اپ کی  نتشاد  زا  هک  نایب  یناعم و  ملع  وحن  تغل ،  ثیدح ،  مولع  رد  صصختم  فاشک و  فورعم  ریـسفت  بحاص  تنـس و  لها  فورعم 
نیا تلع  تفگ :  نینچ  يو  دومن ،  لا  ؤس  شیاـپ  عـطق  تلع  زا  یناـغماد  یفنح  هیقف  دادـغب ،  رد  هک  یماـگنه  دـسیون :  یم  هدوـب  مورحم 

متـسد زا  کشجنگ  مدوب ،  هتـسب  یخن  شیاپ  هب  هتفرگ و  ار  یکـشجنگ  یکدوک  نارود  رد  نم  اریز  دـشاب ،  یم  مرداـم  نیرفن  تبیـصم ، 
دمآ متسد  هب  خن  هارمه  هب  هدش و  ادج  شندب  زا  کشجنگ  ياپ  کی  هک  مدیشک  ردق  نآ  ار  خن  نم  دیدرگ .  یفاکـش  کی  لخاد  دیرپ و 
عطق ار  تپچ  ياپ  دنوادخ  تفگ :  هدومن و  نیرفن  نم  دروم  رد  دیدرگ و  تحاران  تدش  هب  دـش ،  هیـضق  نیا  هجوتم  مردام  هک  یماگنه  . 
دوخ هاگداز  زا  شناد  لیصحت  يارب  مدیسر ،  دشر  غولب و  نارود  هب  هک  هاگ  نآ  يدرک .  عطق  ار  هدنرپ  نیا  پچ  ياپ  هک  روط  نامه  دنک 
نیا زج  دندیدن ،  يا  هراچ  هجلاعم  ماگنه  ناکشزپ  دید ،  یتخس  بیسآ  مپچ  ياپ  مداتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  رفس  رد  مدرک ،  رفس  اراخب  هب 

 ( 317 مدیدرگ ( .  وضعلا  صقان  هدش و  مورحم  اپ  کی  زا  هک  دوب  نینچ  نیا  دننک و  عطق  ار  مپچ  ياپ  هک 

نادجو باذع   5

نیا دییءات  رد   ( 318 دوش ( .  یم  يراوخ  تلذ و  يرادان و  رقف و  بجوم  ردام  ردـپ و  رازآ  ینامرفان و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
هیـضق رد  هرـس )  سدق  يرون (  هللا  لضف  خیـش  دشرا  دـنزرف  يدـهم  ازریم  تسین .  فطل  زا  یلاخ  زیگنا  تفگـش  یناتـساد  ندینـش  نخس 
ناهاوخ هطورشم  هک  یماگنه  دومیپ .  یم  ار  هدز  برغ  نارکف  نشور  شور  هار و  زا  هدرک و  تفلاخم  شراوگرزب  ردپ  هویش  اب  هطورـشم 
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ياپ ریز  رد  تیناحور ،  نید و  نانمشد  اب  اون  مه  يدهم ،  ازریم  دندروآ ،  هناخپوت  نادیم  هب  مادعا  يارب  ار  هرس )  سدق  هللا (  لضف  خیش  ، 
رد هک  يرمرادـناژ  نابـصنم  بحاـص  زا  یکی  اـسراپ  نید  خرف  دومن .  یم  يدنـسرخ  يداـش و  راـهظا  رتشیب  همه  زا  هدز و  فک  ردـپ  راد 
رد وا  درب و  الاب  ار  هللا  لـضف  خیـش  مارآ ،  مارآ  راد ،  باـنط  دـیوگ :  یم  دروم  نیا  رد  هتـشاد ،  روضح  تاـماظتنا  تهج  هناـخپوت  نادـیم 

خیش بانط  شدرگ  سپس  تخادنا ،  شرسپ  هب  يزیمآ  شنزرـس  دنت و  هاگن  راد  يالاب  زا  رخآ  هظحل  نامه  رد  وا  تفرگ ،  رارق  راد  يالاب 
یناشیرپ ینامیشپ و  راثآ  مد  نامه  دش و  بلقنم  هاگن  نیمه  اب  فلخان  رسپ  داد .  ناج  یتکرح  رـصتخم  اب  وا  هدیناخرچ و  هلبق  فرط  هب  ار 

هب درک  بلج  ار  شهجوت  بوقعی  دیـس  نایم ،  نآ  زا  تسیرگن ،  یم  فارطا  هب  ناریح  نادرگرـس و  وا  دـش ؛ رهاظ  يدـهم  ازریم  هرهچ  رد 
رسپ نیا  هتفخ  نادجو   ( 319 دـش ( .  رود  وا  دزن  زا  درکن و  ءانتعا  وا  هب  بوقعی  دیـس  اما  دـیوگب ؛ ینخـس  وا  هب  تساوخ  تفر و  وا  فرط 
یلد اب  زوسلد  نابرهم و  ردپ  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  هک  هدیاف  هچ  اما  دش ؛ رادیب  تاساسحا  فطاوع و  هبلغ  یحور و  راشف  رثا  رب  نادان 

یتساوخ یم  رتدوز  نیا  لدگنس  يدمآ  بارهس  گرم  زا  دعب  یئورا و  دش  ون  يزیربت :  رایرهـش  لوق  هب  و  دوب .  هتفر  شتـسد  زا  مغ  زا  رپ 
؟  ارچ الاح 

یهلا مشخ   6

هب ینامرفان   1 دوب .  دهاوخ  ترخآ  ناهج  يازج  زا  لبق  ایند  نیا  رد  راک  هنگ  هورگ  هس  تازاجم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هدش لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یندینش  زومآدنپ و  یتیاور  هطبار  نیا  رد   ( 320 ناسحا ( .  لباقم  رد  يدب  مدرم 3  رب  متس  نیدلاو 2 

 ، میدوب ادخ  هناخ  فاوط  لوغـشم  یکیرات ،  لد  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مردپ  اب  یبش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا ك 
زادگ زوس و  اب  هک  دیسر  مشوگ  هب  یـصخش  يادص  ناهگان  دندوب .  هدیباوخ  هللا  تیب  نارئاز  مامت  دوب و  یلاخ  تیب  فارطا  هک  یلاح  رد 

سامتلا لاعتم  دنوادخ  هب  دنز و  یم  هلان  دنز ،  یم  هحیص  دشاب ،  راتفرگ  هجنکش  ریز  هک  يریـسا  دننامه  دنک و  یم  زاین  زار و  شیادخ  اب 
هلان ایآ  نیسح !  يا  دومرف :  نم  هب  مردپ  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دناوخ .  یم  ار  يراعشا  يراز  عرـضت و  لامک  اب  دنک و  یم 

ضرع يونـش ! ؟  یم  دیامن ،  یم  يرای  کمک و  تساوخرد  دنک و  یم  هثاغتـسا  لاعتم  راگدرورپ  هاگرد  هب  هک  ار  راکهانگ  نیا  يراز  و 
نآ رد  متـساخرب و  نم  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روایب .  نم  دزن  ورب و  شیوج  تسج و  هب  دومرف :  ناج .  ردـپ  یلب ،  مدرک : 

 . متفای ماقم  نکر و  نیب  ار  وا  هک  نیا  ات  متـشذگ .  یم  ناگتفخ  ناـیم  زا  وا  ندرک  ادـیپ  يارب  مدرک و  یم  هاـگن  روس  ره  هب  بش  یکیراـت 
اب درک و  رصتخم  ار  شزامن  ناوج  نک .  تباجا  ار  نینم  ؤملاریما  ناوج ،  يا  متفگ :  تسا .  زامن  لوغشم  عوشخ  عوضخ و  لامک  اب  مدید 
وا هب  ترـضح  دـمآ .  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـم  ریما  تمدـخ  هب  دـعب  يا  هظحل  ورب .  نم  يور  شیپ  زا  درک  هراـشا  طـقف  تفگن ،  نخـس  نم 

