
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


راونالاراحب ياهناتساد 

: هدنسیون

يرصان دومحم 

: یپاچ رشان 

نیلقثلاراد

www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسرهف
5تسرهف

دلج 4 راونالاراحب  10ياهناتساد 

باتک 10تاصخشم 

ناتساد يواح 97  10دلج 4 = 

10راتفگشیپ

دزیر یم  ورف  ناهانگ  یگنوگچ  - 111

رازگساپس هدنب  - 211

ایند یگدنز  - 311

تخورف ایند  هب  ار  تشهب  ياهغاب  هک  يدرم  - 412

هدیدنسپ ياه  تلصخ  - 512

لامعا همان  رد  کچوک  غورد  - 612

نابز لرتنک  - 713

تخبشوخ ناسنا  - 813

ناگدرم ندش  نادنز  - 913

نامزلارخآ ياهتمالع  - 1014

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  - 1115

ماجنارس هشیدنا  رد  - 1216

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ  - 1316

هناصلاخ زامن  - 1416

ناضمر هام  رد  بارش  - 1516

مالسا رد  یتسیز  هداس  - 1617

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ  - 1717

نازوس قشع  - 1818

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 5 

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


مالسلا يداو  نیمزرس  رد  - 1918

لسع کشم  يارجام  - 2018

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج  - 2119

تمصع تفع و  هلاه  رد  مالسلااهیلع  همطاف  - 2219

مالسلااهیلع همطاف  تیبرت  زا  یهاگ  هولج  - 2320

مالسلا هیلع  نسح  ماما  کشا  ياه  هرطق  - 2420

یحو بتکم  رد  یکدوک  - 2521

هیواعم هب  ع )  ) نسح ماما  خساپ  - 2621

توبن تخرد  زا  يا  هخاش  - 2721

ریقف درم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 2922

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  - 3022

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  - 3123

کقلد درم  نیدباعلا و  نیز  ماما  - 3223

ناسنا رمع  زور  نیرت  ینالوط  - 3323

ینورد بالقنا  - 3424

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  يا  هزجعم  - 3524

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نامرف  - 3624

مالسلا هیلع  همئا  رضحم  رد  ناینج  - 3725

رتوبک ود  همکاحم  - 3825

درک كرت  لطاب  رطاخب  دیابن  ار  قح  - 3925

ادگ درم  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  - 4025

دوش یم  هتسب  رذع  هار  - 4126

طلغ ياهریسفت  رطخ  - 4226

فوقوم یلوضف  - 4327

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 6 

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


ناریش شود  رب  راب  لمح  - 4427

یناهگان گرم  زا  تاجن  - 4628

تالکشم زا  تیاکش  - 4728

قافنا اعد و  یلوبق  طیارش  - 4828

شخب مارآ  هراوهگ  - 4929

زیمآ هیانک  هظعوم  - 5029

لوبق دروم  دیاقع  - 5129

تشهب يوب  - 5230

ناسنا نیرتدباع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 5330

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیانع  - 5430

راک شزرا  - 5531

عونمم نارگمتس  اب  يراکمه  - 5631

رتکیدزن نم  هب  همه  زا  - 5731

هدنام رفس  رد  يدرم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  - 5832

راک سپس  دادرارق ، لوا  - 5932

ردپ اب  ارادم  روتسد  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 6032

ینابر ياملع  زا  ریدقت  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 6133

ینابر ملاع  کی  زا  رگید  يریدقت  - 6233

ارماس رد  يداه  ماما  - 6333

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هناخ  هب  موجه  - 6434

تخس يانگنت  رد  - 6534

رتشگنا نیگن  - 6634

نارگ هجنکش  يرکسع و  نسح  ماما  - 6735

گرزب ياملع  زا  یکی  هب  يرکسع  ماما  همان  - 6835

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 7 

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


هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایب  رد  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  - 6935

مالسلا هیلع  یلع  نایب  رد  نامز  ماما  تبیغ  - 7036

بلاج ناتساد  کی  - 7136

( جع  ) نامز ماما  رضحم  رد  یلیبدرا  سدقم  - 7237

افلذ ربیوج و  جاودزا  يارجام  - 7338

دوب مه  نم  ردام  وا  - 7439

ینس ملاع  کی  اب  یعیش  دنمشناد  هرظانم  - 7540

شوهیب ناوج  یسراف و  ناملس  - 7641

! نکن يدب  نتشیوخ  رب  - 7742

! شزرا یب  دربن  - 7842

دیوگ یم  نخس  هدیرب  ياپ  تسد و  يدرم  - 7942

هکئالملا لیسغ  هلظنح ، - 8042

تفر هزین  زارف  هب  مالسا  رد  هک  يرس  نیلوا  - 8143

هناوید دنمشناد  - 8244

تسد هب  شفک  هگنل  - 8344

موصعم ماما  تشه  رضحم  رد  45ییوناب 

یباوج رضاح  - 8545

عاجش ردام  زا  عاجش  دنزرف  - 8646

عاجش نادرم  نینچ  رب  نیرفآ  - 8746

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هب  تمهت  يارجام  - 8847

سدقملا تیب  هوک  رد  - 8948

لیئربج هدژم  - 9048

دنزرف هن  دنام و  دیواج  لام  هن  - 9149

كاپ نابز  اب  اعد  - 9249

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 8 

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


تسا حالص  هچ  ره  - 9349

میشاب نیشنمه  یسک  هچ  اب  - 9449

ذیذل همقل  - 9549

دواد ترضح  نیشنمه  - 9650

؟ دش هتخورف  یمالغ  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  هنوگچ  - 9751

اه 52یقرواپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  54هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 9 

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


دلج 4 راونالاراحب  ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

[ . تساریو 2 : ] تساریو تیعضو  يرصان . دومحم  راونالا / راحب  ياهناتـساد  روآدیدپ : مان  ناونع و   - 1320 دومحم ، يرصان ، هسانشرس :
-964 ج.3 : لایر :  7000 964-91604-8-5 ؛ ج.1 : لایر :  5000: کباش ج . يرهاظ : تاصخشم  . 1377 نیلقثلا ، راد  مق : : رشن تاصخشم 
(. 1379 لوا : پاـچ   ) 5 ج . تشادداـی : (. 1378 لوا : پاـچ   ) 4 ج . تشادداـی : رذآ 1377 .) لوا : پاــچ   ) ج.1 تشادداـی :  4-26-6823

1111ق.  - 1037 یقت ، دـمحم  نب  رقاـب  دـمحم  یـسلجم ، هدوزفا : هسانـش  نرق 14  یبهذـم -  ياهناتـساد  عوضوم : هماـنباتک . تشادداـی :
م13137-77 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید : يدنب  هدر  BP9/ن25د2 1377  هرگنک : يدنب  هدر  هدیزگرب  راونالاراحب .

ناتساد يواح 97  دلج 4 = 

راتفگشیپ

همالع راونـالاراحب  ربتعم  دنمـشزرا و  باـتک  ياـه  شخب  نیرت  هدـنزومآ  نیرت و  یندـناوخ  زج  دـیاب  عقاو  رد  ار  راونـالاراحب  ياهناتـساد 
همالع تسا . رون ) ياهایرد   ) نآ مان  قیمع  يانعم  رگ  یعادـت  یتسار  هب  باـتک  یملع  يونعم و  ياوتحم  دومن . دادـملق  یـسلجم  راوگرزب 

لاس هس  داتفه و  زا  سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رد  يرمق  يرجه  تفه  یـس و  رازه و  خـیرات  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  دـیقف 
هب قیتع  دجسم  بنج  ناهفصا  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  یعیش ، ییاور  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  عیـشت و  ملاع  مالـسا و  هب  تمدخ 

يدرف ناونع  هب  یسلجم  همالع  تسا . ینابر  ملاع  نآ  ناگتفیش  نارادتـسود و  تیانع  هجوت و  دروم  نونکا  ناشیا  دقرم  دش . هدرپس  كاخ 
لیلج ملاع  نآ  ذوفن  مغر  یلع  تسا . هدش  یم  هتخانش  يدابع  ینید و  مسارم  سلاجم و  رگایحا  هراومه  یمالسا ، بادآ  هب  لماع  اسراپ و 

