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یهلا ناحتما  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

باتک تاصخشم 

: رشن تاصخشم  هاوخافص  نیـسحدمحم  یهلا  ناحتما  مالـسلاهیلع  يدهم  ماما  روآدیدپ : مان  ناونع و  نیـسحدمحم  هاوخافـص  هسانـشرس :
لایر 3130: اهب 8-08-6000-964 لاــیر ؛  3130: اهب 8-08-6000-964 کــباش : ص 91  يرهاــظ : تاصخــشم  یچباــتک 1376 . نارهت 

قـالخا  ) ربـص عوضوم : یهلا  ناـحتما  عوضوم : سیونریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو 
م3288-76 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/464 ییوید : يدنب  هدر   8 فلا BP225/ص7 هرگنک : يدنب  هدر  تیودهم  عوضوم : یمالسا 

ءادها

ادیعب و هنوری  مهنا  دسر  رـس  هب  راظتنا  نیا  يزور  دیما  هب  تسا  لد  هب  هدـید  مدرم  نآ  راظتنا  رد  مدرم  هدـید  هک  رظتنم ، رظتنم  نآ  هاگـشیپ 
هب یلتبملا  رابلا  ءاقبلا و  راد  ءاعفش  ءانفلا و  راد  ءادهش  موقالا و  طارـصلا  متنا  هوبنلا  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  هجرف  لجع  مهللا  ابیرق  هارن 

و دیقح ، هدـنیاپ  مالـس  امـش  توبن  تیب  لها  یک  امـش  رب  مالـس  نولدـت  هیلع  نوعدـت و  هللا  یلا  ای  کله  مکتای  مل  نم  مکاتا و  نم  سانلا 
زا هک  ره  تفای و  تاجن  دـمآ  امـش  دزن  هک  ره  دـنوش  یم  هدومزآ  نادـب  نامدرم  یمامت  هک  یباب  و  ترخآ .... هک  ناعیفـش  و  یناهاوگ ....

مالسلا هیلع  يداه  ماما  دیوش  یم  نومنهر  شترضح  يوسب  دیناوخ و  یم  ادخ  يوس  هب  الس  ناگدنب  دیسر  تکاله  هب  دنریگ  يرود  امش 
هحفص 4]  ] هریبک هعماج  ترایز  - 

رشان نخس 

لجع رظتنم  يدهم  ترضح  دوخ  دنمورب  دنزرف  ناش  رد  یثیدح  نمض  رد  هیلع ، هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
لیجعتب ءاعدـلل  اهیف  هقفو  هتماماب و  لوقلا  یلع  لج  زع و  هللا  هتبث  نم  الا  هکلهلا  نم  اهیف  وجنی  ـال  هبیغ  نبیغیل  هللا  و  دومرف : هجرف  یلاـعت  هللا 

هک دنیزگ  یم  یتبیغ  اعطق  امتح و  مالسلا ) هیلع  يدهم  ترضح  ، ) دنگوس ادخ  هب   38 باب ). ج 2 ص 384 ، قودص ، نیدلا  لامک   ) هجرف
ترـضح  ) ناـشیا تماـما  هب  لوق  رب  ار  وا  لـج ، زع و  يادـخ  هک  سک  نآ  رگم  دـبای ، یمن  تاـجن  تکـاله  زا  سک  چـیه  تبیغ ، نیا  رد 

یلع نسحلاوبا  ماما  زا  دیوگ : یم  يوره  تلـصلاوبا  درادب . قفوم  شترـضح  جرف  لیجعت  رب  ياعد  هب  و  درادب ، تباث  مالـسلا ) هیلع  يدهم 
. دنک ءایحا  ار  ام  رما  هک  يا  هدنب  رب  دروآ  تمحر  ادخ  انرما  ییحا  ادـبع  هللا  محر  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب 
ار اـم  مـالک  ياـه  ییاـبیز  رگا  مدرم  هک  اریز  دزوماـیب ، مدرم  هب  و  دریگارف ، ار  اـم  مولع  دومرف : دوش ؟ یم  ءاـیحا  امـش  رما  هنوـگچ  متفگ :
نایعیش و درف  درف  هفیظو  هیلع ، هللا  تاولـص  نامز  ماما  هب  تفرعم   ) ثیدح 13 ص 30 ، ج 2 ، راونالاراحب ، . ) دننک یم  يوریپ  ام  زا  دننادب ،
. یلهاج گرم  وا ، گرم  تسا و  تریح  رد  یگدـنز  ناسنا  یگدـنز  دـشابن ، تفرعم  نیا  رگا  تسا . راوگرزب  هحفص 5 ]  ] نآ نارادتسود 
هک تسا  یهلا  فیلکت  نیرتالاب  شترـضح ، روهظ  هب  نیقی  و  وا ، هب  نامیا  وا ، راظتنا  هادـف ، انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  دای  تبیغ ، ناـمز  رد 
ره یهلا ، تبهوم  تمعن و  نیا  هک  تسا  مامه  ماما  نآ  هب  تفرعم  فیاظو ، نیا  همه  همدقم  تسا . هتخاس  نیعم  هعیـش  يارب  یلاعت  يادـخ 
دای هب  همـسا و  زع  یلاعت  يراب  ترـضح  زا  تناعتـسا  اب  زین  یچباتک  تاراشتنا  دوش . یم  رتشیب  وا  تینارون  ددرگ ، ناـسنا  بیـصن  رتشیب  هچ 

نارظتنم هب  هدـش ، سابتقا  مالـسلا  مهیلع  رون  نادـناخ  ینارون  ثیداحا  زا  هک  ار  یبتک  هجرف ، یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  ماـما  دوبعم ، تجح 
تقد و نیا  میراودـیما  و  میناوخ ، یم  ارف  یناروـن  تاـملک  روطـس و  نیا  رد  تقد  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  دراد . یم  میدـقت  شترـضح 
. دـهن تنم  نارظتنم  مومع  رب  شترـضح  جرف  رد  لیجعت  اـب  یلاـعت  يادـخ  و  ددرگ ، رت  صلاـخ  لـمع  رت و  هدرتسگ  ناـمیا  همدـقم  قمعت ،
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یلاعت هللا  لجع  هیلع و  مالس  هللا و  تاولص  تجح  ترضح  لوبق  دروم  باتک  نیا  رـشن  پاچ و  ناراکردنا  تسد  یمامت  شالت  میراودیما 
[7 هحفص  ] یچباتک یلع  دیس  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ  دنریگ . رارق  شترضح  ریخ  ياعد  لومشم  هدش و  عقاو  فیرشلا  هجرف 

هعیلط

تالاوئـس نیا  خساپ  هرابرد ي  دزاس ؟ یم  التبم  ءالب  هب  ار  دوخ  برقم  ناگدـنب  دـنوادخ  ارچ  تسیچ ؟ یهلا  عیرـشت  ماظن  رد  ءالتبا  ءالب و 
هتـشادنپ و تیعقاو  ار ، وخ د  ماهوا  هدرک و  هیکت  دوخ  رادـنپ  رب  ناشیا  هک  اجنآ  زا  نکیل  دـنا . هتـشون  اهباتک  هتفگ و  اهنخـس  نادنمـشیدنا 
هب هعجارم ي  هدروآرد و  ریرحت  هتشر ي  هب  ار  اهنآ  هدیـشخب و  یمظن  ار  دوخ  ینهذ  تامدقم  ساسا ، نیا  رب  و  هتـشاگنا ؛ تقیقح  ار  زاجم 
رب ار  دوخ  باوصان  هحفص 8 ]  ] ياه هشیدنا  هتفر و  اطخ  رب  دنا ، هتـشاگنا  کبـس  دوخ  رب  ار  تعیرـش  نالماح  یقیقح و  تقیرط  نابحاص 

هدومن مورحم  رون  ياه  همـشچرس  زا  ندش  باریـس  زا  ار  نامدرم  مه  دوخ و  مه  دوخ ، مهو  رب  دـنا و  هدومن  قیرزت  مدرم  ناهذا  هرکیپ ي 
، هدومن شوارت  تیالو  نامسآ  غورفرپ  ناگراتس  زا  هک  میور  یم  رون  ياه  هژاولگ  غارس  هب  عوضوم ، نیا  نییبت  حیضوت و  يارب  يراب ، دنا .
و ءایبنا ، دوعوم  لوبقم  راتشون ، نیا  هک  تسا  دیما  میریگ . یم  ددم  یحو ، ینغ  همشچرس ي  ناگدش  باریـس  زا  دوصقم ، ندناسر  يارب  و 

دالیم نیحلاصلا  هللا  دابع  یلع  مالـسلا  و  ددرگ . عقاو  ءادـفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رـصع  ماما  داهن ، كاپ  ناـکاپ  هلـالس 
مظعملا 1417 نابعـش  هام 1375 - يد  هاوخافـص  نیـسح  دمحم  نارهت -  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  همئالا  متاخ  نییـصولا و  متاخ  دوعـسم 

هحفص 9] ]

یهلا ناحتما  يدهم  ماما 

لوا

: لاق هنأ  مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  لجر ، نع  ینامیلا ، رمع  نب  میهاربا  نع  یسیع  نب  دامح  نع  دیزی ، نبا  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا  دمحم 
یتم ملعی  ـال  و  نیعلا ، یف  عقی  یتم  ملعی  لـحکلا  بحاـص  نـأل  نیعلا  یف  لـحکلا  ضیخمک  دـمحم  لآ  ۀعیـش  ۀعیـشلا  رـشعم  اـی  نصحمتل 

دق حبصیف و  انرمأ  نم  ۀعیرش  یلع  وه  یـسمی و  و  اهنم ، جرخ  دق  یـسمیف و  انرمأ  نم  ۀعیرـش  یلع  هنأ  يری  وه  مکدحأ و  حبـصیف  بهذی ،
دنهاوخ ادج  امـش  زا  امـش  ياه  صلاخان  انیقی  هلآ !-  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  لآ  نایعیـش  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اهنم . جرخ 

یم ممـشچ  زا  یک  دناد  یمن  اما  دور ، یم  هحفص 10 ]  ] مشچ رد  همرس  نامز  هچ  دناد  یم  شک  همرـس  هک  مشچ  رد  همرـس  نوچمه  دش .
زا هک  یلاح  رد  دننک ، یم  بورغ  و  دنراد . یم  رب  ماگ  ام  تیالو  زا  يریما  رب  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  حبـص  مه  امـش  ياه  صلاخان  دور .

[. 1 .] دنا هدش  جراخ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  حبص  دنیام و  تیالو  زا  يریسم  رد  ناهاگماش  سکعلاب )  ) و دنا . هتفر  نوریب  نآ 

مود

مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  نانـس ، نب  دمحم  نع  باطخلا  یبأ  نبا  نع  رفعج ، نب  دمحم  نع  هللادبع ، نب  دـحاولا  دـبع 
و هنوفرشت ، فرش  مکل  سیل  اهنم ، هدی  عضی  نیأ  رزاجلا  یلابی  یتلا ال  ۀلوزهملا  زعملاک  اونوکت  یتح  نورظتنم  نولازت  ال  لوقی : هعمـس  هنأ 
هک يزب  نوچمه  ات  دیشک  دیهاوخ  راظتنا  ردقنآ  نایعیش )  ) امش دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هحفص 11 ] . ] مکروما هیلا  نودنست  دنس  ال 

یماقم مادـک  چـیه  امـش  يارب  دریگب ! ار  فیحن  ضیرم و  زب  ياجک  هک  دـنک  یمن  قرف  باـصق  يارب  دـیوشب ، دـشاب  نداد  ناـج  لاـح  رد 
[. 2 !] دینک هیکت  وا  هب  دوخ  ياهراک  رد  هک  یهاگ  هیکت  ای  دیور و  الاب  نآ  زا  هک  دنام  دهاوخن 

موس
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الا مکیتأی  رمألا ال  اذه  نا  روصنم ! ای  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبأ  لاق  لاق : روصنم  نع  هیبأ ، نع  لضفلا ، نب  دـمحم  نع  هیبأ ، نع  یلع ، نع 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دعـسی . نم  دعـسی  و  یقـشی ، نم  یقـشی  یتح  هللا  ال و  اوصحمت ، یتح  هللا  ـال و  اوزیمت ، یتح  هللا  ـال و  ساـیا  دـعب 

بوخ و ات  هک  ادخ -  هب  مسق  هکلب -  دیوش . سویأم  تخس  هکنآ  رگم  داتفا  دهاوخن  قافتا  جرف  رما  روصنم ! يا  لقیص : روصنم  هب  باطخ 
هک هاگنآ ، ات  مسق  ادخ  هب  هکلب  هن  دیوش ، ناحتما  امش  یگمه  هکنیا  ات  مسق ، ادخ  هب  هکلب  هن ، دیوش  ادج  رگیدکی  زا  امش  دب  هحفص 12 ] ]

[. 3 .] تسا دیعس  هکنآ  ددرگ  دیعس  تسا و  یقش  هکنآ  دوش  یقش 

مراهچ

: لاق هیبا  نع  روصنم  نب  دـمحم  نع  نارجن ، یبا  نبا  نع  ناذاش ، نبا  نع  هبیتق ، نبا  نع  سیردا ، نب  دـمحأ  نع  يرفوزلا ، نع  يرئاـضغلا ،
یتح مکنیعأ  هیلا  نودمت  ام  نوکی  هللا ال  تاهیأ ال و  تاهیأ  متنأ ؟ یـش ء  يأ  یف  لاقف : انیلا  تفتلاف  ثدحتن  ۀعامج  هللا  دبع  یبا  دـنع  انک 

ام نوکی  هللا ال  ال و  سایا ، دعب  الا  مکنیعأ  هیلا  نودمت  ام  نوکی  هللا ال  ال و  اوزیمت ، یتح  مکنیعأ  هیلا  نودـمت  ام  نوکی  هللا ال  ال و  اولبرغت ،
هیلع قداص  ماما  دزن  میدوب  یهورگ  دـیوگ : لقیـص  روصنم  هحفص 13 ] . ] دعس نم  دعـسی  و  یقـش ، نم  یقـشی  یتح  مکنیعأ  هیلا  نودمت 
هچنآ مسق  ادخ  هب  هن  هن ، دیدرک ؟ یم  ثحب  رگیدکی  اب  یعوضوم  هچ  رد  دومرف : درک و  ام  هب  ور  ماما  میتفگ  یم  ثیدح  هتسشن و  مالـسلا 

هب هن  دیوش ، لابرغ  امـش  یگمه  هکنآ  ات  دتفا  یمن  قافتا  تسا ) دمحم  لآ  جرف  راظتنا  زا  هیانک   ) دیا هتخود  شیوس  هب  ار  ناتیاهمـشچ  هک 
مـسق ادخ  هب  هن ، دیوش . ادج  رگیدکی  زا  امـش  دب  بوخ و  هک  هاگنآ  ات  دوش ، یمن  عقاو  دیا  هتخود  شیوس  هب  ار  هدید  هک  هچنآ  مسق  ادخ 

، تخبدب ات  دتفین  قافتا  دیا  هتخود  مشچ  نآ  راظتنا  هب  هچنآ  مسق  ادخ  هب  هن ، دوشن ، عقاو  يدیمون  زا  دعب  زج  دیـشک  یم  ار  شراظتنا  هچنآ 
[. 4 .] دسرب تداعس  هب  تخبشوخ  دوش و  تخبدب 

مجنپ

اذا هحفص 14 ] : ] لاق رفعج  نب  یسوم  هیخأ  نع  رفعج ، نب  یلع  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع  يولعلا ، یسیع  نب  نیـسحلا  نع  هللا ، دبع  نب  دعس 
یتح ۀـبیغ ، نم  رمألا  اذـه  بحاصل  دـبال  هنا  ینب  ای  دـحأ . اهنع  مکنلیزی  مکنایدأ ال  یف  هللا  هللااف  ۀـمئألا  نم  عباسلا  دـلو  نم  سماـخلا  دـقف 

دنزرف نیمجنپ  هک  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هقلخ . اهب  هللا  نحتما  هللا  نم  ۀنحم  یه  امنا  هب ، لوقی  ناک  نم  رمألا  اذه  نع  عجری 
بحاص يارب  امتح  منادنزرف  دنکن . لیاز  امش  زا  ار  نآ  يدحا  هک  ناتیاه  نید  هب  داب  امش  رب  داب  امـش  رب  سپ  دوش  بیاغ  ماما ، نیمتفه  زا 