هلیبق مادک  زا  یتسیک و  وت  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رخاف .  هزیکاپ و  ياه  هماج  اب  تماق ،  انعر  ابیز ،  تسا  یناوج  دـید  تسیرگن ، 
یتبیـصم هچ  يارب  هثاغتـسا  هیرگ و  نیا  تسیچ و  يارب  وت  داـیرف  هلاـن و  نیا  دومرف :  ترـضح  درک .  یفرعم  ار  دوخ  ناوج  یتسه ؟  برع 

 ، ردپ ینامرفان  هتسب و  میور  ار  شیاشگ  جرف و  ياهرد  مردپ  نیرفن  هتـسکش و  مه  رد  هانگ  راب  ار  متـشپ  مرورـس !  درک :  ضرع  تسا ! ؟ 
هب بل  ناوج  تسیچ ؟  وت  هصق  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ما .  هدش  الب  تقـشم و  تنحم و  راچد  و  هتـسسگ ،  مه  زا  ار  ما  یناگدنز  هتـشر 
اب مدرک و  یم  يرپـس  ناـهانگ  اـب  دوخ  زور  بش و  بعل ،  وهل و  مرگرـس  مدوب  یناوج  نینم !  ؤـملاریما  اـی  تشاد :  هضرع  هدوـشگ  نخس 

كانرطخ بقاوع  زا  داد و  یم  زردـنا  دـنپ و  هنامیکح  نانخـس  اب  ارم  منابرهم ،  زوسلد و  ردـپ  متخاـس .  یم  هاـبت  ار  مومع  شون ،  شیع و 
ظعاوم و هب  شوگ  اهنت  هن  هنافسءاتم ،  تخاس .  یم  مرادیب  یـشوه  یب  تلفغ و  یباوخ  زا  تشاد و  یم  رذح  رب  ما ،  هدیهوکن  ياهرادرک 

يزور مدز .  یم  مه  شکتک  تاقوا  یضعب  متفگ ،  یم  ازسان  مداد و  یم  مانشد  هداد و  رارق  باتع  دروم  ار  وا  هکلب  مداد  یمن  شحیاصن ، 
رورغ رثا  رد  اما  دنک .  يریگولج  تساوخ  متفر .  اه  لوپ  نآ  غارـس  هب  تسا .  هدرک  ناهنپ  قودنـص  نایم  رد  لوپ  يرادـقم  متفای ،  عالطا 
مراـک زا  دـناوتب  دـیاش  اـت  دزیخرب ،  تساوخ  متخاـس .  رود  دوـخ  زا  دـگل  تشم و  اـب  مدز و  نیمز  رب  ار  وا  هدـش و  زیوـالگ  وا  اـب  یناوـج 
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متفر دوخ  راک  لابند  متشادرب و  ار  اه  لوپ  تشادن .  توق  دوب ،  هدیسر  وا  هب  هک  یتحاران  درد و  تدش  زا  شیاهوناز  اما  دنک ،  يریگولج 
مور یم  هبعک  هناخ  هب  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :  سپس  و  دورس ،  هتفوک  مهرد  یئاضعا  هتسکش و  یلد  اب  يدنچ  راعـشا  لاح  نآ  رد  مردپ  . 

شلامعا راتفر و  بقارم  دش .  راپـسهر  هبعک  يوس  هب  دـناوخ و  زامن  تعکر  دـنچ  تفرگ ،  هزور  زور  دـنچ  منک ،  یم  نیرفن  وت  قح  رد  و 
بلق اـب  تفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  دـیناسر و  هبعک  هناـخ  هب  ار  دوخ  اـت  دـیدرون  مه  رد  ار  تشد  هوک و  دـیدرگ و  شرتش  راوس  مدـید  مدوب ، 

هب مردپ  نیرفن  زونه  تخاس ،  ناور  ار  بآ  تشارفا و  رب  ار  نامـسآ  هک  یئادخ  هب  دـنگوس  دـناوخ .  ار  يراعـشا  نایرگ ،  مشچ  نازوس و 
مدـید دز ،  بقع  ار  شا  هماج  ماگنه  نیا  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدـش !  یهلا  بضغ  مشخ و  راتفرگ  هک  دوب  هدیـسرن  رخآ 

تمحز اب  مدش و  نامیشپ  دوخ ،  دب  رادرک  زا  داد :  همادا  نینچ  ار  شنانخـس  هاگ  نآ  تسا .  هداتفا  راک  زا  هدیکـشخ و  شندب  فرط  کی 
مراگزور زور ،  نآ  زا  تشگرب .  دوخ  لزنم  يوس  هب  تفریذپن و  ار  مرذع  یلو  مدیبلط  شزوپ  متـساوخ ،  رذع  مدـمآ .  مردـپ  دزن  هب  دایز 
تشذگن مریصقت  زا  مردپ  دیشخبن و  هدیاف  مدرک  سامتلا  لاس  هس  دش .  لیدبت  هیرگ  هودنا و  نزح  هب  میاه  يداش  هتشگ و  کیرات  هریت و 

نیرفن ارم  هک  یئاج  نامه  رد  دـیایب  دـنک و  محر  نم  هب  هک  مدرک  تساوخرد  متفر و  وا  دزن  هب  زاب  دـمآ ،  شیپ  جـح  ماـیا  لاـسما  نوچ  . 
یتمالـس تحـص و  زا  هدـنادرگ و  زاـب  نم  هـب  ار  هـتفر  تـسد  زا  تـمعن  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاش  دـنک ،  ریخ  ياـعد  مـقح  رد  دوـب ،  هدرک 

رد ناهگان  میدیـسر ،  كارا  يارحـص  هب  هک  یماگنه  میدومن .  تکرح  هبعک  يوس  هب  هدرک و  مهارف  ار  رفـس  بابـسا  دزاس .  مرادروخرب 
نایم رد  هدش و  باترپ  رتش  تشپ  زا  وا  درک و  مر  دوب ،  راوس  نآ  رب  مردپ  هک  يرتش  درک و  زاورپ  هداج  رانک  زا  يا  هدـنرپ  بش ،  یکیرات 
مناد یم  اریز  منک  هثاغتـسا  نامحر  يادخ  هاگرد  هب  ات  مدـمآ  هبعک  هب  اهنت  مدرک و  نفد  اج  نامه  رد  ار  وا  راچان  درم .  داتفا و  گنـس  ود 

هبوت و دومرف :  دوـمن و  محرت  ناوـج  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  تسا .  هدوـب  مردـپ  یناـمرفان  رازآ و  تهج  زا  يراـتفرگ  نیا  ماـمت 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  مزومایب  یئاعد  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  ددرگ .  اور  تتجاـح  و  اود ،  وت  درد  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  نک !  رافغتـسا 

 : دیازفا یم  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومرف .  نایب  ار  اعد  هدیدنـسپ  جئاتن  دئاوف و  ترـضح  تقو  نآ  تسا ؟  هتخومآ  هلآ  هیلع و 
متشون و ار  نآ  نم  دندومرف و  ار  اعد  مردپ  مدوب .  هدینـشن  مردپ  زا  ار  نآ  زونه  اریز  مدش  رورـسم  ناوج  نآ  زا  رتشیب  اعد  نتخومآ  زا  نم 
 . روایب میارب  ار  شربخ  حبـص  ماگنه  ناوخب .  ار  اعد  نیا  هجح ،  يذ  هام  مهد  بش  ناوج !  يا  دومرف :  مردپ   ( 321 مداد ( .  دای  ناوج  هب 

یلاح رد  دش ،  بایفرش  مردپ  روضح  هب  مهد  زور  حبص  راک  هبوت  ناوج  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفر .  هتخومآ و  ار  اعد  ناوج 
هبعک يادخ  هب  مسق  و  تسا ،  مظعا  مسا  نیا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :  یم  هتـسویپ  تسا و  تسردنت  ملاس و  میدید  دوب .  نادنخ  داش و  هک 

