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یمالسا داصتقا  یلع و  ماما 

: هدنسیون

یتشد دمحم 

: یپاچ رشان 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  یتاقیقحت  یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یمالسا داصتقا  یلع و  17ماما 

باتک 17تاصخشم 

17زاغآرس

17هراشا

ناکم نامز و  رصنع  يراتفر و  20ياهوگلا 

يراتفر ياهوگلا  21ماسقا 

اه 21ترورض 

یلع ماما  يداصتقا  ياه  21تسایس 

21هراشا

رادفده 21داصتقا 

ینادابآ نارمع و  يارب  داصتقا  22دشر 

یلام ياههدافتسا  ءوس  اهنداد و  زاتیما  زا  22زیهرپ 

يداصتقا تینما  23ترورض 

نامورحم نافعضتسم و  قوقح  24تیاعر 

يداصتقا ياهیتساک  تخانش  25ترورض 

25هراشا

اهشیامزآ 25هفسلف 

يداصتقا دشر  26ترورض 

26هراشا

یگدنز رد  حیحص  يزیر  26همانرب 

داصتقا دشر  26ياههار 

26هراشا
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تراجت 26قنور 

مالسا رد  تراجت  28شزرا 

نارگتعنص راجت و  28شقن 

ماما تموکح  نامز  رد  29رازاب 

ییوجدوس زا  30شهوکن 

رازاب رب  یلع  ماما  31تراظن 

رازاب رب  نابهگن  35بصن 

35هراشا

رازاب نانابهگن  35فیاظو 

رازاب یلوتم  35فیاظو 

رازاب یلوتم  راتفر  رب  36تراظن 

همذ لها  تراجت  هب  37هجوت 

یلع ماما  هاگدید  زا  37يزرواشک 

نارگراک قوقح  یلع و  39ماما 

« هغالبلا جهن  هاگدید  زا   » فقو رد  ییارگ  40لادتعا 

ایند هب  تبسن  توافتم  40ياههاگدید 

یعامتجا ياههورگ  اب  دوخرب  43شور 

43هراشا

یتسدیهت موش  دروآ  44هر 

ایند كرت  رکفت  اب  45دروخرب 

یئارگ لادتعا  رد  نینمؤملاریما  45هریس 

یمالسا داصتقا  48ماما و 

يداصتقا 48ياهدومنهر 

املا ل تیب  فرصم  رد  48طایتحا 
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املا ل تیب  فرصم  رد  48طایتحا 

لاملا تیب  غارچ  ندرک  48شوماخ 

یصخش فراصم  رد  49طایتحا 

49هراشا

ۀشیعملا یف  ۀطاسبلا  49ةالولا و 

دهزلل لماکلا  جذومنلا  49مامالا 

ایندلا ۀفرعم  51مامالا و 

یگدنسیون رد  52طایتحا 

هام رون  زا  52هدافتسا 

نادنواشیوخ هب  ندادن  53زایتما 

ایوگ 53ياههنومن 

53هراشا

سابل رد  54طایتحا 

یلع ماما  هداس  54ياهسابل 

لاملاتیب يروف  54میسقت 

لاملاتیب میسقت  رد  54تّقد 

ماما 54ییافکدوخ 

سابرک زا  55ینهاریپ 

یلع ماما  هداس  55ياذغ 

اههدافتسا ءوس  اب  56دروخرب 

ربنق ياههتخودنا  اب  56دروخرب 

لاملاتیب فرصم  رد  نازابرس  اب  57دروخرب 

یتیراع دنبندرگ  57ندنادرگرب 

رادنامرف هدافتسا  ءوس  اب  59دروخرب 
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نادنواشیوخ زا  یکی  اب  دیدش  59دروخرب 

59هراشا

ۀنوخلا ةالولا  دحا  مذ  59بابسا 

لاملاتیب یف  ۀنایخلا  60مذ 

ۀنوخلل ۀمراصلا  60ۀلباقملا 

لیقع اب  61دروخرب 

61هراشا

ملظلا 61بانتجا 

ۀمیقلا 62هتلادع 

اه نیمز  62هرداصم 

62هراشا

ماما يداصتقا  63تسایس 

راکتنایخ رادنامرف  هناخ  ندرک  63بارخ 

نارازگراک روما  رب  63تراظن 

رازگراک کی  تمیق  نارگ  هناخ  هب  63ضارتعا 

63هراشا

ایندلا نم  64ریذحت 

نیضاملا نم  64ةربعلا 

ناراد هیامرس  هب  فینح  نب  نامثع  شیارگ  هب  65ضارتعا 

لاملاتیب يواسم  65میسقت 

لاملاتیب 65میسقت 

لاملاتیب میسقت  66شور 

لاملاتیب دروم  یب  يرادهگن  زا  66زیهرپ 

لئابق نارس  زا  نتفرگ  66کمک 
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لاملاتیب میسقت  رد  يداژن  تازایتما  هب  66یهجوتیب 

رازاب رب  67تراظن 

دیلوت يارب  نایرازاب  67قیوشت 

رازاب فلتخم  فانصا  رب  لرتنک  67تراظن و 

یتاعالطا ياهورین  اب  رازاب  69لرتنک 

69هراشا

رازابرب 69تراظن 

رازاب رب  تراظن  لرتنک و  يارب  69همانشخب 

رازاب رد  69تاغیلبت 

رازاب نایلوتم  70نتشامگ 

رازاب نایلوتم  70فیاظو 

يداصتقا زکارم  يارب  یلوتم  70نتشامگ 

رازاب یلوتم  راتفر  رب  71تراظن 

نایرازاب زواجت  زا  72يریگولج 

شورف دیرخ و  72شور 

رازاب زا  ندرک  دیرخ  72شور 

دب بوخ و  سنج  ندرک  طولخم  زا  73زیهرپ 

ندیرخ هیسن  زا  زیهرپ  73جیورت 

تالماعم رد  ندروخ  مسق  زا  74زیهرپ 

یمدرم يایاده  هاگیاج  74تخانش 

مدرم يایاده  تمیق  74تخادرپ 

كان ههبش  هیده  75نتفریذپن 

یگنج مئانغ  هنالداع  75میسقت 

هرصب رد  یگنج  مئانغ  هنالداع  75میسقت 
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نادنواشیوخ مدرم و  اب  يداصتقا  76تلادع 

76هراشا

يداصتقا تلادع  76مالعا 

لاملا تیب  يواسم  77میسقت 

نادنواشیوخ اب  يداصتقا  تلادع  79يارجا 

( هتخادگ نهآ  يارجام   ) ردارب اب  يداصتقا  79تلادع 

79هراشا

يراکمتس زا  80زیهرپ 

یهاوخ زایتما  زا  80زیهرپ 

لاملا تیب  يدزد  هب  تبسن  81هرظانم 

یندیماشآ بآ  رد  فارسا  زا  83یهن 

تایلام 84تموکح و 

تایلام نییعت  84تموکح و 

یتایلام نارومأم  84قالخا 

84هراشا

ۀیداصتقالا نیلووئسمل  هیعامتجالا  84قالخالا 

تاناویحلا قوقح  85ۀیامح 

تایلام ذخا  یئاراد و  نارومأم  86فئاظو 

اه هدافتسا  ءوس  زا  87رادشه 

87هراشا

سیق نب  ثعشا  هب  87رادشه 

87هراشا

لاملا تیب  ياوران  هدافتسا  زا  87رادشه 

هیبأ نب  دایز  هب  87رادشه 
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87هراشا

يور هنایم  هب  88شرافس 

یلام هدافتسا  ءوس  رد  دیدش  88دیدهت 

88هراشا

لاملا تیب  هب  تنایخ  زا  88رادشه 

ییافکدوخ دیلوت و  88راک و 

دیلوت رد  88شالت 

88هراشا

هنیدم تاغاب  89يرایبآ 

دیلوت راک و  هب  89قیوشت 

ناراکیب هب  89نیرفن 

نارگ تعنص  89قیوشت 

غابرد 90ندرکراک 

هنایلاس ياه  هیامرس  90راهظا 

راک زا  هتسب  هنیپ  90ناتسد 

دیلوت 91ياههار 

دیلوت راک و  شزرا  91ناربمایپ و 

یگدنزاس 91راک و 

ربمایپ شفک  91نتخود 

نیلعن حالصا  92نتخود و 

هداوناخ هدش  هتفاب  92سابل 

شیوخ جنرتسد  زا  93هدافتسا 

نتسش 93سابل 

نفد لحم  94يرادیرخ 
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يرگراثیا 94قافنا و 

نادنمتسم هب  لاوما  94ششخب 

تاغاب تمیق  زا  هرقن  الط و  94ششخب 

عوکر لاح  رد  رتشگنا  94ندیشخب 

ریقف هب  جایتحا  دروم  ياذغ  95ندیشخب 

نادنمتسم هب  اهییاراد  همه  95ندیشخب 

لاوما قافنا  هب  نداد  96تلاصا 

ششخب رد  96باتش 

اههلاخ يارب  نکسم  96هیهت 

یلع ماما  ياه  97هقدص 

ارقف هب  ششخب  دیع و  98زور 

نارگید هب  ینتشاد  تسود  ياذغ  99ندیشخب 

نمشد هب  تبسن  راثیا  99ششخب و 

نمشد هب  ریشمش  99ندیشخب 

مجلم نبا  هب  100کمک 

نامیتی هب  100کمک 

نامیتی 100ندنادنخ 

نامیتی ياه  يدنمزاین  100نیمات 

هناخ راک  رد  نامیتی  هب  100کمک 

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  101هجوت 

نامیتی هناخ  102رد 

نارگید نتشاد  102مدقم 

نتشاد مدقم  دوخرب  ار  102هنسرگ 

دادقم نتشاد  103مدقم 
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یناهنپ 103قافنا 

نامیتی نتشاد  103مدقم 

هدنامرد دنمزاین  نتشاد  104مدقم 

هداتفا راک  زا  ناریپ  هب  106کمک 

هدرب رازه  ندرک  107دازآ 

قافنا راثیا و  ياه  108هولج 

بآ رپ  ياه  هاچ  108فقو 

نادنمتسم يارب  ناوارف  ياه  همشچ  ندرک  108فقو 

یئادها ياهسابل  109ندیشخب 

( یتمیق ياهسابل   ) یتمیق ياه  هلح  109ندیشخب 

ناگنسرگ ياذغ  110نیمات 

ینادابآ 110نارمع و 

يزاس دجسم  110گنهرف 

یگنج رفس  رد  يزاس  110دجسم 

اهرهشرد يزاس  دجسم  111گنهرف 

دجسم ياهشزرا  111جیورت 

يداصتقا یعامتجا ، 111ياهتیلاعف 

یندیماشآ بآ  نیمات  112يرایبآ و 

یندیماشآ بآ  نیمات  يارب  هاچ  112ندنک 

اهرهنو اههاچ  حالصا  يارب  113لمعلاروتسد 

هنیدم فارطا  رد  ناوارف  ياه  هاچ  114رفح 

مدرم یگدنز  عضو  114دوبهب 

اهرهش ینادابآ  رد  مدرم  يریگراکب  114شور 

یتعنص 114ياهشالت 
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يزاس 114هلکسا 

يزاس یتشک  114هناخراک 

يزاسرهش 115نکسم و 

اه هداج  میرح  زا  115تظافح 

اه هاچ  اههچوک و  115میرح 

یمومع 115تامدخ 

یگنهرف هنیمز  رد  یلع  ماما  115تامدخ 

یعامتجا روما  هنیمز  رد  یلع  ماما  116تامدخ 

يرادغاب 116يزرواشک و 

يزرواشک هب  116قیوشت 

يزرواشک هب  116شرافس 

امرخ ياه  هتسه  يروآ  117عمج 

117يرادغاب

اهزاین نیمات  117يرادغاب و 

نایاونیب نکسم  نیمات  يارب  117اهغاب 

اهناتسلخن 118ثادحا 

امرخ تخرد  رازه  119دص 

يرادغاب يزرواشک و  هب  ندروآ  يور  119للع 

120هراشا

ۀیداصتقالا 120ایاصولا 

لاومالا ظفح  121ةرورض 

هغالبلا جهن  راس  همشچ  121رد 

ایند رد  121لادتعا 

هغالبلاجهن 121هبطخ 209 
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122هراشا

ةرخآلل قیرط  یف  ایندلا  122مادختسا 

ۀنبهرلا 122دقن 

هغالبلاجهن 122تمکح 269 

لاملا تیب  123تیلوؤسم 

یتایلام نارازگراک  123فیاظو 

هغالبلاجهن 123همان 25 

123هراشا

ۀیعامتجالا قالخالا  124ةابجلا و 

تاناویحلا قوقح  124ۀیامح 

هغالبلاجهن 125همان 26 

125هراشا

ةالولا 125قالخا 

ۀنامألا ظفح  126ةرورض 

لاملا تیب  نارگ  تراغ  اب  126دروخرب 

هغالبلاجهن 126همان 41 

126هراشا

ۀنوخلا ةالولا  دحا  مذ  126بابسا 

لاملاتیب یف  ۀنایخلا  127مذ 

ۀنوخلل ۀمراصلا  127ۀهجاوملا 

هغالبلاجهن 128همان 43 

128هراشا

لاملا تیب  فرص  یف  128ددشتلا 

ایند لاوما  اب  128شیامزآ 
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128هراشا

ناسنإلا ۀمدخ  یف  128نوکلا 

ناحتمالا نم  129ۀیاغلا 

ثیغلا لوزنل  129ءاعدلا 

130یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  138هرابرد 
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یمالسا داصتقا  یلع و  ماما 

باتک تاصخشم 

.1380  - 1330 دمحم ، یتشد ، هسانشرس :
… و  ] مالـسلاهیلع یلع  نینموملاریما  داتـس  يراکمه  اب  یتشد ؛ دـمحم  فلوم  یمالـسا / داـصتقا  و  (ع ) یلع ماـما  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 

[ نارگید
.1379 (ع ،) نینموملاریما یتاقیقحت  یگنهرف  هسسوم  رشن  مق : رشن : تاصخشم 

464 ص. يرهاظ : تاصخشم 
.3 ج . مالسلاهیلع : یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا  تسورف :

موس 0-23-6422-964-978 : پاچ  مود ؛) پاچ   ) لایر  15000 لایر 964-6422-23-3 ؛ : 15000 کباش :
.1382 مود : پاچ  تشاددای :

زییاپ 1388. موس : پاچ  تشاددای :
. داصتقا و  (ع ) یلع ماما  دلج : يور  ناونع  تشاددای :

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  464 ؛ [ - 438 . ] ص همانباتک : تشاددای :
. داصتقا و  (ع ) یلع ماما  دلج : يور  ناونع 

لیاضف 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :
داصتقا هرابرد  هیرظن  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :
ع)  ) یلع نینموملاریما  داتس  ع .)  ) نینموملاریما یتاقیقحت  یگنهرف  هسسوم  هدوزفا : هسانش 

7،3.ج فلا BP37/4/د5 هرگنک : يدنب  هدر 
297/951 ییوید : يدنب  هدر 

م5413-79 یلم : یسانشباتک  هرامش 

زاغآرس

هراشا

، ّتیرشب هناگی  نآ  يراتفر » ياهوگلا   » زا یخرب  اهنت  دیراد ، يور  شیپ  رد  هک  يدنمشزرا  كرابم و  ینارون و  راتشون 
، ّیبن ملع  باب 

، مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  راوگرزب  ردپ 
، شیرق یپایپ  ياهشروی  اهگنج و  و  ترجه ، ياسرف  تقاط  نارود  تثعب و  ماگنه  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  عفادم  اهنت 

، ناهنپ قافن  كرش و  رفک و  طخ  هدننک  دوبان  و 
، مّسجم نآرق  و  نآرق ، عماج  ظفاح و  لّوا 

، دوب نآرق  اب  هراومه  هک  تسا . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
تسیز نآرق  اب  و 
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. تسا هنادواج  ناشتدحو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رثوک و  همشچ  رانک  رد  نادیواج ، تشهب  ات  و  تفگ ، نآرق  زا  و 
، تسا شرتسگ  لماکت و  لاح  رد  نآ  دنمشزرا  ثحابم 

، تسا ینارون 
، تسا رون  ِرون 

، تسا روضح  تخانشو و  ینافرع  ياه  هبذج  زا  نیگآرطع 
: دننام دیشخرد  دهاوخ  اههشیدنا  هراتس  ُرپ  نامسآ  رد  ریز ، كرابم  ياه  مان  اب  هک 

یمالسا قالخا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 1
يدرف قالخا  فلا -

یعامتجا قالخا  ب -
يرادرسمه نیئآ  ج -

یسایس لئاسم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 2
داصتقا مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 3

دیلوت راک و  فلا -
يرگراثیا قافنا و  ب -

يدابآ نارمع و  ج -
يرادغاب يزرواشک و  د -

یماظن روما  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 4
یماظن قالخا  فلا -

یتازرابم یعافد و  روما  ب -
یّتینما یتاعالّطا و  ثحابم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 5

رنه ملع و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 6
يرنه یشزومآ و  لئاسم  فلا -

یگنهرف یملع و  لئاسم  ب -
ّتیریدم مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 7

یئاضق روما  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 8
یئاضق روما  فلا -

يرفیک یئازج و  لئاسم  ب -
يداقتعا ثحابم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 9

یقوقح لئاسم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 10
( رکنم زا  یهنو  فورعم  هب  رما   ) یمدرم تراظن  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 11

يدابع يونعم و  ثحابم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 12
یتیبرت ثحابم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 13

نامرد تشادهب و  لئاسم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 14
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ملاس تاحیرفت  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 15
ملاس تاحیرفت  فلا -

یئابیز لّمجت و  ب -
راتفر زا  هکلب  دنرادن ، يرظن  هبنج  اهنت  اریز  دنزاس ، تشونرـس  مّهم و  يدربراک  رظن  زا  هدش ، دای  ثحابم  ینارون  هشیمه  ثحابم  بلاطم و 

، دنهدیم ربخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یئوگلا  ياهشور  هریس و  و 
. دشابیم زین  لاح »  » ياههولج هدنرادربرد  هک  تسین  لاق »  » هبذج ياراد  اهنت 

تسا يوَبَن  مولع  يایرد  هدنشخرد  هشیمه  ياه  دیراورم  اهفدص و  زا  يرامش  تشگنا  ياه  هناد 
تسا يوَلَع  هنادواج  ياهیئامنهار  اهدومنهر و  زا 

تسا تقیقح  ّقح و  رضحم  زا 
تساه ّتیعقاو  يراج  هشیمه  ششوج  لالز و  زا  و 

، نآ ینارون  بلاطم  هعلاطم  اب  دیباییم و  تاوزج  نیا  رد  ار  كرابم  ناوارف و  هعومجم  نآ  زا  كدنا  یئاههنومن  اهنت  هک 
دیشونیم تیالو  لالز  همشچ  زا 

[. 1 . ] تسا نتفای  ماوق  لامک و  دایدزا و  شرتسگ و  لاح  رد  دیدج  عبانم  یئاسانش  اب  زور  ره  هک 
: ات دوب  دهاوخ  حرطم  یتاقیقحت  عجرم و  باتک  کی  ناونع  هب  هدنیآ  رد  و 

نازادرپ هّصق  هار  رگنشور  غارچ 
اههمانشیامن ناحاّرط  اههمان و  ملیف  ناسیون  ویرانس  و 

، دشاب یمالسا  دّهعتم  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  نسحا  لادج  ناهرب  تّجح و  و 
. مینک ینارون  مالسا  مولظم  لّوا  نآ  مان  دای و  اب  ار  دوخ  لفاحم  سلاجم و  ات 

: دومرف مالسا  یمارگ  لوسر  هک 
ِبلاط یبَا  ِْنب  ِّیلَع  ِرکِِذب  ْمُکَِسلاجَم  اُورَِّون 

( دینک ینارون  مالسلا  هیلع  یلع  دای  مان و  اب  ار  دوخ  تاسلج  )
دوشیم نشور  ام  يارب  ندوب »!؟ هنوگچ   » ِتقیقح مالسلا » هیلع  یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا   » یئاسانش فشک و  اب 

. دش دهاوخ  صخشم  زین  ندرک !؟ یگدنز  هنوگچ  هاگنآ  و 
هعلاطم اـب  هک  دراد  هیکت  تقیقح  نیا  رب  ، یهلا موصعم  گرزب  نآ  یگدـنز  مسر  هار و  نداد  رارق  وگلا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  زا  يوریپ 

: هک مینک  فشک  دوجوم  یسایس  یخیرات و  یئاور و  ذخآمو  عبانم  بتک و  همه 
»؟ دوب هنوگچ  مالسلا  هیلع  ماما  »

: هک مینادب  هاگنآ 
« میشاب دیاب  هنوگچ  »

: دومرف دوخ  اریز 
[. 2  ] اهنَع ْمُکَلبق  یهانَتَأ  َو  ِّالا  ٍۀَیِصْعَم  ْنَع  مُکاْهنَأ  َو ال  اَْهَیلا ، مُکُِقبْسَأ  َو  َِّالا  ٍۀَعاط  یلَع  مُکُّثُحَأ  ام  ِهّللاَو  ّینِا  ُساّنلا  اَهُّیَا 

یـشیپ امـش  زا  نآ  هب  ندرک  لـمع  رد  هکنآ  زج  منکیمن  قـیوشت  ياهدیدنـسپ  لـمع  هـب  ار  امـش  نـم  ادـخ  هـب  دـنگوس  اـنامه  مدرم ! يا  )
( ماهدرک كرت  ار  نآ  دوخ  ندرک ، یهن  زا  شیپ  هکنآ  زج  مرادیمن  زاب  یهانگ  زا  ار  امش  و  مریگیم ،

مه و  دندیـشورخ ، وا  مان  اب  و  دـندیگنج ، وا  مان  اب  هک  یناروالد  نازراـبم و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يراـتفر  ياـهوگلا  هب  هجوت  سپ 
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لابندب اج  همه  رد  يزاس و  هعماج  يزاسدوخ و  رد  نمـشد ، اب  زیتس  گنج و  رد  یگدـنزاس ، حلـص و  رد  یگدـنز ، ياج  ياج  رد  نونکا 
، دنـشوکب نایب  ریما  اب  یئوسمه  رد  و  دنـشوجب ، هللا  همحرماما  هار  موادت  رد  ات  تسا  زاس  تشونرـس  ّمهم و  رایـسب  دنناور ، لماک  ياهوگلا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اهراب  هک 
« دنتشهب تاجن و  لها  دننک  يوریپ  یلع  زا  هکنانآ  »

: دومرف درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  و 
[. 3 « ] دنراد ياج  تشهب  رد  وا  ناوریپ  یلع و  نیا  »

فشک و هبو  دـبای ، موادـت  هار  نیا  ات  دـشاب  یکرابم  زاغآ  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا   » یئاسانـش فشک و  هک  میراودـیما  و 
. دماجنایب مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رگید  يراتفر » ياهوگلا   » یئاسانش

. تسا مزال  یساسأ  رّکذت  دنچ  هب  هّجوت  اجنیا  رد 

ناکم نامز و  رصنع  يراتفر و  ياهوگلا 

. دوش ّتقد  يراتفر  ياهوگلا  یبایزرا  رد  دیاب  هک  تسا ، یمومع  یضعب  یصاصتخا و  یخرب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهراتفر 
نارود و نامه  اب  بسانتم  هک  تسا  هداد  ماجنا  یّـصاخ  یناـکم  یناـمز و  طئارـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ار  يراـتفر  اـی  یلمع  یهاـگ 

يدرف قالخا  رد  هک  دـننک ، لمع  نآ  هب  هداد و  رارق  وگلا  ار  نآ  هراومه  نارگید  هک  درادـن  یمازلا  و  تسا ، یبایزرا  لباق  ّصاـخ  طـئارش 
: هک دناهداد  حیضوت  زین  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید  و  میاهدرک ، يروآ  عمج  ار  ینشور  ياههنومن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دروم میشوپب ، ار  اهسابل  نآ  رگا  نونکامه  اّما  دوب ، ندش  هدایپ  لباق  شدوخ  راگزور  رد  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سابل  سنج  لکش و 
. تفرگ میهاوخ  رارق  مدرم  ضارتعا 

. دراد یئازسب  ریثأت  اهّتیفیک  رد  ناکم ، نامز و  رصنُع  ینعی 
، تسین يریذـپوگلا  اـی  يریگوگلا  لـباق  يدُربراـک  رظن  زا  درادـن و  یئارجا  تنامـض  ددرگن ، نییبت  تسرد  يراـتفر ، ياـهوگلا  رگا  سپ 

: دننام
هدافتـسا يرتـهب  ياهاذـغ  زا  وا  نارـسمه  نادـنزرف و  هـک  یتروـص  رد  دوـمرفیم ، لـیم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـک  ياهداـس  ياهاذـغ  - 

. دندرکیم
. دنشوپب مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  هک  تشادن  یترورض  اّما  دیشوپیم ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ياهداس  یمشپ و  ياهسابل  - 

. دوبن ندش  هدایپ  لباق  رگید  ياهنامز  رد  هک  تفریم ، هار  هنهرب  ياپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  عقاوم ، زا  یخرب  رد  - 
: هک داد  رّکذت  زین  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

داهَتْجاَو ٍعَرَِوب  ینُونیعَا  نِکلَو  ِکلذ  یلَع  َنُورِدْقَت  َْنل 
[. 4  ] دیهد يرای  ارم  اهیبوخ  يارب  شالت  يراکزیهرپ و  رد  نکل  دینک ، یگدنز  نم  دننامه  دیناوتیمن  امش  )

مالسلا هیلع  یلع  ماما  درکیم ، تدابع  اهنت  تسُش و  یگدنز  زا  تسد  تفریم و  اههوک  هب  دیـشوپ و  یمـشپ  سابل  دایز ، نب  مصاع  یتقو 
؟ ینکیم یگدنز  هنوگنیا  ارچ  هک  داد ، رارق  شهوکن  دروم  ار  وا 

: تفگ باوج  رد  دایز  نب  مصاع 
! َِکلَکْأَم َِۀبوُشُجَو  َکِسَْبلَم  ِۀَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َلاَق :

)؟ يربیم رسب  راوگان  ياذغ  نآ  و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ ، مصاع  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یمالسا داصتقا  یلع و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 5 ! ] ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ، َلاَق :
، يرادـن رقف و  اـت  دـننک ، وسمه  ناوتاـن  مدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدرک  بجاو  قح  ناـیاوشیپ  رب  دـنوادخ  متـسین ، وـت  دـننامه  نم  وـت ، رب  ياو 

. دناشکن نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب  ار  تسدگنت 

يراتفر ياهوگلا  ماسقا 

: دننام تسا  دنمشزرا  يریذپوگلا  يارب  هراومه  و  دسانشیمن ، ناکمو  نامز  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهراتفر  زا  یضعب 
زامن گنهرف  جیورت  - 1

تقو لّوا  زامن  هب  نداد  ّتیمها  - 2
ناذا گنهرف  جیورت  - 3

دیلوت راک و  يزرواشک و  يدابآ و  نارمع و  يزاس ، زاب  هب  ناوارف  هّجوت  - 4
ادخ هار  رد  راکیپ  داهج و  هب  هّجوت  یبلط و  تداهش  - 5

مولظم و…  زا  تیامح  - 6
. تسا ینوگرگد  لاح  رد  یعامتجا  موسر  بادآ و  گنهرف و  ّصاخ  طئارش  ناکم و  نامز و  اب  بسانتم  اهّتیفیک  هک  تسا  یعیبط  اریز 
ره رد  اّما  تسا ، دنمـشزرا  یـشوپ  هداس  یئافکدوخ ، یتسیز ، هداـس  هراومه  ینعی  دـنا ، هنادواـج  اـهّتیفیک ، ناـمه  یقطنم  لوصا  هچرگ 

یگنوگچ و  اـه ، ّتیفیک  و  تباـث ، يراـتفر  ياـهوگلا  یقطنم  لوصا  اـهّتیمک و  سپ  دراد ، ار  شدوـخ  ّصاـخ  بوـچ  راـهچ  يا  هعماـج 
. تسا ینوگرگد  لاح  رد  ّریغتم و  يراتفر  ياهوگلا 

اه ترورض 

یلع ماما  يداصتقا  ياه  تسایس 

هراشا

مـشچ هب  يداصتقا  یّلک  ياهتـسایس  صوصخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يرایـسب  بلاطم  یثیدح  ياههعومجم  رگید  هغالبلاجهن و  رد 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  تمسق  نیا  رد  هک  تشاد  دهاوخ  يداصتقا  قنور  تهج  رد  یناشخرد  ياهدرواتسد  هک  دروخیم ،

رادفده داصتقا 

: دسیونیم رتشا  کلام  هب  همان 53  زا  یتمسق  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
اَْهنِمَو ِۀَّصاَْخلاَو ، ِۀَّماَْعلا  ُباَّتُک  اَْهنِمَو  ِهَّللا ، ُدُونُج  اَْـهنِمَف  ٍضَْعب : ْنَع  اَهِـضْعَِبب  یَنِغ  اـَلَو  ٍضْعَِبب ، اَّلِإ  اَهُـضَْعب  ُُحلْـصَی  اـَل  ٌتاَـقَبَط  َۀَّیِعَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

، ِْقفِّرلاَو ِفاَْصنِْألا  ُلاَّمُع  اَْهنِمَو  ِلْدَْعلا ، ُةاَُضق 
، ِساَّنلا ِۀَِملْسُمَو  ِۀَّمِّذلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِجاَرَْخلاَو  ِۀَیْزِْجلا  ُلْهَأ  اَْهنِمَو 

ًۀَـضیِرَف ِهِّدَح  یَلَع  َعَضَوَو  ُهَمْهَـس ، َُهل  ُهَّللا  یَّمَـس  ْدَق  ٌّلُکَو  ِۀَنَکْـسَْملاَو ، ِۀَجاَْحلا  ِيَوذ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُۀَقَبَّطلا  اَْهنِمَو  ِتاَعاَنِّصلا  ُلْهَأَو  ُراَّجُّتلا  اَْهنِمَو 
[. 6 . ] ًاظوُفْحَم اَنَْدنِع  ُْهنِم  ًادْهَع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُس  َْوأ  ِِهباَتِک  ِیف 

زا اههورگ  زا  کی  چیه  و  درادـن ، ناکما  يرگید  اب  زج  کی  ره  حالـصا  هک  دنـشابیم  ینوگانوگ  ياههورگ  زا  مدرم  نادـب ! کلام  يا  »
. تسین زاینیب  رگید  هورگ 
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، ناگدنهد هیزج  یعامتجا ، مظن  لدع و  نارازگراک  رتسگداد ، تاضق  یصوصخ ، یمومع و  ناگدنسیون  و  ادخ ، نایرگشل  اهرشق ، نآ  زا 
، دنـشابیم نادنمتـسم  نادنمزاین و  زا  هعماج  نییاپ  هقبط  و  ناروهشیپ ، تعنـص و  نابحاص  ناناگرزاب ، راّجت و  تایلام ، ناگدننک  تخادرپ 

ینامیپ هک  هدرک  نییعت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ای  نآرق  رد  ار  نآ  بجاو  رادقم  و  هتـشاد ، ّررقم  یمهـس  دنوادخ  کیره  يارب  هک 
.« تسا مزال  ام  رب  نآ  يرادهگن  تسادخ و  فرط  زا 

ینادابآ نارمع و  يارب  داصتقا  دشر 

تراـجت بسک و  هب  نداد  قنور  روشک و  یناداـبآ  هب  هّجوت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يداـصتقا  يزیرهماـنرب  رد  یّلک  لوـصا  زا  رگید  یکی 
: دسیونیم رتشا  کلام  هب  باطخ  هک  نانچ  تسا ،

ٍةَراَمِع ِْریَِغب  َجاَرَْخلا  َبَلَط  ْنَمَو  ِةَراَمِْعلِاب ؛ اَّلِإ  ُكَرُْدی  َال  َِکلذ  َّنَِأل  ِجارََخْلا ، ِبالْجتْـسا  یف  َكِرَظَن  ْنِم  َغَْلبَأ  ِضْرَْألا  ِةَرامِع  یف  َكُرَظَن  ْنُکَْیلَو 
. ًالِیلَق اَّلِإ  ُهُْرمَأ  ْمِقَتْسَی  َْملَو  َداَبِْعلا ، َکَلْهَأَو  ِداَِلْبلا ، َبَرْخَأ 

َُحلْصَی ْنَأ  وُجَْرت  اَِمب  ْمُْهنَع  َْتفَّفَخ  ٌشَطَع ، اَِهب  َفَحْجَأ  َْوأ  ٌقَرَغ ، اَهَرَمَتْغا  ٍضْرَأ  ََۀلاَحِإ  َْوأ  ٍۀَّلَاب ، َْوأ  ٍبْرِش  َعاَطِْقنا  َْوأ  ًۀَّلِع ، َْوأ  ًالَِقث  اْوَکَـش  ْنِإَف 
؛ ْمُهُْرمَأ ِِهب 

َنْـسُح َِکباَلِْجتْـسا  َعَم  َِکتَیَالِو ، ِنِییَْزتَو  َكِداَِلب ، ِةَراَمِع  ِیف  َْکیَلَع  ِِهب  َنوُدوُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإَف  ْمُْهنَع ، َۀَنوُؤَْملا  ِِهب  َْتفَّفَخ  ٌءْیَـش  َْکیَلَع  َّنَلُْقثَی  َالَو 
ْنِم ْمُهَتْدَّوَع  اَِمب  ْمُْهنِم  َۀَـقِّثلاَو  ْمَُهل ، َکِماَمْجِإ  ْنِم  ْمُهَدـْنِع  َتْرَخَذ  اَِمب  ْمِِهتَُّوق ، َلْـضَف  ًادِـمَتْعُم  ْمِهِیف ، ِلْدَْـعلا  ِۀَضاَِفتْـسِاب  َکِـحُّجَبَتَو  ْمِِهئاَـنَث ،

اَم ٌلِمَتُْحم  َناَرْمُْعلا  َّنِإَف  ِِهب ؛ ْمُهُـسُْفنَأ  ًۀَـبِّیَط  ُهُولَمَتْحا  ُدـَْعب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهِیف  َْتلَّوَع  اَذِإ  اَم  ِرُومُْألا  َنِم  َثَدَـح  اَمَّبُرَف  ْمِِهب ، َکِْقفِرَو  ْمِْهیَلَع  َِکلْدَـع 
. ُهَْتلَّمَح

. ِرَبِْعلِاب ْمِهِعاَِفْتنا  ِۀَِّلقَو  ِءاَقَْبلِاب ، ْمِهِّنَظ  ِءوُسَو  ِعْمَْجلا ، یَلَع  ِةَالُْولا  ِسُْفنَأ  ِفاَرْشِإل  اَُهلْهَأ  ُی  ُزِْوعَ اَمَّنِإَو  اَِهلْهَأ ، ِزاَوْعِإ  ْنِم  ِضْرَْألا  ُباَرَخ  یَتُْؤی  اَمَّنِإَو 
[. 7]

دهاوخب هک  سک  نآ  و  ددرگیمن ، مهارف  یناداـبآ  اـب  زج  جارخ  هک  دـشاب  جارخ  يروآعمج  زا  رتشیب  نیمز  یناداـبآ  رد  وت  شـالت  دـیاب  »
. درواین ماود  یتّدم  كدنا  زج  شتموکح  و  دوبان ، ار  ادخ  ناگدنب  و  بارخ ، ار  اهرهش  دروآ ، تسد  هب  عرازم  ینادابآ  نودب  ار  جارخ 
نیمز ندش  بارخ  ای  ناراب ، یمک  ای  اههمشچ ، بآ  ندش  کشخ  ای  یگدز ، تفآ  ای  تایلام ، ینیگنس  زا  دندرک ، تیاکش  مدرم  رگا  سپ 

ار وت  جارخ  رد  نداد  فیفخت  زگره  و  دریگ ، ناماس  ناشروما  ات  هد  فیفخت  ینازیم  هب  تاـیلام  نتفرگ  رد  یلاسکـشخ ، اـی  اهبالیـس ، رد 
وت و  دنیاتسیم ، ار  وت  ّتیعر  و  دراد ، شقن  وت  ياهتیالو  نتسارآ  و  وت ، ياهرهـش  ینادابآ  رد  هک  تسا  ياهتخودنا  نآ ، اریز  دزاسن  نارگن 

نانآ هب  یتخودنا و  ناشدزن  رد  هچنادب  درک ، یهاوخ  هّیکت  نانآ  تّوق  شیازفا  هب  و  دـش ، یهاوخ  دونـشخ  مدرم  نایم  تلادـع  شرتسگ  زا 
شیپ يراک  هدـنیآ  رد  رگا  هاگنآ  تشاد ، یهاوخ  نانیمطا  نانآ  هب  ّتیعر ، اب  یناـبرهم  و  مدرم ، نیب  رد  تلادـع  شرتسگ  اـب  و  يدیـشخب ،

. دنکیم دایز  ار  مدرم  لّمحت  تردق  يدابآ  نارمع و  اریز  تفریذپ ، دنهاوخ  ینامداش  اب  يراذگب ، ناشهدهع  هب  دیآ و 
هک تسا  ینارادمامز  فرط  زا  لاوما  تراغ  تهج  هب  نازرواشک ، یتسدگنت  و  تسا ، نازرواشک  یتسدـگنت  تهج  هب  نیمز  یناریو  انامه 

.« دنریگیمن تربع  ناگتشذگ  خیرات  زا  و  دنرادن ، دامتعا  ناشتموکح  هدنیآ  هب 

یلام ياههدافتسا  ءوس  اهنداد و  زاتیما  زا  زیهرپ 

تّذـل ییوج و  هرهب  تاناکما و  زا  هدافتـسا  هب  مشچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنراد  یناکیدزن  صاوخ و  تموکح ، ره  نارازگراک  نالوئـسم و 
. دننک داجیا  لالتخا  روشک  ملاس  داصتقا  رد  دنناوتیم  هک  دنراد  ار  لاوما  زا  ندرب 

. دنزیهرپب یکانرطخ  رصانع  نینچ  زا  هک  دنکیم  هیصوت  ًادیکا  دوخ  نارازگراک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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: دسیونیم هک  اجنآ 
. ِلاَوْحَْألا َْکِلت  ِباَبْسَأ  ِعْطَِقب  َِکئلوُأ  َةَّداَم  ْمِسْحاَف  ٍۀَلَماَعُم ، ِیف  ٍفاَْصنِإ  ُۀَِّلقَو  ٌلُواَطَتَو ، ٌراَْثِئتْسا  ُمِهِیف  ًۀَناَِطبَو ، ًۀَّصاَخ  ِیلاَْوِلل  َّنِإ  َُّمث 

ٍلَمَع َْوأ  ٍبْرِـش  ِیف  ِساَّنلا ، َنِم  اَهِیلَی  ْنَِمب  ُّرُـضَت  ٍةَدـْقُع ، ِداَِقتْعا  ِیف  َکـْنِم  َّنَعَمْطَی  اـَلَو  ًۀَـعیِطَق ، َکـِتَّماَحَو  َِکتَیِـشاَح  ْنِم  ٍدَـحَِال  َّنَعِطُْقت  اـَلَو 
. ِةَرِخْآلاَو اَْینُّدلا  ِیف  َْکیَلَع  ُُهْبیَعَو  َکَنوُد ، ْمَُهل  َِکلذ  ُأَنْهَم  َنوُکَیَف  ْمِهِْریَغ ، یَلَع  ُهَتَنوُؤَم  َنُولِمْحَی  ٍكَرَتْشُم ،

اَِمب ُهَتَِبقاَع  ِغَْتباَو  َعَقَو ، ُْثیَح  َِکتَّصاَخَو  َِکَتباَرَق  ْنِم  َِکلذ  ًاِعقاَو  ًابِـسَتُْحم ، ًاِرباَص  َِکلذ  ِیف  ْنُکَو  ِدـیِعَْبلاَو ، ِبیِرَْقلا  َنِم  ُهَمَِزل  ْنَم  َّقَْحلا  ِمِْزلَأَو 
[. 8 . ] ٌةَدوُمْحَم َِکلذ  َۀَّبَغَم  َّنِإَف  ُْهنِم ، َْکیَلَع  ُلُْقثَی 

اب ار  ناشیراکمتـس  هشیر  دـنرادن ، فاصنا  تالماعم  رد  و  دـنرگلواپچو ، هاوخ  دوخ  هک  تسا  یناـکیدزن  صاوخ و  ار  نارادـمامز  اـنامه  »
رارق هک  نک  راتفر  نانآ  اب  ياهنوگب  و  نکم ، راذگاو  ار  نیمز  تنادنواشیوخ  نایفارطا و  زا  مادـکچیه  هب  و  ناکـشخب ، نآ  بابـسا  ندـیرب 

نارگید رب  ار  نآ  ياههنیزه  هک  كرتشم ، تعارز  اـی  عرازم ، يراـیبآ  دـننام  دـناسر ، ناـیز  مدرم  هب  هک  ددرگن  دـقعنم  ناـشدوس  هب  يداد 
. تسا وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  شگنن  بیع و  و  نانآ ، يارب  شدوس  تروص  نآ  رد  دننک ، لیمحت 

هچ رگ  راذـگب ، ادـخ  باسح  هب  ار  ییابیکـش  نیا  و  شاب ، ابیکـش  راک  نیا  رد  و  زادرپب ، رود  اـی  کـیدزن  دـشاب ، هک  سک  ره  لاـم  ار  قح 
.« زاس راومه  دوخرب  تمایق  دای  هب  ار  نآ  ینیگنس  لمّحت  دروآ ، مهارف  تناکیدزن  يارب  یتالکشم  قح  يارجا 

يداصتقا تینما  ترورض 

دروخرب هویـش  نآ  رد  هک  تسین ، ریذـپناکما  يداصتقا  ییافوکـش  قنور و  نآ  نودـب  هک  تسا  یّمهم  لماع  يداصتقا ، یعامتجا و  ّتینما 
. تسا حرطم  نانآ  یلغش  ّتینما  تهج  رد  یتلود  يزیر  همانرب  نارگراک و  ناگدننگ و  دیلوت  هبسک و  راُّجت و  اب  تلود 

: دسیونیم یتایلام  نارازگراک  هب  باطخ  همان 51  رد  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 
َو ال اَْهیَلَع ، َنُولِمَتْعَی  ًۀَّباَد  َالَو  ٍْفیَـص ، َالَو  ٍءاَتِـش  َةَوْسِک  ِجاَرَْخلا  ِیف  ِساَّنِلل  َّنُعِیبَت  َالَو  ِِهتَِبلَط ، ْنَع  ُهوُِسبَْحت  َالَو  ِِهتَجاَـح  ْنَع  ًادَـحَأ  اوُمِـشُْحت  اـَلَو 

یَلَع ِِهب  يَدُْعی  ًاحاَلِس  َْوأ  ًاسَرَف  اوُدَِجت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍدَهاَعُم ، َالَو  ٍّلَصُم  ِساَّنلا ، َنِم  ٍدَحَأ  َلاَم  َّنُّسَمَت  َالَو  ٍمَهْرِد  ِناکَِمل  ًاطْوَس  ًادَحَأ  َُّنبِرْضَت  و ال  ًاْدبَع ،
. ِْهیَلَع ًۀَکْوَش  َنوُکَیَف  ِمالْسِإلا  ِءاَدْعَأ  يِْدیَأ  یف  َِکلذ  َعَدَی  ْنأ  ِِملْسُْمِلل  یغَْبنَی  ُهَّنِإف ال  ِماَلْسِْإلا ، ِلْهَأ 

َهَّللا َّنِإَف  ْمُْکیَلَع ، َبَجْوَتْسا  اَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوْلبَأَو  ًةَُّوق ، ِهَّللا  َنیِد  َالَو  ًۀَنوُعَم ، َۀَّیِعَّرلا  َالَو  ٍةَریِس ، َنْسُح  َْدنُْجلا  َالَو  ًۀَحیِصَن ، ْمُکَـسُْفنَأ  اوُرِخَّدَت  َالَو 
[. 9 . ] ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َالَو  اَُنتَُّوق ، ْتَغََلب  اَِمب  ُهَرُْصنَن  ْنَأَو  اَنِدْهُِجب ، ُهَرُکْشَن  ْنَأ  ْمُکَْدنِعَو  اَنَْدنِع  َعَنَطْصا  ِدَق  ُهَناَْحبُس 

ياهـسابل مدرم ، زا  تاـیلام  نتفرگ  يارب  و  دـیزاسن ، مورحم  شعورـشم  ياههتـساوخ  زا  و  دـیرادن ، زاـب  وا  يدـنمزاین  زا  ار  یـسک  زگره  »
، دیشورفن ار  وا  يراک  هدرب  و  يراوس ، بکرم  و  یناتسمز ، ای  یناتسبات 

« تسا مالسا  هانپ  رد  هک  یناملسمریغ  ای  دشاب ، رازگزامن   » یسک لام  هب  يزادنا  تسد  و  دینزن ، هنایزات  اب  ار  یسک  یمهرد ، نتفرگ  يارب  و 
، دوشیم هتفرگ  راکب  اهناملسم  هب  زواجت  يارب  هک  ياهحلسا  ای  بسا  زج  دینکن ،

. دندرگ مالسا  هاپس  زا  رتدنمورین  ات  دراذگب ، مالسا  نانمشد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  تسین  زیاج  ناملسم  يارب  اریز 
تلفغ ادخ ، نید  تیوقت  و  ایاعر ، هب  کمک  و  نایهاپـس ، اب  يراتفرـشوخ  زا  و  هتـشادن ، یهاتوک  هنوگچـیه  شیوخ  سفن  هب  نداد  دـنپ  زا 

اشوک يراذگرکش  رد  هک  تسا  هتساوخ  امش  ام و  زا  ناحبس  يادخ  انامه  دیهد ، ماجنا  تسا  بجاو  امش  رب  ادخ  هار  رد  هچ  نآ  و  دینکن ،
«. تسین ادخ  بناج  زا  زج  ییورین  و  ، » مینک يرای  ار  وا  تردق  مامت  اب  و  هدوب ،

میرح ظفح  نیملسم و  لام  ناج و  هب  مارتحا  يداصتقا و  ّتینما  هب  هّجوت  اب  دنمشزرا ، رایسب  یلمعلاروتسد  رد  هغالبلاجهن  همان 25  رد  ماما 
: هک دنکیم  شرافس  یتایلام  نارازگراک  هب  مدرم  لاوما 

اَذِإَف ِِهلاَم ، ِیف  ِهَّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُـخَْأت  َالَو  ًاهِراَک ، ِْهیَلَع  َّنَزاَـتَْجت  اـَلَو  ًاِملْـسُم  َّنَعِّوَُرت  اـَلَو  َُهل ، َکیِرَـش  اـَل  ُهَدْـحَو  ِهَّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا 
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ْجِدُْخت َالَو  ْمِْهیَلَع ، َمِّلَُـستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ِراَقَْولاَو ؛ ِۀَـنیِکَّسلِاب  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ْمُهَتاَْیبَأ ، َِطلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِمب  ْلِْزناَف  ِّیَْحلا  یَلَع  َْتمِدَـق 
، ْمَُهل ِۀَّیِحَّتلِاب 

. ِهِِّیلَو َیلِإ  ُهوُّدَُؤتَف  ٍّقَح  ْنِم  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  ِهَِّلل  ْلَهَف  ْمُِکلاَْومَأ ، ِیف  ِهَّللا  َّقَح  ْمُْکنِم  َذُخِآل  ُُهتَفِیلَخَو ، ِهَّللا  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَسْرَأ  ِهَّللا ، َداَبِع  َلوُقَت : َُّمث 
ٍبَهَذ ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُخَف  ُهَقِهُْرت  َْوأ  ُهَفِـسْعَت  َْوأ  ُهَدِعُوت  َْوأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُهَعَم  ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  َمَْعنَأ  ْنِإَو  ُهْعِجاَُرت ، اَلَف  َال ، ٌِلئاَق : َلاَق  ْنِإَف 

. َُهل اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ِِهنْذِِإب ، اَّلِإ  اَْهلُخْدَت  اَلَف  ٌِلبِإ  َْوأ  ٌۀَیِشاَم  َُهل  َناَک  ْنِإَف  ٍۀَِّضف ، َْوأ 
. ِِهب ٍفِینَع  َالَو  ِْهیَلَع  ٍطِّلَسَتُم  َلوُخُد  اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  اَلَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف 

. ُهَراَتْخا اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ُهْرِّیَخ ، َُّمث  ِْنیَعْدَص  َلاَْملا  ِعَدْصاَو  اَهِیف ، اَهَبِحاَص  َّنَءوُسَت  َالَو  اَهَّنَعِْزُفت ، َالَو  ًۀَمیَِهب  َّنَرِّفَُنت  َالَو 
و رذـگن ، وا  نیمز  زا  روز  اب  ای  ناسرتن ، ار  یناملـسم  چـیه  هار  رـس  رد  نک ، تکرح  درادـن ، ییاتمه  تساـتکی و  هک  ییادـخ  زا  سرت  اـب  »

راقو شمارآ و  اب  سپس  وشم ، یسک  هناخ  دراو  و  يآ ، دورف  بآ  رانک  رد  يدیـسر ، يدابآ  هب  هاگره  ریگم ، وا  زا  یهلا  قوقح  زا  رتنوزفا 
نکن یهاتوک  ینابرهم  فراعت و  مالس و  رد  و  نک ، مالس  اهنآ  هب  يریگ ، رارق  ناشنایم  رد  ات  نک ، تکرح  نانآ  يوس  هب 

: ییوگیم سپس 
لاوما رد  ایآ  مریگ ، لیوحت  تسامـش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف ، امـش  يوس  هب  وا  نیـشناج  ادخ و  ّیلو  ارم  ادخ ، ناگدـنب  يا  »

)؟ دیزادرپب وا  هدنیامن  هب  هک  تسا  یّقح  امش 
دیدـهت اـی  یناـسرتب ، ار  وا  هک  نآ  نودـب  ورب ، شهارمه  يرآ ، داد : خـساپ  یـسک  رگا  و  نکن ، هعجارم  وا  هب  رگید  هن ، تفگ : یـسک  رگا 

لخاد شاهزاجا  نودب  دوب ، رتش  ای  دنفـسوگ  ياراد  رگا  و  رادرب ، دناسر  وت  هب  هرقن  الط و  زا  هچره  يزاس ، راداو  یلکـشم  راک  هب  ای  ینک ،
. تسوا نآ  زا  لاوما  رثکا  هک  وشم ،

، ناجنرم ار  رادـماد  و  نکم ، ناساره  و  هدـم ، مَر  ار  یناویح  نکن ، راتفر  ریگتخـس  و  رگهطلـس ، صاخـشا  دـننام  يدـش  لـخاد  هک  هاـگنآ 
.« نکن ضارتعا  باختنا  زا  سپ  دنک ، باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاص  نک و  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  تاناویح 

نامورحم نافعضتسم و  قوقح  تیاعر 

، دناهدوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هیصوت  دروم  هراومه  نافعضتسم  نامورحم و 
؛ دوبن لفاغ  نانآ  لاح  هب  یگدیسر  زا  ياهظحل  راوگرزب  نآ 

؛ درکیم هیصوت  مه  شنارازگراک  هب  ار  رما  نیا  هکلب  دوب  نینچ  دوخ ، اهنت  هن 
: تسا يرورض  ترضح  نآ  ياهشرافس  زا  هنومن  کی  هب  هّجوت  اج  نیا  رد 

، ًاّرَتْعُمَو ًاِعناَق  ِۀَقَبَّطلا  ِهِذه  ِیف  َّنِإَف  یَْنمَّزلاَو ، یَسُْؤْبلا  ِلْهَأَو  َنیِجاَتْحُمْلاَو  ِنیِکاَسَْملا  َنِم  ْمَُهل ، َۀَلیِح  َال  َنیِذَّلا  َنِم  یَْلفُّسلا  ِۀَقَبَّطلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َُّمث 
یَْصقَْأِلل َّنِإَف  ٍدََلب ، ِّلُک  ِیف  ِماَلْسِْإلا  ِیفاَوَص  ِتاَّلَغ  ْنِم  ًامِْـسقَو  َِکلاَم ، ِْتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَعْجاَو  ْمِهِیف ، ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْـسا  اَم  ِهَِّلل  ْظَفْحاَو 

. ُهَّقَح َتیِعُْرتْسا  ِدَق  ٌّلُکَو  یَنْدَْأِلل ، يِذَّلا  َْلثِم  ْمُْهنِم 
ْدَّقَفَتَو ْمَُهل ، َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َالَو  ْمُْهنَع ، َکَّمَه  ْصِخُْشت  اَلَف  َّمِهُْملا . َرِیثَْکلا  َکِماَکْحَِأل  َِهفاَّتلا  َکِعِییْضَِتب  ُرَذُْعت  َال  َکَّنِإَف  ٌرََطب ، ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْشَی  اَلَف 

. ُلاَجِّرلا ُهُرِقَْحتَو  ُنُویُْعلا ، ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ  ُلِصَی  َال  ْنَم  َرُومُأ 
ِْنَیب ْنِم  ِءَالُؤه  َّنِإَف  ُهاَْقَلت ، َمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  ِراَذـْعِْإلِاب  ْمِهِیف  ْلَـمْعا  َُّمث  ْمُهَرُومُأ ، َکـَْیلِإ  ْعَفْرَْیلَف  ِعُضاَوَّتلاَو ، ِۀَیْـشَْخلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َکَـتَِقث  َکـِئلُِأل  ْغِّرَفَف 

. ِْهَیلِإ ِهِّقَح  ِۀَیِدَْأت  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ْرِذْعَأَف  ٌّلُکَو  ْمِهِْریَغ ، ْنِم  ِفاَْصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ  ِۀَّیِعَّرلا 
ُهُفِّفَُخی ْدَقَو  ٌلیِقَث ؛ ُهُّلُک  ٌّقَْحلاَو  ٌلیِقَث ، ِةَالُْولا  یَلَع  َِکلذَو  ُهَسْفَن ، َِۀلَأْسَْمِلل  ُبِْصنَی  َالَو  َُهل ، َۀَـلیِح  َال  ْنَّمِم  ِّنِّسلا  ِیف  ِۀَّقِّرلا  ِيَوذَو  ِْمُتْیلا  َلْهَأ  ْدَّهَعَتَو 

. ْمَُهل ِهَّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَوَو  ْمُهَسُْفنَأ ، اوُرَّبَصَف  َۀَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهَّللا 
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، ناراتفرگ نادـنمزاین ، ناریگنیمز ، زا  دـنرادن ، ياهراچ  چـیه  هک  هعماج  مورحم  نییاپ و  تاـقبط  صوصخ  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  سپـس  »
ادـخ يارب  سپ  دـنرادیم ، رب  زاـین  تسد  ییادـگ  هب  یهورگ  و  هدوـمن ، يرادنتـشیوخ  یهورگ  مورحم  هقبط  نـیا  رد  اـنامه  نادـنمدرد ،

ار مالـسا  یتمینغ  ياهنیمز  ياههّلغ  زا  یـشخب  و  لاملاتیب ، زا  یـشخب  تسا ، هدومرف  نیّعم  هقبط  نیا  يارب  دنوادخ  هک  شاب  یّقح  رادساپ 
وت دراد و  دوجو  يواـسم  یمهـس  ناـشنیرتکیدزن  دـننامه  ناناملـسم  نیرترود  يارب  اریز  هد ، صاـصتخا  نییاـپ  تاـقبط  هب  يرهـش  ره  رد 

یشابیم نآ  تیاعر  لووئسم 
ياهّتیلوؤسم كرت  يارب  يرذـع  مهم  ناوارف و  ياهراک  ماجنا  زگره  هک  دراد ، زاب  نانآ  هب  یگدیـسر  زا  ار  وت  تموکح  یتسمرـس  ادابم 

رتـشیب ناـنآ  زا  ار  یناـسک  روما  هژیو  هب  نادرگم ، رب  يور  ناـنآ  زا  و  شاـب ، ناـنآ  تالکـشم  رکف  رد  هراوـمه  دوـب ، دـهاوخن  رتکـچوک 
. دنراد یسرتسد  وت  هب  رتمک  دنرامشیم و  کچوک  ار  نانآ  نارگید  دنیآیمن و  مشچ  هب  یکچوک  زا  هک  نک  یگدیسر 

شرازگ وت  هب  ار  نانآ  لئاسم  قیقحت و  ناشنوماریپ  ات  نک ، باختنا  دـننتورف  سرت و  ادـخ  هک  دوخ  ناـنیمطا  دروم  دارفا  زا  هورگ  نیا  يارب 
زا رتشیب  ّتیعر  نایم  رد  هورگ  نیا  اریز  یـشاب ، هتـشاد  يرذع  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  نک  لمع  ياهنوگب  ناشتالکـشم  عفر  رد  سپـس  دننک .
هک هدروخلاس  ناریپ  و  لاسدرخ ، نامیتی  زا  یـشاب ، روذعم  ادخ  دزن  رد  هک  زادرپب  ياهنوگب  ار  نانآ  قح  و  دـندنمزاین ، تلادـع  هب  نارگید 

. تسا نارادمامز  شود  رب  نیگنس  یتّیلوؤسم  هک  نک  ییوجلد  هتسویپ  دنرادیمن ، رب  زاین  تسد  و  دنرادن . ياهراچ  هار 
هب و  دنرادیم ، او  ییابیکش  هب  ار  سفن  دنبلطیم ، ترخآ  هک  دنکیم  ناسآ  یمدرم  رب  ار  نآ  ادخ  اّما  تسا  نیگنـس  شمامت  قح ، هچ  رگا 

.« دنراد نانیمطا  راگدرورپ  ياههدعو 

يداصتقا ياهیتساک  تخانش  ترورض 

هراشا

هّجوت يدام  ياهّتلع  هب  رتشیب  دـننکیم  ثحب  روشک ، کی  يداصتقا  دوکر  لماوع  صوصخ  رد  هک  یماـگنه  داـصتقا ، ملع  ناسانـشراک 
، دنراد

قنور و روشک  داـصتقا  اـهنآ ، یباـی  هشیر  اـب  هک  دوشیم  هّجوت  مه  يونعم  لـماوع  هب  هدـش ، داـی  لـماوع  زا  ریغ  یهلا ، ماـظن  کـی  رد  اـّما 
: دیامرفیم يداصتقا  ياهانگنت  یبایهشیر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  دریگیم ، يرتشیب  ییافوکش 

ُرَّکَذَـتَیَو ٌِعْلقُم ، َِعْلُقیَو  ٌِبئاَت ، َبُوتَِیل  ِتاَْریَْخلا ، ِِنئاَزَخ  ِقاَلْغِإَو  ِتاَکَرَْبلا ، ِْسبَحَو  ِتاَرَمثَّلا ، ِصْقَِنب  ِۀَـئِّیَّسلا  ِلاَمْعَْألا  َدـْنِع  ُهَداَـبِع  ِیلَْتبَی  َهَّللا  َّنِإ 
. ٌرِجَدُْزم َرِجَدْزَیَو  ٌرِّکَذَتُم ،

: ُهَناَْحبُس َلاَقَف  ِْقلَْخلا ، ِۀَمْحَرَو  ِقْزِّرلا  ِروُرُِدل  ًابَبَس  َراَفِْغتْسِْإلا  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَقَو 
. ًاراَرْدِم ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ . َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  »

«. ًاراَْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْمیَو 
! ُهَتَِّینَم َرَدَابَو  ُهَتَئیِطَخ ، َلاَقَتْساَو  ُهََتبَْوت ، َلَبْقَتْسا  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف 

اهشیامزآ هفسلف 

شیاـمزآ تاریخ ، ياهجـنگ  رَد  نتـسب  و  تاـکرب ، لوزن  زا  يریگولج  و  اـههویم ، دوبمک  اـب  دـنراکهانگ ، هک  ار  دوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  »
ار ینامرفان  هار  هدنرادزاب ، و  دریگ ، دنپ  هدنریگ ، دنپ  و  دنکب ، تیـصعم  زا  لد  راکهانگ ، و  ددرگزاب ، ياهدننکهبوت  هک  نآ  يارب  دـنکیم ،
داد رارق  ناگدیرفآ  تمحر  بجوم  و  يزور ، نتخیرورف  یمئاد  هلیسو  ار  نتساوخ  شزرمآ  رافغتسا و  ادخ  انامه  و  ددنبب ، ادخ  ناگدنب  رب 
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: دومرف و 
ناوارف و لاوما  شـشخب  اب  و  درابیم ، ورف  امـش  رب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  تاکرب  تسا ، هدـنزرمآ  هک  دـیهاوخب ، شزرمآ  دوخ  راـگدورپ  زا  »

[. 10 « ] دراذگیم امش  رایتخا  رد  بآرپ  ياهرهن  اهناتسغاب و  و  دهدیم ، يرای  ار  امش  نادنزرف ،
حالـصا دـسرارف ، وا  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  و  دـبلط ، شزوپ  دوخ  ناـهانگ  زا  و  دور ، هبوـت  لابقتـسا  هب  هک  سک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  سپ 

[. 11 .« ] ددرگ

يداصتقا دشر  ترورض 

هراشا

یقالخا ياهشزرا  تدابع و  داصتقا ، رانک  رد  دنکیم ، يدنب  نامز  ار  نمؤم  درف  کی  يدرف  یگدـنز  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف هک  دیامرفیم  حرطم  زین  ار 

ْنَأ ِِلقاَْعِلل  َْسَیلَو  ُلُمْجَیَو . ُّلِحَی  امَِیف  اَِهتََّذل  َْنَیبَو  ِهِسْفَن  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌۀَعاَسَو  ُهَشاَعَم ، ُّمُرَی  ٌۀَعاَسَو  ُهَّبَر ، اَهِیف  یِجاَُنی  ٌۀَعاَسَف  تاَعاَس : ُثاََلث  ِنِمْؤُْمِلل 
. ٍمَّرَُحم ِْریَغ  ِیف  ٍةََّذل  َْوأ  ٍداَعَم ، ِیف  ٍةَوْطُخ  َْوأ  ٍشاَعَِمل ، ٍۀَّمَرَم  ٍثاََلث : ِیف  اَّلِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی 

یگدنز رد  حیحص  يزیر  همانرب 

و یگدنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  ینامز  و  راگدرورپ ، تدابع  شیاین و  يارب  ینامز  دنک ، میـسقت  مسق  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابـش  دـیاب  نمؤم  »
. تسابیز لالح و  هک  ییاهتّذل  هب  سفن  نتشاداو  يارب  ینامز 

تـسد هب  ای  ترخآ ، هار  رد  نداهن  ماگ  ای  یگدنز ، نیمأت  يارب  لالح  بسک  دنک ، تکرح  زیچ  هس  یپ  رد  هک  نآ  زج  دـیاشن  ار  دـنمدرخ 
[. 12 .« ] لالح ياهتّذل  ندروآ 

داصتقا دشر  ياههار 

هراشا

: تسا ریذپ  ناکما  ریز  دراوم  رد  يداصتقا  دشر 
یناگرزاب تراجت و  - 1
يزرواشک دیلوت و  - 2

یتعنص ياه  حرط  قنور  - 3
یمدرم داصتقا  - 4

. تسا هدش  هراشا  داصتقا  نوگانوگ  بناوج  دیلوت و  ياهلاناک  عاونا  هب  اهتمکح  زا  یخرب  رد  اههمان و  صوصخب  اههبطخ و  رد 

تراجت قنور 

نایم یمیقتسم  هطبار  تفگ  ناوتیم  دیدرت  یب  هک  يروط  هب  دراد ، هعماج  کی  داصتقا  ییافوکش  رد  ياهدمع  شقن  تراجت ، یناگرزاب و 
؛ تسا یناگرزاب  تراجت و  هعسوت  يداصتقا و  تفرشیپ 
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. دوشیم دایز  مه  يداصتقا  تفرشیپ  دشاب ، هتشاد  قنور  يراجت  ياهّتیلاعف  اج  ره  هک  ینعم  نیا  هب 
. تسا يداصتقا  ياهّتیلاّعف  رهظم  اهنامز ، همه  رد  تراجت  هک  تسور  نیمه  زا 

. دناهدمآ باسح  هب  هعماج  دنمشزرا  هقبط  حلاص  ناناگرزاب  راُّجت و  و 
همانرب زا  ياهدـمع  شخب  دـناهداد و  ّتیمها  یناگرزاب ، تراجت و  هلئـسم  هب  راچان ، هب  یمارم  هدـیقع و  ره  اب  اهتموکح  اـهتلود و  همه 
یمامت رد  ددرگ ، یناماسبان  شوختـسد  يروشک  رد  يراجت ، ياهّتیلاّعف  هاگره  اریز  دـنهدیم ، صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  دوخ  ياـهيزیر 

يداصتقا ياههیاپ  لوزن  نیا  اب  دـنکیم و  لوزن  زین  دـیلوت  دوش ، قنور  یب  یناگرزاب  رما  هک  اجره  تشاذـگ و  دـهاوخ  رثأ  هعماج ، ناکرا 
. دزیریم ورف  تکلمم ،

رد ریز  لماوع  هک  دـهدیم  ناشن  هتـشذگ  ناراگزور  رد  زورما و  هتفرـشیپ  ياهروشک  زا  یخرب  يداـصتقا  طوقـس  لـلع  رد  هاـتوک  یلّمأـت 
: تسا هدوب  ّرثؤم  رایسب  نانآ ، داصتقا  یشاپورف 

؛ بسانم یناگرزاب  يراجت و  ياههار  ندوبن 
؛ اههار رد  ینماان 

؛ روشک رد  ّتینما  يرارقرب  يارب  يزکرم  تردق  مدع 
؛ اههاگرذگ اههار و  رد  لوقعمان  ياهتیلام  یکرمگ و  نیگنس  ضراوع 

، عناوم تالکشم و  نیا  عفر  اب  و  دننک ، هزرابم  اهتفآ  نیا  اب  دنتسناوت  تفای  تردق  اهروشک ، نآ  رد  يزکرم  تموکح  هک  يدنچ  زا  سپ 
[. 13 . ] تشاذگ ییافوکش  هب  ور  اهروشک  نآ  داصتقا  تفای و  شرتسگ  تراجت  نادیم 

: تسا هدومرف  هراشا  لئاسم  نیا  یمامت  هب  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ُباَبْـسَأَو ِِعفاَنَْملا ، ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَف  ِِهنَدَِـبب ، ِقِّفَرَتُْملاَو  ِِهلاَِمب ، ِبِرَطْـضُْملاَو  ْمُْهنِم  ِمیِقُْملا  ًاْریَخ : ْمِِهب  ِصَْوأَو  ِتاَعاَنِّصلا ، ِيَوذَو  ِراَّجُّتلِاب  ِصْوَتْـسا  َُّمث 

، اَْهیَلَع َنوُؤِرَتْجَی  َالَو  اَهِعِـضاَوَِمل ، ُساَّنلا  ُِمئَْتلَی  َال  ُْثیَحَو  َِکلَبَجَو ، َِکلْهَـسَو  َكِرَْحبَو ، َكَِّرب  ِیف  ِحِراَطَْملاَو ، ِدِـعاَبَْملا  َنِم  اَُـهباَّلُجَو  ِِقفاَرَْملا ،
. ُُهتَِلئاَغ یَشُْخت  َال  ٌْحلُصَو  ُُهتَِقئَاب ، ُفاَُخت  َال  ٌْملِس  ْمُهَّنِإَف 

. َكِداَِلب یِشاَوَح  ِیفَو  َِکتَرْضَِحب  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَتَو 
، ِۀَّماَْعِلل ٍةَّرَـضَم  ُبَاب  َِکلذَو  ِتاَعاَِیْبلا ، ِیف  ًامُّکََحتَو  ِِعفاَنَْمِلل ، ًاراَِکتْحاَو  ًاحِیبَق ، ًاّحُـشَو  ًاـشِحاَف ، ًاقیِـض  ْمُْهنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َّنَأ  َکـِلذ -  َعَم  ْمَلْعاَو - 

. ِةَالُْولا یَلَع  ٌْبیَعَو 
. ُْهنِم َعَنَم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِراَِکتْحِْإلا ، َنِم  ْعَْنماَف 