هب ار  شقلخ  هک  دـنوادخ  بناج  زا  تسا  یـشیامزآ  نآ  هک  قیقحت  هب  ددرگرب ، نآ  زا  تسا  تماما  هب  لئاق  سک  ره  ات  تسا  یتبیغ  رمـالا 
[. 5 .] دنک ناحتما  نآ 

مشش

مث اولبرغت  مث  اولبرغت  یتح  انجرف  نوکی  تاهیه ال  لاقف : مکجرف ؟ نوکی  یتم  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق  لاق : یفعجلا  رباـج  نع  يور 
عقاو نامز  هچ  امـش  رما  شیاشگ  مدرک : ضرع  رقاب  ماـما  هب  رباـج : هحفـص 15 ] . ] وفـصلا یقبی  ردکلا و  بهذـی  یتح  اثالث  اهلوقی  اولبرغت 
دیوش لابرغ  همه  دیوش ، لابرغ  همه  ، دیوش لابرغ  امـش  همه ي  هکنآ  ات  دریگن  تروص  ام  شیاشگ  جرف و  تاهیه ، تاهیه ، دومرف : دوش ؟

[. 6 .] دننامب یقاب  اه  صلاخ  دنورب و  اه  یفاصان  ات  دندومرف -  راب  هس  - 

متفه
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نـسحلا یبأل  تلق  لاق : لیله  نب  میهاربا  نع  دمحأ ، یبأ  نب  دمحأ  نع  دمحم ، نب  یـسوم  نع  یـسوم ، نب  هللا  دـیبع  نع  دـمحأ ، نب  یلع 
قاحسا ابأ  ای  لاقف : یـشب ء ؟ ینربخت  تومأ و ال  يرت ، دق  ام  نینـسلا  نم  تغلب  دق  رمألا و  اذه  یلع  یبأ  تام  كادف  تلعج  مالـسلا : هیلع 

نوکی ام  قاحـسا  اب  ای  هللا  امأ و  لاقف : يرت ؟ اـم  نسلا  نم  تغلب  هحفـص 16 ]  ] دـق لجعأ و  یلام ال  لجعأ و  هللا  يا و  تلقف : لـجعت ، تنأ 
: مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  لیله : نب  میهاربا  هفک . رعـص  مث  لقألا  الا  مکنم  یقبی  ـال  یتح  و  اوصحمت ، اوزیمت و  یتح  کـلذ ،
( مسرت یم  ! ) ینیب یم  هک  ما  هدیـسر  تلوهک  لاس  نس و  نیا  هب  مه  نم  درم و  دـمحم ) لآ  جرف  تماما و   ) رما نیا  رب  مردـپ  موش ، تیادـف 

یلاح رد  منکن  لیجعت  هنوگچ  مراد . هلجع  هللا  هلب و  يراد - ؟ هلجع  قاحسا  ابا  يا  مالسلا : هیلع  ماما  یهدن - ؟ نم  هب  يربخ  چیه  مریمب و 
دب بوخ و  هکنآ  رگم  داـتفا  دـهاوخن  قاـفتا  رما  نیا  مسق  ادـخ  هب  قاحـسا  اـبا  يا  اـما  ینیب - !؟ یم  هک  ما  هدیـسر  لاـس  نس و  نیا  هب  هک 

دناشک تیعمج  تمس  هب  ار  شتسد  هاگنآ  دنامن - ، امـش  زا  كدنا  یهورگ  زج  ات  دیوش  ناحتما  یگمه  دیوش و  ادج  مه  زا  امـش  یگمه 
[. 7 [] دش دنهاوخ  مک  تیعمج ، همه  نیا  هکنآ  زا  هیانک  [ ] هحفص 17  - ] درب الاب  و 

متشه

نوکی ام  هللا  و  مالسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  وبأ  لاق : ییحی  نب  ناوفص  نع  نیسحلا ، نب  دمحم  نع  یسوم ، نب  هللا  دیبع  نع  دمحأ ، نب  یلع 
هچنآ مسق ، ادـخ  هب  مالـسلا : هیلع  اضر  ماـما  ردـنألاف . ردـنألا  ـالا  مکنم  یقبی  ـال  یتح  و  اوزیمت ، اوصحمت و  یتح  هیلا  مکنیعأ  نودـمت  اـم 

زا یمک  رایسب  دادعت  زج  هک  اچنآ  ات  و  رگیدکی ، زا  امـش  یئادج  شیامزآ و  زا  دعب  رگم  دوش  یمن  عقاو  دیا  هتخود  نآ  هب  ار  ناتیاهمـشچ 
هحفص 18] [. ] 8 .] دنامن یقاب  نایعیش  امش 

مهن

: یل لاق  لاق : مالسلا  هیلع  رقابلا  رفعج  یبأ  یلا  هعفر  حلاص  نب  نامیلس  نع  سنوی  نع  یسیع ، نب  دمحم  نع  میهاربا ، نب  یلع  نع  ینیلکلا 
ۀنتف نوکت  نأ  نم  دبال  هنا  هورذف ، هرکنأ  نم  و  هودیزف ، هب  رقأ  نمف  اذبن  مهیلا  اوذبناف  لاجرلا ، بولق  بولقلا  هنم  زئمـشتل  اذه  مکثیدح  نا 
هیلع رقاب  ماما  دیوگ : يوار  انتعیـش . نحن و  الا  یقبی  یتح ال  نیترعـشب  ةرعـشلا  قشی  نم  اهیف  طقـسی  یتح  ۀـجیلو  ۀـناطب و  لک  اهیف  طقـسی 

دندوب اریذـپ  رگا  دـینک  هضرع  اهنآ  رب  ار  یثیداحا  دـیآ ، شوخاـن  ار  لـهاان )  ) مدرم ياـهلد  نایعیـش )  ) امـش راـتفگ  دومرف : نم  هب  مالـسلا 
نیب زا  ار  یهارمه  تسود و  ره  هک  دمآ  دهاوخ  امـش  غارـس  هب  يا  هنتف  انیقی  هک  اریز  دـینک  شیاهر  دوب  رکنم  سک  ره  دـینک و  شرتدایز 

دنهاوخن یقاـب  اـم  صلاـخ )  ) نایعیـش اـم و  زج  هنتف  نیا  رد  دـنک ، لیدـبت  وم  ود  هب  ار  نآ  دوش  دراو  وم  کـی  رب  رگا  یتـح  هکنآ  اـت  دربـب 
هحفص 19] [. ] 9 .] دنام

مهد

نونمؤملا لاق : هنأ  مالـسلا  هیلع  هیبأ  نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  يدنمـسلا  نع  یـسیلفتلا ، نع  يدمحملا ، هللا  دبع  نب  رفعج  نع  ةدـقع ، نبا 
: لاق مث  ةرخـآلا ، یف  اقـشلا  یمعلا و  نم  مهنمآ  هنکل  و  اـهرئارم ، ایندـلا و  ءـالب  نم  نینمؤملا  نمؤی  مل  هللا  نأ  هدـنع ، هللا  مهزیمی  مث  نولتبی 
: مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نییبنلا . لآ  نییبنلا و  یلتق  انالتق  لوقی : مث  ضعب  یلع  مهضعب  هالتق  عضی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ناک 

نآ ياه  یتخس  ایند و  يالب  زا  ار  نینمؤم  دنوادخ  يرآ  دنوش ، ادج  نامیا  لها  هکنآ  ات  دنوش  عقاو  شیامزآ  التبا و  دروم  نانمؤم  همه ي 
ءادهشلا دیس  ترـضح  دومرف : سپـس  هحفـص 20 ] . ] تسا هتـشادهگن  ناـما  رد  ترخآ  رد  تواقـش  يروـک و  زا  ار  اـهنآ  وا  هدرکن ، نمیا 

[. 10 .] دـنناربمایپ هداوناخ ي  ناربمایپ و  ناگدـش  هتـشک  اـم  ناگتـشک  دومرف : هداد و  رارق  رگید  یـضعب  رب  ار  اروشاـع )  ) ناگتـشک یـضعب 
هحفص 21] ]
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یقرواپ

[5 . ] ح 23 راونالاراحب 112:52  [ 4 . ] راونـالاراحب 111:52:ح 20 [ 3 . ] ح 15 راونـالاراحب 110:25  [ 2 . ] ح 2 راونـالاراحب 101:52: [ 1]
[9 . ] ح 30 راونـالاراحب 114:52  [ 8 . ] ح 29 راونـالاراحب 113:52  [ 7 . ] ح 28 راونـالاراحب 113:52  [ 6 . ] ح 26 راونالاراحب 113:52 

راونالاراحب 117:52 ح 39. [ 10 . ] راونالاراحب 1105:52 ح 36

ءالب ءالتبا و  هرابرد  ثیداحا 

ءالب ءالتبا و  هرابرد  ثیداحا 

رتشیب یهلا  یحو  راگدرورپ  تسد  جاوم  سونایقا  زا  اـت  مینک  یم  هعجارم  زین  رگید  ثیداـحا  هب  ءـالب ، ءـالتبا و  ياـنعم  زا  رتشیب  مهف  يارب 
هحفص 22] : ] میوش باریس 

لوا

نایب رد  یسلجم  موحرم  [. 1] ءالتبالا وا  نملا  هیف  الا و هللا  طسب  ضبق و ال  نم  ام  دنک : یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص ، خیش 
هب ندب  رد  هودنا ، يداش و  هب  ناج  رد  تسا ، یتسدگنت  شیاشگ و  هب  قزر ، رد  طسب  ضبق و  هک : تفگ  ناوتب  دیاش  : » دسیون یم  ثیدـح 
هب ماـکحا  رد  و  نآ ، مدـع  تباـجا و  هب  ءاـعد  رد  یگدولآ ، یتـسارآ و  هب  قلخ  رد  نآ ، مدـع  قیفوت و  هب  لـمع  رد  يراـمیب ، یتسردـنت و 

هحفـص 23] : ] دومرف هک  دشاب  هفیرـش  هیآ ي  نایب  دیاش  ثیدـح ، نیا  [. 2 « .] تـسا رگید  یخرب  زا  یهن  و  ماـکحا ، زا  یخرب  رد  تـصخر 
نیا رد  لاح ، تسا . ءالتبا  ءـالب و  نادـیم  یگدـنز ، هصرع ي  ماـمت  ( . 2: کـلم  ) ـالمع نسحا  مکیا  مکولبیل  ةویحلا  توملا و  قلخ  يذـلا 

و تسا . یتنم  وا  رب  لضف -  نیا  هب  ار -  نانم  يادـخ  و  هدـش ، وا  لاـح  لـماش  یهلا  قیفوت  دـنک ، یم  لـمع  دوخ  هفیظو ي  هب  هکنآ  ءـالتبا 
، هنرگو دیبعلل . » مالظب  کبر  ام  و  . » تسا شیوخ  لمع  يوگخـساپ  دوخ  دـنکن ، دنـسپ  ادـخ  يراک  ءالتبا ، رد  دوخ ، رایتخا  ءوس  هب  هکنآ 
« المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هفیرش ي« هیآ ي  لیذ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  [. 3 .] تسا هیلبلا » راد   - » مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  ریبعت  هب  ایند - 
، هبرجت ناحتما و  لیبس  رب  هن  دـیامزآ ، یم  دوخ  تدابع  تعاط و  فیلکت  هب  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  لـج ، زع و  يادـخ  [ » هحفص 24 : ] دومرف

هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  دنسم  تیاور  رد  نینچمه  ( 320: دیحوت .« ) تسا هدوب  اناد  زیچ  ره  رب  هراومه  وا  ترضح  هک  اریز 
راگزور دـنادب  ات  تسادـخ  ناحتما  تسا ، لاحم  هچنآ  زیاج . يرگید  تسا و  لاحم  یلاـعت  يادـخ  رب  یکی  تسا : هنوگ  ود  ءـالتبا  : » تسا

هلئسم رد  ات  دیامزآ  یم  ار  وا  هکنآ  تسا ، زیاج  هچنآ  اما  و  تسین . زیاج  ادخ  رب  نیا  و  دروآ ، یم  دیدپ  شا  هدنب  یگدنز  رد  ار  يزیچ  هچ 
درگنب و هدنب  نیا  راک  رد  رگید  يا  هدنب  ییوس ، زا  و  دشاب ، قاقحتـسا  لیبس  رب  دهد ، یم  وا  هب  اطع  هچنآ  هاگنآ  دنک . ربص  ءالتبا  دروم  ي 

هحفص 25] [. ] 4 ...«] دنک يوریپ  وا  زا 

مود

سپـس و  هدش ، مالـسلا -  هیلع  اهنآ -  يایـصوا  یهلا و  ناربمایپ  بیـصن  همه ، زا  شیب  یهلا ، ياه  تمعن  ءالتبا ، هدرتسگ ي  ناوخ  نیا  رد 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لئس  تسا . رتشیب  اهنآ  رد  ءالتبا » » اعبط و  دندنم . هرهب  اه  تمعن  نیا  زا  دوخ ، نامیا  هجرد ي  بیترت  هب  نانمؤم ،

حـص نمف  هلمع . نسح  هنامیا و  ردق  یلع  نمؤملا  یلتبی  و  لثامألاف . لثامألا  مث  نویبنلا ، لاقف : ایندلا ؟ یف  ءالب  سانلا  دشا  نم  ملـس : هلآ و 
[. 5 .] هؤالب لق  هلمع ، فعض  هنامیا و  فخس  نم  و  هؤالب . دتشا  هلمع  نسح  هنامیا و 
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موس

هیلع یـسوم  نسحلا  یبا  نع  هحفـص 26 ] . ] دـشاب مالـسلا -  مهیلع  اهنآ -  ءایـصوا  ءایبنا و  هژیو ي  تاناحتما ، زا  یـضعب  هک  تسا  یعیبط 
زا يرایسب  [. 6 .] رقفلا و  ناطلسلا ، فوخ  و  نادبألا ، یف  مقسلا  لاصخ : ثالثب  اوصخ  ءایبنالا  عابتا  ءایبنالا و  دالوا  ءایبنالا و  نا  لاق : مالـسلا 

و [. 8] ربصلا ۀلیـضف  زاحت  ءالبلا  یف  دـیآ . یم  تسد  هب  ربص  تلیـضف  ءالب ، رد  و  [. 7 .] ءالبلاب هیلع  معنم  نم  مک  تسا : ءـالب  رد  اـه  تمعن 
دقف ءالبلا  کیلع  عباتی  هناحبـس  هللا  تیأر  اذا  هحفص 27 ] . ] دنک یم  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  شا  هدنب  ءالب ، یگتـسویپ  اب  ناحبـس  يادخ 
اموـق هناحبـس  هللا  بحا  اذاـف  ءـالبلا . میظع  نراـقم  رجـألا  میظع  نا  تسا . هارمه  گرزب  يـالب  اـب  گرزب ، رجا  ور ، نیا  زا  و  [. 9 .] کظقیأ

نیا دروآ . یم  دیدپ  اهنآ  يارب  نیگنـس ) ياه  شیامزآ   ) تخـس ياهالب  دراد ، تسود  رایـسب  ار  دوخ  ناربمایپ  هک  ییادـخ  [. 10 .] مهالتبا
، تمعن نیا  رکـش  هک  دناشوپب ، وا  نت  رب  توبن  یهلا  تعلخ  و  دهدب ، مان  فسوی  يدنزرف  ار  ربمایپ  بوقعی  هک  تسا  نیا  هب  هاگ  شیامزآ ،

اذه هحفص 28 ] [. ] 11 .] دیامزایب تسا ، ربمایپ  هک  شناوج  دنزرف  قارف  هب  ار  ریپ  ردپ  هکنیا  هب  هاگ  و  دشاب . بوقعی  ترضح  يالتبا  هیام ي 
یلع انیقلا  نامیلـس و  اـنتف  دـقل  و  دـیآ : یم  شیپ  وا  يارب  هک  يا  هیـضق  اـب  یهاـگ  و  ( . 40: لمن . ) رفکا مأ  رکـشأأ  ینولبیل  یبر  لـضف  نم 

، مهم فرگـش و  ياهتمکح  زا  یکی  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناـیب  مـالک ، نیا  رب  قداـص  يدـهاش  ص:34 - . )  ) ادسج هیسرک 
قداص ماما  تسا . ناشراگدرورپ  تخانـش  دنوادخ و  يوس  هب  مدرم  ندش  نومنهر  ناگدـنب و  تیادـه  اهیتخـس ، دـئادش و  هب  ءایبنا  ءالتبا 