رد مالـسلا ،  هیلع  نانم  ؤم  ریما  ای  درک :  ضرع  نک .  نایب  ار  دوخ  هصق  نونکا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤم  ریما  دـش .  باجتـسم  میاـعد 
ار ادخ  راب  نیدنچ  مدش و  اعد  لوغشم  تفرگ ،  ارف  ار  ملاع  یکیرات  دش ،  شوماخ  اهادص  تفر ،  باوخ  هب  اه  مشچ  هک  یتقو  مهد  بش 

مسا مسا  هب  ار  ادخ  نوچ  دش !  باجتـسم  تیاعد  تسا !  یفاک  تفگ :  هک  مدینـش  ییادص  هاگان  مود  هبترم  رد  مداد .  دنگوس  اعد  نیا  هب 
ندب رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ای  ؤر  ملاع  رد  دوبر .  ارم  باوخ  سپـس  يدـناوخ .  شمظعا 

ملاـس و ار  دوخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  یتسه .  یکین  ریخ و  هار  رد  وت  نک ،  هجوت  گرزب  يادـخ  ماـن  هب  دومرف :  یم  دیـشک و  یم  نم 
 ( 322 دیامرف ( .  اطع  وکین  شاداپ  ریخ و  يازج  امش  هب  دنوادخ  متفای .  تسردنت 

رمع ندش  هاتوک   7

دنوادخ يارب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  ناسنا  رمع  یهاتوک  نیدـلاو  قح  رد  یـساپسان  موش  بقاوع  زا  رگید  یکی 
هفیظو حلاص و  نادنزرف  دنوادخ !  هک :  تسا  نیا  هراومه  یلوا  رکذ  دننک .  یم  زاین  زار و  تاجانم و  مه  اب  هک  دشاب  یم  هتشرف  ود  لاعتم 

 ! راگدرورپ دنک .  یم  زاین  زار و  نینچ  دـنوادخ  اب  هتـسویپ  زین  یمود  راد .  نوصم  تارطخ  مامت  زا  تدوخ  یکاپ  تمـصع و  هب  ار  سانش 
رد یسابع  رصتنم  زومآ  تربع  ناتـساد  لقن   ( 323 زاس ( .  دوبان  كاله و  تدوخ  بضغ  مشخ و  اب  ار  نیدلاو  قاع  ساپـسان و  نادـنزرف 
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 . دوب تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن  نانآ  نیرتزوت  هنیک  یـسابع و  هفیلخ  نیرتراوخناوخ  نیرت و  كافـس  لکوتم ،  دیامن :  یم  بسانم  اج  نیا 
همطاف شرسمه  مالسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  تیالو  ماقم  داد و  یم  هجنکـش  یتخـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود  هراومه  وا 

وا رب  رـصتنم  شدـنزرف  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  هنیمز  نیا  رد  يو  یخاتـسگ  تنایخ و  درک .  یم  نیهوت  تراسج و  مالـسلا  امهیلع  ارهز 
نینچ نتشک  دنچ  ره  تفگ ،  يو  درک .  تروشم  شردپ  لتق  هرابرد  يدنمـشناد  ملاع و  اب  تفرگ و  لد  هب  ار  يو  هنیک  دش و  كانمـشخ 

هبنشراهچ بش  رد  ینید  بصعت  تریغ و  رثا  رد  رـصتنم  دوش .  یم  هاتوک  شرمع  دشکب ،  ار  شردپ  هک  یـسک  اما  تسا  بجاو  یـصخش 
زا شیب  ردپ  لتق  تافاکم  تلع  هب  اما  دیسر .  تفالخ  هب  دوخ  تشک و  ار  دوخ  قساف  ردپ  یـسابع ،  لکوتم  ق  لاس 247 ه .  لاوش ،  موس 

تیب لها  هب  تبـسن  شردپ  فالخ  رب  رـصتنم  تشذـگ .  رد  ق  لاس 248 ه .  لوالا  عیبر  هبنـش 25  جنپ  زور  رد  درکن و  یگدـنز  هام  شش 
دالوا هب  كدـف و  ندـنادرگرب  البرک ،  تراـیز  ندرک  دازآ  بلاـط  یبا  لآ  هب  ناـسحا  دوب .  ناـبرهم  فوئر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رصتنم تامدخ  زا  یشخب  هنیدم ،  رد  نایولع  يارب  یلاوما  نداتسرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایعیـش  هب  ضرعت  مدع  مالـسلا ،  امهیلع  نینـسح 
یشرف رصتنم ،  تفالخ  مایا  رد  هک :  هدش  تیاکح  لهس  نب  دمحم  زا   ( 324 دوب ( .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  هب  یسابع 
یسراف طخ  هک  نم  دندوب .  هتشون  نآ  رد  یـسراف  نابز  اب  یتالمج  هتـسب و  شقن  نآ  رد  نیـصالس  ياه  تروص  هک  مدید  وا  رابرد  رد  ار 
هیوریـش تروص  نیا  تسا :  هتـشون  داد ،  یم  ناشن  ار  یهاشداپ  ریوصت  هک  اه  سکع  نآ  زا  یکی  رانک  رد  مدـید  مدـناوخ ،  یم  بوخ  ار 

شراسخر دـش ،  هاگآ  ارجاـم  نیا  زا  رـصتنم  هک  یماـگنه  درک .  تنطلـس  دـنام و  هدـنز  هاـم  شـش  طـقف  هک  تسا  يرـسک  شردـپ  لـتاق 
 ( 325 تفر ( .  نوردنا  هب  تفالخ  سلجم  زا  هدش و  نوگرگد 

یعامتجا قوقح  زا  تیمورحم   8

نارگید هب  تبحم  هقالع و  قشع و  راهظا  تسا و  هدش  هداد  یصاخ  تیمها  یقالخا  ینید و  ياه  شزرا  مامت  هب  مالـسا  نید  رد  هک  نیا  اب 
شزرا نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  روتـسد  نامیا  لها  هب  راکهبت ،  راک و  اطخ  دارفا  بیدءات  يارب  یهاگ  اما  تسا ،  نآ  ملـسم  لوصا  زا 
تـسد دوخ  تشز  لمع  زا  هدـش و  هبنتم  نانآ  ات  دـنیامنن ،  تبحم  فطل و  راهظا  ناـنآ  هب  دـننکن و  تیاـعر  ناراـک  اـطخ  دروم  رد  ار  اـه 

دوش یمن  قافن  تیـصعم و  لها  راکهبت و  دارفا  زا  یخرب  لماش  مالـسا  نید  رد  يزرو  رهم  تفوطع و  تبحم ،  حور  تقیقح  رد  دنرادرب . 
رـس رد  ار  يور  هنایم  لادتعا و  هک  تسا ،  مالـسا  یلاعتم  گنهرف  ياهزایتما  زا  رگید  یکی  نیا  تسا و  مزال  لمع  تدش  نانآ  دروم  رد  و 

هدمآ يا  هدنراد  زاب  تاروتسد  دننک ،  یم  تناها  دوخ  نیدلاو  هب  هک  یناسک  دروم  رد  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دراد .  دوخ  ياه  همانرب  هحول 
زا يررکم  ياه  شرافس  نارگید  هب  نتفگ  مالـس  دروم  رد  هک  یلاح  رد  تسا .  یعامتجا  قوقح  زا  تیمورحم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  تسا . 