همـالع درک . یم  یگدـنز  لـماک  ياوقت  تیونعم و  عضاوت و  اـب  هدوـب و  اربـم  يوـیند  تاـقلعت  زا  مدرم ، ناـیم  يوفـص و  تلود  رد  ردـقلا 
. تشگ یم  بوسحم  دوخ  راگزور  دمآرـس  هیارد  لاجر و  خـیرات ، لوصا  هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، رد  دوب و  یمالـسا  مولع  عماج  یـسلجم 

یم سیباقم  رد  یمظاک  ققحم  دنا . هتسناد  ریظن  یب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  یملع  تیـصخش  دعب  زا  ار  ناشیا  قیادح  بحاص  دننام  یخرب 
تسرد تسا )! هدیدن  راگزور  مشچ  ار  وا  لثم  دوب و  رون و ... يایرد  رد  روانـش  میکح و  يدرف  رارـسا و  لیاضف و  عبنم  یـسلجم  : ) دسیون

همالع یهاگآ  دـندناوخ . یم  همالع )  ) ار وا  يراصنا  مظعا  خیـش  مولعلارحب و  همالع  هک  تسا  هدوب  تایـصوصخ  لیاضف و  نیمه  لیلد  هب 
یبوخ هب  يو  ياه  باتک  راثآ و  هب  هعجارم  زا  موجن و ... بط ، ایفارغج ، تایضایر ، تغل ، تایبدا ، نوچ  یمولع  یلقع و  مولع  هب  یـسلجم 
ةریاد مکح  رد  دوخ  دوش و  یم  بوـسحم  هعیـش  ییاور  راـثآ  نیرتـگرزب  وزج  راونـالاراحب  باـتک  دـش ، رکذ  هکناـنچ  ددرگ . یم  موـلعم 

ثیداحا و مامت  هک  هدوب  نآ  همالع  موحرم  شور  باتک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  فراعم  نایاپ  یب  هنیجنگ  دنمـشزرا و  میظع و  یفراعملا 
دوخ رصع  ياملع  نادرگاش و  زا  يدایز  هورگ  يرای  تدعاسم و  زا  هار  نیا  رد  هدومن و  يروآدرگ  یصخشم  بیترت  مظن و  اب  ار  تایاور 

راذگورف یـشالت  چیه  زا  تخادرپ و  یم  مزال  عبانم  يروآ  عمج  هب  باتک  نیا  نیودـت  يارب  فانکا  فارطا و  زا  يو  دـنا . هدوب  دـنم  هرهب 
زا تایاور  حرش  ریسفت و  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  یناگدنز  خیرات  ثیدح و  باتک ، یلـصا  عوضوم  دومن . یمن 

رویز هب  اهراب  نونکات  راونالاراحب  باتک  تسا . هدـش  هتفرگ  هرهب  ... یقالخا یخیرات و  یمالک ، يریـسفت ، یهقف ، هدرتسگ  عونتم و  رداصم 
، نمض رد  تسا . هدیسر  پاچ  هب  دلج  هد  دص و  رد  اریخا  هک  هدوب  نارهت  پاچ  راحب  هعومجم ، نیا  رد  ام  ذخأم  اما  هدیدرگ ، هتسارآ  عبط 

یم رظن  دروم  تایاور  هب  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  نادنم  هقالع  تسا و  دوجوم  زین  يرتویپماک  همانرب  لکـش  هب  نونکا  فیرـش  باتک  نیا 
باتک نیا  دـیفم  بلاطم  اه و  ناتـساد  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  زارد  ناـیلاس  یط  هدـنراگن ، دـندرگ . دـنم  هرهب  دـیدج  ناـکما  نیا  زا  دـنناوت 
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بلاـغ دوب و  هدـش  هتـشاگن  یبرع  هب  باـتک  نتم  لاـح ، ره  هب  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  ینید  ناردارب  ناـنطومه و  هب  نآ  لاـقتنا  ینارون و 
همجرت هب  مادـقا  اذـل  دـندرگ ، دـنم  هرهب  صخـشم -  هعومجم  کی  رد  لقادـح  نآ -  بلاـطم  رت  عماـج  هعلاـطم  زا  دنتـسناوت  یمن  نازیزع 

دلج مینآ  رب  نونکا  مدومن . راونـالاراحب  ياـه  ناتـساد  ناوـنع  تحت  میظع ، فراـعملا  ةریاد  نیا  زا  يدنمـشزرا  ياـه  هعطق  اـه و  ناتـساد 
. مییامن عیـشت  ملاع  ناگرزب  یناگدـنز  قالخا و  صوصخب -  یهلا و -  فراعم  هنـشت  نابلاط  میدـقت  ار  راونالاراحب  ياهناتـساد  زا  مراـهچ 

هیلع موصعم  هدراهچ  هب  طوبرم  ياه  تیاور  اهناتـساد و  هب  تسخن  شخب  تسا : هدـیدرگ  نیودـت  شخب  هس  رد  هعومجم  نیا  ياهناتـساد 
مالـسلا و مهیلع  ناربمایپ  دـشاب . یم  اه  هتفگ  اه و  هتکن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیرـصاعم  ناونع  اـب  مود  شخب  دراد . صاـصتخا 
زا تناما ، ظفح  اب  هاگ  اه  ناتـساد  نیا  همجرت  رد  تسا ، رکذ  هب  مزال  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  موس  شخب  ناونع  زین  هتـشذگ  ياـهتما 
زا اضعب  ریسم  نیا  رد  میشاب ، هدوزفا  تارابع  یقیقح  يانعم  لاقتنا  روط  نیمه  تیباذج و  هب  ات  میا  هداهن  رتارف  یماگ  یظفللا  تحت  همجرت 

علطم رـضاح  هعومجم  هئارا  همجرت و  رد  یلامتحا  ياـه  یتساـک  زا  بناـجنیا  عطق ، روط  هب  میا . هتفرگ  هرهب  زین  دوجوم  ياـه  همجرت  هراـپ 
يدعب تادلجم  دلج و  نیا  لیمکت  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دوخ ، هدنزرا ي  تاداهنـشیپ  اب  رظن  لها  تسا  دـیما  یلو  درادـن ، ییاعدا  هدوب و 

زیئاپ 78)  ) هیملع هزوح  مق  يرصان  دومحم  دنیامن . يرای 

دزیر یم  ورف  ناهانگ  یگنوگچ  - 1

. تخیر ورف  شیاهگرب  همه  داد ، ناکت  تفرگ و  ار  یکشخ  هخاش  وا  مدوب ، هتسشن  یتخرد  ریز  یسراف  ناملس  اب  نم  دیوگ : یم  نامثعوبا 
رـضحم رد  یتخرد  ریز  تقو  کی  تفگ : خـساپ  رد  يدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  متفگ : مدرک ؟ نینچ  ارچ  یـسرپ  یمن  تفگ : نم  هب  هاـگنآ 

سپـس تخیر . ورف  شیاهگرب  مامت  داد  ناـکت  تفرگ و  ار  تخرد  کـشخ  هخاـش  ترـضح  مدوب ، هتـسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
ناملـسم هک  یتـقو  دوـمرف : دوـب ؟ هچ  راـک  نیا  زا  تروـظنم  مدرک : ضرع  مداد ؟ ماـجنا  ار  راـک  نیا  ارچ  يدرکن  لاؤـس  ناملـس ! دوـمرف :

ورف تخرد  نیا  ياهگرب  هک  نانچمه  دزیر ، یم  ورف  وا  ناهانگ  دروآ ، اـجب  ار  هناـگ  جـنپ  ياـهزامن  سپـس  تفرگ ، یبوخ  هب  ار  شیوضو 
(1 .) تخیر

رازگساپس هدنب  - 2

هک دناوخ  یم  بش  زامن  ردق  نآ  درک ، یم  مرو  شیاهاپ  هک  داتسیا  یم  تدابع  زامن و  يارب  ردق  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 
نیا هن  رگم  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش  تشگ . یم  لاح  یب  هک  تسیرگ  یم  تدابع  لاح  رد  ردق  نآ  دش و  یم  درز  شا  هرهچ 