ال نورهطم ، نوموصعم ، مهنأل  نوبنذـی ، ءاـیبنألا ال  نا  بنذ و  ریغ  نم  یلتبا  مالـسلا  هیلع  بویا  نا  : » دومرف لـقن  ناشردـپ  زا  مالـسلا  هیلع 
نیمرکملا هئایلوا  هئایبنا و  نم  هیلبتی  نم  عیمجب  لج  زع و  هللا  عنـصی  اذـکه  و  اریبک ... اریغـص و ال  ابنذ ، نوبکتری  نوغیزی و ال  نوبنذـی و ال 

لاق دق  و  جرفلا . دـیئأتلا و  نم  هرکذ  یلاعت  هبر  دـنع  هل  امب  مهلهجل . هرمأ  رهاظ  یف  هفعـض  هرقفل و  سانلا  هحفـص 29 ]  ] هبنتجا امنا  و  هیلع .
نوهی يذـلا  میظعلا  ءالبلاب  لج  زع و  هللا  هالتبا  امنا  و  لثمألاف . » لثمالا  مث  ءایبنالا ، ءـالب  ساـنلا  مظعا  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

نأ یلع  کلذب  اولدئسیل  هودهاش  یتم  همعن  مئاطع  نم  هیلا  هلـصوی  نأ  هللا  دارأ  ام  اودهاش  اذا  ۀیبوبرلا  هل  اوعدی  الئل  سانلا  عیمج  یلع  هعم 
و هضرمل : اضیرم  هرقفل و ال  اریقف  و ال  هفعـضل ، افیعـض  اورقتحی  الئل  و  صاـصتخا . قاقحتـسا و  نیبرـض : یلع  هرکذ  یلاـعت  هللا  نم  باوثلا 
، ءاشی نمل  ةواقـش  ءاشی ، نمل  ةربع  کلذ  لعجی  و  ءاش ، ببـس  يأب  ءاـش  فیک  ءاـش  یتم  ءاـشی ، نم  یفـشی  ءاـشی و  نم  مقـسی  هنأ  اوملعیل 

مهل ةوق  مهل و ال  حلـصألا  الا  هدابعب  لعفی  ال  هلاـعفا ، هحفـص 30 ]  ] یف میکح  هئاضق و  یف  لدـع  کلذ  عیمج  یف  وه  و  ءاشی ، نمل  ةداـعس 
زا هن  دننک و  یم  هانگ  هن  ناشیا  دـنکاپ . موصعم و  ناشیا  دـننک و  یمن  هانگ  ءایبنا  هک  ارچ  دـیدرگ . التبم  هانگ  نودـب  بویا ، انامه  « . » هبالا

هنوگنیا ار ، شئایلوا  ءایبنا و  همه ي  لج  زع و  يادـخ  و  دـنوش ... . یم  گرزب  کچوک و  هاـنگ  بکترم  هن  هدـش و  فرحنم  ههاریب  هب  هار 
بناـج زا  وا  هـک  دنتــسناد  یمن  دوـب و  وا  فعــض  رقف و  رهاـظ  رطاـخ  هـب  طـقف  دـنتفرگ  هراـنک  بوـیا  زا  هـک  مدرم  و  دــیامرف . یم  ـالتبم 

دورف ءایبنا  رب  اهالب  نیرتگرزب  مدرم ، نایم  زا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  دراد . یتناعتـسا  کـمک و  شراـگدرورپ 
يالب نآ  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  بویا -  لج ، زع و  يادـخ  و  دـشاب . رت  هیبش  رت و  هیبش  نانآ  هب  هک  سک  ره  ناـشیا ، زا  دـعب  و  تسا . هدـمآ 

هحفص 31]  ] هدهاشم وا  زا  هک  یناوارف -  ياهتمعن  و  میظع -  روما  هطـساو ي  هکنیا  ات  دومرف ؛ التبم  دیدرگ ، راوخ  نامدرم  دزن  هک  یگرزب 
زا هک  هچنآ  دوش  هتسناد  دیاب  هکنآ  رگید  و  دنتـسرپب - . ار  وا  هدروآ و  ور  یلاعت  يادخ  هب  و  دنتـشادنپن -  دوخ  يادخ  ار  وا  دندوب ، هدومن 

. لضفت صاصتخا و  تروص  هب  يرگید  قاقحتسا و  تروص  هب  یکی  تسا  هنوگ  ود  رب  ددرگ ، یم  لضفت  ناگدنب  هب  یلاعت  يادخ  بناج 
يرامیب رطاخ  هب  يرامیب  چیه  و  وا ، ییاونیب  ببـس  هب  ار  ییاونیب  چیه  هن  و  وا ، یناوتان  ببـس  هب  ار  یناوتان  چیه  هک  دننادب  ناگدـنب  دـیاب  و 

هب تیفیک و  ره  هب  نامز و  ره  هک  ار  سک  ره  دنک و  یم  رامیب  دهاوخب ، هک  ار  سک  ره  دنوادخ ، هک  دننادب  و  درمش . کچوک  دیابن  شا ،
یماجنا و دب  ببس  دهاوخب ، سک  ره  يارب  و  تربع ؛ ثعاب  دهاوخب ، هک  سک  ره  يارب  روما  نیا  و  دشخب . یم  افش  دهاوخب  هک  یببـس  ره 

لاح حالـص  هب  هک  هچنآ  زج  هب  شناگدنب  يارب  تسا و  میکح  شیاهراک  رد  و  لداع ؛ شتواضق  رد  وا  و  دینادرگ . دهاوخ  وا  تداعـس  ای 
[. 12 .«] دنرادن تسوا  بناج  زا  هک  هحفص 32 ]  ] هچنآ زج  هب  ییاناوت  چیه  زین  ناگدنب  و  دهدن . ماجنا  تسا ، رتکیدزن  ناشیا 
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مراهچ

یم یلاعت  قح  تیدوبع  رد  ار  دوخ  لامک  جوا  هک  یماما  میا . هداتسیا  مالسلا -  ةولـصلا و  لضفا  هیلع  تانئاک -  ریما  هناتـسآ ي  رد  کنیا 
یلتبم یلتبم و  هنا  یملع  یف  قبـس  دـق  هنا  یلاـعت : هللا  لاـق  دوش : ناـحتما  دـیاب  هک  تسا  هتـشذگ  یهلا  ملع  رد  هک  دوش  یم  رادربـخ  دـنیب ،

[. 14 .] هتـضبق یف  هللا و  دـبع  اـنا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـقف  دراد : یم  زاربا  یلاـعت  قح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  تیدوـبع  لاـح ، نیا  رد  [. 13 .] هب
دق ینا  بر  ای  تلقف : دیامرف : یم  ربمایپ  دیاتس . یم  تلصخ  نیا  هب  ار  وا  هدز و  دییأت  رهم  تیدوبع ، نیا  رب  زین  ناحبس  يادخ  هحفص 33 ] ]

تولب دـق  ینا  بر  ای  تلقف : دـمحم . اـی  یلو  هلـالج : ) لـج  هللا   ) لاـقف یلع . نم  یل  عوطا  ادـحا  کـقلخ  نم  مهیفرأ  ملف  کـقلخ ، تولب 
رد هاگ  ءالتبا ، نیا  [. 15 .] دـمحم ای  یلو  هلالج : ) لج  هللا   ) لاقف بلاط . یبا  نب  یلع  نم  یل  ابح  دـشا  ادـحا  کقلخ  نم  رأ  ملف  کـقلخ ،

سپ هک  انیقی » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » دیامرف یم  دوخ ، هب  تبـسن  یهلا  لضفت  فطل و  نایب  رد  شترـضح  هک  دیآ  یم  شیپ  ینامز 
هداد ربخ  وا  هب  هحفـص 34 ]  ] یتا له  هروس ي  رد  هک  تمایق -  رد  دوخ  تاجرد  هب  یهاگآ  زا  سپ  و  نیقی ، لحارم  نیرتـالاب  هب  جورع  زا 

هفیظو ماجنا  يارب  هک  مدرم ، میلعت  يارب  هن  تلذ -  عوضخ و  ضرع  یلاعت و  يراب  هاگشیپ  رد  ندز  هجض  هب  ار  دوخ  ياهبـش  مه  زاب  دنا - 
هشیپ ربص  وا  و  دنزاس . یم  هاگآ  دیآ ، یم  شیپ  شیارب  هک  یتالکـشم  زا  ار  وا  هک  دیآ  یم  شیپ  ینامز  رد  هاگ  و  دنارذگ . یم  دوخ -  ي 

هیلع یلع  لئاضف  رد  يا  هبطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  رباج  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هچناـنچ  دزاـس . یم 
کلمع نبا  نا  دمحم ! ای  : » دومرف نیما  لوسر  هب  وا  طسوت  و  داتسرف ، مالس  ضرع  هب  ار  لیربج  یلاعت  يادخ  نآ ، زا  سپ  دناوخ و  مالـسلا 

[. 16 «] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  کتاقوا : لک  یف  لق  دمحم ! ای  هب ، یلتبم  یلتبم و 

مجنپ

ءالتبا دروم  وا  هلیـسو ي  هب  زین  مدرم  و  یلتبم . )  ) تسا ءالتبا  دروم  دوخ  هحفص 35 ] ، ] مالـسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  هک  میدناوخ  ثیدح  رد 
نلئـسنل مهیلا و  لسرا  نیذـلا  نلئـسنلف  : » میدـناوخ یهلا  ناگداتـسرف  دروم  رد  یهلا ، نیبم  باتک  رد  هچنانچ  هب . ) یلتبم   ) دـنریگ یم  رارق 

: هلالج لج  هللا  لاق  - 1 میناوخ . یم  ار  مود  ناونع  زا  يدهاوش  کنیا  میدناوخ . ار  لوا  ناونع  زا  يدهاوش  هتشذگ ، روطس  رد  نیلسرملا . »
ننیبیل هب و  هللا  مکولبی  امنا  » هیآ لیذ  - 2 [. 17 .] یلسر ءایلوا  یئایلوا و ال  فرعی  مل  یلع  ول ال  و  هب . یلتبم  یلتبم و  هنا  یملع  یف  قبس  دق  هنا 

هیف متنک  اـم  هماـیقلا  موی  مکل  ننیبیل  و  مکربتخی ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ینعی  هب ، هللا  مکولبی  اـمنا  هحفص 36 ] [. ] 18 ...«] مکل
یلع لاق : ةدـحاو  ۀـما  مکلعجل  هللا  ءاش  ول  و  تسا : هدـش  ریـسفت  نینچ  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  نیا ، زا  سپ  تایآ  [. 19 .] نوفلتخت
متنک امع  نلئـستل  و  بیثی . لاق : ءاـشی -  نم  يدـهی  و  دـهعلا . ضقنب  بذـعی  لاـق : ءاـشی -  نم  لـضی  نکل  و  دـحاو . رما  دـحاو و  بهذـم 
یلص یبنلا  ۀلاقم  دعب  ینعی  اهتوبث -  دعب  مدق  لزتف  مالـسلا . هیلع  نینمؤملاریمأل  لثم  وه  لاق : مکنیب -  الخد  مکنامیا  اوذختت  و ال  نوملعت .

-3 [. 20 .] میظع باذع  مکل  مالسلا و  هیلع  یلع  نع  ینعی  هللا -  لیبس  نع  متددص  امب  ءوسلا  اوقوذت  و  هحفص 37 ] . ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا 
رب ار  تما  مامت  هک  دـنک  یم  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد ، لـصفم  یـسدق  ثیدـح  رد 

ۀنحم مکتلعج  ینا  و  هب ، یلتبملا  یلتبملا و  هنا  دـمحم ! اـی  دـیامرف : یم  هدومرف و  اـبا  یلاـعت  يادـخ  دروآ . درگ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو 
یتنعل یباذـع و  لحا  مکیف و  ینعاطأ  نمل  باوثلا  لـمکأل  نهیف ، اـم  یـضرا و  یئامـس و  یف  یقلخ  يداـبع و  عیمج  مکب  نحتمأ  یقلخل ،

ول و  مدآ ، هحفص 38 ]  ] تقلخ ام  كالول  یلالج ، یتزع و  و  دمحم ! ای  بیطلا . نم  ثیبخلا  زیمأ  مکب  و  یناصع ، مکیف و  ینفلاخ  نم  یلع 
راد یف  یئادـعا  نم  مقتنأ  هدـلو ، نم  ۀـمئالاب  یلعب و  و  باقعلا . باوثلاب و  داعملا  موی  داـبعلا  يزجأ  مکب  ینـأل  ۀـنجلا ، تقلخ  اـم  یلع  ـال 

کلذب و  یلو ، امل  رانلا  لخدی  و ال  ودع ، امکل  ۀنجلا  لخدی  الف  يران ، یتنج و  یف  امکمکحأ  و  داعملا . یف  دابعلل  ریـصملا  یلا  مث  ایندلا ،
ناـحتما هیاـم ي  ار  تیب ) لـها   ) امـش نم  دـنوش . یم  نوـمزآ  وا  هب  مدرم  و  هدـش ، شیاـمزآ  تسا  یلع  دـمحم ! يا  یـسفن . یلع  تمـسقأ 
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ات میامزآ ، یم  تساهنآ -  رد  هک  هچنآ  منیمز و  منامـسآ و  رد  ار -  دوخ  تاقولخم  ناگدنب و  مامت  امـش  ببـس  هب  مداد  رارق  مناگدـیرفآ 
نایـصع تفلاخم و  امـش  هرابرد ي  ارم  هک  یناسک  قح  رد  و  منادرگ . لماک  ار  باوث  دنک ، تعاطا  امـش  هرابرد ي  ارم  هک  سک  ره  يارب 

رگا دنگوس ، مدوخ  لالج  تزع و  هب  دمحم ! يا  مشخب . زایتما  بیط  زا  ار  ثیبخ  امش ، ببس  هب  و  مراد . اور  ار  دوخ  تنعل  باذع و  دننک ،
، داعم زور  رد  ار  ناگدنب  امـش ، ببـس  هب  نم  اریز  مدرک . یمن  قلخ  ار  تشهب  دوبن ، یلع  رگا  و  مدیرفآ . یمن  ار  مدآ  هحفص 39 ] ، ] يدوبن

ناگدنب ماجنارس  سپس  مریگ ، یم  ماقتنا  ایند  رد  منانمشد  زا  شنادنزرف ، زا  ناماما  یلع و  هلیـسو ي  هب  و  مهد . یم  ازج  باقع  باوث و  هب 
امش نمشد  هن  مهد . یم  رارق  مکاح  مخزود  تشهب و  دروم  رد  ار  یلع -  ربمایپ و  نت ، ود  امش -  نم  و  تسا . نم  يوس  هب  تمایق  زور  رد 
دای ياه  هراـپ  رون  میهاوخب  رگا  [. 21 .] ما هدرک  داـی  مسق  مدوـخ  رب  مکح ، نیا  هب  و  شتآ . دراو  امـش  تسود  هن  و  دوـش ، یم  تشهب  دراو 

يالاو قیاقح  زا  يرایـسب  حیـضوت  تارقف ، نیمه  رد  هک  مییوگ  یم  هراشا  لیبس  رب  اما  دماجنا . یم  لوط  هب  مالک  میهد ، حیـضوت  ار  هدـش 
هیلع یلع  ببـس  هب  مدرم  شیاـمزآ  تمکح  یهلا - . هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شیاـمزآ  تـمکح  هـلمج - : زا  میباـی . یم  ار  تیـالو 
مامت يارب  هکلب  نیمز ، يور  ياـهناسنا  يارب  اـهنت  هن  تیـالو ، هب  ندـش  ناـحتما  هحفـص 40 - ] . ] تسادـخ قولخم  لوا  ربمایپ ، مالـسلا - .