نارفاک 2  1 دیهدن :  مالـس  هورگ  دـنچ  هب  دـیامرف :  یم  مشـش  ياوشیپ  لاح  نیا  اب  اما  هدیـسر ،  ام  هب  مالـسلا  امهیلع  نیموصعم  تارـضح 
نارعاش دنهد 6  یم  مانشد  ناشناردام  هب  هک  یناسک  یقیسوم 5  صقر و  زاوآ و  زاس و  لها  نازاب 4  جنرطش  نازابرامق و  نراوخ 3  بارش 

هیبنت دـنداد  یم  مانـشد  هدرک و  تناها  ردام  هب  هک  ار  یناسک  زین  المع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 326 هزره ( .  نهد و  دب  ناگدـنیوگ  و 
تشاد یتسود  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دیوگ :  یم  یفعج  نامعن  نب  ورمع  دومن .  یم  زیهرپ  يو  اب  ندش  نخـس  مه  زا  هدرک و 

 ، تفر یم  هار  ترضح  هارمه  اه  شافک  رازاب  رد  يزور  دش .  یمن  ادج  وا  زا  درک و  یمن  اهر  تفر  یم  هک  اج  ره  هب  ار  ترـضح  نآ  هک 
هـس ات  دیدن و  ار  وا  تساوخ و  ار  مالغ  هدش و  هجوتم  دوخ  رـس  تشپ  هب  درم  نآ  هاگان  دمآ ،  یم  دوب  دنـس  لها  زا  هک  وا  مالغ  شلابند  و 

ار دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يدوب ؟  اجک  نالف !  ردام  يا  تفگ :  دید  ار  وا  هک  مراهچ  راب  دـیدن ،  ار  وا  تشگرب و  هبترم 
اب نیدتم و  یصخش  وت  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  یهد ؟  یم  اوران  تبسن  شردام  هب  هللا !  ناحبس  دومرف :  دز و  دوخ  یناشیپ  هب  هدرک و  دنلب 

تسا كرشم  دنس و  لها  زا  تسا  ینز  شردام  مدرگ  تنابرق  درک :  ضرع  يرادن ؟  یئاسراپ  عرو و  هک  منیب  یم  نونکا  یلو  یتسه  اوقت 
ار وا  رگید  دـیوگ :  یم  همادا  رد  ناـمعن  نب  ورمع  وش .  رود  نم  زا  دـنراد ،  یجاودزا  دوـخ  يارب  یتـلم  ره  هک  یناد  یمن  رگم  دوـمرف :  ! 
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 ( 327 تخادنا ( .  یئادج  اه  نآ  نایم  گرم  هک  هاگ  نآ  دورب  دوش .  نخس  مه  هارمه و  ترضح  نآ  اب  هک  مدیدن 

تشون یپ 

ات 104  1

 ( 4 ص 44 .  يدنوار ،  نیدلا  بطق  تاوعدـلا ،   ( 3 فارعا 179 ) / لضا (  مه  لب  ماعنالاک  کـئلوا   ( 2 ص 289 .  يدعـس ،  تایلک   ( 1
هرهطی و هللا و  باتک  هملعی  همـسا و  نسحتـسی  همءا و  هرفتـسی  نءا  ارکذ  ناک  اذا  هدلاو  دلولا  قح   ( 5 ص 480 .  ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو 

فرعلا اهلزنی  فسوی و ال  ةروس  اهملعی  رونلا و ال  ةروس  اهملعی و  اهمسا و  نسحتسی  اهمءا و  هرفتسی  نءا  یثنءا  تناک  اذا  ۀحابـسلا و  هملعی 
 ( 8 ص 223 .  قـالخالا ،  مراــکم   ( 7 ص 621 .  ج 2 ،  هـیقفلا ،  هرـضحی  ـال  نـم   ( 6 ناـمه )  اـهجوز (  تـیب  یلا  اهحارـس  لـجعی  و 

ج ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 11 ص 192 .  ج 14 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 10 ص 347 .  ج 5 ،  یفاکلا ،   ( 9 ص 236 .  ج 68 ،  راونءالاراحب ، 
ص ج 1 ،  یمق ،  ریسفت  هما ( .  نطب  نم  دیعسلا  هما و  نطب  یف  یقش  نم  یقشلا   ( 13 ات 53 .  ص 49  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 12 ص 34 .   ، 20
 ، یسوطلل ۀبیغلا   ( 18 ص 180 .  فوهللا ،   ( 17 ص 157 .  قودص ،  یلاما   ( 16 نامه .   ( 15 ص 332 .  ج 5 ،  یفاکلا ،   ( 14  ( 227
نب لیعامسا   ( 21 ص 564 .  عئارشلا ج 2 ،  للع   ( 20 ص 282 .  ج 1 ،  یسربط ،  جاجتحا   ( 19 ص 118 .  راونالا ،  بختنم  ص 285 . 

هداوناخ رد  هک  وا  دوب .  یناسفن  تالامک  رگید  تغالب و  تحاصف و  ملع ،  لضف و  ياراد  هیوب و  لآ  يارزو  زا  بحاـص  هب  فورعم  داـبع 
یگدـنز یناسفن  تالامک  یقالخا و  لئاضف  اب  رمع  رخآ  اـت  یکدوک  نارود  زا  دوب ،  هدـش  دـلوتم  فیرـش  تسود و  شناد  هدنـشخب ،  يا 

یکشزپ و خیرات ،  مالک ،  ثیدح  نآرق ،  ریسفت  مولع  رد  تشاد و  لماک  ییانـشآ  شیوخ  رـصع  زاین  دروم  فلتخم و  مولع  هب  يو  درک . 
الم دـسر .  یم  باتک  هب 36  نآ  دادـعت  هک  تشاد  يا  هدـنزرا  تاـفیلءات  تاـعوضوم  نیا  زا  کـی  ره  رد  دوب و  تسد  ربز  یبرع  تاـیبدا 

ملع و هرابرد  هچ  ره  تسا و  هعیـش  هناهیقف  نیرتدنمـشناد  وا  تسا :  هتفگ  دابع  نب  بحاص  هرابرد  لوا )  یـسلجم  یـسلجم (  یقت  دـمحم 
 . دوب هعیـش  گرزب  ياهقف  مارتحا  فطل و  دروم  رد  وا  ص 26 . )  ج 2 ،  تانجلا ،  تاضور  تسا .  نآ  زا  رتالاب  وا  دوش  هتفگ  وا  تلیـضف 

 . ) درک هیده  دابع  نب  بحاص  هب  فیلءات  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  یعیـش  هیقف  ثدحم و  نیرتگرزب  قودص  خـیش 
 ، نیدلاو قوقح  ص 91 .  ج 8 ،  بدالا ،  ۀـناحیر  ص 207 .  ج 1 ،  نایعالا ،  تاـیفو   ( 22 ص 37 . )  عیـشت ،  گنهرف  نایماح  هیوب  لآ 

راک و تماقتـسا ،  شردام ،  شقن  رب  هوالع  هک  دـنا  هتـشون  گرزب  دنمـشناد  نیا  تیقفوم  زمر  دروم  رد   ( 23 ص 153 .  يولع ،  يدـهم 
نم تاعارتخا  زا  کی  چیه  دیوگ :  یم  نوسیدا  تسا .  هدوب  يو  تفرـشیپ  رد  يرث  ؤم  لماع  یگدنز  ياه  تصرف  زا  يریگ  هرهب  شالت و 

هبرجت يور  ار  هبرجت  منک و  یم  لابند  رخآ  ات  ار  نآ  مناد  یم  شخب  هجیتن  مدوخ  داقتعا  هب  ار  يراک  هک  یتقو  تسین .  فداصت  لوصحم 
زا زور  هس  اـی  زور  ود  دـنام .  یم  هاگـشیامزآ  رد  زور  بش و  دوخ  تاـعارتخا  لـیمکت  يارب  نوسیدا  موـش .  باـیماک  اـت  مهد  یم  ماـجنا 

ینامسآ میلاعت   ( 24 دومن .  یم  افتکا  هدیکـشخ  نان  دنچ  هب  درک و  یم  شومارف  ار  ندروخ  اذـغ  اسب  هچ  دـمآ و  یمن  نوریب  هاگـشیامزآ 
 . ) اهما هرفتـسی  نا  یثنا  تناک  اذا  و  هما . . .  هرفتـسی  ارکذ  ناـک  اذا  هدـلاو  یلع  دـلولا  قح   ( 25 ص 94 .  یفحص ،  دمحم  دیس  مالـسا ، 