ای دـننکاس ، رهـش  رد  هک  یناناگرزاب  نک ، شرافـس  يراکوکین  هب  ار  اهنآ  و  ریذـپب ، عیانـص  نابحاص  ناناگرزاب و  هب  ارم  شرافـس  سپـس  »
، تعفنم یلصا  عبانم  نانآ  هک  ارچ  دننکیم ، راک  ینامسج  يورین  اب  هک  یناناگرزاب  و  دنـشابیم ، ندرک  چوک  ریـس و  رد  هراومه  هک  نانآ 
اهنابایب و زا  دنـشابیم ، راوشد  تسد و  رود  طاقن  زا  یگدـنز  لیاسو  ناگدـندروآ  و  شیاـسآ ، یگدـنز و  لـیاسو  ناگدـنروآ  دـیدپ  و 

. دنرادن تعاجش  اهاجنآ  هب  نتفر  يارب  ای  دننکیمن ، عامتجا  نآ  رد  مدرم  هک  یتخس  ياهاج  اهناتسهوک ، اهتشد و  و  اهایرد ،
اهنآ راک  رد  دنرادن ، يزیگناهنتف  هک  دنبلط  یتشآ  یمدرم  تشاد ، دهاوخن  دوجو  یسرت  نانآ  ییوجهزیتس  زا  و  دنمارآ ، یمدرم  ناناگرزاب 

. مداد رّکذت  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  رگید ، ياهرهش  رد  ای  يربیم ، رس  هب  وت  هک  دنشاب  يرهش  رد  هچ  شیدنیب 
هب ییوگروز  اب  اهنت  هک  دناهدننک ، راکتحا  لیخب و  هلماعم و  دـب  رظن و  گنت  هک  یناسک  دنتـسه  ناناگرزاب ، نایم  رد  هک  نادـب  مه  ار  نیا 

. دنشیدنایم دوخ  دوس 
رب یگرزب  بیع  و  رابنایز ، هعماج  دارفا  همه  يارب  یـشورف  نارگ  ییوجدوس و  نیا  هک  دنـشورفیم ، دنهاوخیم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  الاک  و 

. تسا رادمامز 
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[. 14 .« ] درکیم يریگولج  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نک ، يریگولج  الاک  راکتحا  زا  سپ 

مالسا رد  تراجت  شزرا 

. تسا مالسا  هجوت  دروم  فیرش و  لغاشم  زا  تراجت  بسک و 
ندروآ داوم و  لدابت  نیا  تسا و  یناویح  يزرواشک و  تالوصحم  یتعنـص و  تادـیلوت  هیلّوا و  داوم  لداـبت  يارب  ياهلیـسو  تراـجت  اریز 

ار هچره  ییاهنت  هب  دنوتیمن  سک  ره  اریز  دراد ، يداصتقا  قنور  رد  یّمهم  شقن  رهش  هب  يرهـش  زا  ای  رگید  روشک  هب  يروشک  زا  سانجا 
. تسا راوتسا  نآ  رب  هعماج  ماظن  هدوب و  یگدنز  یلصا  هیاپ  تراجت  ور  نیا  زا  دنک ، هّیهت  نآ  یلصا  عبانم  زا  دراد  مزال 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دنکیم زاینیب  مدرم  زا  ار  امش  اریز  دیزادرپب  تراجت  هب  »

[. 15 .« ] دریگیمن شاداپ  تسین و  هدیدنسپ  نوبغم ، دراد ، تسود  ار  نیما  لغاش  لجوّزع  دنوادخ  انامه 
: هیآ هب  هّجوت  اب  و 

( هَّللاِرکذ نَع  ٌعَیب  ٌةراجت و ال  مهیِْهُلت  ٌلاجر ال  )
: هک درک  هفاضا  ماما 

نأش و رد  هیآ  نیا  اریز  دناهتفگ . غورد  نایارس  هصق  نیا  دننکیمن . تراجت  هک  تسا  یناسک  شیاتس  رد  هیآ  نیا  دنیوگیم : نایارس  هّصق 
هک یناسک  زا  اهنیا  : » دومرف ترضح  سپس  تشادیمن . زاب  تقو  رس  رد  زامن  ءادا  زا  ار  ناشیا  تراجت  هب  لاغتـشا  هک  تسا  یـسک  شیاتس 

[. 16 .« ] دنرترب دننکن  تراجت  دنوش و  رضاح  زامن  هب 
: دیوگیم راسی  نب  لیضف 

. ماهدومن يراددوخ  نآ  زا  هدیشک و  تراجت  زا  تسد  هک  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
: دومرف ترضح 

ادـخ لضف  زا  تراجت  اب  دـینکن و  اهر  ار  تراجت  هن ، دوریم . ناتتـسد  زا  امـش  لاوما  هک  تسا  روط  نیمه  یتراجت ؟ زا  زجاـع  رگم  ارچ ؟ »
[. 17 .« ] دیهاوخب کمک 

: هک دننادیم  همه 
. تفریم ماش  هب  تراجت  يارب  بلاطوبا  دوخ  يومع  اب  شترضح  هک  تسا  هتشاد  هّجوت  یناگرزاب  تراجت و  هب  مالسلا  هیلع  مالسا  ربمایپ 

؛ دش هجیدخ  لماع  سپس 
داهنشیپ ترـضح  هب  دنمتورث  هجیدخ  دش  ثعاب  رما  نیمه  هک  دیدرگ  هجیدخ  بّجعت  هیام  تراجت  رد  وا  يراتفر  شوخ  يراد و  تناما  و 

ییافوکـش ثعاب  دنک و  فرـصم  مالـسا  هار  رد  ار  شتورث  مامت  هجیدخ  دش ، تلاسر  هب  ثوعبم  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  دـهد و  جاودزا 
. ددرگ يدّمحم  مالسا 

نارگتعنص راجت و  شقن 

هّجوت نارگتعنص  ناروهشیپ و  راُّجت و  هب  تبسن  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دیسر و  تفالخ  ماقم  هب  هک  یعقوم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
راجت و را  زا  تلفغ  هک  تسنادیم  اریز  دومنیم ، ار  نانآ  شرافس  دوخ  نارادناتـسا  هب  درکیم و  تراظن  اهنآ  راک  رب  داد و  ناشن  یّـصاخ 

. دش دهاوخ  یمالسا  تما  روشک و  یناشیرپ  ثعاب  نارگتعنص 
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مه للم  ریاس  رب  دننکیم و  راوتسا  ار  دوخ  تموکح  تعنص ، تراجت و  هار  زا  ایند  هتفرشیپ  ياهتموکح  هک  رـضاح  رـصع  رد  هّیـضق  نیا 
. دراد يرتشیب  ّتیمها  دنزادنایم ، هجنپ 

اذل دومرفیم ، يریگولج  دزادنایم  رطخ  هب  ار  تعنص  تراجت و  هک  ییاهتفآ  زا  هدرک و  هجوت  مهم  رما  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اذل 
، دشیم رضاح  رازاب  هچوک و  رد  ًاصخش  دوخ 

. درکیم دزشوگ  ار  نارو  هشیپ  هبسک و  راک  فعض  طاقن  دنلب  يادص  اب  و 
: تشون هک  درکیم  شافس  نارگتعنص  راُّجت و  نآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: ًاْریَخ ْمِِهب  ِصَْوأ  َو  ِتاَعاَنِّصلا ، ِيَوذَو  ِراَّجُّتلِاب  ِصْوَتْسا  َُّمث 
، ِِهلاَِمب ِبِرَطْضُْملاَو  ْمُْهنِم  ِمیِقُْملا 

ای دـننکاس ، رهـش  رد  هک  یناناگرزاب  نک ، شرافـس  يراکوکین  هب  ار  اهنآ  و  ریذـپب ، عیانـص  نابحاص  ناناگرزاب و  هب  ارم  شرافـس  سپـس  »
.« دنشابیم ندرک  چوک  ریس و  رد  هراومه  هک  نانآ 

: هک دهدیم  همادا  سپس 
. َكِداَِلب یِشاَوَح  ِیفَو  َِکتَرْضَِحب  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَتَو 

، ِۀَّماَْعِلل ٍةَّرَـضَم  ُبَاب  َِکلذَو  ِتاَعاَِیْبلا ، ِیف  ًامُّکََحتَو  ِِعفاَنَْمِلل ، ًاراَِکتْحاَو  ًاحِیبَق ، ًاّحُـشَو  ًاـشِحاَف ، ًاقیِـض  ْمُْهنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َّنَأ  َکـِلذ -  َعَم  ْمَلْعاَو - 
. ِةَالُْولا یَلَع  ٌْبیَعَو 

. ُْهنِم َعَنَم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِراَِکتْحِْإلا ، َنِم  ْعَْنماَف 
. ِعاَْتبُْملاَو ِِعئاَْبلا  َنِم  ِْنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجت  َال  ٍراَعْسَأَو  ٍلْدَع ، ِنیِزاَوَِمب  ًاحْمَس : ًاْعَیب  ُْعیَْبلا  ِنُکَْیلَو 

[. 18 . ] ٍفاَرْسِإ ِْریَغ  ِیف  ُْهِبقاَعَو  ِِهب ، ْلِّکَنَف  ُهاَّیِإ  َِکیْهَن  َدَْعب  ًةَرْکُح  َفَراَق  ْنَمَف 
هب ییوگروز  اب  اهنت  هک  دناهدننک ، راکتحا  لیخب و  هلماعم و  دب  رظن و  گنت  هک  یناسک  دنتـسه  ناناگرزاب ، نایم  رد  هک  نادـب  مه  ار  نیا  »

. دنشیدنایم دوخ  دوس 
رب یگرزب  بیع  و  رابنایز ، هعماج  دارفا  همه  يارب  یـشورف  نارگ  ییوجدوس و  نیا  هک  دنـشورفیم ، دنهاوخیم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  الاک  و 

. تسا رادمامز 
هعماـج رد  شورف  دـیرخ و  دـیاب  درکیم ، يریگوـلج  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نک ، يریگوـلج  ـالاک  راـکتحا  زا  سپ 

وت عنم  زا  سپ  هک  یـسک  دـناسرن ، ینایز  رادـیرخ  هدنـشورفرب و  هک  ییاهخرن  اب  دریگ ، ماجنا  تلادـع  نیزاوم  اـب  یگداـس و  هب  یمالـسا ،
.« نکن فارسا  وا  رفیک  رد  اّما  دوش  نارگید  تربع  ات  هد  رفیک  ار  وا  دنک ، راکتحا 

ماما تموکح  نامز  رد  رازاب 

یتعنص و…  تادیلوت  يزرواشک ، تالوصحم  ، الط تفن ، هزورما  اریز  تسا ، گرزب  ياهتلود  تسایس  روحم  تراجت  رضاح ، رـصع  رد 
رد دوخ  راصحنا  رد  ار  تراجت  هدوب و  طابترا  رد  رگامعتـسا  ياهتلود  اب  گرزب  راُّجت  ًالومعم  دوشیم و  رداـص  فلتخم  ياـهروشک  هب 

. دنناشکیم ّتلذ  یگدرب و  هب  ار  اهتلود  اهناسنا و  دنروآیم و 
: دیامرفیم هک  تسا  هتشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  کلام  هب  شاهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ور  نیا  زا 

.« تسا هعماج  تیاضر  شمارآ و  ثعاب  ملاس ، تراجت  »
، دریگن رارق  تقرس  فلت و  ضرعم  رد  ناشلاوما  ات  دنک  هجوت  ناناگرزاب  روما  هب  هک  دهدیم  روتسد  و 

. دننکن ادیپ  یمالسا  هعماج  رب  یطلست  هار  نیا  زا  ناگناگیب  دنشاب و  تراجت  لیصا  عبنم  دوخ  ناناملسم  ات 
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: تشون رتشا  کلام  هب  هک 
[. 19  ] كدِالب یِشاوح  یف  ِکترْضَِحب و  مُهَرُوُما  دَّقَفَتو 

یگدنز فارطا  رد  هک  نانآ  هچ  و  دنتراجت ، لوغـشم  رهـش  رد  هک  نانآ  هچ  نک ، یـسرّرب  ًاصخـش  ار  نارگ  تعنـص  راّجت و  روما  کلام ! »
.« دننکیم

ییوجدوس زا  شهوکن 

: دیوگیم يزارف  رفعج  یبا 
، دوب هدش  دایز  ترضح  نآ  یگدنز  هنیزه  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هلئاع 

. دروآ تسد  هب  یتادیاع  تراجت  قیرط  زا  داتفا  رکف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف داد و  فداصم »  » مان هب  شیوخ  مالغ  هب  درک و  مهارف  هیامرس  رانید  رازه 

.« شاب رصم  هب  ترفاسم  تراجت و  هدامآ  ریگب و  ار  رانید  رازه  نیا  »
هب دـندوب  هدرک  لمح  ار  عاتم  نامه  هک  راجت  زا  یناوراک  اب  دـیرخ و  دـشاب  رـصم  رد  شورف  لباق  هک  یعاتم  لوپ  نآ  اب  تفر و  فداـصم 

. دش هناور  رصم  يوس 
هنیدم يراجت  ناوراک  دندرک . دروخرب  اهنآ  هب  دندوب  هدـش  جراخ  رـصم  زا  هک  راجت  زا  ياهلفاق  دـندش ، کیدزن  رـصم  رهـش  هب  هک  نیمه 

. دندش ایوج  ار  هدش  لمح  يالاک  تمیق و  عضو و  نیلبقتسم  اب  وگتفگ  نمض 
. تسا بایمک  رصم  رد  عاتم  نآ  دراد و  یبوخ  رازاب  دناهدرک  لمح  شناتسود  فداصم و  هک  یعاتم  دش  مولعم 

. دنهدن تیاضر  دص  رد  دص  زا  رتمک  يدوس  هب  هک  دندش  مَسَق  مَه  دنتشگ و  رورسم  دوخ  کین  تخب  زا  عاتم  نابحاص 
. دنرخب ار  نآ  تسه  هک  تمیق  ره  هب  دندوب  راچان  دوب و  مدرم  مومع  زاین  دروم  عاتم  نیا  ًاقافتا 

. دندناسر شورف  هب  دوس  دص  رد  دص  هب  ار  دوخ  عاتم  دش و  رصم  دراو  هنیدم  ناوراک 
هک ار  هسیک  ود  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  یلاحـشوخ  اب  تشگرب و  هنیدم  هب  صلاخ  دوس  رانید  رازه  اب  فداصم » »

: تفگ تشاذگ و  مالسلا  هیلع  ماما  يولج  دوب  رانید  رازه  مادک  ره  رد 
هدمآ تسد  هب  هک  تسا  یصلاخ  دوس  تسا  هیامرس  لصا  يواسم  هک  يرگید  دیداد و  نم  هب  امـش  هک  تسا  ياهیامرـس  هسیک  ود  زا  یکی 

. تسا
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ يدروآ تسد  هب  هنوگچ  ار  دوس  همه  نیا  هک  يدرک  هچوت  تسا ! دایز  یلیخ  دوس  نیا 
: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  هّیضق  فداصم » »

. میدرک ار  راک  نیا  میشورفن و  صلاخ  دوس  دص  رد  دص  زا  رتمک  هب  هک  میدروخ  مسق  دنتشادن  عاتم  نیا  زا  رصم  مدرم  نوچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دینک تسرد  هایس  رازاب  ناملسم  مدرم  نایم  رد  هک  دیدروخ  دنگوس  امش  هَّللا ! ناحبس  »
؟ دیشورفن هیامرس  لصا  يواسم  صلاخ  دوس  زا  رتمک  هب  دیدروخ  مسق 

.« مهاوخیمن زگره  ار  يدوس  تراجت و  نینچ  هن ،
: دومرف تشادرب و  ار  هسیک  ود  زا  یکی  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

« نم هیامرس  نیا  »
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: دومرف دزن و  تسد  یکی  نآ  هب  و 
.« مرادن يراک  نآ  هب  نم  »

: دومرف هاگنآ 
[. 20 .« ] تسا رتناسآ  لالح ، ِبسک  زا  ندز  ریشمش  فداصم ! يا  »

رارق یهورگ  ای  يدرف  راصحنا  رد  عاتم  نآ  تسین  زیاـج  دنتـسه ، یعاـتم  ِدـنمزاین  مدرم ، یتقو  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  هنوگ  نیا  زا 
. دوش هدرب  نآ  زا  ینالک  دوس  هتفرگ و 

رازاب رب  یلع  ماما  تراظن 

. دریگب قنور  هعماج  داصتقا  قیرط ، نیا  زا  ات  درکیم  قیوشت  تراجت ، هب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: هلمج

مَُکل ُهَّللا  َكَراب  اُورجَِّتا 
[. 21 « ] دهد تکرب  امش  هب  دنوادخ  دینک  تراجت  »

. تسا روهشم  ترضح ، نآ  زا 
راهچ رد  ار  ناش  يراجت  ياهتیلاّعف  دنزومایب و  ار  تراجت  قالخا  بادآ و  ات  تشاد  مه  میقتـسم  تراظن  نانآ  راک  رب  قیوشت ، زا  ریغ  اّما 

. دنهد رارق  مالسا ، بوج 
: دومرفیم ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  زا  ینیلک  موحرم  - 1

تسد رد  ياهنایزات  هک  یلاح  رد  دمآیم ، نوریب  دوخ  هناخ  زا  دوز  حبص  زور  ره  مدرم  يور  شیپ  رد  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. دنتفگیم [ 22 « ] هبیبس  » نآ هب  هک  تشاد 

: دومرفیم نانآ  هب  باطخ  داتسیایم و  يرازاب  ره  لباقم  رد  تشگیم و  رازاب  نآ  هب  رازاب  نیا  زا  هفوک  ياهرازاب  رد 
.« دیسرتب ادخ  زا  اهبساک ! يا  »

تاـشیامرف هّجوتم  بلق  میمـص  زا  دنتـشاذگیم و  نیمز  هب  دوب  ناشتـسد  رد  هچره  دندینـشیم  ار  ترـضح  يادـص  یتـقو  هبـسک  راُّـجت و 
: دیامرفیم هک  دندینشیم  دوخ  شوگ  اب  دندشیم و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، دیهد تکرب  ناتلاوما  هب  هلماعم  نتفرگ  ناسآ  اب  دیرادب ، مدقم  زیچ ، همه  رب  ار  ریخ  بلط  »
غرود و ز  دینک ، يرود  ندروخ  مسق  زا  و  دیهد ، تنیز  ار  دوخ  قالخا  يرابدرب  اب  دنوش و  کیدزن  امـش  هب  ات  دیهدن  نارگ  نارادـیرخ  هب 

. دیریگب هرانک  متس  ملظ و  زا  دیزیهرپب و  ییوگ 
ار مدرم  سانجا  دیراذگن و  مک  نازیم  يریگهزادنا و  رد  دیدرگن و  ابر  رود  دینک ، دروخرب  فاصنا  لدع و  اب  ناگدیدمتـس  نیمولظم و  اب 

.« دیهدن رارق  نیمز  يور  نیدسفم  زا  ار  دوخ  دیزاسن و  ریقح  شزرا و  یب 
هدش و هدامآ  مدرم  تاعجارم  هب  یگدیسر  يارب  تشگیمرب و  سپـس  هدرک و  یـشکرس  يرگید  زا  سپ  یکی  اهرازاب  مامت  هب  وحن  نیا  هب 

[. 23 . ] تسشنیم دوخ  هاگیاج  رد 
: دومرفیم نایرازاب  هب  باطخ  دمآیم و  رازاب  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  دیعس  نبا  زا  تاراغ »  » باتک رد  - 2

. دربیم نیب  زا  ار  تکرب  هدرک و  دوبان  ار  هیامرس  ندروخ  مسق  هک  ارچ  دیروخن ، مسق  دیسرتب ، ادخ  زا  رازاب ! لها  يا  »
.« داب امش  رب  مالس  دریگب . قح  دهدب و  قح  هک  یسک  نآ  رگم  تسا  رجاف  رجات 

[. 24 . ] درکیم دزشوگ  اهنآ  هب  ار  تاشیامرف  نامه  نیع  دمآیم و  رازاب  هب  هرابود  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  و 
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: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسالا  مئاعد  رد  - 3
مک نیملـسم  شورف  دـیرخ و  رد  هک  ار  یناـسک  داـتفایم و  هار  هب  اـهرازاب  رد  تفرگیم  تسد  هب  ياهناـیزات  هـک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ 

. درکیم هیبنت  نآ  اب  دندرکیم  بلقت  ای  یشورف و 
: دیوگیم هتابن  نب  غبصا 

. مهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  امش  ضوع  نم  دینامب ، لزنم  رد  امش  مدرک ، ضرع  ترضح  هب  يزور 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

»؟ تسا یهاوخریخ  تحیصن و  هچ  نیا  غبصا ! يا  »
: دیوگیم غبصا 

اپ ریز  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهرازاب  ماـمت  دـندشیم و  راوس  ابهـش »  » ینعی ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بکرم  رب  ترـضح 
. دنتشاذگیم

: دومرف دمآ و  ناشورف  تشوگ  رازاب  هب  يزور 
.« دیمدب تشوگ  رب  ادابم  دور  نوریب  ناشندب  زا  حور  دیراذگب  حبذ  زا  سپ  دینکم و  باتش  نادنفسوگ  راک  رد  ناباصق ! يا  »

: دومرف تفر و  ناشورف  امرخ  رازاب  هب  سپس 
.« دیهد رارق  يرتشُم  ِدید  ضرعَم  رد  ار  امرخ  دب  بوخ و  »

: دومرف تفر و  اهشورف  یهام  نیب  دعب 
هتخادـنا نوریب  ار  اـهنآ  بآ ، ِجوم  هدرم و  اـیرد  رد  هک  ییاـه  یهاـم  شورف  زا  دیـشورفن ، يرگید  یهاـم  تشوـگ ، لـالح  یهاـم  زا  ریغ  »

.« دینک يراددوخ 
ناگدنـشورف نارادـیرخ و  هب  باطخ  تشاد ، دوجو  یفلتخم  ياهتراجت  اجنآ  رد  هک  دـمآ  هفوک ) رد  تسا  یلحم   ) هسانک هلحم  هب  سپس 

: دومرف
هک دینک  يراددوخ  ندروخ  مسق  زا  و  دیزیمآ ، رد  هقدص  نداد  اب  ار  ناتیاهمـسق  هدـش  جـیار  اهرازاب  نیا  رد  ندروخ  مسق  ناناگرزاب ! يا  »

[. 25 .« ] درک دهاوخن  كاپ  هّزنم و  دشاب ، هدروخ  مسق  غرود  هب  هک  ار  یسک  لاعتم  دنوادخ 
: هک دنکیم  لقن  هرس  سدقینیلک  موحرم  - 4

: تفگیم دیرخیم و  تشوگ  یباصق  زا  هک  درک  دروخرب  يزینک  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
. هدب رتدایز  تشوگ 

: دومرف باصق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
[. 26 .« ] دنکیم رتشیب  ار  تکرب  اریز  هدب ، رتدایز  ار  تشوگ  »

: دومرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  هدمآ  لامعلازنک »  » رد ثیدح  نیا  ریظن 
[. 27 .« ] وت شورف  يارب  تسا  رتوکین  اریز  نک ، شدایز  »

: هک تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  - 5
: دومرف و  دش ، رازاب  لخاد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

« تسین ام  زا  دمدب  دنفسوگ  تشوگ  رد  امش  زا  سک  ره  اهشورف ! تشوگ  تعامج  يا  »
: تفگ دوب ، هدرک  تشپ  ترضح ، نآ  هب  هک  يدرم 

. زگره تسا  هدش  هدیشوپ  باجح  تفه  سپ  رد  هک  یسک  هب  مسق 
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: دومرف دز و  وا  تشپ  رب  مالسلا  هیلع  ماما 
»!؟ تسا هدش  هدیشوپ  هدرپ  تفه  سپ  رد  یسک  هچ  شورف ! تشوگ  يا  »

. ملاع راگدرورپ  تفگ :
: دومرف ماما 

.« تسین یباجح  وا  قلخ  ادخ و  نیب  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  یتفر ، اطخ  »
. دومن لاؤس  درک ، دای  هک  يدنگوس  هرافک  هرابرد  درم  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
[. 28 .« ] ياهدروخن مسق  دوخ ، راگدرورپ  هب  وت  »

: تفگ دنلب  يادص  اب  مرس  تشپ  زا  يدرم  مدمآ  نوریب  هک  دجسم  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  فرطم  زا  دیمح  نب  دبع  دنسم  زا  یباتک  - 6
.« دورن نیب  زا  دنامب و  هزیکاپ  تسابل  ات  نک  عمج  ار  تسابل  نماد  »

. مداتفا هار  هب  وا  رس  تشپ 
. دمآیم نیشن  هیداب  بارعا  زا  رظن  هب  تشاد و  تسد  رد  یقّالش  شود و  رب  ییادر  نت و  رب  ینماد  وا 

؟ تسیک درم  نیا  مدیسرپ :
: دنتفگ

. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع 
: درک باطخ  نینچ  اهنآ  هب  دیسر ، اهشورف  رتش  رازاب  هب  هک  نیا  ات  دمآ  ترضح 

« دنکیم دوبان  ار  تکرب  هدرب و  نیب  زا  ار  هیامرس  ندروخ  مسق  نوچ  دیروخن ، مسق  دیشورفب و  »
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دیسرپ : دنکیم ، هیرگ  هک  دید  ار  ياهدرب  اج  نآ  رد  تفر و  ناشورف  امرخ  نایم  هب  سپس 

: تفگ
. داد سپ  هدرکن و  لوبق  ار  نآ  میاقآ  یلو  تخورف  نم  هب  مهرد  کی  هب  ار  ییامرخ  درم  نیا 

: دومرف شورف  امرخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« درادن يرایتخا  دوخ  زا  هدرب  نیا  هک  هدب  سپ  ار  شمهرد  ریگب و  ار  امرخ  »

[. 29 . ] داد سپ  ار  شمهرد  درک و  تعاطا  شورف  امرخ  درم 
: دیوگیم ثیدح  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ار  قوف  ثیدح  ریظن  هّمغلا » فشک   » رد یلبرا  موحرم  - 7

: دومرف يدرمریپ  هب  دمآ ، ناشورف  سابرک  رازاب  هب  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
. مهاوخیم مهرد  هس  هب  نهاریپ  کی  درمریپ ! يا 

. تخانش ار  مالسلا  هیلع  یلع  مه  وا  زاب  تفر . يرگید  هدنشورف  غارس  هب  درکن و  دیرخ  وا  زا  ترضح  تخانش ، ار  ماما  درمریپ  نوچ 
. دیرخن ار  نهاریپ  مه  وا  زا  ترضح 

. دیشوپ ار  نآ  درک و  يرادیرخ  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  وا  زا  تخورفیم ، سنج  نآ  رد  یناوجون  هک  دش  ياهزاغم  دراو  ماما 
: تفگیم لاح  نآ  رد 

.« مدناشوپ نآ  اب  ار  متروع  مه  متفای و  لامج  مدرم  دزن  رد  مه  هک  يروط  هب  مشپ  زا  ارم  دناشوپ  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  »
: درک لاؤس  دوب  رضاح  اجنآ  یصخش 

.؟ يدینش ادخ  لوسر  زا  ای  تسا  تیاور  تدوخ  زا  يدناوخ  هک  نیا  نینمؤملاریما ! ای 
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: دومرف
.« درکیم ار  يدمح  نینچ  شسابل  ندیشوپ  عقوم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  »

. دمآ هزاغم  بحاص  کناوج ، ردپ  ماگنه  نیا  رد 
: تفگ هاغم  بحاص  هب  یصخش 

؟ درک يرادیرخ  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  ترسپ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يراد  ربخ 
: تفگ كرسپ  ِردپ 

؟ یتفرگن مهرد  ود  ارچ 
. دندوب هتسشن  هبحر  باب  يولج  ناناملسم  زا  یعمج  اب  ماما  هک  یلاح  رد  دناسر ، ماما  هب  ار  دوخ  تفرگ و  رسپ  زا  مهرد  کی  هلصافالب 

: درک ضرع 
؟ دیریگب ار  مهرد  نیا  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف ریما  ترضح 
»؟ تسیچ مهرد  نیا  نأش  »

: تفگ درم 
. دیاهداد دایز  مهرد  کی  هتشاد و  تمیق  مهرد  ود  امش  نهاریپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
ُهاَضِر َذَخأ  َو  َياَضِر  ینَعاب 

« تخورف تیاضر  اب  مه  وا  مدیرخ و  تیاضر  اب  نم  »
[. 30 . ] تفرگن وا  زا  ار  مهرد  کی  ماما 

: هک دناهدروآ  یخیرات  یثیدح و  ددعتم  عبانم  رد 
ار ناـناوتان  تفریم و  ناگدـشمگ  لاـبند  هب  درکیم ، ییاـمنهار  ار  ناگدـشمگ  تفریم و  هار  اـهرازاب  رد  ییاـهنت  هب  مالـسلا  هـیلع  یلع 

. درکیم يریگتسد 
: هک تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  - 8

: دناوخیم نانآ  يارب  ار  نآرق  هیآ  نیا  تشذگیم و  ناگدنشورف  رب  درکیم و  کمک  راب ، لمح  رد  ار  ربراب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
[. 31  ] ًاداَسَفَال َو  ِضْرْألا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدیُریَال  َنیذَِّلل  اَُهلَعَْجن  ِةَرِخآلا  ُراَّدلا  َْکِلت 

.« دنرادن يزیگنا  داسف  یبلط و  يرترب  دصق  ایند  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  تشهب  ياهتمعن  نیا  »
: دومرفیم مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  و 
[. 32 . ] تسا هتشگ  لزان  مدرم ، زا  نادنمناوت  نامکاح و  هرابرد  هیآ  نیا  »

: هک تسا  هدش  تیاور  - 9
: دومرف وا  هب  داتسیا و  یطایخ  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

ادـخ لوسر  زا  هک  نزب  نزوس  مه  هب  کیدزن  ریگب و  بوخ  ار  اهزرد  زودـب ، مکحم  دننیـشنب ، تیازع  هب  هدُرم  دـنزرف  ِناردام  طاـّیخ ! يا  »
: هک مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

روـشحم تسوا ) نترب  هدرک  تناـیخ  نآ  رد  هتخود و  اـیند  رد  هک  ار  ياهماـج  هـک  یلاـح  رد   ) تماـیق زور  رد  ار  نئاـخ  طاـّیخ  دـنوادخ ،
. دنکیم
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. تسا مّدقم  اهنآ  هب  تبسن  هماج ، بحاص  هک  زهرپب  هچراپ  تافاضا  زا 
شاداپ ناربج و  نآ ، لباقم  رد  یهدـب و  دـناهدروآ ) مک  هچراپ  هک   ) ذوفن بحاص  دارفا  هب  ار  اـهنآ  ًادـعب  اـت  رادـم  هگن  دوخ  يارب  ار  اـهنآ 

[. 33 .« ] یهاوخب
: تفگ هک  تسا  هدمآ  هبابح »  » ثیدح رد  - 10

مارح و سلَف و  یب  ياهیهام  هک  یناسک  نآ ، اب  تشاد و  تسد  رد  یقّالـش  مدید  یماظتنا  نارومأم  نیب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
[. 34 . ] درکیم هیبنت  دنتخورفیم  ار  رادراخ  یهام  یهامرام و 

: تفگ وا  هک  هدرک  تیاور  شیبح  زا  یلحملا »  » رد مزح  نبا  - 11
هب میتشاد  دوخ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  دیـشخب  ارقف  ار  مدوب  هدرک  راکتحا  قارع  رد  هک  ار  ییاهنمرخ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

[. 35 . ] مدربیم دوس  هفوک  تایلام  هزادنا 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  مکحلا » یبا   » زا باتک  نامه  رد  زین  و  - 12

[. 36 . ] دوب رانید )  ) رازه دص  شزرا  هب  هدش  راکتحا  ياهمدنگ 

رازاب رب  نابهگن  بصن 

هراشا

ات درامگیم  ناـیرازاب  يراـجت  يداـصتقا و  درکراـک  رب  تراـظن  يارب  ار  يدارفا  تشادـن  روضح  دوخ  هک  ییاـهاج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دنزب تسد  هلیح  ّشغ و  هب  دناوتن  یسک 

[. 37 . ] تشاد لیسگ  هرصب  هب  رظان »  » یضاق و ناونع  هب  ار  سابع  نبا  هک  نانچ 
[. 39 . ] تشامگ [ 38 « ] هاجراب  » رب ار  عمصا  نب  یلع  و 

صخـش هتـشادرب ، رازاـب  زا  ار  همره » نبا   » هک دومن  رما  نآ  رد  تشون و  ياهماـن  زاوـها  رد  دوـخ  بوـصنم  یـضاق  دادـش ، نب  ۀـعافر  هب  و 
[. 40 . ] دیامن رازاب  یلوتم  ار  يرگید 

. دناسریم رازاب  رب  تراظن  رد  ار  ترضح  نآ  مظن  تقد و  اهّتیعقاو  زا  هنوگنیا  دوجو 
بوصنم نارادماد و …  رب  ار  ربنق  و  اه ، یناملس  رب  ار  ناملـس  و  ناناسر ، همان  تسرپرـس  ار  يرمـض  هّیما  نب  ورمع  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

[. 41 . ] درک

رازاب نانابهگن  فیاظو 

رازاب یلوتم  فیاظو 

، رازاـب یلوتم  دـیآیم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هژیو  هب  نیموصعم  هریـس  تاـیاور و  عوـمجم  زا  هک  هچنآ 
: تشاد هدهع  رب  ار  ریز  فیاظو 

راکتحا زا  يریگولج 
اهتمیق رب  تراظن  تبقارم و 
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اهوزارت ندوب  قیقد  زا  تبقارم 
اهنآ رد  زاجم  ریغ  فّرصت  رازاب و  میرح  هب  زواجت  زا  يریگولج 

هلماعم رد  نداد  بیرف  ّبلقت و  دروم  رد  یسرزاب  شیتفت و 
. دنراد ار  يداصتقا  تیلاّعف  يارب  مزال  فاصوا  طیارش و  هک  ینارجات  هب  تیلاّعف  هزاجا 

رازاب تالکشم  لح 
ناگدشمگ ییامنهار 

ناناوتان نافیعض و  يرای 
ناگدننک فلخت  رفیک  تاناویح و  حبذ  رب  تراظن 
نانآ تمرح  ظفح  راّجت و  روما  رب  یگدیسر 

يراجت ياههار  رد  تینما  يرارقرب 
. دننکیم دراو  یئاذغ  داوم  هک  یناسک  رب  قافنا 

.( تسا موسرم  همیب  تروص  هب  هزورما  .) دوشیم فلت  ناناگرزاب ، زا  هک  هچنآ  ناربج 
یفاّرَص هفرح  هب  هّمذ  لها  دورو  زا  يریگولج 

ربعم ّدس  زاجم و  ریغ  ياهناکم  رد  دتس  داد و  زا  يریگولج 
[. 42  ] رادرم بارش و  نتخورف  دننام : هعونمم ، ءایشا  شورف  زا  يریگولج 

رازاب یلوتم  راتفر  رب  تراظن 

: هک دوشیم  نشور  هلئسم  نیا  رازاب  هب  طوبرم  تایاور  رابخا و  زا 
، تسا هدوب  وا  رظن  تحت  مه ، رازاب  ناناگرزاب  لاوما  هکلب  تسا ، هدوبن  شمارآ  ّتینما و  يرارقرب  لوئسم  طقف  رازاب  ّیلوتم 

. تسا هدرکیم  رتنک  تدش  هب  مه  ار  رازاب  ناّیلوتم  ِدوخ  راتفر  مالسلا  هیلع  یلع  ور  نیمه  زا 
تنایخ نوچ  تشامگ و  هاجراب »  » رب ار  عمصا » نب  یلع   » هک نانچ  درکیمن ، یشوپ  مشچ  هجو  چیه  هب  دزیم ، رـس  نانآ  زا  ییاطخ  رگا  و 

. دیرب ار  شتسد  درک ،
: تفگ درک و  ور  جاجح  هب  يزور  درک ، كرد  ار  جاجح  نامز  هک  تسیز  ردق  نآ  درم ، نیا 

. دناهدرک يدب  نم  هب  ماهداوناخ  - 
؟ هنوگچ تفگ : جاّجح 

: تفگ عمصا 
. دناهداهن نم  رب  ار  یلع »  » مان نوچ  - 

؟ یتفگ ابیز  هچ  تفگ : جاّجح 
: تفگ درک و  راذگاو  وا  هب  ار  یّلحم  تراما  هاگنآ 

[. 43 . ] منکیم عطق  هتشاذگ ، یقاب  یلع »  » هک ار  تتسد  زا  هزادنا  نآ  ياهدرک ، یتنایخ  هک  موش  علّطم  رگا 
هک دراد ، رازاـب  تراـجت و  رما  رب  راوگزب  نآ  قیقد  تراـظن  زا  تیاـکح  همره » نبا   » اـب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دروخرب  هوـحن  نینچمه 

: تسا نینچ  نآ  حیضوت 
، دش یتنایخ  بکترم  وا  دوب ، زاوها  رازاب  ِبقارم  ّیلوتم و  همره ، نبا 
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: تشون زاوها  مکاح  داّدش » نب  ۀعافر   » يارب نومضم  نیا  هب  ياهمان  ًاروف  دیسر ، مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  يو  تنایخ  ربخ  هک  یماگنه 
همه نک و  ینادنز  ار  وا  مدرم ، قوقح  رطاخ  هب  ینکیم ، لزع  رازاب ، تیلوئـسم  زا  ار  همره ) نبا   ) ًاروف دیـسر ، تتـسد  هب  ماهمان  هک  یتقو  »

. دننادب ارم  رظن  ات  نک  شرازگ  تتسد ، ریز  نادنمراک  همه  هب  ار  مکح  نیا  دنیوگب . دنراد ، یتیاکش  رگا  ات  امن  ربخ  اب  راک  نیا  زا  ار 
راک زا  ار  وت  هجو  نیرتدـب  هب  مه  نم  دـش و  یهاوخ  كاله  ادـخ  دزن  ّالا  دوش و  هاتوک  تلفغ و  دـیابن  همره ) نبا   ) هب تبـسن  راک ، نیا  رد 

. ینک یهاتوک  راک ، نیا  رد  هک  نیا  زا  مهدیم  هانپ  ادخ  هب  ار  وت  و  منکیم ، رانکرب 
وا زا  یـسک  رگا  سپ  نادرگب ، رازاـب  رد  ار  وا  نزب و  وا  رب  هناـیزات  جـنپ  یـس و  نک و  جراـخ  نادـنز  زا  ار  وا  هعمج ، ياـهزور  هعاـفر ! يا 

، زادرپب همره ) نبا   ) لام زا  ار  وا  قح  تقو ، نآ  هدب ، مسق  ار  شدهاش  وا و  دروآ ، دهاش  اب  یتیاکش 
وا يارب  رگا  روآ و  رد  شیاپ  زا  ار  ریجنز  زامن  ماگنه  طقف  نزب ، ریجنز  شیاپرب  نادرگرب و  نادنز  هب  ار  وا  يراوخ  اب  هتـسب و  تسد  سپس 
وا هب  ار  تاجن  قیرط  همصاخم و  هار  دوش و  لخاد  وا  رب  هک  هزاجا  مه  یسک  هب  وشن و  عنام  دندروآ ، یندیـشوپ  ای  یندیـشون و  یندروخ و 

ینزیم و ار  سک  نآ  دـنیبیم  ررـض  نآ  زا  یناملـسم  هک  هداد  دای  وا  هب  يزیچ  نادـنز  رد  یـسک  هک  دیـسر  شرازگ  وت  هب  رگا  دزومایب و 
. دوش نامیشپ  دوخ  لمع  زا  دنک و  هبوت  ات  ینکیم  ینادنز 

نیا رد  هک  یـشاب  كانمیب  شناج ، يارب  هک  نآ  رگم  ار ، همره ) نبا   ) زا ریغ  روایب  نادنز  طایح  هب  حیرفت  يارب  ار  ناینادنز  همه  هعافر ! يا 
ینزیم و شندب  رب  قّالـش  جنپ  یـس و  زور ، یـس  ره  دراد  یندب  تردق  رگا  يروآیم ، نادنز  نحـص  هب  رگید  ناینادـنز  اب  ار  وا  تروص 

[. 44 .« ] نک عطق  ار  همره ) نبا   ) قوقح نک و  شرازگ  مه  ار  وا  نیشناج  مان  سیونب و  نم  يارب  ار  هیضق 

همذ لها  تراجت  هب  هجوت 

ار اهزرم  هکلب  تسا  هدوبن  روشک  کی  قطانم  اهرهش و  نیمزرـس و  کی  لخاد  هب  دودحم  نونک ، ات  نیـشیپ  راگزور  زا  اهالاک  دتـس  داد و 
. دنارتسگیم زین  میلاقا  رگید  رد  ار  دوخ  هنماد  دیدرونیم و  رد  مه 

هنیـس دـندیدرونیم و  رد  ار  رطخُرپ  زارد و  رود و  ياـههار  دوخ  روشک  نوگاـنوگ  ياـهزاین  نیمأـت  يارب  شوکتخـس ، نیما و  ناـناگرزاب 
. دننک لقتنم  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  ار  ییاهالاک  ات  دنفاکشیم  ار  اهایرد 

طباور دـندوبن ، مه  یناملـسم  شیک  رد  هک  یناسک  اـب  ناناملـسم  یتح  تشاد و  دوجو  ناـیجراخ  اـب  یتراـجت  نینچ  زین  مالـسا  ردـص  رد 
. دنتشاد يراجت 

يداصتقا قنور  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هریـس  شور و  زا  يوریپ  هب   ) ترـضح نآ  هک  مینیبیم  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  هریـس  رد 
هب هکلب  دومرفیمن  عنم  ار  نانآ  اب  يداصتقا  هطبار  تراجت و  دادیم و  تیمها  دندرکیم ، یگدـنز  مالـسا  هزوح  رد  هک  مه  ناناملـسم  ریغ 
زا یکی  يارب  ترضح  نآ  هک  نانچ  دننک ، یگدیسر  نانآ  یتراجت  یتعارز و  يداصتقا و  روما  هب  هک  دادیم  روتسد  مه  دوخ  نارازگراک 

: تشون يراصنا » بعک  نب  ۀظرق   » مان هب  دوخ  نارازگراک 
اجنآ رد  ار  نانآ  تشا و  هدـشرپ  کشخ و  هک  دناهتـشاد  يرهن  ناشیاهنیمز  رد  دـناهتفگ ، وت  يرادـنامرف  هزوح  زا  هّمذ ، لـها  زا  ینادرم  »
تسا نآ  زا  رتبوبحم  دنوش ، دابآ  رگا  مدوخ  ناج  هب  هک  امن  دابآ  نک و  حالصا  ار  رهن  نآ  سپس  رگنب و  اهنآ  راک  رد  وت  سپ  تسا ، يدابا 

[. 45 .« ] دننامزاب تسا  تکلمم  حالص  هب  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ای  دندرگ  ناوتان  دننک و  چوک  هک 

یلع ماما  هاگدید  زا  يزرواشک 

. دنیاهنآ نیرتّرثؤم  یعامتجا ، یگدنز  رد  هعماج و  تاقبط  زا  یمهم  هقبط  نازرواشک ،
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نیا زورما  هک  نانچ  دـندادیم ، لیکـشت  ار  هعماج  لقث  زکرم  دـندوب و  تاقبط  نیرتعیـسو  نازرواشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  راـگزور  رد 
. دنراد هدهع  رب  نارگراک  ار  شقن 

. تساسرف تقاط  تخس و  ياهلغش  هلمج  زا  يزرواشک  نوگانوگ ، لغاشم  نایم  رد 
. دناشالت رد  يزرواشک  مزال  رازبا  ندرک  مهارف  رد  هناخ  رد  ای  هعرزم و  رد  هزور  همه  لاس ، لوط  رد  نانآ 

ات دـشاب  رادـیب  هتـسویپ  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا ، لماوع  نیا  ریـسا  وا  تقیقح  رد  تسا و  یعیبط  لماوع  تدـعاسم  ورِگ  رد  يزرواـشک  راـک 
، دنک لمع  یئایفارغج  لماوع  تسیز و  طیحم  طیارش  اب  بسانتم 

رب دریگ و  رایتخا  رد  هاوخلد  هب  ار  تعیبط  ناهج  ياههدیدپ  دناوتیمن  دراد  یگتـسب  رـصانع  لماوع و  نیا  هب  وا  راک  تشونرـس  یتقو  اریز 
. دروآ دهاوخ  راب  هب  وا  يارب  ینیگنس ، ياهنایز  راک ، رد  یتسس  یهّجوتیب و  نیرتکچوک  دوش ، هریچ  نانآ 

: دیامرفیم يزرواشک  زا  تیامح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ور  نیا  زا 
َُحلْصَی ْنَأ  وُجَْرت  اَِمب  ْمُْهنَع  َْتفَّفَخ  ٌشَطَع ، اَِهب  َفَحْجَأ  َْوأ  ٌقَرَغ ، اَهَرَمَتْغا  ٍضْرَأ  ََۀلاَحِإ  َْوأ  ٍۀَّلَاب ، َْوأ  ٍبْرِش  َعاَطِْقنا  َْوأ  ًۀَّلِع ، َْوأ  ًالَِقث  اْوَکَـش  ْنِإَف 

؛ ْمُهُْرمَأ ِِهب 
َنْـسُح َِکباَلِْجتْـسا  َعَم  َِکتَیَالِو ، ِنِییَْزتَو  َكِداَِلب ، ِةَراَمِع  ِیف  َْکیَلَع  ِِهب  َنوُدوُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإَف  ْمُْهنَع ، َۀَنوُؤَْملا  ِِهب  َْتفَّفَخ  ٌءْیَـش  َْکیَلَع  َّنَلُْقثَی  َالَو 

، ْمِهِیف ِلْدَْعلا  ِۀَضاَِفتْسِاب  َکِحُّجَبَتَو  ْمِِهئاَنَث ،
ندـش بارخ  ای  ناراب ، یمک  ای  اههمـشچ ، بآ  ندـش  کشخ  ای  یگدز ، تفآ  ای  تاـیلام ، ینیگنـس  زا  دـندرک ، تیاکـش  مدرم  رگا  سپ  »
جارخ رد  نداد  فیفخت  زگره  و  دریگ ، ناماس  ناشروما  ات  هد  فیفخت  ینازیم  هب  تایلام  نتفرگ  رد  یلاسکـشخ ، اـی  اهبالیـس ، رد  نیمز 

ار وـت  تـّیعر  و  دراد ، شقن  وـت  ياـهتیالو  نتـسارآ  و  وـت ، ياهرهـش  یناداـبآ  رد  هـک  تـسا  ياهتخودـنا  نآ ، اریز  دزاـسن  نارگن  ار  وـت 
[. 46 .« ] دش یهاوخ  دونشخ  مدرم  نایم  تلادع  شرتسگ  زا  وت  و  دنیاتسیم ،

لغـش نیا  هب  ار  دوخ  فیرـش  رمع  زا  ینایلاس  دوب و  دـنمقالع  رایـسب  یگدـنزاس  دـیلوت و  راک و  و  يزرواـشک ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
نیمز و ینادابآ  لوصحم و  دیلوت  هب  اهرازتشک  عرازم و  رد  دندرک ، بصغ  ار  وا  ّقح  هک  یلاس  جـنپ  تسیب و  نارود  رد  دـنارذگ ، فیرش 

. تشاد لاغتشا  نادنمزاین  يارب  هاچ  رفح 
هب هک  تسا  هدش  دراو  يراکتخرد  يزرواشک و  هب  قیوشت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هریـس  زا  يدایز  ثیداحا  ربتعم ، ییاور  ياهباتک  رد 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب 
: دیامرفیم ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1

: ٌۀَسْمَخ َْقلَْخلا  َشِیاَعَم  َّنِا 
 … ِتاَقَدَّصلا َو  ِةَراَجْإلا  َو  ِةَراَجِّتلا  َو  ِةَراَمَْعلا  َو  ِةَراَمْإلَا 

: یلاَعَت ُُهلوُقَف  ِةَراَمَْعلا  ُهْجَو  اَّمَا  َو 
[. 47 « ] اَهیف ْمُکَرَمْعَتْسا  َو  ِضْرْألا  َنِم  ْمُکَأَْشنأ  َوُه  »

اَّمِم َِکلذ  َلَکاَش  اَم  َو  ِتاَرَمثَّلا  َو  ِّبَْحلا  َنِم  ِضْرْألا  َنِم  ُجُرْخَی  اَِمب  ْمِهِِـشیاَعَِمل  ًابَبَـس  َِکلذ  َنوُکَِیل  ِةَراَمَْعلِاب ، ْمُهَرَمَا  ْدَـق  ُهَّنَا  ُهَناَْحبُـس  اَـنْمَلْعَأَف 
ِْقلَْخِلل ًاِشیاَعَم  ُهَّللا  ُهَلَعَج 

: دننکیم نیمأت  هار  دنچ  زا  ار  دوخ  شاعم  مدرم  »
 … تاقدص هراجا و  تراجت ، يزرواشک ، ینارمُع و  ياهراک  یتلود ، ياهتُسپ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  يزرواشک ، اّما 
. تسا هدرک  توعد  يدابآ  نارمع و  هب  دروآ و  دیدپ  ار  امش  هک  تسوا 
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زا نآ  تالوصحم  تسا و  يزرواشک  هک  هار  نیرتهب  ات  تسا ، هدرک  رما  نیمز  یناداـبآ  نارمع و  هب  ار  اـهناسنا  ور  نآ  زا  لاـعتم  دـنوادخ 
[. 48 .« ] دیامن شاعم  نیمأت  تسا ، اههویم  تابوبح و  تّالغ ، لیبق 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
 … ًاْریَخ َنیحَّالَِفب  یِصُوی  ُُبتْکَی  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُملاُریمأ  َناک 

[. 49 …  « ] دومنیم ار  نازرواشک  شرافس  شنادنمراک  لامع و  هب  هشیمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  »
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  - 3

هَّللا ُهَدَْعباَف  َرَقَْتفا  َُّمث  ًاباُرت  َو  ًاَءام  َدَجَو  ْنَم 
[. 50 .« ] تسا هدنام  بقع  ریقف و  نیا ، دوجو  اب  دراد و  دعتسم  كاخ  بآ و  هک  یسک  نآ  داب ، مورحم  رود و  تداعس  یتخبشوخ و  زا  »

: دیامرفیم مه  هغالبلاجهن  رد  - 4
ِِمئاَهَْبلا َو  ِعاَِقْبلا  ِنَع  یَّتَح  َنُولُوئْسَم  ْمُکَّنِاَف 

[. 51 « ] نایاپراهچ اهنیمزرس و  هب  تبسن  یتح  دیلوئسم  امش  »
: هک تسا  هدش  دراو  يرگید  ثیدح  رد  - 5

ْضَرْألا جِرْخَتْسَی  َو  ِّرُْملِاب  ُبِرْضَی  نینِمْؤُْملاریمأ  َناک 
[. 52 « ] درکیم جارختسا  ار  نیمز  لد  رد  هتفهن  ياهتمعن  دزیم و  لیب  مالسلا  هیلع  یلع  »

. دوش دابآ  اهنیمزرس  هلیسو ، نیدب  ات  تشاد  صاخ  یمامتها  تانق ، رفح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 6
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رفح یتانق  اج  نآ  رد  ترـضح  نآ  تشاذـگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  لافنا )  ) زا ینیمز  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »
. داهن ُعبنَی )  ) ار اجنآ  مان  مالسلا  هیلع  ماما  دزیم ، هراّوف  رتش  ندرگ  نوخ  نوچمه  نآ ، بآ  هک  درک 

دش اجنآ  یلاها  مشچ  ینشور  طاشن و  هیام  تانق ، نیا  ناوارف  بآ 
. داد تراشب  تمدخ ، نیا  قیفوت  تهج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نانآ  زا  يدرف  یتقو 

: دومرف خساپ  رد  ترضح 
زگره مه  منادنزرف  درادن و  ار  نآ  بآ  شورف  قح  یـسک  دنرذگیم ، اجنیا  زا  هک  تسا  ینارذگهر  ادخ و  هناخ  نارئاز  فقو  تانق  نیا  )

[. 53 .« ] دنربیمن ثاریم  هب  ار  نآ 
: دیسرپ دید ، امرخ  هتسه  [ 54 « ] قَسَو  » کی مالسلا  هیلع  یلع  دزن  يدرم  - 7

؟ تسیچ امرخ  هتسه  همه  نیا  ندرک  عمج  زا  دوصقم 
: دومرف

.« دش دهاوخ  امرخ  تخرد  یهلا ، نذا  هب  اهنیا  همه  »
[. 55 . ] درک فقو  ار  نآ  دمآ و  دیدپ  یناتسلخن  تشاک و  ار  اههتسه  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : يوار 

نارگراک قوقح  یلع و  ماما 

، تسا يرگراک  راک و  هلئسم  ناهج ، زورما  زورید و  داصتقا  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی 
زا هنوـمن  کـی  هب  طـقف  اـم  هک  دـناهدومرف ، دزـشوگ  ار  لـئاسم  هدرک و  هّجوـت  ّمهم  ود  نیا  هب  يدّدـعتم  دراوـم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

. مینکیم هراشا  ناشیا  ياهشرافس 
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: دنکیم لقن  دوخ  دانسا  اب  یسوط  خیش 
، ُلَئُْسی ٌفوُفْکَم  ٌْخیَش  َّرَم 

؟ اذه اَم  مالسلا : هیلع  ْنینمؤملاریمأ  َلاَقَف 
. ٌِّیناَرْصَن ْنینِمْؤُْملاریمأ ، اَی  اُولاق :

ِلاَْملا ِْتَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  اوُقِْفنَا  ُهوُُمتْْعنَم ؟ َزَجَع  َو  َُربَک  اَذِاَف  ُهوُُمْتلَمْعَتِْسا  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  نینمؤملاریما  َلاقف 
: دومرف نینمؤملاریما  درکیم ، یئادگ )  ) لاوئس مدرم  زا  تشذگیم و  انیبان  يدرمریپ  »

)؟ هچ ینعی  یئادگ  ( ؟ تسیچ نیا 
. یحیسم تسا  يدرم  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ :

ناوتاـن هدـش و  ریپ  هک  نونکا  تسا ،) هدرک  يرپـس  راـک  رد  ار  شا  یناوج  ینعی  ، ) دـیاهدرک راداو  راـک  هب  یناوـج  رد  ار  درم  نیا  دوـمرف :
! دیاهتخاس شمورحم  شاعم  زا  تسا ، هتشگ 

[. 56 .« ] دیزادرپب لاملا  تیب  زا  ار  وا  یگدنز  هنیزه 
دنوش طقاس  تشیعم  زا  دـیابن  دـندش ، ناوتان  رگا  هک  تسا  نارگراک  هرابرد  یمالـسا  مکح  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شیاـمرف  نیا 

. دندرگ نیمأت  لاملا  تیب  زا  دیاب  هکلب 
. تسا هدش  نایب  شیپ  لاس  رد 1400  هک  تسا  نارگراک  قوقح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  قیمع  هّجوت  زا  ياهنومن  نیا 

یناسنا ار  وا  دناهتسیرگن و  یتفگش  بّجعت و  اب  اههنیمز  همه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانخـس  هب  ناهج  هتـسجرب  نارکفتم  نادنمـشیدنا و 
. تسا هدرکیم  یگدنز  شیوخ  نامز  زا  رتولج  لاس  نارازه  هک  دناهدرک  فیصوت 

اهنرق مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما  تسا ، هداد  نت  رابجا  هب  رگراک » قوقح   » هلئـسم هب  هک  تسا  نرق  کی  دودح  دیاش  زورما  نّدـمتم  يایند 
. تسا هتفگ  نخس  رگراک  راک و  قوقح  زا  شیپ 

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا 
: دومرفیم ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  یلع  مدینش 

. ْرَْجتَْملا َُّمث  َهْقِْفلَا  ْرَْجتَْملا ، َُّمث  َهْقِْفلَا  ْراَّجُّتلا ! َرَشْعَم  اَی 
، ِۀَقَدَّصلِاب ْمُکَناَْمیَا  اُوبُوش  ِءاَفَّصلا ، یَلَع  ِلْمنَّلا  ِبیبَذ  ْنِم  یفْخَأ  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  یف  َابِّرِلل  ِهَّللاَو 

َّقَْحلا یَطْعَا  َو  َّقَْحلا  َذَخأ  ْنَم  َِّالا  ِراَّنلا ، یف  ُرِجاَفلا  َو  ٌرِجاَف  ُرِجاَّتلا 
نتفر هار  زا  رتیفخم  تّما ، نیا  رد  ابر  دـنگوس ! ادـخ  هب  تراجت ، هاگنآ  هقف  تسخن  تراجت ، هاگنآ  هقف  تسخن  ناناگرزاب ! تعامج  يا  »

. تسا گرزب  ياهگنس  هتخت  يور  رب  هچروم 
.« دـهدب ار  قح  دریگب و  ار  قح  هک  سک  نآ  رگم  خزود ، شتآ  رد  رجاف  رجاف س و  رجات ، دـیزیمآ . رد  هقدـص  نداد  اب  ار  ناتیاهدـنگوس 

[. 57]

« هغالبلا جهن  هاگدید  زا   » فقو رد  ییارگ  لادتعا 

ایند هب  تبسن  توافتم  ياههاگدید 

یئافکدوخ راک ، رازبا  هیامرس و  دیلوت ، راک و  ایند ، لاوما  ایند و  هب  تبسن  یتوافتم  ياههاگدید  نونک  ات  مالسا  روهظ  نیزاغآ  ياهزور  زا 
. دندیشوک نآ  موادت  رد  دنتفر و  ار  شیوخ  صاخ  هار  مادک  ره  و  تسا ، هتشاد  دوجو  یگدنزاس  و 
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هیامرـس و لام و  ار  نانآ  دوجو  همه  هک  دندرک  رکف  هرقن  الط و  ياههّکـس  نتـشابنا  هب  دنتـسب و  لد  هیامرـس  يروآ  عمج  هب  ردقنآ  یخرب 
هلـصاف نامیا  مالـسا و  زا  اهشزرا  خسم  اب  دندرک و  ادف  ار  دوخ  یناسنا  یقالخا ، ياهشزرا  همه  و  دوب ، هدرک  رپ  هرقن  الط و  قَرب  قْرَز و 

ثرا هب  ِيالط  ِشمِـش  زور ، نآ  یئادـتبا  لئاسو  رَبَت و  اب  هنوگچ  هک  دوب  نیا  اههثرو  نادـنزرف و  ّمهم  لکـشم  ناـشگرم  زا  سپ  دـنتفرگ و 
. دننک میسقت  ار  هدنام 

هیامرـس و لوپ و  هب  زیچ  همه  رد  یـسایس و  یعامتجا و  طباور  رد  هداوناخ ، قالخا  رد  ینمـشد ، یباـی و  تسود  رد  قـالط ، جاودزا و  رد 
. دندرکیم رکف  رز  ياههّکس 

تشد رد  هّللادیبع ، ناهدنامرف  ات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  فص  زا  مالـسا ، خیرات  ياج  همه  رد  دارفا  زا  هتـسد  نیا 
: هک دنروخیم  مشچب  البرک ،

؛ يویند ياههیامرس  دوب و  لوپ  اهنآ  زیچ  همه 
؛ يّدام ياهشزرا  دوب و  الط 

؛ یگدز هافر  دوب و  ایند 
؛ دندرکیم رکف  ادخ  هب  هن 

؛ دنتشاد هّجوت  يّدام  ياهشزرا  هب  هن  و 
؛ دندرکیم رورت  ار  ینامسآ  ناربمایپ  دنتفرگیم و  لوپ 

. دندرکیم تکرش  اروشاع  زور  رد  هّیما  ینب  تیانج  رد  دنتفرگیم و  لوپ 
هداوناخ و دوخ و  اـت  دـننکیم  رکف  لاوما  يروآ  عمج  هب  اـهنت  اـهیتسرپ  دوخ  موادـت  رد  هک  تسا  ناـیرَج  رد  هراومه  يرّکفت  زرط  نینچ 

، دنهد رارق  تمعن  زان و  رد  ار  دوخ  نادنزرف 
، دننکیمن رکف  یعامتجا  قافنا  راثیا و  هب  دنشیدنایمن ، نارگید  هب 

دنرادن یهّجوت  ناگدنیآ  نارگید و  هافر  لاوما و  فقو  هب 
. دنهاوخیم دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  یتسرپدوخ ، يرگن و  دوخ  موادت  رد  و 

: دیامرفیم دهدیم و  تراشب  مّنهج  كاندرد  باذع  هب  ار  مدرم  زا  هتسد  نیا  نآرق 
ٍمیلَا ٍباَذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اَهَنوُْقُنیالَو  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیذَّلا  َو 

[. 58 .« ] ِهد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  نانآ  دنیامنن ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دننک و  هریخذ  هرقن  الط و  هک  یناسک  »
، مالسا نیزاغآ  ناراگزور  رد 

، درک ضوع  ار  اهنآ  تسرپ  دوخ  ياهلد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهدومنهر  هن 
، داد ناکت  ار  اهنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یلمع  هریس  هن  و 

، دندیسرت یهلا  باذع  تایآ  زا  هن  و 
. دش رادیب  ناشنادج  ناتسدیهت و  يرادن  رقف و  یمالسا و  هعماج  تالکشم  هن  و 

دندرک رکف  زور  نآ  ياهيراتفرگ  هب  هن 
. دندومن یهّجوت  مالسا  هدنیآ  ناگدنیآ و  هب  هن  و 

یگدنزاس ساّسح  نارود  رد  و  گنج ، ینارحب  طئارش  رد  هک  تسایند  لاوما  ناشداعم ، ادخ و  ایند و  نید و  مدرم ، زا  هتسد  نیا  زین  زورما 
. دنشیدنایم يرورض  لئاسو  رابنا  راکتحا و  هب  طقف  گنج ، زا  سپ 

. دننکیم لمع  لّوا  هورگ  لباقم  هطقن  تسرد  مدرم  زا  مّود  هتسد 
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، تسا یتفگش  ياج  هک  دنهدیم  جاور  ار  یگنهرف 
، دنیوگیم نخس  ایند  كرت  زا 

، دنربیم لاوئس  ریز  ار  يزاس  زاب  یگدنزاس و  شالت و  راک و 
، دننکیم هیصوت  ار  يرادن  رقف و 

دنناسانشیم شزرا  ار  یتسدیهت  یئادگ و  یقالخا ، رظن  زا  و 
. دنرادن تشیعم  یئادتبا  لئاسو  هّیهت  هافر و  یگدنز و  هب  یهّجوت  و 

، دننکیمن رکف  دوخ  نادنزرف  دوخ و  هداوناخ  دوخ و  هدنیآ  هب 
دنرادن دیلوت  يارب  ياهمانرب  یئافکدوخ و  يارب  یحرط 

. دننزب اپ  تشپ  ایند  رهاظم  همه  زیچ و  همه  هب  دنهاوخیم 
، دندیدیم ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگدنز  هکنیا  اب 

، دوب نانآ  يور  شیپ  رد  ادخ  لوسر  باحصا  یگدنزاس  دیلوت و  راک و  حلص و  گنج و  جاودزا و  و 
. دننک تکرح  ادخ  لوسر  هدش  مالعا  یگدنز  بوچراهچ  رد  تسرد  و  دنیامیپب ، لادتعا  هار  دنتسناوتن  اّما 

هعماج يارب  ار  يرگید  تالکشم  دوب  هدرک  تیارس  اهنآ  هب  ّتیحیسم  رد  دوجوم  ّتینابهر  نیضاترم و  زا  هک  یفارحنا  تارّکفت  زا  هنوگنیا 
. دروآ دیدپ  یمالسا 

، دریگب دناوتیمن  زین  ار  هعماج  ناتسدیهت  ءارقف و  تسد  دشاب ، هّجوت  یب  دیلوت  راک و  ایند و  ِلام  هب  هک  یسک  تسا  یعیبط 
زین مدرم  زا  هتـسد  نیا  هب  میرک  نآرق  هک  دروخیمن  زین  هعماج  دردـب  زگره  دـشاب ، يّدـج  تالکـشم  راـچد  دوخ  تشیعم  رد  هک  سکنآ 

: دیامرفیم هک  دنرادرب ، طیرفت  زا  تسد  ات  دهدیم  دومنهر 
اَْینُّدلا َنِم  َکَبیصَن  َْسنَت  الَو 

[. 59 ( ] نکن شومارف  ار  ایند  زا  دوخ  هرهب  مهس و  ناسنا  يا  )
یلمع هریس  هن  و  داتفا ، رگراک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهدومنهر  هن  ار  لدرامیب  هورگ  نیا  ناشیرپ  راکفا  فرحنم و  حور 

. دیدرگ ناشهار  غارچ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر 
كرات دنـشیدنایمن و  راثیا  قافنا و  هب  دـنریگیمن و  ار  ناتـسدیهت  تسد  دـنروخیمن و  هعماج  دردـب  لاوما  زنک  اب  رگن  دوخ  ناتـسرپایند 

، دنناوتان قافنا  يریگتسد و  زا  هک  دنوریم  ار  زودنارز  ناتـسرپ  لام  يرگندوخ  یتوافت و  یب  هار  نامه  تسرد  زین  هدزاو  لبنت و  ياهایند 
. دنرادن ار  یعامتجا  تالکشم  ندرک  فرطرب  تردق  و 

. دنریگ رارق  یگدنزاس  دیلوت و  طخ  رد  دنناوتیم  هن  دنیامن و  فقو  ای  دننک  راثیا  هک  دننکیم  دیلوت  ار  یلام  هن 
: دنسرپیم هورگ  ود  نیا  زا  یتقو 

؟ دیسانشیم هعماج  ناتسدیهت  ناگدنامرد و  يارب  یّلح  هار  هچ  يرگندوخ ، موادت  رد  ود  ره  امش 
؟ درک فرطربار  يداصتقا  تالکشم  رقف و  دیاب  هنوگچ 

؟ تسیچ يداصتقا  ياهیتلادعیب  يداژن و  تاضیعبت  اب  هلباقم  هار 
؟ دیشیدنایم هنوگچ  نافعضتسم  ناگدنامهار و  رد  ءارقف و  نامیتی و  هدنیآ  هب  تبسن  و 

. دنهدیمن هئارا  یتسرد  خساپ  هنوگچیه 
اهتناها عاونا  ازـسان و  شُحف و  داب  هب  ار  رگیدـکی  اهنت  ابیز  ياهرثن  رد  فورعم ، ياهرعـش  رد  یعاـمتجا ، ياـهتاقالم  رد  هورگ  ود  نیا 

! چیه رگید  دننکیم و  داقتنا  هتفرگ و 

یمالسا داصتقا  یلع و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فورعم  ثیدح  ساسأ  رب  هورگ  ود  ره  و 
[. 60 .« ] تسین ناملسم  دنکن  رای  ار  وا  دراد و  کمک  ياضاقت  ناناملسم  زا  یناسنا  دونشب  یسک  »

یعامتجا ياههورگ  اب  دوخرب  شور 

هراشا

ایند و دیاب  هک  دهدیم  روتـسد  دراد و  هنایارگ  عقاورظن  ترخآ ، ایند و  هب  تبـسن  و  تسا ، یئارگ  لادـتعا  ترطف و  نید  مالـسا  نید  نوچ 
، تسارس نآ  یّقرت  نابدرن  ترخآ و  هعرزم  ایند  هک  دوشن  يرگید  يادف  یکیو  درک ، نادابآ  ار  ترخآ 

. ددرگیم نومنهر  ار  هنایم  میقتسم و  ناسآ و  هار  دنکیم و  دروخرب  يویند  هیامرس  لاوما و  ایند و  هب  تبسن  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  اب 
، دندرکیم دروخرب  هورگ  ود  ره  اب  زین  ام  موصعم  ناربهر 

، دنریگ هلصاف  یتسرپ  ایند  یگدز و  هافر  زا  هک  دندادیم  زردنا  ار  رگن  دوخ  ناتسرپ  ایند 
: هک دندادیم  رادشه  ایند  ِكِرات  هب  و 