: دومرف خـساپ  رد  ترـضح  یهد ؟ یم  تمحز  هنوگ  نیا  ار  دوـخ  ارچ  ( 2 .) تسا هدیـشخب  ار  وت  هدنیآ  هتـشذگ و  هانگ  دـنوادخ  هک  تسا 
(3 .) مشابن ادخ  رازگساپس  هدنب  ایآ  اروکش :) ادبع  نوکا  الفا  )

ایند یگدنز  - 3

ترضح هک  یلاح  رد  دش ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ قاتا  دراو  يزور  دوب  مرکا  لوسر  باحصا  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  دوعـسم  نبا 
ندب يور  ریـصح  ربز  کشخ و  ياهبوچ  رثا  درک  هظحالم  دوعـسم  نبا  دش ، رادیب  باوخ  زا  ربمغیپ  هک  نیمه  دوب . هدـیباوخ  ریـصح  يور 
هیهت شیاسآ  لیاسو  امـش  باوخ  قاـتا  يارب  تسا ، حالـص  رگا  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  عضو  نیا  هدـهاشم  اـب  دوش . یم  هدـید  ربماـیپ 

تحارتسا زا  سپ  هک  متـسه  يرفاسم  دـننامه  نم  اریز  تسین . مهم  میارب  ایند ، نیا  شیاـسآ  لـیاسو  دوعـسم ! نبا  دومرف : ترـضح  مینک ؟
. مشوکب نآ  يدابآ  رد  هک  تسین  نم  یلصا  هناخ  اجنیا  ( 4 .) دنک تکرح  دصقم  يوس  هب  یتخرد ، هیاس  رد  كدنا 
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تخورف ایند  هب  ار  تشهب  ياهغاب  هک  يدرم  - 4

نودـب یهاگ  تخرد  بحاص  دوب ، هتفر  يدـنم  لایع  ریقف و  درم  هناخ  طایح  هب  وا  يامرخ  ناـتخرد  زا  یکی  هخاـش  هک  دوب  یناملـسم  درم 
داتفا و یم  ریقف  درم  طایح  هب  امرخ  يدادـعت  یهاـگ  تفر ، یم  تخرد  يـالاب  اـهامرخ  ندـیچ  يارب  دـش و  یم  هناـخ  طاـیح  دراو  هزاـجا 

یکی ناهد  رد  ار  امرخ  رگا  تفرگ و  یم  اهنآ  تسد  زا  ار  اهامرخ  دمآ و  یم  نییاپ  تخرد  زا  درم  دنتـشاد ، یم  رب  ار  اهامرخ  شناکدوک 
تخرد بحاص  زا  دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  ریقف  درم  دروآ . یم  نوریب  ار  امرخ  درک و  یم  ناهد  لخاد  رد  ار  شتـشگنا  دید  یم  اه  هچب  زا 

: دومرف وا  هب  دید و  ار  تخرد  بحاص  ربمایپ  سپس  منک . یگدیسر  تتیاکش  هب  ات  ورب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ درک . تیاکش 
وت نآ  زا  تشهب  رد  ییاـمرخ  تخرد  نآ ، لـباقم  رد  اـت  یهد  یم  نم  هب  تسا  هدـمآ  سک  نـالف  هناـخ  هب  شیاـه  هخاـش  هک  یتخرد  نیا 

رگا دومرف : ترـضح  تسین . تخرد  نیا  یبوـخ  هب  مادـک  چـیه  ياـمرخ  مراد و  اـمرخ  ناـتخرد  یلیخ  نم  مهد ! یمن  تفگ : درم  دـشاب ؟
ادخ لوسر  نخـس  دوب ، ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  حادحد  وبا  مهد ! یمن  تفگ : درم  مهد . یم  وت  هب  تشهب  رد  یغاب  شلباقم  رد  نم  یهدـب 

يداد یم  درم  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  امش  ایآ  منک  راذگاو  امش  هب  مرخب و  وا  زا  ار  تخرد  نیا  نم  رگا  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  و  دینـش . ار 
یم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تفگ : درم  درک  تبحـص  تخرد  بحاص  اب  تفر  حادحد  وبا  يرآ . دومرف : ینک ؟ یم  تمحرم  نم  هب 

حادـحد وبا  تسا . ذـیذل  رایـسب  تخرد  نیا  يامرخ  نوچ  متفریذـپن  نم  دـهدب  نم  هب  تشهب  رد  ییاـهتخرد  تخرد  نیا  لـباقم  تساوخ 
تخرد يارب  ینیگنس  ياهب  هچ  تفگ : حادحد  وبا  یهدب . نم  هب  تخرد  لهچ  هکنیا  رگم  هن ، تفگ  هن ؟ ای  یشورفب  يرـضاح  ایآ  تفگ :

رگا تفگ : راک  عمط  درم  مهد . یم  وت  هب  تخرد  لهچ  بوخ  یلیخ  تفگ  هاتوک  توکـس  زا  سپ  حادحد  وبا  ینک . یم  هبلاطم  هدش  جک 
دمآ و ربمایپ  رـضحم  هب  هاگنآ  تفرگ  دـهاش  هلماعم  ماجنا  يارب  ار  يا  هدـع  حادـحد  وبا  روایب ! دـهاش  ناونعب  رفن  دـنچ  ییوگ  یم  تسار 

نم زا  ار  نآ  مراد  اضاقت  منک ، یم  ناتکرابم  تمدـخ  میدـقت  تسا ، هدـش  نم  کـلم  مدـیرخ  ار  اـمرخ  تخرد  هللا  لوسر  اـی  درک : ضرع 
يدادعت هکلب  غاب  کی  هن  حادحد ! وبا  يا  دومرف : ربمایپ  امرف . تیانع  نم  هب  کنیا  درکن  لوبق  يداد  یم  درم  نآ  هب  هک  یتشهب  غاب  ریذپب و 

نیا هب  ( 5 .) تسا وت  نادـنزرف  وت و  نآ  زا  تخرد  نیا  تفگ  وا  هب  تفر و  ریقف  درم  غارـس  هب  ربمایپ  تسامـش . رایتخا  رد  تشهب  ياهغاب  زا 
. دش رگید  ياهغاب  غاب و  نآ  کلام  حادحد  وبا  داد و  تسد  زا  ار  یتشهب  غاب  ایند  هزور  دنچ  یگدنز  يارب  رظن  هاتوک  درم  بیترت 

هدیدنسپ ياه  تلصخ  - 5

دروم هک  رفن ، کی  زج  هب  دننک ، مادعا  ار  همه  داد  روتسد  ربمایپ  دندروآ . مالسلا  هیلع  مالـسا  ربمایپ  روضح  هب  ار  رفاک  ناریـسا  زا  یهورگ 
وت دوجو  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  نیما ، لیئربج  دومرف : يدرک ؟! دازآ  ارم  اهنت  هچ  يارب  دیسرپ : بجعت  اب  درم  دش . دازآ  تفرگ و  رارق  وفع 

تریغ ياراد  تدوخ  سوماـن  هب  تبـسن  هک  نآ  - 1 دـنراد . یم  تسود  ار  اهنآ  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  دراد  دوجو  بوخ  تلـصخ  جـنپ 
یمن غورد  زگره  هدوب  وگتسار  هراومه  - 4 يراد . بوخ  قالخا  - 3 يرادروخرب . ششخب  لذب و  تواخس ، تافص  زا  - 2 یتسه . دیدش 

، درب یپ  مالـسا  تیناقح  هب  تفای  قباطم  دوخ  ینورد  تـالاح  اـب  ار  ربماـیپ  نانخـس  هک  ریـسا  درم  یتسه . يریلد  عاجـش و  درم  - 5 ییوگ .
(6 .) دنام یم  یقاب  دوخ  كاپ  هدیقع  رد  هظحل  نیرخآ  ات  دش و  ناملسم 