27 ثیدح 8 .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ص 447 .  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک   ( 26 ص 49 ) .  ج 6 ،  یفاکلا ، 
ص ج 13 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 30 ص 295 .  لوقعلا ،  فحت   ( 29 ص 47 .  ج 45 ،  راونالاراحب ،   ( 28 ص 476 .  ج 6 ،  یفاکلا ،  ( 
رد تیبرت  ص 96 .  ج 1 ،  عیارـشلا ،  للع   ( 32 دوش .  عوجر  ردـپ  ياعد  ریثءاـت  شخب  هب   ( 31 ص 249 .  ج 2 ،  یلـاللا ،  یلاوع   . 375

ص ناجشالا ،  جعاول   ( 35 ص 16 .  ج 2 ،  داشرالا ،   ( 34 ص 98 .  ردپ ،   ( 33 مود .  راتفگ  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  نخـس  هریس و 
ص یبنلا ،  ننس   ( 38 ص 391 .  ج 21 ،  هعیـشلا ،  لئاسو   ( 37 ص 355 .  ۀبوقلا ،  ددـعلا   ( 36 ص 192 .  سوواـط ،  نبا  فوهل   . 147
 ( 41 ص 202 .  ج 4 ،  ثیدـحلا ،  لاـجر  مجعم   ( 40 ص 29 .  ج 1 ،  خـیراوتلا ،  خـسان  ص 40 .  ج 19 ،  راونـالاراحب ،   ( 39  . 142
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قوقح  ( 45 ص 11 .  یسدقلا ،  ضیفلا   ( 44 ياعد 25 .  هیداجس ،  هفیحص   ( 43 ص 83 .  نامه ،   ( 42 ص 84 .  ج 71 ،  راونالاراحب ، 
نم ال  ( 48 ص 128 .  ج 7 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 47 ص 436 .  ج 3 ،  اضیبلا ،  ۀـجحم   ( 46 ص 12 .  یمیظع ،  ریم  رفعج  دیـس  نیدلاو ، 
ص ج 2 ،  یفسلف ،  كدوک   ( 50 ص 254 .  ج 1 ،  یلاللا ،  یلاوع   ( 49 ص 371 .  قودص ،  یلاما  ص 621 .  ج 2 ،  هیقفلا ،  هرضحی 

ۀمجرت  ( 53 ص 236 .  تیبرت ،  ياـهوگلا   ( 52 ص 343 .  ج 20 ،  هغالبلا ،  جهن  حرـش   ( 51 ص 286 .  ج 43 ،  راونالا ،  راـحب   . 115
ج ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 56 ص 484 .  ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 55 ص 483 .  لوقعلا ،  فحت   ( 54 ص 159 .  مالسلا ،  هیلع  نسحلا  مامالا 
ج 21 ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 59 ص 139 .  ةاجنلا ،  ۀعیرذ   ( 58 ص 198 .  ج 11 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ( 57 ص 484 .   ، 21
ص ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 64 ص 482 .  ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 63 نامه .   ( 62 نامه .   ( 61 ص 50 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 60 ص 483 .  ، 
نسحلا و لبقی (  هللا  لوسر  ناک   ( 66 ص 89 .  یعادلا ،  ةدع  ص 503  ج 6 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 65 ص 124 .  رابخالا ،  عماج   . 50
ج 21 ۀعیشلا ،  لئاسو  محری (  محری ال  نم ال  هللا  لوسر  لاقف  مهنم  ادحا  تلبق  ام  دلولا  نم  ةرشع  یل  نا  سباح  نب  عرقالا  لاقف  نیسحلا ) 

ۀنجلا یف  ۀجرد  ۀلبق  لکب  مکل  ناف  مکدالوءا  ۀلبق  نم  اورثکءا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  ۀنجلا ؛  حیر  نم  دلولا  حیر   ( 67 ص 485 . )  ، 
 ( 71 ص 320 .  ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات   ( 70 ص 184 .  مراد ،  تتـسود  ردپ  نامه 69 )   ( 68 ص 369 ) .  ج 2 ،  نیظعاولا ،  ۀـضور  ) 
 . تسا تشهب  خزود و  نیب  یهاگیاج   ( 74 راوگان .  هریت ،   ( 73 ص 479 .  ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 72 ص 187 و 188 .  یهلا ،  لدع 
 ( 77  . 172 ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتـسم  ص 408 .  ج 2 ،  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   ( 76 تیاکح 7 .  لوا ،  باب  يدعـس ،  ناتـسلگ   ( 75

تیواس الهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  رخآلا  كرت  امهدحءا و  لبقف  نانبا  هل  لجر  یلا  رظن  هنءا   ( 78 ص 220 .  قالخالا ،  مراکم 
ینا رفعج ع  یبءال  لاق  ј̙Ę نءا   ( 81 ص 54 .  ج 12 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 80 ص 51 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 79 كردم . )  نامه  امهنیب ( . 

 . ص 54 ص 54 ،  هعیـشلا ج 12 ،  لئاسو  ۀـفلءالا ( .  یف  ریخ  ةدوملل و  یقبءا  هناف  هملعءاف  عرفعج  وبءا  هل  لاـقف  لاـجرلا  اذـه  بحءـال 
راحب  ( 85 مود .  رتـفد  يونثم ،   ( 84 ص 59 .  ج 50 ،  راونـالاراحب ،   ( 83 ص 235 .  رثالا ،  ۀـیافک   ( 82 ص 266 .  ج 1 ،  نساحملا 

 ، ج 21 هعیشلا ،  لئاسو   ( 89 ص 78 .  ج 5 ،  یفاکلا ،   ( 88 ص 78 .  ج 5 ،  یفاکلا ،   ( 87 نامه .   ( 86 ص 209 .  ج 100 ،  راونالا ، 
باب ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 91 ثیدح 1 ) .  هتافص ،  هتامالع و  نم و  ؤملا  باب  یفاکلا ،  هبلق ( .  یف  هنزح  ههجو و  یف  هرـشب   ( 90 ص 513 . 

نیا هباشم  تسا  ینتفگ  ص 72 .  ج 4 ،  بقانملا ،  نامه 94 )   ( 93 ص 113 .  ج 12 ،  ۀعیشلا :  لئاسو   ( 92 ثیدح 3 .  قلخلا ،  نسح 
ج ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 95 دوش . )  عوجر  ص 140  یفطصملا ،  ةراشب  تسا (  هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  دروم  رد  تیاور 
 . ص 364 نامه ،   ( 99 ص 425 .  ج 6 ،  يدمآ ،  مکحلا  ررغ   ( 98 ص 222 .  قالخءالا ،  مراکم   ( 97 نامه .   ( 96 ص 486 .   ، 21

فحت  ( 102 و 514 .  ص 513  ج 21 ،  هعیـشلا ،  لئاسو   ( 101 ص 514 .  ج 21  هعیـشلا ،  لئاسو  ص 672 .  قودـص ،  یلاـما   ( 100
یلع هدلو  ناعءا  نم  هللا  محر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   ( 104 ثیدح 6 .  ص 50 ،  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 103 ص 225 .  لوقعلا ، 

 ( ص 50 ج 6 ،  یفاکلا ،  هب ( .  قرخت  هقهری و ال  هروسعم و ال  نع  زواجتی  هروسیم و  لبقی  لاق  هرب  یلع  هنیعی  فیک  تلق  لاق  هرب 

ات 218  105

 ، ج 15 هعیشلا ،  لئاسو   ( 108 ص 34 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 107 ص 237 .  قالخالا ،  مراکم   ( 106 ص 37 .  یبای ،  تسود  نیئآ   ( 105
 ( 113  . 15  / فاقحا  ( 112  . 14  / نامقل  ( 111 ص 360 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 110 ص 112 .  ج 101 ،  راونالاراحب ،   ( 109 ص 136 . 
 ، اضرلا رابخا  نویع   ( 116 ص 468 .  ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 115 ص 40 .  یفاکلا ج 6 ،   ( 114 ص 452 .  ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو 

ص 164 ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 119 ص 47 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 118 ص 239 .  ج 43 ،  راونالا ،  راحب   ( 117 ص 123 .  ج 2 ، 
مامالا ةایح   ( 123 ص 473 .  ج 21 ،  هعیشلا ،  لیاسو   ( 122 ص 222 .  قالخءالا ،  مراکم   ( 121 ص 409 .  ج 3 ،  یفاـکلا ،   ( 120 . 