ِنیّدلا ِیف  َۀَِّیناَبْهُر  ال 
( درادن دوجو  ایند  كرت  مالسا  رد  )

: دومرف هک  دنکیم  یفّرعم  یحیسم  نافرحنم  زا  یخرب  یعارتخا  تعدب  ار  ایند  كرت  ّتینابهر و  زین  میرک  نآرق  و 
ْمِْهیَلَع اَهاَْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبِا  ًۀَِّیناَبْهُر  َو 

[. 61 .« ] میاهتشادن اور  نانآ  رب  ام  هک  یتروص  رد  دنتشاذگ ، تعدب  ناشدوخ  ار  ایند  كرت  »
: هک دندرکیم  تیاده  ار  لّوا  هورگ 

فراصم يارب  یئاهنت  هب  دـنروآیم  تسدـب  لالح  ياههار  زا  ار  هچنآ  دـنروایب و  يور  لاوما  دایدزا  هیامرـس و  دـیلوت  هب  مارح  ياههار  زا 
. دنزاسن هریخذ  دوخ  نادنزرف  دوخ و  یصخش 

، دنریگب نارگید  تسد  هکلب 
، دنزادرپب ار  هّیعرش  قوقح  و 

، دنهدب ار  لاوما  سمُخ 
، دنناسرب نادنمتسم  ءارقف و  هب  ار  لاوما  ةاکز 

، دنشاب ناسحا  ریخ و  لها 
ياراد و  دنـشخب ، قّقحت  ار  یعامتجا » تلادـع   » يداصتقا راثیا  فقو و  اب  و  دـننک ، فقو  قح  ناـبحاص  يارب  ار  دوخ  لاوما  زا  يرادـقم  و 

: دورس نیریش  يدعس  هک  دنشاب  تدحو  یگتسبمه و  حور 
دنراک رد  کَلَف  دیشروخ و  هَم و  داب و  ربَا و 

يروَخن تلفغ  هب  يرآ و  فَِکب  ینان  وت  ات 
رادربنامرف هتشگرَس و  وت  رَهب  زا  همَه 

يرَبَن نامرَف  وت  هک  دشابن  فاصنا  طرَش 
: هک دندادیم  رادشه  ار  مّود  هورگ  و 

. دش نومنهر  لامکب  ار  نارگید  دیسر و  لماکت  هب  دوشیمن  ایند  كرت  هعماج و  زا  ندرک  يرود  ییارگ و  اوزنا  اب 
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رابرـس هدرک  فّقوتم  زاین  رقف و  طخ  رد  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  دشوکن  هیامرـس  لالح  دایدزا  دیلوت و  موادـت  رد  دـنکن و  راک  ناسنا  رگا 
. دوشیم هعماج 

هّیفنح دمحم  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دش  دـهاوخ  وا  هداوناخ  وا و  ریگنماد  تافارحنا  دـسافم و  عاونا  هاگنآ  و 
: دسیونیم

: ۀیفنحلا نب  دمحم  هنبال  مالسلا  هیلع  َلاَقَو 
! ِْتقَْمِلل ٌۀَیِعاَد  ِلْقَْعِلل ، ٌۀَشَهْدَم  ِنیِّدِلل ، ٌۀَصَْقنَم  َْرقَْفلا  َّنِإَف  ُْهنِم ، ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َْرقَْفلا ، َْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َّیَُنب ، اَی 

یتسدیهت موش  دروآ  هر 

)؛ درک شرافس  هّیفنح  دمحم  شرسپ  هب  : ) دومرف وا  رب  ادخ  دورد  و 
و دنکیم ، نادرگرس  ار  لقع  و  صقان ، ار  ناسنا  نید  رقف ، انامه  هک  ربب ، هانپ  ادخ  هب  رقف  زا  مکانـساره ، وت  رب  یتسدیهت  زا  نم  دنزرف ! يا  »

.« تسا ینمشد  لماع 
: هک دمانیم  گرزب  گرم  ار  رقف  هغالبلاجهن ، تمکح 163  رد  و 

ُرَبکَالا ُتوَمْلا  ُْرقَْفلَا 
[. 62 ( ] تسا گرزب  گرم  رقف  )

اب دـننک و  رکف  ناتـسدیهت  ارقف و  هب  هیامرـس ، دایدزا  دـیلوت و  زا  سپ  لّوا  هورگ  دـندرگ و  زاب  یگدـنزاس  دـیلوت و  ّطخ  هب  مّود  هورگ  رگا 
فرط رب  اـهيرباربان  دوشیم و  لـح  نیملـسم ، یعاـمتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـنروایب ، يور  فـقو  ةاـکز و  هب  یهلا  قوـقح  تخادرپ 

. ددرگیم
لبمس يرگید  یگدز و  هافر  يراد و  هیامرس  لبمس  یکی  هک  ردارب  ود  اب  دش  هرصب  دراو  یتقو  لمج  گنج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. درک دروخرب  ود  ره  اب  دوب  ۀّینابهر  گنهرف  ایند و  كرت 
: دومرف دید  ار  وا  تعسو  رپ  لّلجم و  رایسب  هناخ  یتقو  یثراح  دایز  نبءالع  لزنم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ َجَوْحَأ َْتنُک  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَْهَیلِإ  َْتنَأَو  اَْینُّدلا ، ِیف  ِراَّدلا  ِهِذه  ِۀَعِِسب  ُعَنْصَت  َْتنُک  اَم 
[. 63 .« ] يرتدنمزاین نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاح  رد  ینکیم ؟ هچ  ایند  رد  عیسو  هناخ  نیا  اب  »

: هک داد  دومنهر  هاگنآ 
. َةَرِخْآلا اَِهب  َْتغََلب  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  اَهَِعلاَطَم ، َقوُقُْحلا  اَْهنِم  ُِعلُْطتَو  َمِحَّرلا ، اَهِیف  ُلِصَتَو  َْفیَّضلا ، اَهِیف  يِْرقَت  َةَرِخْآلا : اَِهب  َْتغََلب  َْتئِش  ْنِإ  یََلبَو 

يراکوکین اب  نادنواشیوخ  هب  ینک ، ییاریذپ  ار  نانامهم  عیسو  هناخ  نیا  رد  یـسرب ! ترخآ  هب  هناخ  نیمه  اب  یناوتیم  یهاوخب  رگا  يرآ 
. تخادرپ یناوتیم  زین  ترخآ  هب  عیـسو  هناخ  نیمه  اب  وت  هاگنآ  سپ  یناسرب ، قح  نابحاص  هب  تسا  وت  ندرگ  رب  هک  یقوقح  و  يدـنویپب ،

[. 64]
: دننام يزاس  راومه  ار  تشهب  هار  يزادرپب و  ار  یهلا  قوقح  ناوتیم  گرزب  هناخنیمه  اب  هچرگ 

فیّضلااهیف يْرقَت  ندرک …  يرادنامهم  فلا -
مِحَّرلا اَهیف  ُلِصَت  نادنواشیوخ …  اب  محر  هلص  ب -
قوقحلا اهنَم  ُِعلُطتو  نارگید …  قوقح  نتخادرپ  ج -

ایند كرت  هب  هنایارگ  یفنم  هک  دایز  نب  مصاع  شردارب  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  داـیز  نب  ءـالع  هناـمیکح ، ياـهدومنهر  نیا  زا  سپ 
: هک درک  تیاکش  دوب  هدروآ  يور 
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یب دوخ  نادـنزرف  تشیعم  هب  تبـسن  درادـن و  دـیلوت  راک و  دـنکیم ، تدابع  طقف  هتفر  اـههوک  اـهنابایب و  هب  دریگیم و  شود  رب  یئاـبع 
. تسا توافت 

: دومرف وا  هب  باطخ  دش  سلجم  دراو  یتقو  دندروآ ، ار  وا  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما 
ُنَوْهَأ َْتنَأ  اَهَذُخَْأت !؟ ْنَأ  ُهَرْکَی  َوُهَو  ِتاَبِّیَّطلا ، ََکل  َّلَحَأ  َهَّللا  يََرتَأ  َكََدلَوَو !؟ َکَلْهَأ  َتْمِحَر  اَمَأ  ُثِیبَْخلا ! َِکب  َماَهَتْسا  ِدََقل  ِهِسْفَن ! َّيَدُع  اَی 

! َِکلذ ْنِم  ِهَّللا  یَلَع 
! َِکلَکْأَم َِۀبوُشُجَو  َکِسَْبلَم  ِۀَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َلاَق :

! ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ، َلاَق :

ایند كرت  رکفت  اب  دروخرب 

؟ ینکیمن محر  تنادنزرف  نز و  هب  وت  ایآ  هدرک ، تنادرگرس  ناطیش  شیوخ ، ناج  کنمشد  يا 
زا رت  کچوک  ادخ  ربارب  رد  وت  ینک ؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  وت  درادن  تسود  اّما  هدرک  لالح  ار  شاهزیکاپ  ياهتمعن  دنوادخ  هک  يرادنپیم  وت 

. دنک راتفر  وت  اب  هنوگنیا  هک  ینآ 
؟ يربیم رسب  راوگان  ياذغ  نآ  و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ ، مصاع  )

:( دومرف ماما 
، يرادـن رقف و  اـت  دـننک ، وسمه  ناوتاـن  مدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدرک  بجاو  قح  ناـیاوشیپ  رب  دـنوادخ  متـسین ، وـت  دـننامه  نم  وـت ، رب  ياو 

. دناشکن نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب  ار  تسدگنت 

یئارگ لادتعا  رد  نینمؤملاریما  هریس 

ّمهم و یمالـسا  تّما  يارب  هک  هچنآ  اـیند  هب  تبـسن  اـهشیارگ  اـهشنیب و  يرـشب ، تواـفتم  راـکفا  ءارآ و  اـههمانرب ، اـهحرط و  ناـیم  رد 
. تسا مالسلا  هیلع  موصعم  ناربهر  يراتفر  ياهوگلا  تسا ، زاس  تشونرس 

یهلا یحو  نآرق و  ساسأ  رب  ام  یعامتجا  يدرف و  موسر  بادآ و  ات  دوش  یبایزرا  یتسردـب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناـماما  مسر  هار و  دـیاب 
. مینامب نوصم  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  ات  ددرگ  میظنت 

شالت و راک و  هب  هراومه  دوخ  اّما  دادیم ، زیهرپ  اوراـن  دـیلوت  يراوخ و  مارح  زا  درکیم و  موکحم  ار  لّوا  هورگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. تخادرپیم دیلوت 

نانوچ بآ  هک  هاگنآ  دیـسر و  بآ  هب  دـنک و  زور  نآ  یمومع  ياـههّداج  راـنک  رد  هنیدـم و  فارطا  هنیدـم و  رد  ار  اـههاچ  مقر  نیرتشیب 
. درکیم فقو  ارنآ  دزیم ، هراّوف  رتش  ندرگ 

. درک دازآ  دیرخ و  ار  هدنب  رازه  دوخ  جنرتسد  اب 
. درک ّلح  ار  دوخ  ياههلاخ  اههّمع و  نکسم  لکشم  دیرخ ، هناخ  هنیدم  نامناخ  یب  ءارقف  يارب  دوخ  یصخش  دمآ  رد  دیلوت و  راک و  اب 

. درک مهارف  یگدنز  لئاسو  هناخ و  شدوخ  نادنزرف  يارب 
: هک دنکیم  تیاده  دیلوت  یگنوگچ  رد  هکلب  دنکیمن  شهوکن  دنراد  دیلوت  راک و  هکنیا  زا  ار  لّوا  هورگ  ینعی 

دنروآ تسدب  هیامرس  لالح  ياههار  زا 
. دنریگب ار  هعماج  تسد  هیامرس ، بسک  زا  سپ  و 

، دنراشفیمن اپ  ادخ  لوسر  ّتنس  رب  هک  تسنادیم  موکحم  زینار  مّود  هورگ 
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. دومن لح  ار  یعامتجا  تالکشم  ناوتیمن  اوزنا  حور  نتشاد  ایند و  كرت  اب  اریز 
. دندرگ یبایزرا  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  مسر  هار و  هریس و  اب  هک  دنراد  دوجو  زین  یمّوس  هورگ 

قاقنا نداد ، هقدص  هب  تبـسن  اّما  دنتـسه  ّقفوم  زین  یگدنزاس  دیلوت و  رد  دنراد و  داقتعا  دیلوت  راک و  هب  هک  دنراد  دوجو  زین  یمّوس  هورگ 
. دنیامیپیم طارفا  هار  دوخ  ياهیئاراد  هناخ و  نیمز و  فقو  راثیا ، و 

: هک دندقتعم 
. درک هریخذ  يزیچ  دیابن  دوخ  يارب  و  میهدب ، نارگید  هب  دیاب  میراد  هچ  ره 

: دنیوگیم هکلب  دننادرگ  يور  مّود  هورگ  نوچ  دیلوت  راک و  زا  هکنآ  هن  دنتوافتیب  یعون  دوخ  نادنزرف  هدنیآ  ایند و  لاوما  ایند و  هب 
. داد ادخ  هار  رد  دیاب  ار  زیچ  همه 

نیمأت زین  ار  دوخ  نادنزرف  هداوناخ و  یگدنز  لمع ، رد  و  دریذپیمن ، ار  رّکفت  نیا  دراد و  اهفرح  زین  هورگ  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنکیم

، دنشابیم نیمأت  وا  جنرتسد  اب  وا  نادنزرف  نانز و  هک  ددنبیم  ورف  ار  اهمشچ  دسریم و  تداهش  هب  یتقو  ماما 
. دنجاتحم نارگید  هب  هن  و  دننکیم ، هیذغت  یمومع  لاوما  لاملا و  تیب  زا  هن 

، تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیلوت  راک و  جنرتسد و  زا  نانآ  يدنلبرس  یئافکدوخ و  هکلب 
؛ تسا دننامه  یب  راثیا  قافنا و  رد  ماما  هک  تسا  تسرد 
؛ دشخبیم ناگنسرگ  هب  ار  دوخ  ياذغ  زور  هنابش  هس  و 

؛ درادیم مّدقم  دوخرب  ار  رد  نارگید  و 
، دناسریم شورف  هب  ءارقف  عفنب  ار  هدش  ثادحا  تاغاب  و 

هک دـنکیم  دوخ  نادـنزرف  نانز و  فقو  ار  ْعَْبنَی  نیمزرـس  تاـغاب  دـشیدنایم ، زین  دوخ  نادـنزرف  ناـنز و  یئاـفکدوخ  لالقتـسا و  هب  اـّما 
. دوش نیمأت  هنادنموربآ  نانآ  یگدنز 

دشورفیم هن  ار  تاغاب  نیا 
دنکیم هیده  هن  و 

، دشخبیم ءارقف  هب  هن  و 
. دنکیم فقو  دوخ  نادنزرف  یگدنز  نیمأت  يارب  هک 

، دنشورفن ار  ناتخرد  نیمز و  هک  دنکیم  میظنت  ياهنوگب  ار  نآ  همان  فقو  و 
. دننک هدافتسا  نآ  دمآرد  هویم و  هرهب و  زا  اهنت  دشاب و  دوجوم  هشیمه  هیامرس  لصا 

لادـتعا  » هک داد  رارق  یبایزرا  دروم  یتسردـب  دـیاب  ار  شیوخ  نادـنزرف  نز و  هدـنیآ  هب  تبـسن  يداصتقا  هدـش  باـسح  تکرح  نیا  سپ 
. تسا ترورض  کی  زین  قافنا  فقو و  رد  یئارگ »

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هباطخ  میرک  نآرق  هک  درک  يرود  دیاب  زین  فقو  قافنا و  رد  طارفا  زا  تشاد و  زیهرپ  دیاب  دـسح  لخب و  زا 
: دیامرفیم ملسو  هلآو 

طْسَْبلا َّلُک  اَهْطُْسبَت  الَو  َکُِقنُع  یِلا  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال 
[. 65 . ] ْنُک يور  هدایز  قافنا  رد  هن  رادرب و  ندرک  قافنا  زا  تسد  هن  »

. دنشابن هعماج  رابرس  ات  ربن  دای  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  ياهزاین  مه  امرف و  يرای  کمک و  هعماج  نادنمتسم  ءارقف و  هب  مه 
دوخ نانز  نادنزرف و  فقو  ار  ْعَْبنَی  نیمزرس  تاغاب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  يرورض  هغالبلا  جهن  همان 24  رد  ّتقد  هعلاطم و  لاح 
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. دوش نیمأت  اهنآ  یگدنز  ات  دنکیم 
. تسا شزرا  کی  دیلوت  راک و  سپ 

. تسا شزرا  کی  يداصتقا  یئاناوت  نتشاد و  سپ 
. تسا شزرا  ندیسر  دنزرف  نز و  یگدنز  ياهزاین  هب  سپ 

. تسا ترورض  کی  ءارقف  یگدنز  نیمأت  رانک  رد  یگدنز  نیمأت  سپ 
: تشون هنوگنیا  ار  دوخ  يداصتقا  همان  ّتیصو  هغالبلاجهن  همان 24  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

ۀیداصتقالا ایاصولا  - 1
. َۀَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعیَو  َۀَّنَْجلا ، ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِِهلاَم ، ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذه 

ِْرمَْألِاب َماَق  ٌّیَح ، ٌْنیَـسُحَو  ٌثَدَـح  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفُنیَو  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُلُکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلذـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإَف  اـهنم :
. ُهَرَدْصَم ُهَرَدْصَأَو  ُهَدَْعب ،

ِلوُسَر َیلِإ  ًَۀبُْرقَو  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َۀَمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلِذب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإَو  ٍِّیلَع ، ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِۀَـقَدَص  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ْیَْنبِال  َّنِإَو 
. ِِهتَلْصُِول ًافیِرْشَتَو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَتَو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا 

لاومالا ظفح  ةرورض  - 2
يَرُْقلا ِهِذه  َلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأَو  َُهل ، َيِدُهَو  ِِهب  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنیَو  ِِهلوُصُأ ، یَلَع  َلاَْملا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَیَو 

. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًۀَّیِدَو 
ٌۀَّیَح َیِهَو  اَهُدـَلَو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، ْنِم  َیِهَو  اَهِدـَلَو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ٌلِماَح ، َیِه  َْوأ  ٌدـَلَو ، اََهل  َّنِْهیَلَع -  ُفوُطَأ  ِیتاَّللا  ِیئاَـمِإ -  ْنِم  َناَـک  ْنَمَو 

. ُْقتِْعلا اَهَرَّرَحَو  ُّقِّرلا ، اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ٌۀَقِیتَع ، َیِهَف 
یصخش لاوما  هب  تبسن  يداصتقا  ّتیصو  - 1

ات تسا ، هداد  ادـخ ، يدونـشخ  يارب  دوخ ، یـصخش  لاوـما  هب  تبـسن  ناـنمؤمریما  بلاـطیبا ، نب  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا  »
دنادرگ شاهدوسآ  و  دروآ ، رد  شتشهب  هب  نآ  اب  دنوادخ 

( تسا همان  نیا  زا  یتمسق  )
رگا دـنک ، قافنا  نآ  زا  و  دـیامن ، فرـصم  نآ  زا  تساور  هک  هنوگنآ  تسا ، یلع  نب  نسح  مدـنزرف  هدـهع  رب  لاوما  نیا  یتسرپرـس  انامه 

. دشخب موادت  ار  وا  راک  و  دریگ ، هدهع  هب  شردارب  زا  سپ  ار  نآ  یتسرپرس  دوب ، هدنز  نیسح  داد و  خر  ياهثداح  نسح  يارب 
همطاف نارـسپ  هب  ار  ملاوما  یتسرپرـس  نم  تشاد ، دنهاوخ  یلع  نارـسپ  رگید  هک  دنراد  مهـس  رادـقم  نامه  هب  لاوما  نیا  زا  همطاف  نارـسپ 

يدنواشیوخ دنویپ  مارتحا  و  وا ، تمرح  تشاد  گرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  ندش  کیدزن  و  ادخ ، يدونشخ  ات  مدراذگاو ،
مروآ مهارف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

لاوما ظفح  ترورض  - 2
و دننک ، قافنا  دنروخب و  شدمآرد  هویم و  زا  اهنت  هدومن  ظفح  ار  لام  لصا  هک  منکیم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  و 

نآ رد  نتفای  هار  هک  دریگ  رارق  ياهنوگب  امرخ  ناتخرد  ریز  هچراپ  کی  نیمزرـس  نیا  همه  ات  دنـشورفن ، ار  اـمرخ  تخرد  ياـهلاهن  زگره 
. دشاب راوشد 

و دشاب ، وا  هرهب  هک  دریگ  ار  دوخ  دنزرف  دنزرف ، ّدلوت  زا  سپ  دنـشابیم ، هلماح  ای  دنزرف  بحاص  مدوب و  اهنآ  اب  هک  نم  يدقعریغ  نانز  و 
[. 66 .« ] دبای زاب  ار  شیوخ  يدازآ  و  هتشادرب ، وا  زا  ندوب  زینک  تسا ، دازآ  ردام  دریمب ، شدنزرف  رگا 

؟ مینکیم جیورت  ار  لداعتم  ياهشزرا  زا  هنوگنیا  رادقم  هچ  دیسرپ  قالخا  نامّلعم  زا  هعماج و  نارّکفتم  زا  دیاب  لاح 
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؟ میناوخیم ارف  ایند  كرت  ای  تسرد  دیلوت  هب  ار  مدرم  رادقم  هچ  دوخ  ثحابم  رد 
؟ مینکیم حرطم  شزرا  کی  ناونعب  رادقم  هچ  ار  يداصتقا  یئاناوت  نتشاد و  ایآ 

هیلع یلع  ماما  ترضح  یلمع  هریس  فالخرب  هتفرگ  رارق  فّوصت  يایند  كرت  و  یحیـسم ، ّتینابهر  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  رادقم  هچ  و 
؟ مینکیم قیوشت  ایند  كرت  هب  ار  ناگمه  مالسلا 

یمالسا داصتقا  ماما و 

يداصتقا ياهدومنهر 

املا ل تیب  فرصم  رد  طایتحا 

املا ل تیب  فرصم  رد  طایتحا 

لاملا تیب  غارچ  ندرک  شوماخ 

، دننکیمن ار  مزال  طایتحا  لاملا  تیب  فرصم  رد  و  دنرادن ، ّتقد  نارگید  لئاسو  رازبا و  رد  اّما  دننکیم ، طایتحا  دوخ  لاوما  رد  يرایـسب 
. تسا ناوارف  نآ  یمدرم  یهلا و  ّتیلوئسم  هک  یتروصرد 

، تشاد ار  طایتحا  ّتقد و  لامک  لاملا  تیب  فرصمو  يرادهگنو  ظفح  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. درکیمن هدافتسا  لاملاتیب  زا  دیزرلیم  امرس  زا  هک  یلاح  رد  دناشوپیم و  ار  دوخ  یصخش  هلوح  کی  اب  درس  ياوه  رد 

. دنک نیمأت  ار  هداوناخ  جراخم  ات  تخورف  ار  دوخ  ریشمش 
دروم ار  لاـملاتیب  راددـیلک  دـش و  تحاراـن  تفرگ ، تیراـع  هب  ار  لاـملاتیب  زا  يدـنبندرگ  دـیع  زور  يارب  شنارتـخد  زا  یکی  یتـقو 

. داد رارق  شهوکن 
: دنکیم لقن  یفنح  یفْشَک 

هکدوب مزال  تابساحم  لوغشم  هدرک  نشور  لاملا  تیب  قاطا  رد  ار  یغارچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ ، نیزاغآ  ياهبش  زا  یکی  رد 
: دنتفگ دندش و  دراو  هدرک ، مالس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  رب  ریبز  هحلط و 

. میراد يراک  امش  اب 
: دومرف ماما 

؟ دراد طابترا  امش  یصخش  روما  هب  ای  تسا  نیملسم  روما  تموکح و  هب  طوبرم  ایآ 
. تسا نامدوخ  یصخش  روما  دنداد : خساپ 

. درک نشور  ار  يرگید  غارچ  و  شوماخ ، دوب  نشور  شلباقم  رد  لاملاتیب  زا  هک  ار  یغارچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ يدرک لمع  هنوگنیا  ارچ  دندیسرپ :

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
یـصخش فراـصم  رد  لاـملاتیب  غارچ  نغور  هـک  دوـبن  اور  دوـب ، یـصخش  امـش  راـک  و  لاـملاتیب ، زا  دوـب  نـشور  هـک  یغارچ  نـغور 

. تسا نم  یصخش  لاوما  زا  غارچ  نیا  نغور  اّما  دریگرارق ،
. دیئوگب دوخ  یصخش  لئاسم  زا  دیهاوخیم  هک  رادقم  ره  لاح 
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: دنتفگ دندرک و  یهاگن  رگیدکی  هب  ریبز  هحلط و 
[. 67 . ] درک دهاوخن  ياهلماعم  ام  اب  و  دوریم ، نید  هار  هب  درم  نیا  میورب ،

یصخش فراصم  رد  طایتحا 

هراشا

دوب لثملا  برض  یتسیز  هداس  تعانق و  رد  يزاینیب  لامک  رد  هتشاد و  ار  تراظن  نیرتیلاع  لاملا  تیب  فرصم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دسیونیم ياهمان  رد  فینح  نب  نامثع  هرصب  رادنامرف  هب  هک 

ۀشیعملا یف  ۀطاسبلا  ةالولا و 

َْکَیلِإ ُلَْقُنتَو  ُناَْولَْألا ، ََکل  ُباَطَتُْـست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْـسَأَف  ٍۀـَبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد  ِةَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ِۀَْـیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ٍْفیَنُح : َْنباَی  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ُناَفِْجلا

، ِمَضْقَْملا اَذه  ْنِم  ُهُمَضْقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٌّوُعْدَم . ْمُهُِّینَغَو  ٌّوُفْجَم ، ْمُُهِلئاَع  ٍمْوَق ، ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَمَو 
. ُْهنِم ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَمَو  ُهْظِْفلاَف ، ُهُْملِع  َْکیَلَع  َهَبَتْشا  اَمَف 

نارازگراک یتسیز  هداس  ترورض  همجرت :
وت دناوخارف و  شیوخ  ینامهم  هب  ار  وت  هرصب ، نارادهیامرس  زا  يدرم  هک  دنداد  شرازگ  نم  هب  فینُح ، رسپ  يا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  »

نامگ دنداهنیم ، وت  يولج  یپ  رد  یپ  اذغ  زا  رپ  ياههساک  و  دـندروآ ، وت  يارب  گنراگنر  ياهیندروخ  یتفاتـش ، وا  يوس  هب  تعرـسهب 
رد نک  هشیدنا  دناهدش ، توعد  هرفس  رس  رب  ناشنادنمتورث  و  هدش ، مورحم  متس  اب  ناشنادنمزاین  هک  يریذپب  ار  یمدرم  ینامهم  مدرکیمن 

یگزیکاپ و هب  ار  هچنآ  و  نکفایب ، رود  ینادیمن  ار  شندوب  مارح  لالح و  هک  ییاذغ  نآ  سپ  يروخیم ؟ هرفس  مادک  رـس  رب  و  ییاجک ؟
. نک فرصم  يراد  نیقی  شندوب  لالح 

دهزلل لماکلا  جذومنلا  مامالا 

َال ْمُکَّنِإَو  َالَأ  ِْهیَصْرُِقب . ِهِمْعُط  ْنِمَو  ِْهیَرْمِِطب ، ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ  ِهِْملِع ؛ ِرُوِنب  ُءیِـضَتْسَیَو  ِِهب  يِدَتْقَی  ًاماَمِإ ، ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإَو  َالَأ 
َالَو ًاْرفَو ، اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َالَو  ًاْرِبت ، ْمُکاَْـینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَـم  ِهَّللاَوَف  ٍداَدَـسَو . ٍۀَّفِعَو  ٍداَِـهتْجاَو ، ٍعَرَِوب  ِینُونیِعَأ  ْنِکلَو  َکـِلذ ، یَلَع  َنوُرِدـْقَت 

. ٍةَرِقَم ٍۀَصْفَع  ْنِم  ُنَوْهَأَو  یَهْوَأ  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهلَو  ًاْربِش  اَهِضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َالَو  ًارْمِط ، ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ 
اَمَو ُهَّللا . ُمَکَْحلا  َمِْعنَو  َنیِرَخآ ، ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَـسَو  ٍمْوَق ، ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ُءاَمَّسلا ، ُْهتَّلَظَأ  اَم  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب 

ْتَعَسْوَأَو اَِهتَحُْسف ، ِیف  َدیِز  َْول  ٌةَْرفُحَو  اَهُراَبْخَأ ، ُبیِغَتَو  اَهُراَثآ ، ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  ٌثَدَج  ٍدَغ  ِیف  اَهُّناَظَم  ُسْفَّنلاَو  ٍكَدَف ، ِْریَغَو  ٍكَدَِفب  ُعَنْصَأ 
؛ ُمِکاَرَتُْملا ُباَرُّتلا  اَهَجَُرف  َّدَسَو  ُرَدَْملاَو ، ُرَجَْحلا  اَهَطَغْضََأل  اَهِِرفاَح ، اَدَی 

یَّفَـصُم َیلِإ  َقیِرَّطلا ، ُْتیَدَتْهَال  ُْتئِـش  َْولَو  َِقلْزَْملا . ِِبناَوَج  یَلَع  َُتْبثَتَو  ِرَبْکَْألا ، ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًۀَنِمآ  َِیتْأَِتل  يَْوقَّتلِاب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  َیِه  اَمَّنِإَو 
. ِّزَْقلا اَذه  ِِجئاَسَنَو  ِحْمَْقلا ، اَذه  ِباَُبلَو  ِلَسَْعلا ، اَذه 

َُهل َدـْهَع  َالَو  ِصْرُْقلا ، ِیف  َُهل  َعَمَط  َال  ْنَم  ِۀَـماَمیلا  َِوأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعلَو  ِۀَـمِعْطَْألا -  ِرُّیََخت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقَیَو  َياَوَه ، ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْهیَه  ْنِکلَو 
: ُِلئاَْقلا َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  َْوأ  يَّرَح ، ٌداَبْکَأَو  یَثْرَغ  ٌنوُُطب  ِیلْوَحَو  ًاناَْطبِم  َْتَیبَأ  َْوأ  ِعَبِّشلِاب - 

ِهِراَکَم ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  َالَو  َنِینِمْؤُْملا ، ُریِمَأ  اَذـه  َلاَُقی : ْنَأـِب  یِـسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأَأ  ِّدـِْقلا ! َیلِإ  ُّنَِحت  ٌداَـبْکَأ  َکـَلْوَحَو  ٍۀَـنِْطِبب  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْـسَحَو 
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اَُهلُغُـش ِۀَلَـسْرُْملا  َِوأ  اَهُفَلَع ، اَهُّمَه  ِۀَـطُوبْرَْملا ، ِۀَـمیِهَْبلاَک  ِتاَبِّیَّطلا ، ُلْکَأ  ِینَلَغْـشَِیل  ُْتِقلُخ  اَـم  ! َ ِْشیَْعلا ِۀـَبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًةَوْسُأ  َنوُکَأ  َْوأ  ِرْهَّدـلا ،
! ِۀَـهاَتَْملا َقیِرَط  َفِسَتْعَأ  َْوأ  ِۀـَلاَلَّضلا ، َْلبَح  َّرُجَأ  َْوأ  ًاـِثباَع ، َلَـمْهُأ  َْوأ  يًدُـس ، َكَْرتُأ  َْوأ  اَِـهب ، ُداَُری  اَّمَع  وُْهَلتَو  اَِـهفاَلْعَأ ، ْنِم  ُشِرَتْکَت  اَـهُمُّمَقَت ،

: ُلوُقَی ْمُِکِلئاَِقب  یِّنَأَکَو 
َِعتاَوَّرلاَو ًادوُع ، ُبَلْصَأ  َۀَّیِّرَْبلا  َةَرَجَّشلا  َّنِإَو  َالَأ  ِناَعْجُّشلا .» َِۀلَزاَنُمَو  ِناَْرقَْألا ، ِلاَِتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَعَق  ْدَقَف  ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ِْنبا  ُتُوق  اَذه  َناَک  اَذِإ  »

. ًادوُمُخ ُأَْطبَأَو  ًادُوقَو ، يَْوقَأ  َۀَیْذِعلا  ِتاَِتباَّنلاَو  ًادُولُج ، ُّقَرَأ  َةَرِضَْخلا 
. ِدُضَْعلا َنِم  ِعاَرِّذلاَو  ِءْوَّضلا ، َنِم  ِءْوَّضلاَک  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَنَأَو 

. اَْهَیلِإ ُتْعَراََسل  اَِهباَقِر  ْنِم  ُصَرُْفلا  ِتَنَْکمَأ  َْولَو  اَْهنَع ، ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَظَت  َْول  ِهَّللاَو 
. ِدیِصَْحلا ِّبَح  ِْنَیب  ْنِم  ُةَرَدَْملا  َجُرَْخت  یَّتَح  ِسوُکْرَْملا ، ِمْسِْجلاَو  ِسوُکْعَْملا ، ِصْخَّشلا  اَذه  ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَهْجَأَسَو 

. هرخآ وه  و  باتکلا ، اذه  نم  و 
یتسیز هداس  يوگلا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  همجرت :

هب دوخ  يایند  زا  امش  ماما  شاب ! هاگآ  دریگیم ، ینشور  شـشناد  رون  زا  و  دنکیم ، يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  ار  يوریپ  ره  شاب ! هاگآ 
ناوارف و شالت  يراکزیهرپ و  اب  اّما  دیرادن  ار  يراک  نینچ  ییاناوت  امش  هک  دینادب  تسا ، هداد  تیاضر  نان  صرق  ود  و  هدوسرف ، هماج  ود 

هریخذ يزیچ  نآ  ياهتمینغ  زا  و  هتخودناین ، ياهرقن  الط و  امـش  يایند  زا  نم  ادخهب ، دنگوس  سپ  دیهد . يرای  ارم  یتسار ، ینمادکاپ و 
خلت هناد  زا  نم  مشچ  رد  امش  يایند  متفرگن و  رایتخا  رد  بجو  کی  یتح  ایند  نیمز  زا  و  مدوزفاین ، ياهماج  ماهنهک  هماج  ود  رب  ماهدرکن ،

یمدرم و  هدیزرو ، لُخب  نآ  رب  یمدرم  هک  دوب  ام  تسد  رد  كَدَف  هدنکفا ، هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  زا  يرآ  تسا  رتزیچان  طولب  تخرد 
هاگیاج هک  یتروص  رد  تسا ؟ راک  هچ  كَدَف  ریغ  كَدَف و  اب  ارم  تسادـخ ، رواد  نیرتهب  و  دندیـشوپ ، مشچ  نآ  زا  هنادنمتواخـس  رگید 

، تسا روگ  یمدآ  يادرف 
نکروگ ياهتسد  و  دـنیازفایب ، نآ  تعـسو  رب  هچره  هک  یلادوگ  ددرگیم ، ناـهنپ  شراـبخا  دوباـن و  ناـسنا  راـثآ  نآ ، یکیراـت  رد  هک 

، منارورپیم يراکزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  نم  دنک  دودسم  ار  شیاههنخر  هتشابنا  كاخ  و  هدرکرپ ، ار  نآ  خولک  گنـس و  دیامن ، شخارف 
. مشاب مدق  تباث  نآ  ياههاگشزغل  رد  و  نامأ ، رد  تساهزور  نیرتکانساره  هک  تمایقزور  رد  ات 

هک تاهیه  اّما  مروآ ، مهارف  سابل  اذغ و  دوخ  يارب  مشیربا  ياههتفاب  و  مدنگ ، زغم  زا  و  كاپ ، لسع  زا  متـسناوتیم  متـساوخیم ، رگا  نم 
دشاب یسک  همامی »  » ای زاجح »  » رد هک  یلاح  رد  منیزگرب ، ذیذل  ياهماعط  دنک  راداو  ارم  عمط  صرح و  و  ددرگ ، هریچ  نم  رب  سفن  ياوه 

. دروخن ریس  یمکش  زگره  ای  و  دسرن ، ینان  صرق  هب  هک 
مشاب نانچ  ای  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هتخوس  هک  یئاهرگج  و  هدیبسچ ، تُشپ  هب  یگنـسرگ  زا  هک  ییاهمکـش  منوماریپ  مباوخب و  ریـس  نم  ای 

: تفگ رعاش  هک 
«. یباوخب ریس  مکش  اب  ار  بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  »

«. دشاب هدیبسچ  تشپ  هب  هنسرگ و  ییاهمکش  وت  فارطا  رد  «و 
؟ مشابن کیرش  مدرم  اب  راگزور  ياهیخلت  رد  و  دنناوخ ؟ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارم  هک  مهد  تیاضر  نیمههبایآ 

هک يراورپ  ناویح  نانوچ  دزاس ، مرگرـس  ارم  هزیکاپ  ذیذل و  ياهاذغ  هک  ماهدشن  هدیرفآ  مدرگن ؟ نانآ  يوگلا  یگدنز  ياهیتخـس  رد  و 
. تسا ربخیب  دوخ  هدنیآ  زا  و  هدوب ، مکش  ندرکرپ  ندیرچ و  شلغش  هک  ياهدش  اهر  ناویح  نوچ  ای  و  فلع ، وا  تّمه  مامت 

ایوگ مراذگب ؟ مدق  ینادرگرـس  هار  رد  ای  و  مریگ ؟ تسد  رد  یهارمگ  نامـسیر  ایآ  دناهتفرگ ؟ يزاب  هب  ارم  ایآ  دـندیرفآ ؟ هدوهیب  ارم  ایآ 
: دیوگیم امش  زا  یصخش  هک  مونشیم 

«. تسا هدنام  زاب  ناعاجش  نادروامه و  اب  دربن  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یتسُس  سپ  تسا ، نیمه  بلاطیبا  دنزرف  ياذغ  رگا  »
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باریـس ناراب  اب  هک  ینابایب  ناتخرد  تسا ، رتکزان  تسوپ  ار  رابیوج  رانک  ناتخرد  اّما  رتتخـس ، ناشبوچ  ینابایب ، ناـتخرد  دیـشاب ! هاـگآ 
. تسا رتماود  رپ  رترو و  هلعش  ناشبوچ  شتآ  دنوشیم 

رگا دنگوس ! ادـخ  هب  هتـسویپ ، وزاب  کی  هب  جـنرآ  نوچ  ای  میغارچ ، کی  یئانـشور  نانوچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم و 
شـالت و  مباتـشب ، همه  راـکیپ  هب  مشاـب  هتـشاد  تصرف  رگا  و  مباـتنرب ، يور  نآ  زا  دـنهدب ، رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اـب  دربن  رد  برع 

. ددرگ ادج  اههناد  نایم  زا  نشو  گنس  ات  مزاس  كاپ  شیدنا ، جک  مسج  نیا  و  هدش ، خسم  هیواعم »  » صخش نیا  زا  ار  نیمز  هک  منکیم 
( همان رخآ  زا  یتمسق  )

تیاههاگـشزغل زا  و  هتفای ، تاـجن  وت  ياـهماد  زا  متفاـی ، ییاـهروت  ياـهلاگنچ  زا  و  هداـهن ، وت  تُشپ  رب  تراـهم  وش ! رود  نم  زا  اـیند  يا 
؟ ياهداد ناشبیرف  دوخ  ياههچیزاب  هب  هک  یناگرزب  دنیاجک  ماهدیزگ . يرود 

. دناهدش ناهنپ  اهدحل  نورد  و  دنراتفرگ ! اهروگ  رد  نونکا  هک  یتفیرف ؟ ار  اهنآ  ترویز  رز و  اب  هک  ییاهتّما  دنیاجک 

ایندلا ۀفرعم  مامالا و 

. ِکِضِحاَدَم ِیف  َباَهَّذلا  ُْتبَنَتْجاَو  ِِکِلئاَبَح ، ْنِم  ُّتَْلفَأَو  ِِکِبلاَخَم ، ْنِم  ُْتلَلَْسنا  ِدَق  ِِکبِراَغ ، یَلَع  ُِکْلبَحَف  اَْینُد ، اَی  یِّنَع  َْکَیلِإ 
. ِدوُحُّللا ُنیِماَضَمَو  ِرُوبُْقلا ، ُِنئاَهَر  ْمُه  اَهَف  ِِکفِراَخَِزب ! ْمِِهْتنَتَف  َنیِذَّلا  ُمَمُْألا  َْنیَأ  ِِکبِعاَدَِمب ! ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا  ُنوُرُْقلا  َْنیَأ 

ٍكُوُلمَو يِواَـهَْملا ، ِیف  ْمِِهْتیَْقلَأ  ٍمَمُأَو  ِیناَـمَْألِاب ، ْمِِهتْرَرَغ  ٍداَـبِع  ِیف  ِهَّللا  َدوُدُـح  ِکـْیَلَع  ُتْمَقَأـَل  ًاـّیِّسِح ، ًاـَبلاَقَو  ًاـِّیئْرَم ، ًاصْخَـش  ِْتنُک  َْول  ِهَّللاَو 
َّرَوْزا ِنَمَو  َقِرَغ ، ِکَجَُجل  َبِکَر  ْنَمَو  َِقلَز ، ِکَضْحَد  َئِطَو  ْنَم  َتاَْهیَه ! َرَدَص ! َالَو  َدْرِو  َال  ْذِإ  ِءاَلَْبلا ، َدِراَوَم  ْمِِهتْدَرْوَأَو  ِفَلَّتلا ، َیلِإ  ْمِِهتْمَلْسَأ 
َِکل ُّلِذَأ  اـَل  ِهَّللا  َوَـف  یِّنَع ! ِیبُزْعا  ُهُخاَلِْـسنا . َناَـح  ٍمْوَـیَک  ُهَدـْنِع  اَْینُّدـلاَو  ُهُخاَـنُم ، ُِِهب  َقاَـض  ْنِإ  ِیلاَُـبی  اـَل  َکـْنِم  ُِملاَّسلاَو  َقِّفُو ، ِکـِِلئاَبَح  ْنَـع 

. ِینیِدوُقَتَف َِکل  ُسَلْسَأ  َالَو  ِینیِّلِذَتْسَتَف ،
؛ ًاموُدْأَم ِْحلِْملِاب  ُعَنْقَتَو  ًاموُعْطَم ، ِْهیَلَع  ُتْرَدَق  اَذِإ  ِصْرَْقلا  َیلِإ  اَهَعَم  ُّشِهَت  ًۀَضاَیِر  یِسْفَن  َّنَضوُرََأل  ِهَّللا -  ِۀَئیِشَِمب  اَهِیف  ِیْنثَتْـسَأ  ًانیِمَی  ِهَّللا -  ُْمیاَو 

. اَهَعُومُد ًۀَغِْرفَتْسُم  اَُهنیِعَم ، َبَضَن  ٍءاَم ، ِْنیَعَک  ِیتَْلقُم  َّنَعَدََألَو 
؟ َِضبْرَتَف اَِهبْشُع  ْنِم  ُۀَضِیبَّرلا  ُعَبْشَتَو  َكُْربَتَف ؟ اَِهیْعِر  ْنِم  ُۀَِمئاَّسلا  ُِئلَتْمَتَأ 

! ِۀَّیِعْرَْملا ِۀَِمئاَّسلاَو  ِۀَِلماَْهلا ، ِۀَمیِهَْبلِاب  َِۀلِواَطَتُْملا  َنِینِّسلا  َدَْعب  يَدَْتقا  اَذِإ  ُُهْنیَع  ًاذِإ  ْتَّرَق  َعَجْهَیَف ! ِِهداَز  ْنِم  ٌِّیلَع  ُلُکْأَیَو 
، اَهَـضْرَأ ْتَشَرَْتفا  اَْهیَلَع  يَرَْکلا  َبَلَغ  اَذِإ  یَّتَح  اَهَـضْمُغ ، ِْلیَّللا  ِیف  ْتَرَجَهَو  اَهَـسُْؤب ، اَِـهْبنَِجب  ْتَکَرَعَو  اَهَـضْرَف ، اَـهِّبَر  َیلِإ  ْتَّدَأ  ٍسْفَِنل  َیبوُط 

ْتَعَّشَقَتَو ْمُهُهاَفِـش ، ْمِهِّبَر  ِرْکِذـِب  ْتَمَهْمَهَو  ْمُُهبُونُج ، ْمِهِعِجاَضَم  ْنَع  ْتَفاََجتَو  ْمِهِداَعَم ، ُفْوَخ  ْمُهَنُویُع  َرَهْـسَأ  ٍرَـشْعَم  ِیف  اَـهَّفَک ، ْتَدَّسََوتَو 
، ْمُُهبُونُذ ْمِهِراَفِْغتْسا  ِلوُِطب 

. َکُصاَلَخ ِراَّنلا  َنِم  َنوُکَِیل  َکُصاَْرقَأ ، ْفُفْکَْتلَو  ٍْفیَنُح ، َْنباَی  َهَّللا  ِقَّتاَف  َنوُِحْلفُْملا .» ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِهَّللا ، ُبْزِح  َِکئلوُأ  »
ناتسرپ ایند  يایند  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  همجرت :

تهج هب  مدرکیم ، يراـج  وت  رب  ار  ادـخ  دودـح  یتـشاد ، یندرک  سح  بلاـق  و  يدوب ، یندـید  یـصخش  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  اـیند  يا 
يدوبان میلـست  ار  اهنآ  هک  ینادـنمتردق  و  يدـنکفا ، تکالههب  ار  اهنآ  هک  ییاهّتلم  و  يداد ، بیرف  تیاهوزرآ  اب  ار  اـهنآ  هک  یناگدـنب 

طوقـس دراذـگ  مدـق  وت  هاگـشزغل  رد  هک  یـسک  تاهیه ! اّما  دنتـشادن ، شیپ  سپ و  هار  رگید  هک  يدادرارق  اهالب  عاونا  فدـه  و  يدرک ،
تمالس هب  وت  زا  هک  سک  نآ  دش و  زوریپ  تسج  يرود  وت  ياهماد  زا  هک  یسک  دیدرگ ، قرغ  دش  راوس  وت  جاوما  رب  هک  سکنآ  و  درک ،

. تشذگ هک  تسا  يزور  نانوچ  وا  شیپ  رد  ایند  اریز  تسا ، گنت  شهاگیاج  هک  تسین  نارگن  تشذگ 
ارم یهاوخ  اـجک  ره  هک  مهدـن  وت  تسدهب  ار  مراـهم  و  يزاـس ، مراوـخ  هک  مدرگن  وـت  مار  ادـخ ، هب  دـنگوس  وـشرود ، مناگدـید  ربارب  زا 

، یناشکب
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هک هاگره  نان  صرق  کـی  هب  هک  مراداو  تضاـیر  هب  ار  دوخ  سفن  ناـنچ  تسا ، نآ  رد  ادـخ  هدارا  اـهنت  هک  يدـنگوس  دـنگوس ، ادـخ  هب 
مـشچ کشا  و  دـیآرد ، کشخ  ياهمـشچ  نانوچ  هک  مزیر  کشا  اهمشچ  زا  ردـقنآ  و  دـنک ، تعانق  تشروخ  ياج  هب  کمن  هب  و  مبایب ،

. دریذپ نایاپ 
زا زین  یلع  و  دننک ، ور  لُغآ  هب  ندرک  ارَچ  زا  سپ  نادنفـسوگ  هلگ  و  دنباوخب ، تحار  دنروخب و  ناوارف  ناگدـنرچ  هک  تسا  راوازـس  ایآ 

؟ دنک تحارتسا  دروخب و  دوخ  هشوت  داز و 
هک سکنآ  لاحباشوخ  دـهد !! رارق  وگلا  ار  نادنفـسوگ  ياههّلگ  و  هدـش ، اهر  نایاپ  راهچ  زارد ، نایلاس  زا  سپ  هک  داب ! نشور  شمـشچ 

هدنز بش  هب  و  هدیرخ ، ناج  هب  ار  یخلت  یتخـس و  هنوگره  ادـخ  هار  رد  و  هدـناسر ، ماجنا  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  بجاو  ياهّتیلووئـسم 
زا سرت  هک  یهورگ  رد  تسا ، هداد  رارق  نیلاـب  ار  تسد  فـک  و  هدـیباوخ ، نیمز  يور  رب  دوـش  هریچ  وا  رب  باوـخ  رگا  و  هتخادرپ ، يراد 

ناهانگ ینالوط  رافغتسا  اب  تسا ، تکرح  رد  راگدرورپ  دای  هب  ناشیاهبل  و  هتفرگ ، اهرتسب  زا  ولهپ  و  هدوبر ، ناشنامـشچ  زا  ار  باوخ  داعم 
[. 68 .« ] دناهدودز ار 

[. 69 « ] تسا راگتسر  ادخ  بزح  انامه  و  دندنوادخ ، بزح  نانآ  »

یگدنسیون رد  طایتحا 

ّطـخ و یگدنـسیون ، شور  رد  لاـملا ، تیب  زا  هدافتـسا  زرط  رد  عفار  یبا  نب  هَّللادـیبع  دوـخ  یـشنم  هدنـسیون و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
تعنص نینچمه  رتویپماک و  پیات و  ياهنیشام  اب  پیات  و  یسیون ، ّطخ  يرنه و  لفاحم  مامت  رد  هزورما  هک  دنهدیم  یتاروتـسد  یطاطخ 

: دومرف هک  تسا  هدش  هتفریذپ  پاچ 
. ِّطَْخلا ِۀَحاَبَِصب  ُرَدْجَأ  َِکلذ  َّنِإَف  ِفوُرُْحلا : َْنَیب  ِْطمْرَقَو  ِروُطُّسلا ، َْنَیب  ْجِّرَفَو  َکِمَلَق ، َۀَْفلِج  ْلِطَأَو  َکَتاَوَد ، ِْقلَأ 

: دومرف وا  رب  ادخ  دورد  (و 
:( داد روتسد  عفار  یبا  نب  هَّللادیبع  دوخ  هدنسیون  هب  )

ییابیز يارب  نیا  هک  سیونب ، رگیدکی  هب  کیدزن  ار  فورح  و  راذگب ، هلـصاف  اهرطـس  نایم  ریگدنلب ، ار  ملق  كون  زادنیب ، هقیل  تاود ، رد 
[. 70 .( ] تسا رتراوازس  طخ 

هام رون  زا  هدافتسا 

ماما لزنم  هب  و  تفرگ ، تقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  فورعم ) زاب  تسایـس  نآ  ، ) صاع ورمع  یبش  تفالخ ، زاغآ  رد 
، تفر مالسلا  هیلع  یلع 

، دوب روشک  يراج  روما  لاملاتیب و  ناوید  یسرّرب  لوغشم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، مراد یصوصخ  راک  هک  تفگ  دش و  دراو  صاعورمع  یتقو 

يرگید غارچ  نشور ، اوه  دوب و  یباتهم  بش  نوچ  درک و  شوماخ  ار  تخوسیم  لاملاتیب  نغور  اـب  هک  یغارچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. درکن نشور 

[. 71  ] رمقلا ءوض  یف  سلج  جارّسلا و  ءیفطف  لاملا  تیب  یف  وه  ۀلیل و  صاعلا  نب  رمع و  هیلع  لخد 
؟ دنک یئانتعایب  زاب  تسایس  درم  نیا  هب  تساوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ایآ  لاح 
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یـصخش فرـصم  رد  ات  درک ، شوماخ  ار  لاملا  تیب  غارچ  لاحره  هب  دوبن ؟ غارچ  ندرک  نشور  هب  زاین  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  هام  رون  ای 
. دوشن هدافتسا 

. دوش یسایس  هلماعم  دراو  دناوتیمن  ترضح  نآ  اب  هک  تسناد  هدش ، باسح  دروخرب  نیا  اب  صاعورمع 

نادنواشیوخ هب  ندادن  زایتما 

دوخ يداصتقا  عاضوا  زا  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  رفعج  نبهّللادبع  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  هدازردارب  يزور 
: هک داد  همادا  تفگ و 

یگدـنز هرادا  يارب  ادـخ  هب  دـنگوس  دوش ، هداد  نم  هب  یگدـنز  هرادا  يارب  لاملاتیب  زا  يرادـقم  یئامرف  رما  هک  تسا  هتـسیاش  ناجومع 
. مشورفب ار  دوخ  غالا  ای  دنفسوگ  هکنآ  زج  مرادن ، لزنم  رد  يزیچ 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ات یهد  روتسد  دوخ  يومع  هب  هکنآ  رگم  مشخبب ، امش  هب  مناوتیمن  مه  ار  نیملـسم  لاملاتیب  و  درادن ، دوجو  نم  دزن  رد  وت  يارب  يزیچ 

[. 72 . ] دنک يدزد  لاملاتیب  زا 

ایوگ ياههنومن 

هراشا

. درکیم راتفر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هویش  هب  مئانغ  میسقت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
میـسقت هکنآ  رگم  تشاذـگیمن ، ار  نآ  زا  يزیچ  لاـملا  تیب  رد  درکیم و  میـسقت  ار  نآ  همه  دیـسریم ، مئاـنغ  زا  یلاـم  وا  هب  هاـگره  و 

. تشادیمن ناکما  زور  نامه  رد  لاملاتیب 
: دومرفیم و 

.« هد بیرف  ار  يرگید  ایند  يا  »
حیجرت نارگید  رب  ار  دـنواشیوخ  تسود و  دادیمن و  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  تـمینغ  زا  يزیچ  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

. درکیمن باختنا  تناما  نید و  لها  زا  زج  ار  نارادناتسا  دادیمن و 
: تشونیم نینچ  ناشیا  هب  دیسریم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  اهنآ  زا  یهانگ  باکترا  هاگره  و 

. َنیدِسْفُم ِضْرَْالا  ِیف  اوَثْعَت  َو ال  [ 74  ] ْمُهَءایْشَا َساَّنلا  اوُسَْخبَتالَو  ِطْسِْقلِاب  َنازیْملا  َو  َلایْکِْملا  اُوفأَف  [ 73  ] ْمُکِّبَر ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتءاج  ْدَق 
ٍظیفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنأ  ام  َو  َنینِمُْؤمُْمْتنُک  ْنإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب 

دینکن مک  ار  ناشیاهزیچ  مدرم  زا  دینک و  مامت  تلادع  هب  ار  وزارت  هنامیپ و  سپ  تسا ، هدمآ  هنّیب  ناتراگردورپ  زا  ار  امش  نامگ  یب  »
.« دوب مهاوخن  نابهگن  امش  رب  نم  دیشاب و  نمؤم  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  ادخ  هتشاذگ  یقاب  دینکم ، داسف  یهابت و  نیمز  يور  رد  و 

. دریگب لیوحت  وت  زا  هداتسرف  ار  دیدج  رادنامرف  ات  نک  ظفح  تسوت  تسد  هب  هک  ار  يرادنامرف  تُسپ  دیسر ، وت  هب  نم  همان  نیا  هاگره  و 
: تفگیم درکیم و  دنلب  نامسآ  يوس  ار  شرس  هاگنآ 

.« دنراذگ لمهم  ار  وت  قح  دنراد و  اور  متس  وت  قلخ  هب  هک  ماهدادن  نامرف  ار  اهنآ  نم  هک  ینادیم  دوخ  وت  ایادخ ! راب  »
: دینک هّجوت  اههنومن  زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد 
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سابل رد  طایتحا 

: تسا هتفگ  لیذهلا  یبا  نب  هَّللادبع  هریغملاوبا ، لوق  زا  يدنک  هَّللادبع  نب  حلجأ 
. تشاد نت  رب  يزارد  ِنشخ  ِنهاریپ  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  لزنم  زا  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دیسریم نخان  ات  دیشکیم  ار  شنهاریپ  نیتسآ  هاگره 

یلع ماما  هداس  ياهسابل 

: تفگ درک و  ثیدح  شردپ  زا  زومرج  نب  رُح 
. تشاد نت  رب  [ 75  ] يرِْطق دُرب  ود  دمآیم و  نوریب  هفوک  دجسم  زا  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

. دوب هدرک  ابع  لثم  ار  يرگید  دناشوپیم و  ار  قاس  همین  ات  هک  راولش »  » گُنل ار  اهنآ  زا  یکی 
شوـخ راـتفگ و  یتـسار  راـگدرورپ و  ياوـقت  هب  ار  ناـیرازاب  تشاد ، تسد  هب  ياهناـیزات  هک  یلاـح  رد  درکیم  شدرگ  اـهرازاب  رد  وا  و 

. دادیم نامرف  وزارت  هنامیپ و  ندرک  مامت  شورف و  دیرخ و  رد  يراتفر 

لاملاتیب يروف  میسقت 

: هک تسا ، هدش  تیاور  هزمح  یبا  یمیت  عّمجم  زا 
. دننک وراج  ار  لاملا  تیب  هک  دادیم  روتسد  درکیم و  میسقت  دوب  لاملا  تیب  رد  هک  ار  هچنآ  مالسلا  هیلع  یلع 

. دهد تداهش  وا  يارب  تمایق  زور  رد  هکنآ  دیما  هب  درازگیم ، زامن  نآ  نیمز  يور  رب  رطاخ  نیا  هب  هاگنآ 

لاملاتیب میسقت  رد  تّقد 

: تفگ وا  هک  درک  ثیدح  شردپ  زا  وا  و  بیلُک ، نب  مصاع  زا  هَْنیَیُع  نب  نایفس 
. درک میسقت  هفوک  هلیبق  تفه  دادعت  هب  مسق ، تفه  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دیسر و  ناهفصا  زا  یلام 

، تفای ینان  هراپ  لام  نآ  رد  و 
یکی هب  ار  کی  مادک  ات  تخادنا  هعرق  اهنآ  نایم  ماجنارس  تشاذگ و  ءزج  کی  يور  ار  هعطق  ره  و  دومن ، میسقت  مسق  تفه  هب  زین  ار  نآ 

. دشخبب لّوا  تبون  رد  هفوک  لئابق  زا 

ماما ییافکدوخ 

: دومرفیم هک  مدید  ربنم  رب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنکیم  لقن  یمیت  ناّیحوبا  زا  وا  و  يروث ، زا  قازّرلادبع 
؟ درخیم ار  ریشمش  نیا  نم  زا  یسک  هچ 

: هک داد  حیضوت  و 
. متخورفیمن ار  نآ  متشاد  [ 76  ] يرازإ ياهب  رگا 

: تفگ تساخرب و  وا  شیپ  يدرم 
. مهدیم ضرق  وت  هب  ار  يرازإ  ياهب  نم 

: دیوگیم هرتنع  نب  نوراه  يرگید ، لقن  رد  و 
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: تفگیم مردپ 
، دزرلیم امرس  زا  دراد و  ندب  رد  ياهنهک  هماج  مدید  مدش ، لخاد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رضحم  رب  قنروخ  رصق  رد 

: متفگ
.!؟ دینکیم راتفر  نینچ  نیا  دوخ  سفن  اب  امش  هداد و  رارق  یّقح  لاملا  تیب  رد  امش  تیب  لها  امش و  يارب  دنوادخ  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف نم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. اهُْریَغ يْدنِع  ام  ِۀَنیدَْملا  َنِم  یلِْزنَم  ْنِم  اِهب  ُتْجَرَخ  یتَّلا  یتَفیطََقل  اذه  َّنِا  َو  ًاْئیَش  ْمُِکلاْومَا  ْنِم  ْمُکُؤَزْرَا  ام  ِهَّللاَو 

نآ ریغ  نم  دزن  رد  ماهدروآ و  هنیدم  زا  دوخ  اب  هک  تسنامه  زین  هلوح »  » هفیطق نیا  منکیمن ، صقان  يزیچ  امش  لاوما  زا  نم  مسق  ادخ  هب  »
[. 77 « ] تسین يزیچ 

سابرک زا  ینهاریپ 

: تفگ وا  هک  درک  تیاور  اطع  زا  وا  و  حلاص ، نب  یلع  زا  عیک 
. دوب هتسشن  سابرک  زا  ینهاریپ  مالسلا  هیلع  یلع  نت  رب 

یلع ماما  هداس  ياذغ 

: تسا هتفگ  رزینوبا 
. مدوب [ 78 « ] هَِغبیَُغب  » و رَزین » نیع   » یتعارز ياهنیمز  رد  نم  دمآ و  نم  دزن  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

؟ يراد ییاذغ  ایآ  دومرف : نم  هب  سپ 
: متفگ

هیپ زا  ینغور  اـب  تسا  هدـش  طوـلخم  هک  نیمز  نیا  ياهودـک  زا  تسا  یئودـک  مدنـسپیمن ، نینمؤـملاریما  يارب  ار  نآ  هک  تسا  ییاذـغ 
. تسا هتشگرب  مه  شیوب  هک  دنفسوگ 
. روایب ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

. دش ریس  دومرف و  لوانت  ار  نآ  زا  يرادقم  مدروآ ، ار  هتُخپ  يودک  یتقو 
. درک كاپ  ار  اهنآ  هکنیا  ات  تسش  رازگیر  رد  ار  شناتسد  تشگرب و  رابیوج  رانک  سپس 

. دش باریس  ات  دیشون  بآ  اهنآ  اب  دنابسچ و  يرگید  هب  ار  شتسد  کی  هاگنآ 
، رْزیَنوبا يا  دومرف : و 
ٍۀَینآ ُفَْظنأ  َّفُکالا  َّنإ 

.« دنفورظ نیرتکاپ  اهتسد  »
: دومرف دیشک و  شمکش  يور  هب  ار  بآ  نآ  تبوطر  هاگنآ 

ُهَّللا ُهَدَْعبَاَف  َراَّنلا  ُُهنَْطب  ُهَلَخْدأ  ْنَم 
.« دنک شرود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  دنوادخ  ددرگ ، شنتفر  خزود  بجوم  شمکش  هکنآ  »

رد دمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هدـماین  نوریب  بآ  زونه  درک ، ندـنک  هب  عورـش  دـش و  هاچ  لخاد  تشادرب و  ار  دوخ  گنلک  هاگنآ 
. تخیریم شیناشیپ  زا  قرع  هک  یلاح 

. دومن ندز  گنلک  هب  عورش  تشگرب و  هاچ  ندنک  يارب  هرابود 
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. تسا هدش  ینابرق  دنفسوگ  ندرگ  هک  ییوگ  درک ، ناروف  هاچ  زا  بآ  ناهگان  هک ، درکیم  همزمز  بل  ریز  دوخ و  شیپ  ماما 
: دومرف دمآ و  نوریب  ناباتش  مالسلا  هیلع  یلع 

. تسا هقدص  هاچ  نیا  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ 
: دومرف نم  هب  باطخ  و 

. هد نم  هب  ذغاک  تاود و 
: تشون نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  مداد و  وا  هب  ار  تاود  ذغاک و  ًاروف 

مان هب  هک  ار  یتعارز  نیمز  ود  نیا  تسا ، هدرک  هقدص  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يزیچ  نیا  نابرهم ، هدـنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  )
. دنشابیم روهشم  هغبیغب »  » و رْزین » نیع  »

. دنک ظفح  خزود  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  هرهچ  نآ  هب  ات  هدنام  هار  رد  نادنمتسم  هنیدم و  لها  ناریقف  رب 
ناثراو نیرتهب  راگدرورپ  درب و  ثرا  هب  ار  ود  نآ  دنوادخ  هکنیا  ات  دریگیمن ، رارق  ششخب  ِهبِه و  دروم  دوشیمن و  هتخورف  نیمز  ود  نیا 

. تسا
زج يدحا  يارب  تساهنآ و  لالح  قلط و  کلم  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتشاد  جایتحا  ود  نآ  هب  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هکنآ  رگم 

(. تسین یّقح  ود  نآ 
: تسا هتفگ  [ 79  ] رْزیَنوبا

. دمآرب یضرق  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
. درب وا  دزن  هب  رانید  رازه  تسیود  رزین  یبا  نیع  دیرخ  يارب  هیواعم  سپ 

: دومرف دیزرو و  عانتما  شورف  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 
. دنک ظفح  تمایق  زور  رد  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  هرهچ  راک  نیدب  ات  تسا  هداد  رارق  هقدص  مردپ  ار  ود  نآ 

. مشورفیمن يزیچ  هب  ار  ود  نآ  نم 

اههدافتسا ءوس  اب  دروخرب 

ربنق ياههتخودنا  اب  دروخرب 

هب مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  دـنروآیم  هچره  هـک  دـیدیم  نوـچ  دوـب ، مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  لزنم  نارگراـک  زا  یکی  ربـنق ،
حالطصا هب  شلد  دنکیمن ، هریخذ  ای  درادیمنرب  دوخ  يارب  يزیچو  دنکیم ، میـسقت  هنالداع  ار  لاملا  تیب  لاوما  و  دشخبیم ، ناناملـسم 

ماگنه هب  هک  درک  ناهنپ  ار  هسیک  نآ  يروآ و  عمج  ياهسیک  رد  ار  هرقن  الط و  فورظ  زا  يرادقم  يرگید ، بسانم  تصرف  رد  تخوس و 
. دراذگب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رایتخا  رد  زاین 

: دیوگیم هرتنع  نب  نوراه 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ربنق  يزور 

. ماهتشاد هگن  امش  يارب  يزیچ  هک  ایب  نم  هارمه  هب  زیخرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
: تفگ دروآ و  ار  هرقن  الط و  زا  رپ  ياهسیک  ربنق ، میتفر . مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هارمه 

. مدرک ناهنپ  ار  لاوما  نیا  ینکیمن ، هریخذ  یلاوما  دوخ  يارب  ینکیم و  میسقتار  زیچ  همه  مدید  نوچ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ يدروآیم ماهناخ  هب  یمیظع  شتآ  لاوما  نیا  ياج  هب  متشاد  تسود 

: دومرف و  درک ، میسقت  ناناملسم  نیبار  دوجوم  لاوما  همه  سپس 
[. 80 . ] میوشیم هذخاؤم  شدب  بوخ و  هب  هک  تسوا  تردق  تسدرد  مناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس 

لاملاتیب فرصم  رد  نازابرس  اب  دروخرب 

. دنتشگیم زاب  هّکم  هب  نمی  زا  ناوارف  مئانغ  اب  هارمه  مالسا  نازابرس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
روضح هب  تعرـس  اب  دوخ  داد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  باحـصا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هّکم ، ياهیکیدزن  رد 

، تفاتش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
. دندیشوپ هدرک و  میسقت  دوخ  نیب  ار  لاملاتیب  یتمیق  ياههماج  هاپس  نازابرس  دش ، رود  ناوراک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو 

نترب لاـملا  تیب  یتمیق  ياـهسابل  هب  شمـشچ  تشگزاـب و  ناوراـک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هّکم ، یکیدزن  رد  یتقو 
: دومرف درک و  ضارتعا  ًادیدش  داتفا ، نازابرس 

؟ دیدرک نینچ  ارچ 
: دنداد خساپ 

. میوش هّکم  دراو  رخاف  ابیز و  ياهسابل  اب  میتساوخیم 
: دومرف ماما 

؟ دیراد ار  یّقح  نینچ  دیسرب  ربمایپ  تمدخ  هکنآ  زا  شیپ  ایآ 
تحاران ماما  دیدش  دروخرب  نیا  زا  نازابرـس  زا  یخرب  هک  دـننادرگ ، زاب  لاملا  تیب  هب  دـننک و  جراخ  نت  زا  ار  اهسابل  داد  روتـسد  سپس 

، دندوشگ تیاکش  هب  نابز  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دندش و 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ِهَّللا ِتاذ  یف  ُنَشْخََأل  ّهنِا  ِهّللاَوَف  ًاّیلَع  اوُکْشَت  ساّنلااهّیَا ال 
[. 81 (. ] تسا ریگتخس  ادخ  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  ادخ  هب  دنگوس  دینکن ، تیاکش  یلع  زا  مدرم  يا  )

یتیراع دنبندرگ  ندنادرگرب 

يدـنب ندرگ  هک  تفرگ  هزاجا  لاملاتیب  راد  هنازخ  عفاروبا ، زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارتخد  زا  یکی  نابرق ، دـیع  ياـهزور  زا  یکی  رد 
. دهد لیوحت  سپس  دشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  زور  هس  تیراع  هب  ار  هرصب  مئانغ  زا  یتمیق 