سیماون زا  تعجر ، تسا - . ناگدـیرفآ  یمامت  رایتخا  روعـش و  ناـحتما ، نیا  همزـال ي  تسا - . هدـش  ردـقم  ملاوع  ماـمت  رد  ناگدـیرفآ 
نم سانلا ، هب  یلتبملا  بابلا  دننانیا : و  دنتسه - . رانلا » ۀنجلا و  میـسق  ،» قح هب  امهلآ -  امهیلع و  تاولـص  یلع -  ربمایپ و  تسا - . شنیرفآ 
نایم رد  هطح  باب  دـننانیا  و  کله - . اهنع  بغر  نم  و  یجن ، اهبکر  نم  حون : هنیفـس ي  دـننانیا  و  کله - . مهتأـی  مل  نم  و  یجن ، مهاـتا 

هک رگید ، قیاقح  و  نیمز - . ) اهنت  هن   ) ملاوع مامت  رد  اهناسنا ) طقف  هن   ) قلخ ماـمت  ناـیم  رد  ملع  و  لـطاب ، قح و  نازیم  دـننانیا  و  تما - .
هحفص 41] . ] دیاب رگید  لاجم  ار  لاقم  نیا 

مشش

يانعم هب  یلتبم ، ءالتبا و  دـننام  نآ  تاقتـشم  ءالب و  هملک  مینک : یم  لقن  ۀنـسلا » یلع و  » تاـقیلعت زا  لـقن  هب  ار  یحیـضوت  ناونع ، نیا  رد 
اب هارمه  دـشاب و  هتـشاد  لاـبند  ار  دـنوادخ  شیاـمزآ  هک  ییاـه  يریگرد  نآ  هکلب  يریگرد ، هنوـگره  هن  اـما  تسا  يراـتفرگ  يریگرد و 

ناگدنب لاعتم  دنوادخ  یفلتخم  ياه  يریگرد  اب  تسا و  هدش  لامعتـسا  يدایز  دراوم  رد  هملک  نیا  یمالـسا  گنهرف  رد  دـشاب . شیامزآ 
نتفرگ اب  یهاگ  دنک و  یم  قالطا  ار  ءالب  هملک  تمعن  دوخ  هب  دـیامزآ و  یم  ار  دوخ  قلخ  تمعن  نتـشاد  اب  یهاگ  تسا  هدومزآ  ار  دوخ 
يذلا : » میناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دـیجم  نآرق  رد  دـهد . یم  رارق  ناحتما  دروم  دـناد و  یم  ءالب  ار  تمعن  نتـشادن  دـنک و  یم  ناحتما  تمعن 

هک دیامزایب  ار  امـش  ات  تسا  هدیرفآ  ار  یگدـنز  گرم و  دـنوادخ  هحفص 42 ] [. ] 22 «] ـالمع نسحا  مکیا  مکولبیل  ةویحلا  توملا و  قـلخ 
لاومالا و نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ییـشب ء  مکنولبنل  و  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  دـیراد . رتوکین  یلمع  امـش  زا  کی  مادـک 

سپ اـه . هویم  اـهناج و  لاوما و  رد  دوـبمک  یگنـسرگ و  سرت و  نوـچمه  ییایـشا  اـب  مییاـمزآ  یم  ار  امـش  اـم  [. 23 «] تارمثلا سفنـالا و 
لاوما اه ، تیکلام  اه و  ییاراد  يدراوم  رد  دیامزآ و  یم  ناصقن  دوبمک و  اب  يدراوم  رد  تسا . نوگانوگ  فلتخم ، طئارـش  رد  شیامزآ 

لاح دنشاب . یم  شیامزآ  هنتف و  امـش  دالوا  لاوما و  [. 24 «] هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  : » دـیامرف یم  هتـسناد و  ناحتما  لماوع  ار  دالوا  و 
هـشیمه هک  مینیب  یم  یلومعم  یگدـنز  نیمه  رد  شیامزآ  دراوم  هب  رـصتخم  یهجوت  اب  هحفـص 43 ] [ ؟ تسیچ شیامزآ  نیا  فده  مینیبب 

یم ار  میهاربا  دنوادخ  تسا ، راوشد  تاناحتما  اب  هارمه  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هیلاع  تاجرد  بسک  نداد ، ءاقترا  شنیزگ و  يارب  شیامزآ 
هرقب « ) اماما سانلل  کلعاج  ینا  لاـق  نهمتاـف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  و  : » دـیوگ یم  دـناسر و  یم  تماـما  ماـقم  هب  ار  وا  دـیامزآ و 

، ناحتما نآ  ساـسا  رب  رت و  لکـشم  شناـحتما  دـشاب  رتشیب  یهلا  تـالامک  زا  وا  ییاراد  تیدـجاو و  رتـالاب و  یناـسنا  ماـقم  هچ  ره  ( 124
هک هداد  صاصتخا  ای  هدرک و  راتفرگ  ییاهالب  تاناحتما و  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریمأ  لاعتم  دـنوادخ  تسا . رتالاب  شماقم 

يارب یناحتما  تسا ، هداد  رارق  نارگید  يارب  یناحتما  زین  ار  ترـضح  نآ  دوخ  و  تسا . هدومزاـین  هنوگنادـب  ار  دوخ  ءاـیلوا  زا  کـی  چـیه 

یهلا ناحتما  مالسلا  هیلع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دوش هدنز  وت  تسد  هب  مالسا  تسا ، هدش  عقاو  تفرگ  هحفص 44 ]  ] رارق ترضح  نآ  هک  يراوشد  طیارش  رد  یناسنا  مادک  ءایبنا . ءایلوا و 
هار رس  اهراخ  سپس  ینک و  يرایبآ  وت  ار  ناتـسلگ  يرادرب ، هار ، رـس  زا  وت  ار  اهراخ  یناسرب ، يزوریپ  هب  وت  ار  اه  گنج  دبای . رارقتـسا  و 

یهد مازتلا  دیاب  هک  دنهاوخب  وت  زا  دنوش و  یمالسا  تفالخ  یسرک  نانیشندنسم  دوخ  دنهد و  رارق  دوخ  هار  رس  راخ  ار  وت  دنریگب و  ار  وت 
هعماج زا  یتسین و  ناملـسم  الا  یئاتـسب و  ار  اه  یهایـس  اه و  بش  تسیاب  یم  وت  دـنیوگب  دیـشروخ  هب  ینک و  راـتفر  اـهراخ  تنـس  هب  هک 

تعـسو هب  یـشیامزآ  هصالخ  يزاس و  دوخ  هشیپ  ار  يرابدرب  ربص و  هک  دشاب  نآ  ییادخ  فیلکت  یطیارـش  نینچ  رد  مینک و  یم  تنوریب 
رد ناوختـسا  هک  یلاح  رد  هلاس ، جـنپ  تسیب و  يربص  یگدـنب و  ماقم  تمظع  هب  یـشیامزآ  مییوگب  رتالاب  هن  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـقم 

هدرواین شیپ  دوخ  ءایلوا  زا  کی  چیه  يارب  دنوادخ  هک  دوب  ییالب  گرزب و  سب  دوب  یشیامزآ  نیا  هک  یشاب  هتشاد  مشچ  رد  راخ  ولگ و 
یم هحفـص 45 ]  ] هتـسهآ هنوگچ  هک  مینیب  یم  شنداد  لسغ  هظحل  نآ  رد  هایـس  کیرات و  بش  نآ  رد  شیارهز  شعن  راـنک  رب  ار  وا  دوب .

لوسر روضح  میدقت  ار  نآ  یلوبق  زا  دعب  دنک و  یم  ءاضما  دوخ  یهلا  میظع  نومزآ  نیا  رد  ار  شیلوبق  كردم  کشا  تارطق  اب  دیرگ و 
هک دراد  یم  مالعا  و  ۀـعیدولا » تعجرتسا  دـقل  : » دـیوگ یم  شیارهز  نفد  ماـگنه  هب  دـیامن و  یم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - 

رایـسب دـندش  لوبق  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نومزآ  رد  هک  نانآ  فرط  نآ  زا  و  سرپب . همطاـف  ترتخد  زا  هللا  لوسر  اـی  ارم  ناـحتما  طـیارش 
لوبق رتشیب  رفن  تفه  ای  هس  نامه  و  هثالث ». الا  هللا  لوسر  دعب  سانلا  دـترا  : » هک دنتـشگ  دودرم  دـندشن و  هتفریذـپ  تیرثکا  هدوب و  كدـنا 

هحفص 46] ( ] أبس 13 .« ) روکشلا يدابع  نم  لیلق  و  : » دوب هدومرف  مه  ادخ  هک  دندشن 

متفه

هتـشاد و ار  یهلا  فراعم  میظع  نمرخ  زا  ینیچ  هشوخ  راـختفا  هک  مالـسا  ملاـع  مظاـعا  ناـگرزب و  زا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا 
فرط زا  لوغـشم و  هعیـش  تماعز  هب  ءادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رـصع  ماما  هیاس ي  ریز  ار  دوخ  فیرـش  رمع  زا  یتدم 

، دـنوادخ ارچ  هک  دـنک  یم  لاؤس  وا  زا  هک  يدرف  لاؤس  هب  خـساپ  رد  تسا  هدوب  راد  هدـهع  ار  شترـضح  صاـخ  تباـین  ماـقم  شترـضح 
. دزاس یم  نشور  اـم  يارب  ار  یهلا  تمکح  زا  يا  هشوگ  هک  هداد  فیطل  قیقد و  یخـساپ  دـنادرگ  یم  طلـسم  شیلو  رب  ار  شیلو  نمـشد 

ماما زا  دـنراد  یم  نایب  هچنآ  هک  دـننک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـید  میهاوخ  لیذ  رد  هک  روطناـمه  ناـشیا  دوخ  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا 
رد هماقم  هللا  یلعا  یـسلجم  همالع ي  زا  خـساپ  شـسرپ و  نیا  لماک  نتم  دـنا . هتفرگرب  شترـضح  ضیف  رپ  عبنم  زا  هدینـش و  مالـسلا  هیلع 

. تسا هدـمآ  یـسربط  جاجتحا  عیارـشلا و  للع  نیدـلا و  لامک  زا  لـقن  هب  باب 33 )  ) مالـسلا مهیلع  همئا  ءالتبا  باـب  دلج 44  راونالاراحب 
هللا سدق  حور  نب  نیسح  مساقلا  یبا  خیـش  دزن  دیوگ : یناقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  فیرـش : ثیدح  نتم  کنیا  و  هحفص 47 ] ]

. میاـمنب امـش  زا  یـشسرپ  مهاوخ  یم  تفگ : نینچ  تساـخرب و  يدرف  هک ، میدوب  يرـصق  یـسیع  نب  یلع  هلمج  زا  یهورگ  هارمه  هحور ،
سپـس يرآ . دومرف : تسادخ ؟ یلو  وا  ایآ  دییوگب ، نم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  درک : لاؤس  سرپب . دومرف : حور  نب  نیـسح 
طلسم شیلو  رب  ار  دوخ  نمشد  دنوادخ  تسا ، زئاج  هنوگچ  دیسرپ : درم  نآ  همادا  رد  يرآ . دومرف : تسادخ ؟ نمشد  وا  لتاق  ایآ  دیـسرپ :

هب ار  ناـمدرم  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نادـب  باـیرد ، یبوخ  هب  میوگ  یم  هک  هچنآ  دومرف : نینچ  هحور  هللا  سدـق  حور  نب  نیـسح  دـیامرف .
دوخ سنج  عون و  زا  ار  یلوسر  هکلب  دـیوگ . یمن  نخـس  ناشیا  اب  نابز  اب  و  دـهد . یمن  هحفص 48 ]  ] رارق باطخ  دروم  راکـشآ ، تروص 
نانآ زا  یگمه  دومرف ، یم  ثوعبم  نانآ  عون  رشب و  زا  ریغ  یناربمایپ  هچنانچ  هک  دزیگنا . یمرب  ناشیا  يارب  ناشیا ، دننامه  يرشب  و  ناشیا ،

هک یلاح  رد  دنتفر  ناشیا  دزن  دندش و  هتخیگنارب  هک  ماگنه  نآ  سپ  دنتفریذپ . یمن  ار  ینخس  چیه  ناشیا  زا  و  دندش . یم  هدنکارپ  رود و 
. دیتسه ام  دننام  زین  امـش  دنتفگ : ناشیا  هب  مدرم  دنتفر ، یم  هار  رازاب  هچوک و  رد  دندروخ و  یم  اذغ  ناشیا  دننام  هدوب و  ناشیا  سینج  زا 

یپ تروص  نآ  رد  میـشاب . ناوتان  نآ  دننامه  ندروآ  زا  ام  هک  دیروایب  يا  هناشن  هیآ و  ام  يارب  هکنآ  رگم  میریذـپ  یمن  ار  يزیچ  امـش  زا 
دوخ ناربمایپ  يارب  دنوادخ  اذـل  میناوتان . نآ  ماجنا  زا  ام  هک  دـیراد  رایتخا  رد  یـصاخ  تردـق  یگژیو و  ام ، فالخرب  امـش  هک  میرب  یم 

یهلا ناحتما  مالسلا  هیلع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نافوط و نامدرم ، میب  راذنا و  زا  دعب  ناشیا ، زا  یکی  نامز  رد  ناسنیدـب  هحفص 49 ] . ] دوبن اهنآ  ماجنا  هب  رداق  رـشب  هک  داد  رارق  یتازجعم 
رگید ربمایپ  و  دندش . كاله  هدش و  قرغ  نآ  رد  یهلا  نامرف  زا  ناگدننک  یچیپرس  ناشکرس و  یمامت  هک  دروآ  دورف  ار  اسآ  لیـس  ناراب 

هینس زا  ریش  هک  هدروآ  نوریب  تخـس ، گنـس  نایم  زا  يا  هدام  رتش  رگید  ربمایپ  و  دیدرگ . اراوگ  درـس و  وا  رب  شتآ  هدنکفا و  شتآ  رب  ار 
یتسد بوچ  هدروآ و  رد  هب  ار  بآ  ناشوج  ياه  همـشچ  گنـس ، زا  هتفاکـش و  ار  ایرد  وا  يارب  دـنوادخ  هک  يرگید  و  دوب . يراـج  وا  ي 

هداد افش  ار  صرب  یسیپ و  هب  التبم  دازردام و  روک  يا ، هداتسرف  نینچمه  و  دیعلب . یم  ار  زیچ  همه  هک  هدرک  لیدبت  يرام  هب  ار  وا  کشخ 
ربخ اب  دـندرک ، یم  هریخذ  ناشیاه  هناخ  رد  هک  هچنآ  دـندروخ و  یم  هک  هچنآ  زا  ار  مدرم  و  دومرف . یم  هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناـگدرم  و 
نآ لثم  گرگ و  رتش و  دننام  نایاپراهچ  هتفاکش و  وا  هحفص 50 ]  ] يارب ار  رمق  دومن ، هارمه  رگید  يا  هناشن  اب  ار  يرگید  و  تخاس . یم 

هباشم ندروآ  زا  ناشیا  تما  دـندروآ و  شیوخ  موق  يارب  ار  تازجعم  هنوگنیا  ناربمایپ  هک  ماگنه  نآ  سپ  دـنتخادرپ . یم  نخـس  هب  وا  اـب 
ار دوخ  ناگداتـسرف  هک  دوب  نآ  شترـضح ، تمکح  شناگدـنب و  رب  وا  فطل  تباب  زا  یلع  لـج و  ترـضح  تاردـقم  زا  دـندنامرد . نآ 

روهقم هدیدمتس و  رگید  يا  ههرب  رد  طلـسم و  نامز  زا  يا  ههرب  رد  بولغم ، زین  یماگنه  زوریپ و  بلاغ و  تازجعم ، نیا  هارمه  یماگنه ،
نانآ دومرف و  یمن  التبم  ار  نانآ  دنادرگ و  یم  بلاغ  زوریپ و  طیارـش  همه ي  لاوحا و  همه ي  رد  ار  ناشیا  دنوادخ ، رگا  و  داد . یم  رارق 

رب ییابیکـش  تیزم  نینچمه  دـندیزگ و  یم  رب  شیوخ  نایادـخ  یلاعت ، يادـخ  ياـج  هب  ار  ناـنآ  مدرم  داد ، یمن  رارق  شیاـمزآ  دروم  ار 
رارق نامدرم  رگید  لاوحا  دننامه  ار  ناشیا  لاوحا  لج ، زع و  دنوادخ  نکل  دـش . یمن  هتخانـش  ناشیا  یهاگآ  ملع و  اب  اهتنحم  اهتبیـصم و 

، رازگساپس رکاش و  نانمشد  رب  يزوریپ  یتحار و  شیاسآ و  لاح  رد  ابیکش و  شیامزآ ، یتخس و  هحفص 51 ]  ] تنحم و لاح  رد  هک  داد ،
تـسا يدوبعم  زین  ار  ناشیا  دننادب ، ناگدنب  هک  نآ  ات  دنـشاب . هتـشاد  ربجت  ربکت و  هدوب و  عضاوتم  نتورف و  طیارـش  لاوحا و  یمامت  رد  و 
یناسک رب  و  دنرب . نامرف  شناگداتـسرف  زا  هدومن و  تدابع  هدیتسرپ و  ار  دنوادخ  مدرم  هلیـسو  نیدب  و  دشاب . یم  ناشیا  ربدـم  قلاخ و  هک 