ص ج 4 ،  يربط ،  خیرات   ( 125 ص 490 .  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم   ( 124 ص 329 .  ج 1 ،  مالسلا ،  هیلع  نسح 
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ص ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 128  . 486 مالسلا ،  هیلع  نیـسح  مامالا  تاملک  ۀعوسوم   ( 127 ص 214 .  ج 4 ،  زجاعملا ،  ۀـنیدم   ( 126  . 315
 ، لوقعلا فحت   ( 131 ص 688 .  مالسلا ،  هیلع  یبتجملا  مامالا  دنسم   ( 130  . 54  / ماعنا  ( 129 ص 376 .  ج 16 ،  هعیشلا ،  لئاسو   . 206

136 نامه .   ( 135 ص 435 .  مکحلا ؛  ررغ   ( 134 ص 88 .  ج 44 ،  راونالاراحب ،   ( 133 ص 271 .  ج 1 ،  لاصخلا ،   ( 132 ص 248 . 
هلا ول ال  وق   ( 139  ( . 29  / هرقب اعیمج (  ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  يذلا  وه   ( 138 ص 359 .  ج 8 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 137 نامه .  ( 

بلاط یبا  لآ  بقانم   ( 142 ص 38 .  ج 8 ،  هیاهنلا ،  هیادبلا و   ( 141 ص 118 .  مالسا ؛  رد  دنزرف  تیبرت  گنهرف   ( 140 اوحلفت .  هللا  الا 
ص ج 12 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 145 ص 128 .  مالسا ،  ینامسآ  میلاعت   ( 144 ص 214 .  ج 4 ،  زجاعملا ،  ۀنیدم   ( 143 ص 66 .  ج 4 ،  ، 
ج 5 یفاکلا ،   ( 149 ص 481 .  ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو   ( 148 ص 106 .  ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 147 ص 257 .  مکحلا ،  ررغ   ( 146  . 187

جهن حرش   ( 153 ص 479 .  ج 21 ،  ۀعیـشلا ،  لئاسو   ( 152 ثیدـح 3 .  نامه ،   ( 151 هیآ 30و31 .  رون ،  هروـس   ( 150 ص 532 .  ، 
نویع  ( 156  . 340 دیرملا ،  ۀـینم   ( 155 ص 247 .  ج 4 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   ( 154 ص 365 .  ج 19 ،  دـیدحلا ،  یبا  نبا  هغـالبلا 
ربکا یلع   ( 159 ص 384 .  ج 47 ،  راونالاراحب ،   ( 158 ص 164 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 157 ص 536 .  ظعاوملا ،  مکحلا و 

 ، ج 49 راونالاراحب ،   ( 162 ص 49 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 161 ص 198 .  ج 6 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو  ص 609 ؛ ج 2 ،  یفاکلا ،  ادخهد 160 ) 
ج 16 لامعلا ،  زنک   ( 164 ص 365 .  ج 19 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ( 163 ص 179 .  ج 2 ،  اضرلا ،  رابخا  نویع  ص 90 . 

نع عبرءا  نع  لءاسی  یتح  ۀمایقلا  موی  دـبع  ام  لوزت  ال   ( 167 ص 388 .  نامه ،   ( 166 ص 389 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 165 ص 456 .  ، 
 ( ص 253 لاصخلا ج 1 ،  تیبلا ( .  لهءا  انبح  نع  هقفنءا و  امیف  هبـستکا و  نیءا  نم  هلام  نع  هالبءا و  امیف  هبابـش  نع  هانفءا و  اـمیف  هرمع 
 . ص 450 مالسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت   ( 170 ص 395 .  ج 14 ،  ۀعیـشلا ،  لئاسو   ( 169 ياعد 26 .  هیداجس ،  هفیحـص   ( 168

دنسم  ( 173 ص 444 .  ج 116 ،  لامعلا ،  زنک   ( 172 ص 475 .  ج 21 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 171 ص 246 .  ج 1 ،  لئاسولا ،  كردتسم 
ص ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو  انسح (  اعضوم  هعض  هبدءا و  همسا و  نسحت   ( 175 ص 88 .  ج 5 ،  یفاکلا ،   ( 174 ص 797 .  یبتجم ،  ماما 

بغر ام  دیعبلا  فیلءات  بیرقلا و  رب  نم  هیف  هللا  لعج  ام  ناکل  ۀعبتم  ۀنـس  ۀلزنم و ال  ۀیآ  ةرهاصملا  ۀـحکانملا و  نکت  مل  و   ( 176  ( . 479
نـسحی ۀثالث  هدلاو  یلع  دلولا  قح  نم   ( 177 ص 264 . )  ج 100 ،  راونءالاراحب ،  بیـصملا ( .  قفوملا  هیلا  عراـس  تیبللا و  لـقاعلا  هیف 

 ، لامعلا زنک   ( 179 ص 49 .  ج 6 ،  یفاکلا ،   ( 178 ص 166 . )  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم  غلب (  اذا  هجوزی  ۀباتکلا و  هملعی  همـسا و 
 . ص 188 و 189 مراد ،  تتسود  ردپ   ( 182 همان 31 .  هغالبلا ،  جهن   ( 181 ات 19 .  تایآ 13  نامقل ،  هروس   ( 180 ص 450 .  ج 16 ، 

ص ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 187  . 36  / ءاسن  ( 186 ص 470 .  ج 16 ،  لامعلا ،  زنک   ( 185  . 32  / میرم  ( 184  . 83  / هرقب  ( 183
تلود ییحی  زا  رعش   ( 191 نامه .   ( 190 ص 181 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   ( 189 ياعد 24 .  هیداجس ،  هفیحـص   ( 188  . 197

ادحءا و دحءا  یطعی  ام ال  اهبلق  ةرمث  نم  کتطعءا  ادحءا و  دحءا  لمتحی  ثیح ال  کتلمح  اهنءا  ملعت  نءاف  کمءا  امءا  و   ( 192 يدابآ . 
مونلا ال رجهت  کلظت و  یحـضت و  كوکـست و  يرعت و  کیقـست و  شطعت و  کمعطت و  عوجت و  نءا  لابت  مل  اهحراوج و  عیمجب  کـتقو 
 ( 193 ص 621 : )  ج 2 ،  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  هقیفوت (  هللا و  نوعب  الا  اهرکـش  قیطت  کناف ال  اهل  نوکتل  دربلا  رحلا و  کتقو  کلج و 

نداد ریـش  تهج  هب  هک  دشاب  یم  راوگرزب  نآ  هیاد  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  ردام  زا  دارم  هک  تسا  یهیدـب  ص 221 .  قالخالا ،  مراکم 
زا يو  دلوت  ماگنه  رد  مراهچ  ماما  ردام  روهـشم )  لوقب  هک (  ارچ  درک ؛ یم  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  مارتحا  تاعارم  همه  نیا  ترـضح  نآ 

لاقف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلا  لجر  ءاج  لاق  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  نع   ( 195 ص 159 .  ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 194 تفر .  ایند 
لاق یبءا  لاق  یح  دحءا  مکیدلاو  نم  لهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هبوت  نم  یل  لهف  هتلمع  الا  حیبق  لمع  نم  ام  هللا  لوسر  ای 