: دومرف هدرک و  شهوکن  ار  عفاروبا  دش ، دنبندرگ  هّجوتم  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 
؟ يرادیم اور  تنایخ  نیملسم  لاملاتیب  هب  ایآ 
. مدرک تنامض  دوخ  لام  زا  نم  تفگ : عفاروبا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دوشن رارکت  رگید  شاب  بظاوم  و  نادرگ ، زاب  لاملاتیب  هب  ار  نآ  زورما  نیمه 
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. مدرکیم عطق  ار  وا  تسد  تشادیم ، رب  ار  نآ  هزاجا  نودب  مرتخد  رگا 
: دومرف شرتخد  هب  سپس 

[. 82 [ »؟ دننک هدافتسا  لاملاتیب  یتنیز  لئاسو  زا  و  دنیارایب ؟ ار  دوخ  دنناوتیم  راصناو  رجاهم  نانز  همه  ایآ  »
: دیوگیم عفار  یبا  نب  یلع  يرگید  لقن  رد  و 

هدمآ تسد  هب  گنج  رد  هک  دوب  يدیراورم  دـنبندرگ  لاملا  تیب  رد  مدوب . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رادـباسح  لاملا و  تیب  لوئـسم 
. دوب

نم تسوت ، رایتخا  رد  يدیراورم  دنبندرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاملا  تیب  رد  هک  درک  شرافس  نم  هب  ترـضح  نآ  نارتخد  زا  یکی 
. منک هدافتسا  نآ  زا  نابرق  دیع  رد  هک  یهدب  نم  هب  هیراع  روط  هب  ارنآ  مراد  تسود 

: متفگ مداتسرف و  وا  يارب  ار  دنبندرگ 
. ینادرگرب دیاب  زور  هس  زا  دعب  هک  تسا  هنومضم  هیراع  نینمؤملاریما  رتخد  يا 
: دومرف دید ، شرتخد  ندرگ  رب  ارنآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زور ، نآ  يادرف 

؟ ياهدروآ تسد  هب  اجک  زا  ار  نیا 
: تفگ

. منادرگرب سپس  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  نابرق  دیع  رد  ات  ماهتفرگ  هیراع  عفار  یبا  نبا  زا 
: دومرف دناوخ و  دوخ  روضح  هب  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ ینکیم تنایخ  ناناملسم  هب  ایآ  عفار  یبا  رسپ 
. منک تنایخ  ناناملسم  رب  هک  هَّللا  ذاعم  متفگ :

: دومرف
؟ يداد هیراع  نم  رتخد  هب  نیملسم  ياضر  نودب  نم و  نذا  نودب  روطچ  ار  دنبندرگ  نآ 

: متفگ
هک ماهدش  نماض  مدوخ  هداد و  هنومـضم  هیراع  روط  هب  زین  نم  مهدب ، هیراع  يو  هب  ارنآ  هک  درک  شرافـس  نم  هب  ترتخد  نینمؤملاریما  ای 

. منادرگ زاب  لّوا  ياج  هب  ارنآ  هک  متسه  دّهعتم  مهدب و  مدوخ  لام  زا  ارنآ  لوپ  ندش  فلت  تروص  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ینیبیم تبوقع  نم  زا  هک  ینک  يراک  نینچ  رگید  ادابم  نادرگرب ، شیاج  هب  ار  نآ  زورما  نیمه 
: دومرف دعب 

. دشیم هدیرب  تقرس  رد  شتسد  هک  دوب  یمشاه  نز  نیلّوا  دوب ، هتفرگن  هنومضم  هیراع  روطب  مرتخد  رگا 
: درک ضرع  دمآ و  دش ، عّلطم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  نیا  زا  ترضح  نآ  رتخد  نوچ 

؟ دوب رتِقیال  دیراورم  نآ  ندیشوپ  يارب  نم  زا  یسک  هچ  متسه ، وت  نت  هراپ  وت و  رتخد  نم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ دننک تنیز  دیراورم  عون  نیا  زا  دنتسناوتیم  نابرق  دیع  رد  نیرجاهم  نانز  همه  ایآ  نکن ، يریگ  هرانک  قح  زا  مرتخد ،
: دیوگیم عفار  یبا  نبا 

[. 83 . ] مدنادرگ زاب  لاملا  تیب  هب  هتفرگ  ار  دنبولگ 
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رادنامرف هدافتسا  ءوس  اب  دروخرب 

لباقم رد  تشاد  نارازگراک  رومارب  دوخ  یتاـعالّطا  ياـهورین  طّـسوت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یمیقتـسم  تراـظن  اـب 
. دادیم ناشن  لمعلا  سکع  لاملا  تیب  زا  هدافتسا  ءوس  هنوگره 

، تسا هدرک  هّیهت  كالما  نیمز و  دوخ  يارب  لاملاتیب  لوپ  اب  نارادنامرف ، زا  یکی  هک  دنداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  يزور 
: تشون وا  هب  يدنت  همان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. َکَتَناَمَأ َْتیَزْخَأ  َو  َکَماَمِإ ، َْتیَصَع  َو  َکَّبَر ، َتْطَخْسَأ  ْدَقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ ، َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
ْنِم ُمَظْعَأ  ِهَّللا  َباَسِح  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ََکباَسِح ، ََّیلِإ  ْعَفْراَف  َْکیَدَـی ، َتَْحت  اَم  َْتلَکَأَو  َْکیَمَدَـق ، َتَْحت  اَم  َتْذَـخَأَف  َضْرَأـْلا  َتْدَّرَج  َکَّنَأ  ِینَغََلب 

. ُماَلَّسلاَو ِساَّنلا ، ِباَسِح 
، ياهدروآ مشخ  هب  ار  تراـگدرورپ  یـشاب  هداد  ماـجنا  رگا  هک  تسا ، هدـش  شرازگ  یناـیرج  نم  هب  وت  هراـبرد  دـنوادخ ، دورد  زا  دـعب  )

. ياهدیشک یئاوسر  هب  ار  دوخ  يرادنامرف )  ) تناما و  ياهدرک ، نایصع  ار  تماما 
. ياهدومن بحاصت  ياهتسناوت  هچنآ  ياهدرک و  ناریو  ار  دابآ  ياهنیمز  وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 

زا دـنوادخ  باـسح  هک  نادـب  و  تسرفب ، میارب  ار  شیوخ  باـسح  ًاروف  يا  هدروخ  تناـیخ  هب  تسا  هدوب  تتـسد  ریز  هک  لاـملاتیب  زا  و 
[. 84 .( ] مالَّسلاو تسا ! رت  تخس  مدرم  باسح 

نادنواشیوخ زا  یکی  اب  دیدش  دروخرب 

هراشا

یئاوران ياهتلاخد  نیملـسم  لاملا  تیب  رد  دوب ) شردارب  ای  ساـبع  نبا  دـنیوگیم   ) مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  نادـنواشیوخ  زا  یکی  یتقو 
. تسا هدرک 

. ینادرگن رب  شیاج  رس  ار  لاملا  تیب  رگا  هک  تشون  وا  هب  يدنت  همان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
راّنلا لخد  ّالا  ًادحا  هب  ُْتبرَض  ام  يّذلا  یْفیِسب  کَّنبرْضََأل 

[. 85 .( ] دش مّنهج  شتآ  دراو  مدز ، سکره  هب  هک  منزیم  يریشمش  اب  ار  وت  انامه  )
: تسا نینچ  همان 41  نتم 

ۀنوخلا ةالولا  دحا  مذ  بابسا 

ِیتاَـساَوُِمل یِـسْفَن  ِیف  َکـْنِم  ََقثْوَأ  ِیلْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر  ْنُکَی  َْملَو  ِیتَناَِـطبَو ، يِراَعِـش  َکـُْتلَعَجَو  ِیتَناَـمَأ ، ِیف  َُکتْکَرْـشَأ  ُْتنُک  یِّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
؛ ََّیلِإ ِۀَناَمَْألا  ِءاَدَأ  َو  ِیتَرَزاَُومَو 

ِْنبِال َْتبَلَق  ْتَرَغَـشَو ، ْتَکَنَف  ْدَـق  َۀَّمُْألا  ِهِذـهَو  ْتَیِزَخ ، ْدَـق  ِساَّنلا  َۀـَناَمَأَو  َبِرَح ، ْدَـق  َّوُدَْـعلاَو  َِبلَک ، ْدَـق  َکِّمَع  ِْنبا  یَلَع  َناَـمَّزلا  َْتیَأَر  اَّمَلَف 
. َْتیَّدَأ َۀَناَمَْألا  َالَو  َْتیَسآ ، َکِّمَع  َْنبا  اَلَف  َنِیِنئاَْخلا ، َعَم  ُهَْتنُخَو  َنِیلِذاَْخلا ، َعَم  ُهَْتلَذَخَو  َنِیقِراَفُْملا ، َعَم  ُهَْتقَراَفَف  ِّنَجِمْلا  َرْهَظ  َکِّمَع 

يِْونَتَو ْمُهاَْینُد ، ْنَع  َۀَّمُْألا  ِهِذـه  ُدـیِکَت  َْتنُک  اَمَّنِإ  َکَّنَأَـکَو  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  َکَّنَأَـکَو  َكِداَـهِِجب ، ُدـیُِرت  َهَّللا  ِنُکَت  َْمل  َکَّنَأَـکَو 
ِۀَنوُصَْملا ُمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  َتْرَدَق  اَم  َْتفَطَتْخاَو  َۀَْـبثَْولا ، َْتلَجاَعَو  َةَّرَْکلا ، َتْعَرْـسَأ  ِۀَّمُْألا  ِۀـَناَیِخ  ِیف  ُةَّدِّشلا  َْکتَنَْکمَأ  اَّمَلَف  ْمِِهْئیَف ، ْنَع  ْمُهَتَّرِغ 

َکَّنَأَک ِهِذْخَأ ، ْنِم  ٍمِّثَأَتُم  َْریَغ  ِِهلْمَِحب ، ِرْدَّصلا  َبیِحَر  ِزاَجِحلا  َیلِإ  ُْهتَلَمَحَف  َةَریِسَْکلا ، يَْزعِْملا  َۀَیِماَد  ِّلَزَْألا  ِْبئِّذلا  َفاَِطتْخا  ُمِهِماَْتیَأَو  ْمِِهِلماَرَِأل 
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راکتنایخ رازگراک  کی  شهوکن  للع  همجرت :
يرای و يارب  منادناخ  دارفا  زا  کی  چیه  و  متفرگ ، دوخ  زارمه  و  مداد ، تکرـش  دوخ  تناما  رد  ار  وت  نم  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  »
وا هب  نمـشد  و  هتفرگ ، تخـس  تیومعرـسپ  رب  راگزور  يدـید  هک  ماگنه  نآ  دوبن ، مداـمتعا  دروم  وت  نوچ  يراد ، تناـما  و  يراکددـم ،

نوگرگد تیومع  رـسپ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دـش ، هدـنکارپ  و  هداد ، تسد  زا  رایتخا  تّما  و  هدـیدرگ ، هاـبت  ناناملـسم  تناـما  و  دروآ ، موجه 
تنایخ رگید  اب  و  يدیـشک ، شیرای  زا  تسد  نارگید  اب  گنهامه  وت  یتفرگ ، هلـصاف  دـندش  ادـج  وا  زا  هک  ینارگید  اب  هارمه  و  یتخاس ،

! يدرکن داهج  ادخ  هار  رد  وت  ایوگ  يدناسر  ار  اهتناما  هن  و  يدرک ، يرای  ار  تیومع  رسپ  هن  يدرک ، تنایخ  ناگدننک 
! یبیرفب ار  اهنآ  هک  دوب  نآ  وت  فده  و  يدزیم ، گنرین  مدرم  نیا  يایند  هب  زواجت  يارب  ایوگ  و  يرادن ، تراگدرورپ  زا  ینشور  ناهرب 

تیب لاوما  ناوت ، مامت  اب  و  يدـش ، روهلمح  ناباتـش  یتفای  تنایخ  تصرف  هک  هاگنآ  سپ  يریگ ، رایتخا  رد  ار  نانآ  ياهتورث  مئاـنغ و  و 
امغی هب  دـیابریم ، ار  ياهتـسکش  ناوختـسا  ای  یمخز  دنفـسوگ  هک  ياهنـسرگ  گرگ  نانوچ  دوب ، نامیتی  نانز و  هویب  مهـس  هک  ار  لاـملا 

«. یشاب هتشاد  یهانگ  ساسحا  راک  نیا  رد  هکنآیب  يدرک ، هناور  هدوسآ ، يرطاخ  اب  زاجح  يوس  هب  ار  اهنآ  و  يدرب ،

لاملاتیب یف  ۀنایخلا  مذ 

! ِباَسِْحلا َشاَِقن  ُفاََخت  اَم  ََوأ  ِداَعَْملِاب ؟ ُنِمُْؤت  اَمَأ  ِهَّللا ! َناَْحبُسَف  َکِّمُأَو ، َکِیبَأ  ْنِم  َکَثاَُرت  َِکلْهَأ  َیلِإ  َتْرَدَح  َكِْریَِغل -  َابَأ  َال  - 
َءاَمِْإلا ُعاَْتبَتَو  ًاماَرَح ، ُبَرْـشَتَو  ًاماَرَح ، ُلُکَْأت  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأَو  ًاماَعَطَو ، ًاباَرَـش  ُغیُِـست  َْفیَک  ِباَْبلَْألا ، ِیلوُأ  ْنِم  اَنَْدنِع  َناَک -  ُدوُدـْعَْملا -  اَهُّیَأ 

! َداَِلْبلا ِهِذه  ْمِِهب  َزَرْحَأَو  َلاَْومَْألا ، ِهِذه  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  َنیِذَّلا  َنیِدِهاَجُمْلاَو ، َنِینِمْؤُْملاَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلا  ِلاَْومَأ  ْنِم  َءاَسِّنلا  ُحِْکنَتَو 
لاملاتیب رد  هدافتسا  ءوس  زا  شهوکن  همجرت :

تمایق قیقد  یـسرباسح  زا  و  يرادن ؟ نامیا  داعم  هب  ایآ  هّللا !! ناحبـس  يربیم ! هناخب  ار  تردام  ردپ و  ثاریم  ایوگ  داب ، ردپیب  تنمـشد  »
هکیلاح رد  يدومن  اراوگ  دوخ  رب  ار  ندروخ  ندیـشون و  هنوگچ  يدـمآیم ، رامـشب  نادـنمدرخ  زا  اـم  دزن  رد  هک  یـسک  يا  یـسرتیمن ؟

اب يرخیم و  نازینک  ادـخ ، هار  نادـهاجم  نانمؤم و  نادنمتـسم و  نامیتی و  لاوما  اب  هنوگچ  یـشونیم ! مارح  و  يروخیم ! مارح  ینادیم 
!«. تسا هدومرف  نما  ناشیا  تسد  هب  ار  اهرهش  نیا  و  هتشاذگ ، او  نانآ  هب  ار  لاوما  نیا  ادخ  هک  ینکیم ؟ جاودزا  نانز 

ۀنوخلل ۀمراصلا  ۀلباقملا 

اَم يِذَّلا  یِْفیَِـسب  َکََّنبِرْـضََألَو  َکِیف ، ِهَّللا  َیلِإ  َّنَرِذـْعَُأل  َْکنِم  ُهَّللا  ِینَنَْکمَأ  َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ْمَُهلاَْومَأ ، ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  َیلِإ  ْدُدْراَو  َهَّللا  ِقَّتاَف 
! َراَّنلا َلَخَد  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهب  ُْتبَرَض 

َحیِزُأَو اَمُْهنِم ، َّقَْحلا  َذُـخآ  یَّتَح  ٍةَداَرِِإب ، یِّنِم  اَرِفَظ  َالَو  ٌةَداَوَه ، يِدـْنِع  اَمَُهل  َْتناَک  اَم  َْتلَعَف ، يِذَّلا  َْلثِم  اَـلَعَف  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَوَو 
، اَمِِهتَمَْلفَم ْنَع  َلِطاَْبلا 

، يَدَْملا َْتغََلب  ْدَق  َکَّنَأَکَف  ًاْدیَوُر ، ِّحَضَف  يِدَْعب ؛ ْنَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُْرتَأ  ِیل ، ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ُهَتْذَخَأ  اَم  َّنَأ  ِینُّرُسَی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأَو 
َنیِح َتاـَلَو  ، » َۀَـعْجَّرلا ِهِیف  ُعِّیَـضُْملا  یَّنَمَتَیَو  ِةَرْـسَْحلِاب ، ِهِیف  ُِملاَّظلا  يِداَُـنی  يِذَّلا  ِّلَـحملِاب  َکـُلاَمْعَأ  َکـْیَلَع  ْتَضِرُعَو  يَرَّثـلا ، َتَْحت  َتـِْنفُدَو 

!«. ِصاَنَم
راکتنایخ اب  عطاق  دروخرب  همجرت :

، دومن مهاوخ  رفیک  ار  وت  مبای ، تسد  وت  رب  ات  دهد  تصرف  ارم  ادخ  ینکن و  نینچ  رگا  و  نادرگزاب ، ار  نانآ  لاوما  و  سرتب ، ادخ  زا  سپ  »
. دیدرگ خزود  دراو  مدز  سک  رهب  هک  منزیم  ار  وت  يریشمش  اب  و  دشاب ، نم  هاوخرذع  ادخ  دزن  هک 

هکنآ ات  دندیـسریمن  وزرآ  هب  دندیدیمن و  شوخ  يور  نم  زا  يداد ، ماجنا  وت  هک  دندرکیم  نانچ  نیـسح  نسح و  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 
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زا وت  هک  هچنآ  دـنگوس ، نایناهج  راگدرورپ  يادـخ  هب  مزاس ، دوبان  هدـمآ  دـیدپ  متـس  هب  هک  ار  یلطاب  و  مناتـس ، سپ  زاب  ناـنآ  زا  ار  قح 
هـشیدنا رادهگن و  تسد  سپ  مهد ، رارق  مناگدنامزاب  ثاریم  ار  نآ  هک  مدوبن  دونـشخ  دوب ، لالح  نم  رب  يدرب ، قحان  هب  ناناملـسم  لاوما 

اب راکمتـس  هک  اجنآ  دنتـشاد ، هضرع  وت  رب  ار  وت  لامعا  و  هدـش ، ناهنپ  اهكاخ  ریز  رد  و  ياهدیـسر ، یگدـنز  نایاپ  هب  هک  نک  رکف  اـمن ،
.« تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  اّما  دراد  تشگزاب  يوزرآ  اهتصرف ، رمع و  هدننک  هابت  و  دنزیم ، دایرف  ترسح 

لیقع اب  دروخرب 

هراشا

نینمؤملاریما ترـضح  تسد  رد  نیقارع  لاوما  اهتایلام و  و  دندرک ، تعیب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  مدرم  یتقو 
وا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنک ، یفاضا  مدـنگو  لوپ  ياضاقت  رگا  درکیم ، رکف  دوب  راولایع  هک  لـیقع  شردارب  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع 

. دیشخب دهاوخ 
، درک حرطم  ردارب  اب  ار  دوخ  تساوخرد  راب  نیدنچ 

، دادن یخساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 
. درک کیدزن  وا  تسد  هب  و  درک ، مرگ  شتآ  يور  رب  ار  ینهآ  ماما  درک ، رارصا  یتقو 

: هک دز  دایرف  لیقع 
( دوب انیبان  لیقع  نوچ  ( ؟ ینازوسب ارم  یهاوخیم  ردارب 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ منک تنایخ  مدرم  تناما  رد  هک  ینکیم  بلط  هفاضا  نم  زاو  ینازوسب ؟ مّنهج  شتآ  اب  ارم  یهاوخیم  ارچ  وت  سپ 

هیواعم يایاطع  زا  هتفر و  ماش  ربنم  رب  اـت  تساوخ  وا  زا  دیـشخب و  مهرد  رازه  دـص  وا  هب  هیواـعم  هک  تفر  هیواـعم  راـبرد  هب  اهدـعب  لـیقع 
. دنک یئوگ  دب  شردارب  هب  تبسن  و  دیوگب ، نخس 

: تفگ تفر و  ربنم  رب  لیقع 
[. 86 . ] تشاد مّدقم  دوخ  نید  رب  ارم  هیواعم  اّما  درک ، اهر  دوخ  نید  ظفح  يارب  ارم  مردارب 

: دیامرفیم لقن  هنوگنیا  ار  ارجام  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ملظلا بانتجا 

ِضْعَِبل ًاِملاَظ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  یَْقلَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًادَّفَـصُم ، ِلاَلْغَْألا  ِیف  َّرَجُأ  َْوأ  ًادَّهَـسُم ، ِناَدـْعَّسلا  ِکَسَح  یَلَع  َتِیبَأ  ْنََأل  ِهَّللاَو 
!؟ اَُهلُولُح يَرَّثلا  ِیف  ُلوُطَیَو  اَُهلوُُفق ، یَِلْبلا  َیلِإ  ُعِرُْسی  ٍسْفَِنل  ًادَحَأ  ُِملْظَأ  َْفیَکَو  ِماَطُْحلا ، َنِم  ٍءْیَِشل  ًابِصاَغَو  ِداَبِْعلا ،

يراکمتس زا  زیهرپ  همجرت :
ادخ و ات  مراد  رتشوخ  موش ، هدیـشک  وس  نآ  ای  وس  نیا  هب  ریجنز  لغ و  اب  ای  و  مربب ، رـسب  نادعـس  ياهراخ  يور  رب  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس 

. مشاب هدرک  بصغ  ار  لاوما  زا  يزیچ  و  متس ، ناگدنب  زا  یضعب  هب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  تمایق ، زور  رد  ار  شربمایپ 
تماقا ینالوط  نامز  كاـخ ، رد  و  دوریم ، شیپ  ندـش  هدیـسوپ  یگنهک و  يوس  هب  هک  شیوخ ، سفن  يارب  منک  متـس  یـسک  رب  هنوگچ 

دنکیم
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ۀمیقلا هتلادع 

ْتَدِّوُس اَمَّنَأَک  ْمِهِْرقَف ، ْنِم  ِناَْولَْألا ، َْربُغ  ِروُعُّشلا ، َْثعُـش  ُهَناَْیبِص  ُْتیَأَرَو  ًاعاَص ، ْمُکُِّربْنِم  ِینَحامََتْـسا  یَّتَح  َقَْلمَأ  ْدَـقَو  ًـالیِقَع  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِهَّللاَو 
، ِیتَقیِرَط ًاقِراَفُم  ُهَداَِـیق  ُِعبَّتَأَو  ِینیِد ، ُهُعِیبَأ  یِّنَأ  َّنَظَف  یِعْمَـس ، ِْهَیلِإ  ُْتیَغْـصَأَف  ًادِّدَُرم ، َلْوَْقلا  َّیَلَع  َرَّرَکَو  ًادِّکَُؤم ، ِینَدَواَـعَو  ِِملْظِْعلاـِب ، ْمُهُهوُجُو 

: َُهل ُْتلُقَف  اَهِمَسیِم ، ْنِم  َقِرَتْحَی  ْنَأ  َداَکَو  اَهَِملَأ ، ْنِم  ٍفَنَد  ِيذ  َجیِجَض  َّجَضَف  اَِهب ، َِربَتْعَِیل  ِهِمْسِج  ْنِم  اَُهْتیَنْدَأ  َُّمث  ًةَدیِدَح ، َُهل  ُْتیَمْحَأَف 
! ِِهبَضَِغل اَهُراَّبَج  اَهَرَجَس  ٍراَن  َیلِإ  ِینُّرَُجتَو  ِِهبِعَِلل ، اَُهناَْسنِإ  اَهاَمْحَأ  ٍةَدیِدَح  ْنِم  ُِّنئَتَأ  ُلیِقَع ! اَی  ُلِکاَوَّثلا ، َْکتَلِکَث 

، اَِهْئیَق َْوأ  ٍۀَّیَح  ِقیِِرب  ْتَنِجُع  اَمَّنَأَک  اَُهْتِئنَش ، ٍۀَنوُْجعَمَو  اَِهئاَعِو ، ِیف  ٍۀَفوُْفلَِمب  اَنَقَرَط  ٌقِراَط  َِکلذ  ْنِم  ُبَجْعَأَو  یًَظل !؟ ْنِم  ُِّنئَأ  َالَو  يَذَْألا  َنِم  ُِّنئَتَأ 
! ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَْنیَلَع  ٌمَّرَُحم  َِکلذَف  ٌۀَقَدَص ؟ ْمَأ  ٌةاَکَز ، ْمَأ  ٌۀَلِصَأ ، ُْتلُقَف :

. ٌۀَّیِدَه اَهَّنِکلَو  َكاَذ ، َالَو  اَذ  َال  َلاَقَف :
َتَْحت اَِـمب  َۀَْـعبَّسلا  َمِیلاَـقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو  ُرُجْهَت ؟ ْمَأ  ٍۀَّنِج ، ُوذ  ْمَأ  َْتنَأ  ٌطـِبَتُْخمَأ  ِینَعَدْـخََتل ؟ ِینَْتیَتَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَعَأ  ُلوـُبُْهلا ! َکـْتَِلبَه  ُْتلُقَف :

. اَهُمَضْقَت ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ،
. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو  َِللَّزلا . ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذلَو  یَنْفَی ، ٍمیِعَِنلَو  ٍِّیلَِعل  اَم 

یهاوخ زایتما  زا  زیهرپ  همجرت :
هب ار  لاملا  تیب  ياهمدنگ  زا  نم  کی  ات  تشاد  تساوخرد  نم  زا  هدش و  تسدیهت  تّدش  هب  هک  مدید  ار  لیقع  مردارب  دـنگوس ، ادـخ  هب 

. دندوب هدش  گنر  لین  اب  ایوگ  دوب  هدش  هریت  ناشگنر  و  هدیلوژ ، ياهوم  ياراد  یگنسرگ  زا  هک  مدید  ار  شناکدوک  مشخبب ، وا 
راذگاو وا  هب  ار  دوخ  نید  هک  تشادـنپ  مداد  ارف  شوگ  ار  وا  ياههتفگ  نوچ  درکیم ، رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  رادـید و  ارم  یپ  رد  یپ 
کیدزن شمـسج  هب  هتخادـگ  شتآ  رد  ار  ینهآ  يزور  مرادیمرب ، تسد  دوـخ  هنـالداع  مسر  هار و  زا  راـتفر و  وا  هاوـخلد  هب  و  منکیم ،

رب ناگدـننکهیرگ  لیقع : يا  متفگ ، وا  هب  دزوسب  نآ  ترارح  زا  دوب  کیدزن  دز و  دایرف  درد  زا  رامیب  نانوچ  سپ  میامزایب ، ار  وا  ات  مدرک 
؟ تسا هتخاس  مرگ  ار  نآ  هچیزاب  هب  یناسنا  هک  یلانیم  ینهآ  ترارح  زا  دنیرگب ، وت 

ترارح زا  نم  یلانیم و  زیچان  ترارح  زا  وت  تسا  هتخادـگ  ار  نآ  دوخ  مشخ  اب  شراّبج  يادـخ  هک  یناوخیم  یخزود  شتآ  هب  ارم  اّما 
، تشاد اولح  زا  رپ  هدیـشوپ  رـس  یفرظ  و  [ 87  ] دـمآ ام  رادـیدب  یـسک  ماگنه  بش  هکنیا  روآتفگـش  هثداح  نیا  زا  و  ملاـنن ؟ یهلا  شتآ 

هیده متفگ : وا  هب  دندرک ، طولخم  نآ  هدرک  یق  ای  یّمس ، رام  ناهد  بآ  اب  ار  نآ  ایوگ  متشاد ، رّفنت  نآ  زا  هک  دوب  فرظ  نآ  رد  ینوجعم 
. تسا مارح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدص ؟ ای  ةاکز  ای  تسا ؟

. تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  تسا  ةاکز  هن  هن ، تفگ :
نایذـه ای  يدـش ؟ هدز  نج  ای  هدـش  هتفـشآ  تلقع  اـی  یبیرفب ؟ ارم  هک  يدـش  دراو  نید  هار  زا  اـیآ  دـنیرگب ، وت  رب  هدرم  هّچب  ناـنز  متفگ :

؟ یئوگیم
ياهچروم زا  ار  يوج  تسوپ  هک  منک  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دـنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 

اب ار  یلع  تسا ، رتتسَپ  خـلم  ناـهد  هدـش  هدـیوج  گرب  زا  نم  دزن  امـش  هدوـلآ  ياـیند  نیا  اـنامه  و  درک ، مهاوـخن  نـینچ  مریگب ، اوراـن 
[. 88 . ] میئوجیم يرای  وا  زا  و  اهشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  راک !!؟ هچ  رادیاپان  ياهتّذل  و  ریذپانف ، ياهتمعن 

اه نیمز  هرداصم 

هراشا
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. تخادرپ يداصتقا  تلادع  يارجا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مدرم ، یمومع  تعیب  زا  سپ 
هتفرگ موس  هفیلخ  زا  ناهاوخ  زایتما  رگید  موس و  هفیلخ  نادـنواشیوخ  هک  دوب  زیخلصاح  ياـهنیمز  رد  يداـصتقا  تلادـع  اـهنآ  زا  یکی 

. دندوب
هنیک زا  يرایسب  هک  دنادرگزاب ، جاتحم  ناناملـسم  ای  لاملاتیب  هب  درک و  هرداصم  ار  اهنیمز  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

: دومرفیم هناعطاق  اّما  تفرگ ، لکش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّدضرب  اهيزوت 
[. 89 . ] دنشاب هداد  رارق  دوخ  ناوناب  هّیرهم  ار  نآ  هچرگ  منادرگیمرب ، ناناملسم  هب  مبایب  هک  اجک  ره  ار  نیملسم  لاملاتیب  نم 
! ُقَیْضَأ ِْهیَلَع  ُرْوَْجلاَف  ُلْدَْعلا ، ِْهیَلَع  َقاَض  ْنَمَو  ًۀَعَس . ِلْدَْعلا  ِیف  َّنِإَف  ُُهتْدَدََرل ؛ ُءاَمِْإلا ؛ ِِهب  َِکُلمَو  ُءاَسِّنلا ، ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهَّللاَو 

ماما يداصتقا  تسایس 

ینازینک ای  هدرک ، جاودزا  نآ  اب  هچرگ  منادرگیم ، زاب  نآ  یلصا  نابحاص  هب  مبایب  هک  اجک  ره  ار  هدش  جارات  لاملا  تیب  دنگوس ، ادخ  هب 
. تسا رتتخس  وا  يارب  متس  لمّحت  دیآ ، نارگ  وا  رب  تلادع  هک  سک  نآ  و  تسا ، مومع  يارب  شیاشگ  تلادع  رد  اریز  دنشاب ، هدیرخ 

راکتنایخ رادنامرف  هناخ  ندرک  بارخ 

، درک رارف  هیواعم  ماش و  يوس  هب  تخادرپن و  ار  دوخ  نوید  و  درک ، تنایخ  نیملسم  لاملاتیب  یمالسا و  تّما  هب  هریبه ، نب  ۀلقـصم  یتقو 
هچرگ دوشن ، ناـسوساج  نارگهئطؤت و  زکرم  اـت  دـننک ، بارخ  هفوک  رد  ار  وا  هناـخ  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

هک درکیم ، ربخ  بسک  یسوساج و  یحیسم  يدرف  طّسوت  ماش  زا  هلقـصم  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نایعیـش  زا  هریبه  نب  میعن  وا ، ردارب 
[. 90 . ] دش تازاجم  ریگتسد و  صخش  نآ 

نارازگراک روما  رب  تراظن 

رازگراک کی  تمیق  نارگ  هناخ  هب  ضارتعا 

هراشا

ياهلابق دوهش  تداهش  اب  هدیرخ و  یتمیق  نارگ  هناخ  هفوکرد  یضاق  حیرش  هک  دنداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب 
. تسا هدرک  میظنت  نآ  يارب 

، تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شهوکن  دروم  دوب ، رازگراک  کی  نأش  زا  رتالاب  هناخ  نوچ 
: هک دنداد  وا  هب  يدنت  دیدش و  ياهرّکذت  همان  نآ  رد  و  تشون ، وا  هب  يدُنت  همان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

تاهلابق هب  هک  دمآ  دهاوخ  وت  غارس  هب  یسک  يدوز  هبو  يدومن  فارـسا  تسا  وت  لام  زا  رگا  و  يدرک ، تنایخ  تسا  نارگید  لام  زا  رگا 
[. 91 . ] دتسرفیم روگ  رعق  هب  ار  وت  ناریو و  ار  هناخ  نآ  دسرپیمن ، وت  ناهاوگ  زا  و  دنکیمن ، هاگن 

: دسیونیم وا  هب  هنوگرادشه  حیرش ، یئارگایند  زا  عالّطا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ًادوُهُش ِهِیف  َتْدَهْشَأَو  ًاباَتِک ، اََهل  َْتبَتَکَو  ًاراَنیِد ، َنِینامََِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب 

: هل لاق  مث  بضغملا  رظن  هیلإ  رظنف  لاق : نینمؤملا ، ریمأ  ای  کلذ  ناک  دق  حیرش : هل  لاقف 
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. ًاِصلاَخ َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملُْـسیَو  ًاصِخاَش ، اَْهنِم  َکَجِرُْخی  یَّتَح  َِکتَنَِّیب  ْنَع  َُکلَأْسَی  َالَو  َِکباَتِک ، ِیف  ُرُْظنَی  َال  ْنَم  َکِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُْحیَرُـش ، اَـی 
! ِةَرِخْآلا َراَدَو  اَْینُّدلا  َراَد  َتْرِـسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح ! ِْریَغ  ْنِم  َنَمثَّلا  َتْدَقَن  َْوأ  َِکلاَم ، ِْریَغ  ْنِم  َراَّدلا  ِهِذـه  َْتعَْتبا  ُنوُکَت  َال  ُْحیَرُـش  اَی  ْرُْظناَف 

. ُقْوَف اَمَف  ٍمَهْرِِدب  ِراَّدلا  ِهِذه  ِءاَرِش  ِیف  ْبَغَْرت  ْمَلَف  ِۀَخْسُّنلا ، ِهِذه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل  َْتیَرَتْشا  اَم  َِکئاَرِش  َْدنِع  ِینَْتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ 
نارازگراک تنایخ  اب  هناعطاق  دروخرب  همجرت :

. دناهدرک اضما  ار  نآ  یناهاوگ  و  ياهتشون ، نآ  يارب  يدنس  و  ياهدیرخ ، رانید  داتشه  هب  ياهناخ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب 
:( دومرف درک و  وا  هب  يدولآ  مشخ  هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  [ 92 ، ] نانمؤمریما يا  يرآ  تفگ : حیرش  )

هدرک و نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  وت  ات  دسرپیمن ، تناهاوگ  زا  و  دنکیمن ، هاگن  تاهتشون  هب  هک  دیآیم  تغارسب  یسک  يدوز  هب  حیرش ! يا 
ار ترخآ  ایند و  هناخ  هاگنآ  هک  یشاب ، هدیرخن  مارح  لوپ  اب  ای  نارگید  لام  اب  ار  هناخ  نآ  هک  نک  هشیدنا  حیرـش ! يا  دراپـسب . ربق  هب  اهنت 

. ياهداد تسد  زا 

ایندلا نم  ریذحت 

. َنیِِکلاَْهلا ِۀَّطِخَو  َنِیناَْفلا ، ِِبناَج  ْنِم  ِروُرُْغلا ، ِراَد  ْنِم  ًاراَد  ُْهنِم  يَرَتْشا  ِلیِحَّرِلل ، َجِعْزُأ  ْدَق  ٍتِّیَم  ْنِم  ٌلِیلَذ ، ٌْدبَع  يَرَتْشا  اَم  اَذه  : » هذه ۀخسنلاو 
یِهَْتنَی ُِثلاَّثلا  ُّدَْحلاَو  ِتاَبیِـصُْملا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ِیناَّثلا  ُّدَْحلاَو  ِتاَفْآلا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُلَّوَْألا  ُّدَْحلا  ٌۀََعبْرَأ : ٌدوُدُح  َراَّدـلا  ِهِذـه  ُعَمَْجتَو 

. ِراَّدلا ِهِذه  ُبَاب  ُعَرُْشی  ِهِیفَو  يِْوغُْملا ، ِناَْطیَّشلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِعباَّرلا  ُّدَْحلاَو  يِدْرُْملا ، يَوَْهلا  َیلِإ 
ََكرْدَأ اَمَف  ِۀَعاَرَّضلاَو ، ِبَلَّطلا  ِّلُذ  ِیف  ِلوُخُّدلاَو  ِۀَعاَنَْقلا ، ِّزِع  ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  َراَّدلا  ِهِذه  ِلَجَْألِاب ، ِجَـعْزُْملا  اَذـه  ْنِم  ِلَمَْألِاب ، ُّرَتْغُْملا  اَذـه  يَرَتْشا 
يَرْـسِک ِْلثِم  ِۀَـنِعاَرَْفلا ، ِْکُلم  ِلـیُِزمَو  ِةَِرباَـبَْجلا ، ِسوُُفن  ِِبلاَـسَو  ِكُولُْملا ، ِماَـسْجَأ  ِلـِْبلَبُم  یَلَعَف  ٍَكرَد ، ْنِم  ُْهنِم  يَرَتْشا  اـمَِیف  يِرَتْشُْملا  اَذـه 

. َرَیْمِحَو ٍعَُّبتَو  َرَْصیَقَو ،
مارح يایند  يرابتعایب  زا  رادشه  همجرت :

تبغر رتـشیب ، اـی  یمهرد  هب  نآ  دـیرخ  يارب  رگید  هک  متـشونیم  يدنـس  وـت  يارب  يدوـب ، هدـمآ  نـم  دزن  هناـخ ، دـیرخ  ماـگنه  رگا  اـّما 
: متشونیم نینچ  ار  دنس  نآ  يدرکیمن و 

هّلحم رد  هـک  رورغ ، يارــس  زا  ياهناـخ  هدــیرخ ، ار  نآ  ندرک ، چوـک  هداـمآ  ياهدرم  و  هدــش ، راوـخ  ياهدــنب  هـک  تـسا  ياهناـخ  نـیا 
. ددرگیم یهتنم  وس  راهچ  هب  هناخ  نیا  دراد ، رارق  ناگدش  كاله  هچوک  و  ناگدنوشدوبان ،

هب نآ  مراهچ  يوس  و  هدـننک ، تسـس  ياهسوه  اوه و  هب  موس  يوس  و  اهتبیـصم ، هب  نآ  مّود  يوس  اهالب ، اـهتفآ و  هب  نآ  يوس  کـی 
. تسا هدوشگ  ناطیش  يور  هب  هناخ  ِرد  و  دوشیم ، متخ  هدننک  هارمگ  ناطیش 

هب جراخ و  تعانق  تّزع و  زا  ار  وا  هک  یغلبم  هب  ددنبیمرب  تخر  ناهج  زا  يدوز  هب  دوخ  هک  یـسک  زا  دنمزآ ، هدروخ  بیرف  ار  هناخ  نیا 
. تسا هدومن  يرادیرخ  هدناشک ، یتسرپایند  يراوخ و 

تنطلـس و  هتفرگ ، ار  ناراّبج  ناج  و  هدناسوپ ، ار  ناهاشداپ  داسجا  هک  تسا  يراگدرورپ  هدـهع  رب  دـشاب ، هلماعم  نیا  رد  یـصقن  هنوگره 
. تسا هدرک  دوبان  ار  ریمح »  » و عُّبت »  » و رصیق »  » و يرسک »  » نوچ اهنوعرف 

نیضاملا نم  ةربعلا 

ِِفقْوَم َیلِإ  ًاعیِمَج  ْمُهُـصاَخْشِإ  ِدـَلَْوِلل ، ِهِمْعَِزب  َرَظَنَو  َدَـقَتْعاَو ، َرَخَّداَو  َدََّجنَو ، َفَرْخَزَو  َدَّیَـشَو ، یََنب  ْنَمَو  َرَثْکَأَف ، ِلاَْملا  یَلَع  َلاَْملا  َعَمَج  ْنَمَو 
ْنِم َجَرَخ  اَذِإ  ُلْقَْعلا  َِکلذ  یَلَع  َدِهَش  َنُولِْطبُْملا » َِکلاَنُه  َرِـسَخَو   » ِءاَضَْقلا ِلْضَِفب  ُْرمَْألا  َعَقَو  اَذِإ  ِباَقِْعلاَو : ِباَوَّثلا  ِعِضْوَمَو  ِباَسِْحلاَو ، ِضْرَْعلا 

«. اَْینُّدلا ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَسَو  يَوَْهلا ، ِرْسَأ 
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ناگتشذگ زا  تربع  همجرت :
تنیز و  دندومن ، يراک  الط  دندرک ، يراک  مکحم  و  دنتخاس ، اهرـصق  هک  نانآ  و  دـندوزفا ، نآ  رب  و  دـندروآ ، درگ  ناوارف  لام  هکنانآ  و 

و یهلا ، یـسرباسح  ياپ  هب  نانآ  یگمه  اّما  دنتـشاذگ ، دوخ  نادنزرف  يارب  دوخ  نامگب  و  دندرک ، يرادهگن  و  دنتخودنا ، ناوارف  دـنداد ،
. دوش رداص  یئاهن  تواضق  يرواد و  نامرف  هک  هاگنآ  دنوشیم ، هدنار  رفیک  شاداپ و  هاگیاج 

( نمؤم هروس  هیآ 78  « ) دید دنهاوخ  نایز  ناراکهبت  سپ  »
. درذگب تمالس  هب  یتسرپایند  زا  و  هتفای ، تاجن  سفن  ياوه  تراسا  زا  هک  هاگره  دهدیم  یهاوگ  تداهش  لقع  اهّتیعقاو  نیا  هب 

ناراد هیامرس  هب  فینح  نب  نامثع  شیارگ  هب  ضارتعا 

همان دنیشنیم ، هرفس  کی  رس  رب  اهنآ  اب  دریذپیم و  ار  ناراد  هیامرس  توعد  هرـصب  رهـش  رد  وا  رادنامرف  هک  دیـسر  شرازگ  ماما  هب  یتقو 
: تشون فینُح  نب  نامثع  هب  ار   45

َْکَیلِإ ُلَْقُنتَو  ُناَْولَْألا ، ََکل  ُباَطَتُْـست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْـسَأَف  ٍۀـَبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد  ِةَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ِۀَْـیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ٍْفیَنُح ! َْنباَی  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ُناَفِْجلا

، ِمَضْقَْملا اَذه  ْنِم  ُهُمَضْقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٌّوُعْدَم . ْمُهُِّینَغَو  ٌّوُفْجَم ، ْمُُهِلئاَع  ٍمْوَق ، ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَمَو 
. ُْهنِم ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَمَو  ُهْظِْفلاَف ، ُهُْملِع  َْکیَلَع  َهَبَتْشا  اَمَف 

وت دناوخارف و  شیوخ  ینامهم  هب  ار  وت  هرصب ، نارادهیامرس  زا  يدرم  هک  دنداد  شرازگ  نم  هب  فینُح ، رسپ  يا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  )
نامگ دـنداهنیم ، وت  يولج  یپ  رد  یپ  اذـغ  زا  رپ  ياههساک  و  دـندروآ ، وت  يارب  گنراگنر  ياهیندروخ  یتفاتـش ، نآ  يوسهب  تعرـسهب 

رد نک  هشیدنا  دناهدش ، توعد  هرفس  رس  رب  ناشنادنمتورث  و  هدش ، مورحم  متـساب  ناشنادنمزاین  هک  يریذپب  ار  یمدرم  ینامهم  مدرکیمن 
؟ يروخیم هرفس  مادک  رس  رب  و  ییاجک ؟

.( نک فرصم  يراد  نیقی  شندوب  لالح  یگزیکاپ و  هب  ار  هچ  نآ  و  نکفایب ، رود  ینادیمن  ار  شندوب  مارح  لالح و  هک  ییاذغ  نآ  سپ 
[. 93]

لاملاتیب يواسم  میسقت 

لاملاتیب میسقت 

، یموـمع ینارنخـس  کـی  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترــضح  دـندرک ، تـعیب  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  اـب  مدرم  هـکنآ  زا  سپ 
اب دـیدش  دروخرب  یعاـمتجا و  تلادـع  يارجا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ّتنـس  نآرق و  ءاـیحا  رد  ار  دوـخ  ياـهتسایس 

. تشاد نایب  لاملاتیب  نارگتراغ 
. دیسریم مهرد  هس  رفن  ره  هب  هک  دننک  میسقت  يواسم  ياهنوگب  ار  لاملاتیب  يدوجوم  داد  روتسد  هاگنآ  و 

: دومرف دوخ  یشنم  هدنسیون و  عفار  یبا  هب 
، ناوخب ار  اهنآ  درف  درف  مان  نک و  عورش  نیرجاهم  زا 

. راذگم یقرف  دیفس  خرس و  دیفس و  هایس و  نیب  هدب و  مهرد  هس  همه  هب  و  ناوخب ، ار  مدرم  رگید  راصنا و  یماسا  سپس 
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. دش عورش  لاملا  تیب  يدوجوم  يواسم  میسقت 
: تفگ فینح  نب  لهس 

؟ يراذگیمن یقرف  وا  نم و  نیب  دش  دازآ  زورما  دوب و  نم  مالغ  زورید  صخش  نیا  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. داد مهرد  هس  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  و  میشخبیم ، وت  دننامه  زین  وا  هب 
دندش و تحاران  شیرق  زا  نت  دنچ  مکح و  نب  ناورم  صاع و  نب  دیعس  رمع و  هَّللادبع  ریبز و  هحلط و  دش ، عورـش  اهتفلاخم  ور  نیا  زا 

[. 94 . ] دنتفرگن ار  دوخ  مهس 

لاملاتیب میسقت  شور 

لاملاتیب دروم  یب  يرادهگن  زا  زیهرپ 

بآ هدرک ، بوراج  ار  لاملاتیب  يرادـهگن  ناکم  و  درکیم ، میـسقت  ار  لاملاتیب  يدوجوم  ماـمت  هعمج ، ره  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
، دناوخیم زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  سپس  دیشاپیم ،

: دومرفیم درکیم و  باطخ  لاملاتیب  رابنا  نیمز  هب  هاگنآ  و 
[. 95 .« ] مدرکن سبح  وت  رد  ار  نیملسم  لام  نم  هک  هدب  تداهش  تمایق  رد  »

لئابق نارس  زا  نتفرگ  کمک 

رد ات  درپسیم ، نانآ  هب  ار  هلیبق  ره  مهس  دناوخیم و  ارف  ار  لئابق  نارس  ناگرزب و  هک  دوب  نیا  لاملاتیب  میـسقت  ياهشور  زا  رگید  یکی 
. دننک میسقت  دوخ  هلیبق 

. دندرکیم یگدنز  فورعم  هلیبق  تفه  هفوک  رد  ناراگزور  نآ  رد  هک  دندروآ ، هفوک  هب  ناهفصا  زا  نان  يرادقم  اب  یلاوما  رابکی 
. درک میسقت  تمسق  تفه  هب  ار  اهنان  لاملاتیب و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

میـسقت دوخ  هلیبق  دارفا  نایم  رد  ات  تخیریم ، اههسیک  نآ  رد  ار  هلیبق  ره  مهـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـندروآ ، یئاـههسیک  لـئابق  نارس 
[. 96 . ] دننک

. تسا حرطم  عیزوت  متسیس  رب  تراظن  لصا  و  یناسنا ، ياهورین  زا  حیحص  هدافتسا  يراتفر ، ياهوگلا  نیا  رد 

لاملاتیب میسقت  رد  يداژن  تازایتما  هب  یهجوتیب 

: هک دنکیم  لقن  هفوک  نانز  زا  یکی 
هفوک لها  مامت  نیب  ار  امرخ  درآ و  لاملاتیب و  يدوجوم  يداژن ، تازایتما  نتفرگ  رظن  رد  نودب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. درکیم میسقت  نآ  نادنمزاین  و 
، دوب برع  ریغ  يرگید  برع و  یکی  دندمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  نز  ود  يزور 

عاص و  5 لیِک 1 : ره  لیِک و  زیفق 8  ره  زیفق و  رُک 60  ره   ) ماعط ْرُک  کی  مهرد و  مادک 25  ره  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[. 97 . ] داد تسا ) ّدُم  عاص 4  ره 
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: تفگ برع  نز 
. نک اطع  رتشیب  نم  هب  متسه  برع  نم  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف ترضح 
[. 98 «. ] منیبیمن قاحسا  نادنزرف  هب  تبسن  يرترب  لاوما  نیا  رد  لیعامسا  نادنزرف  يارب  نم  »

رازاب رب  تراظن 

دیلوت يارب  نایرازاب  قیوشت 

ترـضح اریز  دراد ، رارق  روـما  سأر  رد  یئاـفکدوخو  یگدـنزاس  و  يداـبآ ، نارمع و  دـیلوت ، راـک و  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  قـطنم  رد 
نانآ یعامتجا  قوقح  هب  یعامتجا  تلادـع  قّقحت  اب  ار  ناگمه  و  دـنک ، نک  هشیر  ار  رقف  ات  تشاد  شـالت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. دناسرب
: هک دومرفیم  قیوشت  دیلوتو  رتشیبراک  هبار  نایرازاب  و  نارگراک ، ياهدش ، باسح  تاملکرد  نیاربانب 

[. 99 . ] ْمَُکل ُهَّللاَكَراب  اوُرِجَِّتا 
( دهدب تکرب  ناتراک  هب  ادخ  دینک  تراجت  )

رازاب فلتخم  فانصا  رب  لرتنک  تراظن و 

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا 
رد نیملسم  رازاب  رد  هدش  راوس  ابهش »  » مسا هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بکرم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

، درکیم دمآ  تفر و  اج  همه 
. دومرفیم تحیصن  غیلبت و  هدش  باسح  ار  نایرازاب  و  درکیم ، هیبنت  ار  نافّلختم 

: متفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  يزور 
. میهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  امش  ياج  هب  ام  دینامب ، لزنم  رد  امش  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف تفریذپن و 
؟ دینکیم هک  تسا  یهاوخریخ  هچ  نیا 

ناشلغـش اب  بسانتم  فانـصا ، همه  هب  و  درکیم ، تراظن  کیدزن  زا  تمـسق  هب  تمـسق  ار  نایرازاب  فانـصا  ماـمت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دادیم زردنا 

: دومرف دمآ و  ناشورف  تشوگ  رازاب  هب 
، دیمدب تشوگرب  ادابم  و  دوش ، جراخ  شندب  زا  حور  دیراذگب  دینکن ، باتش  دنفسوگ  راک  رد  اهباّصق  يا 

: دومرف درک و  باّصق  کی  هب  ور  و 
[. 100 . ] دنکیم رتشیب  ار  تکرب  هک  هدب  مدرم  هب  رتدایز  تشوگ 

: دومرف تفر و  ناشورفامرخ  رازاب  هب  سپس  و 
. دیهدرارق مدرم  دید  ضرعم  رد  ار  امرخ  دب  بوخ و 

: دومرف تفر و  ناشورف  یهام  رازاب  هب  هاگنآ  و 
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تـساهدنکفا نوریبار  اـهنآ  جوـم  دـناهدرم و  اـیرد  رد  هـک  یئاـهیهام  شورف  زا  دیـشورفن ، يرگید  یهاـم  تشوـگ ، لـالح  یهاـم  زاریغ 
. دینک يراددوخ 

: دومرفیم تفرگیم و  تروص  اجنآ  رد  اهشورف  دیرخ و  عاونا  هک  تفریم  هفوک  هسانک  هّلحم  هب  و 
يادـخ هک  دـینک ، يراددوخ  ندروخ  مسقزا  دـینک ، ناربـج  نداد  هقدـصاب  هدرک  ادـیپ  جاور  رازاـب  نیارد  ندروـخ  مسق  ناـناگرزاب ! يا  )

[. 101 ( ] درکدهاوخن كاپ  دروخ  غورد  هب  مسق  هکار  یسک  گرزب 
، تفریم ناطاّیخ  هّلحم  هب  سپس 

: دومرف داتسیا و  يراکفالخ  طایخ  رس  يالاب  يزور 
، دننک هیرگ  وت  رب  هدرم  دنزرف  ناردام  »

، زودب مکحم 
، ریگب بوخ  ار  اهزرد 

، نزب نزوس  مه  هب  کیدزن  و 
: دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک 

. دننکیم روشحم  هتخودن  بوخ  هک  ینهاریپ  نامه  اب  ار  نئاخ  طاّیخ 
[. 102 .« ] ینک هدافتسا  اهنآ  زا  ات  رادم ، هگن  دوخ  يارب  ار  اهنآ  و  تسا ، هچراپ  بحاص  لام  هک  زیهرپب ، هچراپ  تافاضا  نتشادرب  زا  و 

، رازاب رب  تراظن  موادت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. درک شهوکن  ار  راکفالخ  طاّیخ 

[. 103 . ] دز قّالش  دوب  هدروآ  شورف  يارب  یهام  رام  تخورفیم و  سلف  یب  ِیهام  هک  ار  فّلختم  شورف  یهام  و 
[. 104 . ] درک هیبنت  ار  شتآ  رازبا  هدننک  راکتحا  و 

[. 105 . ] درک میسقت  جاتحم  دارفا  نیب  ار  وا  مدنگ  هیبنت و  دوب  هدرک  راکتحا  ار  هدش  دساف  ياهمدنگ  هک  یصخش  و 
: دومرف نینچ  اهنآ  هب  باطخ  تفر و  ناشورف  رتش  رازاب  هب  و 

[. 106 .( ] دنکیم دوبان  ار  تکرب  هدرب و  نیب  زا  ار  هیامرس  ندروخ  دنگوس  نوچ  دیروخن ، مَسَق  اّما  دیشورفب ، )
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دیسرپ  دنکیم  هیرگ  هک  دید  ار  یمالغ  دش ، ناشورف  امرخ  رازاب  دراو  یتقو 

: تفگ
. دریگیمن سپ  مه  درم  نیا  و  دنکیمن ، لوبق  میالوم  هک  تخورف  نم  هب  امرخ  مهرد  کی  شورف  امرخ  نیا 

: دومرف شورف  امرخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[. 107 . ] داد سپ  شورف  امرخ  هدب ، ار  شمهرد  ریگب و  ار  امرخ 

. درکیم یئامنهار  ار  ناگدشمگ  رازاب ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
نآرق تایآ  و  درکیم . کمک  نیگنس  راب  ندربو  راب ، نتفرگ  شودرب  رد  دُربیم  راب  هک  ار  یصخش  و  دومرفیم ، يریگتسد  ار  اهناوتان  و 

: هک دناوخیم  ناراد  هیامرس  نایرازاب و  رب  ار 
ًاداسَف َو ال  ِضْرَْألا  یف  ًاّولُع  َنوُدیُِریال  َنیذَِّلل  اهَلَعَْجن  ِةَرِخْآلا  ُراّدلا  َْکِلت 

[. 108 .( ] میاهداد صاصتخا  دنرادن  يرگداسف  نیمز  رد  و  دنتسین ، بلط  يرترب  هک  یئاهناسنا  هب  ار  نآ  هک  تسا  تشهب  نیا  )
: دومرفیم و 

[. 109 .( ] تسا هعماج  نادنمناوت  نامکاح و  هب  طوبرم  هیآ  نیا  )
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یتاعالطا ياهورین  اب  رازاب  لرتنک 

هراشا

راک هک  دمآیم  باسح  هب  یسایس  ّتیریدم  ياهروحم  نیرتیساسا  زا  یکی  تراظن  لرتنک و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتموکح  متـسیس  رد 
دروم هب  عیرـس و  و  دومرفیم ، یبایزرا  نمؤم  ياـهورین  هلیـسو  هب  ار  یتموکح  نارازگراـک  رگید  نارادناتـسا و  نارادـنامرف و  تواـضق و 

. دادیم ناشن  لمعلاسکع 

رازابرب تراظن 

اب و  دـنرادن ، اور  متـس  مدرم  هب  ات  تشاد  رظن  ریز  یتاعّالطا  ياهورین  روضح  اب  ار  اهرهـش  رازاب  يداـصتقا ، رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دننکن فیعضت  ار  ماظن  ساسا  راکتحا  یشورف و  نارگ 

هوشر ناـیرازاب  زا  دـش و  سفن  ریـسا  هک  دوب  زاوها  رازاـب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  یتاـعالّطا  ياـهورین  زا  همره ، نبا 
. تفرگ

: تشون زاوها  مکاح  هب  هدرک و  لزع  ار  وا  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربخ  نیا  یتقو 
. دنادرگب رهش  رد  ار  وا  و  دنزب ، وا  رب  هنایزات  هعمج 35  ياهزور  دشارتب و  ار  شرس  ياهوم  دنک ، ینادنز  ار  وا 

يروخاوه شدرگ و  يارب  نادـنز  نوریب  هب  ار  ناینادـنز  نوچ  و  دزادرپب ، همره » نبا   » لاومازاو یگدیـسر  دراد  یتیاکـش  وا  زا  سک  ره  و 
، دنرواین رد  وا  ياهاپ  زا  ریجنز  زامن  ماگنه  هب  زج  دنربن و  ار  وا  دنربیم 
[. 110 . ] دنک عطق  یتلود  ناوید  زا  ار  همره  نبا  قوقح  ات  دومرف  روتسد  و 

رازاب رب  تراظن  لرتنک و  يارب  همانشخب 

ناراکفالخ ناشورف و  مک  تفریم و  هار  رازاب  رد  تشاد  تسد  رد  ياهنایزات  هک  یلاح  رد  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
[. 111 . ] دننک تازاجم  ار  نیرکتحم  لرتنک و  ار  رازاب  هک  داتسرف  دوخ  نارادناتسا  يارب  ياهمانشخب  و  درکیم ، تازاجم  ار  يداصتقا 

رازاب رد  تاغیلبت 

: هک دنکیم ، لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینیلک  موحرم 
ار مدرم  دزیم و  مدـق  هفوک  رازاب  رد  تشاد  تسد  رد  یقّالـش  هک  یلاح  رد  هدـمآ ، نوریب  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  حبـص  زور  ره 

، درکیم تحیصن 
، دادیم یئاهدومنهر  دنلب  يادص  اب  و 

. دندرکیم شوگ  دنداهنیم و  نیمز  رب  دنتشاد  تسد  رد  هچ  ره  دندینشیم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يادص  ات  مدرم 
[. 112 . ] دیامرف یگدیسر  مدرم  تالکشم  هب  ات  تشگیم  زاب  دوخ  هاگیاج  هب  سپس 
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اب و  میـشاب ، هتـشاد  تاغیلبت  يارب  يرتفد  اجهمه  مینک ، هدافتـسا  اـهژاساپ ، اـههچمیت ، اهرهـش ، رازاـب  رد  يراـتفر  يوگلا  نیا  زا  رگا  زورما 
رادـشه قیوشت و  اهيراکفالخ  زا  زیهرپ  دـیلوت و  راک و  هب  تبـسن  ار  نایرازاب  هدـش ، باسح  تاقوا  رد  بسانم  تسرد و  یتوص  متـسیس 

. تشاد دهاوخ  يریگمشچ  رایسب  رثا  میهدب ،

رازاب نایلوتم  نتشامگ 

، دنشاب هتشاد  قیقد  تراظن  رازاب  روما  رد  هک  تشامگیم  یناّیلوتم  تشادن  روضح  ترضح  نآ  دوخ  هک  اهرهش  رگید  ياهرازاب  رد 
، دنک لرتنک  ار  رازاب  ات  داد  تیرومأم  هرصب  رد  ار  ساّبع  نبا 

، داد تیرومأم  هرصب  رگید  رازاب  رب  ار  عمصا  نب  یلع  و 
. درک ینادنزو  تازاجم  ار  وا  تفرگ  هوشر  نوچو  دومن  زاوها  رازاب  ّیلوتم  ار  همره  نبا  و 

[. 113 . ] دادرارق یمئاد  رظان  نارادماد  رب  ار  ربنق  و  اهیناملس ، رب  ار  یسراف  ناملس  و 

رازاب نایلوتم  فیاظو 

يداصتقا زکارم  يارب  یلوتم  نتشامگ 

، رازاب ّیلوتم  دیآیم ، تسدب  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هژیو  هب  نیموصعم ، هریس  تایاور و  عومجم  زا  هک  هچنآ 
: تشاد هدهعرب  ار  ریز  فیاظو 

راکتحا زا  يریگولج  - 1
اهتمیق رب  تراظن  تبقارم و  - 2

اهوزارت ندرک و  نزو  ِندوب  ملاس  زا  تبقارم  - 3
اهنآ رد  زاجم  ریغ  فّرصت  رازاب و  میرح  هب  زواجت  زا  يریگولج  - 4

تالماعم رد  ّشِغ  ّبلقت و  دروم  رد  یسرزاب  شیتفت و  - 5
. دنراد ار  يداصتقا  ّتیلاعف  يارب  مزال  فاصوا  طیارش و  هک  ینارجات  هب  ّتیلاّعف  هزاجا  - 6

رازاب تالکشم  ّلح  - 7
ناگدشمگ ییامنهار  - 8

ناناوتان نافیعض و  يرای  - 9
ناگدننک فّلخت  رفیک  تاناویح و  حبذ  رب  تراظن  - 10
نانآ تمرح  ظفح  راّجت و  روما  هب  یگدیسر  - 11

يراجت ياههار  رد  ّتینما  يرارقرب  - 12
دننکیم دراو  ییاذغ  داوم  هک  یناسک  رب  قافنا  - 13

. دوشیم فلت  ناناگرزاب ، زا  هک  هچ  نآ  ناربج  - 14
.( تسا حرطم  همیب  تروص  هب  هزورما  هک  )

یفاّرص هفرح  هب  [ 114  ] هّمذ لها  دورو  زا  يریگولج  - 15

یمالسا داصتقا  یلع و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


. درکیم ربعم  ّدس  هک  یئاج  زاجم و  ریغ  ياهناکم  رد  شورف  دیرخ و  زا  يریگولج  - 16
[. 115  ] رادرم بارش و  نتخورف  دننام : هعونمم ، ءایشا  زا  يریگولج  - 17

رازاب یلوتم  راتفر  رب  تراظن 

شمارآ ّتینما و  يرارقرب  لوئـسم  طقف  رازاـب  ّیلوتم  هک  دـیآیم  تسد  هب  تقیقح  نیا  تاـیاور ، راـبخا و  زین  یخیراـت و  ياـهشرازگ  زا 
. تسا هدوب  وا  رظن  تحت  مه  رازاب  ناروهشیپ  ناناگرزاب و  لاوما  هکلب  هدوبن ،

. تسا هدرکیم  لرتنک  تّدش  هب  مه  ار  رازاب  ناّیلوتم  ِدوخ  راتفر  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ور  نیمه  زا 
، درکیمن یشوپ  مشچ  هجو ، چیه  هب  دزیم ، رس  نانآ  زا  ییاطخ  رگا  و 

. دیرب ار  شتسد  درک ، تنایخ  نوچ  تشامگ و  هاجراب »  » رب ار  عمصا » نب  یلع   » هک نانچ 
: تفگ جاّجح  هب  يزور  درک ، كرد  ار  جاّجح  نامز  ات  تسیز  ردق  نآ  درم ، نیا 

. دناهدرک يدب  نم  هب  ما  هداوناخ 
؟ هنوگچ جاّجح :

! دناهداهن نم  رب  یلع »  » مان نوچ  عمصا : نبا 
! یتفگ ابیز  هچ  جاّجح :

: تفگ درک و  راذگاو  وا  هب  ار  یّلحم  تراما  هاگ  نآ 
[. 116 . ] منکیم عطق  هتشاذگ ، یقاب  یلع »  » هک ار  تتسد  زا  هزادنا  نآ  ياهدرک ، یتنایخ  هک  موش  علّطم  رگا 

نآ حیـضوت  هک  دراد ، رازاب  تراـجت و  رما  رب  راوگرزب  نآ  قیقد  تراـظن  زا  تیاـکح  همره » نبا   » اـب ترـضح  نآ  دروخرب  هوحن  نینچمه 
: تسا نینچ 

ًاروف دیسر ، مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  يو  تنایخ  ربخ  هک  یماگنه  دش ، یتنایخ  بکترم  وا  دوب ، زاوها  رازاب  بقارم  ّیلوتم و  همره ، نبا 
: تشون زاوها  مکاح  داّدش » نب  ۀعافر   » يارب نومضم  نیا  هب  ياهمان 

زا ار  همهو  نک  ینادنز  ار  وا  مدرم ، قوقح  رطاخ  هب  و  نک ، لزع  رازاب ، ّتیلوئسم  زا  ار  همره » نبا   » ًاروف دیسر ، تتسد  هب  ماهمان  هک  یتقو  »
. دنیوگب دنراد  یتیاکش  رگا  ات  امن  ربخاب  راک  نیا 

. دننادب ارم  رظن  ات  نک  شرازگ  تتسد ، ریز  نادنمراک  همه  هبار  مکح  نیا 
راک زا  ار  وت  هجو  نیرت  دب  هب  مه  نمو  دش  یهاوخ  كاله  ادخ  دزن  ّالاو  دوش ، یهاتوک  تلفغ و  دـیابن  همره » نبا   » هب تبـسن  راک ، نیا  رد 

. ینک یهاتوک  راک ، نیا  رد  هک  نیا  زا  مهدیم  هانپ  ادخ  هب  ار  وتو  منکیم ، رانکرب 
وا زا  یـسک  رگا  سپ  نادرگب ، رازاـب  رد  ار  وا  نزب و  وا  رب  هناـیزات  جـنپ  یـسو و  نک  جراـخ  نادـنز  زا  ار  وا  هـعمج ، ياـهزور  هعاـفر ! يا 

ار وا  يراوخ  اب  هتـسب و  تسد  سپـس  زادرپب ، همره » نبا   » لام زا  ار  وا  ّقح  تقو  نآ  هدب ، مسق  ار  شدهاش  وا و  دروآ ، يدهاش  اب  یتیاکش 
یندیشوپ ایو  یندیـشون  یندروخ و  وا  يارب  رگا  روآ و  رد  شیاپ  زا  ار  ریجنز  زامن  ماگنه  طقف  نزب ، ریجنز  شیاپ  رب  نادرگرب و  نادنز  هب 

شرازگ وت  هب  رگا  زومایب و  وا  هب  ار  تاجن  قیرط  همـصاخم و  هار  دوش و  لـخاد  وا  رب  هک  هدـن  هزاـجا  مه  یـسک  هب  وشن و  عناـم  دـندروآ ،
دنک و هبوت  ات  ینکیم  ینادنز  ینزیم و  ار  صخش  نآ  دنیبیم  ررض  نآ  زا  یناملسم  هک  هداد  دای  وا  هب  يزیچ  نادنز  رد  یسک  هک  دیـسر 

. دوش نامیشپ  دوخ  لمع  زا 
نیا رد  هک  یـشاب  كانمیب  شناج  يارب  هک  نآ  رگم  همره ،» نبا   » زا ریغ  روایب  نادـنز  طاـیح  هب  حـیرفت  يارب  ار  ناینادـنز  همه  هعاـفر ! يا 
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. يروآیم نادنز  نحص  هب  رگید  ناینادنز  اب  ار  وا  تروص ،
نک و شرازگ  مه  ار  وا  نیشناج  مان  سیونب و  نم  يارب  ار  هّیضق  نزب و  شندب  رب  قّالش  هبرض  جنپ  یـس و  هام  ره  دراد ، یندب  تردق  رگا 

[. 117 . ] نک عطق  ار  همره » نبا   » قوقح

نایرازاب زواجت  زا  يریگولج 

. تشاد هّجوت  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  قوقح  هب  تخس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دیامرفیم هک  یماما 

ْنِم ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو 
. اَهُمَضْقَت ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو 

! یَْقبَت َال  ٍةََّذلَو  یَنْفَی ، ٍمیِعَِنلَو  ٍِّیلَِعل  اَم 
. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو  َِللَّزلا . ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن 

ياهچروم زا  ار  ياوج  تسوپ  هک  منک  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچ  نآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
. تسا رتتسَپ  خلم  ناهد  هدش  هدیوج  گرب  زا  نم  دزن  امش  هدولآ  يایند  نیا  انامه  و  درک ، مهاوخن  نینچ  مریگب ، اوران 