هدومن و یچیپرـس  هدرک و  ینمـشد  هک  یناسک  رب  ای  دـنلئاق و  ییادـخ  تیبوبر و  ماقم  ناشیا  يارب  دـنیامن و  یم  زواجت  ناشیا  دـح  زا  هک 
. دشاب هدش  تباث  مامت و  راکشآ و  نشور و  ادخ  تجح  دنا ، هدرک  نارفک  هدروآ ، ناربمایپ  لسر و  ءایبنا و  هک  ار  هچنآ  هدیزرو و  نایصع 

ایآ :» متفگ یم  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  دعب ، زور  دیوگ : قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  دـندرگ . كاله  ای  راگتـسر  نامدرم  هلیـسو  نیدـب  و 
هللا هحفـص 52 ]  ] سدق  ) حور نب  نیـسح  نب  مساقلا  یبا  خیـش  دزن  تفگ !؟ یم  هچ  ام  يارب  دوخ  شیپ  زا  حور  نب  نیـسح  زورید ، يدـید 

و دنیابرب ، ارم  تعرس  هب  ناگدنرپ  متفا و  ریز  هب  نامسآ  زا  رگا  میهاربا ! نب  دمحم  يا  دومرف : نم  هب  همدقم  نودب  خیش  متـشگزاب . هحور )
شیپ زا  یلاعت  دنوادخ  نید  هرابرد ي  هک ، نیا  زا  تسا  رتاراوگ  رت و  ینتشاد  تسود  نم  يارب  دنک ؛ باترپ  یتسدرود  ناکم  هب  ارم  داب  ای 

[. 25 .] ما هدینش  هیلع  هللا  تاولص  تجح  ترضح  زا  ار  اهنآ  یمامت  و  دوب ، تقیقح  يور  زا  متفگ  هک  ار  هچنآ  هکلب  میوگب . ینخس  دوخ ،
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رد ار  دوخ  ياه  شیامزآ  زا  دروم  تفه  ناشیا ، هک  میروآ ، یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ترـضح  زا  یثیدح  ار ، راتفگ  نیا  ماتخ  نسح 
نتم کـنیا  و  هحفـص 53 ] . ] دـناد یم  شترـضح  تداهـش  زا  سپ  ار  دروم  تفه  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يرهاظ  تایح 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  زا  هیفنح  نب  دمحم  زا  دوخ  دانسا  هب  هرس  سدق  قودص  خیش  مینک : یم  لقن  انیع  ار  ثیدح  نیا  لماک  همجرت ي 
سأر دنتـشاد ، فیرـشت  مالـسلا  هیلع  هفوـک  دجـسم  رد  نینمؤـملاریمأ  ترـضح  يزور  ناورهن ، هعقاو ي  زا  سپ  هک : تسا  هدوـمن  تیاور 

نآ دـنادن . يرگید  درف  ربمغیپ  یـصو  اـی  ربمغیپ  رگم  ار  اـهنآ  هک  مسرپـب  امـش  زا  یتـالاؤس  مهاوخ  یم  تشاد : هضرع  دـش و  دراو  دوهیلا 
يو هب  دـیامرف  ثوعبم  ار  يربمغیپ  دـنوادخ  نوچ  هک  میا  هدـناوخ  بتک  رد  ام  تشاد : هضرع  سرپب . یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : ترـضح 

هک نیا  و  دیامن ، لمع  يو  ماکحا  هب  دوخ  و  دیامن ، مایق  تما  رما  هب  وا  زا  دعب  هک  دـیامن  رایتخا  ار  یـسک  دوخ  تیب  لها  زا  هک  دـیامن  رما 
تایح و لاح  رد  هبترم  دنچ  هک  هد  ربخ  ارم  سپ  دـیامن ، ناحتما  ناشیا  تافو  زا  دـعب  مه  ءایبنا و  تایح  لاح  رد  مه  ار ، ءایـصوا  دـنوادخ 
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نینمؤملاریمأ ترضح  دماجنا ؟ اجک  هب  ءایصوا  راک  رخآ  و  دیامن ؟ ناحتما  ار  ءایصوا  هحفص 54 ]  ] دنوادخ ءایبنا ، تافو  زا  دعب  هبترم  دنچ 
: دومرف مروآ . مالسا  میامن و  لوبق  تشاد : هضرع  يروآ ؟ مالسا  ییامن و  لوبق  ایآ  مهد  ربخ  ارت  رگا  دومرف : هداد و  مسق  ار  وا  مالسلا  هیلع 

ناشیا تنحم  ربص و  ات  دـیامن ، ناحتما  عضوم  تفه  رد  ناشتافو  زا  سپ  و  زیچ ، تفه  هب  ءایبنا  تایح  لاح  رد  ار  ءایـصوا  دـنوادخ  اـنامه 
دییامرفب کنیا  دیدومرف . تسرد  تشاد : هضرع  دوهیلا  سأر  دندرگ . قحلم  ءایبنا  هب  هدـش و  تداعـس  هب  متخ  نانآ  تبقاع  ددرگ و  مولعم 

هچ امش  راک  رخآ  و  هدومن ، ناحتما  هبترم  دنچ  وا  تافو  زا  دعب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تایح  لاح  رد  ار  امـش  دنوادخ  هک 
زا یعمج  مهد . ربخ  يدرک  لاوئـس  هچنآ  هب  ار  وت  میور و  اجنیا  زا  ات  زیخرب  دومرف : هتفرگ و  ار  يو  تسد  ترـضح  نآ  سپ  دوب ؟ دهاوخ 

دشاب هتشادن  ار  نآ  تیفرظ  امش  بولق  مسرت  دومرف : هحفص 55 ] . ] هد ربخ  زین  ار  ام  نینمؤملاریمأ  ای  دنتشاد : هضرع  ترضح  نآ  باحـصا 
هـضرع رتشا  کلام  سپ  تسا . هدومن  زورب  امـش  زا  يرایـسب  زا  هک  يروما  يارب  دومرف : هچ ؟ يارب  دـندرک : ضرع  دـییامنن . نآ  لـمحت  و 

ام ربمغیپ  و  تسین ، یـسک  وت  زا  ریغ  ربمغیپ  یـصو  نیمز  يور  رد  هک  میناد  یم  اـم  مسق ، ادـخ  هب  هد ، ربـخ  ار  اـم  نینمؤملاریمأ  اـی  تشاد :
، يدوهی ردارب  يا  دومرف : تسـشن و  ترـضح  نآ  سپ  تسا . بجاو  مزال و  ام  رب  ربمغیپ  تعاط  لـثم  وت  تعاـط  و  تسا ، ناربمغیپ  متاـخ 

دوهیلا سأر  تفای . مرادرب  نامرف  عیطم و  و  دومن ، ناحتما  عضوم  تفه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تایح  لاح  رد  ارم  دنوادخ 
لوسر دنوادخ  نوچ  هک  دوب  نیا  اهنآ : لوا : اما  هحفص 56 ] : ] دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  دییامرف . نایب  ار  عضاوم  نآ  تشاد : هضرع 
هدیزرو عانتما  نانآ  و  دومن ، توعد  دوخ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  کچوک  گرزب و  دومرف ، ثوعبم  ار  دوخ 

ثیح زا  هک  یلاح  رد  ییاهنت  هب  نم  و  دـندیزرو . تفلاخم  هدومن و  ینمـشد  شترـضح  اب  زین  مدرم  ریاس  دـندومن . يرود  شترـضح  زا  و 
شترـضح تعباـتم  تعاـطا و  ماـقم  رد  لـماک  نیقی  اـب  و  هدومن ، تباـجا  ار  ترـضح  نآ  توعد  مدوب ، دوخ  تیب  لـها  نیرتکچوک  نس ،

نم و زا  ریغ  دیامن ، لوبق  دوب  هدروآ  ترـضح  نآ  هک  ار  هچنآ  دناوخب و  زامن  هک  یـسک  نیمز  يور  همه ي  رد  مامت  لاس  هس  و  مدـمآرب ،
نینچ نینمؤملاریمأ  ای  یلب  دنتـشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : دومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  دوبن . يدحا  دلیوخ  تنب  هجیدخ 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  لتق  ماقم  رد  هشیمه  شیرق  انامه  يدوهی ! ردارب  يا  مود : اـما  هحفـص 57 ] : ] دومرف نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا 
و دوب ، هدش  رـضاح  فیقث  روعا  تروص  هب  مه  ناطیـش  هک  یتلاح  رد  دندومن ، عامتجا  هودنلاراد  رد  رخآ  رد  ات  دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

اهریشمش هبترم  کی  و  هدومن ، هلمح  شترـضح  رب  باوخ  تقو  رد  هدومن و  باختنا  رفن  کی  شیرق  زا  هلیبق  ره  زا  هک  دنتـشاذگ  نآ  ربانب 
ترضح نآ  هب  لیئربج  سپ  دور . رده  هب  شترضح  نوخ  دنـشاب و  کیرـش  شلتق  رد  همه  هک  دنناسر ؛ شلتق  هب  هدروآ و  دورف  يو  رب  ار 

، میامن شیادف  دوخ  ناج  و  مباوخب ، وا  رتسب  رد  هک  دومرف  رما  و  هداد ، ربخ  ارم  ترـضح  نآ  و  دومن ، شا  هکم  زا  جورخ  هب  رما  داد و  ربخ 
شترـضح ياج  هب  و  هدـمآرب ، تعاطا  ماـقم  رد  يدنـسرخ  تیاـضر و  لاـمک  اـب  نم  و  دـنامب . تمالـس  هب  هتفاـی و  تاـجن  شترـضح  هک 

اب نم  و  دندروآ ، موجه  هناخ  هب  تشک ، دنهاوخ  ار  ترضح  نآ  هک  دنتشاد  نیقی  هک  یلاح  رد  شیرق  و  درب . فیرشت  دوخ  وا  و  مدیباوخ ،
هـضرع تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  مدومن . رود  دوخ  زا  ار  نانآ  هحفص 58 ]  ] هدومن و مایق  هنهرب  ریشمش 

ۀـبتع و  ) هعیبر نارـسپ  ود  اـنامه  يدوهی ! ردارب  يا  موس : اـما  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ ! اـی  یلب  دنتـشاد :
ار نانآ  اب  هزرابم ي  تئرج  شیرق  زا  يدـحا  و  دـندیبلط ، زرابم  ردـب  گـنج  رد  دـندوب  شیرق  ناعاجـش  زا  هک  دـیلو )  ) هبتع رـسپ  و  هبیش )
( بلطملا دـبع  نب  ثراـح  نب  ةدـیبع  بلطملا و  دـبع  نب  ةزمح   ) ارم قـیفر  ود  ارم و  ملـس ، هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و  دوـمنن .

دیلو نم ، تسد  هب  دنوادخ  سپ  مدوب . گنج  هب  رت ، هبرجت  مک  و  رتکچوک ، دوخ  باحـصا  زا  نس  ثیح  زا  نم  هک  یتلاح  رد  تخیگنارب ،
، دندش ریسا  هتشک و  نم  تسد  هب  هک  یناسک  دندش ، ریـسا  هتـشک و  نم  تسد  هب  شیرق  زا  هک  يرگید  ناعاجـش  زا  ریغ  تشک ، ار  هیبش  و 

دیهش زور  نآ  رد  ثراح ) نب  ةدیبع   ) نم يومع  رسپ  دندش و  ریسا  هتشک و  باحصا  یقاب  تسد  هب  هک  دندوب  ینانآ  هحفص 59 ]  ] زا شیب 
زا سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ ! ای  یلب  دنتـشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  دـش .

دوخ ناگدش  هتـشک  یهاوخ  نوخ  ماقم  رد  هدـش و  قفتم  برع  لیابق  اب  شیرق  هکم و  لها  انامه  يدوهی ! ردارب  يا  مراهچ : اما  دومرف : نآ 
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تداهش هجرد ي  هب  ناناملـسم  زا  یعمج  و  دندش ، رو  هلمح  ام  هب  یگنج  درم  کی  لثم  و  دندش ، وربور  ام  اب  دحا  رد  و  دندمآرب ، ردب  رد 
و دندش ، هتـشک  وا  باحـصا  ربمغیپ و  دنتفگ  یم  هک  یتلاح  رد  دندش . هدنهانپ  دوخ  ياه  هناخ  هب  و  هدرک ، رارف  همه  هدنامیقاب  دندیـسر و 

هکم يوس  هب  هدومن و  لوذـخم  ار  نیکرـشم  دـنوادخ  هک  نیا  ات  مدرک . یم  ترـصن  ار  شترـضح  هدـنام و  ادـخ  لوسر  هب  ییاـهنت  هب  نم 
رب ار  دوخ  يادر  و  نیا ؛ نیا و  تسا  اهنآ  زا  هک  مدوب ، هتشادرب  مخز  هحفص 60 ]  ] دنچ داتفه و  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  نم  و  دنتشگرب .

: دنتـشاد هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  دیـشک . یم  اهمخز  ياج  هب  كراـبم  تسد  هدومن و  راـنک 
هدـش و دـحتم  برع  مامت  شیرق و  انامه  يدوهی ؛ ردارب  يا  مجنپ : اـما  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ ! اـی  یلب 

لک هب   ) لمکم حلـسم و  و  دـنناسر ، لتق  هب  ار  بلطملا  دـبع  هفیاط ي  ام  و  ادـخ ، لوسر  هک  نیا  ات  دـندرگنرب ؛ گنج  زا  هک  دنتـسب  نامیپ 
هاگآ ار  ادـخ  لوسر  لیئربج  و  دیـسر ، دـنهاوخ  دوخ  دوصقم  هب  هک  دنتـشاد  نیقی  هک  یتلاح  رد  دـندمآ ، دورف  هنیدـم  راـنک  رد  ناـشتوق )

و دندوب ، هدرک  اپرب  یقرب  دعر و  هدومن و  هرـصاحم  ار  ام  سپ  دش ، گنج  يایهم  هدـنک و  یقدـنخ  دوخ  فارطا  رد  ترـضح  نآ  و  دومن ،
وجگنج و سراف و  و  دـندوزفا . دوخ  یـشکرس  داـنع و  رب  هدرکن و  هحفـص 61 ]  ] انتعا داد ، دـنگوس  محر ، و  قح ، هب  ار  نانآ  ادـخ  لوسر 
ار وا  اب  هزرابم ي  تئرج  يدـحا  و  دـیبلط ، یم  زرابم  دـناوخ و  یم  زجر  هدـمآ و  ناجیه  هب  تسم  رتش  لثم  دودـبع  نب  ورمع  برع  عاجش 

نم هب  ار  دوخ  ریشمش  تسب و  مرس  رب  همامع  دوخ  تسد  هب  تخیگنارب و  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  تشادن ،
يارب هنیدم  نانز  هک  یتلاح  رد  مدـش ، رـضاح  وا  لباقم  رد  نم  سپ  دز ، راقفلاوذ  هب  ار  دوخ  تسد  رـضاح و  ریـشمش  نیمه  دومرف  تیانع 
دننامه ار  يدحا  برع  هک  یتلاح  رد  دناسر ، شلتق  هب  نم  تسد  هب  داد و  ترصن  وا  رب  ارم  يادخ  دندوب و  نایرگ  دودبع  نب  ورمع  زا  نم 

زا هچنآ  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دومرف  هراشا  دوخ  رس  قرف  هب  كرابم  تسد  هب  و  دروآ ، دراو  نم  رب  ار  تبرـض  نیا  تسناد و  یمن  وا 
: دنتـشاد هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  دـندومن  رایتخا  رارقرب  ار  رارف  دومن و  مزهنم  دـش ، عقاو  نم 

رهش دراو  ادخ  لوسر  اب  انامه  يدوهی ! ردارب  يا  مشش : اما  دومرف : نآ  زا  سپ  هحفص 62 ] . ] دیدومرف هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ ! ای  یلب 
 - حلسم لمکم و  همه  هوک ، لثم  هدایپ  هراوس و  نانآ  ریغ  شیرق و  زا  یناعاجش  دوهی و  زا  ینادرم  هک  یتلاح  رد  میدش ، ربیخ  وت  باحصا 
یم شلتق  هب  دش  یم  وربور  نانآ  اب  سک  ره  و  دـندیبلط ، یم  زرابم  هدـش و  وربور  ام  اب  اه  هعلق  نیرت  مکحم  رد  توق  تردـق و  همه ي  اب 
یم هدـش و  لسوتم  نم  هب  و  دوب ، دوخ  ناج  رکف  هب  سک  ره  و  تفر ، ورف  هقدـح  هب  هدـش و  خرـس  سرت  زا  اه  مشچ  هک  نیا  ات  دـندناسر ،
سک ره  هدومن و  هلمح  نانآ  رب  سپ  داتـسرف ، نانآ  گنج  هب  تخیگنارب و  ارم  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  سرب ، دایرف  هب  نسحلا ! ابا  ای  دـنتفگ 