 ( 196 ص 180 . )  ج 15 ،  لـئاسولا ،  كردتـسم  همءا ( .  تناـک  ول  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  یلو  اـملف  لاـق  هربـف  بهذاـف 
 ( 200 ص 180 .  نامه ،   ( 199 ص 181 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 198 نامه .   ( 197 ص 180 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم 

ینامسآ میلاعت  ثیدح 11 .  نیدـلاولاب ،  ربلا  باب  یفاک ،  لوصا   ( 202  . 52  / يروش  ( 201 ص 285 .  ج 8 ،  ثیدـحلا ،  لاجر  مجعم 
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امهمف نکت  مل  هالول  کناف  کلـصءا  هنءا  ملعت  نءاـف  کـیبءا  قح  اـمءا   ( 204 ص 196 .  تیبرت ،  ياـهوگلا   ( 203 ص 101 .  مالـسا ، 
نم ال هللااب ( .  الا  ةوق  کلذ و ال  ردق  یلع  هرکـشا  هللا و  دمحاف  هیف  کیلع  ۀـمعنلا  لصءا  كابءا  نءا  ملعاف  کبجعی  ام  کسفن  نم  تیءار 

( ؛ اریمءا تنک  وـل  کـملعم و  کـیب و  ءـال  کـسلجم  نع  مـق   ( 205 ص 371 ) .  قودـص ،  یلاـما  ص 621 .  ج 2 ،  هـیقفلا ،  هرـضحی 
ال  ( 208 ص 161 .  ج 1 ،  ناتسود ،  ناتساد   ( 207 ص 117 .  ناگرزب ،  تیقفوم  زمر   ( 206 ص 203 ) .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم 
ص ج 71 ،  راونالا ،  راحب   ( 209 ص 46 )  راونالاراحب ج 71 ،  هل ( ؛  بستسی  هلبق و ال  سلجی  هیدی و ال  نیب  یشمی  همـساب و ال  هیمـسی 
 . ص 40 ج 71 ،  راونالاراحب ،   ( 213 ص 161 .  نیدلاو ،  قوقح   ( 212 ص 85 .  ج 71 ،  راونالا ،  راحب   ( 211  . 23  / ءارسا  ( 210  . 84

موصی امهنع و  جـحی  امهنع و  قدـصتی  امهنع و  یلـصی  نیتیم  وءا  نییح  هیدـلاو  ربی  نءا  مکنم  لجرلا  عنمی  ام  هللا ع  دـبع  وبءا  لاـق   ( 214
 ( 215 ص 47 . )  ج 71 ،  راونالاراحب ،  اریثک ( .  اریخ  هتالـص  هربب و  لجوزع  هللا  هدـیزیف  کلذ  لثم  هل  امهل و  عنـص  يذـلا  نوکیف  امهنع 

رظنی لجر  نم  ام  هللا ص  لوسر  لاـق   ( 217 ص 204 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   ( 216 ص 488 و 489 .  ج 21 ،  ۀعیشلا ،  لئاسو 
مویلا یف  هیلا  رظن  نا  لاق و  ةرم  ۀئام  مویلا  یف  هیلا  رظن  نا  هللا و  لوسر  ای  لیق  ةروربم  ۀجح  ةرظن  لکب  هل  هللا  بتک  الا  ۀمحر  رظن  هیدلاو  یلا 

 . ص 76 ج 71 ،  راونالا ،  راحب   ( 218 نامه . )  ةرم (  فلءا  ۀئام 

ات 327  219

نافرعی نییح ال  اناک  نا  امهنع و  قدصت  امهل و  عدا   ( 221 ص 81 .  ج 71 ،  راونالا ،  راحب   ( 220 ص 476 .  ج 16 ،  لامعلا ،  زنک   ( 219
نامقل  ( 222 ص 85 )  ج 71 ،  راونالاراحب ،  قوقعلاب ( .  ۀمحرلاب ال  ینثعب  هللا  نا  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناف  امه  رادف  قحلا 

ۀجح ترضح   ( 226 ص 162 .  ج 2 ،  یفاـکلا ،   ( 225  . 80 ج 71 ،  راونالا ،  راـحب   ( 224 ص 70 .  هعیرشلا ،  حابـصم   ( 223  . 15/
هللا تیآ  يوس  زا  يرمق ،  لاس 1357  رد  هک  دوب  نارهت  هاگشناد  دیتاسا  زا  هللا ،  ۀمحر  یتشر  یققحم  دمحم  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و 

اب هعیش  گرزب  عجرم  دنمـشزرا  مادقا  نیا  تفر ،  ناملآ  گروبماه  هب  عیـشت  ياه  هشیدنا  رـشن  غیلبت و  يارب  هللا  ۀمحر  يدرجورب  یمظعلا 
هتفرـشیپ رازبا  ون و  ياه  هشیدنا  اب  نامز  نآ  رد  هک  یققحم  داتـسا  دوب .  هدش  ماجنا  هقطنم  نآ  هب  ناملآ  میقم  نایناریا  تساوخرد  هب  هجوت 
یگنهرف مهم  ياه  تکرح  رب  هوالع  يدرجورب ،  یمظعلا  هللا  تیآ  ینابیتشپ  اب  تسناوت  دوب ،  طلسم  زین  یجراخ  نانز  هب  تشاد و  یئانشآ 

؛ دش عورش  نآ  تخاس  هیروف 1960 )   13 نابعش 1379 ق (  همین  زور  رد  هک  دجسم  نیا  دیامن .  سیسءات  ار  گروبماه  گرزب  دجـسم  ، 
زنک  ( 228 كدـنا .  رییغت  اب  ص 169  لماک ،  ناـسنا   ( 227 تسا .  هدـش  هتخاس  رتم  تحاسم 3800  هب  ینیمز  اب  رتسلآ  هچایرد  راـنک  رد 

 ، نامه  ( 231 ص 191 .  ج 6 ،  طوسبملا ،   ( 230 ثیدـح 5 .  نیدـلاولاب ،  ربلا  باب  یفاک ،  لوصا   ( 229 ص 476 .  ج 16 ،  لامعلا ، 
 ( 235 ثیدح 1 .  نیدـلا ،  ولا  باب  یفاک ،  لوصا   ( 234 ص 473 .  ج 16 ،  لاـمعلا ،  زنک   ( 233 ص 201 .  ناـمه ،   ( 232 ص 201 . 

كدـلاو یلا  نسحءا  یتف و  ای  هللا  قتا  هللا ص  لوسر  لاـق   ( 236 ص 321 .  ج 2 ،  هلیـسولا ،  ریرحت  ص 184 .  ج 2 ،  لـئاسملا ،  عمجم 
ایندـلا یف  سمط  امک  هنءا  اوملعا  اوربتعا و  تاهمءالا  ءابالل و  نوقاعلا  اهیءا  ای  هللا ص  لوسر  لاقف  کئلوا . . .  هللا  نسحی  کـیلا  نسحملا 

ص ج 17 ،  راونءالاراحب ،  تاکردلا (  نم  رانلا  یف  هل  ادعم  تاجردـلا  نم  ۀـنجلا  یف  هل  دـعءا  ناک  ام  لدـب  لعج  کلذـکف  هلاومءا  یلع 
هیلع اضرلا  راـبخا  نویع   ( 241  . 15  / فاقحا  ( 240  . 14  / نامقل  ( 239 ص 13 .  ج 4 ،  یفاـکلا ،   ( 238 كردتـسم 237 )   ( . 272

 ، ردام  ( 245 متشه .  باب  يدعس ،  ناتـسوب   ( 244 نز .  ریپ   ( 243 ص 334 .  ج 21 ،  هنومن ،  ریسفت   ( 242 ص 258 .  ج 2 ،  مالسلا ، 
دئاوفلا دئاوقلا  ص 381 .  یلیبدرا ،  ققحم  نایبلا ،  ةدبز   ( 248 تمکح 399 .  هغالبلا ،  جهن   ( 247 ص 239 .  ردام ،   ( 246 ص 405 . 