!!؟ راک هچ  رادیاپان  ياهتّذل  و  ریذپانف ، ياهتمعن  اب  ار  یلع 
[. 118 . ] مییوجیم يرای  وا  زا  و  اهشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب 

. دومرفیم دروخرب  تخس  اههار  اههچوک ، میرح  هب  نازواجتم  اب  یمومع ، رباعم  اههّداج و  میرح  ظفح  یعامتجا ، قوقح  ظفح  يارب 
: دنکیم لقن  هتابن » نب  غبصا  »

، متفر هفوک  رازاب  یشکرس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هارمه  يزور 
، دندرک زواجت  یمومع  رباعم  اههچوک و  میرح  هب  دوخ  هزاغم  تخاس  رد  نایرازاب  زا  یخرب  هک  دومرف  هدهاشم  ماما 

، دوش زاب  هار  ات  دننک  بارخ  ار  اههزاغم  نآ  داد  روتسد 
هدرک زواجت  يراجت  زکارم  ياهنیمز  هب  هتخاس و  نیملـسم  رازاب  میرح  رد  ار  اـهنآ  ءاـکب » ینب   » هلیبق هک  تفر  یئاـههناخ  غارـس  هب  سپس 

. دندوب
. دننک بارخ  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف و 
[. 119 .« ] دیزاسب ینوکسم  ياههناخ  نآ  رد  امش  دیابن  تسا ، نیملسم  تراجت  رازاب و  لحم  اجنیا  »

اهيرادرهش هک  دزاسیم ، فرطرب  ار  یناوارف  تالکـشم  دراد ، ترورـض  اهنابوتا  اههّداج و  هعـسوت  هک  ام  رـصع  رد  يراتفر  يوگلا  نیا 
. دنیامن يریگولج  دشاب ، هک  یلکش  ره  هب  ار  ربعم  ّدس  زا  و  دننک ، ظفح  ار  اههّداج  میرح  يراجت و  زکارم  اههناخدور و  میرح  دیاب ،

شورف دیرخ و  شور 

رازاب زا  ندرک  دیرخ  شور 

ترـضح زا  ار  یعقاو  تمیق  هدـش  لـئاق  يزاـیتما  دوـب  نکمم  اریز  دـنکن ، يرادـیرخ  نایانـشآ  زا  اـت  تشاد  یعـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دنریگن مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
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: دومرف هدنشورف  درمریپ  هب  تفر ، ناشورف  هچراپ  رازاب  هب  يزور 
يرگید هدنشورف  غارس  هب  و  درکن ، يرادیرخ  وا  زا  ماما  تخانش ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درمریپ  نوچ  مهاوخیم ، مهرد  هس  هب  ینهاریپ 

. تفر
: دومرف دیشوپ و  ار  نآ  دیرخ و  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  تفر و  دوب  نآرد  یناوج  هک  رگید  هزاغم  هب 

. مدرک هولج  ابیز  قلخ  دزن  رد  هک  دناشوپ ، مشپ  هلیسو  هب  ارم  هک  ار  يادخ  ساپس 
؟ يدینش ربمایپ  زا  ای  دوب  تدوخ  زا  اعد  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ : یصخش 

، مدینش ادخ  لوسر  زا  دومرف :
، دنتسشن هفوک  دجسم  هبحر »  » لباقم نارای  زا  یعمج  اب  هدرک  روبع  اجنآ  زا  و 

دـناسر و مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  ار  دوخ  دوب ، مهرد  ود  نهاریپ  تمیق  تفگ  دـیمهف و  ار  ارجاـم  دـمآ و  ناوـج  ردـپ 
. ناتسب نم  زا  ار  مهرد  کی  نیا  تفگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[. 120 . ] تفرگن ار  مهرد  کی  و  مدیرخ ، تیاضر  اب  مه  نم  تخورف و  تیاضر  اب  ترسپ 

دب بوخ و  سنج  ندرک  طولخم  زا  زیهرپ 

، تسا بوغرم  ریغ  ای  بوغرم  امرخ  بآ ، مک  ای  رادبآ  یلاقترپ  ًالثم  دراد ، یتوافتم  ياهّتیفیک  نوگانوگ ، رهش  دنچ  زا  هویم  کی  یهاگ 
. دنراذگیم شورف  ضرعم  رد  دننکیم و  طولخم  ار  بوغرمان  بوغرم و  يامرخ  دنشورفب ، ار  دوخ  سنج  هکنآ  يارب  نایرازاب 

. دوش هتخورف  مه  بوغرمان  يامرخ  بوغرم ، يامرخ  عَمَط  هب  ات 
ره ياـمرخ  تشاد ، رظن  هکلب  دنـشورفب ، سنج  ياهویـش  نینچ  اـب  ناـیرازاب  هک  تشادـن  تسود  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

، دنراذگب مدرم  ياشامت  ضرعم  رد  هناگادج  تروص  هب  ار  ياهقطنم 
. دیامن هّیهت  دراد ، تسود  هک  ار  یسنج  ره  سکره  هاگنآ 

: دومرف درک و  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  سانجا  ندرک  هضرع  هویش  نیا 
[. 121  ] اهُدَوْجأ ِرَْبیَخ  ِرْمَت  َّنَِأل  ِۀَنیدَْملا  ِرْمَت  ْنِم  ِْنیَقَسَِوب  ِرَْبیَخ  ِرْمَت  ْنِم  ًاَقَسَو  َلِْدبَتْسَی  ْنأ  ُهَرْکَی  مالسلا  هیلع  ِّیلَع  َناک 

يامرخ اریز  دوش ، طولخم  هنیدـم  يامرخ  زا  هنامیپ  ود  اب  ربیخ  هقطنم  يامرخ  زا  هنامیپ  کی  هک  دنتـشادن  تسود  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  )
.( دوب رتهب  ربیخ 

ندیرخ هیسن  زا  زیهرپ  جیورت 

، تشذگیم ناباّصق  رازاب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور 
: تفگ درک و  مالس  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسود  ناباّصق  زا  یکی 

. تسا یبوخ  رایسب  تشوگ  هک  ربب  زورما  تشوگ  زا  نینمؤملاریما  ای 
. مرادن هارمه  هب  لوپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تفگ باّصق 
. منکیم ربص  لوپ  نتفرگ  رد  نم  دیروایب ، ًادعب  ار  شلوپ  دیربب ، ار  تشوگ  درادن ، یشزرا  تشوگ  اقآ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[. 122 . ] مَرَخیم تشوگ  امش  زا  مدش  رادلوپ  هک  هاگره  منکیم و  ربص  تشوگ  ندروخ  زا  نم 

هک تسام ، رـصع  یعامتجا  ياهالب  زا  یکی  نآ ، ناوارف  دوس  هناهام و  طسق  هب  ندش  راتفرگو  ندیرخ  هیـسن  تشز  رایـسب  گنهرف  هزورما 
تباقر کی  رد  همه  هدـش و  فیعـض  لّمحت  ربص و  تعانق ، حور  نوچ  دـناهناهام . طاـسقا  راـتفرگ  همه  دنـضورقم ، همه  دـناهدولآ ، همه 

. دنسرب دوخ  لآهدیا  یگدنز  هب  دنهاوخیم  ریظنیب 

تالماعم رد  ندروخ  مسق  زا  زیهرپ 

. تساهدنگوس عاونا  اب  شورف  دیرخ و  تالماعم ، رد  راّجت  دنسپان  قالخا  زا  یکی 
ءوس هنوگ  نیا  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درخب ، ار  رظن  دروم  سنج  و  دـنک ، ادـیپ  دامتعا  دـنک ، رواـب  يرتشم  هک  دـنروخیم  دـنگوس 

: دومرفیم نایرازاب  هب  نداد  زردنا  دنپ و  رد  هدوب و  یمالسا  قالخا  فالخ  ياههدافتسا 
َۀَکَرَْبلا ُقَحْمَت  َو  َۀَْعلَّسلا  ُقِْفُنت  َنیمیلا  َّنِاَف  اوُِفلَْحت ، َو ال  اوُعیب 

[. 123 .( ] دربیم نیب  زا  ار  تکرب  اّما  دوشیم  سنج  شورف  ثعاب  هچرگ  ندروخ  دنگوس  اریز  دیروخن ، دنگوس  اّما  دینک ، تراجت  )

یمدرم يایاده  هاگیاج  تخانش 

مدرم يایاده  تمیق  تخادرپ 

: هک دندرک  هدهاشم  دندیسر  رابنا  رهش  کیدزن  یتقو  نیّفص ، يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شترا  تکرح  موادت  رد 
هیلع یلع  ترـضح  هب  دـنراد  هچره  هک  دـندمآ  لابقتـسا  هب  یئاذـغ  داوم  ریاس  اهلوپ و  و  اههفولع ، اهبسا و  اب  ناوارف ، يایادـه  اـب  مدرم 

. دنشخبب وا  نایرگشل  مالسلا و 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ دندمآ لابقتسا  هب  هنوگنیا  رابنا  مدرم  ارچ 
. تسا نینچ  رابنا  مدرم  تداعو  مسر  هک : دنداد  خساپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. مینکیم رسک  امش  جارخ  تایلام و  زا  ای  تخادرپ و  امش  هب  ار  اهنآ  تمیق  اّما  میریذپیم ، ار  اههفولع  اهبسا و 

. دنام رابنا  رهش  رد  زور  ود  دهد و  عالّطا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تفرگ  مدرم  زا  يزیچ  نایرگشل  زا  يدرف  رگا  ات  داد  روتسد  و 
: دنتفگ دندش  هاگآ  نیملسم  لاوما  هب  مارتحا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  شور  زا  مدرم  یتقو 

. میراد میدقت  دنراد  دوجو  امش  نایرگشلرد  هک  دوخ  نایانشآ  ناتسود و  هب  یئایاده  ات  دیهد  هزاجا  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
[. 124 . ] دومرف هزاجا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: نیملسم یمومع  لاوما  هب  مارتحارد  ینعی 

. تفریذپیمن مدرمزاار  ایاده  فلا -
. درکیم تخادرپار  نآ  هنالداع  تمیق  تشادیمرب  شترا  زاین  يارب  يزیچ  رگا  و  ب -

. تشادیم زاب  یمومع  لاوما  هب  ندناسر  بیسآ  زا  ار  دوخ  نازابرس  هناعطاق ، لمعلاروتسد  اب  و  ج -
. دنراد میدقت  یئایاده  دوخ  ناتسود  هب  مدرم  ات  دادیم  هزاجا  د -
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كان ههبش  هیده  نتفریذپن 

نیلوئـسم زا  یکی  دهاوخب  ياهیده  اب  يدرف  رگا  اّما  تفگ ، خساپ  نانآ  هب  دیاب  رتهب  يایادـه  اب  و  تفریذـپ ، دـیاب  ار  مدرم  يایادـه  هچرگ 
. درک زیهرپ  نآ  زا  دیاب ، دهد  بیرف  ار  تموکح 

نآ راکفا  اـت  درب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  ياهیدـه  دوب ، هدـنامرد  یئاـضق  لکـشم  کـی  رد  نوچ  سیق  نب  ثعـشا 
: دومرف نینچ  تفریذپن و  ار  وا  هیده  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اّما  دهد ، رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  ترضح 

، اَِهْئیَق َْوأ  ٍۀَّیَح  ِقیِِرب  ْتَنِجُع  اَمَّنَأَک  اَُهْتِئنَش ، ٍۀَنوُْجعَمَو  اَِهئاَعِو ، ِیف  ٍۀَفوُْفلَِمب  اَنَقَرَط  ٌقِراَط  َِکلذ  ْنِم  ُبَجْعَأَو 
. ٌۀَّیِدَه اَهَّنِکلَو  َكاَذ ، َالَو  اَذ  َال  َلاَقَف : ِْتیَْبلا ! َلْهَأ  اَْنیَلَع  ٌمَّرَُحم  َِکلذَف  ٌۀَقَدَص ؟ ْمَأ  ٌةاَکَز ، ْمَأ  ٌۀَلِصَأ ، ُْتلُقَف :

َتَْحت اَِـمب  َۀَْـعبَّسلا  َمِیلاَـقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو  ُرُجْهَت ؟ ْمَأ  ٍۀَّنِج ، ُوذ  ْمَأ  َْتنَأ  ٌطـِبَتُْخمَأ  ِینَعَدْـخََتل ؟ ِینَْتیَتَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَعَأ  ُلوـُبُْهلا ! َکـْتَِلبَه  ُْتلُقَف :
. اَهُمَضْقَت ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ،

. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو  َِللَّزلا . ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذلَو  یَنْفَی ، ٍمیِعَِنلَو  ٍِّیلَِعل  اَم 
فرظ نآ  رد  ینوجعم  تشاد ، اولح  زا  رپ  هدیشوپ  رس  یفرظ  و  [ 125  ] دمآ ام  رادیدب  یسک  ماگنه  بش  هکنیا  روآتفگش  هثداح  نیا  زا  »

ای ةاکز  ای  تسا ؟ هیدـه  متفگ : وا  هب  دـندرک ، طولخم  نآ  هدرک  یق  ای  یّمـس ، رام  ناـهد  بآ  اـب  ار  نآ  اـیوگ  متـشاد ، رّفنت  نآ  زا  هک  دوب 
. تسا مارح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدص ؟

. تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  تسا  ةاکز  هن  هن ، تفگ :
نایذـه ای  يدـش ؟ هدز  نج  ای  هدـش  هتفـشآ  تلقع  اـی  یبیرفب ؟ ارم  هک  يدـش  دراو  نید  هار  زا  اـیآ  دـنیرگب ، وت  رب  هدرم  هّچب  ناـنز  متفگ :

؟ یئوگیم
ياهچروم زا  ار  يوج  تسوپ  هک  منک  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 

اب ار  یلع  تسا ، رتتسَپ  خـلم  ناهد  هدـش  هدـیوج  گرب  زا  نم  دزن  امـش  هدولآ  ياـیند  نیا  اـنامه  و  درک ، مهاوخن  نینچ  مریگب ، اوراـن  هب 
!؟ راک هچ  رادیاپان  ياهتّذل  و  ریذپانف ، ياهتمعن 

[. 126 .« ] میئوجیم يرای  وا  زا  و  اهشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب 

یگنج مئانغ  هنالداع  میسقت 

هرصب رد  یگنج  مئانغ  هنالداع  میسقت 

، دندرکیم دروخرب  متس  ملظ و  اب  خیرات  نارگتراغ  هراومه  اهرهش  حتف  اهگنج و  رد 
هچره دوخ  و  دـندادیم ، ندرک  تراغ  هزاجا  دوخ  نایرگـشل  هب  رورغم  ناـحتاف  و  دنتـسنادیم ، دوخ  نآ  زا  دـنتفاییم  هچره  سک و  ره  و 

. دنتشادیمرب دنتساوخیم 
. دندرکیم تیاعر  دوخ  نایرگشل  هن  مدرم و  هب  تبسن  هن  ار  تلادع 

: مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نیثکان ، تسکش  هرصب و  حتف  زا  سپ  اّما 
. تشاذگ دازآ  ار  هرصب  مدرم  یمومع ، وفع  اب  - 

. تشادزاب یضّرعت  هنوگره  زا  ار  رگشل  و  درک ، ظفح  ار  ناشسومان  لام و  ناج و  و  - 
. درک ناشدازآ  دروخرب و  ینابرهم  اب  ناریسا  اب  - 
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هن مک و  هن  دیسر  مهرد  يزابرس 500  ره  هب  هک  دومرف  هبساحم  ياهنوگب  درک و  یبایزرا  ار  اههرقن  الط و  دوشگ و  ار  لاملاتیب  ِرَد  هاگنآ 
، دایز

. تشادرب مهرد  زین 500  دوخ  يارب  و 
: تفگ دمآ و  يدرم 

. هد یئاطع  زین  ارم  دوب  امش  اب  مناج  بلق و  مدوبن ، گنج  رد  نم  رگا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
[. 127 . ] دیشخب وا  هب  ار  دوخ  مهس  مهرد  ماما 500 

نادنواشیوخ مدرم و  اب  يداصتقا  تلادع 

هراشا

یلص ادخ  لوسر  هریس  هب  روما  همه  رد  هک  درک  مالعا  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  مالسلا  هیلع  یلع  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  هک  یماگنه 
. درک لمع  دنکیم و  لمع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

: دوب لاملا  تیب  میسقت  رد  تلادع  روما ، نآ  هلمج  زا 

يداصتقا تلادع  مالعا 

ار نآ  مّوس  زور  رد  درک و  مالعا  ار  لاملاتیب  میـسقت  رد  يواست  شیرادـمامز  مّود  زور  رد  یـشزاس ، ریخأـت و  چـیه  نودـب  ترـضح  نآ 
. دیشخب قّقحت 

: هک تسا  هدروآ  يرجه ) لاس 240  یفوتم  هلزتعم  گرزب  مّلکتم  دنمشناد و   ) یفاکسا رفعجوبا  لوق  زا  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
ياهبطخ تفر و  ربنم  هب  ترـضح  نآ  دوب ) هّجحلا  يذ  هام  زا  هدنام  بش  هدزای  هبنـش  زور  هک   ) مالـسلا هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  سپ  مّود  زور 

. درک داریا 
ار لاـملا  تیب  میـسقت  رد  تاواـسم  و  صّخـشم ، دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هریـس  همادا  هک  ار  دوخ  شور  هار و  هبطخ  نآ  رد 

ماما اب  تفلاخم  هنیک و  بجوم  و  دنتشادن ، شوخ  ار  نآ  اهيرباربان ، هب  ناگتفرگوخ  هک  دوب  يزیچ  نیتسخن  نانخـس ، نیمه  درک و  مالعا 
. دش مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف تحارص  هب  ترضح  نآ 
یعِضْوَم َّنإ  الأ  ِناعَتْسُْملا ، ِهَّللِاب  َو  یل  ُْمتْمَقَتْسا  نإ ِ  ِِهب ؛ ُتْرَمَأ  ام  مُکیف  ِذَْفنُم  َو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مُکِِّیبَن  ِجَْهنَم  یَلَع  مُُکِلماح  ّینِا  َو 

. ِِهتایَح َماّیأ  ُْهنِم  یِعِضْوَمَک  ِِهتافَو  َدَْعب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم 
، درک مهاوخ  لمع  امـش  هرابرد  ماهدش  هداد  نامرف  هچنآ  هب  دُرب و  مهاوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناتربمایپ  نشور  هار  هب  ار  امـش  نم  »

یلص ادخ  لوسر  هب  تبسن  نم  عضوم  هک  دینادب  تسج . يرای  دیابادخ  زا  هّتبلا )  ) دیوش و میقتسم  دیراپس و ) نت   ) مهاوخیم هچنآ  هب  رگا 
«. تسوا یگدنز  نارود  رد  نم  عضوم  نوچمه  وا ، تلحر  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

ياههدافتسا هک  درک  مالعا  داد و  زیهرپ  ناششور  هار و  زا  ار  نارادهیامرس  دوخ ، نانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. تسا هتفای  نایاپ  لاملا  تیب  زا  عورشمان 
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يارب هک  نانآ  دنکن و  ضارتعا  دریگن و  هدرخ  لاملا  تیب  میـسقت  رد  تاواسم  هب  لمع  رب  تسادخ و  ربمایپ  هریـس  هک  وا  هریـس  رب  یـسک  و 
همه تسین و  يّدام  یتّیزم  یـسک  رب  ار  یـسک  تسادخ و  دزن  يونعم  ياهّتیزم  رجا  هک  دـننادب  دـنلئاق ، زایتما  مدرم  ریاس  هب  تبـسن  دوخ 

. دوش میسقت  ناشنایم  تاواسم  هب  دیاب  ادخ  لاوما  دنربارب و  ناناملسم 
. دنیایب لاملا  تیب  زا  ناشمهس  نتفرگ  يارب  ادرف  هک  تساوخ  ناگمه  زا  سپس 

لاملا تیب  يواسم  میسقت 

میـسقت دوب  لاملا  تیب  رد  هک  ار  یلام  داد ، ّتیرومأم  ناهیت  مثیهوبا  عفار و  یبا  نب  هَّللادـیبع  رـسای و  راّمع  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  - 1
: دومرف اهنآ  هب  دننک و 

ٍدَحأ یَلَع  ًادَحأ  اُولَّضَفَت  َو ال  مُهَْنَیب  اُولِدْعإ 
«. دیهدن يرترب  یسک  رب  ار  یسک  دینک و  میسقت  هنالداع  »

. دسریم رانید  هس  سکره  هب  هک  دندرک  مولعم  زین  ار  لام  رادقم  دندرمش و  ار  ناناملسم  اهنآ 
. دنداد رانید  هس  کیره  هب  هک  دندمآ  لاملا  تیب  زا  ناشمهس  نتفرگ  يارب  دوخ  ياهرسپ  اب  ریبز  هحلط و  زین  ناناملسم و 

: دنتفگ دندرک و  ضارتعا  ریبز  هحلط و 
»؟ ناتقیفر رظن  ای  تسا  ناتدوخ  رظن  لاملا ، تیب  میسقت  هوحن  نیا  ایآ  درکیمن . راتفر  نینچ  ام  اب  رمع  »

: دنداد خساپ  اهنآ 
. تسا هداد  روتسد  نینچ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. دندش روآدای  مّود  هفیلخ  هرود  رد  ار  لاملا  تیب  میسقت  هوحن  دندرک و  ضارتعا  هویش  نیا  هب  دنتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  نانآ 
: دیسرپ ترضح 

؟ هَّللا ُلوُسَر  امُکیطُعی  َناک  امَف 
»؟ درکیم راتفر  هنوگچ  امش  اب  لاملا  تیب  میسقت  رد  ادخ  لوسر  »

. دندرک توکس  اهنآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ ِۀَّیِوَّسلَاب َنیِملسُْملا  َْنَیب  ُمِسُْقی  ُِّیبَّنلا  َناک  َْسَیلَا 
؟ درکیمن میسقت  يواسم  ناناملسم  نایم  ار  لاملا  تیب  ربمایپ  ایآ  »

. يرآ دنتفگ :
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ٍرَمُع ُۀَّنُس  ْمأ  امُکَْدنِع ، ِعاّبتِْالَاب  یلْوأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَّنُسَف 
»؟ رَمُع ّتنس  ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  ربمایپ  ّتنس  امش  دزن  سپ  »

: دنتفگ
؛ ادخ لوسر  ّتنس 

. میتسه ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب   ) ناکیدزن زا  میاهدیشک و  اهیتخس  مالسا  هار  رد  هدوب ، تامدخ  قباوس و  ياراد  ام  اّما 
: دیسرپ اهنآ  زا  ترضح 
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؟ نم ای  تسا  رتشیب  مالسا  رد  امش  هقباس 
. امش هقباس  دنتفگ :

: دومرف ترضح 
؟ نم ای  دیتسه  رتکیدزن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  امش 

. امش دنتفگ :
: دیسرپ

؟ نم تامدخ  ای  تسا  رتشیب  دیاهدش  لّمحتم  مالسا  يارب  هک  ییاهیتخس  امش و  تامدخ 
. امش دنتفگ :

: دومرف
. میتسه ناسکی  لاملا  تیب  زا  هدافتسا  رد  دنکیم  راک  نم  يارب  هک  يرگراک  نم و  دنگوس  ادخ  هب 

: دومرف هتخاس و  هاگآ  دوخ  درکلمع  عضوم و  زا  ار  ناگمه  ياهبطخ  رد  ترضح  نآ  سپس  - 2
. ِءاِینْغَْالا َْنَیب  ًَۀلْوَد  اْهلَعْجأ  َْمل  ِو  ِۀَّیِوَّسلِاب  یطُعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  امَک  ُْتیَطْعأ  ایاطَعلا و  َنیواوَد  ُتْوَحَم  َو 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـننام  مدرب و  نیب  زا  دوب ) هدـش  نییعت  یتاقبط  ياهكالم  رب  رمع  روتـسد  هب  هک   ) ار ایاطع  قوقح و  رتاـفد  «و 
.« مدادن رارق  نارگناوت  تسد  رد  ار  نآ  مدرک و  میسقت  تاواسم  هب  ار  نآ  ملسو  هلآو 

: دیوگ هرمَض  نب  مصاع  - 3
. داد ناسکی  ار  همه  درک و  میسقت  مدرم  نایم  ار  لاملا  تیب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دسیونیم یبوقعی  - 4
اهبرع هـب  هـک  دادیم  هزادـنا  ناـمه  ناـمالغ  هـب  دادیمن و  يرترب  یـسک  رب  ار  یـسک  داـهن و  ربارب  اـطع  رد  ار  مدرم  مالــسلا  هـیلع  یلع 

: دومرف داهن ، دوخ  تشگنا  ود  نایم  ار  نآ  تشادرب و  نیمز  زا  یبوچ  هک  یلاح  رد  دندش ، ایوج  ار  ّتلع  یتقو  دیشخبیم ،
اذه ُلْضَف  َقاحْسا  َِدلَو  یَلَع  َلیعامِْسا  َِدلَِول  ْدِجأ  ْمَلَف  ِْنیَتّفَّدلا  َْنَیب  ام  ُتأَرَق 

يرترب بوـچ  نیا  هزادـنا  هب  اـهبرع ) ریغ   ) قاحـسا نادـنزرف  رب  اـهبرع )  ) لیعامـسا نادـنزرف  يارب  نآ  رد  ماهدـناوخ و  ار  نآرق  ماـمت  »
.« ماهتفاین

: دومرف ریبز  هحلط و  هب  باطخ  اهيریگهدرخ  اهضارتعا و  هنوگنیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ِهَّللا ُلوُسَر  ِِهب  َءاج  ام  اُمْتن  َو. اَنأ  ُتْدَـجَو  َْلب  یّنِم ، يَوَه  ُُهْتیَّلَو  َو ال  ییْأِرب ، ِهیف  اَنأ  مُکْحأ  َْمل  ٌْرمأ  َِکلذ  َّنِاَف  ِةوسُءْالا ، ِْرمأ  ْنِم  اُمتْرَکَذ  ام  اّمأ  َو 

. ُْهنِم ِغِرَف  ْدَق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
دوخ يأر  هب  نم  هک  هدوبن  یمکح  نیا  ماهدرک ، راتفر  يواست  هب  ناناملسم ) ریاس  امـش و  نایم  ارچ   ) هکنیا دروم  رد  امـش  ضارتعا )  ) اّما «و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یلمعلا  روتسد  نامه  نیا  هکمینادیم  امش  نم و  هکلب  مشاب ، هداد  ماجنا  ملد  هتـساوخ  قبط  رب  هدرک و  رداص 

.« تسا هداد  ماجنا  هدروآ و  ملسو  هلآو 
میسقت ناگمه  نایم  يواست  هب  ار  لاملاتیب  اهتفلاخم ، همه  دوجو  اب  داتسیا و  تاواسم  هریس  رب  راوتسا  مکحم و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. تشاذگن توافت  برع  ریغ  برع و  نایم  درک و 
: تفگ ثرح  هک  هدش  لقن  قاحساوبا  زا  - 5

. دندرک تنکسم  رقف و  ياعّدا  دندمآ و  نز  ود  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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. مینک کمک  امش  هب  امش  هتفگ  قدص  تروص  رد  تسا  بجاو  ام  رب 
. دهدب مهرد  دص  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دومرف : هدیرخ و  سابل  ماعط و  اهنآ  يارب  ات  داتسرف  رازاب  رد  ار  يدرم  هاگنآ 

: تفگ درک و  ضارتعا  اهنز  زا  یکی 
. تسا هدش  يواسم  دروخرب  ام  اب  هنوگچ  تسا ، یلاوم  زا  رگید  نز  متسه و  برع  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ٍۀَضوَُعب َحانَجالَو  ًالْضَف  مالسلا  هیلع  َقاحْسإ  ََدلَو  یَلَع  َلیعامِْسا  َِدلَِول  ُْتیَأَر  امَف  َْنیَحوَّللا  َْنَیب  ام  ُتأَرَق  دَق 

ریغ  ) مالـسلا هیلع  قاحـسا  نادنزرف  رب  اهبرع )  ) مالـسلا هیلع  لیعامـسا  نادنزرف  يارب  اّما  ماهتـسیرگن ، بوخ  نآ  رد  هدناوخ و  نآرق  نم  »
.« ماهدیدن يرترب  ياهشپ  لاب  هزادنا  هب  یّتح  اهبرع )

نادنواشیوخ اب  يداصتقا  تلادع  يارجا 

: هک دنکیم  لقن  مالسلا ) هیلعیلع  رهاوخ   ) یناه ّمُا  زا  بأد  نبا 
، داد وا  هب  مهرد  تسیب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هدمآ و  شردارب  دزن 

. دوب هتفرگ  لوپ  هتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  زین  یناه  ّمُا  مَجَع  زینک 
: هک تفگ  تسا ، هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ردقچ  هک  دیسرپ  دوخ  زینک  زا  یناه  ّمُا  یتقو 

. هداد وا  هب  مهرد  تسیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: هک تفگ  تفر و  ردارب  دزن  ّتینابصع  اب  یناه  ّمُا 

. دهدب يرتشیب  لوپ  وا  هب  دیاب 
. دوب نامه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  خساپ  اّما 

(. تسا هتفاین  يرترب  قاحسا  نادنزرف  رب  لیعامسا  نادنزرف  يارب  نآرق  رد  هک  )
زا شمهس  زا  شیب  یغلبم  راتـساوخ  هک  لیقع  اب  دروخرب  رد  دشیمن و  لئاق  نارگید  رب  یتّیزم  چیه  دوخ  نادنواشیوخ  يارب  ترـضح  نآ 

: دومرف درک و  دزشوگ  ار  تقیقح  نیمه  دوب ، لاملا  تیب 
. میتسه ناناملسم  ریاس  نوچ  لاملا ، تیب  هب  تبسن  وت  نم و 

( هتخادگ نهآ  يارجام   ) ردارب اب  يداصتقا  تلادع 

هراشا

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  لیقع  يارجام  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ِضْعَِبل ًاِملاَظ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  یَْقلَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًادَّفَـصُم ، ِلاَلْغَْألا  ِیف  َّرَجُأ  َْوأ  ًادَّهَـسُم ، ِناَدـْعَّسلا  ِکَسَح  یَلَع  َتِیبَأ  ْنََأل  ِهَّللاَو 

!؟ اَُهلُولُح يَرَّثلا  ِیف  ُلوُطَیَو  اَُهلوُُفق ، یَِلْبلا  َیلِإ  ُعِرُْسی  ٍسْفَِنل  ًادَحَأ  ُِملْظَأ  َْفیَکَو  ِماَطُْحلا ، َنِم  ٍءْیَِشل  ًابِصاَغَو  ِداَبِْعلا ،
ْتَدِّوُس اَمَّنَأَک  ْمِهِْرقَف ، ْنِم  ِناَْولَْألا ، َْربُغ  ِروُعُّشلا ، َْثعُـش  ُهَناَْیبِص  ُْتیَأَرَو  ًاعاَص ، ْمُکُِّرب  ْنِم  ِینَحامََتْـسا  یَّتَح  َقَْلمَأ  ْدَـقَو  ًالیِقَع  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِهَّللاَو 

. ًادِّکَُؤم ِینَدَواَعَو  ِِملْظِْعلِاب ، ْمُهُهوُجُو 
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يراکمتس زا  زیهرپ 

ادخ و ات  مراد  رتشوخ  موش ، هدیـشک  وس  نآ  ای  وس  نیا  هب  ریجنز  لغ و  اب  ای  و  مربب ، رـسب  نادعـس  ياهراخ  يور  رب  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 
رب هنوگچ  مشاب ، هدرک  بصغ  ار  لاوما  زا  يزیچ  و  متـس ، ناگدـنب  زا  یـضعب  هب  هک  منک  تاقالم  یلاـح  رد  تماـیق ، زور  رد  ار  شربماـیپ 

. دنکیم تماقا  ینالوط  نامز  كاخ ، رد  و  دوریم ، شیپ  ندش  هدیسوپ  یگنهک و  يوس  هب  هک  شیوخ ، سفن  يارب  منک  متس  یسک 
هب ار  لاملا  تیب  ياهمدنگ  زا  نم  کی  ات  تشاد  تساوخرد  نم  زا  هدش و  تسدیهت  تّدش  هب  هک  مدید  ار  لیقع  مردارب  دـنگوس ، ادـخ  هب 

. دندوب هدش  گنر  لین  اب  ایوگ  دوب  هدش  هریت  ناشگنر  و  هدیلوژ ، ياهوم  ياراد  یگنسرگ  زا  هک  مدید  ار  شناکدوک  مشخ ، هب  وا 
درکیم نامگ  وا  مدادیم و  ارف  شوگ  شنانخـس  هب  مه  نم  دومن و  رارکت  ار  شیاضاقت  دروآ و  راشف  دـمآ و  نم  شیپ  هبترم  دـنچ  لیقع 

. موریم وا  لابند  هتشادرب و  تسد  شیوخ  شور  زا  هتخورف و  ودب  ار  منید  هک 
ْنِم اَُـهْتیَنْدَأ  َُّمث  ًةَدـیِدَح ، َُهل  ُْتیَمْحَأَـف  ِیتَقیِرَط ، ًاـقِراَفُم  ُهَداَِـیق  ُِعبَّتَأَو  ِینیِد ، ُهُعِیبَأ  یِّنَأ  َّنَظَف  یِعْمَـس ، ِْهَیلِإ  ُْتیَغْـصَأَف  ًادِّدَُرم ، َلْوَْقلا  َّیَلَع  َرَّرَکَو 

، اَهِمَسیِم ْنِم  َقِرَتْحَی  ْنَأ  َداَکَو  اَهَِملَأ ، ْنِم  ٍفَنَد  ِيذ  َجیِجَض  َّجَضَف  اَِهب ، َِربَتْعَِیل  ِهِمْسِج 
َالَو يَذَْألا  َنِم  ُِّنئَتَأ  ِِهبَـضَِغل ! اَهُراَّبَج  اَهَرَجَـس  ٍراَن  َیلِإ  ِینُّرَُجتَو  ِِهبِعَِلل ، اَُهناَْسنِإ  اَهاَمْحَأ  ٍةَدیِدَح  ْنِم  ُِّنئَتَأ  ُلیِقَع ! اَی  ُلِکاَوَّثلا ، َْکتَلِکَث  َُهل : ُْتلُقَف 

!؟ یًَظل ْنِم  ُِّنئَأ 
؟ ٌۀَقَدَص ْمَأ  ٌةاَکَز ، ْمَأ  ٌۀَلِصَأ ، ُْتلُقَف : اَِهْئیَق ، َْوأ  ٍۀَّیَح  ِقیِِرب  ْتَنِجُع  اَمَّنَأَک  اَُهْتِئنَش ، ٍۀَنوُْجعَمَو  اَِهئاَعِو ، ِیف  ٍۀَفوُْفلَِمب  اَنَقَرَط  ٌقِراَط  َِکلذ  ْنِم  ُبَجْعَأَو 

! ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَْنیَلَع  ٌمَّرَُحم  َِکلذَف 
. ٌۀَّیِدَه اَهَّنِکلَو  َكاَذ ، َالَو  اَذ  َال  َلاَقَف :

؟ ُرُجْهَت ْمَأ  ٍۀَّنِج ، ُوذ  ْمَأ  َْتنَأ  ٌِطبَتُْخمَأ  ِینَعَدْخََتل ؟ ِینَْتیَتَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَعَأ  ُلُوبَْهلا ! َْکتَِلبَه  ُْتلُقَف :
، ُُهْتلَعَف اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو 

. َِللَّزلا ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُـس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذلَو  یَنْفَی ، ٍمیِعَِنلَو  ٍِّیلَِعل  اَم  اَهُمَـضْقَت . ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو 
. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو 

یهاوخ زایتما  زا  زیهرپ 

راذگاو وا  هب  ار  دوخ  نید  هک  تشادـنپ  مداد  ارف  شوگ  ار  وا  ياههتفگ  نوچ  درکیم ، رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  رادـید و  ارم  یپ  رد  یپ 
کیدزن شمـسج  هب  هتخادـگ  شتآ  رد  ار  ینهآ  يزور  مرادیمرب ، تسد  دوـخ  هنـالداع  مسر  هار و  زا  راـتفر و  وا  هاوـخلد  هب  و  منکیم ،

دزوسب نآ  ترارح  زا  دوب  کیدزن  دز و  دایرف  درد  زا  رامیب  نانوچ  سپ  میامزایب ، ار  وا  ات  مدرک 
؟ تسا هتخاس  مرگ  ار  نآ  هچیزاب  هب  یناسنا  هک  یلانیم  ینهآ  ترارح  زا  دنیرگب ، وت  رب  ناگدننک  هیرگ  لیقع : يا  متفگ ، وا  هب 

ترارح زا  نم  یلانیم و  زیچان  ترارح  زا  وت  تسا ، هتخادگ  ار  نآ  دوخ  مشخ  اب  شراّبج  يادـخ  هک  یناوخیم  یخزود  شتآ  هب  ارم  اّما 
؟ ملانن یهلا  شتآ 

نآ رد  ینوجعم  تشاد ، اولح  زا  رپ  هدیشوپ  رـس  یفرظ  و  [ 128  ] دمآ ام  رادید  هب  یـسک  ماگنه  بش  هکنیا  رتروآتفگـش  هثداح  نیا  زا  و 
: متفگ وا  هب  دندرک ، طولخم  نآ  هدرک  یق  ای  یّمس ، رام  ناهد  بآ  اب  ار  نآ  ایوگ  متشاد ، رّفنت  نآ  زا  هک  دوب  فرظ 

؟ تسا هیده 
؟ هقدص ای  تاکز  ای 
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. تسا مارح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک 
. تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  تسا  تاکز  هن  هن ، تفگ 

؟ یبیرفب ارم  هک  يدش  دراو  نید  هار  زا  ایآ  دنیرگب ، وت  رب  هدرم  هّچب  نانز  متفگ :
؟ ییوگیم نایذه  ای  يدش ؟ هدز  نج  ای  هدش  هتفشآ  تلقع  ای 

ياهچروم زا  ار  ياوج  تسوپ  هک  منک  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچ  نآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
. تسا رتتسَپ  خلم  ناهد  هدش  هدیوج  گرب  زا  نم  دزن  امش  هدولآ  يایند  نیا  انامه  و  درک ، مهاوخن  نینچ  مریگب ، اوران 

!!؟ راک هچ  رادیاپان  ياهتّذل  و  ریذپانف ، ياهتمعن  اب  ار  یلع 
[. 129 . ] مییوجیم يرای  وا  زا  و  اهشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب 

لاملا تیب  يدزد  هب  تبسن  هرظانم 

. دش دراو  ترضح  نآ  هناخ  هب  نامهم  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نارود  رد  لیقع 
. نک هیده  تیومع  هب  ياهماج  هک  درک  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. درک ءادها  ومع  هب  دوخ  یصخش  لام  زا  ءادر  کی  نهاریپ و  کی  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
. دندوب وگتفگ  لوغشم  هتسشن و  هرامالاراد  ماب  يور  لیقع  مالسلا و  هیلع  یلع  دوب ، مرگ  اوه 

، دیسر ندروخ  ماش  عقوم 
هدروآ ياهناریقف  رایسب  هرفس  يو ، راظتنا  فالخ  رب  یلو  تشاد ، ینیگنر  هرفـس  راظتنا  ًاعبط  دیدیم و  تفالخ  رابرد  نامهم  ار  دوخ  لیقع 

. دوب نآ  رد  کمن  نان و  طقف  هک  دش 
: دیسرپ بّجعت  لامک  اب 

؟ تسا نیمه  تسه  هچره  اذغ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

. میوگیم ساپس  منکیم و  رکش  رایسب  اهتمعن  نیا  رب  ار  ادخ  هک  نم  تسین ؟ ادخ  تمعن  نیا  رگم 
: تفگ لیقع 

ادا ارم  ضرق  رتدوز  هچره  امرف  روتـسد  ماهدـنام  ضرق  راـبریز  مضورقم و  نم  موش ، صّخرم  میوگب و  دوز  ار  شیوخ  تجاـح  دـیاب  سپ 
. مدرگزاب شیوخ  هناخ  هب  هدرک و  مک  ار  تمحز  ات  نکب  کمک  تردارب  هب  یهاوخیم  رادقم  ره  دننک و 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع 
؟ یضورقم ردقچ 

: تفگ لیقع 
. مهرد رازه  دص 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
مهـس زا  ات  دـسرب  قوقح  تخادرپ  عقوم  نک  ربص  یلو  مهدـب ، ار  وت  ياهـضرق  ات  مرادـن  رادـقم  نیا  هک  ناج  ردارب  مفّـسأتم  دایز ، ردـقچ 
مامت دراد ، جرخ  مدوخ  هلئاع  هک  دوبن  رگا  و  دروآ ، مهاوخ  اج  هب  ار  يرداربو  تاواسم  طرـش  هک  مهدـب  وت  هب  مراد و  رب  مدوخ  یـصخش 

. متشاذگیمن دوخ  يارب  يزیچ  مدادیم و  وت  هب  ار  مدوخ  مهس 
: تفگ لیقع 
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تخادرپ عقوم  ات  نک  ربص  یئوگیم  نم  هب  تسوت و  تسد  رد  روشک  هنازخ  لاملا و  تیب  دـسرب ؟ قوقح  تخادرپ  تقو  ات  منک  ربص  اـیآ 
!! مهدب وت  هب  مدوخ  مهس  زاو  دسرب  اههّیمهس 

. يرادرب لاملاتیب  هنازخ  زا  یناوتیم  یهاوخب  هزادنا  ره  وت 
؟ یهدیم هلاوح  قوقح  تخادرپ  عقوم  ندیسر  هب  ارم  ارچ 

؟ دنکیم اود  نم  زا  يدرد  هچ  یهدب  نم  هب  مه  ار  قوقح  مامت  ًاضرف  تسا ؟ ردقچ  لاملا  تیب  زا  وت  قوقح  مامت  رگم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

، منکیم بّجعت  وت  داهنشیپ  زا  نم 
؟ دراد وت  نم و  هب  یطبر  هچ  درادن  ای  دراد  لوپ  تلود  هنازخ 

کمک و وت  هب  مدوخ  لام  زا  ناکما  دودـح  ات  یتسیاب  نم  ینم و  ردارب  هک  تسا  تسرد  دارفا . ریاس  لثم  میتسه  يدرف  مادـک  ره  وت  نم و 
، منک تدعاسم 

. نیملسم لام  زا  هن  مدوخ ، لام  زا  اّما 
: تفگیم دوبن و  رادرب  تسد  فلتخم  ياهنابز  هب  لیقع  تفای و  همادا  هثحابم  و 

. مورب مدوخ  راک  لابند  ات  دنهدب  نم  هب  یفاک  لوپ  لاملا  تیب  زا  هدب  هزاجا 
لیقع هک  نیب  نیا  رد  دشیم ، هدـید  اجنآ  زا  اهيرازاب  راُّجت و  ياهقودنـص  دوب ، هفوک  رازاب  رب  فرـشُم  دـندوب ، هتـسشن  هک  یئاج  نآ  رد 

: دومرف لیقع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درکیم ، تجامس  رارصا و 
يزادرپب و ار  شیوخ  ِْنیِد  مامت  یناوتیم  ینک  لمع  رگا  منکیم ، وت  هب  يداهنشیپ  سپ  يریذپیمن ، ارم  نخس  يراد و  رارصا  مه  زاب  رگا 

. یشاب هتشاد  مه  نآ  زا  شیب 
؟ منک راک  هچ  تفگ : لیقع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
ار اهقودنص  زا  یـضعب  لفق  ورب و  نیئاپ  اجنیا  زا  دنتفر  همه  دش و  تولخ  رازاب  یتقو  تسا ، یئاهقودنـص  رازاب ، رد  نامتخاس ، نیئاپ  رد 

. رادرب نآ  زا  دهاوخیم  َتلِد  هچره  نکشب و 
: دیسرپ لیقع 

؟ تسیک ِلام  تساهقودنص  رد  هچنآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

. تسا رهش  مدرم  ِلام 
: تفگ لیقع 

نیا رد  هدروآ و  تسدـب  تـمحز  رازه  هـب  هـک  ياهراـچیب  مدرم  لاـم  منکـشب و  ار  مدرم  ياهقودنــص  ینکیم  داهنــشیپ  نـم  هـب  بـجع !!
؟ مرادرب ار  دنا  هتفر  هدرک و  لّکوت  ادخ  هب  دناهتخیر و  اهقودنص 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
لام لاوما  نیا  تسیک ؟ هب  ّقلعتم  لام  نیا  رگم  منک ؟ زاب  وت  يارب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  قودنـص  هک  ینکیم  داهنـشیپ  نم  هب  روطچ  سپ 

. دناهتفخ شیوخ  ياههناخ  رد  لایخیب  تحار و  هک  تسا  نینمؤم  همه 
: دومرف دنک  هاگآ  رتشیب  ار  لیقع  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ریذپب ار  داهنشیپ  نیا  يراد  لیم  رگا  منکیم  يرگید  داهنشیپ 
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: تفگ لیقع 
؟ يداهنشیپ هچ  رگید 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
اجنآ رد  تـسا و  هریح »  » یمیدـق راـبنا  یکیدزن  نـیا  رد  مرادیمرب ، ار  دوـخ  ریـشمش  مـه  نـم  رادرب و  ار  شیوـخ  ریـشمش  يرـضاح  رگا 

هدرک و دـنلب  ینـالک  تورث  مـینزیم و  نوخیبـش  اـهنآ  زا  یکی  رب  مـیوریم و  هنابــش  دنتــسه ، یگرزب  نادـنمتورث  هدــمع و  ناـناگرزاب 
. میروآیم

: تفگ لیقع 
هزاجا تسوت  رایتخا  رد  هک  روشک  هنازخ  لاملا و  تیب  زا  میوگیم  نم  ینزیم ، ار  اهفرح  نیا  وت  هک  ماهدـماین  يدزد  يارب  نم  ناج  ردارب 

. مزادرپب نآ  زا  ار  دوخ  نوید  نم  ات  دنهدب  نم  هب  نآ  زا  یلوپ  دیهدب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

. يدزدب ار  نیملسم  همه  لام  ینعی  ناملسم  رفن  رازه  اهدص  لام  هکنیا  زا  تسا  رتهب  يدزدب  ار  رفن  کی  لام  رگا  ًاقاّفتا 
؟ تسین يدزد  مدرم  مومع  لام  ندوبر  یلو  تسا  يدزد  ریشمش ، اب  رفن  دنچ  لام  ندوبر 

. دروایب نوریب  شلاگنچ  زا  ار  وا  لام  روز  اب  دنک و  هلمح  یسک  هک  تسا  نیا  هب  رصحنم  طقف  يدزد  هک  ياهدرک  لایخ  وت 
[. 130 [ ؟ ینکیم داهنشیپ  نم  هب  نالا  هک  تسا  نیمه  يدزد  ماسقا  نیرتدب 

یندیماشآ بآ  رد  فارسا  زا  یهن 

، درکیم مه  یتسود  هب  رهاظت  یهاگ  دوب و  ناقفانم  زا  یکی  يرصب  نسح 
هّیقب دروخ و  ار  نآ  زا  يرادقم  درک و  بآ  زا  رپ  یفرظ  و  دش ، هنـشت  دزیم ، مدق  تارف  ّطش  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هارمه  يزور 

. تخیر نیمز  يور  ار 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. یتخیریم یلُگ  ای  یتخرد  ياپ  رد  ای  بآ  يور  ار  بآ  يدرک ، فارسا 
: تفگ دش و  تحاران  هنافّسأتم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بلاج  رایسب  رّکذت  زا  يرصب ، نسح 

؟ منکن فارسا  بآ  رد  یئوگیم  نم  هب  و  ینکیمن ؟ فارسا  يزیریم  ار  ناناملسم  نوخ  همهنیا  هک  وت 
.( دوب نیفص  گنج  زا  سپ  دونش  تفگ و  نیا  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ يدرکن کمک  اهنآ  هب  يدشن و  عنام  ارچ  منکیم  فارسا  ناناملسم  نوخ  نتخیر  رد  رگا 
: تفگ يرصب  نسح 

: دیوگیم بیغ  زا  یئادن  مدینش ، هک  موش  هارمه  نایماش  اب  متساوخ  مدیشوپ ، مزر  سابل  مدش ، هدامآ  نم 
راّنلا ِیف  امُهالِک  لُوتْقَْملا  َو  ُِلتاقلا 

( دنوریم منهج  شتآ  رد  ودره  هدش  هتشک  هدنشک و  )
. دوب هابتشا  کی  نیفص  گنج  سپ  مدیشک ، رانک  ار  دوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
شروش ّقح  ماما  قح و  ربارب  رد  نایماش  نوچ  يورب و  ماش  رگـشل  رد  یتساوخیم  وت  اریز  تفگ ، مه  تسرد  و  دوب ، ناطیـش  تردارب  نآ 
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[. 131 . ] دندوب مّنهج  لها  لاح  ود  ره  رد  دنتشکیم ، ای  دندشیم  هتشک  رگا  دندوب ، هدرک 

تایلام تموکح و 

تایلام نییعت  تموکح و 

نیمأت يارب  نوگانوگ  ياههار  زا  يداصتقا  ناسانـشراک  اهتلود و  و  دراد ، دوجو  اـیند  رد  یفلتخم  ياـههار  یمالـسا ، هعماـج  هرادا  يارب 
. دننکیم هدافتسا  دوخ  تلود  ياه  هنیزه 

ترضح تموکح  نارود  رد  هک  دننکیم ، نییعت  روشک  جراخم  اب  بسانتم  یتایلام  اهنیشام  اههناخراک و  اهدمآرد ، اههزاغم ، اههناخ ، رب 
. دشیم هرادا  هعماج  نایدا ، رگید  نارادفرط  هیزج  سمخ ، تاکز ، یمومع ، تایلام  هار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

نینمؤملاریما ترـضح  تسین ، ربارب  جراخم  اههنیزه و  اب  اهدمآرد  هک  دندش  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح ، نارود  زا  زور  کی 
. ددرگ فرطرب  هجدوب  يرسک  ات  دننک  نییعت  تایلام  يرادقم  مدرم  يراوس  ياهبسا  رب  دنداد ، روتسد  مالسلا  هیلع  یلع 

: هک دندرک  ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
. درکن يراک  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دـمآ دوجو  هب  یئانثتـسا  عضو  لاـسما  نوچ  مراد و  تیـالو  نینمؤم  رب  نم  دراد ، ترورـض  هک  زورما  تشادـن و  یترورـض  ناـمز  نآ  رد 

[. 132 . ] میامن نییعت  تایلام  يرادقم  امش  ياهبسا  رب  تیالو  ّقح  زا  هدافتسا  اب  مناوتیم 

یتایلام نارومأم  قالخا 

هراشا

رّکذت ار  مدرم  اب  دروخرب  تهج  مزال  ینید  تاروتسد  یقالخا و  ياهشزرا  یتایلام  نارومأم  هب  باطخ  همان 25  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: هک دهدیم 

ۀیداصتقالا نیلووئسمل  هیعامتجالا  قالخالا 

اَذِإَف ِِهلاَم ، ِیف  ِهَّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُـخَْأت  َالَو  ًاهِراَک ، ِْهیَلَع  َّنَزاَـتَْجت  اـَلَو  ًاِملْـسُم  َّنَعِّوَُرت  اـَلَو  َُهل ، َکیِرَـش  اـَل  ُهَدْـحَو  ِهَّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا 
ْجِدُْخت َالَو  ْمِْهیَلَع ، َمِّلَُـستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ِراَقَْولاَو ؛ ِۀَـنیِکَّسلِاب  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ْمُهَتاَْیبَأ ، َِطلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِمب  ْلِْزناَف  ِّیَْحلا  یَلَع  َْتمِدَـق 

: َلوُقَت َُّمث  ْمَُهل  ِۀَّیِحَّتلِاب 
. ِهِِّیلَو َیلِإ  ُهوُّدَُؤتَف  ٍّقَح  ْنِم  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  ِهَِّلل  ْلَهَف  ْمُِکلاَْومَأ ، ِیف  ِهَّللا  َّقَح  ْمُْکنِم  َذُخِآل  ُُهتَفِیلَخَو ، ِهَّللا  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَسْرَأ  ِهَّللا ، َداَبِع 

ٍبَهَذ ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُخَف  ُهَقِهُْرت  َْوأ  ُهَفِـسْعَت  َْوأ  ُهَدِعُوت  َْوأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُهَعَم  ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  َمَْعنَأ  ْنِإَو  ُهْعِجاَُرت ، اَلَف  َال ، ٌِلئاَق : َلاَق  ْنِإَف 
. ِِهب ٍفِینَع  َالَو  ِْهیَلَع  ٍطِّلَسَتُم  َلوُخُد  اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  اَلَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف  َُهل  اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ِِهنْذِِإب ، اَّلِإ  اَْهلُخْدَت  اَلَف  ٌِلبِإ  َْوأ  ٌۀَیِشاَم  َُهل  َناَک  ْنِإَف  ٍۀَِّضف  َْوأ 

. ُهَراَتْخا اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ُهْرِّیَخ ، َُّمث  ِْنیَعْدَص  َلاَْملا  ِعَدْصاَو  اَهِیف ، اَهَبِحاَص  َّنَءوُسَت  َالَو  اَهَّنَعِْزُفت ، َالَو  ًۀَمیَِهب  َّنَرِّفَُنت  َالَو 
ِْضْبقاَف ِِهلاَم ؛ ِیف  ِهَّللا  ِّقَِحل  ٌءاَفَو  ِهِیف  اَم  یَْقبَی  یَّتَح  َِکلذَـک  ُلاََزت  اَلَف  ُهَراتْخا  اِمل  َّنفِْرعَت  الف  َراتْخا  اذاَـف  ُهْرِّیَخ ، َُّمث  ْنیَعْدَـص ، َیقاـْبلا  ِعَدْـصا  َُّمث 
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. ُْهنِم ِهَّللا  َّقَح 
. ِِهلاَم ِیف  ِهَّللا  َّقَح  َذُخَْأت  یَّتَح  ًالَّوَأ  َْتعَنَص  يِذَّلا  َْلثِم  ْعَنْصا  َُّمث  اَمُهِْطلْخا  َُّمث  ُْهِلقَأَف ، ََکلاَقَتْسا  ِنِإَف 

ُهَلِّصَُوی یَّتَح  َنیِِملْـسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ِِهنیِِدب ، ُِقثَت  ْنَم  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمَْأت  َالَو  ٍراَوَع ، َتاَذ  َالَو  ًۀَسُولْهَم ، َالَو  ًةَروُسْکَم  َالَو  ًۀَـمِرَه  َالَو  ًادْوَع  َّنَذُـخَْأت  َالَو 
، ْمُهَْنَیب ُهَمِسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ 

يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  همجرت :
و رذـگن ، وا  نیمز  زا  روز  اب  ای  ناـسرتن ، ار  یناملـسم  چـیه  هار  رـس  رد  نک ، تکرح  درادـن ، یئاـتمه  تساـتکی و  هک  یئادـخ  زا  سرت  اـب 

راقو شمارآ و  اب  سپس  وشم ، یسک  هناخ  دراو  و  يآ ، دورف  بآ  رانک  رد  يدیـسر ، يدابآ  هب  هاگره  ریگم ، وا  زا  یهلا  قوقح  زا  رتنوزفا 
سپـس نکن  یهاـتوک  یناـبرهم  فراـعت و  مالـس و  رد  و  نک ، مالـس  اـهنآ  هب  يریگ ، رارق  ناـشنایم  رد  اـت  نـک ، تـکرح  ناـنآ  يوـس  هـب 

: یئوگیم
لاوما رد  ایآ  مریگ ، لیوحت  تسامـش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف ، امـش  يوس  هب  وا  نیـشناج  ادخ و  ّیلو  ارم  ادخ ، ناگدـنب  يا  »

)؟ دیزادرپب وا  هدنیامن  هب  هک  تسا  یّقح  امش 
، ینک دیدهت  ای  یناسرتب ، ار  وا  هکنآ  نودب  ورب ، شهارمه  يرآ ، داد : خساپ  یسک  رگا  و  نکن ، هعجارم  وا  هب  رگید  هن ، تفگ : یـسک  رگا 
، وشم لخاد  شاهزاجا  نودب  دوب ، رتش  ای  دنفـسوگ  ياراد  رگا  و  رادرب ، دناسر  وت  هب  هرقن  الط و  زا  هچره  يزاس ، راداو  یلکـشم  راک  هب  ای 
، نکم ناساره  و  هدم ، مَر  ار  یناویح  نکن ، راتفر  ریگتخس  و  رگهطلس ، صاخشا  دننام  يدش  لخاد  هک  هاگنآ  تسوا  نآ  زا  لاوما  رثکا  هک 
، نکن ضارتعا  باختنا  زا  سپ  دنک ، باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاص  نک و  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  تاناویح  ناجنرم ، ار  رادـماد  و 

راتفر هنوگنیمه  هب  ریگم ، هدرخ  وا  باختنا  رب  دنک و  باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاص  نک و  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  هدنامیقاب  سپس 
، هدنامیقاب ات  نک 

سپ نک ، یهارمه  دراد  هراـبود  شنیزگ  تساوـخرد  وـت  زا  و  تسا ، نامیـشپ  باـختنا  میـسقت و  نـیازا  رادـماد  رگا  دـشاب  دـنوادخ  قـح 
ناویح تاناویح ، نتفرگ  لیوحت  رد  يریگرب و  نآ  زا  ار  ادخ  قح  ات  راک ، زاغآ  دننامه  امن  میـسقت  هتـسد  ود  هب  و  نک ، مهرد  ار  تاناویح 
زوسلد نیملـسم  لاوما  هب  تبـسن  و  يرادـن ، نانیمطا  هک  يدرف  هب  و  ریذـپن ، ةاـکز  ناونع  هب  ار  بویعم  راـمیب و  هتـسکش ، اـپ  تسد و  ریپ و 

. ددرگ میسقت  اهنآ  نایم  رد  هدناسر ، نیملسم  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ات  راپسم ، تسین ،

تاناویحلا قوقح  ۀیامح 

. ٍبِْعتُم َالَو  ٍبِْغُلم  َالَو  ٍفِحُْجم ، َالَو  ٍِفنْعُم  َْریَغ  ًاظیِفَح ، ًانیِمَأَو  ًاقیِفَش  ًاحِصاَن  اَّلِإ  اَِهب  ْلِّکَُوت  َالَو 
اَهَنََبل َرُـصْمَی  َالَو  اَِهلیِـصَف ، َْنَیبَو  ٍۀَقاَن  َْنَیب  َلوُحَی  اَّلَأ  ِْهَیلِإ  ْزِعْوَأَف  َُکنیِمَأ  اَهَذَخَأ  اَذِإَف  ِِهب ، ُهَّللا  َرَمَأ  ُْثیَح  ُهْرِّیَُـصن  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  اَْنَیلِإ  ْرُدْحا  َُّمث 

؛ اَهَِدلَِوب َِکلذ  َّرُضَیَف 
َنِم ِِهب  ُّرُمَت  اَم  اَهْدِرُوْیلَو  ِِعلاَّظلاَو ، ِبِقَّنلِاب  ِنْأَتْـسَْیلَو  ِبِغاَّللا ، یَلَع  ْهِّفَُرْیلَو  اَـهَْنَیبَو ، َکـِلذ  ِیف  اَِـهتاَبِحاَوَص  َْنَیب  ْلِدـْعَْیلَو  ًاـبوُکُر ، اَهَّنَدَـهْجَی  اـَلَو 
ِهَّللا ِنْذِِإب  اَنَِیتَْأت  یَّتَح  ِباَشْعَْألاَو ، ِفاَطِّنلا  َدـْنِع  اَْهلِهْمُیْلَو  ِتاَعاَّسلا ، ِیف  اَهْحِّوَُرْیلَو  ِقُرُّطلا ، ِّداَوَج  َیلِإ  ِضْرَْألا  ِْتبَن  ْنَع  اَِهب  ْلِدـْعَی  اـَلَو  ِرُدـُْغلا ،

ُمَظْعَأ َکــِلذ  َّنِإـَـف  ِهــِلآَو -  ِهــْیَلَع  ُهَّللا  یَّلـَـص  ِهِِّیبــَن -  ِۀَّنـُـسَو  ِهَّللا  ِباـَـتِک  یَلَع  اَهَمــِـسْقَِنل  ٍتاَدوُهْجَماــَلَو ، ٍتاـَـبَْعتُم  َْریَغ  ٍتاـَـیِْقنُم ، ًانَّدــُب 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َكِدْشُِرلُبَْرقَأَو ، ، َكِرْجَِأل

تاناویح قوقح  زا  تیامح  همجرت :
دنارب و دنت  هن  راکمتـس ، هن  دشاب و  ریگتخـس  هن  هک  ظفاح ، نیما و  نابرهم ، هاوخریخ و  هک  یناپوچ  تسدب  ار  نآ  تاناویح  ندـناسر  رد  و 
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دومرف هزاجا  ادـخ  هک  یئاهزاین  رد  ات  تسرفب ، ام  يارب  دـش  يروآ  عمج  لاـملا  تیب  زا  هچنآ  سپـس  راپـسب ، دـنک ، هتـسخ  ار  تاـناویح  هن 
: ات نک  شرافس  وا  هب  يدرپس ، نیما  يدرف  تسدب  ار  تاناویح  هاگره  مینک ، فرصم 

تیاعر ار  تلادع  نارتش  رب  ندـش  راوس  رد  دوشن ، دراو  ینایز  شاهّچب  هب  ات  دـشودن  ار  نآ  ریـش  و  دـنکفین ، یئادـج  شدازون  رتش و  نیب  »
، دربب بآ  نورد  هب  هار  رس  رد  ار  اهنآ  دیامنب ، تسا  تخس  وا  يارب  نداد  يراوس  هک  ار  یمخز  ای  هتسخ  رتش  لاح  تاعارم  و  دنک ،

و دـننک ، تحارتسا  ات  دـهد  تلهم  ار  نارتش  هاگ  دـنچره  و  دـناشکن ، فلعیب  هّداـج  هب  تسا  راز  فلع  نآ  فرط  ود  هک  یئاـههداج  زا  و 
« دنشونب بآ  دنروخب و  فلع  ات  دهد  تصرف  دیسر ، رازفلع  بآ و  هب  هاگره 

هللا یلص  ربمایپ  ّتنس  و  نآرق ، دومنهر  ساسأ  رب  ار  اهنآ  هک  هتفوک ، هتسخ و  هن  لاحرس ، هبرف و  دنوش ، دراو  ام  رب  ادخ  نذا  هب  هک  هاگنآ  ات 
هَّللا ءاشنا  دش . دهاوخ  وت  تیاده  شاداپ و  یگرزب  هیام  هدش  دای  تاروتسد  هب  لمع  میئامن ، میسقت  ملسو  هلآو  هیلع 

رد یئارجا ، هناوتـشپ  نیرتهب  هک  تسا  حرطم  مدرم  تاقّلعتم  لاوما و  هب  مارتحا  مدرم و  هب  مارتحا  یقالخا ، يداصتقا ، لمعلاروتـسد  نیا  رد 
. تسا يداصتقا  یسایس و  ياههنحص 

تایلام ذخا  یئاراد و  نارومأم  فئاظو 

. دزادرپیم تایلام  تهارک  اب  هتشادن و  يدنسرخ  یباداش و  تلاح  تایلام  تخادرپ  زا  سک  چیه  یناور  رظن  زا 
عضاوت و اب  دنناسانـشب و  یهلا  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  تایلام  و  دـننک ، تیاعر  ار  یمالـسا  قالخا  تاـیلام ، ذـخا  یئاراد و  نارومأـم  رگا 

. تشاد دهاوخ  تلود  مدرم و  طباور  رد  يریگمشچ  تارثا  دننک ، دروخرب  ناگدنهد  تایلام  اب  ینتورف 
یتاـیلام نارومأـم  زا  یکی  هب  باـطخ  هغالبلاجـهن  هماـن 26  رد  یـساسا  هتکن  نیا  هـب  هّجوـت  اـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

: دسیونیم
. ُهَنوُد َلیِکَو  َالَو  ُهُْریَغ ، َدیِهَش  َال  ُْثیَح  ِِهلَمَع ، ِتاَّیِفَخَو  ِهِْرمَأ  ِِرئاَرَس  ِیف  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ 

، َۀَناَمَْألا يَّدَأ  ْدَقَف  ُُهَتلاَقَمَو ، ُُهْلِعفَو  ُُهتَِیناَلَعَو ، ُهُّرِس  ِْفلَتْخَی  َْمل  ْنَمَو  َّرَسَأ ، امَِیف  ِهِْریَغ  َیلِإ  َِفلاَُخیَف  َرَهَظ  امَِیف  ِهَّللا  ِۀَعاَط  ْنِم  ٍءْیَِشب  َلَمْعَی  اَّلَأ  ُهَرَمَأَو 
. َةَداَبِْعلا َصَلْخَأَو 

. ِقوُقُْحلا ِجاَرِْختْسا  یَلَع  ُناَوْعَْألاَو  ِنیِّدلا ، ِیف  ُناَوْخِْإلا  ُمُهَّنِإَف  ْمِْهیَلَع ، ِةَراَمِْإلِاب  ًالُّضَفَت  ْمُْهنَع  َبَغْرَی  َالَو  ْمُهَهَضْعَی ، َالَو  ْمُهَهَبْجَی  اَّلَأ  ُهَرَمَأَو 
، ْمُهَقوُقُح ْمِهِّفَوَف  َکَّقَح ، َكوُّفَُوم  اَّنِإَو  ٍۀَقاَف ، ِيَوذ  َءاَفَعُضَو  ٍۀَنَکْسَم ، َلْهَأ  َءاَکَرُشَو  ًامُوْلعَم ، ًاّقَحَو  ًاضوُْرفَم ، ًابیِصَن  ِۀَقَدَّصلا  ِهِذه  ِیف  ََکل  َّنِإَو 
، َنوُعُوفْدَْـملاَو َنُوِلئاَّسلاَو  ُنیِکاَسَْملاَو  ُءاَرَقُْفلا  ِهَّللا -  َدـْنِع  ُهُمْـصَخ  ْنَِمل -  یَـسُْؤبَو  ِۀَـماَیِْقلا ، َمْوَی  ًاموُصُخ  ِساَّنلا  ِرَثْکَأ  ْنِم  َکَّنِإَـف  ْلَـعْفَت  اَّلِإَو 

َوُهَو اَْینُّدلا ، ِیف  َيْزِْخلاَو  َّلُّذلا  ِهسْفَِنب  َّلَحَأ  ْدَقَف  اَْهنَع ، ُهَنیِدَو  ُهَسْفَن  َهِّزَُنی  َْملَو  ِۀَناَیِْخلا ، ِیف  َعَتَرَو  ِۀَناَمَْألِاب ، َناَهَتْسا  ِنَمَو  ِلِیبَّسلا ! ُْنباَو  َنُومِراَْغلاَو 
. يَزْخَأَو ُّلَذَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف 

. ُماَلَّسلاَو ِۀَِّمئَْألا ، ُّشِغ  ِّشِْغلا  َعَْظفَأَو  ِۀَّمُْألا ، ُۀَناَیِخ  ِۀَناَیِْخلا  َمَظْعَأ  َّنِإَو 
، تسین ادخ  زج  ياهدنیامن  و  وازا ، ریغ  یهاوگ  چیه  هک  اجنآ  منکیم ، شرافـس  یفخم  لامعا  و  یناهنپ ، رارـسا  رد  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وا  »
رد شرادرک  راتفگ و  و  شناهنپ ، راکـشآ و  هکنیا  و  دـنک ، ینامرفان  تولخ  رد  و  تعاطا ، ار  ادـخ  رهاظ  رد  اداـبم  هک  منکیم  شرافـس  و 

غورد اهنآ  هب  و  دـشابن ، وخدـنت  مدرم  اب  منکیم  شرافـس  وا  هب  دـهد و  ماـجنا  هناـصلاخ  ار  تداـبع  و  ءادا ، ار  یهلا  تناـما  دـشابن ، داـضت 
، دیوگن

قوقح جارختـسا  رد  ناگدنهد  يرای  و  ینید ، ناردارب  مدرم  هکنیا  هچ  دـنکن ، یئانتعایب  دراد  تموکح  اهنآ  رب  هکنیا  تهج  هب  مدرم  اب  و 
. دنایهلا

، يراد نافیعـض  نادنمتـسم و  زا  یناکیرـش  و  تـسا ، نـشور  یّقح  و  نـّیعم ، یمهـس  ینکیم  عـمج  هـک  یتاـکز  نـیا  رد  وـت  يارب  نادـب !
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همه زا  شیب  زیخاتـسر  زور  رد  ینکن  نینچ  رگا  یـشاب ، رادافو  ناـنآ  قوقح  هب  تبـسن  دـیاب  مه  وت  میهدیم ، ار  وت  قح  اـم  هک  هنوگناـمه 
، يراد نمشد 

ناراکهدـب و و  دـنمورحم ، ناـشّقح  زا  هـک  ناـنآ  ناگدـننک و  تساوـخرد  و  نیکاـسم ، ءارقف و  ادـخ ، هاگــشیپ  رد  هـک  یــسک  رب  ياو  و 
هدولآ تنایخ  هب  تسد  و  درامش ، راوخ  ار  یهلا  تناما  هک  یسک  دننک  تیاکش  وا  زا  دنشاب و  وا  نمشد  ناگدنام ، هار  رد  ناگتسکشرو و 

و دوب ، دـهاوخ  رتاوسر  رتراوخ و  تمایق  رد  و  هدوشگ ، دوخ  يورب  ایند  رد  ار  يراوخ  ياهرد  دزاـسن ، كاـپ  ار  دوخ  نید  دوخ و  و  دـنک ،
[. 133 .« ] دورد اب  تسا . ناماما  اب  يزابلغد  يراکلغد ، نیرتاوسر  و  ّتلم ، هب  تنایخ  تنایخ ! نیرتگرزب  انامه !