هانپ دوخ  مکحم  هعلق ي  هب  هدومن و  رارف  همه  هک  نیا  ات  هدـش  رو  هلمح  ناـنآ  رب  ناـیژ  ریـش  لـثم  و  مدـناسر ، شلتق  هب  دـش  وربور  نم  اـب 
هب هدـمآ  نم  لباقم  رد  هک  ناـنآ  نادرم  زا  کـی  ره  هدـش و  هعلق  دراو  ییاـهنت  هب  هدـنک و  ياـج  زا  دوخ  تسد  هب  ار  هعلق  رد  سپ  دـندرب ،
زا ریغ  مکحم  هعلق  نآ  رد  هک  یتلاح  رد  مدرک ، حتف  ار  هعلق  هحفص 63 ]  ] ییاهنت هب  هک  نیا  ات  مدومن  ریـسا  ار  نانآ  نانز  و  مدناسر ، شلتق 

نینمؤملاریمأ ای  یلب  دنتشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحصا  هب  يور  سپ  متشادن ، راکددم  يدحا  لاعتم  دنوادخ 
حتف دـصق  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  يدوهی ! ردارب  يا  متفه : اما  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ 

هب هداد و  شـشخب  وفع و  هدـعو ي  هدـیناسرت و  دـنوادخ  باذـع  زا  ار  نانآ  هتـشون و  يا  همان  هدـمآرب و  تجح  مامتا  ماقم  رد  دومن  هکم 
باحـصا مامت  رب  ار  نآ  و  دوش ، تئارق  نانآ  رب  هک  دنتـشاد  موقرم  ار  ۀئارب  هروس ي  همان  رخآ  رد  و  دومن ، ناشراودـیما  راگدرورپ  ترفغم 

زا يدرم  دیدب  نیا  ترضح  نآ  نوچ  تفرن . راب  ریز  هدرکن و  مادقا  يدحا  و  دنیامن ، تئارق  نیکرـشم  رب  هدرب و  هکم  هب  هک  تشاد  هضرع 
هحفـص  ] دناسر یمن  تشاد : هضرع  هدش و  لزان  لیئربج  لاح  نیا  رد  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دومرف  رما  هدیبلط و  روضح  هب  ار ! ناشیا 

هدرب هکم  هب  ار  ۀئارب  هروس ي  شترضح و  همان ي  هک  هدومرف  رما  ارم  ترـضح  نآ  سپ  دشاب ، هدوب  وت  زا  هک  یـسک  ای  وت  رگم  ار  نآ  [ 64
ارم ندب  زا  هعطق  ره  دنتشاد ، تردق  رگا  هکم  لها  زا  کی  ره  هک  یتلاح  رد  مدش  هناور  هکم  يوس  هب  نم  سپ  میامن ، تئارق  نآ  لها  رب  و 

ماجنا ار  ترـضح  نآ  تلاسر  ساره  سرت و  یب  نم  و  دوش ، مامت  ناشدـنزرف  لام و  ناج و  تمیق  هب  هچ  رگا  دنتـشاذگ  یم  یهوک  يالاب 
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ای یلب  دنتشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحصا  هب  يور  سپ  مدرک ، تئارق  نانآ  رب  ار  ۀئارب  هروس ي  همان و  هداد و 
ادخ لوسر  تایح  لاح  رد  راگدرورپ  هک  دوب  يدراوم  نیا  يدوهی ، ردارب  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ !
سپ تسا . هدوـبن  نم  زا  ریغ  يدـحا  يارب  هک  تفاـی  رادرب  ناـمرف  عـیطم و  ارم  و  دوـمرف ، ناـحتما  اـهنآ  هب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلص  ادخ  هحفص 65 ]  ] لوسر يردارب  تبارق و  هب  ار  وت  دنوادخ  انامه  يدومرف  تسار  نینمؤملاریمأ  ای  دنتـشاد : هضرع  باحـصا 

يدومن نایب  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، هداد  رارق  یـسوم  زا  نوراه  ماـقم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ارت  ماـقم  و  تسا ، هداد  تلیـضف  ملـس  هلآ و  و 
لوسر زا  دعب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  کنیا  نینمؤملاریمأ  ای  تسین . ناناملـسم  زا  يدحا  يارب  هک  تسا  هدرک  هریخذ  وت  يارب  ار  نآ  زا  شیب 
نـشور رهاظ و  ام  يارب  هک  اریز  دومن ؛ نایب  میناوت  دوخ  میهاوخب  رگا  و  اـمرف ، ناـیب  يدرک  ربص  نآ  رب  هدومن و  ناـحتما  نآ  هب  ار  وت  دوخ 

دعب لجوزع  دنوادخ  انامه  يدوهی ، ردارب  يا  دومرف : ترضح  نآ  سپ  میونـشب . امـش  دوخ  يابرلد  نابز  زا  هک  میراد  تسود  نکل  تسا ،
، يدوهی ردارب  يا  اهنآ  لوا : اما  تفای . رابدرب  روبص و  ارم  سفن  هیکزت ي  نودب  و  دومن ، ناحتما  نطوم  تفه  رد  ارم  دوخ  لوسر  تافو  زا 

نانچ ترضح  نآ  تافو  رد  متـشاد ، ایند  نید و  تهج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نم  هک  یـسنا  هقالع و  تدش  رثا  رد 
لاح نآ  رد  مدرم  و  دومن . نتـسناوت  نآ  لمحت  هک  مرادـن  هحفـص 66 ]  ] نامگ دش  یم  دراو  اههوک  رب  رگا  هک  دـش  دراو  نم  رب  یتبیـصم 

ربص و تبیـصم  یگرزب  عزف و  عزج و  هکلب  دـندوبن ؛ دوخ  کلام  راددوخ و  عزف  عزج و  تدـش  زا  بلطملا  دـبع  ینب  اـما  دـندوب ، فلتخم 
و دندوب . کیرـش  يراز  هیرگ و  رد  یهورگ  و  دـندرک ، یم  ربص  هب  رما  هداد و  تیلـست  یهورگ  مدرم  ریاس  اما  و  دوب ، هدوبر  ار  نانآ  لقع 

عمج و  ترضح ، نآ  نفد  ةولص و  نیفکت و  زیهجت و  زا  دوب  هدومرف  رما  شترضح  هچنآ  هب  و  مدومن ، راداو  يرابدرب  ربص و  هب  ار  دوخ  نم 
قح هک  نیا  ات  تشادنزاب ؛ هفیظو  ماجنا  زا  ارم  کی  چیه  تبیـصم  یگرزب  هودنا و  هن  مشچ و  کشا  هن  هک  مدیزرو ، لاغتـشا  نآرق  ندومن 

نینچ نینمؤملاریمأ ! اـی  یلب  دنتـشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  اـیآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  مدومن ، ءادا  ار  لوسر  ادـخ و 
لاـح رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه  يدوهی ، ردارب  يا  مود : اـما  دومرف : نآ  زا  سپ  هحفـص 67 ] . ] يدومرف هک  تسا 

هب هک  دومرف  رما  ار  نیرـضاح  و  دومرف ، نم  زا  تعاطا  هب  رما  هتفرگ و  تعیب  نیرـضاح  مامت  زا  هداد و  تراما  تما  مامت  رب  ارم  دوخ  تایح 
دومرف رما  توم  ضرم  رد  و  دـیآرب . هضراعم  عازن و  ماقم  رد  نم  اب  رما  نیا  رد  یـسک  هک  مدرک  یمن  لایخ  زگره  نم  و  دـنناسرب ، نیبئاـغ 

و سوا ، و  برع ، لیابق  زا  کی  چـیه  و  دـنیامن ، تکرح  دـصقم  فرط  هب  دوب  هداد  رارق  دـیز  هب  ۀـماسا  تراـما  تحت  رد  هک  يرکـشل  هک 
ای ردـپ  هک  دنتـشاد  ینمـشد  نم  اب  هک  نانآ  زا  کی  ره  و  دوب ، نانآ  رد  نم  اب  تفلاخم  دـهع و  ضقن  فوخ  هک  ینامدرم  ریاـس  و  جرزخ ،

نیرجاهم و نینچ  مه  و  داد ، رارق  هماسا  شیج  رد  ار  همه  هک  نیا  رگم  تشاذـگن  یقاب  مدوب ، هدـناسر  لتق  هب  ار  ناـنآ  ناـشیوخ  اـی  ردارب 
يدـحا زا  و  دـشاب ، فاص  نم  يارب  هار  هک  نیا  ات  داد ؛ رارق  شیج  نآ  رد  ار  همه  ار  نیقفانم  بولقلا و  ۀـفلؤم  ناناملـسم و  ریاس  راـصنا و 

ذافنا ار  هماسا  شیج  هک ؛ دوب  نیا  تما  رما  هب  عجار  ترـضح  نآ  مالک  رخآ  هک  ییاج  ات  ددرگن ، رداص  نم  فالخرب  يزیچ  هحفص 68 ] ]
ماقم رد  یهورگ  هک  مدید  ناهگان  ترضح  نآ  زا  سپ  اهنیا  همه ي  اب  دومرف ، دیکأت  رایـسب  راک  نیا  رد  و  دزرون ، فلخت  يدحا  دیراد و 

ضقن دوب و  هدومن  ادـخ  لوسر  هک  يدـقع  لح  هب  و  دنتـشگزاب ، هماسا  شیج  زا  هدومن و  اـهر  ار  دوخ  ریما  هلجع  اـب  هدـمآرب و  تفلاـخم 
دبع دالوا  زا  يدحا  هک  نیا  نودب  و  دـنداد ، رارق  دوخ  يارب  ار  نآ  و  دنتفاتـش ، دـندوب  هداد  رارق  نانآ  ندرگ  رب  لوسر  ادـخ و  هک  يدـهع 

لوسر نفد  نفک و  لسغ و  رما  هب  نم  هک  یتلاح  رد  دـنداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  دـنیامن  هعجارم  نانآ  هب  اـی  دـنهد ، رارق  کیرـش  ار  بلطملا 
گرزب و تبیـصم  نآ  اـب  راـک ، نیا  يدوهی ، ردارب  يا  دوب . اـیند  نید و  روما  مها  زا  هک  مدوب ، لوغـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تعرس هب  يرگید  زا  سپ  کی  ره  هک  اهتبیصم  نیا  همه ي  رب  سپ  دمآ ، دراو  نم  بلق  رب  هک  دوب  یتبیـصم  نیرتگرزب  زادگناج  هعجاف ي 
ای یلب  دنتـشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  اـیآ  دومرف : هدوـمن و  دوـخ  باحـصا  هب  يور  هحفـص 69 ]  ] سپ مدومن ، ربـص  دـش  روآ  يور  نم  هب 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  سک  نآ  انامه  يدوهی ، ردارب  يا  موس : اما  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ !

هب دوب  هدش  بکترم  هک  ار  هچنآ  تساوخ و  یم  رذع  نم  زا  دوخ  تفالخ  مایا  مامت  رد  دـش  رما  يدـصتم  هدومن و  مایق  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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هزات هک  مالـسا  رد  هک  نیا  نودب  و  دوش ، يرپس  وا  مایا  متفگ : یم  دوخ  اب  نم  و  دـیبلط ، یم  تیلح  نم  زا  و  تخادـنا ، یم  نارگید  ندرگ 
زا یهورگ  و  ددرگرب . نم  هب  تسا  هداد  رارق  نم  يارب  ادـخ  هک  یقح  دـیآ  دـیدپ  یفـالتخا  دوـش و  عـقاو  یعازن  تسا  تیلهاـج  هـب  دـهع 

مایق هب  ارم  هدمآ و  نم  دزن  ررکم  دندوب  رادـیاپ  نید  نآرق و  لوسر و  ادـخ و  هب  تبـسن  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا 
دنوادخ دیاش  درک  ربص  دیاب  متفگ : یم  نم  و  دندوب ، رـضاح  ناج  ياپ  ات  نم  يرای  ترـصن و  رد  و  دندومن ، توعد  دوخ  قح  ذـخا  يارب 

عمط تفالخ  رما  رد  یناسک  و  دنداتفا ، کش  هب  مدرم  زا  يرایـسب  انامه  و  دنادرگرب . نم  هب  ارم  قح  يزیرن  وخ  عازن و  نودـب  هحفص 70 ] ]
رما يدـصتم  نم  ریغ  هک  نیا  يارب  رگم  دوبن  نیا  و  دـشاب ، هدوب  يریما  ام  زا  دـیاب  دـنتفگ : یموق  ره  و  دنتـشادن ، ار  نآ  تیلها  هک  دـندرک 
نم اب  و  دومن ، راذگاو  دوخ  قیفر  هب  ار  راک  دش  کیدزن  يو  تافو  نوچ  لاح  نیا  اب  دندومن . عمط  نآ  رد  زین  نارگید  سپ  دـش ، تفالخ 

یلـص دمحم  باحـصا  زا  یهورگ  سپ  دندوبر . نم  زا  دوب  هداد  رارق  نم  يارب  دنوادخ  هچنآ  هک  دندومن ، لوا  زور  هک  دـش  هلماعم  نامه 
ار لوا  باوج  نامه  نم  و  دـندومن . مضیرحت  بیغرت و  دوخ  قح  ذـخا  يارب  مایق  هب  لوا  زور  لـثم  هدـمآ و  نم  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یهورگ  هک  دوب  نیا  زا  سرت  يارب  راک  نیا  و  دومن . راذگاو  ادخ  هب  ار  راک  درک و  ربص  دیاب  هک  مداد 
ياج رد  ریـشمش  اب  ییاج و  رد  هحفـص 71 ]  ] لام لذب  اب  و  رگید ، ياج  رد  یتخـس  تدش و  و  ییاج ، رد  قالخا  نسح  یمرن و  هب  ملـس  و 

رد مدرم  هک  یتقو  هک  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  یتلاح  رد  هک  یقافتا  داحتا و  نآ  دـنورب ، نیب  زا  هدـش و  یناف  هدومن  ناـشقفتم  دـحتم و  رگید 
زا رگم  يا  هدرپ  هن  و  یفقـس ، هن  تشاد و  يرد  هن  دـمحم  لآ  ام  ياـه  هناـخ  دـندوب ، زیچ  همه  ياراد  باریـس و  ریـس و  یـشوخ و  لاـمک 

تـسد هب  تسد  زامن  ءادا  يارب  ام  زا  رتشیب  سابل ! هچراپ  کی  هک  يدـح  هب  میدوبن  یـشارف  سابل و  ياراد  و  نآ ، لاثما  امرخ و  هدـیرج ي 
، میانغ زا  زاسب  هچ  دش  فصو  هک  لاح  نیا  اب  و  میدرب . یم  رـس  هب  یگنـسرگ  هب  ار  زور  بش و  امومع  و  دندیـشوپ ، یم  تبون  هب  هدومن و 

فیلأت هک  دومرف ؛ یم  راثیا  تمعن  لاـم و  ناـبحاص  رب  ار  نآ  ادـخ  لوسر  و  دوب ، هداد  رارق  اـم  يارب  دـنوادخ  هک  دیـسر  یم  اـم  هب  یمهس 
هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یهورگ  نایم  هک  مقحا  یلوا و  نم  و  دیامن ، ناشبلج  مالـسا  يوس  هب  هدومن و  نانآ  بولق 
یم توعد  دوخ  يرای  هب  ار  ناـنآ  و  هحفـص 72 ]  ] هدومن مایق  نم  رگا  هک  اریز  مزادناین ؛ هقرفت  هدومن  ناشعمج  مالـسا  مچرپ  ریز  وحن  نیا 

متعاطا زا  هدرکن و  متباجا  ای  دندیسر ، یم  لتق  هب  دندوب  تیلقا  رد  نوچ  لاح  نیا  رد  دندرک  یم  متباجا  ای  دوبن ؛ جراخ  لاح  ود  زا  مدومن ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  نم  تلزنم  ماقم و  هک  دنتـسناد  یم  هک  اریز  دندش ؛ یم  رفاک  لاح  نیا  رد  دندرک ، یم  یچیپرس 