لامعا همان  رد  کچوک  غورد  - 6

هارمه نانز  زا  يا  هدع  مدرب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ دزن  هب  هدرک  هدامآ  ار  هشیاع  فافز  بش  نم  دیوگ : یم  سیمع  رتخد  ءامـسا 
هب ار  ریـش  فرظ  سپـس  دروخ . نآ  زا  يرادقم  ادخ  لوسر  دوبن . ریـش  فرظ  کی  زج  ییاذغ  ترـضح  دزن  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـندوب . نم 

. دروخ يرادـقم  تفرگ و  ار  ریـش  فرظ  مرـش  اب  هشیاع  نکن ! در  ار  ربمغیپ  تسد  متفگ : وا  هب  دریگب . دومن  ایح  هشیاع  داد ، هشیاـع  تسد 
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اب ار  غورد  یگنـسرگ و  زگره  دومرف : ادخ  ربمایپ  میرادن . اهتـشا  ام  دنتفگ : اهنآ  هدب ! دوخ  ناهارمه  هب  ار  ریـش  فرظ  دومرف : ربمایپ  هاگنآ 
غورد یلب ! دومرف : ربمایپ  دوش ؟ یم  باسح  غورد  نیا  میرادن ، اهتـشا  دیوگب  ام  زا  یکی  رگا  هللا ! لوسر  ای  تفگ : ءامـسا  دینکن . عمج  مه 

(7 .) ددرگ یم  تبث  کچوک  غورد  ناونع  هب  لامعا  همان  رد  کچوک  غورد  یتح  دوش . یم  هتشون  ناسنا  لمع  همان  رد 

نابز لرتنک  - 7

هک منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  دش . فرشم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رضحم  یـصخش 
قافنا تسا  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  دومرف : ترـضح  هللا ! لوسر  ای  مهاوخ  یم  داد : خـساپ  درم  يوش ؟ تشهب  لـخاد  نآ  هلیـسو  هب 

وا زا  رت  ناوتان  مدوخ  رگا  درم : نک ! يرای  ار  مولظم  دومرف : منک ؟ هچ  مشاـب ، نارگید  زا  رتدـنمزاین  دوخ  رگا  درم : هدـب ! نارگید  هب  نک و 
رد زج  ار  تنابز  تروص  نیا  رد  دومرف : منک ؟ هچ  مشاب ، وا  زا  رت  نادان  مدوخ  رگا  درم : نک ! ییامنهار  ار  ینادان  دومرف : منک ؟ هچ  مشاب ،

تلخاد تشهب  هب  یـشاب و  هتـشاد  ار  تافـص  نیا  زا  یکی  هک  يوش  یمن  لاحـشوخ  اـیآ  دومرف : ادـخ  لوسر  سپـس  رادـهگن ! ریخ  دراوـم 
(8 (؟ دنیامن

تخبشوخ ناسنا  - 8

رهاظ نابایب  نیا  فرط  زا  یـصخش  نونکا  دومرف : باحـصا  هب  تشذگ ، یم  یلحم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ناوراک  يزور 
، دوب هدـیبسچ  ناوختـسا  هب  شتـسوپ  هک  تشگ  ناـیامن  یبرع  دیـشکن  یلوـط  درادـن . وا  اـب  یطاـبترا  ناطیـش  تسا  زور  هس  هک  ددرگ  یم 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  تسیک ؟ ربمغیپ  دیـسرپ : دـمآ ، کیدزن  دوب . هدـش  زبس  ناهایگ  ندروخ  زا  شیاهبل  هداتفا و  يدوگ  هب  شیاهمـشچ 
! هدـب دای  نم  هب  ار  مالـسا  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  دیـسر  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تمدـخ  دـنداد . ناـشن  وا  هب  ار  هلآ ) هیلع و 

هام یناوخب و  دیاب  ار  هناگجنپ  زامن  ترـضح : درک . رارقا  درم  هللا .) لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هللا و  هلا  نا ال  دهـشا  ! ) وگب دومرف : ترـضح 
: درم يروآ . ياجب  ار  تبانج  لسغ  یهدب و  تاکز  یهد ، ماجنا  دیاب  ار  ادخ  هناخ  جح  ترـضح : متفریذپ . درم : يریگب ؟ هزور  ار  ناضمر 
زا برع  رتـش  مک  مک  دـندرک ، یط  هار  يرادـقم  داـتفا . هار  هـب  ناناملـسم  ناوراـک  هارمه  مالـسا  شریذـپ  زا  سپ  برع  درم  مدرک . لوـبق 

تـسناوتن شرتش  دـندرک : ضرع  دـش . ایوج  يو  لاح  زا  داتـسیا و  تشگ ، هجوتم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دـنام . بقع  ناوراک 
ورف یشوم  خاروس  هب  رتش  ياپ  دندید  هاگان  دنتشگرب . بقع  هب  وا  يوجتسج  يارب  ناناملـسم  دنام . بقع  دنک ، تکرح  ناوراک  اب  ماگمه 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنا . هداد  ناج  اـجنامه  ود  ره  هتـسکش و  شرتش  ندرگ  يو و  ندرگ  تسا ، هداـتفا  رتش  يـالاب  زا  درم  هتفر ،
نوریب همیخ  زا  هاگنآ  درک . نفک  ار  وا  دش ، همیخ  دراو  دوخ  ادـخ  لوسر  سپـس  دـنداد . شلـسغ  همیخ  رد  دـندز و  يا  همیخ  داد  روتـسد 
نامیا هک  تسا  یسک  وا  تفر و  ایند  زا  هنسرگ  لاح  رد  یبارعا ، درم  نیا  دومرف : تخیر ، یم  قرع  شکرابم  یناشیپ  زا  هک  یلاح  رد  دمآ 

ار شفارطا  دـندمآ ، وا  زاوشیپ  هب  یتشهب  ياه  هویم  اب  نایروح  ورنیا  زا  تفر . ایند  زا  كاپ  نامیا  اب  تشگن ، ملظ  هب  هدولآ  شنامیا  دروآ و 
نم رـسمه  دـنک و  جاودزا  نم  اـب  تشهب  رد  درم ، نیا  دـیوش  هطـساو  امـش  هللا ! لوـسر  اـی  درک : یم  ضرع  ناشمادـک  ره  دـندوب و  هتفرگ 

(9 .) دشاب

ناگدرم ندش  نادنز  - 9

دناوت یم  دوخ  لایخ  هب  . ) دروآ مالـسا  ربمایپ  دزن  ار  يا  هدیـسوپ  ناوختـسا  هعطق  فلخ ) رـسپ  یبا   ) مان هب  مالـسا  نانمـشد  زا  یکی  يزور 
تخاس هدنکارپ  اضف  رد  درک و  مرن  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  و  دنک ). لطاب  نآ  اب  داعم ، هرابرد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نانخس 
دنوادخ دنک ؟ رواب  ار  نآ  لقع  مادک  و  دنک ! هدنز  ون  زا  ار  هدش  كاخ  هدیـسوپ و  ياه  ناوختـسا  نیا  دـناوت  یم  یتردـق  مادـک  تفگ : و 
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هدیرفآ كاخ  زا  ار  اه  ناوختسا  نیا  ادتبا  رد  هک  ییادخ  نامه  دیوگب : وا  خساپ  رد  هک  داد  روتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  لاعتم 
الثم و انل  برـض  و  . ) دیامن هدنز  هدرک و  عمج  ار  هدنکارپ  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  نیا  رگید  راب  دـناوت  یم  تسا ، هداد  نآ  هب  یگدـنز  و 

یسک هچ  دیوگ : یم  فلخ ) رسپ  یبا  .( ) میلع قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوا  اهأشنا  يذلا  اهیحی  لق  میمر  یه  ماظعلا و  یحی  نم  لق  هقلخ  یسن 
هدیرفآ و ار  نآ  لوا  راب  هک  دنک  یم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  وگب  وا  هب  ام ! ربمایپ  يا  دنک ؟ هدنز  ار  هدیسوپ  ياه  ناوختـسا  نیا  دناوت  یم 

(10 .) تسا هاگآ  هدش  هدیرفآ  ره  هب  وا  داد و  یگدنز  تایح و 

نامزلارخآ ياهتمالع  - 10

( عادولا ۀـجح   ) دروآ ياجب  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هک  یجح  نیرخآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـب  اـم  دـنک : یم  لـقن  ساـبع  نبا 
ياهتمالع زا  ار  امـش  دیرـضاح  اـیآ  دومرف : درک و  اـم  هب  ور  تفرگ و  ار  هبعک  هناـخ  رد  هقلح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  میدوب .