اه هدافتسا  ءوس  زا  رادشه 

هراشا

یتلود نارازگراک  مه  تشاد و  زیهرپ  يورهدایز  فارسا و  زا  دوخ  مه  هدرک ، طایتحا  رایسب  لاملا  تیب  فرصم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، دادیم زیهرپ  لاملا  تیب  رد  فارسا  زا  ار 

. دادیم رادشه  لاملا  تیب  هب  تنایخ  زا  دومرفیم و  یئوج  هفرص  تعانق و  هب  شرافس  دوخ  نارادنامرف  هب  اهدومنهر  اههمان و  رد  هراومه 

سیق نب  ثعشا  هب  رادشه 

هراشا

: دسیونیم ناجیابرذآ  رد  سیق ) نب  ثعشا   ) دوخ رادنامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، ٍۀَقِیثَِوب اَّلِإ  َرِطاَُخت  َالَو  ٍۀَّیِعَر ، ِیف  َتاَتْفَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل  َکَقْوَف . ْنَِمل  یعْرَتْسُم  َْتنَأَو  ٌۀَناَمَأ ، َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنِکلَو  ٍۀَـمْعُِطب  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِإَو 

. ُماَلَّسلاَو ََکل ، َِکتَالُو  َّرَش  َنوُکَأ  اَّلَأ  یِّلََعلَو  ََّیلِإ ، ُهَمِّلَُست  یَّتَح  ِِهناَّزُخ  ْنِم  َْتنَأَو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللاِلاَمْنِمٌلاَمَْکیَدَی  ِیفَو 

لاملا تیب  ياوران  هدافتسا  زا  رادشه 

، ینک تعاطا  تماما  هدنامرف و  زا  دیاب  وت ، ندرگ  رد  تسا  یتناما  هکلب  دوب ، دـهاوخن  نان  بآ و  هلیـسو  وت  يارب  يرادـنامرف  تُسپ  انامه  »
يادـخ ياهتورث  زا  یلاوما  وت  تسد  رد  یئامن ، مادـقا  یّمهم  راک  هب  روتـسد  نودـب  و  يزرو ، دادبتـسا  ّتیعر  هب  تبـسن  يرادـن  قح  وت 

[. 134 .« ] دورد اب  مشابن ، رادمامز  نیرتدب  وت  يارب  مراودیما  يراپسب ، نم  هب  ات  ینآ  رادهنازخ  وت  و  تسا ، زیزع  گرزب و 

هیبأ نب  دایز  هب  رادشه 

هراشا

: تشون درکیم ، راک  ساّبع  نبا  تراظن  تحت  هرصب  رهش  رد  هک  یتلود  نارازگراک  زا  یکی  هیبا  نب  دایز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. َِکتَجاَح ِمْوَِیل  َلْضَْفلا  ِمِّدَقَو  َِکتَروُرَض ، ِرْدَِقب  ِلاَْملا  َنِم  ْکِْسمَأَو  ًادَغ ، ِمْوَْیلا  ِیف  ْرُکْذاَو  ًادِصَتْقُم ، َفاَرْسِْإلا  ِعَدَف 
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! َنیِرِّبَکَتُْملا َنِم  ُهَْدنِع  َْتنَأَو  َنیِعِضاَوَتُْملا  َرْجَأ  ُهَّللا  َکَیِطُْعی  ْنَأ  وُجَْرتَأ 
ٌمِداَقَو َفَلْـسَأ  اَِمب  ٌّيِزْجَم  ُءْرَْملا  اَمَّنِإَو  َنِیقِّدَـصَتُْملا ؟ َباََوث  َکـَل  َبِجُوی  ْنَأ  َۀَـلَمْرَْألا -  َو  َفیِعَّضلا  ُهُعَنْمَت  ِمیِعَّنلا ، ِیف  ٌغِّرَمَتُم  َْتنَأَو  ُعَمْطَتَو - 

. ُماَلَّسلاَو َمَّدَق ، اَم  یَلَع 

يور هنایم  هب  شرافس 

و رادـهگن ، شیوخ  فافک  هزادـنا  هب  ایند  لاوما  زا  و  شاـب ، ادرف  رکف  هب  زورما  زا  نیزگرب ، ار  يورهناـیم  و  زیهرپب ، فارـسا  زا  داـیز ، يا  »
، تسرف شیپ  ترخآ  رد  تیدنمزاین  زور  يارب  ار  يدایز 

؟ یشاب ناّربکتم  زا  هک  یلاح  رد  دهدب  وت  هب  ار  نانتورف  شاداپ  دنوادخ  يراددیما  ایآ 
اهتمعن نآ  زا  ار  نانزهویب  ناتـسدیهت و  و  يراد ؟ رارق  تمعن  زان و  رد  هک  یلاح  رد  یبایرد  ار  ناگدـننک  قاـفنا  باوث  يراد  عمط  اـیآ  و 

؟ ینکیم مورحم 
. دش دهاوخ  هداد  شاداپ  هتخاس ، هریخذ  ادخ  دزن  و  هداتسرف ، شیپ  هچنآ  هب  ناسنا  انامه 

[. 135 .« ] دورد اب 

یلام هدافتسا  ءوس  رد  دیدش  دیدهت 

هراشا

ناراکتنایخ اب  دـشیم و  تحاران  تخـس  لاـملا  تیب  رد  هدافتـسا  ءوس  تناـیخ و  زا  ینتورف  یناـبرهم و  لاـمک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: تشون هیبا  نب  دایز  هب  يدنت  همان  رد  هک  درکیم  دروخرب  ًادیدش 

، ِْرفَْولا َلِیلَق  َکُعَدَت  ًةَّدَـش  َْکیَلَع  َّنَّدُـشََأل  ًارِیبَک ، َْوأ  ًاریِغَـص  ًاْئیَـش  َنیِِملْـسُْملا  ِءِْیف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ًاقِداَص ، ًامَـسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  یِّنِإَو 
. ُماَلَّسلاَو ِْرمَْألا ، َلِیئَض  ِرْهَّظلا ، َلیِقَث 

لاملا تیب  هب  تنایخ  زا  رادشه 

وت رب  نانچ  دایز ، اـی  مک  يدرک ، تناـیخ  لاـملا  تیب  رد  هک  دـننک  شرازگ  نم  هب  رگا  مروخیم ، دـنگوس  ادـخ  هب  یتسار  هب  نم ، اـنامه  »
[. 136 .« ] دورد اب  يوش . نادرگرس  راوخ و  و  ینامرد ، لایع  هنیزه  رد  و  هدش ، هرهب  مک  هک  مریگ  تخس 

ییافکدوخ دیلوت و  راک و 

دیلوت رد  شالت 

هراشا

، تسایند لام  هب  یهّجوتیب  یعون  دننکیم  رکف  هداد و  يرادـن  رقف و  هب  نت  و  دـنرادن ، یهّجوت  دـیلوت  راک و  هب  يرورپ  نت  حور  اب  یخرب 
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. تسا نارگید  شود  رب  ناشا  هداوناخ  نانآ و  تالکشم 
: دنیوگیم دنرادنپیمن و  دوخ  ماقم  نأش و  بسانم  ای  دننادیم ، راع  گنن و  ار  دیلوت  راک و  رگید  یخرب 

، مریگ رارق  دیلوت  راک و  طخ  رد  مناوتیمن  مراد  هک  یتّیعقوم  ماقم و  نیا  اب  نم 
. دننکیم مرن  هجنپ  تسد و  اهّتیمورحم  عاونا  اب  و 

دیلوت راک و  هب  تخس  هعماج ، رد  يرادن  رقف و  اب  هزرابم  و  دوخ ، یگدنز  هرادا  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یتورـص  رد 
، تشاد هّجوت 

: دننام دومرفیم ، هلباقم  يرادن  رقف و  اب  ناوارف  دیلوت  اب  و  درکیم ، راک  یطئارش  ره  رد  و  تسنادیمن ، راع  ار  راک 

هنیدم تاغاب  يرایبآ 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  همطاف  زا  دمآ و  هناخ  هب  نانمؤمریما  يزور 
؟ میراد یئاذغ 

. تسین یفاک  ياذغ  يزور  دنچ  لزنم  رد  هک  دینش : خساپ 
ات بش  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ابق  دجـسم  فارطا  ياهناتـسلخن  زا  یکی  يرایبآ  تفر و  نوریب  تفرگ و  یبآ  لطـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دروآ تسدب  یناوارف  دزم  و  [ 137  ] دوب يرایبآ  لوغشم  حبص 

دیلوت راک و  هب  قیوشت 

، تشاد هّجوت  رایسب  یئافکدوخ  يزاین و  یب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف یثیدح  رد  درکیم و  قیوشت  دیلوت  راک و  هب  ندش ، زاین  یب  ياربار  ناگمه  و 

ِساّنلا يْدیَا  یفاّمَع  یَنِغ  اهیف  ْمَُکل  َّنِاَف  ِةَراجِّتِلل  اُوضّرَعَت 
[. 138 (. ] دیوشیم زاین  یب  تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  زا  هک  دیروایب  يور  دیلوتو  راک  هبو  دینک  تراجت  )

ناراکیب هب  نیرفن 

: دومرف دیلوت  راک و  هب  قیوشت  موادت  رد 
هّللا ُهَدَْعبَاَف  َرَقَْتِفا  َُّمث  ًاباُرت  َو  ًءام  َدَجَو  ْنَم 

[. 139 ( ] داب رود  ادخ  تمحر  زا  تسا  ریقف  دراد و  نیمز  بآ و  هک  یسک  )

نارگ تعنص  قیوشت 

دومرفیم قیوشت  ار  نوگانوگ  ياه  هفرح  نابحاص  نارگتعنص و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يزاین ، یبو  یگدنزاسو  دیلوتوراک ، ياتـسار  رد 
: هک

نیمألا فِرَتْحُمْلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا 
[. 140 (. ] دراد تسود  ار  نیما  هفرح  بحاص  ادخ  )
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غابرد ندرکراک 

: دنتفگ وا  هب  دش ، هدنامرد  تخس  مود  هفیلخ  هک  یئاضق  تالکشمزا  یکی  رد 
. دیامن ّلح  ار  لکشم  ات  میورب  مالسلا  هیلع  یلع  دزن 

( تسوا لام  رسپ  دنزرف  دنتشاد  اعّداود  ره  هک  ینز  ود  )
. دندیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  دنداتفا و  هار  هب  یعمج  سابع و  نبا  هارمه  مّود  هفیلخ 

: دنتفگ
. تسا ندرک  راک  لوغشم  یغاب  رد 

: دناوخیم ار  هیآ  نیا  تسا و  ندرکراک  لوغشم  تخس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دندید  دنتفر ، غاب  فرط  هب 
[. 141  ] يدُس َكَْرُتی  ْنَا  ُناْسنْإلا  ُبَسْحَیَا 

.( دننکیم اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  درادنپیم  ناسنا  ایآ  )
دندرک مالس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  همه 

: دومرف هک  دنتساوخ  ترضح  زا  ار  لکشم  ّلح  و 
[. 142 (. ] تسوا نآ  زا  هچب  رسپ  تسارت  نیگنس  واریش  هک  نز  نآ  دینک ، نزو  یّصاخ  فرظ  رد  ار  نز  ود  ریش  )

هنایلاس ياه  هیامرس  راهظا 

: دنیوگیم مدرم  نایم  رد  ریبز  هحلط و  هک  دنداد  عالّطا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
. درادن يزیچ  تسا و  ریقف  یلع 

: دومرف دوخ  رگراکرس  نارگراک و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دیهد ربخ  نم  هب  هتشابنا و  یصوصخم  ياج  رد  ار  اههرقن  الط و  و  دیشورفب ، دینک و  يروآ  عمج  ار  تّالغ  زا  لاسما  دمآ  رد  اههویم و 

یـصوصخم ياـه  هسیک  رد  و  دـش ، عمج  هنـالاس  دـمآرد  زا  مهرد  رازه  دـص  و  دـش ، ارجا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  روتـسد  یتدـم  زا  سپ 
، دیدرگ يزاساج 

، دنروایب ار  ریبز  هحلط و  ات  دومرف  رماو  تسشن  اهنآ  يور  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف اهنآ  هب  باطخ  دندش  رضاح  یتقو 

[. 143 . ] تسین یّقح  لاوما  نیا  رد  ار  یسک  و  ماهدرک ، عمج  دوخ  جنرتسد  اب  هک  تسا  یناوارف  ياههیامرس  اههرقن  الط و  نیا 
، دننارذگب راگزور  يرورپ  نت  اب  دنریگب و  روز  لوپ  ءافلخ  زا  دنتشاد  تداع  اهنآ  نوچ 

. تفرگ مه  ار  نادنمتسم  تسد  دروآ و  تسدب  ياهیامرس  دیلوت  راک و  هار  زا  دوشیم  هک  دنامهف  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

راک زا  هتسب  هنیپ  ناتسد 

، دیشخبیم ناوارف  و  درکیم ، راک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يرایبآ ار  يدوهی  ناتـسلخن  و  دیـشخب ، نارگید  هب  دروآ و  دـیدپ  يدایز  ياهناتـسغاب  و  دادیم ، نارگید  هب  ار  دوخ  ياذـغ  اهراب  یّتح  و 

، دریگب ترجأ  ات  درکیم ،
[. 144 . ] دوب هتسب  هلبآ  هنیپ و  شکرابم  ناتسد  رب  هک  درکیم  راک  ردقنآ  و 
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دیلوت ياههار 

راک هب  ینوگانوگ  ياههار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا ، دیلوت  راک و  نآ  نامرد  هار  تسا و  یعامتجا  يالب  کی  رقف 
. تشاد هّجوت  دیلوت  و 

. تفرگیم ترجأ  درکیم و  يرایبآ  ار  مدرم  ياهناتسغاب  نآ ، اب  هک  تشاد  يرتش  یناوج  رد  - 
. تفرگیم ترُجا  دروآیم و  رهش  هب  یندیماشآ  بآ  رود  ياههار  زا  رتش  اب  و  - 

. تشادیم تسود  رایسب  ار  يزرواشک  - 
. دروآ دوجو  هب  هنیدم  فارطا  رد  يدایز  تاغاب  تشاد و  تسود  ار ، يرادغاب  يراکتخرد و  - 

. درکیم هَّللا  تیب  جاّجح  نارفاسم و  فقو  ار  نآ  دزیم ، هراّوف  نآ  بآ  اههاچ ، زا  یخرب  یتقو  و  دنکیم ، هاچ  - 
ناتخرد هب  هک  یبآ  ولد  ره  يارب  هک  تسب  داد  رارق  تفر و  اُبق  فارطا  ياهناتـسلخن  زا  یکی  هب  دوبن  یفاـک  ياذـغ  لزنم  رد  هک  يزور  - 

. دریگب امرخ  هناد  کی  دهدیم 
نینمؤملاریما ترضح  اّما  دننک ، کمک  ار  وا  دنریگب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  زا  لیب  هک  دنتشاد  رارصا  نایانشآ  ناتسود و  یهاگ  - 

[. 145 . ] دادیم همادا  راک  هب  تفریذپیمن و  مالسلا  هیلع  یلع 

دیلوت راک و  شزرا  ناربمایپ و 

. دراد تسود  ار  رگراک  دنوادخ ، تسا و  دنمشزرا  هراومه  یئافکدوخ  دیلوت و  راک و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دومرف دوواد  هب  باطخ  يزور  گرزب ، دنوادخ 
. يدروخیم دوخ  جنرتسد  زا  يدرکیم و  راک  دوخ  تسد  اب  يدروخیمن و  لاملاتیب  زا  رگا  يدوب  ياهدنب  وکین  دوواد ، يا 

هیلع دوواد  ترضح  ناتسد  رد  ات  داتسرف  یحو  نهآ  هب  دنوادخ  هک  تسیرگ  زور  لهچ  ات  دینـش  ار  یهلا  يادن  نیا  دوواد  ترـضح  نوچ 
اب كرابم  ناتـسد  اب  تفرگ و  ارف  ار  يزاس  ِهرِز  تعنـص  ینامـسآ ، ماقم  یلاع  ربماـیپ  نآ  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  دوش و  مرن  مالـسلا 

دیدرگ زاینیب  تخورف و  تفاب و  دوخ  تسد  اب  ِهرِز  هکنآ 360  ات  تخورفیم  مهرد  رازه  هب  تفابیم و  ِهرِز  کی  يزور  نهآ ، ياههتشر 
[. 146 . ] درکن هدافتسا  رگید  لاملاتیب  زا  و 

یگدنزاس راک و 

ربمایپ شفک  نتخود 

: دنکیم تیاور  يردِخ  دیعسوبا 
: دومرف دش و  دراوامرب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میدوب  هنیدم  دجسم  رد  نارای  باحصا و  همه  يزور 

ِهلیِْزنَت یَلَع  ُْتَلتاق  امَک  نآرُْقلا  ِلیِوَْأت  یلَع  َساَّنلا  ُِلتاُقی  ْنَم  مُْکنِم  َّنِإ 
.( مدیگنج نآ  لوزن  يارب  نم  هک  هنوگنآ  دگنجیم  نآرق  لیوأت  ریسفت و  يارب  مدرماب  هک  تسا  یسکامش  نایمرد  انامه  )

: دیسرپ لّوا  هفیلخ 
؟ مشابیم نم  صخش  نآ  ایآ  هَّللا  لوسر  ای 
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. هن دومرف :
؟ منم رظن  دروم  درف  هَّللا  لوسر  ای  دیسرپ : مّود  هفیلخ 

. هن دومرف :
: هک داد  همادا  و 

ِةَرْجُحلا ِیف  َلْعَّنلا  ُفِصاخ  ُهَّنِکلَو 
.( دنکیم حالصا  ار  شفک  هرجح ، لخاد  رد  هک  تسا  سک  نآ  انامه  )

: هک میدوب  هداتسیا  وا  رظتنم  همه 
[. 147 . ] تشاد تسد  رد  هدرک  حالصا  ار  ادخ  لوسر  ياهشفک  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هرجح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان 

نیلعن حالصا  نتخود و 

: دنکیم لقن  سابع  نبا 
. میدز ودرُا  راق ) يذ   ) هقطنم رد  میتشاد و  ورین  يروآ  عمج  هب  جایتحا  لمج  گنج  يارب 

: هک مدید  متفر  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  همیخ  هب  حبص  زور  کی 
« هلعن فصخی  وه  «و 

« دزودیم دراد  ار  دوخ  نیلعن  مالسلا  هیلع  ماما  »
. مدرک مالس 

: دومرف داد و  باوج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
»؟ لْعَّنلااَذه ُۀَمیق  ام  ساَّبَع  َْنبا  ای  »

)؟ دزرایم ردقچ  هدروخ  هلصو  نیلعن  نیا  ساّبع ! رسپ  يا  )
. درادن یشزرا  متفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. تسا رتشزرا  یب  نم  شیپ  رد  نیلعن  نیا  زا  امش  رب  تموکح 

« ًالِطاب َعَفْدَا  َْوا  اقَح  َمیُقا  ْنَا  ِّالا  »
[. 148 (. ] مزاس نک  هشیر  ار  یلطاب  ای  مراد  اپرب  ار  یّقح  هکنآ  رگم  )

هداوناخ هدش  هتفاب  سابل 

و درکیم ، فرطرب  دوخ  ياناوت  تسد  اب  ار  دوخ  ياهزاین  و  دادیم ، یناوارف  ّتیمها  یئافک  دوخ  دـیلوتو و  راک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
اب و  دـنتفابیم ، تسد  اب  ار  جاـیتحا  دروم  ياـهسابل  هک  دومرفیم  قیوشت  یگدـنزاس  دـیلوت و  راـک و  هب  زین  ار  دوخ  نارـسمه  نادـنزرف و 

. درکیم مهارف  ار  نآ  خن  یسیرمشپ 
: هک دنکیم  لقن  ییحی  نب  طول  فنخم ، وبا 

: دومرف اهنآ  زا  یکی  رد  تسا و  هتشاد  مدرم  تیاده  يارب  یئاه  ینارنخس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  لمج ، گنج  زا  سپ 
؟ ةَرْصَْبلا َلْهَا  ای  َّیَلَع  َنوُمُْقنَتام 
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)؟ دینکیم داقتناو  داریا  نم  رب  هرصب  مدرم  يا  ارچ  )
. دشابیم ماهناخ  لها  ياههتفاب  زا  دینیبیم  هک  ارم  سابل  ود  نیا  ادخ  هب  دنگوس  دوخ ) نهاریپ  هب  درک  هراشا  هک  یلاح  رد  )

یلْهَا لْزَغ  نمل  امّهنا  هّللاَو 
: دومرف درک و  دوب  کشخ  نان  رصتخم  نآ  رد  تشاد و  هارمه  هک  ياهسیک  هب  هراشا  سپس 

ِۀَنیِدَْملِاب یتَّلَغ  ْنِم  َِّالا  َیِهام  ِهَّللاَو 
( ماهدروآ دوخ  هارمه  هنیدم  زا  هک  يرصتخم  كاروخ  نامه  زج  تسین  نیا  ادخ  هب  دنگوس  )

: دومرف مدرم  هب  باطخ  هاگنآ 
نیِفئاْخلا َنِم  ِهّللاَْدنِع  اَنَاَف  َنْوََرت ، اَّمِم  ِرَثْکَِأب  مُکِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخ  اَنَا  ْنِاَف 

.( مشابیم ناراکتنایخ  زا  ادخ  دزن  رد  سپ  مشاب  هتـشاد  رب  دیدید  هک  هچنآ  زا  هدایزو  موش ، جراخ  هرـصب  مدرم  امـش  دزن  زا  نم  رگا  سپ  )
[. 149]

. داد رّکذـت  ار  قوف  بلاـطمو  دومرف ، داریا  زین  هفوک  مدرم  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ار  ینارنخـس  نیمه  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد 
[. 150]

شیوخ جنرتسد  زا  هدافتسا 

: دومرف دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  يرهاظ  تفالخ  نیزاغآ  ياهزور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. مرادیمن رب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  مراد  هنیدم  رد  امرخ  تخرد  کی  هکیزور  ات  دنگوس ، ادخ  هب 

؟ داد مهاوخ  امش  هب  باسحیب  ار  نآ  ایآ  مرادیمنرب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  دوخ  نم  یتقو  دینک ، رکف  تسرد  لاح 
: تفگ تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ردارب  لیقع ،

. یتسناد ربارب  دنکیم  یگدنز  هنیدم  رد  هک  یتسوپهایس  اب  ارم  زورما  وت 
: دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[. 151 . ] يراگزیهرپ نامیا و  اب  زج  يرادن  نارگید  رب  يرترب  چیه  وت  يرآ  دنک ؟ ضارتعا  هک  دوبن  رگید  یسک  وت  زج  رگم  ردارب ، نیشنب 

نتسش سابل 

تـسد اب  ار  دوخ  نیلعن  و  دادیم ، ماجنا  ار  دوخ  یـصخش  روما  درکیم و  کـمک  دوخ  هداوناـخ  هب  لزنم  راـک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دزیم هلصو  دوخ  كرابم 

، تسشیم كرابم  تسد  اب  ار  دوخ  سابل  تخر و  و 
دـمآ و يدـیدش  جوم  دـش  نتـسش  مرگرـس  دروآرد و  ار  دوخ  نهاریپ  یتقو  دـیوشب ، ار  دوخ  ياهسابل  ات  تفر  تارف  رهن  رانک  هب  يزور 

، دُرب ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نهاریپ 
: دیوگیم هک  دینش  یئادص  لاح  نآ  رد  دش و  نوزحم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، نک هاگن  دوخ  تسار  فرط  هب  نسحلاابا  ای 
، درک هاگن  یتقو 

، دراد ياج  نآ  رد  یئابیز  نهاریپ  هک  دید  ياهتسب 
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: تسا هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دراد  رارق  ياهدش  هتشون  هقرو  نهاریپ ، بیج  رد  هک  دید  دشوپب ، ات  تفرگ  ار  نهاریپ 
، ْمیحَّرلا ِنمْحَْرلا  هَّللا  ِمِْسب 

ْنیرَخآ ًامْوَق  اهاْنثَرْوأ  َو  َِکلذَک  ْنارْمِع ، َْنب  َنوراه  ُصیمَق  اذه  ِْبلاطیبأ ، ِْنب  ِّیلَع  یِلا  ْمیکَْحلا  زیزَْعلا  هَّللا  َنِم  ٌۀَّیدَه 
، نابرهم هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب  )

یلع هب  ار  نآ  هک  تسا  نارمع  نب  نوراـه  ِنهاریپ  نیا  تسا ، بلاـطیبا  نب  ّیلع  هب  میکح  زیزع و  يادـخ  فرط  زا  ياهّیدـه  نـهاریپ ، نـیا 
[. 152 (. ] میاهدرک ناگتشذگ  ثراو  ار  ناگدنیآ  هک  تسا  نینچ  میاهداد و 

نفد لحم  يرادیرخ 

، دشیم هرادا  یئافکدوخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یناگدنز 
، تساوخن يزیچ  یسک  زا  و  درکن ، زارد  یسک  يوس  هب  تسد  زگره  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، دروخیم دوخ  جنرتسد  زا  درکیم و  راک 
دوخ لوپ  اب  دوب  هریح  هداتفا  رود  نابایب  وزج  زورنآ  هک  ار  فرـشا  فجن  رد  يزع »  » ياهنیمز هک  دیـشیدنایم  یئاـفکدوخ  هب  اـجنآ  اـت  و 

، ددرگ نفد  شیوخ  یصخش  کلم  رد  شکرابم  ندب  ات  دیرخ 
[. 153 . ] دش دهاوخ  نفد  اجک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ندب  هک  تسنادیمن  یسک  هچرگ 

يرگراثیا قافنا و 

نادنمتسم هب  لاوما  ششخب 

تاغاب تمیق  زا  هرقن  الط و  ششخب 

ار اـهنآ  سپـس  و  دروآیم ، دوـجو  هب  يداـیز  تاـغاب  و  تـشاد ، دـیلوت  و  درکیمراـک ، ناوارف  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
. درکیم میسقت  نادنمتسم  نیب  ار  نآ  لوپ  تخورفیم و 

: دیوگیم یبعش 
عامتجا هک  مدـید  ار  يدایز  نادنمتـسم  تشابنا ، مه  يور  ار  هرقن  ـالط و  تخورف و  ار  تاـغاب  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  يزور 

. دندوب هدرک 
یَّلت نوچ  هک  ار  اههرقن  الط و  همه  و  درکیم ، فص  هب  ار  اهنآ  تشاد  تسد  رد  هک  ياهنایزات  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. تشگزاب لزنم  هب  یلاخ  تسد  اب  دوخ  و  دیشخب ، ءارقف  هب  دوب  هتشابنا 
: تفگو داتفا  هیرگ  هب  مردپ  مدرک ، لقن  مردپ  يارب  مدمآ و  لزنم  هب  هدش  تفگش  رد  رایسب  هعقاو  نیا  زا 

[. 154 . ] يدید ار  اهناسنا  نیرتهب  زورما  وت  مرسپ 
زین ار  دوخ  نادـنزرف  نانز و  یگدـنز  نادنمتـسم ، هب  شـشخباب  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا 

رابرـس هدـش و  نیمأت  ًالماک  وا  هداوناخ  اـت  دیـشخبن  یـسک  هب  درک و  دوخ  لاـیع  لـها و  فقو  ار  ُعبنی »  » هقطنم تاـغاب  و  دومرفیم ، نیمأـت 
. دنشابن هعماج 

عوکر لاح  رد  رتشگنا  ندیشخب 
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، دندیسرپ هسلج  رد  رضاح  نایدوهی  و  دندیسر ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  نایدوهی  نایحیسم و  زا  ياهدع 
؟ تسا یسک  هچ  امش  نیشناج  ّیصو و  دیئادخ  ربمایپ  امش  رگا  دراد ، ینیشناج  یّصو و  يربمایپ  ره 

: هیآ دمآ و  لیئربج 
[. 155  ] ْنُوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوطُْعی  َو 

(. دهدیم هقدص  تسا ، عوکر  لاحرد  هک  یسک  )
، دندش دجسم  دراو  دنتساخرب و  ربمایپ  هارمه  هک  ات  دوبن  نشور  نارضاح  يارب  بلطم  درک ، توالت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار 

، دوشیم جراخ  دجسمزا  دندیدار  يریقف 
: دومرف ریقف  هب  باطخ  ادخ  ربمایپ 

؟ درکن یکمک  وت  هب  یسک  ایآ 
، دناوخیم زامن  دراد  هک  درم  نآ  ارچ ، تفگ :

نم هب  ار  يرتشگنا  دوب ، عوکر  رد  هک  یلاـح  رد  متفر و  وا  يوس  هب  درک  هراـشا  مهاوخیم ، کـمک  مدرم  زا  هک  دینـش  ارم  يادـص  یتـقو 
. دیشخب

. دنتفگریبکت مه  باحصا  و  تفگ ، ریبکت  یتفگش  اب  ادخ  لوسر 
: دومرف درک و  نایدوهی  نایحیسم و  هب  ور  ربمایپ 

[. 156 . ] تسا نم  نیشناج  ّیصو و  دهدیم  هقدص  عوکر  لاحرد  هک  مالسلا  هیلع  یلع 

ریقف هب  جایتحا  دروم  ياذغ  ندیشخب 

هزور زور  هس  دندرک  رذن  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  و  دندش ، ضیرم  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 
. دنریگب

ات تفرگ  مشپ  يرادقم  يدوهی  نوعمش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دوبن ، یفاک  ياذغ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لزنم  رد 
. دنک تفایرد  مدنگ  ای  وج  نآ  لابق  رد  هدرک  خن  هب  لیدبت 

. دیدرگ هدامآ  راطفا  هرفس  هتخپ و  نان  صرق  دش و 5  هّیهت  درآو  مدنگ 
درک تکرش  نتفرگ  هزور  رد  زین  هّضف 

درک اذغ  ياضاقت  دیبوک و  ار  رد  يریقف  دننک ، راطفا  دنتساوخ  ات  لّوا  زور  بورغ 
داد ریقف  هب  ار  دوخ  ياذغ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دندیشخب ریقف  هب  ار  دوخ  ياذغ  مه  هّضف  راوگرزب و  نادنزرف  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح 
، دش رارکت  زور  هس  ات  هنارگراثیا  تکرح  نیا  و 

، دوب هتفر  ورف  شرس  هساک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهمشچ  دیزرلیم و  یگنسرگ  زا  اههّچب  ندب  هک  اجنآ  ات 
: داد تراشب  دمآ و  لیئربج  هک  دیشکن  یلوط  اّما  دش  تحاران  دیدرگ  هّجوتم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یتقو 

[. 157 . ] دش لزان  هداوناخ  نیا  شاداپ  ناونع  هب  یتأ ) ْلَه   ) هروس هَّللا  لوسرای 

نادنمتسم هب  اهییاراد  همه  ندیشخب 
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مالس و زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يزور 
. دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ِلاح  زا  یسرپ ، لاوحا 

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
َنیکاسَْملا َْنَیب  ُهَعّزَو  ِّالا  ِهقْزِر  ْنِم  ًاْئیَش  ّیلَع  َعَدَی  ام  هَّللا  َلُوسَر  ای 

ناتـسدیهت هب  دراد  هچ  ره  دراذـگیمن ، یقاـب  هناـخرد  يزیچ  اذـغ  ماـعطا و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يا  )
[. 158 (. ] دشخبیم

. دومرف توعد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يوریپ  هب  ار  ترضح  نآ  دوب ، لاحشوخ  هک  یلاح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

لاوما قافنا  هب  نداد  تلاصا 

، ندش عمج  زا  سپ  تخاسیم و  ربخاب  ار  ناتـسدیهت  ءارقف و  دیـسریم ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسد  هب  یتورث  هاگره 
: دومرفیم تخیریم و  پچ  تسد  هب  تسار  تسد  زا  ار  اهلوپ 

. دیهد بیرف  ارم  ریغ  دینزن و  لوگ  ارم  دیفس  درز و  ياه  مهرد  يا 
[. 159 . ] دناوخیم رکش  زامن  تعکر  ود  سپس  درکیم و  میسقت  نیمورحم  نیب  ار  اهنآ  همه  هاگنآ  و 

ششخب رد  باتش 

، دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  یناوارف  لاوما  اهزور  زا  یکی  بورغ 
. منک میسقت  ناشنایم  رد  ات  دیزاس  ربخاب  ار  قوقح  نابحاص  ارقف و  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دنتفگ نارازگراک 
. مینک میسقت  ار  اهنآ  ادرف  ات  دینک  ربص  هدیسرارف ، بش  نونکا  مه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ ٍدَغ یِلا  َشیعَأ  ْنَأ  َنُوِلبُْقت 

[. 160 [ »؟ مشاب هدنز  ادرفات  هک  دینکیم  تنامض  ایآ  »
. میربخ یب  دوخ  تشونرس  زا  مه  ام  دنداد : خساپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[. 161 . ] دیشخب نامورحمو  ناتسدیهت  هب  ار  لاوما  همه  عمش ، رون  وترپ  رد  دندروآ و  یعمش  ات  داد  روتسد  تسیناور و  ریخأت  سپ 

اههلاخ يارب  نکسم  هیهت 

. دومرفیم فرطرب  ار  هنیدم  نادنمزاین  زاین  بسانم ، دیلوت  ناوارف و  شالت  راک و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يارب نکـسم  هّیهت  ای  ناناوج  جاودزا  يارب  ات  دیـشخبیم  نادنمتـسم  هب  ادـخ  هار  رد  هک  دوب ، وا  تاغاب  دـمآرد  راـنید  رازه  لـهچ  هنـالاس 

. دوش هدافتسا  ناگراچیب ،
هک طرش  نیا  اب  دیشخب  دوخ  ياههلاخ  هب  ار  اهنآ  تخاس و  هناخ  دنچ  هنیدم  قیرز » ینب   » هّلحم رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[. 162 . ] دشاب نادنمتسم  فقو  نانآ  زا  سپ 
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یلع ماما  ياه  هقدص 

همیرک تایآ  زا  يا  هراـپ  هب  میزادرپب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يراـکوکین  ناـسحا و  زا  يدـهاوش  رکذ  هب  هکنآ  زا  شیپ 
داد رارق  شیاتس  دیجمت و  دروم  هتخاس و  حرطم  نیگآرطع  یئاضف  رد  ار  ترضح  نآ  ناسحا  یکین و  هک  میرگنیم  نآرق 

. دنادیمن ار  نآ  هزادنا  ادخ  زج  هک  هداد  هدعو  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يارب  ار  دنوادخ  گرزب  شاداپ  و 
. دنتشاد مّدقم  دوخرب  ار  اهنآ  دندومن و  ماعطا  زور  هس  ّیط  ار  ریسا  میتی و  دنمتسم و  شنادناخ ، مالسلا و  هیلع  یلع  هک  ياهعقاو  رد 
تلیضف باتک  دنیوگیم و  نخس  اهنابز  تسا و  یقاب  راگزور  ات  دنکیم و  نایب  یتسه  ملاع  رد  ار  تبقنم  نیرتگرزب  هک  هدش  لزان  یتایآ 

: دومرف گرزب  دنوادخ  هک  دوشیم ، رارکت  نآ  دای  دروخیم ، قرو 
 … ًاروُکَش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِا  ًاریسَا  َو  ًامیتَی  َو  ًانیکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 

يارب مینکیم  ماعطا  ار  امـش  انامه  دـنتفگیم ، و  دندیـشخبیم ، ریـسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  نآ  دنتـشاد  ناوارف  هقالع  ماعط  هب  هک  یلاح  رد  )
[. 163 .( ] میرادن راظتنا  یساپس  شاداپ و  امش  زا  هار  نیا  رد  و  ادخ ، يدونشخ 

. دناهدیسشخب نارگید  هب  نیا  زا  شیب  هک  یمدرم  دنرایسب  دیشخب . جاتحم  دنمتسم  هب  رادقم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسین  ّمهم 
، دوش قافنا  ياهبئاش  چیه  نودب  صولخ و  يور  زا  ادخ و  يارب  هک  تسا  نآ  ّمهم 

. دریذپن قّقحت  قافنا  مدرم  نایم  راهتشا  ناونع و  مان و  ای  يویند  ضارغا  يارب  هکنآ  و 
قافنا ار  دوخ  یئاراد  زا  یـشخب  هکنآ  تسا و  جاتحم  ًادیدش  نادـب  و  دراد ، رایتخا  رد  ناسنا  هک  ار  هچنآ  مامت  قافنا  نایم  تسا  قرف  زین  و 

. دنکیم
: هیآ و 

 … َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا 
[. 164 .( ] دنداد تاکز  عوکر  لاح  رد  دنتشاداپب و  ار  زامن  دندروآ ، نامیا  هک  دنتسه  یناسک  و  وا ، ربمایپ  ادخ و  امش ، ربهر  ماما و  انامه  )

. نآ راثآ  مجح و  هن  دراد  نآ  لماوع  هزیگنا و  هب  یگتسب  گرزب  يادخ  رظن  زا  حلاص  لمع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تایآ  رگید  زا  شیب 
، یشخببرایسب هک  تسین  مهم 

ینکیم راثیا  ياهزیگنا  یتّین و  هچ  اب  هک  تسا  نآ  مهم 
. تسا ّتین  رادم  رئاد  يدنوادخ ، یبایشزرا 

. تسا رتالاب  رتگرزب و  شاداپ ، دشاب ، وا  تیاضر  بلج  فده ، رتشیب و  گرزب  يادخ  هب  بّرقت  دصق  هزادنا  ره  نیا  ربانب 
: مینک هّجوت  اههنومن  زا  یخرب  هب 

: دومرف هک  تسا ، هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 1
[. 165 . ] دومن دازآ  هدنب  رازه  دوخ  جنرتسد  زا  هک  دادیم  دابآ  نیمز  دزیم و  لیب  نانمؤمریما 

: تفگ ءاذح  هّیطع  نب  بّویا  - 2
: دومرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 

. دومن میسقت  ار  یمئانغ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. دیمان ُعْبنَی »  » ار نآ  هک  دز  نوریب  رتش  ندرگ  نوچ  یبآ  دنَک و  ياهمشچ  نیمز  نآ  رد  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ینیمز 

: داد خساپ  دنتفگ  کیربت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  یتقو 
ناونع هب  و  ددرگن ، هبه  یـسک  هب  دوشن و  هتخورف  زگره  دنریگ و  هرهب  نآ  زا  ادـخ  هار  ناورهر  هّللاتیب و  جاّجح  هک  منکیم  فقو  ار  نیا 
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. ددرگن لقتنم  یسک  هب  ثرا 
[. 166 . ] دریذپن ار  وا  کین  لمع  قافنا و  ادخ  داب و  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  وا  رب  درک ، هبه  ای  تخورف  ار  نآ  هک  ره  سپ 

. تخاسیم نادنمتـسم  هقدص  ارنآ  هک  دوب  رانید  رازه  لهچ  مالـسلا  هیلع  یلع  تعارز  لوصحم  هک  هدروآ  لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  - 3
[. 167]

: دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  - 4
هیلع یلع  هک  دروآیم  ياهدنشخب  گرزب و  حور  دای  هب  ار  ام  ادخ ، هار  رد  قافنا  ناسحا و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هّجوت  زا  نتفگ  نخس 

. دوب زاتمم  نادب  مالسلا 
اّما تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تواخس  دوج و  زا  قداص  ایوگ و  يریوصت  هچرگ  وا  باسحیب  ششخب  رایـسب و  قافنا 

. دنکفایمرب ترضح  نآ  ّتیصخش  زا  رگید  ياهرهچ  يور  زا  هدرپ  يو  نیگآرطع  هرطیس 
. دوب رتهدنشخب  دوخ  تّما  رب  ناراب  زا  راوگرزب  نآ 

رذگهر هک  تسین  یمالـسا  یخیرات  ریـسم  تلاسر و  زا  يرادساپ  هار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزابناج  يراکادف و  اجنیا  رد  ام  دوصقم 
اجنیا رد  اـم  دـصقم  هکلب  دـبلطیم ، ار  ياهناگادـج  باـتک  ثحب ، نـیا  هـک  درکیم ، یّلجت  مالـسا  ياـهگنج  ماـمت  رد  وا  ياـهینامرهق 

. تسا لام  لذب  رد  تواخس 
. تشاد فارتعا  زین  هیواعم )  ) وا نمشد  نیرت  تخسرس  ار ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ششخب  دوج و 
. دوب ندزارتفا  يزاس و  غورد  راک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرهچ  نتخاس  شّوشم  تهج  رد  هراومه  يو  هکنیا  اب 

. دنک راکنا  ار  ترضح  نآ  ياخس  دوج و  تلیضف  تسناوتیمن  وا  لاح  نیا  اب 
! ماهدمآ مدرم  نیرتلیخب  شیپ  زا  نم  تفگ : هیواعم  هب  يزور  یّبض » یفخم  یبا  نب  یفخم   » مان هب  يدرم 

: تفگ نایفس  یبا  نب  ۀیواعم 
ار دوخ  يالط  هاک ، زا  ياهناخ  دـشاب و  هتـشاد  الط  زا  ياهناخ  وا  رگا  هکنآ  لاـح  تسا ، مدرم  نیرتلـیخب  وا  یئوگیم  هنوگچ  وت  رب  ياو  »

[. 168 .« ] درک دهاوخ  قافنا  هاک  زا  شیپ 
: دیوگیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  فصو  رد  یبعش  - 5

.« دادن ّدر  باوج  نادنمزاین  هب  زگره  هک  دوب  دوجو  تواخـس  تسا ، هدیرفآ  نآ  اب  ار  وا  ادخ  هک  یتلـصخ  دوب . مدرم  نیرتتواخـس  اب  وا  »
[. 169]

ارقف هب  ششخب  دیع و  زور 

: تفگ هک  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا  كولملا  ةریخذ  رد 
. دندوب هدمآ  درگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ  رد  رب  نانیکسم  نافیعض و  دوب ، دیع  زور 

، دیامن قافنا  ءارقف  هب  مهرد  رازه  دصیس  دیاشگب و  ار  لاملا  تیب  ِرَد  هک  داد  روتسد  یسوموبا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نم تشگزاب  هناخ  هب  دیع  زامن  مسارم  زا  ترضحنآ  تشاذگ و  ارجا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نامرف  یـسوموبا  نوچ 

. دندروآ نغوریب  یئوج  نان  صرق  دنچ  مدید  مدش  دراو 
: متفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 

؟ دشیم هچ  مدیرخیم  نغور  ار  مهرد  کی  لام ، نآ  زا  يدومرفیم  رگا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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، ینابسچب میناشیپ  رب  ار  تنایخ  غاد  ینادرگ و  هدنمرش  رشحم  زور  رد  ارم  یهاوخیم  هریرهوبا  يا  »
.« دـشاب ناما  رد  نآ  یئاوسر  قرع  تنایخ و  لاـعفنا  زا  تماـیق  زور  رد  هک  تسین  نیا  زا  رتگرزب  یتمعن  چـیه  بلاـطیبا  دـنزرف  يارب  هَّللا  و 

[. 170]

نارگید هب  ینتشاد  تسود  ياذغ  ندیشخب 

رثا بیترت  دوخ  تساوخ  نیا  هب  تشذـگ و  لاس  کی  اّما  تشاد  مرن  ناـن  اـب  ناـیرب  رگج  زا  یکاروخ  هب  لـیامت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
، دادن

، دش هدامآ  راطفا  يارب  كاروخ  دوب  رادهزور  ترضح  هک  یلاح  رد  داد  ار  نآ  هّیهت  روتسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  يزور 
. دمآ هناخ  رد  رب  يریقف  دیامن  راطفا  تساوخیم  هک  یماگنه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دنیوگب ام  هب  دوشیم  هدناوخ  تمایق  يادرف  ام  لامعا  همان  هک  یماگنه  ادابم  دیهدب  ریقف  هب  ار  اذغ  نیا 

[. 171  ] اِهب ُْمتْعَتْمَتْسا  َو  اْینُّدلا  ُمُِکتایَح  یف  ْمُِکتابِّیَط  ُْمْتبَهْذَا 
[. 172 .« ] دیدش دنمهرهب  نآ  اب  دیتفرگ و  ایند  رد  ار  دوخ  تابّیط  امش  »

نمشد هب  تبسن  راثیا  ششخب و 

نمشد هب  ریشمش  ندیشخب 

دـش و ریگرد  یکرـشم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـندوب ، هزرابم  مرگرـس  دوخ  فیرح  اب  همه  هک  اـهگنج  زا  یکی  رد 
، تشاد عالّطا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تاّیقالخا  زا  وا  و  تسکش ، نمشد  ریشمش  هاگان  هک  درک  ادیپ  همادا  هزرابم 

: تفگ ًاروف 
. هدب نم  هب  ار  تریشمش  یلع  يا 

، تخادنا وا  يوس  هب  ار  يریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: تفگ و  دش ، هدز  تفگش  نمشد 

؟ یشخبیم تنمشد  هب  ریشمش  كانرطخ  ّتیعقوم  نینچ  رد 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تسا یگدنشخب  مَرَک و  هویش  زا  رود  تساوخرد  ندرک  در  و  يدرک ، زارد  نم  يوس  هب  اضاقت  تسد  وت 
: تفگ دش و  هدایپ  بسا  زا  كرشم  درم 

، تسا تناید  لها  شور  نیا 
[. 173 . ] دش ناملسم  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  كرابم  ياپ  و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دیآیم ، باسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يدرف  قالخا  ياههولج  زا  یکی  يراتفر  يوگلا  نیا 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  هزات  و  دباییم ، ار  قح  و  دوشیم ، ناملسم  هنامیرک ، ششخب  نیا  اب  نمشد  هک  تسنادیم  تخانـشیم و  ار  نمـشد 

. تشاد زین  يرگید  ریشمش 
همادا ار  نمـشد  اب  هزراـبم  تشاد ، هک  یتماهـش  تعاجـش و  اـب  تسنادیم و  ار  یعاـفد  نونف  مولع و  نوچ  تشادـن ، يریـشمش  مه  رگا  و 
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. درکیم ظفح  ار  دوخ  دادیم و 
. شخبب نمشد  هب  ار  دوخ  گنفت  دربن  مرگ  امرگ  رد  میئوگب ، هدننک  لمع  نازابرس  هب  میناوتیمن  نونکا  مه  اّما 

: رگید یلقن  هب  و 
ماما زا  ًاروف  تسکش ، وا  ریـشمش  درک ، زاغآ  ار  هلمح  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نمـشد  گنج ، ياهنادیم  زا  یکی  رد 

: تفگ درک و  تساوخرد 
. هدب نم  هب  يریشمش  یلع  يا 

: دومرف و  داد ، وا  هب  يریشمش  گنرد  نودب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. منک مورحم  ار  وت  هک  تسا  مَرَک  زا  رود  يدرک ، زارد  نم  يوس  هب  تجاح  تسد 

: تفگ و  دنکفا ، ترضح  ياهاپ  هب  ار  دوخ  تفر و  ورف  یتفگش  رد  نمشد 
[. 174 . ] دنروآرب ار  نادنمتجاح  زاین  هک  تسا  نارادنید  مسرو  هار  نیا 

مجلم نبا  هب  کمک 

ماگنه هب  دیدرگ ، اوادم  یئاریذپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لزنم  رد  هتفه  هس  ود  دش ، ضیرم  هنیدـم  رد  مجلم  نبا  یتقو 
، درک تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يراوس  بسا  نَمَی ، يوس  هب  نتفر 

. دنهدب وا  هب  یئوم  خرس  بسا  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 
: هک دناوخ ، ار  برکیدعم  نب  ورمع  فورعم  رعش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفر  دش و  راوس  یتقو 

[. 175 (. ] دراد ار  نم  نتشک  هدارا  وا  مهاوخیم و  ار  وا  ندوب  هدنز  نم  )

نامیتی هب  کمک 

نامیتی ندنادنخ 

: دیوگیم ربنق 
دوخ شوداب  درآو  جـنربو  امرخ  نانآ  ياربو  درک  یئاسانـشار  تسرپرـس  یب  ناـمیتیزا  يدادـعت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. منک کمک  ار  وا  نم  هک  تشاذگن  درکیم و  لمح 
، دادیم ناشناهد  هب  تسدابو  درک  تسرد  ياهزم  شوخ  ياذغ  میدش ، نامیتی  هناخ  دراو  یتقو 

. دنادنخیم ار  اههّچب  رّرکم  دنفسوگ ، زا  يدیلقت  يادص  و  ندروآ ، رد  کلکش  اب  سپس  و 
؟ ینکیم نینچ  ارچ  نینمؤملاریما ، ای  متفگ :

: دومرف
[. 176 . ] دشاب ناشنابل  رب  دنخبل  موشیم ، جراخ  اهنآ  هناخ  زا  نم  یتقو  دندنخب و  میتی  ياههّچب  مهاوخیم 

نامیتی ياه  يدنمزاین  نیمات 

هناخ راک  رد  نامیتی  هب  کمک 

یمالسا داصتقا  یلع و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 140زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف نامیتی  ردام  هب  و  دربیم ، نامیتی  لزنم  هب  امرخ  درآ و  و  دیشکیم ، شود  ربار  ینزهریپ  بآ  کشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ مزپب نان  ای  منک  مرگرس  ار  اههّچب 

: تفگ نز 
. تسا نم  لام  نتخپ  نان 

: دومرفیم تشاذگیم و  ناکدوک  ناهد  رد  درکیم و  همقل  ار  تشوگ  امرخ و  نان و  دش ، هدامآ  نان  یتقو 
. دش یهاتوک  امش  هب  تبسن  هک  دینک  لالح 

: دومرفیم مّنهج  شتآ  دای  هب  تفرگ و  شتآ  لباقم  رد  تروص  تفرگ ، الاب  رونت  شتآ  ياههلعش  هک  هاگنآ  و 
« شاب مّنهج  شتآ  دای  هب  ار و  ایند  شتآ  ترارح  شچب  یلع  يا  »

: تفگ نز  نآ  هب  تخانش و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دمآ و  هیاسمه  نز  هکنآ  ات 
؟ تسیک درم  نیا  ینادیم 

. هن تفگ :
، تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا  تفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  درک ، یهاوخ  رذع  ناوارف  داتفا و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياپ  تسد و  هب  نز 
[. 177 . ] دش یهاتوک  امش  قح  رد  هک  مهاوخیم  رذع  وت  زا  نم 

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  هجوت 

بـسانم هیذغت  سابل و  رـسمه و  نکـسم و  ياراد  دیاب  هک  دـنرگنیم ، يدام  روما  هاگدـید  زا  ار  نامیتی  ياهيدـنمزاین  اهزاین و  يرایـسب ،
، دنشاب

اهنآ یناور  ياهدوبمک  اهزاین و  عفر  هب  درکیم ، رکف  نامیتی  یمـسج  يّدام و  تاجایتحا  هب  هک  هزادـنا  نامه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما 
، دشیدنایم زین 

. دندرگن یفطاع  ياهدوبمک  ای  یناور ، ياه  هدقع  راچد  هک 
ار نتفرگ  ردـپ  تسد  زا  اذـغ  تّذـل  ات  دراذـگیم  ناشناهد  رد  اذـغ  دوخ  تسد  اب  هکلب  دربیمن ، اهنآ  يارب  اذـغ  اهنت  نامیتی ، اب  هطبار  رد 

. دنشچب
، دنادنخیم ار  اهنآ  دنفسوگ  يدیلقت  يادصو  اهيزاب ، عاونا  اب  و  درکیم ، عمج  دوخ  رود  ار  نامیتی 

ناهد رد  لـسع  دوخ  ناتـشگنا  اـب  و  هتـسش ، ار  دوخ  ناتـشگنا  دـناروخب ، لـسع  اـهنآ  هب  تساوخیم  و  دروآیم ، لزنم  هب  ار  ناـمیتی  یتقو 
؛ دنشچب ار  ینیریش  عون  ود  هک  دراذگیم  نامیتی 

، لسع ینیریش 
. نتفرگ ردپ  تسد  زا  ینیریش  و 

هیلع یلع  ماما  اّما  تسین ، امش  نأش  رد  اهراک  نیا  هک  دندرکیم ، ضارتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هاگآان  دارفا  هچرگ 
هّجوت دروم  رایـسب  یتیبرت ، یـسانشناور  و  كدوک ، یـسانشناور  و  یـسانشناور ، ملع  رد  زورما  هک  تشاد  هّجوت  یفیرظ  تاـکن  هب  مالـسلا 

. تسا
: دنیوگیم ناسانشناور  اریز 
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. تسا هفطاع  دوبمک  دناهداد ، تسد  زا  ار  ردام  ای  ردپ  هک  ینادنزرف  يراکهزب  زا  يرایسب  للع 
: دنتفگیم نارگید  هک  درکیم  ینابرهم  اهنآ  اب  و  تشاد ، هّجوت  نامیتی  هب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ًامیتی ُْتنُک  ّینِا  ُتْدَدََول 
[. 178 ( ] مدوب میتی  کی  مه  نم  متشاد  تسود  )

نامیتی هناخ  رد 

( هعومجم نیا  لّوا  دلج  رد   ) یعامتجا قالخا  باتک  هب  هعجارم 

نارگید نتشاد  مدقم 

نتشاد مدقم  دوخرب  ار  هنسرگ 

یگنـسرگ زاو  دـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  هب  يا  هنـسرگ  ریقف  نیملـسم ، يراـتفرگ  گـنج و  تّدـش  نارود  رد 
، درک تیاکش 

، دنک ریس  اروا  تسناوتن  یسک 
: دومرف دوخ  نارسمه  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ مینک ریس  ار  هنسرگ  نیا  هک  دیراد  یئاذغ  ایآ 
. دوب یفنم  باوج 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
َۀَْلیَّللا ِلُجَّرلا  اَذِهل  ْنَم 

)؟ دنکیم ریس  بشما  ار  هنسرگ  درم  نیا  یسک  هچ  )
. درب هناخ  هب  ار  هنسرگ  نآ  مالسلا  هیلع  یلع 

: دیسرپ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا 
؟ تسا دوجوم  لزنم  رد  ییاذغ  ایآ 

: داد خساپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
. میرادیم مّدقم  دوخ  رب  ار  هنسرگ  نیا  و  مینکیم ، راثیا  ام  اّما  تسا ، دوجوم  اههّچب  نامدوخ و  ماش  رادقم  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
َجارِّسلا ِءیَفْطا  َو  َۀَِّیبَّصلا  ِیمُون 

( نک شوماخ  ار  غارچ  هدومن و  باوخار  اههچب  )
تسا ندروخ  اذغ  لوغشم  مه  شدوخ  هک  درک  دومناو  ياهنوگب  دوب ، کیرات  نوچ  تشاذگ و  درم  نآ  يولج  ار  دوخ  كدنا  ياذغ  ماما 

. دوش ریس  هدروخ و  اذغ  هدوسآ  لایخ  اب  نامهم  ات 
دوب کشا  زا  رپ  شکرابم  نامـشچ  هک  یلاح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندرب ، فیرـشت  دجـسم  هب  زامن  يارب  هک  حـبص 

: دومرف
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: دومرف لزان  لیئربج  ار  هیآ  نیا  دنام و  تفگش  رد  وت  يرگراثیا  زا  دنوادخ  بشید  نسحلاابا ! ای 
[. 179  ] ۀَصاصَخ مِِهب  ناک  َْول  َو  ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُؤیو 

[. 180 .( ] دنشاب هتشادن  یقمر  دوخ  هچرگا  دنرادیم  مدقم  دوخرب  ار  ناگنسرگ  هک  دننانآ  نانمؤم  )

دادقم نتشاد  مدقم 

نادـنمزاین هاـگهانپ  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یگدـنز  نارود  یّتـح  یگدـنز  نارود  ماـمت  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 
، دوب هدرک  ضرق  هداوناخ  زور  نآ  ياذغ  يارب  یلوپ  تفر و  رازاب  هب  یگدنز  ياهیدنمزاین  نیمأت  يارب  يزور  دوب ، نامورحمو 

، تسا هتفشآ  هک  دید  ار  دادقم  هناخ  هب  تشگزاب  لاح  رد 
. دیسرپ وا  لاح  زا 

. منک هّیهت  اهنآ  يارب  ییاذغ  ماهتسناوتن  و  دناهنسرگ . منادنزرفو  نز  هک  داد  حیضوت  ماجنارس  اّما  تفگن ، يزیچ  ءادتبا 
تسد اب  دوخو  دروآ  مهارف  یئاذغو  نان  ات  داد  دادقم  هب  دوب ، هدرک  ضرق  دوخ  يارب  هک  ار  یلوپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

[. 181 . ] تشگزاب هناخ  هب  یلاخ 

یناهنپ قافنا 

، دربیم نامورحم  نامیتی و  هناخ  هب  امرخ  نان و  و  دادیم ، ماجنا  بش  یکیرات  رد  ار  اهششخبو  اهقافنا  زا  يرایسب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنتخانشیمن دندیدیم  رگا  ای  و  دندیدیمن ، ار  وا  هک 

: هیآ هک 
راهنلاو لیّللاب  مَهلاوما  َنوقفُنی  نیذّللا 

[. 182 .( ] دنشخبیم نامورحم  هب  زور  رد  بش و  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  )
[. 183 . ] دنراد فارتعا  تقیقح  نیا  هب  یّنسو  هعیش  نارسفم  و  دش ، لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هراب  رد 

نامیتی نتشاد  مدقم 

ات تخورفیم  ار  دوخ  تاغاب  زا  یکی  یهاگ  تشاد ، ياهداعلا  قوف  ّتیـساّسح  ناـمیتی  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. دنک زاین  یبار  نامیتی  زا  يدایز  دادعت 

، دننکن دوبمک  ساسحا  هک  تشاذگیم ، ناشناهد  هب  لسع  دوخ  تسد  ابو  درکیم ، عمج  دوخ  لزنم  رد  ار  نامیتی 
: دنتفگیم مدرم  تاقبط  رگید  هک  دوب  نابرهم  اهنآ  اب  ردقنآ 

. میدوب میتی  مه  ام  شاک  يا 
: دیوگیم لیفطلاوبا 

[. 184 . ] ًامیتی تنک  ّینا  ُتددول  هباحصا  ضعب  لاق  یتح  لسعلا ، مهمعطیف  یماتیلا  اوعدی  ًاّیلع  ُتیأر 
: دنتفگیم ماما  باحصا  زا  یخرب  هک  ياهنوگب  درکیم  ماعطا  لسع  اب  ار  نانآ  درکیم و  توعد  ار  نامیتی  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  )

( مشاب میتی  کی  مه  نم  هک  متشاد  تسود 
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هدنامرد دنمزاین  نتشاد  مدقم 

، دش هّکم  دراو  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد 
: دیوگیم هتفرگ و  ار  هبعک  رداچ  هک  درک  هدهاشم  ار  یبرع  مارحلا  هَّللا  تیب  رانک  رد  اهبش  زا  یبش 

ار وا  مارتحا  و  دنکیم ، یئاریذپ  دوخ  نامهیم  زا  ینابزیم  ره  متسه و  وت  نامهیم  زین  نم  و  تسا ، وت  لام  هناخ  نیا  یتیب ، بحاص  وت  ایادخ !
! یهد رارق  مناهانگ  ششخب  رد  ارم  مارتحا  هک  منکیم  تساوخ  رد  نم  درادیم ، هگن 

. دوتس شنارای  شیپ  ار  وا  لمع  و  هتفرگ ، رارق  وا  ریثأت  تحت  دینش و  ار  یبارعا  نآ  نانخس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
تئارب گرزب و  يادخ  زا  بیترت  هب  ملاع ، راگدرورپ  اب  تاجانم  زا  سپ  هک  درک  هدهاشم  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زین  دعب  ياهبش  رد 

. تساوخیم لوپ  مهرد  رازه  راهچ  مّنهج و  شتآ  زا 
: دومرف هدمآ و  یبارعا  شیپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

! داد رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  وت  تفریذپ و  مه  دنوادخ  يدرک  تساوخ  رد  ار  تناهانگ  ششخب  ترفغم و  ادخ  زا  برع ! ردارب  يا 
!! داد مه  ارنآ  دهد ، تیدازآ  تارب  مّنهج  شتآ  زا  هک  يدرک  اعد  سپس  و  درک ، هدعو  تیارب  یتساوخ ، تشهب  ادخ  زا  دعب  بش  رد  و 

. یهاوخیم يراک  هچ  يارب  ار  اهلوپ  منیبب  وگب  يدرک ، تساوخ  رد  لوپ  مهرد  رازهراهچ  بشما  و 
: تفگ یبارعا 

. مهد باوج  وت  لاوئس  هب  ات  نک  یفّرعم  نم  يارب  ار  دوخ  وت  یتسیک ؟ وت 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

. متسه بلاطیبا  نب  یلع  نم 
: تفگ یبارعا 

و میامن ، جاودزا  مهد و  رارق  منز  هّیرهم  ارنآ  مهرد  رازه  اـهلوپ  نیا  اـب  مهاوخیم  نم  تسا و  وت  تسد  رد  نم  تجاـح  ادـخ  هب  دـنگوس 
، مراد ضرق  زین  مهرد  رازه  کی 

هدومن یگدنز  هدـنامیقاب  مهرد  رازه  کی  اب  و  منک ، يرادـیرخ  لزنم  یمّوس  مهرد  رازه  اب  مرادـن ، هناخ  نوچ  و  مزادرپب ، ارنآ  مهاوخیم 
. منک ظفح  ار  دوخ  يوربآو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
نم ات  سرپب  ار  یلع  هناخ  ایب و  هنیدـم  هب  يدـش ، جراخ  هّکم  زا  هاـگره  ياهدومن ، فاـصنا  شیوخ  تجاـح  رد  هک  تسا  نیا  قح  یبارعا !

. منک اور  ار  وت  تجاح  نیا 
، دریگیم ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هناخ  غارس  یبرع  هکدش  هّجوتم  هنیدم  رهش  رد  يزور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشذگ و  ماّیا 

: دومرف دمآ و  شیپ 
. منکیم یئامنهار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ار  وت  نم  برع ، يا 

؟ یتسیک وت  درک : لاوئس  برع 
: داد باوج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. متسه مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نم 
، دومن لاوئس  شردارب  ّدج و  ردام و  زا  بیترت  هب  سپس 
. داد خساپ  ِيو  تالاوئس  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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: تفگ برع 
وا هب  هّکم  رد  هک  یبرع  ِهد ، ربخ  وا  هب  ورب و  مالـسلا  هیلع  یلع  میالوم  شیپ  هدازاقآ ! يا  ياهدرک ، مهارف  دوخ  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ 

. تسا هدمآ  ياهداد  ياهدعو 
: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  شرسمه  هب  دش و  هاگآ  برع  ندمآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ تسا دوجوم  هناخ  رد  یئاریذپ  يارب  يزیچ  ایآ 
! ریخ دومرف : مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

؛ داد روتسد  وا  هب  درک و  راضحا  ار  ناملس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ناسرب شورفب  نک و  هضرع  مدرم  هب  تسا ، هتشاک  ارنآ  ناتخرد  ادخ  ربمایپ  هک  ار  یغاب 

، داد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  شیاهلوپ  تخورف و  مهرد  رازه  هدزاود  هب  ار  غاب  ًاروف  ناملس  ترضح 
دومرف تمحرم  هار  هنیزه  ناونع  هب  زین  مهرد  لهچ  هداد و  یبارعا  هب  ار  نآ  مهرد  رازهراهچ  غلبم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. دندرک کمک  تساوخرد  هدمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  دندش  هاگآ  غاب  شورف  زا  هنیدم  نادنمتسم  نوچ  و 
! دنامن یقاب  مهرد  کی  یّتح  داد و  ءارقف  هب  ار  هدنامیقاب  ياهلوپ  نایقّتم  يالوم 

: دومن لاوئس  و  دش ، هاگآ  هّیضق  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
. میاهنسرگ تیاههّچب  نم و  یتفرگیم ؟ رظن  رد  دوخ  هداوناخ  نادنزرف و  يارب  زین  ار  یغلبم  دوبن  رتهب  یلع ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
. مدومن طایتحا  نانآ  لاوئس  يراوخ  ّتلذم و  زا  و  مدرک ، ایح  نادنمتسم  ربارب  رد 

هک دومن  هفاضا  درک و  غالبا  وا  هب  ار  ادخ  مالـس  هدیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  نیما  لیئربج  تاظحل  نیا  رد 
: دیامرفیم دنوادخ 

.« تسا نم  لوبق  دروم  یلع  ششخب  وگب : مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  و  ناسرب ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ارم  مالس  »
همطاف ترضح  هک  درک  غالبا  نانآ  هب  ار  ملاع  راگدرورپ  ماغیپ  مالس و  هدمآ و  مالسلا  اهیلع  ارهز  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هب  ادخ  لوسر 

. دومن یهاوخ  رذع  شلاوئس  ندرک  حرطم  داهنشیپ و  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز 
رد هک  دـناسرب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ارنآ  ات  داد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  مهرد  تفه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 

. دنک فرصم  لزنم  جراخم 
دیرخ شاهداوناخ  ناگنـسرگ  يارب  ات  دمآ  رازاب  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شگرزب  دنزرف  اب  دومن و  تفایرد  ار  اهلوپ  مالـسلا  هیلع  یلع 

: تفگ دمآ و  شیپ  يدنمتسم  ناسنا  هار  لوط  رد  یلو  دیامن ،
؟ دهدیم ضرق  هراچیب  نم  هب  یسک  هچ 

!! تشگرب هناخ  هب  یلاخ  تسد  هداد و  وا  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  تروشم  اب  زین  ار  مهرد  تفه  نیا  نایقّتم  يالوم 
؟ دنک ضرق  یسک  هچ  زا  هک  دوب  رکف  نیا  رد 

: تفگ تشاد ، تسد  رد  ار  شرتش  نانع  هک  یلاح  رد  دش ، رهاظ  یبرع  هاگان 
. نک يرادیرخ  نم  زاار  هقان  نیا  یلع ، ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. میامن يرادیرخ  وت  زا  ار  هقان  هک  مرادن  یلوپ 

: تفگ برع 
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. مشورفیم وت  هب  ار  نآ  هیسن  روط  هب  نم  درادن ، یعنام 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ یشورفیم غلبم  هچ  هب 
: تفگ برع 

. مهرد دصکی  هب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ریگب ار  هقان  نسح ! مدنزرف 

. تفرگ لیوحت  ار  هقان  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
باطخ تشاد و  قرف  رهاظ  سابل و  تهج  زا  یلو  دوب ، یلبق  یبارعا  هیبش  هک  دش  رهاظ  يرگید  برع  دندوب ، هتـشادنرب  یمدـق  دـنچ  زونه 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب 
؟ یشورفیم ار  هقان  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ ینک راک  هچ  هقان  نیا  اب  یهاوخیم 

. منکیم هدافتسا  هقان  نیا  زا  هدومن و  تکرش  دزادرپیم ، نمشد  راکیپ  هب  ادخ  لوسر  هک  یگنج  نیلّوا  رد  تفگ : برع 
. مشخ هبیم  امش  هب  تمیق  نودب  ار  هقان  نیا  نم  دیوش  یضار  رگا  تروص  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ ياهدومن يرادیرخ  ارنآ  یغلبم  هچ  هب  منیبب  وگب  مرخیم ، ارنآ  و  ماهدرک ، رضاح  ارنآ  تمیق  نم  ریخ ، هن  تفگ : برع 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. مدومن يرادیرخ  مهرد  دصکی  هب 
: تفگ برع 

. مرخب مهرد  داتفه  دصکی و  هب  ارنآ  مرضاح  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. هدب لیوحت  ار  هقان  ریگب و  لیوحت  ار  اهلوپ  نسح ! مدنزرف 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تفرگ ، ار  اهلوپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

. میزادرپب ار  یلبق  برع  ياهلوپ  ات  ایب 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـندرک ، تاـقالم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  هک  دـندوب  وا  لاـبند  رد  ناـنچمه  و 

. دش ایوج  نآ  ّتلع  زا  درک و  بّجعت  ترضح  نآ  یلاحشوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب ، مّسبتم  لاحشوخ و 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

، هقاـن هدنـشورف  هک  یلاـح  رد  يزادرپب ، ار  وا  ياـهلوپ  یهاوخیم  و  تسا ، هتخورف  هقاـن  وت  هب  هک  یتـسه  یبرع  لاـبند  هب  وت  ناـج ! یلع  »
، دوب لیئاکیم  هقان ، رادیرخ  لیئربج و 

. دشابیم هلالج  ّلج  نیملاعلا و  بر  دنوادخ  هب  طوبرم  نآ  ياهلوپ  و  تسا ، نیرب  تشهب  ياههقان  زا  هقان  و 
[. 185 .« ] شاب هتشادن  تشحو  رقف  یتسدگنت و  زا  زگره  نک و  جرخ  دوخ  یگدنز  رد  ار  اهلوپ  یلع !