ار سفن  و  ندرب ، ورف  دوخ  مشخ  هک  مدید  سپ  دیسر . یـسوم  موق  هب  هچنآ  دیـسر  یم  نانآ  هب  سپ  یـسوم ، هب  تسا  نوراه  ماقم  ملـس  و 
يارب و  رتـهب ، نم  يارب  دـیامرف  مکح  تسا  ردـقم  هچنآ  هب  اـی  دـناسر ، جرف  ادـخ  اـت  ندوـمن ، يراـبدرب  ربـص و  و  ندرک ، سبح  هنیـس  رد 
ماـیق و  دوبن ، مدرک  ناـیب  هچنآ  زا  سرت  رگا  يدوهی ، ردارب  ياو  ارودـقم . ) اردـق  هللا  رما  ناـک  و  ، ) تسا حلـصا  مدرک  فصو  هک  یهورگ 

زا نم  هک  دـنناد  یم  همه  هک  اریز  دـندومن ؛ بلط  ار  نآ  هک  ناـنآ  زا  مدوب  قحا  یلوا و  نم  هنیآ  ره  مدوب  هدرک  دوـخ  قـح  بلط  هدوـمن و 
و رتشیب ، همه  زا  مالـسا  رد  هحفـص 73 ]  ] نم قباوس  بقانم و  و  هدوب ، رتالاب  همه  زا  ناـهرب  ۀـجح و  ثیح  زا  و  رترب ، همه  زا  هریـشع  ثیح 

هتشاذگن یقاب  يرذع  يدحا  يارب  هک  ربمغیپ  تیصو  رب  هوالع  دوب ، رتکیدزن  همه  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نم  تبارق 
هک یتلاح  رد  درک  تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  دوب . نانآ  ندرگ  هب  ترـضح  نآ  نامز  زا  هک  یتعیب  رب  هوالع  و  دوب ،
نآ تیب  لها  و  دـندش ، نآ  يدـصتم  هک  نانآ  هناخ ي  تسد و  رد  هن  دوب  ترـضح  نآ  هناخ ي  رد  ترـضح و  نآ  تسد  رد  تیالو  ماقم 

هدومن دوخ  باحصا  هب  يور  سپ  دندوب ، نارگید  زا  یلوا  تافص  لاصخ و  مامت  رد  هدش  لزان  ناشیا  نأش  رد  ریهطت  هیآ ي  هک  ترـضح 
ردارب يا  مراـهچ : اـما  دوـمرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤـملاریمأ ! اـی  یلب  دنتـشاد : هضرع  تـسین ؟ نـینچ  اـیآ  دوـمرف : و 

یم هعجارم  نم  هب  تالکـشم  رد  و  درک ، یم  تروشم  اهراک  رد  نم  اـب  دـش  رما  يدـصتم  دوخ  قیفر  زا  سپ  هک  سک  نآ  اـنامه  يدوهی ،
عمط رما  نیا  رد  يرگید  سک  يو  زا  دـعب  هک  میتشادـن  ناـمگ  نم  باحـصا  نم و  و  درک ، یم  لـمع  نـم  هحفـص 74 ]  ] يأر هب  و  دومن ،
یلبق مادقا  نوب  و  دیسر ، وا  گرم  یضرم  هقباس  نودب  هک  نیا  ات  دنادرگرب . دهاوخ  نم  هب  ارم  قح  يدوز  هب  هک  متـشاد  دیما  نم  و  دیامن ،
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زا کی  چیه  هک  نیا  اب  دربن ، یمان  نم  قباوس  تبارق و  زا  الـصا  و  مدوب ، نانآ  مشـش  نم  هک  درب  مان  ار  یهورگ  و  دـنادرگرب ، نم  زا  ار  رما 
ار رفن  شـش  ره  دننکن  لمع  وا  رما  هب  رگا  هک  داد  روتـسد  و  داد ، رارق  يروش  ار  رما  سپ  دندوبن ، ربارب  نم  اب  هتـشادن و  ارم  هقباس ي  نانآ 

هدرک مامت  نانآ  رب  ار  تجح  دوب  هدرک  نیعم  هک  یتدم  رد  نم  سپ  دوب . یفاک  نم  يارب  رما  نیا  رب  ربص  يدوهی  ردارب  ياو  دـننزب ، ندرگ 
دوخ ناگتـشذگ  هب  هک  دومن  ناشراداو  ایند  هب  نوکر  هاج و  تسایر و  بح  نکل  مدروآ ؛ ناشدای  هب  ار  ادخ  لوسر  دـهع  دوخ و  قباوس  و 
یم شدای  هب  ار  رما  تبقاع  دش و  یم  تاقالم  تولخ  رد  نانآ  زا  رفن  کی  اب  نوچ  و  دنروآ ، تسد  هب  دوبن  نانآ  يارب  هچنآ  هدومن و  ادتقا 

نآرق و هب  لـمع  قـح و  زا  ریغ  نـم  دزن  نوـچ  و  مـهد ، رارق  وا  هحفـص 75 ]  ] يارب دوـخ  زا  دـعب  ار  رما  هک  درک  یم  اـضاقت  نـم  زا  مدروآ 
رسپ هب  دنادرگرب و  نم  زا  ار  راک  نانآ  زا  يدرم  راچان  دندیسرن ، دوخ  يوزرآ  هب  هتفاین و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیـصو 

هتـشاد یمارگ  اهنآ  هب  ار  وا  تیب  لها  دوخ و  لوسر  دـنوادخ  هک  دوب  یبقانم  ياراد  هن  و  دوب ، يواسم  نارگید  اب  هن  يو و  اـب  هن  هک  ناـفع 
یلوط دندومن و  یم  تمالم  ار  يرگید  کی  ره  هدومن و  تمادن  راهظا  هدـش و  نامیـشپ  دوخ  رادرک  زا  يدوز  هب  و  دومن . راذـگاو  تسا ،

. دومن یم  هبوت  دوخ  ياهراک  زا  و  هلاقتسا ، دوخ  تعیب  زا  هتفر و  باحصا  دزن  مه  وا  دنتسج ، يربت  يو  زا  هدومن و  ریفکت  ار  وا  هک  دیشکن 
رب هک  تشاد  نآ  ياج  و  دومن ، ناوتن  نآ  فصو  هک  دـش  عقاو  نم  هب  تبـسن  هک  دوب  ییاهراک  نیرت  عیظف  زا  راک  نیا  يدوهی ، ردارب  ياو 

. مدرک لمحت  ار  اه  يراوگان  نیا  همه ي  هدومن و  ربص  روما  نیا  ماـمت  رب  نم  و  دوبن ، ندرک  ربص  زج  يا  هراـچ  نکل  درک ، ناوتن  ربص  نآ 
هدومن علخ  ار  نافع  نبا  هک  دندرک  یم  اضاقت  نم  زا  هدرک و  تمادن  راهظا  هدمآ  نم  دزن  رما  لیاوا  نامه  زا  رفن  شش  یقاب  و  هحفص 76 ] ]

عنم راک  نیا  زا  ارم  يدوهی ، ردارب  يا  مسق  ادـخ  هب  و  دـنداد . یم  مه  کمک  هدـعو ي  و  مناتـسزاب ، ار  دوخ  قح  میامن و  مایق  وا  هیلع  رب  و 
لوبق میامن  گرم  هب  توعد  دوخ  يرای  يارب  ار  نانآ  میامن و  مایق  رگا  هک  متـسناد  یم  هک  نیا  اب  مدومن ، نایب  البق  هک  یناـمه  رگم  درکن 

بآ هلزنم ي  هب  نم  دزن  رد  گرم  هک  دنناد  یم  نیرـضاح  ناگتـشذگ و  و  ما ، هتـشادن  ساره  گرم  زا  زگره  مه  نم  دوخ  و  دندرک ، یم 
ادخ اب  هدیبع  ممع  رسپ  رفعج و  مردارب  هزمح و  میومع  نم و  انامه  و  مرگ . رایسب  ياوه  رد  ناشطع  صخش  يارب  تسا  يراوگشوخ  درس 

یقاب تسا  هدومرف  ردقم  دنوادخ  هچنآ  يارب  نم  و  دنتفرگ ، تقبـس  نم  رب  نانآ  و  میدومن ، افو  نآ  هب  هک  میتشاد  ینامیپ  دـهع و  لوسر  و 
یـضق نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  [ » هحفص 77 : ] تسا هدش  لزان  ام  نأش  رد  هفیرـش  هیآ ي  نیا  و  ما ، هدنام 

نآ رب  ار  هچنآ  دندینادرگ  تسار  هک  دنتسه  ینادرم  نینمؤم  زا  هیآ 23 ) ( 33  ) بازحا هروس ي  « ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و 
رییغت و  دشک ، یم  راظتنا  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  ار و  شتدم  هدروآ  رـس  هب  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  سپ ، دـندوب  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب 
لیدبت مدادن  لیدـبت  رظتنم و  منم  مسق  ادـخ  هب  دـمآ و  رـس  هب  ناشتدـم  هک  دنتـسه  هدـیبع  رفعج و  هزمح و  دارم  هک  ینداد ) رییغت  دـندادن 

هک متسناد  یم  ار  وا  قالخا  هدومن و  ناحتما  ار  وا  هک  اریز  مدرکن ؛ تلاخد  وا  راک  رد  هتسشن و  تکاس  نافع  رسپ  هرابرد ي  نم  و  ینداد .
یتح وا  هرابرد ي  هدرک و  ربص  سپ  دـنیامن ، عامتجا  وا  علخ  لتق و  رب  براقا  بناجا و  هک  نیا  ات  درادـنرب ؛ تسد  دوخ  ياهراک  زا  زگره 

یم ادخ  هک  یتلاح  رد  دندرک ) هحفـص 78 ]  ] تعیب نم  اب  و   ) هدروآ موجه  نم  رب  مدرم  يو  زا  سپ  مدرکن . ظفلت  زین  معن  هملک ي ال و  هب 
ندرک هدافتسا  و  ناناملسم ، لاوما  رد  فرصت  زا  دندوب  هدرک  تداع  نآ  هب  هچنآ  هب  نم  هک  اریز  متـشاد ؛ تهارک  راک  نیا  زا  نم  هک  دناد 

نم دزن  دنتـساوخ  هچنآ  نوچ  و  تسا . تخـس  رایـسب  مه  تداع  كرت  متـشاد ، تفرعم  نیمز ، رد  یـشکرس  و  ربکت ، و  نامثع )  ) وا لـبق  زا 
نینچ ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  دـندش ، یم  لسوتم  يا  هناـهب  هب  زور  ره  هتـشاذگ و  ار  یـشارت  رذـع  ياـنب  دـنتفاین 

اب هک  نانآ  انامه  يدوهی ، ردارب  يا  مجنپ : اما  و  دومرف : نآ  زا  سپ  دیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ ! ای  یلب  دنتـشاد : هضرع  تسین ؟
شراوس رتش  رب  هتخیگنارب و  نم  فالخ  رب  ار  هشیاـع )  ) نز نآ  دـنتفاین ، تسد  دنتـشاد  عمط  هچنآ  هب  نم  شیپ  رد  نوچ  دـندرک  تعیب  نم 

ره و  دوب ) هداد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ   ) دندرک سراپ  يو  رب  بئوح  ناگـس  و  دندومیپ ، ار  اهنابایب  هدومن و 
ياه هشیر  و  هاتوک ، نآ  لها  ياهتسد  هک  دندش  دراو  يرهش  هب  هک  نیا  ات  دش ، یم  رهاظ  ناشیا  يارب  هحفص 79 ]  ] تمادن تمالع  تعاس 

هدومن کیرحت  ار  نآ  سپ  دـندوب ، ایرد  لحاس  رب  دراو  و  نابایب ، رواجم  و  لیلع ، نانآ  ياه  هشیدـنا  و  مک ، نانآ  ياه  لقع  و  زارد ، ناـنآ 
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ره هک  نیابتم  تلاح  ود  نایم  رد  نم  و  دندیشک . ریشمش  ام  يور  هب  هدومن و  مایق  ام  فالخرب  ملع ، مهف و  ریغ  هب  هناروکروک و  هک  نیا  ات 
زا هدرکن و  لقعت  متـشاد  یمزاب  تسد  نانآ  زا  رگا  هک  مدوب  هدش  وربور  یهورگ  اب  هک  اریز  مدوب ؛ هدش  راتفرگ  دوب  نم  لیم  فالخرب  ود 

تهارک نآ  زا  دوب و  نم  لیم  فالخرب  هچنآ  رد  مدرک  یم  مایق  نانآ  فالخرب  هتـشادنزاب و  تسد  رگا  و  دنداتـسیا ، یمن  زاب  دوخ  رادرک 
ار يو  هک  نانآ  اب  و  هدومن ، توعد  دوخ  هناخ ي  هب  عوجر  هب  ار  نز  نآ  هدـمآرب و  تجح  ماـمتا  ماـقم  رد  راـچان  مدـش ، یم  دراو  متـشاد 

تشگزاب هدش و  نامیشپ  یـضعب  سپ  مدرک ، ناشتوعد  یهلا  دهع  ندرکن  ضقن  تعیب و  ءافو  هب  هدومن و  هرظانم  جاجتحا و  دندوب  هدروآ 
رو هلعـش  گنج  شتآ  دمآرب و  هزرابم  ماقم  رد  راچان  دنداد ، همادا  هحفص 80 ]  ] دوخ تلالـض  رب  هدوزفا و  دوخ  لهج  رب  هیقب  نکل  دنومن 

دنوادخ دندش و  راتفرگ  تمادن  ترسح و  هب  هتفر و  تمیزه  هب  هیقب  هدیسر و  لتق  هب  یهورگ  هک  دش ، مامت  نانآ  ررـض  هب  تبقاع  هک  دش 
یمزاـب نآ  زا  تسد  هدومن و  يراددوخ  رگا  هک  اریز  مدوب ؛ راـچان  راـک  نیا  رد  نم  و  تسا . هاوگ  ناـنآ  رب  نم  يارب  دوخ  و  داد ، رفظ  ارم 
كولم نایمور و  تداع  هب  ظح  صقان  لـقع و  صقاـن  ناـنز  هب  نداد  تموکح  و  يزیر ، نوخ  يرگ و  تراـغ  رب  ار  ناـنآ  هنیآ  ره  متـشاد 

! نینمؤملاریمأ اـی  یلب  دنتـشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  اـیآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  مدوب ، هدرک  کـمک  تناـعا و  اـبس ،
نز رـسپ  تسا ، هیواعم  اب  گنج  نداد و  رارق  مکح  رما  انامه  يدوهی  ردارب  يا  مشـش : اـما  و  دومرف : نآ  زا  سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ 
نم يارب  هک  يزور  هکم ، حتف  زور  ات  هحفص 81 ]  ] تثعب لوا  زور  زا  نینمؤم  لوسر و  ادخ و  دناعم  هدش ، دازآ  رسپ  هدش  دازآ  راوخرگج ،

مالـس نم  رب  نینمؤم  تراما  هب  هک  دوب  یـسک  لوا  وا  ردپ  و  دـش ، هتفرگ  تعیب  نانآ  زا  نطوم  هس  رد  مه  نآ  زا  دـعب  و  دـش ، هتفرگ  تعیب 
زا رت  بجع  و  مریگب . دنتسج  مدقت  نم  رب  هک  نانآ  زا  ار  دوخ  قح  میامن و  مایق  هک  درک  یم  ضیرحت  بیغرت و  ارم  هک  دوب  یسک  و  درک ،

هفیلخ نیمراـهچ  هک  نیا  زا  وا  عمط  و  داد ، رارق  دوخ  لـحم  رد  ار  نآ  دـنادرگرب و  نم  هب  ارم  قح  راـگدرورپ  هک  دـید  نوـچ  هک  نیا  همه 
و دیناشک ، دوخ  يوس  هب  رـصم  تموکح  هدعو ي  هب  تخیگنارب و  نم  هیلع  رب  ار  صاعلا ) نب  ورمع   ) صاع رـسپ  یـصاع  دـش ، عطق  ددرگ 

شیب یمهرد  هک  تسا  مارح  مه  راد  مامز  رب  و  دیامن ، ذخا  نیملسم  لاوما  زا  یمهرد  دوخ  قح  زا  شیب  هک  وا  رب  تسا  مارح  هک  نیا  لاح 
نیا رد  تخادرپ . يرگ  تراغ  هب  هدوشگ و  يدعت  ملظ و  تسد  هدش و  رو  هلمح  دالب  رب  هدومن و  دهع  ثکن  سپ  دهدب ، يو  هب  وا  قح  زا 