! هللا لوسر  ای  يرآ ، درک : ضرع  دوب ، کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  همه  زا  زور  نآ  رد  هک  ناملـس  مزاـس ؟ ربخاـب  ناـمزلارخآ 
یمارگ یتسرپاوه ، هب  لیامت  تاوهـش ، زا  يوریپ  زاـمن ، ندرک  عیاـض  ناـمزلارخآ  ياـه  تمـالع  زا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

همه نیا  زا  بآ ! رد  کمن  بآ  لثم  دوش  یم  بآ  شنورد  رد  نمؤم  بلق  تقو  نآ  رد  تساـیند و  هب  نید  نتخورف  نادـنمتورث و  نتـشاد 
، يرآ دومرف : ترـضح  دـش ؟ دـهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  اـیآ  دیـسرپ : ناملـس  درادـن . ار  نآ  يریگولج  رب  تردـق  دـنیب و  یم  هک  اـهیتشز 

تموکح مدرم  رب  نئاخ  ییانما  رگمتـس و  ناسانـشراک  قساف ، یناریزو  ملاـظ ، نارادـمامز  تقو  نآ  رد  ناملـس ! يا  دـنوادخ ! هب  دـنگوس 
نآ رد  ناملـس ! يا  ادخ ! هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش ؟ دهاوخ  عقاو  يرما  نینچ  ایآ  دیـسرپ : ناملـس  دـننک .
یم قیدـصت  وگغورد  دـنک ، یم  تنایخ  رادـتناما  دوش و  یم  هدرپس  راکتنایخ  هب  تناما  دوش . یم  تشز  اه  ییابیز  اـبیز و  اـه  یتشز  تقو 

رد دنوادخ ! هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دش ؟ دهاوخ  عقاو  رما  نیا  ایآ  دیسرپ : ناملس  بیذکت ! وگتـسار  دوش و 
تاکز یگنرز ، دـنیاشوخ و  غورد  دننیـشن ، یم  ربنم  رب  ناـکدوک  دوب ، دـهاوخ  ناـگدرب  اـب  تروشم  ناـنز و  تسد  هب  تموکح  تقو  نآ 

هلابند هراتـس  دنیامن و  یم  یکین  ناشناتـسود  هب  دننک و  یم  افج  ردام  ردـپ و  قح  رد  دالوا  دوش ! یم  بوسحم  تمینغ  لاملا  تیب  ررض و 
يا يرآ ، دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هللا ؟ لوسر  اـی  دـش ، دـهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  اـیآ  دیـسرپ : ناملـس  دـنک ! یم  عوـلط  راد 
یم ریقح  ناتـسد  یهت  لیخب ، نادرمناوج  مک ، تمحر  ناراب  دـنوش ، یم  کیرـش  دوخ  نارهوش  اب  تراجت  رد  نانز  نامز  نآ  رد  ناـملس !

يزیچ دـیوگ  یم  يرگید  مدربن و  يدوس  دـیوگ  یم  یکی  دـننک . یم  تیاکـش  ادـخ  زا  همه  ددرگ و  یم  کیدزن  مه  هب  اـهرازاب  دـنوش ،
فرح مدرم  رگا  دنسر ، یم  تموکح  هب  یهورگ  تقو  نآ  رد  يرآ ، دومرف : ترضح  دش ؟ دهاوخ  عقاو  رما  نیا  دیسرپ : ناملس  متخورفن .

زا رپ  ار  اهلد  دـنزیر و  یم  ار  ناشنوخ  دـننک و  یم  لامیاپ  ار  ناشقح  تراغ ، ار  ناشلاوما  دـننک  توکـس  رگا  دنـشک و  یم  ار  اهنآ  دـننزب 
کچوک رب  هن ، دنوش ، یم  گنراگنر  نم  تما  دنروآ و  یم  برغ  قرش و  زا  ار  نیناوق  ایـشا و  نامز  نآ  رد  دننک و ... یم  تشحو  هنیک و 

وچمه ناشیاه  بلق  نایمدآ و  دننام  ناشیاه  لکیه  دنـشخب ، یم  ار  يراک  هانگ  هن ، دـنراذگ و  یم  مارتحا  گرزب  رب  هن ، دـننک و  یم  محر 
! داب اهنآ  رب  ادـخ  تنعل  نادرم ، هیبش  ار  دوخ  نانز  دـننک و  یم  نانز  هیبش  ار  دوخ  نادرم  دوش ، یم  دایز  طاول  نامز  نآ  رد  تسا . نیطایش 

نارازگزامن ياهفـص  دنیامن و  یم  دنلب  ار  دـجاسم  ياه  هرانم  دـنهد و  یم  شیارآ  ار  اه  نآرق  دـننک ، یم  تنیز  ار  دـجاسم  نامز  نآ  رد 
ریرح و سابل  دـننک و  یم  تنیز  الط  اب  ار  دوخ  نارـسپ ، نادرم و  تسا ! فلتخم  ناشیاهنابز  زوت و  هنیک  رگیدـکی  هب  ناشیاهلد  اـما  داـیز ،

هوشر تبیغ و  اب  تالماعم  دوش و  یم  عیاش  مدرم  نیب  رد  اـبر  دـننک . یم  رب  رد  یگرزب  راـهظا  يارب  ار  گـنلپ  تسوپ  دنـشوپ ، یم  جاـبید 
تـالآ هدـنناوخ و  ناـنز  ددرگ ، یمن  ارجا  دودـح  دوـش ، یم  داـیز  قـالط  دـنراد ! یمرب  ار  اـیند  دـنراذگ و  یم  ار  نـید  دریگ ، یم  ماـجنا 

ایر يارب  ارقف  تراجت و  يارب  طسوتم  هقبط  حیرفت و  يارب  نادنمتورث  دنور ، یم  اهنآ  لابند  هب  تما  رارشا  ددرگ و  یم  راکشآ  یگدنزاون 
ریغ يارب  ار  ملع  زین  یهورگ  دنریگ و  یم  دای  یگدنناوخ  يارب  يا  هدع  ادخ و  ریغ  يارب  ار  نآرق  يا  هدع  دنور ! یم  جح  هب  ییامندوخ  و 
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یم دایز  هانگ  ددرگ ، یم  هراپ  تمرح  ياه  هدرپ  دـننک ! یم  توادـع  رگیدـکی  اب  ایند  يارب  دوش و  یم  ناوارف  هدازانز  دـنزومآ ، یم  ادـخ 
، دنـشورف یم  رخف  رگیدکی  رب  اهـسابل  عاونا  اب  دبای ، یم  ینوزف  رقف  عیاش و  تجاجل  ناوارف ، غورد  دنوش  یم  طلـسم  نابوخ  رب  نادب  دوش ،
، تسا راوخ  نامز  نآ  رد  یعقاو  نمؤم  دنرمش . یم  تشز  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یم  فیرعت  ار  یقیـسوم  تالآ  رامق و 
زا نادنمتورث  دنناد . یم  دیلپ  دارفا  ار  نانآ  اهنامسآ  توکلم  رد  دننک و  یم  ییوگدب  رگیدکی  زا  هتسویپ  ناگدننک  تدابع  نآرق و  نایراق 

راعـش طقف  ناشیاهفرح  دنرادن ، تقیقح  هک  دنیوگ  یم  نخـس  هعماج  هرابرد  قیالان  ياهمدآ  دـننک و  یمن  محر  ارقف  رب  دنـسرت و  یم  رقف 
يارب یلو  دـنزیر  یم  نوریب  هرقن  ـالط و  ياـهجنگ  دنونـش ، یم  همه  هک  دزیخ  یمرب  نیمز  زا  شزرل  اـب  مأوـت  يادـص  ناـمز  نآ  رد  تسا !