هداتفا راک  زا  ناریپ  هب  کمک 
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ار ناضیرم  و  دُربیم ، نادنمتـسم  هناخ  هب  اههبارخ و  هب  امرخ  نان و  اـهبش  هتخانـشان  ياهنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
؟ تسیک راوگرزب  نیا  دنتسنادیمن  يرایسب  درکیم ، تدایع 

؟ دراذگیم ناشیاههناخ  ِرد  رب  درآ  امرخ و  نان و  بش  ياههمین  یسک  هچ  و 
؟ دنکیم تبقارم  یئاریذپ و  اهنآ  زا  دراذگیم و  دوخ  نماد  رب  ار  روک  درم  ضیرم و  ِرس  بش  ره  اههبارخ  رد  هک  تسیک 

نآ بش ، ِدرم  نآ  هک  دندیمهف  يرایسب  هاگنآ  دیمرآ ، تداهش  رتسب  رد  زور  ود  بش و  هس  دروخ و  تبرض  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنآ  ات 
. دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نافیعض ، راوخمغ  رای و 

. درکیم هیرگ  هک  دندید  ار  انیبان  ضیرم و  يدرمریپ  هار  رد  دنتشگیمرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نفد  زا  مالسلا  امهیلع  نینسح  نوچ 
: دومرف دمآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  خیش  ای 
. دیآیمن هک  تسازور  هس  نونکا  دروآیم ، نم  يارب  درآ  ریش و  بش  ره  يدرم  تفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ دوب یسک  هچ  درم  نآ 

. مسانشیمن تفگ :
: دومرف

؟ نک فیرعت  ار  وا 
. درکیم ینابرهم  شدنزرف  اب  ردام  کی  دننامه  نم  هب  یلو  منک . فیرعت  ات  ماهدیدن  ار  شاهرهچ  تفگ :

. تشگیمرب هاگنآ  دیدنخیم و  نم  اب  دومنیم و  سنُا  راهظا  درکیم ، يراتسرپ  نم  زا  ینابرهم  اب  تفگیم و  نخس  یمرن  هب  نم  اب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

.« میدرگیم زاب  وا  نفد  زا  نونکا  تفر و  ایند  زا  دش و  دیهش  وا  دنک ، دایز  ار  وت  رجا  ادخ  تسام و  ردپ  تفص  نیا  »
[. 186 . ] دوب دایرف  نامه  رد  شگرم  هک  دیشک  يدنلب  دایرف  ربخ  نیا  ندینش  زا  درمریپ 

: هک تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و 
. دنربب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ربق  رانک  ار  وا  ات  درک  تساوخرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  درمریپ 

ردـقنآ دوشگ و  یهاوخ  رذـع  هب  نابز  هدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شرمع  ماّیا  راتـسرپ  هک  تسناد  دیـسر و  ربق  راـنک  یتقو 
[. 187 . ] تفر ایند  راد  زا  هک  دز  دایرف  درک و  هیرگ 

هدرب رازه  ندرک  دازآ 

جاودزا ناـمیتی و  هب  کـمک  رد  ناوارف  شـالت  يرادـغاب ، يزواـشک و  دـیلوت ، راـک و  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
. تشاد ناراد  ماو  ضرق  يادا  و  ناناوج ،

، دادیم نامیتی  ءارقف و  هب  ار  نآ  لوپ  تخورفیم و  ار  غاب  کی  یهاگ 
. تفرگیم راک  هب  ناگدرب  ندرک  دازآ  يارب  ار  نآ  تمیق  ینامز  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
ِهِدَی ّدَک  ْنِم  ٍكُولْمَم  َْفلَا  َقَتْعَا  مالسلا  هیلع  َنینمؤْملاَریمَا  َّنِا 

[. 188 .( ] درک دازآ  ار  هدرب  رازه  دوخ  جنرتسد  اب  داب ، وا  رب  ادخ  دورد  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انامه  )
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  اب  يرادهدرب  و  هدرب ، دـیلوت  ياههار  هچرگ  دنتـشاد ، دوجو  ناگدرب  زونه  نامز  نآ  رد  نوچ 
. دندش دازآ  جیردت  هب  هک  تشاد  هیکت  يرادهدرب  هب  ناراگزور  نآ  طباور  و  یگدنز ، متسیس  اّما  دش ، دودسم 

قافنا راثیا و  ياه  هولج 

بآ رپ  ياه  هاچ  فقو 

صوصخ هب  و  نارفاسم ، فقو  ار  اهنآ  هک  دوب  بآ  ُرپ  ياه  تانق  و  هاچ ، رفح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يداصتقا  شـالت  ياـهروحم  زا  یکی 
. دننک هدافتسا  تخس ، ياهدمآو  تفر  رد  مرگ ، ياوه  نآ  رد  هک  درکیم ، هّللا  تیب  جاّجح 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رایسب بآ  هاگان  لومعم  ریغ  ياهنوگب  ْدنَک ، ار  هاچ  هک  يرادقم  دوب ، یهاچ  رفح  مرگرس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور 

(. رتش ندرگ  هزادنا  هب   ) درک نارَوَف  نیریش  اراوگ و 
تفگـش رد  هاچ  بآ  راشف  یناوارف و  زا  و  دـنتفگ ، کیربت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هدـش  لاحـشوخ  دـندوب ، فارطا  نآ  رد  هک  یهورگ 

. دندنام
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ای دشورفب ، ار  نآ  سک  رهو  منکیم ، هّللا  تیب  نارئاز  نارفاسم و  فقو  ار  هاچ  نیا  ادخ ، ياه  تمعن  ربارب  رد  يراذگ  رکـش  يارب  مه  نم 
[. 189 . ] داب وارب  ناگتشرفو  ادخ  تنعل  دشخبب ، يرگید  هب 

نادنمتسم يارب  ناوارف  ياه  همشچ  ندرک  فقو 

، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  دمآ ، هنیدم  هب  یکدوک  رد  هشبح ، هاشداپ  یـشاجن  نادـنزرف  زا  رزین » یبا   » مانب یناوج 
، درکیم یگدنز  ترضح  نآ  تمدخ  رد  و  تفریذپ ، ار  مالسا 

. دوب مالسلا  مهیلع  وا  نادنزرف  مالسلا و  اهیلع  همطاف  تمدخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تلحر  زا  سپ 
: دیوگیم رزینوبا 

. دوب هغبیُغب »  » يرگید و  رزین » یبا  نیع   » یکی هک  متشاد  هدهع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هعرزم  ود  تسارح  نم 
: دومرف نم  هب  هعرزم  رد  ترضح  نآ  يزور 

؟ تسه ندروخ  يارب  یماعط 
: متفگ

، ماهدرک هّیهت  دنفسوگ  هبنُد  اب  هعرزم  يودک  زا  ار  نآ  هک  نوچ  منیبیمن ، بسانم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  نآ  یلو  مراد 
. مدروآ ار  اذغ  روایب ، دومرف :

شیوخ تسد  سپـس  دومرف ، لیم  ار  ودک  نآ  زا  يرادقم  دعب  تسـش ، ار  شیوخ  تسد  بآ  يوج  رد  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف هاگنآ  دیشون ، بآ  يرادقم  تسد  ود  اب  درک و  لامکاخ  ار 

: دومرف درک و  حسم  ار  شیوخ  كرابم  مکش  اهتسد  تبوطر  اب  سپس  دنفرظ ، نیرتکاپ  اهتسد  رزینابا  يا 
. ُهَّللا ُهَدَْعبَاَف  ِراَّنلا  ِیف  ُُهنَْطب  ُهَلَخْدَا  ْنَم 

.« دیامرف رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادخ  دنک ، شتآ  لخاد  ار  وا  شمکش  هکره  »
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نوریب هاچ  زا  سپس  درکیم ، همزمز  ار  ادخ  رکذ  دزیم و  گنلک  تفر ، نآ  نورد  هب  هاچ  ندنک  يارب  تفرگ و  تسد  هب  ار  گنلک  هاگنآ 
. دوبن يربخ  بآ  زا  زونه  هک  دمآ 

، تخیریم قَرَع  ترضح  نآ  یناشیپ  زا 
ترــضح دزیم ، نوریب  رتـش  ندرگ  هزادـنا  هـب  بآ  دیــسر ، بآ  هـب  همــشچ  هاـگنآ  دز ، گـنلک  و  دـیدرگ ، همــشچ  لـخاد  رگید  هـعفد 

: دومرف دمآ و  نوریب  تعرس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. روایب يذغاک  تاود و  نم  يارب  رزینابا  تسا . هقدص  ادخ  هار  رد  هاچ  نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ 

: تشون هنوگنیا  ماما  مدروآ  شرضحم  ار  ود  نآ  يدوز  هب 
َْنبا َو  ِۀَـنیدَْملا  ِءارَُقف  یَلَع  ِۀَِـغْبیَُغبلا  َو  رَْزِین  یبَا  ِْنیَِعب  ِْنیَتَْعیَّضلاـِب  َقَّدَـصَت  نینِمؤُْـملاریما  ّیلع  ِِهب  َقَّدَـصَت  اـم  اذـه  میحَّرلا ، نـمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب 

َو ُنَسَْحلا  امِْهَیِلا  َجاتْحَی  ْنَا  َِّالا  َنیثِراْولا  ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  اُهثِرَی  یَّتَح  اـبَهُوت  ـال  َو  ًاـعابَت  ـال  ِۀَـمایِقلا  َمْوَی  ِراَّنلا  َّرَح  ُهَهْجَو  اـمِِهب  ُهَّللا  یَقَِیل  ِلـیبَّسلا ،
. امِهِْریَِغل َْسَیل  َو  امَُهل  ٌْقلِط  امُهَف  ُْنیَسُْحلا ،

هعرزم ود  نآ  داد و  رارق  هیراج  هقدـص  ارنآ  نینمؤملاریما  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یهاچ  هاچ ، نیا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
. تسا هغبیغب  رزین و  یبا  نیع  هب  فورعم 

. دراد هاگن  مّنهج  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  ار  یلع  هرهچ  ادخ  ات  ناگدنام  هار  رد  هنیدم و  لها  ءارقف  رب 
نآ هب  نیسح  نسح و  هکنیا  رگم  تسا ، ناثراو  نیرتهب  وا  دنسر و  ثرا  ادخ  هب  هک  يزور  ات  دنتسین  يرگید  هب  هبه  شورف و  لباق  ود ، نیا 

.« دنشابیم ود  نآ  رایتخا  رد  قلطم  هک  دننک  ادیپ  جایتحا  ود 
: دیوگیم ماشه  نب  دّمحم 

. مرخب رانید  رازه  تسیود  هب  ار  رزین » یبا  نیع   » مرضاح تشون ، همان  وا  هب  هیواعم  دش ، ضورقم  يزور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

« ِراَّنلا َّرَح  ُهَهْجَو  ُهَّللا  یَقَِیل  یبَا ، اِهب  َقَّدَصَت  امَّنِا  »
مهاوخن ارنآ  یتـمیق  چـیه  هب  نم  دـشاب و  ناـما  رد  مّهج  شتآ  زا  اـت  دیـشخب  نادـنمزاین  هب  ادـخ  هار  رد  مردـپ  ار  بآ  رپ  هاـچ  نیا  اـنامه  )

[. 190 (. ] تخورف

یئادها ياهسابل  ندیشخب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک و  میدقت  ترضح  نآ  هب  یتمیق » ياهنهاریپ   » ییاه هّلح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد 
. دیشخب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  زین  ار  ینهاریپ  و  درک ، میسقت  باحصا  نایم  رد  ار  اهنآ  ملسو 

، تفرگرارق نارای  عمج  رد  دجسم و  دراو  دیسر و  هار  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  هظحل  دنچ  زا  سپ 
: دومرف باحصا  هب  باطخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ دشخبیم هدیسر  هزات  رای  نیا  هب  ار  دوخ  نهاریپ  یسک  هچ 
. دادن باوج  یسک 

[. 191 . ] دیشخب صخش  نآ  هب  ار  دوخ  مهس  دومرف و  یگدامآ  مالعا  هلصافالب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

( یتمیق ياهسابل   ) یتمیق ياه  هلح  ندیشخب 
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هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  داتـسرف ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  رانید  رازه  تمیق  هب  ياهّلُح »  » یـسابل یـشاجن ، هشبح ، هاشداپ 
، درک ءادها  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  نآ  ملسو  هلآو 

نامه ًاروف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  درک ، کمک  ياضاقت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دمآ و  دجـسم  هب  یتسدیهت  دعب  يدنچ 
[. 192 . ] دیشخب ریقف  هب  ار  یئادها  يرانید  رازه  سابل 

ناگنسرگ ياذغ  نیمات 

ار نانآ  دیناروخیم و  نامیتی  ءارقف و  ناگنسرگ و  هب  درکیم و  مهارف  ذیذل  ياهاذغ  نان و  دوخ  یصخش  دمآرد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دومرفیم یئاریذپ  دوخ  ناسحا  هرفس  رس  رب 

ار دوخ  هداس  ياهاذغ  اب  تشاذگیم و  هکرس  نغور و  وج و  نان  دوخ  هرفس  رب  هکلب  دروخیمن ، نیریـش  برچ و  ياهاذغ  نآ  زا  دوخ  اّما 
[. 193 . ] درکیم ریس 

ینادابآ نارمع و 

يزاس دجسم  گنهرف 

یگنج رفس  رد  يزاس  دجسم 

: دیاب دراد ، ياهژیو  هاگیاج  زین  نیملسم  هاگتدابع  دجسم و  تسا ، یمدآ  حور  شرورپ  همزال  شیاین  زامن و  هک  یمالسا  گنهرف  رد 
گرزب کچوک و  تاهد  اهاتسور و  ِمامت  رد 

اههاگتحارتسا اههّداج و  ِمامت  رانک  رد 
اهناروتسر اهناتسرامیب و  ِمامت  رد 

یماظن ياههاگرارق  اهناگداپ و  ِمامت  رد 
یناوارف ثیداحا  هک  دوش ، يزاسزاب  ای  هتخاس  هقطنم  نامهاب  بسانتم  دابآ و  يدجسم  دباییم  قّقحت  روضح و  نیملـسم  عامتجا  هک  اجره 

. دراد دوجو  يزاس  دجسم  رد 
؛ تشاد مزال  هّجوت  يزاس  دجسم  هلئسم  هب  یگدنز  نارود  ِمامت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، دُُحا رد 
، هنیدم رهش  رد  یبّنلا  دجسم  بونج  رد 

، هعبس دجاسم  هّلحم  رد 
، دومرفیم تماقا  هک  اج  ره 

. دربن دایزا  ار  سّدقم  رما  نیا  زین  هار  لوط  رد  دادیم ، چوک  نیّفص  يارب  ار  دوخ  شترا  هک  هاگنآ  یّتح  تخادرپیم ، يزاس  دجسم  رما  هب 
هدرتسگ نادیم  کی  رد  دندز و  رود  ار  نآ  دندشن ، رهش  دراو  دندیـسر  تیه »  » يزرم رهـش  هب  یتقو  شنایرگـشل  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما 

، دومرف فّقوت  هاتوک  یتّدم  راطقا »  » مان هب  ياهقطنم  رد  تیه ، فارطا  رد 
ناماس نآ  مدرم  هاگتدابع  لکـشم  و  دـندناوخیم ، زامن  اجنآرد  مدرم  ینالوط  نایلاس  ات  هک  تخاس  يدجـسم  هاـتوک  فّقوت  ناـمه  رد  و 

[. 194 . ] دیدرگ فرطرب 
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اهرهشرد يزاس  دجسم  گنهرف 

رب يزوریپ  دای  هبار  حتف  دجسم  بازحا  گنج  هّلحم  رد  يدجسم  و  تشاد . یساسا  شقن  هنیدم  دجـسم  نتخاس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
[. 195 . ] دناوخیم زامن  اجنآ  رد  اهبش  و  دومن ، انب  شیرق  نامجاهم  دودبع و  نب  ورمع 

: دجاسم يدابآ  نارمع و  هب  طوبرم  هیآ  لوزن  زا  سپ  و 
[. 196  ] رِخْآلا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  هَّللا  َدِجاَسَم  ُرُمْعَی  اَمَّنِا 

( دنشاب هتشاد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  دنزاسیم  دابآ  ار  اهدجسم  یناسک  انامه  )
[. 197 . ] درک انب  يدجاسم  نادابآ  رد  هفوک و  رد  هرصب و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دجسم ياهشزرا  جیورت 

. دشاب ادخ  ناگدنب  هاگیاج  دیاب  تسادخ ، هناخ  دجسم 
. دنزادرپب شیاین  هب  ادخ ، مان  دای و  اب  و  دنریگ ، مارآ  نآ  رد  ادخ  ناگدنب  ات  دشاب ، هوکش  اب  زیمت و 

: دومرف دجسم  يالاو  شزرا  جیورت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. مرادیم تسود  رتهب  تشهب  رد  نتسشن  زا  ار  دجسم  رد  نتسشن  نم  »

ار ادخ  ياضر  نم  تسا و  نم  يدونشخ  لماع  اهنت  تشهب  رد  نتسشن  و  تسا ، دنوادخ  يدونشخ  اضر و  بجوم  دجـسم  رد  نتـسشن  اریز 
[. 198 .« ] مهدیم حیجرت  دوخ  يدونشخ  رب 

يداصتقا یعامتجا ، ياهتیلاعف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[. 199 . ] درک دازآ  دیرخ و  دوخ  جنرتسد  اب  هدرب  رازه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، تشاک امرخ  ياههتسه  زا  امرخ  تخرد  رازهدص  هلحرم  کی  رد  اهنت 
: دیسرپ یصخش  دربیم  غاب  هب  ار  اههتسه  یتقو 

!؟ مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  تسیچ  اهنیا 
. امرخ تخرد  رازه  دص  هَّللاءاشنا  داد : خساپ 

: دننام درک ، فقو  ار  یناوارف  لاوما  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ربیخ نیمزرس  رد  یغاب 

يرقلا يداو  رد  یغاب 
رزین یبا  رد  یغاب 

هغبیغب رد  یغاب 
اجابرا رد  یغاب 

هنیرا نیمزرس  رد  یغاب 
ادعر رد  یغاب 
انیزر رد  یغاب 
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احابر رد  یغاب 
. درپس مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  فقو  رد  ار  اهنآ  یتسرپرس  هک 

. درک مدرم  فقو  دناسر و  بآ  هب  دنک و  كرابم  تسد  اب  ار  هاچ  هقلح  زا 100  شیب  دودح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تسا یقاب  زورما  ات  هک  درک ، هّللاُتیب  جاّجح  فقو  یئاههاچ 

. دراد دوجو  مان  نیمه  هب  یئولبات  زونه  هک  درک  رفح  [ 200 « ] یلع رابآ   » مان اب  هّکم  هّداج  رد  یئاههاچ 
هفوک هاررس  رد  هاچ 

ناوارف دجاسم  نتخاس  و 
هفوک رد  يدجسم 

هنیدم رد  حتفلادجسم 
هزمح ترضح  ربق  لباقم  يدجسم 

تاقیم رد  يدجسم 
هرصب عماج  دجسم 
نادابآ رد  يدجسم 

نیّفص هار  رس  رد  يدجسم 
: دومرف دیلوت  راک و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[. 201  ] ْنیمْألا ِفَرَتْحُمْلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا 
(. دراد تسود  ار  نیما  رگتعنص  دنوادخ ، انامه  )

: دومرف يرگید  تیاور  رد  و 
هّللا ُهَدَْعبأَف  َرَقَْتفا  َُّمث  ًاباُرت  َو  ًءام  َدَجَو  ْنَم 

[. 202 .( ] دابرود ادخ  تمحر  زا  دنامب ، تسدیهت  دشاب و  هتشاد  كاخ  بآ و  سکره  )

یندیماشآ بآ  نیمات  يرایبآ و 

یندیماشآ بآ  نیمات  يارب  هاچ  ندنک 

یناوارف هّجوت  یگدـنزاس  دـیلوت و  و  یناداـبآ ، نارمع و  هب  دوخراـبرپ  یگدـنز  نارود  ماـمترد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
، تشاد

ار و دوخ  ياهزاین  مه  بسانم ، دیلوت  و  موادم ، شالت  راکاب و  دوخ  هکلب  دزاس ، فرطرب  ار  وا  ياهيدنمزاین  يرگید  هک  دـنامیمن  رظتنم 
: اب تخاسیم ، فرط  رب  ار  نارگید  ياهزاین  مه 

. درک ثادحا  هک  یناوارف  ياهغاب 
. دومن رفح  هک  یبآ  ُرپ  ياه  هاچ 

مـشچ هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هدنام  ياجرب  ياههاچ  زا  یئاهولبات  هنیدـم ، فارطاو  هنیدـمرد  نرق  هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  مه  زونه 
«. یلع رابآ   » دروخیم

. تفای قّقحت  نیّفص  يوس  هب  ترضحنآ  شترا  تکرح  ریسمرد  هار ، لوطرد  یندیماشآ  بآ  ياههاچ  زا  یکی 
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، هار زا  يرادـقم  ندومیپابو  دنتـشادنرب  زاین  دروم  بآ  درکیم ، روبع  راـبنا  رهـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شترا  یتقو 
، دوب هجیتن  یب  هک  دنداتفا ، بآ  يوجتسجرد  هتسخو  هنشت  یگمه 

: دندیسرپ [ 203  ] یبهار زا 
. دنروآیم هار  گنسرفودزا  زین  ارم  یندیماشآ  بآ  هک  داد  باوج  زین  وا 

: دومرف درک و  هاگن  نیمز  هب  هریخ  داتسیا و  ياهطقن  رد  تخات و  بسا  هدیتفت  يارحص  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دینک رفح  ار  اجنیا  دراد ، دوجو  بآ  ناکم  نیا  رد 

دنتسناوتن رفن  دص  دادعت  اب  یّتح  دندرک ، شالت  هچره  دندیـسر ، ینـشور  گرزب و  گنـس  هتخت  هب  دندنَک ، ار  نیمز  هک  يرادقم  نازابرس 
. دنهد ناکت  دوخ  ياج  زا  ار  گنس 

دنتسنادن ناهارمه  هک  ياهمزمز  اب  و  درک ، تّمه  هاچ  رفح  هب  دوخو  دمآ  دورف  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هظحل ، نیا  رد 
. دنَک ياج  زا  ار  گنس  دومرف ، هچ 

. دمآ الاب  دز و  هراّوَف  بآ 
: دومرف دوخ  نایماظن  ناهدنامرف و  هب  باطخ  هاگنآ 

[. 204 . ] دننک باریس  ار  نایاپ  راهچ  رگید  نابسا و  و  دنزاس ، هریخذ  و  دنماشایب ، کنخ  اراوگ و  بآ  زا  ناگمه 
، دنک یهن  رما و  اهنت  هک  دنکیمن ، تعانق  رادقم  نیا  هب  حّلسم  ياهورین  ّلک  هدنامرف  ماما و  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینعی 

؛ دشاب مزال  هک  اجره  هکلب 
، هدز الاب  ار  اهنیتسآ 

، درکیم راک  دوخ 
، درکیم رفح  هاچ 

، تخاسیم اجباج  ار  گرزب  ياهگنس 
. تشاد يّدج  مادقا  دوخ  شترا  یندیماشآ  بآ  دوبمک  لکشم  عفر  رد  ًاصخش  و 

باسح هب  ترـضح  نآ  ریظنیب  تعاجـش  يدـنمورین و  زا  دـندوب  زجاـع  نآ  یئاـجباج  زا  رفن  اـههد  هک  میظع  گنـس  نآ  ندـنک  ياـج  زا 
. دیآیم

اهرهنو اههاچ  حالصا  يارب  لمعلاروتسد 

دیلوت راک و  اب  هعماج  ات  تشاد  یلماک  هّجوت  اهدور ، یبوریال  هاچ و  رفح  يداـبآ و  نارمع و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. ددرگ نیمأت 

تحت هّمذ  لهاو  ناناملـسم  ریغ  هک  درکیمراک  يرهـش  رد  يراـصنا » بعک  نب  ۀـظرق   » ماـن هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناهدـنامرف  زا  یکی 
. دنتسیزیم شمارآ  حلص و  رد  مالسا  تیامح 

: تشون هظرق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دندش  يداصتقا  لکشم  راچد  نوچ 
رد سپ  تسا ، هدـش  ُرپ  کـشُخ و  هـک  دناهتـشاد  يرهن  ناـشیاه  نـیمز  رد  هـک  دـنا  هتفگوـت  نارادـنامرف  هزوـح  زا  هـّمذ ، لـها  زا  ینادرم  »

، امن دابآ  و  نک ، حالصا  ار  رهن  نآ  و  نک ، هعلاطم  اهنآ  يداصتقا  تالکشم 
ماجنا زاو  دـندرگ ، ناوتان  دـننک و  چوک  اجنآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـندرگ  نیمأـت  مدرم  دوش و  یناداـبآ  رگا  دـنگوس ، مدوخ  ناـج  هب 

[. 205 .« ] دننام زاب  تسا  تکلمم  حالص  هب  هک  یئاهراک 
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هنیدم فارطا  رد  ناوارف  ياه  هاچ  رفح 

هب ياههاچ  بلغأ  درک و  رفح  هّکم  هفوک و  هار  رس  ُعْبنَی »  » نیمزرس رد  هنیدم و  فارطاو  هنیدمرد  یناوارف  ياه  هاچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
[. 206 . ] درک ادخ  هناخ  نارفاسم  ای  ءارقف  ای  تّالحم  فقو  ار  هدیسر  بآ 

مدرم یگدنز  عضو  دوبهب 

حرطم و ار  هاچ  رفح  شور  هنیدم ، هنـشت  ناتخرد  يرایبآ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوبن ، حرطم  ناتـسبرع  رد  زور  نآ  ات  تانق  رفح 
. داد شزومآ  نارگید  هب 

نینمؤملاریما ترـضح  هک  دـندرکیم ، هدافتـسا  بوغرمریغ  رغال و  ياهمدـنگ  زا  نوچ  دوبن ، بسانم  مدـنگ  تشک  عضو  راگزور  نآ  رد 
. دنهد قنور  ار  يزرواشک  هّیهت و  بوغرم  ياهمدنگ  رذب  ناریا  فئاط و  زا  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع 

. دننک درآ  ار  اهمدنگ  ات  تخادنا  هار  هب  تخاس و  اهتانق  بآ  اب  ار  یبآ  بایسآ  هک  تسا  یسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 
رهش ات  هّدج  زا  هّدج ، رد  هلکـسا  ردنب و  نتخاس  زا  سپ  درکیم و  شالت  اهنابایخ  ندوب  عیـسو  يرهـش و  هشقن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

[. 207 . ] درک داجیا  هسوش  هّداج  هّلَع 

اهرهش ینادابآ  رد  مدرم  يریگراکب  شور 

مدرم ناگیار  راک  اب  دـندرکیم و  هدافتـسا  مدرم  نازرا  راک  يورین  زا  هک  دوب  نآ  يداـبآ  نارمع و  رد  دبتـسم  ناـمکاح  نیطالـس و  هویش 
. دندرکیم تسرد  هانگیب  ناسنا  نارازه  ندش  هتشک  اب  ار  رصم  مارها  ای  دنتخاسیم و  نیچ  راوید  لثم  یئاهراوید  اهخاک و  اههّداج ،

ياهرهن حالصا  يارب  دننکیم ، راک  تبغر  لیم و  اب  دنهاوخیم و  مدرم  رگا  دادیم ، روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اّما 
زا دراد ، تهارک  ای  دهاوخیمن  یسک  رگا  دنزادرپب و  ار  اهنآ  دزم  دیاب  نارادنامرف  و  دنوش ، هتفرگ  راک  هب  ناشدوخ  يزرواشک  ياهنیمز 

. دوش رظن  فرص  اهنآ  ندرک  راک 
[. 208 . ] تشون زین  بعک ) نب  ۀظرق   ) دوخ رادنامرف  هب  ار  لمعلاروتسد  نیا 

یتعنص ياهشالت 

يزاس هلکسا 

، روـشک یّلم  دـمآ  رد  زا  اـت  داد  روتـسد  یناریا  نیـسدنهم  هب  یئاـیرد  ياهرفـس  رد  ناناملـسم  ياـهزاین  عـفر  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دریگ ماجنا  تلوهس  هب  یئایرد  ياهدمآ  تفر و  ات  دنتخاس  هّدج »  » يردنب رهش  رد  ياهلکسا 

يزاس یتشک  هناخراک 

دمآرد زا  ات  دومرف ، رداص  ار  يزاس  یتشک  هاگراک  نتخاس ، روتسد  یئایرد  ياهرفس  قنور  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
[. 209 . ] دومرف حاتتفا  ار  نآ  ًاصخش  يزاس  یتشک  هاگراک  مامتا  زا  سپ  و  دسرب ، دیلوت  ّطخ  هب  نیمأت و  نآ  جراخم  یمومع ،
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يزاسرهش نکسم و 

اه هداج  میرح  زا  تظافح 

: دیامرفیم هک  یماما  تشاد ، هّجوت  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  قوقح  هب  تخس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[. 210 .( ] درک مهاوخن  نینچ  زگره  مروایب ، نوریب  ملظ  هب  ياهچروم  نهد  زا  ار  يوج  تسوپ  ات  دنهدب  نم  هب  ار  هناگتفه  ياه  میلقا  رگا  )
. دومرفیم دروخرب  تخس  اههار  اههچوک و  میرح  هب  نازواجتم  اب  یمومع ، رباعم  اههّداج و  میرح  ظفح  یعامتجا ، قوقح  يافیتسا  يارب 

: دیوگیم هتابن » نب  غبصا  »
، متفر هفوک  رازاب  یشکرس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هارمه  يزور 

، دندرک زواجت  یمومع  رباعم  اههچوک و  میرح  هب  دوخ ، ياههزاغم  تخاس  رد  نایرازاب  زا  یخرب  هک  دومرف  هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
میرح رد  ار  اههناخ  نآ  ءاکب » ینب   » هلیبق هک  تفر  یئاه  هناخ  غارـس  هب  سپـس  دوش ، زاـب  هار  اـت  دـننک ، بارخ  ار  اـههزاغم  نآ  داد  روتـسد 

. دندوب هدرک  زواجت  يراجت  زکارم  ياهنیمز  هب  هتخاس و  نیملسم  رازاب 
. دننک بارخ  ار  اههناخ  نآ  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دومرف و 
[. 211 .« ] دیزاسب ینوکسم  ياه  هناخ  نآ  رد  امش  دیابن  تسا ، نیملسم  تراجت  رازاب و  لحم  اجنیا  »

، اهيرادرهش هک  دزاسیم ، فرطرب  ار  یناوارف  تالکـشم  دراد ، ترورـض  اهنابوتا  اههّداج ، هعـسوت  هک  ام  رـصع  رد  يراتفر  يوگلا  نیا 
. دنیامن يریگولج  دشاب  هک  یلکش  ره  هب  ربعم ، ّدس  زا  و  دننک ، ظفح  ار  اههّداج  میرح  يراجت و  زکارم  اههناخدور ، میرح  دیاب 

اه هاچ  اههچوک و  میرح 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
عارذ  40 دوشیم ، رفح  رتش  نداد  بآ  يارب  هک  یهاچ  ود  هلصاف 

عارذ رازتشک 60  يرایبآ  هاچ  ود  و 
. دشاب دیاب  عارذ  همشچ 500  ود  و 

[. 212 . ] دراد صاصتخا  هچوک  هب  نآ  ِعارذ   7 دشابیم ، عازن  دروم  هک  ياهچوک  و 

یمومع تامدخ 

یگنهرف هنیمز  رد  یلع  ماما  تامدخ 

. دومرف سیردت  اجنآ  رد  دوخ  تخاس و  هّفص »  » رد ار  یمالسا  هسردم  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ماجنا گنج ، ندمآ  شیپ  ّتلع  هب  اّما  دش ، توعد  رگید  مولع  ّبط و  تاّیبدا و  سیردت  يارب  ناتـسزوخ ) رد   ) روپاش يدـنج  هاگـشناد  هب 

. تفرگن تروص  نآ 
. دوب ّقفوم  یلخاد ) ضارما  ینوفع -  ّدض  ماذُج -  : ) دننام یکشزپ  تاجلاعم  قّقحت  رد 

. تشاد یساسأ  شقن  یناسنا ) لیصا  گنهرف  یهلا و  بتکم  همانساسا   ) نآرق نیودت  رد 
. تخومآ نیملسم  هب  ار  ندنامهف ) وکین  و  ندیمهف ، وکین  يارب  نآرق ، ندناوخ  وکین   ) نآرق دیوجت 
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. داد شزومآ  شنادرگاش  هب  نابز ) برع  ریغ  نایم  رد  ینید ، دانسا  و  نآرق ، ندناوخ  تسرد  يارب   ) ار وحن  ملع 
(. تفرگ رارق  يرادربهرهب  دروم  رگشل ، يارب  دنواهن ، الولج و  هار  رد  هلحرم ، نیلّوا   ) بش رد  یبای  تهج  یسانش و  هراتس 

(. دش يریگهرهب  بش ، رد  اهیتشک  تخاس  يارب  راب ، نیلّوا   ) بش رد  ندرکراک  يارب  هویج  یئانشور  زا  هدافتسا 
. دش هدرمش  زاجم  ینایرس ) نابز  یناساس -  یسراپ  نابز   ) یجراخ نابز  سیردت 

. دش حرطم  یسانش  زلف 
. تفریذپ قّقحت  یمالسا  هعماج  هرادا  تهج  نارازگراک  هب  ّتیریدم  میلعت 

یعامتجا روما  هنیمز  رد  یلع  ماما  تامدخ 

دوس ابر و  نودب  یمالسا  کناب  لیکشت 
يّرمتـسم همه  و  دوب ، رـضاح  راک ، ِنالیب  زور  ره  نیملـسم ، لاملا  تیب  رد   ) یئاراد ترازو  نیرت  مّظنم  ثادـحا  یلام و  قیقد  يرادـباسح 

.( دنتشاد صوصخم  هدنورپ  اهریگب ،
.( تخاس هزات  يرهش  برثی  رهش  هموح  رد   ) يزاس رهش 

.( دندوب هدروخن  نان  یبآ ، یبایسآ  درآ  زا  تقو  نآ  ات  مدرم  زا  یضعب   ) یبآ بایسآ  سیسأت 
ماّمح تخاس 

( هّکم هّدج و  نیب   ) هسوش هّداج  ثادحا 
( ءارقف تحارتسا  يارب   ) نابیاس هّیهت 

(. دنتفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  راک  نیا  ماجنا  يارب  رتش  دصراهچ  ناریا  برع و  ِدربن  زکرم  هنیدم و  نیب  [ ) 213  ] هناخراپاچ سیسأت 
هعماج یتاقبط  تافالتخا  عفر  يارب  شالت 

( یتموکح هزوح  رد  . ) دندوب حرطم  هّمذ  لها  مان  اب  هک  ناملسم  ریغ  صاخشا  یگدنز  یسرّرب 
(. دشیم دیدجت  رابکی  لاس  دنچره   ) دنب لیس  تخاس 

. هدش هبساحم  یئاضق  هاگتسد  بیترت 
. دوب تاضق  ریاس  رب  مکاح  ةاضقلایضاق ، درکیم و  تراظن  ةاضقلا  یضاق  رب  دوخ  ماما  هک 

( تاضق راک  یسّررب  زکرم   ) یئاضق هزوح  لیکشت 
، تاضق يرمتسم  يرارقرب 

، تاضق میلعت  سالک 
. درکیم راوتسا  ار  یئازج  یقوقح و  تامکاحم  لوصا  هک  تاضق  هب  یشکرس 

. دومن حرط  ار  نداد ) تداهش  رد   ) دهاش تاصّخشم  و 
ادهش نادنزرف  يارب  يّرمتسم  يرارقرب  ادهش و  ياههداوناخ  یئاضق  تالکشم  ّلح 

يرادغاب يزرواشک و 

يزرواشک هب  قیوشت 

يزرواشک هب  شرافس 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« ًاریخ نیحاّلفب  یصوی  بتکی و  نینمؤملاریما  ناک  »

[. 214 .( ] درکیم ار  نازرواشک  شرافس  یتموکح ، نارازگراک  هب  همان  رد  هشیمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  )

امرخ ياه  هتسه  يروآ  عمج 

، دراکب دوخ  ياهغاب  رد  ات  درکیم ، يروآ  عمجار  امرخ  ياههتسه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يور شیپ  رد  امرخ  هتسه  ْنَم ) تصَش   ) قَسَو کی  دودح  دیسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدخ  نارای  زا  یکی  يزور 

: دیسرپ دید و  ترضح  نآ 
؟ دیاهدرک عمج  امرخ  هتسه  همه  نیا  ارچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دش دهاوخ  امرخ  تخرد  هب  لیدبت  ادخ ، نذِا  هب  اهنیا  همه 

[. 215 . ] درک فقو  ار  نآ  سپس  دروآ و  دیدپ  یناتسلخن  تشاک و  ار  اهنآ  همه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  مدید  اهدعب 

يرادغاب

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« ْنیَضرَْألا ُجِرْخَتْسَیَو  ِّرَْملَاب  ُبرِْضَی  نینمؤملاریما  ناک 

[. 216 .( ] درکیم جارختسا  ار  نیمز  لد  رد  هتفهن  ياهتمعن  و  دزیم ، لیب  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  )
، دیشخب زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دیشخب ، نارگید  هب  هک  یمومع  لاوما  زا  ُعبنی  هقطنم  رد  ار  یئاهنیمز  مالسا  ربمایپ 

، درک دابآ  ار  اجنآ  يراکتخرد  هاچ و  رفح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دزیم هراّوف  رتش  ندرگ  نوخ  دننام  بآ  هک  دنک  اجنآ  رد  یهاچ 

، تفگ کیربت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یصخش 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ثرا نآ  زا  نم  نادنزرفو  درادنار ، نآ  شورف  قح  یـسکو  دـنرذگیم ، اجنیا  زا  هک  تسا  ینارذـگهرو  ادـخ  هناخ  نارئاز  فقو  هاچ  نیا 
[. 217 . ] دنربیمن

اهزاین نیمات  يرادغاب و 

نایاونیب نکسم  نیمات  يارب  اهغاب 

: دیوگیم یسیع  نب  یسوم 
دمآ و یـصخش  هک  میدوب  هتـسشن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدـنز  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدـخ  رد  يزور 

: تفگ
و هدش ، هتخیر  ام  طایح  رد  امرخ  يرادـقم  وا  يامرخ  ياهتخرد  زا  داب  شزواب  هک  منیـشنیم  یـصخش  یگیاسمه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ای 
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. مینک یضار  ار  وا  ات  ایب  متسین ، یضار  نم  دیوگیم  صخش  نیا  دناهدروخ و  ار  اهنآ  نم  ياههچب 
وفع و هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ردـق  ره  میدیـسر  صخـش  نآ  هناـخ  هب  اـت  میدرک ، تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  اـب 

. تفریذپن درم  نآ  درک ، رارصا  یمالسا  قالخا  هب  شرافس و  يرگراثیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دوش هدیشخب  وت  هب  تشهب  رد  یغاب  هک  مهدیم  تنامض  وت  هب  ادخ  لوسر  فرط  زا  نم 
. دیزرو عانتما  هناخ  بحاص 

. دوب ندرک  بورغ  لاح  رد  باتفآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ ینکیم ضوع  نم  يامرخ  غاب  نالف  اب  ار  دوخ  هناخ  ایآ 
: تفگ يرواب  ان  لامک  رد  هناخ  بحاص 

. مریذپیم یهدب  ًاعقاو  رگا 
، تسا هدیرخ  دوخ  غاب  نالف  ربارب  رد  ار  صخش  نآ  هناخ  هک  تفرگ  یهاوگ  هب  ار  نادهاش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دومرف درک و  دنمزاین  درف  هب  ور  سپس 
. دشاب لالح  امش  رب  وا  ياهتمعن  و  دهد ، تکرب  امش  هب  ادخ  هک  امن ، فّرصت  ار  نآ  کلام  ناونع  هب  وش و  لزنم  دراو 

. دنتفر زامن  هب  یگمه  هاگنآ 
: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حبص ، ادرف 

: دش لزان  تایآ  نیا  وت  بشید  هدیدنسپ  راک  هب  تبسن  ناج  یلع 
، میِحَْرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

 … یشْغَی اذِإ  ِْلیَّللاَو 
[. 218  ] يرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَسَف  ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
، دناشوپب ار ) ناهج   ) هک ماگنه  نآ  رد  بش  هب  مسق  هیآ 1 -

، دنک یلجت  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  و  هیآ 2 -
، دیرفآ ار  ثنؤم  رّکذم و  سنج  هک  سک  نآ  هب  مسق  و  هیآ 3 -

: تسا فلتخم  امش  شالت  یعس و  هک  هیآ 4 -
، دریگ شیپ  يراگزیهرپ  دنک و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) هک سک  نآ  اّما  هیآ 5 -

، دنک قیدصت  ار  یهلا )  ) کین يازج  و  هیآ 6 -
! میهدیم رارق  یناسآ  ریسم  رد  ار  وا  ام  هیآ 7 -
: تسا هدش  ریسفت  تروص  نیا  هب  الاب  تایآ  هک 

وت زا  تایآ  نیا  لوزن  اب  دـنوادخ  يداد و  تسد  زا  ار  دوخ  غاـب  يدیـشخب و  درم  نآ  هب  ار  هناـخ  یتشاد و  نیقی  تشهب  هب  وت  ناـج ، یلع  »
[. 219 .« ] دومرف رّکشت 

اهناتسلخن ثادحا 
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نایمزا دـیلوتو  راـک  اـب  ار  رقف  هراومه  هلاـس ، ياوزنا 25  نارود  رد  كرتـشم و  یگدـنز  زاـغآ  یگدـنز و  لـئاوا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 
. تشادیمرب

. تشاد دایز  هقالع  يرادغاب  يزرواشک و  هب 
نآ نادنزرف  نارسمه و  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یگدنز  ياههنیزه  هک  درک  ثادحا  هنیدم  فارطا  رد  ار  يدایز  تاغاب 

، دشیم هرادا  نآ  دمآرد  زا  درم  گرزب 
زین تفالخ  ماّیا  رد  و 

؛ درکیم هدافتسا  رتمک  لاملا  تیب  زا 
؛ دنکیم هاچ 

؛ درکیم يروآ  عمج  اراه  گنس 
؛ درکیم يراکتخرد  باریس و  ار  هنشت  نابایب  و 

؛ درکیم رکش  ار  ادخ  دندادیم ، هفوکش  اهتخرد  یتقو 
. درک فقو  ادخ  هار  رد  ار  تاغاب  زا  يرایسب  و 

، دندرگ نیمأت  تاغاب  نآ  دمآ  رد  زا  هراومه  و  دنشورفن ، ار  تخردو  نیمز  ات  درک  دوخ  نادنزرفو  نارـسمه  فقو  ار  ُْعْبنَی »  » هقطنم تاغاب 
فرـصم ياههار  و  دومرف ، نییعت  ار  فقو  تسرپرـس  میظنت و  ار  نآ  هماـن  فقو  هغالبلاجـهن ، همان 24  رد  هک  دـشابن ، نارگید  هب  جاـتحمو 

[. 220 . ] تخاس نشور  زین  ار  تاغاب  دمآرد 

امرخ تخرد  رازه  دص 

وا نادنزرف  نز و  یگدنز  جراخم  ات  دادیم  يدایز  ّتیمها  يزرواشک  يراکتخرد و  صوصخ  هب  دـیلوت ، راک و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنشاب هتشادن  نارگید  هب  یجایتحا  و  دوش ، نیمأت 

هتـسشن اهنآ  يالاب  دوخ  هداهن و  رطاق  رب  گرزب  هسیک  ود  هک  دید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هنیدم ، دارفا  زا  یکی  يزور 
. دوریم نابایب  هب 

: دیسرپ
؟ ياهتسشن نآ  يور  رب  هک  تسیچ ، اهنیا 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هّللا َءاْشنِا  ٍقَذَع  ُْفلأ  َةَِأم 

[. 221 ( ] تسامرخ تخرد  رازه  دص  دهاوخب  ادخ  رگا  )
يروآ عمج  ارنآ  ياههتـسه  اـمرخ  فرـصم  زا  سپ  موـصعم ، ربـهر  هناـگی  نآ  هداوناـخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ینعی 

، دنتشاکیم هدامآ  ياهنیمز  تاغاب و  رد  سپس  و  دندرکیم ،
، دوب فرصم  رد  یئوج  هفرص  مه 

، دیلوت رد  یئوج  هفرص  مه  و 
[. 222 . ] تفریذپیم قّقحت  يزرواشک  يرادغاب و  مه  و  دشیم ، نیمأت  یئاذغ  ياهزاین  مه  یلومعم ، هنازور و  ياهاذغ  زا  هک 

يرادغاب يزرواشک و  هب  ندروآ  يور  للع 
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سأر ردو  دندرکن  تعیب  لّوا  هفیلخ  اب  يدایز  هّدـع  هک  دیـشیدنایم  هنوگنیا  لّوا  هفیلخ  تموکح  یماظن  ياروش  هفیقـس ، ياتدوک  زا  سپ 
، دنراد رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نافلاخم ،

يوس هب  زاین  تسد  دنوش  راچان  هک  دنتسنادیم  يداصتقا  دیدش  هرصاحم  ار  مشاه  ینب  مالسلا و  هیلع  یلع  ندومن  میلـست  ياههار  زا  یکی 
: ور نیا  زا  دنشاب  هتشادن  زین  ار  نافلاخم  یتسرپرس  هرادا و  تردق  دنوش و  میلست  دننک و  زارد  تموکح 

بصغ دوب  هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لبق ، لاس  دودـح 5  هک  ار  نآ  تاغاب  كَدَـف و  فلا -
. دندرک

( یگتخاس ثیدح  کی  اب  . ) دنتخاس مورحم  ردپ  ثرا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ب -
[. 223 . ] دندرک فذح  مالسا  ماکحا  زا  یّلک  روط  هب  دوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  قح  هک  ار  سمُخ  ج -

میلـست هک  دنراچان  تسا و  هدنامن  یقاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يارب  رگید  يدـیما  هنزور  هک  دـندرکیم  رکف  و 
. دنوش

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اّما 
دیلوت راک و  رد  شالت  اب 

«، ُْعْبنَی  » نیمزرس هنیدم و  فارطا  رد  ناوارف  تاغاب  ثادحا  و 
بآ رپ  ياه  هاچ  رفح  و 

. درک همیب  يداصتقا  رظن  زا  هشیمه  يارب  ار  دوخ  نادناخ  دوخ و  و  بآ ، رب  شقن  ار  اهنآ  هشقن 
نیا زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دراد ، رارق  الاب  حطـس  رد  نآ  ینیمز  ریز  ياهبآ  و  زیخلـصاح ، ًاعون  هنیدم  ياه  نیمز 

، درک هدافتسا  يدادادخ  تبهوم 
: دننام درک  يوَلَع  تاداس  فقو  ار  یتاغاب 

. دندیمانیم یلع  تاقدص  ار  اهنآ  هک  هغبیغب » نیع   » و رزین » یبا  نیع   » ناتسلخن
یط ار  ُعبنَی »  » نیمزرـس يامرخ  تاغاب  و  درک ، ثادـحا  یئاهناتـسلخن  دـندیمانیم  قیقع  يداو  ار  نآ  هک  قیقع »  » نیمزرـس رد  نینچمه  و 

. درک دوخ  نادنزرف  نارسمه و  فقو  هغالبلاجهن  همان 24 
: دوشیم زاغآ  هنوگنیا  همان 

: ْنیِّفِص ْنِم  ِهفرَْصنم  َدَْعب  اَهَبَتَک  ِِهلاَْومأ ، یف  لَمُْعی  اَِمب  َُهل  ٍۀَّیِصِو  ْنِم 

ۀیداصتقالا ایاصولا 

. َۀَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعیَو  َۀَّنَْجلا ، ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِِهلاَم ، ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذه 
ِْرمَْألِاب َماَق  ٌّیَح ، ٌْنیَـسُحَو  ٌثَدَـح  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفُنیَو  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُلُکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلذـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإَف  اـهنم :

. ُهَرَدْصَم ُهَرَدْصَأَو  ُهَدَْعب ،
ِلوُسَر َیلِإ  ًَۀبُْرقَو  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َۀَمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلِذب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإَو  ٍِّیلَع ، ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِۀَـقَدَص  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ْیَْنبِال  َّنِإَو 
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. ِِهتَلْصُِول ًافیِرْشَتَو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَتَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 
:( تشون ار  يداصتقا  همان  ّتیصو  نیا  نیّفص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  : ) همجرت

یصخش لاوما  هب  تبسن  يداصتقا  ّتیصو 
دنوادخ ات  تسا ، هداد  ادخ  يدونشخ  يارب  دوخ ، یصخش  لاوما  هب  تبسن  نانمؤمریما  بلاطیبا ، نب  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا 

. دنادرگ شاهدوسآ  و  دروآ ، رد  شتشهب  هب  نآ  اب 
( تسا همان  نیا  زا  یتمسق  )

رگا دـنک ، قافنا  نآ  زا  و  دـیامن ، فرـصم  نآ  زا  تساور  هک  هنوگنآ  تسا ، یلع  نب  نسح  مدـنزرف  هدـهع  رب  لاوما  نیا  یتسرپرـس  انامه 
. دشخب موادت  ار  وا  راک  و  دریگ ، هدهعب  شردارب  زا  سپ  ار  نآ  یتسرپرس  دوب ، هدنز  نیسح  داد و  خر  ياهثداح  نسح  يارب 

همطاف نارـسپ  هب  ار  ملاوما  یتسرپرـس  نم  تشاد ، دنهاوخ  یلع  نارـسپ  رگید  هک  دنراد  مهـس  رادـقم  نامه  هب  لاوما  نیا  زا  همطاف  نارـسپ 
دنوـیپ مارتـحا  و  وا ، تمرح  تشادـگرزب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هـب  ندـش  کـیدزن  و  ادـخ ، يدونـشخ  اـت  مدراذـگاو ،

. مروآ مهارف  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يدنواشیوخ 

لاومالا ظفح  ةرورض 

يَرُْقلا ِهِذه  َلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأَو  َُهل ، َيِدُهَو  ِِهب  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنیَو  ِِهلوُصُأ ، یَلَع  َلاَْملا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَیَو 
. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًۀَّیِدَو 

ٌۀَّیَح َیِهَو  اَهُدـَلَو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، ْنِم  َیِهَو  اَهِدـَلَو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ٌلِماَح ، َیِه  َْوأ  ٌدـَلَو ، اََهل  َّنِْهیَلَع -  ُفوُطَأ  ِیتاَّللا  ِیئاَـمِإ -  ْنِم  َناَـک  ْنَمَو 
. ُْقتِْعلا اَهَرَّرَحَو  ُّقِّرلا ، اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ٌۀَقِیتَع ، َیِهَف 

. ِّيدَو اهعمجو  ُۀَلیِسَفلا ، ُۀّیِدَولا : ًۀیِدَو ،» اهلخن  نم  عیبی  الأو  : » ۀیصولا هذه  یف  مالسلا  هیلع  هلوق 
رظانلا اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملا  و  مالکلا ، حصفأ  نم  وه  ًاسارغ » اهضرأ  لکـشت  یّتح  : » مالـسلا هیلع  هلوق  و 

. اهریغ اهبسحی  اهرمأ و  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا  ۀفصلا  کلت  ریغ  یلع 
لاوما ظفح  ترورض  همجرت :

و دننک ، قافنا  دنروخب و  شدمآرد  هویم و  زا  اهنت  هدومن  ظفح  ار  لام  لصا  هک  منکیم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  و 
نآ رد  نتفای  هار  هک  دریگ  رارق  ياهنوگب  امرخ  ناتخرد  ریز  هچراپ  کی  نیمزرـس  نیا  همه  ات  دنـشورفن ، ار  امرخ  تخرد  ياـهلاهن  زگره 
هک دریگ  ار  دوخ  دنزرف  دنزرف ، دـّلوت  زا  سپ  دنـشابیم ، هلماح  ای  دـنزرف  بحاص  مدوب و  اهنآ  اب  هک  نم  يدـقعریغ  نانز  و  دـشاب ، راوشد 

. دبای زاب  ار  شیوخ  يدازآ  و  هتشادرب ، وا  زا  ندوب  زینک  تسا ، دازآ  ردام  دریمب ، شدنزرف  رگا  و  دشاب ، وا  هرهب 
زا ًاسرغ » اهـضرا  لکـشت  یّتح   » ناتخرد هب  تبـسن  ماما  هلمج  و  دشابیم ، ّیلع »  » نزو رب  ِّيدَو »  » نآ عمج  و  امرخ ، لاهن  ِيانعم  هب  ۀیّدَو » )»

.( دنیاین مشچ  هب  ناتخرد  زج  يزیچ  هک  يروطب  دوش ، تخرد  زا  ُرپ  نیمز  هکنیا  ات  ینعی : تسا ، نخس  نیرتحیصف 

هغالبلا جهن  راس  همشچ  رد 

ایند رد  لادتعا 

هغالبلاجهن هبطخ 209 
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هبطخ 209 همجرت :
:( دومرف دراد  عیسو  لّلجم و  رایسب  هناخ  دید  یتقو  دوب ، ماما  نارای  زا  هک  دش  دراو  دایز  نب  ءالع  رب  هرصب  گنج  زا  سپ  )

ةرخآلل قیرط  یف  ایندلا  مادختسا 

، َْفیَّضلا اَهِیف  يِْرقَت  َةَرِخْآلا : اَِهب  َْتغََلب  َْتئِـش  ْنِإ  یََلبَو  َجَوْحَأ ؟ َْتنُک  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَْـهَیلِإ  َْتنَأَو  اَْینُّدـلا ، ِیف  ِراَّدـلا  ِهِذـه  ِۀَعِِـسب  ُعَنْـصَت  َْتنُک  اَـم 
. َةَرِخْآلا اَِهب  َْتغََلب  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  اَهَِعلاَطَم ، َقوُقُْحلا  اَْهنِم  ُِعلُْطتَو  َمِحَّرلا ، اَهِیف  ُلِصَتَو 

املف هب . ّیلع  لاق : ایندـلا . نع  یلختو  ةءابعلا  سبل  لاق : هل ؟ امو  لاق : دایز . نب  مصاع  یخأ  کیلا  وکـشأ  نینمؤملا ، ریمأ  ای  ءالعلا : هل  لاـقف 
: لاق ءاج 

ایند زا  هدافتسا  شور  همجرت :
يرتدنمزاین نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاح  رد  ینکیم ؟ هچ  ایند  رد  عیسو  هناخ  نیا  اب 

يراکوکین اب  نادنواشیوخ  هب  ینک ، ییاریذپ  ار  نانامهم  عیسو  هناخ  نیا  رد  یـسرب ! ترخآ  هب  هناخ  نیمه  اب  یناوتیم  یهاوخب  رگا  يرآ 
. تخادرپ یناوتیم  زین  ترخآ  هب  عیسو  هناخ  نیمه  اب  وت  هاگنآ  سپ  یناسرب ، قح  نابحاص  هب  تسا  وت  ندرگ  رب  هک  یقوقح  و  يدنویپب ،

: تسا هتفرگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ و  ییابع  تفگ  ار ؟ وا  دش  هچ  دومرف  منکیم ، تیاکش  امـش  هب  دایز  نب  مصاع  مردارب  زا  تفگ : ءالع  )
:( دومرف وا  هب  دمآ  یتقو  دیروایب ، ار  وا  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما 

ۀنبهرلا دقن 

ُنَوْهَأ َْتنَأ  اَهَذُخَْأت !؟ ْنَأ  ُهَرْکَی  َوُهَو  ِتاَبِّیَّطلا ، ََکل  َّلَحَأ  َهَّللا  يََرتَأ  َكََدلَوَو !؟ َکَلْهَأ  َتْمِحَر  اَمَأ  ُثِیبَْخلا ! َِکب  َماَهَتْسا  ِدََقل  ِهِسْفَن ! َّيَدُع  اَی 
! َِکلذ ْنِم  ِهَّللا  یَلَع 

! َِکلَکْأَم َِۀبوُشُجَو  َکِسَْبلَم  ِۀَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َلاَق :
! ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ، َلاَق :

ایند كرت  رّکفت  اب  دروخرب  همجرت :
ياهتمعن دنوادخ  هک  يرادنپیم  وت  ینکیمن ؟ محر  تنادنزرف  نز و  هب  وت  ایآ  هدرک ، تنادرگرـس  ناطیـش  شیوخ ، ناج  کنمـشد  يا 

. دنک راتفر  وت  اب  هنوگنیا  هک  ینآ  زا  رت  کچوک  ادخ  ربارب  رد  وت  ینک ؟ هدافتسا  اهنآ  زا  وت  درادن  تسود  اّما  هدرک  لالح  ار  شاهزیکاپ 
:( دومرف ماما  يربیم ؟ رسب  راوگان  ياذغ  نآ  و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ ، مصاع  )

، يرادـن رقف و  اـت  دـننک ، وسمه  ناوتاـن  مدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدرک  بجاو  قح  ناـیاوشیپ  رب  دـنوادخ  متـسین ، وـت  دـننامه  نم  وـت ، رب  ياو 
. دناشکن نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب  ار  تسدگنت 

هغالبلاجهن تمکح 269 

ایندلا یف  سانلا  عاونا 
: مالسلا هیلع  َلاَقَو 

: ِناَِلماَع اَْینُّدلا  ِیف  ُساَّنلا 
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؛ ِهِْریَغ ِۀَعَْفنَم  ِیف  ُهَرُمُع  ِینُْفیَف  ِهِسْفَن ، یَلَع  ُُهنَمْأَیَو  َْرقَْفلا ، ُهُُفلْخَی  ْنَم  یَلَع  یَشْخَی  ِِهتَرِخآ ، ْنَع  ُهاَْینُد  ُْهتَلَغَش  ْدَق  اَْینُّدِلل ، اَْینُّدلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع 
َْدنِع ًاهیِجَو  َحَبْـصَأَف  ًاعیِمَج ، ِْنیَراَّدـلا  َکَلَمَو  ًاعَم ، ِْنیَّظَْحلا  َزَرْحَأَف  ٍلَمَع ، ِْریَِغب  اَْینُّدـلا  َنِم  َُهل  يِذَّلا  ُهَءاَجَف  اَهَدـَْعب ، اَِمل  اَْینُّدـلا  ِیف  َلِمَع  ٌلـِماَعَو 

. ُهُعَنْمَیَف ًۀَجاَح  َهَّللا  ُلَأْسَی  َال  ِهَّللا ،
تمکح 269 همجرت :

ایند اب  دروخرب  شور 
: دومرف وا  رب  ادخ  دورد  و 

زا شیوخ  ناگدـنامزاب  رب  تشادزاب ، شترخآ  زا  ار  وا  ایند  و  درک ، راک  ایند  يارب  اـیند  رد  هک  سک  نآ  یکی  دناهتـسد ، ود  اـیند  رد  مدرم 
. دهدیم تسد  زا  نارگید  دوس  هار  رد  ار  دوخ  یناگدنز  سپ  تسا ، ناما  رد  شیوخ  یتسدیهت  زا  و  تسا ، ناسرت  یتسدیهت 

، دروآیم يور  وا  هب  شالت  نودب  زین  ایند  ياهتمعن  و  دنکیم ، راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  هک  نآ  يرگید  و 
ادخ زا  ار  یتجاح  و  دنکیم ، حبص  ادخ  هاگـشیپ  رد  يدنموربآ  اب  و  ددرگیم ، ناهج  ود  ره  کلام  و  هدیـشچ ، ار  ناهج  ود  ره  هرهب  سپ 

. ددرگیم اور  هک  نآ  زج  دنکیمن  تساوخرد 

لاملا تیب  تیلوؤسم 

هغالبلاجهن هبطخ 232 
: مالسلا هیلع  لاقف  ًالام ، هنم  بلطی  هتفالخ  یف  هیلع  مدق  هنأ  کلذو  هتعیش ، نم  وهو  ۀعمز ، نب  هَّللا  دبع  هب  ملک 

لاملا تیب  یف  طایتحالا 
، ََکل َالَو  ِیل  َْسَیل  َلاَْملا  اَذه  َّنِإ 

. ْمِهِهاَْوفَأ ِْریَِغل  ُنوُکَت  َال  ْمِهیِْدیَأ  ُةاَنَجَف  اَّلِإَو  ْمِهِّظَح ، ُْلثِم  ََکل  َناَک  ْمِِهبْرَح ، ِیف  ْمُهَتْکِرَش  ْنِإَف  ْمِِهفاَیْسَأ ، ُْبلَجَو  َنیِِملْسُْمِلل ، ٌءْیَف  َوُه  اَمَّنِإَو 
هبطخ 232 همجرت :

:( دومرف شباوج  رد  تشاد ، یلام  تساوخ  رد  دوب و  ماما  نارای  زا  ۀعمز  نب  هَّللادبع  )
لاملا تیب  رد  طایتحا 

، دندروآ تسد  هب  دوخ  ياهریشمش  اب  هک  تسا  ناناملسم  زا  هدمآ  درگ  یتمینغ  تسوت ، نآ  زا  هن  نم و  لام  هن  ینیبیم  هک  لاوما  نیا 
. دوب دهاوخن  نارگید  كاروخ  نانآ  جنرتسد  هنرگو  یتشاد ، نانآ  مهس  نانوچ  یمهس  يدوب ، ناشهارمه  داهج  رد  وت  رگا 

یتایلام نارازگراک  فیاظو 

هغالبلاجهن همان 25 

هراشا

( تاقدصلا یلع  هلمعتسی  نمل  اهبتکی  ناک  )
. اهلیلج اهقیقد و  اهریبک و  رومألا و  ریغص  یف  لدعلا ، ۀلثمأ  عرشیو  قحلا ، دامع  میقی  ناک  مالسلا  هیلع  هنأ  اهب  ملعیل  ًالمج  انه  انرکذ  امنإ  و 

همان 25 همجرت :
( تایلام يروآ  عمج  نارومأم  هب  ماما  لمعلاروتسد  )

ياهراک رد  درکیم ، رداص  لدـع  هب  نامرف  تشادیم و  اپ  هب  ار  قح  ناکرا  ماما  هک  دوش  مولعم  ات  میدروآ  ار  تیـصو  نیا  زا  یـشخب  اـم  )
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( رادقمیب ای  شزرا  اب  گرزب ، ای  کچوک 

ۀیعامتجالا قالخالا  ةابجلا و 

اَذِإَف ِِهلاَم ، ِیف  ِهَّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُـخَْأت  َالَو  ًاهِراَک ، ِْهیَلَع  َّنَزاَـتَْجت  اـَلَو  ًاِملْـسُم  َّنَعِّوَُرت  اـَلَو  َُهل ، َکیِرَـش  اـَل  ُهَدْـحَو  ِهَّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا 
ْجِدُْخت َالَو  ْمِْهیَلَع ، َمِّلَُـستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ِراَقَْولاَو ؛ ِۀَـنیِکَّسلِاب  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ْمُهَتاَْیبَأ ، َِطلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِمب  ْلِْزناَف  ِّیَْحلا  یَلَع  َْتمِدَـق 

، ْمَُهل ِۀَّیِحَّتلِاب 
. ِهِِّیلَو َیلِإ  ُهوُّدَُؤتَف  ٍّقَح  ْنِم  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  ِهَِّلل  ْلَهَف  ْمُِکلاَْومَأ ، ِیف  ِهَّللا  َّقَح  ْمُْکنِم  َذُـخِآل  ُُهتَفِیلَخَو ، ِهَّللا  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَـسْرَأ  ِهَّللا ، َداَـبِع  َلوُقَت : َُّمث 

ٍبَهَذ ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُخَف  ُهَقِهُْرت  َْوأ  ُهَفِـسْعَت  َْوأ  ُهَدِعُوت  َْوأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُهَعَم  ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  َمَْعنَأ  ْنِإَو  ُهْعِجاَُرت ، اَلَف  َال ، ٌِلئاَق : َلاَق  ْنِإَف 
. َُهل اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ِِهنْذِِإب ، اَّلِإ  اَْهلُخْدَت  اَلَف  ٌِلبِإ  َْوأ  ٌۀَیِشاَم  َُهل  َناَک  ْنِإَف  ٍۀَِّضف ، َْوأ 

ِْهیَلَع ٍطِّلَسَتُم  َلوُخُد  اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  اَلَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف 
. ُهَراَتْخا اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ُهْرِّیَخ ، َُّمث  ِْنیَعْدَـص  َلاَْملا  ِعَدْـصاَو  اَهِیف ، اَهَبِحاَص  َّنَءوُسَت  َالَو  اَهَّنَعِْزُفت ، َالَو  ًۀَـمیَِهب  َّنَرِّفَُنت  َالَو  ِِهب . ٍفِینَعاـَلَو 

َّقَح ِْضْبقاَف  ؛ ِِهلاَمِیفِهَّللاّقَِحلٌءاَفَوِهِیفاَم یَْقبَی  یَّتَح  َِکلذَـک  ُلاََزت  اَلَف  ُهَراتْخا  اِمل  َّنَضِْرعَت  الف  َراتْخا  اذاَف  ُهْرِّیَخ ، َُّمث  ِْنیَعْدَـص ، َیقاـْبلا  ِعَدْـصا  َُّمث 
ًةَروُسْکَم َالَو  ًۀَمِرَه  َالَو  ًادْوَعّنَذُخَْأتَالَو  . ِِهلاَم ِیفِهَّللاّقَح  َذُخَْأت  یَّتَح  ًالَّوَأ  َْتعَنَـص  يِذَّلا  َْلثِمْعَنْـصاُّمثاَمُهِْطلْخاُّمث  ، ُْهِلقَأَف ََکلاَقَتْـسا  ِنِإَف  ُْهنِم . ِهَّللا 