ص تآاتفتسا ،   ( 250 ص 157 .  ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 249 ص 287 .  دادقم ،  لضاف  هیهقفلا ،  دعاوقلا  دضن  ص 47 .  ج 2 ،  لوا ،  دیهش  ، 
 ( 254 ص 437 .  ج 3 ،  ءاضیبلا ،  ۀجحم   ( 253 ص 486 .  ةداعسلا ،  جارعم   ( 252 ص 350 .  ج 2 ،  ماکحءالا ،  بیذهت   ( 251  . 495

ص 802 مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ص 297 .  ج 43 ،  راونالا ،  راحب  ص 73 .  ج 4 ،  بقانملا ،   ( 255  . 15  / نامقل
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ولاب ربلا  باب  یفاک ،  لوصا   ( 259  . 23  / ءارسا  ( 258 ص 335 .  ج 21 ،  نامه ،   ( 257 ص 42 و 43 .  ج 17 ،  هنومن ،  ریسفت   ( 256 . 
263 ص .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 262 ص 205 .  ج 6 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 261 ثیدح 4 .  نامه ،   ( 260 ثیدح 13 .  نیدلا ، 

لئاسو  ( 266 ص 479 .  ج 16 ،  لامعلا ،  زنک   ( 265 ص 294 .  ج 89 ،  راونالا ،  راحب   ( 264 ص 203 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم  ( 
 ، ج 3 هعیشلا ،  لئاسو   ( 269 ص 125 .  ج 1 ،  یبلح ،  هریس   ( 268 ص 223 .  ج 3 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 267 ص 223 .  ج 3 ،  هعیشلا ، 
 . ص 609 ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 272 ص 64 .  ج 79 ،  راونالا ،  راحب  ص 200 ،  نامه ،   ( 271 ص 227 و 228 .  نامه ،   ( 270 ص 224 . 

لـضف باب  یفاکلا ،   ( 275 ثیدـح 1 .  فحـصملا ،  یف  نآرقلا  ةءارق  باب  یفاـکلا ،   ( 274 ص 204 .  ج 6 ،  هعیـشلا ،  لـئاسو   ( 273
 . ص 478 ج 16 ،  لاـمعلا ،  زنک   ( 277 ص 474 .  ج 16 ،  لاـمعلا ،  زنک  ص 61 ،  ج 4 ،  يربکلا ،  ننـسلا   ( 276 ثیدح 9 .  نآرقلا ، 

281 ص 86 .  یعادلا ،  ةدع   ( 280 ص 57 .  ینیمالا ،  همالعلا  عم  نرق  عبر   ( 279 ثیدح 21 .  نیدلا ،  ولاب  رب  باب  یفاک ،  لوصا   ( 278
راحب امهترم ( .  دعب  هیدلاو  رب  لجر  ۀمایقلا  موی  راربءالا  دیس   ( 283 ص 607 .  ج 4 ،  لامعلا ،  زنک   ( 282 ص 112 .  نیدلاو ،  قوقح  ( 

 ( 288  . 69  / نامه  ( 287  . 68  / هرقب  ( 286  . 67  / هرقب  ( 285 ص 177 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 284 ص 84 )  ج 71 ،  راونالا ، 
راحب  ( 290 ص 366 .  ج 2 ،  ناربمایپ ،  ناتساد  ص 270 .  ج 2 ،  بولقلا ،  ةویح  ص 140 .  ج 2 ،  یفاص ،  ریسفت   ( 289 هرقب 70 و 71 . 

 . 554 ج 5 ،  یفاـکلا ،   ( 293 ص 176 .  ج 15 ،  لـئاسولا ،  كردتـسم   ( 292 ص 85 .  ناــمه ،   ( 291 ص 46 .  ج 71 ،  راونـالا ، 
یلاما  ( 296 ص 132 .  ج 1 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 295 ص 367 .  ج 2 ،  نیظعاولا ،  ۀضور   ( 294 ص 65 .  ج 71 ،  راونءالاراحب ، 

 ( 298 ثیدـح 18 .  نیدـلا ،  ربلا  باب  رفکلا ،  نامیالا و  باتک  یفاکلا ،   ( 297 ص 478 .  ج 16 ،  لاـمعلا ،  زنک  سلجم 11 .  یسوط ، 
بازحا  ( 301 ص 180 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   ( 300 ص 208 .  هیددـعلا ،  ظعاوم   ( 299 ص 367 .  ج 2 ،  نیظعاولا ،  ۀضور 

 ، مرح ج 4 ناگراتس   ( 304 ص 20 .  هغالبلا ،  جـهن  نوماریپ   ( 303 ص 41 .  ج 1 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ( 302  . 71/
 ، ج 1 نارای ،  ربمایپ و  ص 107 .  لئاضفلا ،  ص 155 .  ج 42 ،  راونءالا ،  راحب   ( 306 ص 512 .  ج 3 ،  هعیشلا ،  نایعا   ( 305 ص 164 . 
 ، ج 5 نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  ص 125 .  تداعس ،  يامنهر   ( 308 راحب .  زا  لقن  هب  ص 345  ج 1 ،  نارای ،  ربمایپ و   ( 307 ص 349 . 

هیلع و هللا  یلص  دسا  تنب  همطاف  ص 343 .  ج 2 ،  لئاسولا ،  كردتسم  ص 453 .  ج 1 ،  یفاکلا ،   ( 309 توافت .  یکدنااب  ص 328 ، 
لاق و نءا  یلا  ۀـعامج  نعل  نص  هللا  لوسر  نا   ( 312 ص 54 .  نآرق ،  رون  زا  ییاـه  هولج   ( 311 هیآ 7 .  صصق ،   ( 310 ص 76 .  هلآ ، 

راونءالاراحب هیوبءا ( .  نونعلیف  مهتاهمءا  لاجرلا و  ءابآ  نعلی  معن  لاقف  هیوبءا  نعلی  لجر  دـجویءا  هللا  لوسر  ای  لجر  لاقف  هیوبءا  نعل  نم 
ص هیهقفلا ،  دعاوقلا  دضن   ( 315 ص 309 .  ج 2 ،  یفاکلا ،   ( 314 ص 379 .  ج 1 ،  هیقفلا ،  هرـضحی  ال   ( 313 ص 47 . )  ج 71 ،  ، 
 ( 318 ص 38 .  ج 71 ،  راونءالا ،  راـحب  ص 170 .  ج 5 ،  نایعالا ،  تاـیفو  م 317 )  ص 288 .  هیهقفلا ،  دعاوقلا  دـضن   ( 316  . 288
اعد نیا   ( 321 ص 74 .  ج 71 ،  راونالا ،  راحب   ( 320 ص 28 .  ج 2 ،  ناتسود ،  ناتساد   ( 319 ص 195 .  ج 15 ،  لئاسولا ،  كردتسم 

 ( 322 تسا .  هدش  لقن  تاوعدلا ص 188  جـهم  نانجلا و  حـیتافم  هلمج  زا  اعد ،  ياه  باتک  رد  هک  تسا  لولـشم  فورعم  ياعد  نامه 
ۀمتت  ( 324 ص 627 .  ج 2 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   ( 323 ص 131 .  نادـنزرف ،  رب  نیدـلاو  قوقح  ص 224 .  ج 41 ،  راونالا ،  راـحب 
باب رفکلا ،  نامیالا و  باتک  یفاـکلا ،   ( 327 ص 330 .  ج 1 ،  لاصخ ،   ( 326 ص 329 .  یهتنملا ،  ۀمتت   ( 325 ص 330 .  یهتنملا ، 

 . ثیدح 5 ءاذبلا ، 

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 
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دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

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

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

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

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

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

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

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

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
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 
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. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
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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