(11 ...) دسر یم  رخآ  هب  ایند  تشاد و  دنهاوخن  يدوس  رگید  ناسنا 

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  - 11

شیپ دوب ، هتشامگ  اهنآ  رب  هیواعم  هک  یملاظ  رادنامرف  زا  تیاکش  يارب  هرامع )  ) رتخد هدوس )  ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  زا  سپ 
ار وا  هک  هیواعم  دـیناروش . یم  هیواعم  هاپـس  دـض  رب  ار  مدرم  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  هارمه  نیفـص  گنج  رد  هدوس  تفر . هیواـعم 

یم جییهت  ام  هیلع  ار  یلع  رکـشل  نیفـص  گنج  رد  يا  هدرک  شومارف  تفگ : دومن و  شنزرـس  ار  وا  دادـن و  شوگ  شتیاکـش  هب  تخانش 
اهنآ تسا  مزال  هک  یقوقح  هب  تبسن  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ام  دروم  رد  دنوادخ  تفگ : هدوس  تسیچ ؟ وت  نخس  نونکا  يدرک ؟

دننامه دننک و  یم  ملظ  ام  هب  بضغ  رهق و  اب  دنراد و  یم  اور  متس  دننک ، یم  تموکح  ام  رب  وت  بناج  زا  يدارفا  هتسویپ  ینک . تاعارم  ار 
نیا دنناشچ . یم  ام  رب  گرم  هبانوخ  هدـناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  ام  دـننک ، یم  نامدوبان  هنوگ  دنفـسا  هدرک ، ورد  ار  ام  مدـنگ  هشوخ 

هظحالم ار  وت  تعاطا  رگا  درب . امغی  هب  ار  ناملاوما  تشک و  ار  اـم  نادرم  دـنک ، یم  تموکح  اـم  رب  وت  فرط  زا  هک  تسا  ةاـطرا  نب  رـسب 
دوب میهاوخ  رازگـساپس  ینک  راـنکرب  ار  وا  رگا  کـنیا  میورن . شملظ  راـب  ریز  میریگب و  ار  شیولج  یبوخ  هب  میتـسناوت  یم  میدرک ، یمن 
راوس شومچ  رتش  رب  ار  وت  مهد  یم  نامرف  ینک ؟ یم  دـیدهت  تا  هلیبق  تردـق  اب  ارم  تفگ : هیواـعم  درک . میهاوخ  ینمـشد  وت  اـب  هنرگو ،

رـس هاگنآ  تخادـنا  ریز  هب  رـس  یمک  هدوس  دـهد . ماجنا  وت  هرابرد  تفرگ  میمـصت  هچ  ره  وا  ات  دـننادرگزاب  ةاطرا  نب  رـسب  شیپ  دـننک و 
نآ دش . نفد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ  ياج  كاخ  لد  رد  یتقو  هک  داب  رکیپ  نآ  رب  دنوادخ  دورد  دناوخ : ار  رعش  رطـس  ود  نیا  تشادرب و 

: دیسرپ هیواعم  ( 12 .) تشاد ینتـسسگان  دـنویپ  تقیقح  نامیا و  اب  درک و  یمن  تموکح  تلادـع  اب  زج  دوب ، نامیپ  مه  قح  اـب  هک  يرکیپ 
تموکح و زا  يا  هرطاـخ  هاـگنآ  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مروـظنم  دـنگوس ! ادـخ  هب  داد : خـساپ  هدوـس  تسیک ؟ تروـظنم 
، دوب هدمآ  تاقدص  يروآ  عمج  يارب  نارومام  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  نامز  رد  درک : لقن  نینچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادع 
، داتفا نم  هب  شمشچ  هک  نیمه  دوب . هداتـسیا  زامن  يارب  هک  میدیـسر  یتقو  میدرب  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  ار  وا  تیاکـش  درک ، متـس  ام  هب 

متس سپس  يرآ ! مدرک : ضرع  یتشاد ؟ يراک  دومرف : هدومن ، هجوت  نم  هب  ناوارف  تبحم  رهم و  ییور و  شوخ  اب  تشادرب  زامن  زا  تسد 
رب تخیر و  ورف  مالسلا  هیلع  یلع  نامشچ  زا  کشا  تارطق  درک ، هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  منانخس  هک  نیا  ضحم  هب  مداد . حرـش  ار  رومأم 
وت راـگدرورپ ! کـقح :) كرتب  ـال  کـقلخ و  ملظب  مه  رمآ  مل  ینا  مهیلع  یلع و  دـهاشلا  تنا  مهللا  : ) تفگ دـش و  يراـج  شیاـه  هنوگ 

يارب ( 13 : ) تشون تشادرب  یتسوپ  هراپ  يروف  دـنیامن . اهر  ار  وت  قح  دـننک و  متـس  مدرم  رب  نارومأم  نیا  ما  هتفگن  هاـگچیه  نم  یهاوگ 
نیمز يور  رد  دـینکن ، مک  مدرم  لاوما  زا  دـینک ، لماک  تسرد و  ار ، وزارت  هنامیپ و  تالماعم ، رد  دـیاب  امـش  دـمآ . یناهرب  لـیلد و  اـمش 

يا هتفرگ  نونکات  هچ  ره  ما  هداد  ار  نآ  يروآ  عمج  روتـسد  هک  یلاوما  يدناوخ  ارم  همان  هک  نیمه  نآ ... حالـصا  زا  سپ  دییامنن و  داسف 
تمس زا  روتـسد  نامه  اب  مدیناسر و  صخـش  نآ  هب  داد  نم  هب  ار  همان  مالـسلاو . دریگب . لیوحت  وت  زا  متـسرف  یم  هک  ار  یـسک  ات  رادهگن 

(14 . ) دینادرگزاب دوخ  نطو  هب  تیاضر  راب  ار  وا  دسیونب و  شیارب  تسه  هچ  ره  نز  نیا  هتساوخ  تفگ : هیواعم  دش . رانک  رب  دوخ 
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ماجنارس هشیدنا  رد  - 12

مدید مدیسر ، ترـضح  تمدخ  يزور  دش ، هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  نینمؤملا  ریما  تفالخ  يارب  هک  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  هلفغ  رـسپ  دیوس 
رد لاـملا  تیب  نینمؤـملا ! ریما  اـی  مدرک : ضرع  تسین . يرگید  زیچ  ریـصح  نآ  زج  هناـخ  نآ  رد  تسا و  هتـسشن  یکچوـک  ریـصح  يور 

لقن اجنآ  زا  دیاب  هک  يا  هناخ  رد  لقاع  مدآ  هلفغ ! رسپ  دومرف : منیب ؟ یمن  مزاول  زا  يرگید  زیچ  ریـصح  زج  هناخ  نیا  رد  تسامـش ، رایتخا 
هب میتسرف و  یم  اجنآ  هب  ار  دوخ  بابـسا  نیرتهب  هک  میراد  شیپ  رد  یتحار  نما و  لزنم  ام  دنک ، یمن  عمج  لیاسو  بابـسا و  دـنک ، ناکم 

(15) درک میهاوخ  چوک  لزنم  نآ  يوس  هب  يدوز 

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ  - 13

دربن نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  دوب . لمج  گنج  داتفا ، قافتا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرادمامز  نارود  رد  هک  یگنج  نیلوا 
دوب و اج  نیا  رد  مردارب  متشاد  تسود  تفگ : تشاد ، تکرش  گنج  رد  هک  ترضح  باحـصا  زا  یکی  تفای ، همتاخ  گنج  دش و  زوریپ 

مالـسلا هیلع  ماما  تشگ . یم  لیان  شاداپ  رجا و  هب  دـش و  یم  لاحـشوخ  زین  وا  دومن . زوریپ  نمـشد  رب  ار  امـش  دـنوادخ  هنوگچ  دـید  یم 
هاگنآ تسا . هدوب  ام  هارمه  گنج  نیا  رد  زین  وا  نیاربانب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ ! تفگ : دوب ؟ ام  اب  تردارب  رکف  بلق و  ایآ  دومرف :