. ْمُهَْنَیب ُهَمِسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهَلِّصَُوی  یَّتَح  َنیِِملْسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ِِهنیِِدب ، ُِقثَت  ْنَم  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمَْأت  َالَو  ٍراَوَع ، َتاَذَالَو  ، ًۀَسُولْهَم َالَو 
يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  همجرت :

و رذـگن ، وا  نیمز  زا  روز  اب  ای  ناـسرتن ، ار  یناملـسم  چـیه  هار  رـس  رد  نک ، تکرح  درادـن ، ییاـتمه  تساـتکی و  هک  ییادـخ  زا  سرت  اـب 
راقو شمارآ و  اب  سپس  وشم ، یسک  هناخ  دراو  و  يآ ، دورف  بآ  رانک  رد  يدیـسر ، يدابآ  هب  هاگره  ریگم ، وا  زا  یهلا  قوقح  زا  رتنوزفا 

سپـس نکن . یهاـتوک  یناـبرهم  فراـعت و  مالـس و  رد  و  نک ، مالـس  اـهنآ  هب  يریگ ، رارق  ناـشنایم  رد  اـت  نک ، تـکرح  ناـنآ  يوـس  هـب 
ایآ مریگ ، لیوحت  تسامش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف ، امـش  يوس  هب  وا  نیـشناج  ادخ و  ّیلو  ارم  ادخ ، ناگدنب  يا  : » ییوگیم

)؟ دیزادرپب وا  هدنیامن  هب  هک  تسا  یّقح  امش  لاوما  رد 
دیدـهت اـی  یناـسرتب ، ار  وا  هک  نآ  نودـب  ورب ، شهارمه  يرآ ، داد : خـساپ  یـسک  رگا  و  نکن ، هعجارم  وا  هب  رگید  هن ، تفگ : یـسک  رگا 

لخاد شاهزاجا  نودب  دوب ، رتش  ای  دنفـسوگ  ياراد  رگا  و  رادرب ، دناسر  وت  هب  هرقن  الط و  زا  هچره  يزاس ، راداو  یلکـشم  راک  هب  ای  ینک ،
تسوا نآ  زا  لاوما  رثکا  هک  وشم ،

و نــکم ، ناــساره  و  هدـــم ، مَر  ار  یناوــیح  نــکن ، راــتفر  ریگتخـــس  و  رگهطلـــس ، صاخـــشا  دـــننام  يدـــش  لــخاد  هــک  هاـــگنآ 
سپس نکن ، ضارتعا  باختنا  زا  سپ  دنک ، باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاص  نک و  میـسقت  هتـسد  ود  هبارتاناویح  ، ناجنرماررادماد

نک راتفر  هنوگ  نیمه  هب  ریگم ، هدرخ  وا  باختنا  رب  دنک و  باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاص  نک و  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  هدنامیقاب 
یهارمه دراد  هرابود  شنیزگ  تساوخرد  وت  زا  و  تسا ، نامیـشپ  باختنا  میـسقت و  نیازا  رادـماد  رگا  دـشاب . دـنوادخ  قح  هدـنامیقاب ، ات 

نتفرگ لـیوحت  رد  يریگرب و  نآ  زا  ار  ادـخ  قـح  اـت  راـک ، زاـغآ  دـننامه  اـمن  میـسقت  هتـسد  ود  هب  و  نک ، مهرد  ار  تاـناویح  سپ  نـک ،
لاوما هب  تبـسن  و  يرادن ، نانیمطا  هک  يدرف  هب  و  ریذـپن ، تاکز  ناونع  هب  ار  بویعم  رامیب و  هتـسکش ، اپ  تسد و  ریپ و  ناویح  تاناویح ،

. ددرگ میسقت  اهنآ  نایم  رد  هدناسر ، نیملسم  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ات  راپسم ، تسین ، زوسلد  نیملسم 

تاناویحلا قوقح  ۀیامح 
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ُهْرِّیَُـصن َكَدـْنِع  َعَمَتْجا  اَم  اَْنَیلِإ  ْرُدْـحا  َُّمث  ٍبِْعتُم . َال  َو  ٍبِْغُلم  َال  َو  ٍفِحُْجم ، َالَو  ٍِفنْعُم  َْریَغ  ًاظیِفَح ، ًاـنیِمَأ  َو   ً اقیِفَـش ًاحِـصاَن  اَّلِإ  اَِـهب  ْلِّکَُوت  اـَلَو 
اَهَّنَدَـهْجَی َالَو  اَهِدـَلَِوب ؛ َِکلذ  َّرُـضَیَف  اَهَنََبل  َرُـصْمَی  َالَو  اَِهلیِـصَف ، َْنَیبَو  ٍۀَـقاَن  َْنَیب  َلوُحَی  اَّلَأ  ِْهَیلِإ . ْزِعْوَأَف  َکـُنیِمَأ  اَهَذَـخَأ  اَذِإَـف  ِِهب ، ُهَّللا  َرَمَأ  ُْثیَح 

ْنَع اَِهب  ْلِدْعَی  َالَو  ِرُدُْغلا ، َنِمِِهبُّرُمَتاَماَهْدِرُوْیلَو  ِِعلاَّظلاَو ، ِبِقَّنلِاب  ِنْأَتْـسَْیلَو  ِبِغاَّللایَلَعْهِّفَُرْیلَو ، ، اَهَْنَیبَوَِکلذ ِیف  اَِهتاَبِحاَوَص  َْنَیب  ْلِدـْعَْیلَو  ًابوُکُر ،
َالَو ٍتاَبَْعتُم  َْریَغ  ٍتاَیِْقنُم ، ًانَّدـُب  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَنَِیتَْأت  یَّتَح  ِباَشْعَْألاَو . ِفاَطِّنلا  َدـْنِع  اَْـهلِهْمُیْلَو  ِتاَـعاَّسلاِیفاَهْحِّوَُرْیلَو ، ، ِقُرُّطلاِّداَوَجَیلِإ ِضْرَأـْلا  ِْتبَن 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َكِدْشُِرل ، ُبَْرقَأَو  َكِرْجَِأل ، ُمَظْعَأ  َِکلذ  َّنِإَف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُسَو  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  اَهَمِسْقَِنل  ٍتاَدوُهْجَم ،
تاناویح قوقح  زا  تیامح  همجرت :

هن دنارب و  دنت  هن  راکمتس ، هن  دشاب و  ریگتخس  هن  هک  ظفاح ، نیما و  نابرهم ، هاوخریخ و  هک  یناپوچ  تسد  هب  ار  نآ  تاناویح  ندناسر  رد 
دومرف هزاجا  ادـخ  هک  ییاهزاین  رد  ات  تسرفب ، اـم  يارب  دـش  يروآ  عمج  لاـملا  تیب  زا  هچ  نآ  سپـس  راپـسب ، دـنک ، هتـسخ  ار  تاـناویح 

ار نآ  ریش  و  دنکفین ، ییادج  شدازون  رتش و  نیب  : » ات نک  شرافس  وا  هب  يدرپس ، نیما  يدرف  تسد  هب  ار  تاناویح  هاگره  مینک ، فرـصم 
هک ار  یمخز  ای  هتـسخ  رتش  لاح  تاعارم  و  دـنک ، تیاعر  ار  تلادـع  نارتش  رب  ندـش  راوس  رد  دوشن ، دراو  یناـیز  شاهّچب  هب  اـت  دـشودن 
هب تسا  راز  فلع  نآ  فرط  ود  هک  ییاـههداج  زا  و  دربـب ، بآ  نورد  هب  هار  رـس  رد  ار  اـهنآ  دـیامنب ، تسا  تخـس  وا  يارب  نداد  يراوس 

دنروخب فلع  ات  دهد  تصرف  ، دیـسر رازفلعوبآ  هبهاگرهو  ، دننک تحارتسا  ات  دهد  تلهم  ار  نارتش  هاگ  دنچرهو  ، دـناشکنفلعیب هّداج 
و نآرق ، دومنهر  ساسأ  رب  ار  اهنآ  هک  هتفوک ، هتـسخ و  هن  لاحرـس ، هبرف و  دـنوش ، دراو  ام  رب  ادـخ  نذا  هب  هک  هاـگنآ  اـت  دنـشونب .» بآ  و 

هَّللاءاشنا دش . دهاوخ  وت  تیاده  شاداپ و  یگرزب  هیام  هدش  دای  تاروتسد  هب  لمع  مییامن ، میسقت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس 

هغالبلاجهن همان 26 

هراشا

( ۀقدصلا یلع  هثعب  دقو  هلامع  ضعب  یلإ  )
همان 26 همجرت :

( تایلام نارومأم  هب  همان  )

ةالولا قالخا 

َرَهَظ اـمَِیف  ِهَّللا  ِۀَـعاَط  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َلَـمْعَی  اَّلَأ  ُهَرَمَأَو  ُهَنوُد . َلـیِکَو  اـَلَو  ُهُْریَغ ، َدیِهَـش  اـَل  ُْثیَح  ِِهلَمَع ، ِتاَّیِفَخَو  ِهِْرمَأ  ِِرئاَرَـس  ِیف  ِهَّللا  يَوـْقَِتب  ُهَرَمَأ 
َالَو ْمُهَهَبْجَی  اَّلَأ  ُهَرَمَأَو  َةَداَـبِْعلا . َصَلْخَأَو  َۀـَناَمَْألا ، يَّدَأ  ْدَـقَف  ُُهَتلاَـقَمَو ، ُُهْلِعفَو  ُُهتَِیناَـلَعَو ، ُهُّرِـس  ِْفلَتْخَی  َْمل  ْنَمَو  َّرَـسَأ ، اـمَِیف  ِهِْریَغ  َیلِإ  َِفلاَُـخیَف 

ِۀَقَدَّصلا ِهِذه  ِیف  ََکل  َّنِإَو  ِقوُقُْحلا . ِجاَرِْختْسا  یَلَع  ُناَوْعَْألاَو  ِنیِّدلا ، ِیف  ُناَوْخِْإلا  ُمُهَّنِإَف  ْمِْهیَلَع ، ِةَراَمِْإلِاب  ًالُّضَفَت  ْمُْهنَع  َبَغْرَی  َالَو  ْمُهَهَـضْعَی ،
ِرَثْکَأ ْنِم  َکَّنِإَف  ْلَعْفَت  اَّلِإَو  ْمُهَقوُقُح ، ْمِهِّفَوَف  َکَّقَح ، َكوُّفَُوم  اَّنِإَو  ٍۀَقاَف ، ِيَوذ  َءاَفَعُضَو  ٍۀَنَکْسَم ، َلْهَأ  َءاَکَرُشَو  ًامُوْلعَم ، ًاّقَحَو  ًاضوُْرفَم ، ًابیِصَن 

! ِلِیبَّسلا ُْنباَو  َنُومِراَْغلاَو  َنوُعُوفْدَْملاَو ، َنُوِلئاَّسلاَو  ُنیِکاَسَْملاَو  ُءاَرَقُْفلا  ِهَّللا -  َْدنِع  ُهُمْصَخ  ْنَِمل -  یَسُْؤبَو  ِۀَماَیِْقلا ، َمْوَی  ًاموُصُخ  ِساَّنلا 
یتایلام نارازگراک  قالخا  همجرت :

و تسین ، ادخ  زج  ياهدنیامن  و  وازا ، ریغ  یهاوگ  چیه  هک  اجنآ  منکیم ، شرافس  یفخم  لامعا  و  یناهنپ ، رارسا  رد  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وا 
داضت رد  شرادرک  راتفگ و  و  شناهنپ ، راکشآ و  هکنیا  و  دنک ، ینامرفان  تولخ  رد  و  تعاطا ، ار  ادخ  رهاظ  رد  ادابم  هک  منکیم  شرافس 

اب و  دیوگن ، غورد  اهنآ  هب  و  دشابن ، وخدنت  مدرم  اب  منکیم  شرافـس  وا  هب  دهد و  ماجنا  هناصلاخ  ار  تدابع  و  ءادا ، ار  یهلا  تناما  دشابن ،
قوـقح جارختـسا  رد  ناگدـنهد  يراـی  و  ینید ، ناردارب  مدرم  هکنیا  هچ  دـنکن ، ییاـنتعایب  دراد  تموـکح  اـهنآ  رب  هکنیا  تهج  هب  مدرم 
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دنایهلا
، يراد نافیعـض  نادنمتـسم و  زا  یناکیرـش  و  تـسا ، نـشور  یّقح  و  نـّیعم ، یمهـس  ینکیم  عـمج  هـک  یتاـکز  نـیا  رد  وـت  يارب  نادـب !

همه زا  شیب  زیخاتـسر  زور  رد  ینکن  نینچ  رگا  یـشاب ، رادافو  ناـنآ  قوقح  هب  تبـسن  دـیاب  مه  وت  میهدیم ، ار  وت  قح  اـم  هک  هنوگناـمه 
و دـنمورحم ، ناـشّقح  زا  هـک  ناـنآ  ناگدـننک و  تساوـخرد  و  نیکاـسم ، ارقف و  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  هـک  یــسک  رب  ياو  و  يراد ، نمــشد 

. دننک تیاکش  وا  زا  دنشاب و  وا  نمشد  ناگدنام ، هار  رد  ناگتسکشرو و  ناراکهدب و 

ۀنامألا ظفح  ةرورض 

. يَزْخَأَو ُّلَذَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  اَْینُّدلا ، ِیف  َيْزِْخلاَو  َّلُّذلا  ِهسْفَِنب  َّلَحَأ  ْدَقَف  اَْهنَع ، ُهَنیِدَو  ُهَسْفَن  َهِّزَُنی  َْملَو  ِۀَناَیِْخلا ، ِیف  َعَتَرَو  ِۀَناَمَْألِاب ، َناَهَتْسا  ِنَمَو 
. ُماَلَّسلاَو ِۀَِّمئَْألا ، ُّشِغ  ِّشِْغلا  َعَْظفَأَو  ِۀَّمُْألا ، ُۀَناَیِخ  ِۀَناَیِْخلا  َمَظْعَأ  َّنِإَو 

يرادتناما همجرت :
هب ایند  رد  ار  يراوخ  ياهرد  دزاسن ، كاپ  ار  دوخ  نید  دوخ و  و  دنک ، هدولآ  تنایخ  هب  تسد  و  درامـش ، راوخ  ار  یهلا  تناما  هک  یـسک 

، يراکلغد نیرتاوسر  و  ّتلم ، هب  تنایخ  تنایخ ! نیرت  گرزب  اـنامه ! و  دوب ، دـهاوخ  رتاوسر  رتراوخ و  تماـیق  رد  و  هدوشگ ، دوخ  يور 
. دورد اب  تسا ، ناماما  اب  يزابلغد 

لاملا تیب  نارگ  تراغ  اب  دروخرب 

هغالبلاجهن همان 41 

هراشا

همان 41 همجرت :
[. 224 ( ] نارادنامرف زا  یکی  هب  همان  )

ۀنوخلا ةالولا  دحا  مذ  بابسا 

ِیتاَـساَوُِمل یِـسْفَن  ِیف  َکـْنِم  ََقثْوَأ  ِیلْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر  ْنُکَی  َْملَو  ِیتَناَِـطبَو ، يِراَعِـش  َکـُْتلَعَجَو  ِیتَناَـمَأ ، ِیف  َُکتْکَرْـشَأ  ُْتنُک  یِّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ْدَق َۀَّمُْألا  ِهِذـهَو  ْتَیِزَخ ، ْدَـق  ِساَّنلا  َۀـَناَمَأَو  َبِرَح ، ْدَـق  َّوُدَْـعلاَو  َِبلَک ، ْدَـق  َکِّمَع  ِْنبا  یَلَع  َناَمَّزلا  َْتیَأَر  اَّمَلَف  ََّیلِإ ؛ ِۀـَناَمَْألا  ِءاَدَأَو  ِیتَرَزاَُومَو 

، َْتیَـسآ َکِّمَع  َْنبا  اَلَف  َنِیِنئاَْخلا ، َعَم  ُهَْتنُخَو  َنِیلِذاَْخلا ، َعَم  ُهَْتلَذَـخَو  َنِیقِراَفُْملا ، َعَم  ُهَْتقَراَفَف  ِّنَجِمْلا  َرْهَظ  َکِّمَع  ِْنباـِل  َْتبَلَق  ْتَرَغَـشَو ، ْتَکَنَف 
. َْتیَّدَأ َۀَناَمَْألا  َالَو 

يِْونَتَو ْمُهاَْینُد ، ْنَع  َۀَّمُْألا  ِهِذـه  ُدـیِکَت  َْتنُک  اَمَّنِإ  َکَّنَأَـکَو  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  َکَّنَأَـکَو  َكِداَـهِِجب ، ُدـیُِرت  َهَّللا  ِنُکَت  َْمل  َکَّنَأَـکَو 
ِۀَنوُصَْملا ُمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  َتْرَدَق  اَم  َْتفَطَتْخاَو  َۀَْـبثَْولا ، َْتلَجاَعَو  َةَّرَْکلا ، َتْعَرْـسَأ  ِۀَّمُْألا  ِۀـَناَیِخ  ِیف  ُةَّدِّشلا  َْکتَنَْکمَأ  اَّمَلَف  ْمِِهْئیَف ، ْنَع  ْمُهَتَّرِغ 

َکَّنَأَک ِهِذْخَأ ، ْنِم  ٍمِّثَأَتُم  َْریَغ  ِِهلْمَِحب ، ِرْدَّصلا  َبیِحَر  ِزاَجِحلا  َیلِإ  ُْهتَلَمَحَف  َةَریِسَْکلا ، يَْزعِْملا  َۀَیِماَد  ِّلَزَْألا  ِْبئِّذلا  َفاَِطتْخا  ُمِهِماَْتیَأَو  ْمِِهِلماَرَِأل 
راکتنایخ رازگراک  کی  شهوکن  للع  همجرت :

يرای و يارب  منادناخ  دارفا  زا  کی  چیه  و  متفرگ ، دوخ  زارمه  و  مداد ، تکرـش  دوخ  تناما  رد  ار  وت  نم  انامه  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
موجه وا  هب  نمشد  و  هتفرگ ، تخس  تیومعرسپ  رب  راگزور  يدید  هک  ماگنهنآ  ، دوبن مدامتعا  دروم  وت  نوچ  يراد ، تناما  و  يراکددم ،
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، یتخاس نوگرگد  تیومع  رسپ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دندش ، هدنکارپ  و  هداد ، تسد  زا  رایتخا  تّما  و  هدیدرگ ، هابت  ناناملسم  تناما  و  هدروآ ،
ناگدننک تنایخ  رگید  اب  و  يدیـشک ، شیرای  زا  تسد  نارگید  اب  گنهامه  وت  یتفرگ ، هلـصاف  دندش  ادـج  وا  زا  هک  ینارگید  اب  هارمه  و 

زا ینـشور  ناهرب  و  يدرکن ! داـهج  ادـخ  هار  رد  وت  اـیوگ  يدـناسر . ار  اـهتناما  هن  و  يدرک ، يراـی  ار  تیومع  رـسپ  هن  يدرک ، تناـیخ 
مئاـنغ و و  یبـیرفب ! ار  اـهنآ  هک  دوب  نآ  وـت  فدـه  و  يدزیم ، گـنرین  مدرم  نیا  ياـیند  هب  زواـجت  يارب  اـیوگ  و  يرادـن ، تراـگدرورپ 
هک ار  لاملا  تیب  لاوما  ناوت ، مامت  اب  و  يدـش ، روهلمح  ناباتـش  یتفای  تنایخ  تصرف  هک  هاگنآ  سپ  يریگ ، رایتخا  رد  ار  نانآ  ياـهتورث 

ار اهنآ  و  يدرب ، امغی  هب  دیابریم ، ار  ياهتسکش  ناوختسا  ای  یمخز  دنفسوگ  هک  ياهنـسرگ  گرگ  نانوچ  دوب ، نامیتی  نانز و  هویب  مهس 
. یشاب هتشاد  یهانگ  ساسحا  راک  نیا  رد  هک  نآیب  يدرک ، هناور  هدوسآ ، يرطاخ  اب  زاجح  يوس  هب 

لاملاتیب یف  ۀنایخلا  مذ 

اَهُّیَأ ِباَسِْحلا !؟ َشاَِقن  ُفاََـخت  اَـم  ََوأ  ِداَـعَْملِاب ؟ ُنِمُْؤت  اَـمَأ  ِهَّللا ! َناَْحبُـسَف  َکِّمُأَو . َکـِیبَأ  ْنِم  َکـَثاَُرت  َکـِلْهَأ  َیلِإ  َتْرَدَـح  َكِْریَِغل ! اـَبَأ  اـَل 
ُحِْکنَتَو َءاَمِْإلا  ُعاَْتبَتَو  ًاماَرَح ، ُبَرْشَتَو  ًاماَرَح ، ُلُکَْأت  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأَو  ًاماَعَطَو ، ًاباَرَش  ُغیُِست  َْفیَک  ِباَْبلَْألا ، ِیلوُأ  ْنِم  اَنَْدنِع  َناَک -  ُدوُدْعَْملا - 

! َداَِلْبلا ِهِذه  ْمِِهب  َزَرْحَأَو  َلاَْومَْألا ، ِهِذه  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  َنیِذَّلا  َنیِدِهاَجُمْلاَو ، َنِینِمْؤُْملاَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلا  ِلاَْومَأ  ْنِم  َءاَسِّنلا 
لاملاتیب رد  هدافتسا  ءوس  زا  شهوکن  همجرت :

تمایق قیقد  یسرباسح  زا  و  يرادن ؟ نامیا  داعم  هب  ایآ  هّللا !! ناحبـس  يربیم ! هناخ  هب  ار  تردام  ردپ و  ثاریم  ایوگ  داب ، ردپیب  تنمـشد 
هک یلاح  رد  يدومن  اراوگ  دوخ  رب  ار  ندروخ  ندیـشون و  هنوگچ  يدمآیم ، رامـشب  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  رد  هک  یـسک  يا  یـسرتیمن ؟
اب يرخیم و  نازینک  ادـخ ، هار  نادـهاجم  نانمؤم و  نادنمتـسم و  نامیتی و  لاوما  اب  هنوگچ  یـشونیم ! مارح  و  يروخیم ! مارح  ینادیم 

! تسا هدومرف  نما  ناشیا  تسد  هب  ار  اهرهش  نیا  و  هتشاذگ ، او  نانآ  هب  ار  لاوما  نیا  ادخ  هک  ینکیم ؟ جاودزا  نانز 

ۀنوخلل ۀمراصلا  ۀهجاوملا 

اَم يِذَّلایِْفیَِـسب  َکََّنبِرْـضََألَو  َکِیف ، ِهَّللا  َیلِإ  َّنَرِذـْعَُأل  َْکنِم  ُهَّللا  ِینَنَْکمَأ  َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ْمَُهلاَْومَأ ، ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  َیلِإ  ْدُدْراَو  َهَّللا  ِقَّتاَـف 
، ٍةَداَرِِإب یِّنِم  اَرِفَظ  َالَو  ٌةَداَوَه ، يِدـْنِع  اَمَُهل  َْتناَک  اَم  َْتلَعَف ، يِذَّلا  َْلثِم  اَـلَعَف  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَوَو  َراَّنلا ! َلَـخَد  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهب  ُْتبَرَض 

ُهُکُْرتَأ ِیل ، ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ُهَتْذَـخَأ  اَم  َّنَأ  ِینُّرُـسَی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأَو  اَمِِهتَمَلْظَم ، ْنَع  َلِـطاَْبلا  َحـیِزُأَو  اَـمُْهنِم ، َّقَْحلا  َذُـخآ  یَّتَح 
ُِملاَّظلا يِداَُنی  يِذَّلا  ِّلَحملِاب  َُکلاَمْعَأ  َْکیَلَع  ْتَضِرُعَو  يَرَّثلا ، َتَْحت  َْتِنفُدَو  يَدَْملا ، َْتغََلب  ْدَـق  َکَّنَأَکَف  ًادـْیَوُر ، ِّحَـضَف  يِدـَْعب ؛ ْنَِمل  ًاثاَریِم 

!«. ِصاَنَم َنیِح  َتَالَو  ، » َۀَعْجَّرلا ِهِیف  ُعِّیَضُْملا  یَّنَمَتَیَو  ِةَرْسَْحلِاب ، ِهِیف 
راکتنایخ اب  عطاق  دروخرب  همجرت :

، دومن مهاوخ  رفیک  ار  وت  مبای ، تسد  وت  رب  ات  دهد  تصرف  ارم  ادخ  ینکن و  نینچ  رگا  و  نادرگزاب ، ار  نانآ  لاوما  و  سرتب ، ادـخ  زا  سپ 
نسح و رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  دـیدرگ . خزود  دراو  مدز  سک  ره  هب  هک  منزیم  ار  وت  يریـشمش  اـب  و  دـشاب ، نم  هاوخرذـع  ادـخ  دزن  هک 

سپ زاب  نانآ  زا  ار  قح  هک  نآ  اـت  دندیـسریمن  وزرآ  هب  دـندیدیمن و  شوخ  يور  نم  زا  يداد ، ماـجنا  وت  هک  دـندرکیم  ناـنچ  نیـسح 
، يدرب قحان  هب  ناناملـسم  لاوما  زا  وت  هک  هچ  نآ  دنگوس ، نایناهج  راگدرورپ  هب  مزاس ، دوبان  هدمآ  دـیدپ  متـس  هب  هک  ار  یلطاب  و  مناتس ،

ناـیاپ هب  هک  نک  رکف  اـمن ، هشیدـنا  رادـهگن و  تسد  سپ  مهد ، رارق  مناگدـنامزاب  ثاریم  ار  نآ  هـک  مدوـبن  دونـشخ  دوـب ، لـالح  نـم  رب 
هابت و  دـنزیم ، دایرف  ترـسحابراکمتس  هک  اجنآ  دنتـشاد ، هضرع  وت  رب  ار  وت  لامعا  و  هدـش ، ناهنپ  اهکاخ  ریز  رد  و  ياهدیـسر ، یگدـنز 

. تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  اّما  دراد  تشگزاب  يوزرآ  اهتصرف ، رمع و  هدننک 
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هغالبلاجهن همان 43 

هراشا

( ةّرُخ ریشدرأ  یلع  هلماع  وهو  ینابیشلا ، ةریبه  نب  ۀلقصم  یلإ  )
همان 43 همجرت :

( ناریا سراف  ياهرهش  زا  دابآ » زوریف   » هّرُخ ریشدرا  رادنامرف  ینابیش ، هریبه  نب  ۀلقصَم  هب  همان  )

لاملا تیب  فرص  یف  ددشتلا 

، ْمُُهلُویُخَو ْمُهُحاَمِر  ُْهتَزاَح  يِذَّلا  َنیِِملْـسُْملا  َءْیَف  ُمِسْقَت  َکَّنَأ  َکَماَمِإ : َْتیَـصَعَو  َکَـهلِإ ، َتْطَخْـسَأ  ْدَـقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َکـْنَع  ِینَغََلب 
. َکِمْوَق ِباَرْعَأ  ْنِم  َکَماَتْعا  ِنَمِیف  ْمُهُؤاَمِد ، ِْهیَلَع  ْتَقیِرُأَو 

ِْحلُْـصت َالَو  َکِّبَر ، ِّقَِحب  ْنِهَتْـسَت  اَلَف  ًاناَزیِم ، يِدـْنِع  َّنَّفِخََتلَو  ًاناَوَه ، َّیَلَع  ََکل  َّنَدِـجََتل  ًاّقَح  َِکلذ  َناَـک  ِْنَئل  َۀَمَـسَّنلا ، َأََربَو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف 
. ًالاَمْعَأ َنیِرَسْخَْألا  َنِم  َنوُکَتَف  َِکنیِد ، ِقْحَِمب  َكاَْینُد 

. ُْهنَع َنوُرُدْصَیَو  ِْهیَلَع ، يِْدنِع  َنوُدِرَی  ٌءاَوَس : ِءْیَْفلا  اَذه  ِۀَمِْسق  ِیف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَلَِبقَو  َکَلَِبق  ْنَم  َّقَح  َّنِإَو  اَّلَأ 
لاملا تیب  فرصم  رد  يریگ  تخس  همجرت :

، يدرک ینامرفان  ار  شیوخ  ماما  و  يدروآ ، مشخ  هب  ار  دوخ  يادخ  یشاب ، هدرک  نانچ  رگا  هک  دنداد  نم  هب  وت  زا  یشرازگ 
هک یبارعَا  هب  هدمآ ، تسد  هب  ناشیاهنوخ  ندش  هتخیر  اب  و  هدروآ ، درگ  ناشاهبسا  اههزین و  هک  ار  ناناملـسم  تمینغ  وت  هک  دیـسر  ربخ 

. یشخبیم دندیزگرب ، ار  وت  و  دناوت ، نادنواشیوخ 
هدیدرگ کبـس  وت  تلزنم  و  هدش ، راوخ  نم  دزن  رد  دشاب ، تسرد  شرازگ  نیا  رگا  دیرفآ ، ار  اههدیدپ  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادخ  هب 

، یناسنا نیرتراکنایز  هک  نکن ، دابآ  نید  يدوبان  اب  ار  دوخ  يایند  و  رامشم ، کبس  ار  تراگدرورپ  قح  سپ  تسا ،
زا ار  دوخ  مهس  دنیآ و  نم  دزن  هب  دیاب  همه  تسا ، يواسم  لاملاتیب  میسقت  رد  دنتسه  وت  شیپ  ای  نم  دزن  هک  یناناملـسم  قح  شاب ، هاگآ 

. دنریگ نم 

ایند لاوما  اب  شیامزآ 

هراشا

هغالبلاجهن هبطخ 143 
( ءاقستسالا یف  )

هبطخ 143 همجرت :
( ناراب ياعد  مسارم  رد  ینارنخس  )

ناسنإلا ۀمدخ  یف  نوکلا 

َالَو ْمُْکَیلِإ ، ًۀَْـفلُز  َالَو  ْمَُکل ، ًاعُّجََوت  اَمِِهتَکَرَِبب  ْمَُکل  ِناَدوَُجت  اَتَحَبْـصَأ  اَمَو  ْمُکِّبَِرل ، ِناَتَعیِطُم  ْمُکُّلُِظت ، ِیتَّلا  َءاَمَّسلاَو  ْمُکُّلُِقت ، ِیتَّلا  َضْرَْألا  َّنِإَو  َالَأ 
. اَتَماَقَف ْمُکِِحلاَصَم  ِدوُدُح  یَلَع  اَتَمِیقُأَو  اَتَعاَطَأَف ، ْمُکِِعفاَنَِمب  اَتَِرمُأ  ْنِکلَو  ْمُْکنِم ، ِِهناَوُجَْرت  ٍْریَِخل 
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ناسنا يارب  شنیرفآ  ماظن  همجرت :
هب ود  نآ  تکرب  و  دنراگدورپ ، رادربنامرف  دنارتسگیم ، هیاس  امش  رب  هک  ینامسآ  و  دربیم ، دوخ  تشپ  رب  ار  امش  هک  ینیمز  دیشاب ، هاگآ 

عفانم ندناسر  رومأم  ود ، نآ  هکلب  دنراد ، امـش  زا  هک  تسا  يریخ  دـیما  هب  هن  و  امـش ، هب  ندـش  کیدزن  يارب  ای  يزوسلد  يور  زا  هن  امش 
. دندرک نینچ  دننک و  مایق  امش  حلاصم  يارب  هک  دش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  دندرک ، تعاطا  ار  ادخ  رماوا  و  دنشابیم ، امش 

ناحتمالا نم  ۀیاغلا 

ُرَّکَذَـتَیَو ٌِعْلقُم ، َِعْلُقیَو  ٌِبئاَت ، َبُوتَِیل  ِتاَْریَْخلا ، ِِنئاَزَخ  ِقاَلْغِإَو  ِتاَکَرَْبلا ، ِْسبَحَو  ِتاَرَمثَّلا ، ِصْقَِنب  ِۀَـئِّیَّسلا  ِلاَمْعَْألا  َدـْنِع  ُهَداَـبِع  ِیلَْتبَی  َهَّللا  َّنِإ 
َناَک ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  : » ُهَناَْحبُـس َلاَقَف  ِْقلَْخلا ، ِۀَمْحَرَو  ِقْزِّرلا  ِروُرُدـِل  ًابَبَـس  َراَفِْغتْـسِْإلا  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَـقَو  ٌرِجَدُْزم . َرِجَدْزَیَو  ٌرِّکَذَـتُم ،

«. ًاراَْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْمیَو  ًاراَرْدِم . ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ .
! ُهَتَِّینَم َرَدَابَو  ُهَتَئیِطَخ ، َلاَقَتْساَو  ُهََتبَْوت ، َلَبْقَتْسا  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف 

اهشیامزآ هفسلف  همجرت :
شیاـمزآ تاریخ ، ياـهجنگ  رَد  نتـسب  و  تاـکرب ، لوزن  زا  يریگولج  و  اـههویم ، دوـبمک  اـب  دـنراکهانگ ، هک  ار  دوـخ  ناگدـنب  دـنوادخ 

ار ینامرفان  هار  هدنرادزاب ، و  دریگ ، دنپ  هدنریگ ، دنپ  و  دنکب ، تیـصعم  زا  لد  راکهانگ ، و  ددرگزاب ، ياهدننکهبوت  هک  نآ  يارب  دـنکیم ،
داد رارق  ناگدیرفآ  تمحر  بجوم  و  يزور ، نتخیرورف  یمئاد  هلیسو  ار  نتساوخ  شزرمآ  رافغتسا و  ادخ  انامه  و  ددنبب ، ادخ  ناگدنب  رب 

لاوما شـشخب  اب  و  درابیم ، ورف  امـش  رب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  تاکرب  تسا ، هدـنزرمآ  هک  دـیهاوخب ، شزرمآ  دوخ  راـگدورپ  زا  : » دومرف و 
سک نآ  رب  ادخ  تمحر  سپ  [ 225 «. ] دراذگیم امش  رایتخا  رد  بآرپ  ياهرهن  اهناتسغاب و  و  دهدیم ، يرای  ار  امـش  نادنزرف ، ناوارف و 

. ددرگ حالصا  دسرارف ، وا  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  و  دبلط ، شزوپ  دوخ  ناهانگ  زا  و  دور ، هبوت  لابقتسا  هب  هک 

ثیغلا لوزنل  ءاعدلا 

َنیِِفئاَخَو َِکتَمِْعن ، َلْضَف  َنیِجاَرَو  َِکتَمْحَر ، ِیف  َنِیبِغاَر  ِناَْدلِْولاَو ، ِِمئاَهَْبلا  ِجیِجَع  َدَْعبَو  ِناَنْکَْألاَو ، ِراَتْـسَْألا  ِتَْحت  ْنِم  َْکَیلِإ  اَنْجَرَخ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
. َِکتَمِْقنَو َِکباَذَع  ْنِم 

. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  اَّنِم ؛» ُءاَهَفُّسلا  َلَعَف  اَِمب  اَنْذِخاَُؤت  َالَو  ، » َنِینِّسلِاب اَنِْکلُْهت  َالَو  َنیِِطناَْقلا ، َنِم  اَْنلَعَْجت  َالَو  َکَْثیَغ  اَنِقْساَف  َّمُهَّللا 
ُِبلاَطَْملا اَْنتَیْعَأَو  ُۀـَبِدْجُمْلا ، ُطِحاَقَْملا  اَْنتَءاَجَأَو  ُةَرْعَْولا ، ُِقیاَضَْملا  اَْنتَأَْجلَأ  َنیِح  َْکیَلَع ، یَفْخَی  اـَل  اَـم  َکـَْیلِإ  وُکْـشَن  َکـَْیلِإ  اَـنْجَرَخ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

. ُۀَبِعْصَتْسُْملا ُنَتِْفلا  اَْنیَلَع  ْتَمَحاََلتَو  ُةَرِّسَعَتُْملا ،
. اَِنلاَمْعَِأب اَنَِسیاَُقت  َالَو  اَِنبُونُِذب ، اَنَبِطاَُخت  َالَو  َنیِمِجاَو . اَنَِبْلقَت  َالَو  َنِیِبئاَخ ، اَنَّدَُرت  اَّلَأ  َُکلَأْسَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

، َتاَم ْدَق  اَم  اَِهب  ِییُْحتَو  َتاَف ، ْدَق  اَم  اَِهب  ُِتْبُنت  ًۀَبِـشْعُم ، ًۀَـیِوْرَم  ًۀَِـعقاَن  اَیْقُـس  اَنِقْـساَو  َکَتَمْحَرَو ؛ َکَقْزِرَو  َکَتَکََربَو ، َکَْثیَغ  اَْنیَلَع  ْرُْـشنا  َّمُهَّللا 
«. ٌریِدَق ُءاَشَت  اَم  یَلَع  َکَّنِإ  « ؛ َراَعْسَْألا ُصِخُْرتَو  َراَجْشَْألا ، ُقِرْوَتْسَتَو  َناَنُْطْبلا ، ُلیُِستَو  َناَعیِْقلا ، اَِهب  يِوُْرت  یَنَتْجُمْلا ، َةَرِیثَک  اَیَْحلا ، َۀَِعفاَن 

ناراب بلط  شیاین  همجرت :
نوریب وت  يوس  هب  هنـسرگ ، ناـکدوک  شارخلدهیرگ  و  هنـشت ، تاـناویح  هلاـن  ندینـش  زا  سپ  اـهرداچ  ریز  و  اـههناخ ، زا  اـم  ادـنوادخراب !

و رابب ، ام  رب  ار  تناراب  ادنوادخراب ! میکانسرت . وت  ماقتنا  باذع و  زا  و  میراودیما ، ار  وت  تمعن  لضف و  و  قاتـشم ، ار  وت  تمحر  و  میدمآ ،
باذـع هب  ار  ام  دـناهداد  ماجنا  ام  نادرخیب  هک  یتشز  لامعا  اب  و  امرفم ، دوبان  ار  ام  یطحق  یلاسکـشخ و  اـب  و  نادرگمرب ! سویأـم  ار  اـم 

تسین و ناهنپ  وت  رب  هک  مینک  تیاکـش  ییاهزیچ  زا  میدـمآ  وت  يوس  هب  ادـنوادخ ! راب  اهنابرهم .! نیرتنابرهم  يا  نادرگم ، ـالتبم  شیوخ 
ام تخس  ياهدمآشیپ  و  هدروآ ، هوتس  هب  ار  ام  یطحق  یلاسکـشخ و  هدرک و  هراچیب  ار  ام  اسرفتقاط  ياهیتخـس  هک  تسا  یماگنه  نیا 
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هودنا اب  و  ینادرگمرب ، دیمون  ار  ام  میهاوخیم  وت  زا  ادنوادخ ! راب  تساهدناسر . ام  ناوختـسا  هب  دراک  راوشد  ياههنتف  و  هتخاس ، ناوتان  ار 
! ادـنوادخ یهدـن . رارق  ام  رفیک  سایقم  ار  ام  تشز  لامعا  و  یـشکن ، ناـمخر  هب  ار  ناـمناهانگ  و  یتسرفن ، زاـب  ناـمیاههناخ  هب  ینارگن  و 

امرف باریـس  یناراب  زا  ار  ام  و  ناسرب ، ام  هب  ار  تتمحر  يزور و  و  نارتسگب ، ام  رب  ار  شیوخ  تکرب  و  راـبب ، اـم  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراـب 
، دنادرگ هدنز  تسا  هدرم  هچ  نآ  و  دـنایورب ، هرابود  هدـش  کشخ  هچ  نآ  هک  دـشاب ، ناهایگ  هدـننایور  هدـننک و  باریـس  دـنمدوس و  هک 
، دوش يراج  لیس  نانوچ  اههناخدور ، اههّرد و  رد  و  باریـس ، ار  اههوک  اههپت و  هک  ناوارف ، ناهایگ  هدننایور  تعفنمرپ ، رایـسب  هک  یناراب 

. ییاناوت یهاوخ  هک  زیچ  ره  رب  وت  انامه  دروآ ، نییاپ  ار  ینارگ  خرن  دیامن . گربرپ  ار  ناتخرد 

یقرواپ

هدمآ مهارف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  نوماریپ  باتک  دلج ، رازه  کی  رد  ناونع  دودح 700  زا  یتاقیقحت  شیف  نارازه  نونکات  [ 1]
. تسا

. فلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  ، 175 هبطخ 6 : [ 2]
. ۀَّنَْجلا ِیف  ُُهتَعیِش  َو  اذه  لاق : و  (ع ) ٍِّیلَع یِلا  (ص ) هَّللا َلوُسَر  َرَظَن  س :)  ) همطاف تلاق  ةّدوملا ص 40 ، عیبانی  [ 3]

. فلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   45 همان 5 : [ 4]
. فلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   209 هبطخ 3 : [ 5]
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 41 : [ 6]
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 79 : [ 7]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 126 : [ 8]
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   51 همان 3 : [ 9]

هیآ 10 و 11. حون  [ 10]
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   143 هبطخ 3 : [ 11]
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 390  [ 12]

: دیوگیم يوسنارف  یعامتجا  فوسلیف  ( 1760  - 1825  ) نومیس نس  [ 13]
، تراجت زا  ای  یفرـصم  يالاک  هب  ماخ  ّداوم  لیدـبت  هار  زا  یـصخش  هیامرـس  شیازفا  دـیلوت و  زا  ناروهشیپ  ناناگرزاب و  یتاـقبط  نادـجو  »

. دنراد فالتخا  مکاح  هقبط  اب  تهج  نیا  زا  نانآ  دوشیم و  یشان 
ور نیا  زا  دنرتسگیم . هّدام  رب  ار  دوخ  هطلـس  نارَوهشیپ ، ناناگرزاب و  یلو  دننکیم ، لامعإ  اهناسنا  رب  ار  دوخ  تردـق  مکاح ، هقبط  اریز 
ّرش هار  مئاد  دنوشیم و  ّطلسم  اهناسنا  رب  اهنآ  فالخرب  دزیخیمنرب ، داسف  ّرش و  ناشدوجو  زا  هک  تسناد  بلط  حلُـص  هقبط  دیاب  ار  نانیا 

(. هّیعامتجإلا ص 47 تاقبطلا  .« ) دنیامیپیم ار  یئوجهطلس  و 
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 95 : [ 14]

ص4. ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 15]
ص75. ج5 ، یفاک ، عورف  [ 16]

ص7. ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  ج5 ص149 ؛ نامه ، [ 17]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 97 : [ 18]
همان 3. هغالبلا ، جهن  [ 19]
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راونالاراحب ج47 ص59. و -  ج12 ص311 -  هعیّشلا ، لئاسو  و -  ج7 ص13 -  بیذهت ، و -  ج5 ص161 -  یفاک ، عورف  [ 20]
.12 ثیدح ص5 ، ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 21]

هک تشاد  هبعش  ود  رس و  ود  ترضح  هنایزات  نوچ  هکت ، ود  هقش و  ود  ینعی  هبیبس » : » هک تسا  هدمآ  ج5 ص151  یفاک ، هیشاح  رد  [ 22]
. دنتفگیم هبیبس  نآ  هب 

. تسا هدرک  لقن  توافت  یمک  هب  ار  تیاور  سلجم 75  یلاما  رد  قودص  ص283 ؛ ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  ج5 ص151 ؛ یفاک ، عورف  [ 23]
قودص ج1 ص189. لاصخ  و -  ج1 ص109 -  تاراغ ، [ 24]

فلح نم  سدقت  یلاعت ال  هَّللا  ناف  فلحلا  نع  اوفک  ۀقدصلاب و  مکنامیا  اوبوشف  نامیالا  اهرضحت  هذه  مکقاوسأ  ّنا  راجتلا ! رشعم  ای  [ 25]
ثیدح 183. ص538 ، ج2 ، مالسالا ، مئاعد  ًابذاک » همساب 

ص152. ج5 ، یفاک ، عورف  [ 26]
.93 ثیدح ص38  ج4 ، لامعلازنک ، [ 27]

ص112. ج1 ، تاراغلا ، [ 28]
زومرج شردـپ  زا  زومرج » نب  رحبا   » زا ار  ثیدـح  نیمه  ریظن  باعیتسا »  » رد یکلاـم  ربلادـبع  نبا  ص289 ؛ ج1 ، هیرادـالا ، بیتارتلا  [ 29]

(. ص 48 ج3 ، هباصا ، هیشاح  رد  باعیتسا ، . ) تسا هدرک  لقن 
ص219. ج1 ، همغلا ، فشک  [ 30]

هیآ 83. صصق ، هروس  [ 31]
ص624. ج2 ، هباحصلا ، ةایح  ص216 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  ص5 ؛ ج8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص160 ؛ ج15 ، لامعلازنک ، [ 32]

ص472؛ ج2 ، لئاسولا ، كردتـسم  ص42 ؛ رطاوخلا ، هیبـنت  و 537 ؛ ص536  ج2 ، راربـالا ، عیبر  و56 ؛ ص55  ج2 ، فرطتـسملا ، [ 33]
ص116 و117. صاوخلا ، ةرکذت  ص103 ؛ یسابعلا ، رصعلا  یف  فانصالا 

ص332. ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 34]
هلئسم 1567. ص573 ، ج7 ، مزح ، نبا  یلحملا  [ 35]
هلئسم 1567. ص573 ، ج7 ، مزح ، نبا  یلحملا  [ 36]

ص135. ج1 ، يدروام ، یضاقلا  بدا  زا : لقن  هب  ص70  یمالسالا ، خیراتلا  ۀعیرشلا و  یف  مکحلا  ماظن  [ 37]
. تسا هاگراب »  » هملک نیا  یسراف  هژاو  هرصب . رد  تسا  یلحم  مان  [ 38]

ص272. قاقتشالا ، [ 39]
ص35. ج5 ، ةداعسلاجهن ، ص532 و533 ؛ ج2 ، مالسالا ، مئاعد  [ 40]

ص81. هیبرعلا ، ةراضحلا  خیرات  یف  لخدملا  زا  لقن  هب  ص408 ؛ اهروطت ، اهتأشن و  هیمالسلا ، مظنلا  باتک : هیشاح  [ 41]
ص52. یلماع ، یضترم  رفعج  هیمالسالا ، ۀلودلا  لظ  یف  قوسلا  [ 42]

ص175. ج3 ، نایعلا ، تایفو  ص272 ؛ قاقتشالا ، [ 43]
ص35 و38. ج5 ، هداعسلاجهن ، ص532 و533 ؛ ج2 ، مالسالا ، مئاعد  ص207 ؛ ج3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 44]

ص203. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 45]
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 81 : [ 46]

هیآ 61. دوه  هروس  [ 47]
هعیّشلا ج 12 ص 195. لئاسو  [ 48]
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ص216. ج13 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 49]
ص91. ج23 ، راونالاراحب ، [ 50]

هبطخ 167. هغالبلاجهن ، [ 51]
ص43. ج41 ، راونلاراحب ، ص74 ؛ ج5 ، یفاک ، عورف  [ 52]

ج13 ص303. هعیشلا ، لئاسو  ص543 ؛ ج7 ، یفاک ، عورف  [ 53]
. تسا نم  کی  ًابیرقت  عاص  ره  عاص و  تصش  قَسَو : [ 54]

ج1 ص323. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص33 ؛ ج61 ، راونالاراحب ، [ 55]
ص49. ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 56]

یفاک ج5 ص150. عورف  [ 57]
هیآ 34. هبوت  هروس  [ 58]

صصق 77. [ 59]
. ٍِملْسُِمب َْسیَلَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ْنیِملْسُْمَلل  اَی  يداَُنی  ًالُجَر  َعِمَس  ْنَم  [ 60]

هیآ 27. دیدح  هروس  [ 61]
راونالاراحب و -  یشایع ج 1 ص 120 -  ریسفت  و -  قودص ج 1 ص 162 -  خیـش  لاصخ  و -  هبعش ص 214 -  نبا  لوقعلا  فحت  [ 62]

راربالا ج 1 ص 362. عیبر  و -  ج 72 ص 25 - 
. ّفلؤمسرهفملا مجعم  هغالبلاجهن   209 هبطخ 1 : [ 63]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هبطخ 209  هغالبلاجهن  [ 64]
هیآ 29. ءارسا  هروس  [ 65]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 24  [ 66]
 - و ص 116 -  جراونـالاراحب 41  و -  ص 110 -  بوشآرهـش ج 2  نبا  بقاـنم  و -  یفنح -  فـشک  هیوضترم ص 356 ، بقاـنم  [ 67]
 - و ۀعیـشلاۀقیدح ص 324 -  و -  یفاوـلا ج 2 ص 81 -  و -  مارو ج 2 ص 3 -  هعوـمجم  و -  یسوط ج 10 ص 151 -  خیش  بیذهت 

رهاوجلا ص 306. ۀنیزخ 
دیدحلا ج 11 ص 207. یبا  نبا  حرش  و -  سلجم 90 -  قودص  یلاما  باتک  [ 68]

. هلداجم هروس  هیآ 22  [ 69]
. ّفلوم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 315  [ 70]

رهاوجلا ص 306. ۀنیزخ  و -  بوشآ ج 2 ص 110 -  رهش  نبا  بقانم  [ 71]
تاراغلا ج1 ص67. [ 72]

. دشاب تسرد  دناوتیمن  ًانیقی  هک  دوب  هظعوم  نتم  لصا  رد  هنّیب »  » هملک هیآ 83 و  زا  یشخب  فارعالا ، هروس  [ 73]
. تسا هدمآ  لایکم )  ) لیِک ياج  هب  هیآ  نیا  رد  تسا و  هیآ 87  دوه  هروس  هب  طوبرم  دعب  هب  تمسق  نیا  زا  [ 74]

ياراد گنر و  خرـس  يرطق  ياـهدُرب  دیـشوپیم و  يرِطق  هماـج  مالـسلا  هیلعیلع  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا و  اـبع  زا  یعون  هّیرِطق : [ 75]
فاقو دـندومن  فیفخت  ار  هملک  سپ  تسا ، رَطَق  هب  بوسنم  اهدرب  نیا  تسا و  يربز  تنوشخ و  نآ  رد  مه  یکدـنا  تسا و  راگن  شقن و 

. تسا يرَطَق  لصا  يرِطق و  دنا  هتفگ  دناهداد و  هرسک  تبسن  رطاخ  هب  ار 
. ابع نهاریپ و  سابل ، ششوپ ، ینعی  رازإ  [ 76]
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. دوب هتفر  وا  ندید  هب  ماما  هک  دوب  رذنم  نب  نامعن  رصق  قنروخ  ۀّمغلا  فشک  زا  راونالاراحب ج 40 ص 334 ، [ 77]
هب نیع  هک  يرزین  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنوی  دوب . مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  هب  ّقلعتم  یتعارز  نیمز  ود  هَِغبیَُغب  رَْزیَن و  نیَع  [ 78]

رطاخ هب  ار  وا  دوب و  هدیرخ  هّکم  رد  يرجات  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلعیلع  دوب . یـشاجن  دنزرف  مالـسلا و  هیلعیلع  نامالغ  زا  تسا  بوسنم  وا 
. درک دازآ  دوب ، هداد  ماجنا  رجاهم  ناناملسم  اب  وا  ردپ  هک  ییاهراک  شاداپ 

هبو دش  ناملسم  یکچوک  رد  وا  تسا . حیحص  نیا  تسا و  یـشاجن  دالوأ  زا  وا  هک  دنا  هتفگ  و  دوب . مجع  كولم  نادنزرف  زا  رزینوبا  [ 79]
مالسلا و اهیلعهمطاف  ترضح  هب  تفر  ایند  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  نوچ  دروآ و  نامیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخلوسر 

. دروآ يور  مالسلا  مهیلعشنادنزرف 
تاراغلا ج 1 ص 55. [ 80]

ماشهنبا ج3 ص603. هریس  يربط و  خیراتزا  لقن  بوشآرهش ج2ص110  نبا  بقانم  [ 81]
راونالا ج 9 راحب  و -  بوشآرهش ج 2 ص 108 -  نبا  بقانم  و -  ۀعیشلا ج 18 ص 521 -  لئاسو  و -  بیذهت ج 10 ص 151 -  [ 82]

ص 503.
. دودحلا یف  تادایّزلا  باب  ثیدح 606  بیذهت ج 10 ص 151  و -  رطاوخلا -  هیبنت  باتک  زا  راونالا ج 40 ص 338  راحب  [ 83]

. ّفلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 40  [ 84]
یفاک ج 2 ص 110. هضور  و -  همغلا ج 2 ص 113 -  فشک  و -  ّفلؤم -  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 41  [ 85]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 29  [ 86]
. دوب سیق  نب  ثعشا  هک  دنتشون  [ 87]

. ّفلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 224  [ 88]
یفاولا ج3 ص20. [ 89]

یئوخ ج4 ص240. هغالبلاجهن  حرش  [ 90]
. ّفلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 3  هغالبلا  جهن  [ 91]

نب هّللادبع  نارود  رد  لاس  هس  اّما  دـنام ، یقاب  دوخ  ماقم  رد  لاس  دودـح 60  داد و  تواضق  بصنم  ثراح  نب  حیرـش  هب  مّود  هفیلخ  [ 92]
یئاتـسور هب  ار  وا  ماما  هک  دـش  بکترم  یفالخ  ماما  تموکح  نارود  رد  داد ، افعتـسا  جاّـجح  ناـمز  رد  تفرگ و  هراـنک  تواـضق  زا  ریبز 

. دنادرگزاب هفوک  هب  هرابود  درک و  دیعبت  هنیدم  فارطا 
. ّفلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 45  [ 93]

یفاک ص 124. هضور  و -  دیدحلا ج7 ص37 و 38 -  یبا  نبا  حرش  [ 94]
یفقث ص31 و 33. تاراغلا  [ 95]
یفقث ص34 و 35. تاراغلا  [ 96]

. تسا مرگ  ولیک  ریس و 384   800 دودح 28 : [ 97]
(. دنتسنادیم قاحسا  دنزرف  ار  اهیناریا  لیعامسا و  نادنزرف  زا  ار  دوخ  اهبرع   ) یفقث ص 46 تاراغلا  [ 98]

ثیدح 12. هعیشلا ج 12ص5  لئاسو  [ 99]
مالسالا ج2 ص 538. مئاعد  [ 100]

یفاک ج5 ص152. عورف  [ 101]
 - و لئاسولاكردتـسم ج2 ص472 -  و -  رطاوخلاهیبـنت ص42 -  و -  راربـالاعیبر ج2 ص536 -  و -  فرطتسملا ج2 ص55 -  [ 102]
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صاوخلا ص116 و77. ةرکذت 
هعیشلالئاسو ج16 ص332. [ 103]

(. تشاد نامز  نآ  رد  ار  تیربک  شقن  هک  نآ  لاثما  قامخچ و  گنس  دننام  ندرک ، شتآ  لئاسو   ) جمزح 7ص 573 نبا  یلحملا  [ 104]
مزح ج7ص 573. نبیّلحملا  [ 105]

ج9 ص394. یئوخ ، هغالبلاجهن  حرش  [ 106]
هباصا ج3 ص48. هیشاح  رد  باعیتسا  و -  هیرادالا ج1 ص289 -  بیتارت  [ 107]

هیآ 83. صصق ، هروس  [ 108]
ۀباحصلا ج2 ص 624 ةایح  و -  صاوخلا ص 216 -  ةرکذت  و -  ۀیاهنلا ج 8ص 5 -  ۀیادبلا و  و -  لامعلازنک ج 15 ص 160 -  [ 109]

تاراغلا ج 1 ص 114 و 111. و -  - 
لئاسولا ج 3 ص 207. كردتسم  [ 110]

مالسالا ج 2ص 36. مئاعد  [ 111]
سلجمقودص 75. یلاما  و -  هعیشلالئاسو ج12 ص283 -  و -  یفاکعورف ج5ص151 -  [ 112]

ةداعسلا جهن  و -  مالسالا ج2ص 532 -  مئاعد  و -  يدروام ج 1ص135 -  یضاقلا  بدا  و -  هعیرشلا ص 70 -  یف  مکحلا  ماظن  [ 113]
یمالسالا ص 408. مظن  و -  یسابعلارصعلا ص 61 و 183 -  یف  فانصالا  و -  ج5 ص 35 - 

. دنتسه یمومع  عماجم  رد  یمالسا  تانوئش  تیاعر  هب  فّظوم  هدرک و  لوبق  ار  یمالسا  روشک  ّتیعبات  هک  يراّفُک  [ 114]
ص 52. یلماع ، یضترم  رفعج  هّیمالسالا ، ۀلوّدلا  ّلِظ  یف  قوّسلا  [ 115]

ج 3 ص 175. نایعالا ، تایفو  ص 272 ؛ قاقتشالا ، [ 116]
ج 5 ص 35 و 38. هداعسلا ، جهن  و -  ج 2 ص 532 و 533 - ، مالسالا ، مئاعد  و -  ج 3 ص 207 -  لئاسولا ، كردتسم  [ 117]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعملا   224 هبطخ 8 : هغالبلاجهن  [ 118]
یقهیب ج 6 ص 151. ننس  [ 119]

تاراغلا ج1. و -  راونالاراحب ج 8 -  و -  بوشآرهش ج 1ص 366 -  نبا  بقانم  و -  هّمغلا ج 1ص 219 -  فشک  [ 120]
هعیشلا ج18 ص151. لئاسو  و  یفاک ج5 ص188 ، لوصا  [ 121]

. یملید بولقلا . داشرا  [ 122]
یئوخ ج9 ص394. هغالبلاجهن  حرش  [ 123]

خیراوتلا ج 2 ص 33. خسان  [ 124]
. دوب سیق  نب  ثعشا  هک  دنتشون  [ 125]

و یّطخ : هقرو 230  يرـشخمز  راربـالاعیبر  يزوـج ص155 و  نبا  ءایلوالاةرکذـت  قودـصیلاما ص369 و  هغالبلاجـهن خ224 و  [ 126]
بوشآ ج2 ص109. رهشنبا  بقانم 

ص 544. يربط ج 3 ، خیرات  و -  بهذلا ج 2ص 380 -  جورم  و -  مالسلا ج 1ص 189 -  هیلعنینمؤملاریما  خیراوتلا  خسان  [ 127]
. دوب سیق  نب  ثعشا  هک  دنتشون  [ 128]

 - و ص245 -   219 مالک دــیدحلایبانبا ج11  هغالبلاجــهن  حرــش  و -  فـلؤم -  سرهفملا  مـجعم  هغالبلاجــهن  هــبطخ 224  [ 129]
مالک 219. هدبع ج2  حرش  و -  مالسالاضیف ج2 ص704 - 

ّقحلا ج 8 ص 542. قاقحا  و -  ۀباغلاُدسا ج 3 ص 433 -  و -  راونالاراحب ج 41 ص 113 -  [ 130]
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هّینامعن ص 226. راونا  [ 131]
. هعیشلا لئاسو  [ 132]

تاراغلا ج 2 ص 452. و -  مالسالا ج 1 ص 252 -  مئاعد  [ 133]
همان 5 و -  محازم -  نب  رصن  نیّفص ، باتک  و -  ۀسایّسلا ج 2 ص 91 - ، ۀمامالا و  و -  ّهبر -  دبع  نبا  دیرفلا ج 3 ص 104 ، دقع  [ 134]

. ّفلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن 
دیدحلا ج 15 ص 139. یبا  نبا  حرش  و -  يرذالب -  فارشالا ص 169 : باسنا  [ 135]

 - و فارــشالا ص162 -  باـسنا  و -  حـضاو ج2 ص193 -  نـبا  خــیرات  و -  فـّلؤم -  سرهفملا  مـجعم  همان 20  هغالبلاجـهن  [ 136]
یقهیب ج2 ص201. يواسملا  نساحملا و 

قادرج ج1ص 84. جروج  رشب  قوقحو  یلع  [ 137]
یفاک ج 1ص 370. عورف  [ 138]
راونالاراحب ج 23 ص 19. [ 139]

هیقفلا ص 353. هرضحیال  نم  [ 140]
هیآ 36. ۀمایق ، هروس  [ 141]
نارکیب ص 37. ملع  [ 142]

مالسالا ص372. ءانغلا و  و -  بابّللا -  بل  [ 143]
دیدحلا ص10. یبا  نبا  حرش  و -  راحبلا ج 1 ص 413 -  ۀنیفس  [ 144]

سلجم 47. قودص  یلاما  و -  یبقعلا ص 49 -  رئاخذ  [ 145]
. مهن لصف  باب 13 ، نیقّتملا  ۀیلح  [ 146]

دیدحلا ج6 ص217. یبا  نبا  حرش  و -  یعفاش ص 438 -  یلزاغم  نبا  بقانم  [ 147]
خیش داشرا  و -  ماّرو ص 9 -  هعوـمجم  و -  راونـالاراحب ج 40 ص 328 - ، و -  ّفلؤم -  سرهفملامجعم  هبطخ 33  هغالبلا  جهن  [ 148]

بوشآ ج 2 ص 101. رهش  نبا  بقانم  و -  دیفم ص 118 - 
. ریبعت رد  يرصتخم  فالتخا  اب  راونالاراحب ج40 ص325 ، و -  هعاربلا ج17 ص85 -  جاهنم  [ 149]

هعیشلا ج 11 ص 83. لئاسو  [ 150]

هعیشلا ج 11 ص 79. لئاسو  [ 151]
(. هدش لقن  ثیدح   3 هّصاخ هّماع و  قیرط  زا  هک   ) ماصخلاۀیافک ص635 [ 152]

هدازدامع ص 445. مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  یناگدنز  [ 153]
تاراغلا ج ص 55. [ 154]

هیآ 55. هدئام  هروس  [ 155]
نایبلا ج 3. عمجم  و -  بوشآرهش ج3 ص3 -  نبا  بقانم  و -  یفطصملا -  ةراشب  [ 156]

یبقعلا ص 89. رئاخذ  و -  قودص -  یلاما  [ 157]
ۀمغلا ج1 ص473. فشک  و -  راونالاراحب ج43 ص143 -  [ 158]

قودص ص 169. خیش  یلاما  [ 159]
راونالاراحب ج40 ص321 و ج41 ص107 ح12. [ 160]
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یسوط ص 257. خیش  یلامأ  [ 161]
بقانم ج1 ص323. و -  راونالاراحب ج4 ص43 -  و -  یفاک ج5 ص74 -  عورف  [ 162]

هیآ 8 و 9. ناسنا  هروس  [ 163]
هیآ 55. هدئام  هروس  [ 164]

راونالاراحب ج41 ص37. [ 165]

راونالاراحب ج41 ص40. [ 166]
راونالاراحب ج41 ص43. و -  بوشآرهش ص346 -  نبا  بقانم  [ 167]

(. دیدحلایبانبا  ) هغالبلاجهن ج1 ص22 حرش  [ 168]
(. دیدحلایبانبا  ) هغالبلاجهن ج1 ص22 حرش  [ 169]

يوضترم ص 377. بقانم  [ 170]
هیآ 20. فاقحا  هروس  [ 171]

هنومن ج 1 ص 348. و  َدبک ، هدام  راحبلا ج 2  ۀنیفس  [ 172]
یفاک ج 4 ص 39. عورف  [ 173]

راحبلا ج 1. ۀنیفس  و -  بوشآ ج 2 ص 87 -  رهش  نبا  بقانم  و -  راونالاراحب ج 41 ص 69 -  [ 174]
دیفم ص 13. خیش  داشرا  [ 175]

. بلاطملا ررد  و -  یبوط ص 407 -  هرجش  [ 176]
راونالاراحب ج 41 ص 52. [ 177]
راونالاراحب ج 41 ص 49. [ 178]

ص 514. میدق )  ) دلج 9 راونالاراحب  و -  هیآ 9 -  رشح  هروس  [ 179]
36 ص59. جو 41 ص34  جو فالتخا  كدنا  اب  راونالاراحب ج41 ص28 ، [ 180]

هّمغلا ج 1 ص 469. فشک  و -  یبقعلارئاخذ -  [ 181]
هیآ 274. هرقب ، هروس  [ 182]

بلاطلا ص 250. ۀیافک  و -  یلزاغم ص 280 -  نبا  بقانم  [ 183]
راونالاراحب ج 41 ص 49. [ 184]

زجاعملا ص 15. هنیدم  و -  راونالاراحب ج 41 ص 44 -  [ 185]
يولع ص 279. راونا  [ 186]
يولع ص 279. راونا  [ 187]

هعیشلا ج12 ح1. لئاسو  و -  یفاک ج5 ص74 ح2 -  لوصا  [ 188]
هیقفلا ج 11 ص 172. هرضحیال  نم  حرش  [ 189]

ۀّمئالا ج 1 ص 321. ریس  دّربم ، هملک  باقلالا ، ینکلا و  [ 190]
راربالا ج 1 ص 370. ۀیلح  [ 191]
راربالا ج 1 ص 380. ۀیلح  [ 192]
راربالا ج 1 ص 350. ۀیلح  [ 193]
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خیراوتلا ج 2 ص 34. خسان  [ 194]
راحبلا ج 1 ص 601. ۀنیفس  [ 195]

هیآ 18. هبوت  هروس  [ 196]
بوشآ ج 2 ص 123. رهش  نبا  بقانم  [ 197]

رورّسلا ج2 ص279. جاهنم  و  یعاّدلاةّدع ، [ 198]
هعیّشلا ج17 ص37. لئاسو  و -  یفاک ج5 ص74 -  [ 199]

. دراد دوجو  هنیدم  رد  هرجش  دجسم  یکیدزن  رد  هک  یلع  ترضح  ياههاچ  ینعی : یلع ، رابآ  هاچ ، ینعی : رئب ، عمج ، رابآ  [ 200]
بوشآ ج2 ص123. رهشنبا  بقانم  و -  هیقفلا ج3 ص367 -  هرضحَیال  نم  و -  هعیّشلا ج17 ص23 -  ُلئاسو  [ 201]

هعیشلا ج17 ص41. لئاسو  و -  دانسَألا ص55 -  برق  [ 202]
. دوب یحیسم  نّویناحور  مان  بهار  [ 203]

خیراوتلا ج 2 ص 33. خسان  [ 204]
یبوقعی ج 2 ص 203. خیرات  [ 205]

هعیشلا ج 13 ص 303. لئاسو  و -  یفاک ج 7 ص 543 -  عورف  [ 206]
. یناملآ رگیاژ  فلدور  ریشمش ، ملع و  دنوادخ  [ 207]

گرزب ج2 ص161. بالقنا  يربکلاۀنتفلا ، همجرت  [ 208]
ریشمشو ص 85. ملع  دنوادخ  [ 209]

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 224  [ 210]
یقهیب ج 6 ص 151. ننس  [ 211]

ثیدح 138. یمق ص 91  ایاضقلا ، بیاجع  [ 212]
. دادیم ماجنا  ار  ینونک  تسپ  هرادا  راک  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسپ  دصاق و  نارس ، همان  رب ، همان  کیپ ، ینعم  هب  هناخراپاچ  [ 213]

هعیشلا ج 13 ص 216. لئاسو  [ 214]
بوشآ ج 1 ص 323. رهش  نبا  بقانم  و -  راونالاراحب ج 61 ص 33 -  [ 215]

راونالاراحب ج41 ص37 ح41. [ 216]
هعیشلا ج 13 ص 303. لئاسو  و -  یفاک ج 7 ص 543 -  عورف  [ 217]

. لیل هروس  [ 218]
راونالاراحب ج 9 ص 516. [ 219]

دّربم ص 153. لماک  دومرف . ناگراچیب  فقو  ار  رزین » وبا   » همشچ [ 220]
ثیدح 2. هعیشلا ج 12 ص 25  لئاسو  [ 221]

هعیشلا ج 12 ص 24. لئاسو  و -  ثیدح 10 -  راونالاراحب ج 103 ص 65  [ 222]
ات 167. نیتسردملا ج 2 ص 130  ملاعم  [ 223]

دـننادیم و لئاسم  نیا  زا  رتالاو  ار  سابع  نبا  نأشو  ماقم  رگید  یخربو  دـش ، هتـشون  سابع  نب  هّللادـبع  هب  همان  نیا  دنتـشون  یخرب  [ 224]
. دش هتشون  ناشیا  ردارب  هب  دنیوگیم 

هیآ 10 و 11. حون  [ 225]
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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