و مهد ، شتموکح  هحفص 82 ]  ] تشاد فرـصت  رد  هک  يدالب  رب  ار  وا  هک  درک  هراشا  هدمآ و  نم  دزن  هبعـش ) نب  ةریغم   ) فیقث روعا  لاح 
یبوخ راک  متـشاد -  يرذع  دنوادخ  شیپ  رد  رگا  ایند -  يارب  راک  نیا  و  ددرگ ، رقتـسم  نم  هب  رما  هک  نیا  ات  میامن  راتفر  ارادم  هب  يو  اب 

راوخرگج نز  رسپ  هرابرد ي  نم  هشیدنا ي  اب  وا  يأر  مدرک و  تروشم  دوب  نم  دامتعا  دروم  ناناملسم و  هاوخریخ  هک  یسک  اب  سپ  دوب ،
دید دهاوخن  ارم  دنوادخ  و  دومن ، مریذـحت  عنم و  میامن  لخاد  ناناملـسم  رما  رد  ار  وا  تسد  مهد و  تیالو  ار  وا  هک  نیا  زا  هدوب و  قفاوم 
مدید نوچ  و  مدرک ، مامت  يو  رب  ار  تجح  هداتسرف و  وا  يوس  هب  ینالوسر  سپ  مهد . رارق  نابیتشپ  دضع و  ار  ناراکمتس  ناهارمگ و  هک 

زا ناشیا  ریغ  ناوضر و  تعیب  ردب و  لها  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  تروشم  اب  دراد  رارصا  یهلا  مراحم  کته  رد  هک 
اه همان  مه  زاب  و  مدـش ، هجوتم  وا  يوس  هب  دوخ  باحـصا  اـب  هدومن و  ماـیق  وا ، تاـیانج  زا  يریگولج  يارب  نیعباـت ، ناناملـسم و  ءاـحلص 

یطورش اهوزرآ و  هحفـص 83 ]  ] هدومن و مکحت  نم  رب  باوج  رد  وا  مدرک و  شتوعد  قـح  هب  عوـجر  هب  هداتـسرف و  ینـالوسر  لاـسرا و 
راربا و زا  یهورگ  هک : دوب  هتشون  دوخ  ياه  همان  زا  یضعب  رد  هلمج  نآ  زا  ناناملـسم . هن  ادخ و  لوسر  هن  دوب و  یـضار  ادخ  هن  هک  دومن 

تسا اجک  رسای و  نب  رامع  دوب  نانآ  زا  هک  دناسر ، ناشلتق  هب  هک  میامن  میلست  وا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحـصا  ناکین 
دندوب رفن  راهچ  رگا  دوب و  رامع  نانآ  مشش  هک  نیا  رگم  میدوبن  رـضاح  رفن  جنپ  ادخ  لوسر  روضح  رد  هاگ  چیه  مسق  ادخ  هب  رامع ، لثم 
درکن راداو  نامثع  لتق  هب  ار  مدرم  مسق  ادـخ  هب  هک  نیا  لاح  و  دوب ، هداد  رارق  هناهب  ار  نامثع  نوخ  راک  نیا  رد  و  دوب ، راـمع  ناـنآ  مجنپ 

رامح یهورگ  اب  تفاـین ، تسد  دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  نوچ  نآرق و  رد  هنوعلم ي  هرجـش ي  ناـصغا  وا ، تیب  لـها  زا  وا  لاـثما  وا و  رگم 
هدرک هبتشم  مدرم  هورگ  نآ  رب  ار  رما  و  تساخرب ، نم  اب  گنج  هب  هدومن و  مایق  نم  هیلع  رب  تریصب ، هن  دندوب و  لقع  ياراد  هن  هک  تفص 
راچان هحفـص 84 ] . ] دـندرک شتعباتم  هدومن و  ناشلیامتم  دوخ  فرط  هب  هک  داد  نانآ  هب  يردـق  هب  اـیند  زا  و  داد ، هولج  عقاو  فـالخرب  و 
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ار ناطیش  بزح  دنوادخ  هشیمه  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  هک  یتلاح  رد  متخادرپ ، هزرابم  هب  تجح  مامتا  زا  سپ 
هلتاقم هزرابم و  نآ  اب  ادـخ  لوسر  اب  هشیمه  هک  دوخ  ردـپ  مچرپ  دوب  وا  تسد  رد  و  دوب ، اـم  تسد  رد  درک  یم  بوکنم  بولغم و  نآ  هب 

دوخ بسا  رب  راـچان  تفاـین ، رارف  زا  ریغ  يا  هراـچ  دـید  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  گرم  درک و  هدـهاشم  ار  ادـخ  ترـصن  نوچ  و  دومن . یم 
لـسوتم صاع  رـسپ  هب  لاح  نیا  رد  دـیوجب . هراچ ي  هلیح و  هچ  هک  دوب  هدـنام  ریحتم  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  تلالـض  مچرپ  هتـسشن و 

بزح بلاط و  یبا  رسپ  انامه  تفگ : هدرک و  هراشا  اه  هزین  رب  اهنآرق  ندرک  دنلب  فحاصم و  عفر  هب  صاع  رـسپ  و  درب ، هانپ  يو  هب  هدش و 
، دنیامن تباجا  نآ  هب  ارت  تسا  راک  رخآ  هک  مه  کنیا  دندومن ، توعد  ادخ  باتک  هب  ارت  رما  لوا  رد  و  دنتسه ، تمحر  تریصب و  لها  وا 

توعد تسا  نآ  رد  هچنآ  هحفـص 85 ]  ] هب دوخ  نامگ  هب  هدومن و  اهملع  يالاب  ار  اهنآرق  هدومن و  تعباتم  يو  زا  دـیدن  يا  هراچ  نوچ  و 
افو دـنک  یم  توعد  هچنآ  هب  راوخرگج  نز  رـسپ  هک  دـندرک  نامگ  هدـش و  لیامتم  اهنآرق  هب  نم  باحـصا  هدـنام  یقاب  بولق  سپ  دومن .

دهج و دج و  زا  سپ  ناشیا  رایخا  هک  دوب  یلاح  رد  راک  نیا  و  دـندرک ، تباجا  ار  وا  همه  هداد و  شوگ  وا  توعد  هب  راچان  درک ، دـهاوخ 
رسپ زا  تسا  يا  هعدخ  رکم و  راک  نیا  هک  مدرک  مالعا  نم  و  دندوب ، هدیسر  تداهش  يا  هجرد  هب  تریصب  لامک  اب  ادخ  نانمشد  اب  داهج 
لوبق ارم  فرح  نکل  دومن ، دـنهاوخن  افو  دوخ  هدـعو ي  هب  دنتـسین و  نآرق  لها  نانآ  هنرگو  تسا ، هدرب  راک  هب  وا  تاجن  يارب  هک  صاع 

، مییامن یم  قحلم  نامثع  هب  ار  وا  دنکن  تباجا  ار  ام  رگا  دنتفگ : رگیدکی  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  دندومنن ، تعاطا  ارم  رما  هدرکن و 
راکشآ حضاو و  نانآ  يارب  ار  بلطم  هدمآرب و  تحیصن  ماقم  رد  متسناوت  هچنآ  هک  دناد  ادخ  و  مینک ، شدنه  رـسپ  میلـست  هتـسب  تسد  و 

رگم درکن  تباجا  نانآ  زا  کی  چیه  و  دنیامن ، يرادیاپ  ربص و  یبسا  ندیود  ای  يرتش  ندیشود  ردق  هب  هک  متـساوخ  نانآ  زا  یتح  مدومن ،
نیا زا  دشن  عنام  ارم  هک  مسق  ادخ  هب  و  نم ، تیب  لها  زا  یهورگ  و  دومن -  رتشا  کلام  هب  هراشا  دوخ  تسد  هب  و  خیش -  هحفص 86 ]  ] نیا
ادخ لوسر  لسن  و  دومن -  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  هب  هراشا  و  دنوش -  هتشک  رفن  ود  نیا  هک  نیا  زا  سرت  رگم  مهد  همادا  داهج  هب  هک 

رب هداد و  رد  نت  راچان  دومن -  هیفنح  نب  دمحم  رفعج و  نب  هللا  دـبع  هب  هراشا  و  رفن -  ود  نیا  ندـش  هتـشک  زا  سرت  رگم  و  ددرگ ، عطقنم 
يأر هب  میتفرگرب  نانآ  زا  ریـشمش  نوچ  و  دوب . هتـشذگ  لج  زع و  دـنوادخ  ملع  رد  هچنآ  رب  هوـالع  مدومن ، ربص  دـندوب  هدرک  هدارا  هچنآ 

هک اریز  مدوبن ؛ یـضار  ناـنآ  میکحت  هب  و  هدادـن ، رارق  مکح  ار  يدـحا  زگره  نم  و  دـنتخادنا ، تشپ  هب  ار  اـهنآرق  و  هدوـمن ، مکح  دوـخ 
راک نیا  يارب  ار  دوخ  تیب  لها  زا  يدرم  متساوخ  مدید  نینچ  ار  رما  نوچ  و  تشادن ، هار  نآ  رد  يا  ههبش  کش و  هک  حضاو  دوب  ییاطخ 
دنه رـسپ  متـساوخ  ار  هچ  ره  مدرب و  مان  ار  سک  ره  و  دندرکن ، لوبق  مشاب  هتـشاد  دامعا  قوثو و  وا  نید  لقع و  رکف و  هب  هک  میامن  نیعم 

ناـنآ زا  هدرب و  هاـنپ  دوخ  يادـخ  هب  سپ  وا ، زا  نم  باحـصا  ندرک  تعباـتم  يارب  رگم  دوبن  نیا  و  دومن ؛ در  و  هحفص 87 ]  ] هدرکن لوبق 
رکم يو  اب  صاع  رسپ  هک  دندرک  رایتخا  راک  نیا  يارب  ار  يدرم  سپ  مدومن . راذگاو  نانآ  دوخ  هب  يراچان  يور  زا  ار  راک  هتسج و  يربت 

ینامیـشپ تمادن و  راهظا  ماقم  رد  مه  هدروخ  لوگ  و  دش ، راکـشآ  رهاظ و  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هک  دز ، لوگ  ار  وا  هدومن و  هعدـخ  و 
سپ دیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ ، ای  یلب  دنتشاد : هضرع  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحـصا  هب  يور  سپ  دمآرب ،

اب دوخ  رمع  رخاوا  رد  هک  دوب  هدرک  دهع  نم  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  يدوهی ، ردارب  يا  متفه : اما  دومرف : نآ  زا 
تفلاخم و رثا  رد  و  دـنیامن ، باتک  توالت  و  هداتـسیا ، تدابع  هب  اهبـش  راد و  هزور  اـهزور  هک  میاـمن ، هلتاـقم  دوخ  باحـصا  زا  یهورگ 
اب هلتاقم ي  ببـس  هب  و  هیدـثلاوذ ، تسا  اهنآ  زا  هک  دوش ، جراخ  نامک  زا  ریت  هک  ناـنچ  دـنوش  هحفـص 88 ]  ] جراخ نید  زا  نم  اب  هبراحم 

هدـش و نامیـشپ  دوخ  هدرک ي  زا  دـندید ) ار  نآ  هجیتـن ي  و   ) دـندومن نیمکح  نییعت  نوـچ  سپ  دوـش ، متخ  تداعـس  هب  نم  راـک  ناـنآ 
دوخ هشیدنا ي  هب  هدومنن و  يوریپ  ام  زا  ام  ریما  هک  دوب  مزال  دنیوگب : هک  نیا  زج  دنتفاین  يرذع  دوخ  يارب  و  دندرک ، تمالم  ار  رگیدکی 
رهـش زا  هدومن و  عامتجا  سپ  تسا ، لالح  ام  يارب  وا  نوخ  نتخیر  و  دـش ، رفاک  دومن  يوریپ  ام  زا  هدرک و  اـطخ  نوچ  و  درک ، یم  لـمع 

تماـقا ءارورح  رد  یهورگ  هلیخن و  رد  ناـنآ  زا  یهورگ  و  دـنداد ، یم  راعـش  ناـیوگ  هللا » ـالا  مکح  ـال  » دـنلب يادـص  هب  دـندش و  جراـخ 
لوا هورگ  ود  يوـس  هب  راـچان  دـندناسر ، شلتق  هب  هک  نیا  رگم  دـندروخنرب  یناملـسم  چـیه  هب  و  دنتـشذگ ، هلجد  زا  یهورگ  و  دـندومن .
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هدومن راذگاو  دنوادخ  هب  ار  رما  ار ، ریشمش  رگم  دنتساوخن  هدومن و  عانتما  نوچ  و  مدومن ، ناشتوعد  دنوئادخ  تعاط  هب  هدومن و  تکرح 
هب تشگزاب  هب  هداتـسرف و  ینالوسر  هتـشون و  اه  همان  موس  هورگ  هب  نآ  زا  سپ  هحفـص 89 ] . ] دومن ناشکاله  هدناسر و  لتق  هب  ار  همه  ات 

رگم دنتساوخن  هدیزرو و  عانتما  دندوب  دهز  تدابع و  لها  نم و  باحصا  هدمع ي  دارفا  زا  نانآ  هک  نیا  اب  و  مدومن ، ناشتوعد  قح  يوس 
نانآ تیاده  تحیصن و  يارب  ینالوسر  اددجم  و  متشذگ ، هلجد  زا  هتفر و  نانآ  لابند  هب  راچان  دندوب ، هتـساوخ  هورگ  ود  نآ  هک  ار  هچنآ 

نب فنحا  و  رتشا ، کـلام  يوس  هب  هراـشا  و  مدرک ، ماـمت  ناـنآ  رب  يرگید  زا  سپ  کـی  ره  هورگ  نیا  هلیـسو ي  هب  ار  تجح  و  مداتـسرف ،
مدومن مادقا  نآ  هب  راچان  ار ، گنج  رگم  دنتساوخن  هدیزرو و  عانتما  لاح  نیا  اب  دومن ، يدنک  سیق  نب  ثعشا  و  سیق ، نب  دیعـس  و  سیق ،

، مدروآ نوریب  ناگتـشذگ  نایم  زا  رـضاح  عمج  روضح  رد  ار  هیدثلاوذ  سپ  تشک ، دندوب  رفن  رازه  راهچ  هک  ار  همه  دـنوادخ  هک  نیا  ات 
یلب دنتشاد : هضرع  هحفص 90 ] [ ؟ تسین نینچ  ایآ  دومرف : هدومن و  دوخ  باحصا  هب  يور  سپ  نانز ، ناتسپ  دننام  دوب  یناتسپ  وا  يارب  هک 

ربص همه  رب  هدومن و  افو  همه  هب  هدـش و  ناحتما  روما  نیا  هب  نم  يدوهی ، ردارب  يا  دومرف : سپ  دـیدومرف . هک  تسا  نینچ  نینمؤملاریمأ  ای 
ای دنتـشاد : هضرع  هدـمآ و  رد  هیرگ  هب  نیرـضاح  همه ي  سپ  دوـش ، عـقاو  تسا  کـیدزن  هـک  تـسا  یقاـب  رگید  ناـحتما  کـی  و  مدرک ،

دجسم رد  مدرم  هلان ي  سپ  دش ، دهاوخ  باضخ  مرـس  نوخ  زا  نم  شیر  هک  تسا  نیا  نآ  دومرف : دییامرف ، نایب  مه  ار  نآ  نینمؤملاریمأ 
سأر و  دـندش . جراخ  هناخ  زا  نانک  عزف  نآ  لـها  هک  نیا  رگم  دـنامن  هفوک  رد  هناـخ ي  هک  يدـح  هب  دـش  دـنلب  هیرگ  هجـض و  هب  عماـج 

و دیسر ، تداهـش  هجرد ي  هب  ترـضح  نآ  ات  دنام  هفوک  رد  و  دروآ ، مالـسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تسد  هب  تعاس  نامه  رد  دوهیلا 
هک شکب  ار  وا  دمحم  ابا  ای  تشاد : هضرع  داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  رد  ات  هدمآ  دوهیلا  سأر  سپ  دـش ، راتفرگ  مجلم  نبا 
زا دـنوادخ  دزن  رد  نوعلم  نیا  مرج  هک  ما  هدـید  هحفـص 91 ]  ] تسا هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رب  هک  یبتک  رد  نم  دشکب ، شیادـخ 

[. 26 .] تسا رتگرزب  رت و  میظع  حلاص  هقان ي  هدننک ي  یپ  رادق  مرج  زا  و  تشک ، ار  دوخ  ردارب  هک  مدآ  رسپ  مرج 
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