، دنـشاب هدـیقع  مه  رکف و  مه  ام  اب  دربن  نیا  رد  رگا  دنتـسه ، ناشناردام  محر  رد  ناردـپ و  بلـص  رد  هک  اهنآ  هکلب  ناـشیا  اـهنت  هن  دوزفا :
(16 . ) دریگ یم  ورین  نانآ  هلیسو  هب  نید  نامیا و  هتشاذگ و  ناهج  هب  اپ  يدوز  هب  هک  دنتسه  ام  اب  یگمه 

هناصلاخ زامن  - 14

زامن تعکر  ود  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف : باحصا  هب  ترضح  دندروآ . گرزب  رتش  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب 
. دومرف رارکت  راب  دنچ  ار  شیامرف  نیا  مهدـب . وا  هب  ار  رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دـهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  رکف  هنوگ  چـیه  نآ  رد  هک  دـناوخب 
ار زامن  تعکر  ود  نآ  مناوت  یم  نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تساوخ و  اپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دادن . خساپ  باحـصا  زا  یـسک 

زامن مالس  هک  یماگنه  دش ، زامن  لوغشم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روآ ! ياجب  بوخ  رایـسب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مناوخب .
طرـش دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدب ! یلع  هب  ار  اهرتش  زا  یکی  دیامرف  یم  دـنوادخ  درک : ضرع  دـش ، لزان  لیئربج  داد  ار 

ار اهرتش  زا  کی  مادک  درک  رکف  دوب  هتـسشن  هک  دهـشت  رد  یلع  دهدن . هار  دوخ  هب  ار  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  زامن  ماگنه  هک  دوب  نیا  نم 
شا هشیدنا  دهدب ، ارقف  هب  دشکب و  دریگب ، ار  وا  تسا  رتقاچ  رتش  مادک  دوب  نیا  یلع  فدـه  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تفگ : لیئربج  دریگب .

هب ار  رتش  ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رکشت  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  ایند . يارب  هن  دوب و  شدوخ  يارب  هن  دوب . ادخ  يارب 
عمسلا و یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلاذ  یف  نا  : ) دومرف هدومن و  ینادردق  ترضح  نآ  زا  يا  هیآ  نمـض  رد  زین  دنوادخ  داد . وا 

دوخ هب  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  نآ  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  ( 17 ( ) دیهش وه 
(18 . ) دزرمآ یم  ار  شناهانگ  هدش و  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  دهدن ، هار 

ناضمر هام  رد  بارش  - 15

یم کیرحت  هیواعم  دض  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاپـس  شراعـشا  اب  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنمتدارا  نایفارطا و  زا  یکی  رعاش ، یـشاجن 
بارـش ناضمر  هام  رد  دـیزغل و  شیاپ  راب  کی  صخـش  نیمه  یلو  دـیگنج ، نمـشد  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاپـس  رد  اـهراب  درک ،

زین بش  کی  دز و  وا  هب  هنایزات  داتشه  شدوخ  یلع  ترضح  دندرک . تباث  ار  شیراوخبارش  دندروآ و  نینمؤملا  ریما  شیپ  ار  يو  دروخ .
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نیا نینمؤملا ! ریما  ای  درک : ضرع  یشاجن  دز . وا  رب  رگید  هنایزات  تسیب  ترـضح  دندروآ ، ار  یـشاجن  داد  روتـسد  دعب  زور  درک . ینادنز 
ناضمر هام  رد  يراوخبارـش  هب  وت  تأرج  تراـسج و  رطاـخ  هب  هناـیزات  تسیب  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسیچ ؟ يارب  هناـیزات  تسیب 

(19 . ) تسا

مالسا رد  یتسیز  هداس  - 16

ریما هب  شربـخ  متفرگ . نآ  رب  ناـهاوگ  مدرک و  هلاـبق  دوـخ  ماـن  هب  مدـیرخ ، راـنید  داتـشه  هب  ار  يا  هناـخ  دـیوگ : یم  ( 20  ) یـضاق حیرش 
هتـشون و هلابق  نآ  رب  يا و  هدیرخ  رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  ما  هدینـش  حیرـش ! يا  دومرف : درک و  راضحا  ارم  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هب سرتب  ادـخ  زا  حیرـش  دومرف : درک و  نم  هب  نیگمـشخ  هاـگن  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . تسرد  يرآ ، متفگ : يا ؟! هتفرگ  هاوگ  رفن  دـنچ 
نآ زا  ار  وت  دهد و  یم  تیمها  ناهاوگ  نآ  ياضما  هب  هن  دنک و  یم  هاگن  تا  هلابق  هب  هن  دمآ . دهاوخ  وت  يوس  هب  لیئارزع )  ) یسک يدوز 

نارگید لام  زا  ار  هناخ  نیا  ادابم  نک ! لمأت  بوخ  حیرـش ! يا  دراذـگ . یم  تربق  لادوگ  رد  دـنک و  یم  جراخ  نادرگرـس  ناریح و  هناخ 
سپـس يا . هتخاس  تخبدب  ار  نتـشیوخ  ترخآ  ایند و  رد  تروص ، نیا  رد  هک  یـشاب ؟ هتخادرپ  مارح  لام  زا  ار  نآ  ياهب  یـشاب و  هدیرخ 

کی هب  یتح  هناخ  نیا  دیرخ  هب  هک  متشون ، یم  يا  هلابق  وت  يارب  يدوب  هدمآ  نم  دزن  هناخ  دیرخ  تقو  رگا  شاب ! هاگآ  حیرش ! يا  دومرف :
هدامآ هک  يا  هدرم  صخـش  زا  لـیلذ ، راوخ و  هدـنب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیا  متـشون : یم  هلاـبق  نینچ  نیا  نم  يدرک  یمن  تبغر  مه  مهرد 

رارق ناگدـش  كـاله  هچوک  رد  ناگدـنوش و  یناـف  هلحم  رد  اـیند ،)  ) بیرف يارـس  رد  هک  هدرک  يرادـیرخ  تسا ، ترخآ  ملاـع  هب  چوک 
گرم  ) اهتبیـصم هب  مود ؛ دح  و  دوش . یم  یهتنم  اهالب ) تافآ و   ) راوگان ياهدـماشیپ  هب  نآ ؛ لوا  دـح  تسا : دـح  راهچ  ياراد  هک  دراد ،
هدننک هارمگ  ناطیـش  شمراهچ ؛ دح  و  دراد . لاصتا  هدننک  هابت  ياهوزرآ  یناسفن و  ياهـسوه  هب  موس ؛ دح  و  تسا . لصتم  نازیزع و )...

هب دریم  یم  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک  یـسک  زا  اهوزرآ  هتفیرف  صخـش  ار  هناخ  نیا  ددرگ . یم  زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  تسا و 
یگدنز هب  تبسن  هتسراو  ياهناسنا  هاگن  يرآ  ( 21 ... ) تسا هدیرخ  یتسرپ  ایند  یتسپ  رد  ندش  لخاد  تعانق و  تزع  زا  ندش  جراخ  غلبم 

. تسا نیمه  تسپ 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ  - 17

گرزب تبیـصم  تفه  مدرم ! يا  دومرف : ینارنخـس  نایاپ  رد  درک ، ییابیز  ینارنخـس  هفوک  رد  هعمج  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
ینیما - 4 دوش . ریقف  هک  ینمؤم  - 3 ددرگ . هتسخ  تدابع  زا  هک  يدباع  - 2 دزغلب . هک  یملاع  - 1 میربب : هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  تسا 

، تساوخرب يدرم  تقو  نیا  رد  دوش . راـمیب  هک  يریقف  - 7 ددرگ . راوخ  هک  يزیزع  - 6 دتفارد . رقف  هب  هک  يرگناوت  - 5 دنک . تنایخ  هک 
باجتـسم ار  ناتیاعد  ات  دـینک ، اعد  دـیناوخب ، ارم  مکل :) بجتـسا  ینوعدا  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  نینمؤملا ! ریما  اـی  درک : ضرع 

، دیتخانش ار  ادخ  هک  نیا  کی : دروم  تشه  رد  امش  ياهلد  هک  تسا  نآ  شتلع  دومرف : ترـضح  دوش ؟ یمن  باجتـسم  ام  ياعد  اما  منک .
دیروآ نامیا  ادخ  ربمغیپ  هب  ود : دروخن . امش  درد  هب  تخانش  نآ  ور  نیا  زا  دیدرواین ، اجب  دوب  بجاو  امـش  رب  هک  روط  نآ  ار  شقح  یلو 

نآ هب  یلو  دیدناوخ  ار  نآرق  هس : دـش ؟ هچ  امـش  نامیا  هجیتن  سپ  دـیدرب ! نیب  زا  ار  وا  تعیرـش  دـیدرک و  تفلاخم  وا  تاروتـسد  اب  یلو 
میسرت یم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  راهچ : دیتساوخرب . تفلاخم  هب  نآ  هب  اما  میریذپ  یم  لد  شوگ و  هب  ار  نآرق  دیتفگ : دیدرکن و  لمع 

یم ماجنا  ییاهراک  تالاح  مامت  رد  اما  میدنم  هقالع  تشهب  هب  دیتفگ  جنپ : دـیور . یم  منهج  يوس  هب  یـصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد 
یلو دـیدروخ ، ار  ادـخ  تمعن  شـش : تساجک ؟ تشهب  هب  تبـسن  امـش  قوش  هقـالع و  سپ  دزاـس . یم  رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  دـیهد 

ناطیش اودع :) هوذختاف  ودع  مکل  ناطیـش  نا  : ) دومرف داد و  روتـسد  ناطیـش  اب  ینمـشد  هب  ار  امـش  دنوادخ  تفه : دیدرکن . يرازگـساپس 
ياهبیع تشه : دیتساخرب . وا  اب  یتسود  هب  لمع  رد  یلو  دیدرک  ینمـشد  وا  اب  نابز  هب  دـیرادب ! نمـشد  ار  وا  امـش  سپ  تسامـش ، نمـشد 
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هک دینک  یم  شنزرـس  ار  یـسک  هجیتن  رد  و  دیتفرگ ) هدـیدان   ) دـیدنام ربخ  یب  دوخ  بویع  زا  دـیداد و  رارق  ناتناگدـید  ربارب  رد  ار  مدرم 
ياه هار  اعد و  ياهرد  امش  هک  یتروص  رد  دوش ؟ یم  باجتسم  امش  زا  ییاعد  هچ  عضو  نیا  اب  دیتسه . وا  زا  رتراوازـس  شنزرـس  هب  دوخ 

ار ناتیاهاعد  دنوادخ  ات  دییامن  رکنم  زا  یهن  دینک و  فورعم  هب  رما  دینک و  حالـصا  ار  ناتیاهلمع  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دـیا  هتـسب  ار  نآ 
(22 . ) دنک باجتسم 

نازوس قشع  - 18

يراج نم  رب  يدح  نک ! كاپ  ارم  ما  هدرک  يدزد  نم  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  يا  هرهچ  هایس  درم 
هیلع یلع  رـضحم  زا  دوـمن . عـطق  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  راـهچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک ، يدزد  هب  رارقا  راـب  هس  هـک  نآ  زا  سپ  زاـس !
یم دایرف  صاخ  قوش  روش  اب  هار  نیب  رد  دوب  هدروخ  یتخـس  هبرـض  هک  نیا  اب  دیدرگ  راپـسهر  دوخ  هناخ  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  مالـسلا 

فرط ره  زا  مدرم  درک . عطق  تسا ، نانیشناج  ياقآ  نید و  ربهر  هک  نآ  نایوردیفـس ، ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  نینمؤملا ، ریما  ار  متـسد  دز :
ار وا  دندمآ  دندش  ربخ  اب  درم  راتفگ  زا  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تفگ . یم  نخـس  یلع  حدـم  رد  نانچمه  وا  دـندوب ، هتفرگ  ار  شفارطا 

شتسد هک  يا  هرهچ  هایس  درم  هار  نیب  رد  ام  ناج ! ردپ  دندرک : ضرع  دندیسر و  ناشیمارگ  ردپ  رضحم  سپـس  دنداد ، رارق  تبحم  دروم 
دومن و تیانع  يو  هب  ترضح  دندروآ . شروضح  هب  ار  وا  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . یم  حدم  ار  وت  هک  میدید  يدوب ، هدیرب  ار 

مناوختسا تسوپ و  تشوگ و  اب  قشع  نینمؤملا ! ریما  ای  درک : ضرع  ینک ؟ یم  فیرعت  حدم و  ارم  وت  مدرک ، عطق  ار  وت  تسد  نم  دومرف :
مکاپ یهلا  مکح  يارجا  اب  امـش  دور . یمن  نوریب  هظحل  کـی  ملد  زا  امـش  تبحم  قشع و  دـننک ، هعطق  هعطق  ار  مرکیپ  رگا  تسا ، هتخیمآ 

ملاس لوا  دننام  دروخ و  دنویپ  ناتشگنا  تشاذگ ، ناشیاج  هب  ار  شا  هدیرب  ناتشگنا  هاگنآ  درک ، اعد  وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  يدومن .
(23 . ) دش

مالسلا يداو  نیمزرس  رد  - 19

! نینمؤملا ریما  ای  تفگ : ربنق  تشذگ . مه  نآ  زا  دمآ و  فجن  نیمزرس  هب  درک و  تکرح  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يزور 
ندرک نهپ  دراد و  رارق  نآ  رد  نانمؤم  ياهکاخ  هک  تسا  یلحم  اجنیا  هن ، دومرف : ترـضح  منک ؟ نهپ  امـش  ریز  ار  میابع  یهد  یم  هزاجا 

اهنآ تمحازم  یلو  تسیچ ، متـسناد  ار  ناـنمؤم  كاـخ  نینمؤملا ! ریما  اـی  مدرک : ضرع  دـیوگ ؛ یم  غبـصا  تساـهنآ . يارب  یتمحازم  اـبع 
مه رود  هقلح  هقلح  اجنیا  رد  هک  دینیب  یم  ار  نانمؤم  حاورا  دوش ، هتشادرب  تنامـشچ  لباقم  زا  هدرپ  رگا  غبـصا ! يا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ 
رد نارفاک  حاورا  تسا و  نانمؤم  حاورا  هاگیاج  اـجنیا  دنتـسه ، تبحـص  لوغـشم  مه  اـب  دـننک و  یم  تاـقالم  ار  رگیدـکی  دـنا و  هتـسشن 

(24 ! ) دنا هتفرگ  رارق  توهرب 

لسع کشم  يارجام  - 20

زا لیقع  دیـسرپ ، ار  هتخادـگ  نهآ  ناتـساد  لیقع  زا  هیواـعم  دـش ، هیواـعم  راـبرد  دراو  لـیقع  شردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
مردارب زا  يرگید  ناتساد  تسخن  هیواعم ! تفگ : سپـس  تخیر ، ورف  هدید  زا  کشا  ياه  هرطق  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  يردارب  يروآدای 

ییاریذپ يارب  ترضح  دش . دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ینامهم  يزور  میوگ . یم  نخس  يدیـسرپ  هچنآ  زا  هاگنآ  منک  یم  لقن  یلع 
زاب دندوب  هدروآ  نمی  زا  هک  ار  لسع  ياه  کشم  زا  یکی  تساوخ  ربنق ، ناشمداخ ، زا  تشادن  یتشروخ  نوچ  تفرگ . ماو  مهرد  کی  وا 

هک یماگنه  دومن . ییاریذـپ  لسع  نان و  اب  ار  شنامهم  تشادرب و  نآ  زا  لسع  فرظ  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، تعاـطا  ربنق  دـنک ،
لسع کشم  نیا  هناهد  ربنق ! دومرف - : تسا . هدش  زاب  کشم  هناهد  دید  دنک ، میـسقت  ناناملـسم  نایم  ار  لسع  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
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تخـس ماما  دومن . نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایرج  سپـس  تسا . تسرد  یلب ، درک : ضرع  ربنق  تسا . هدروخ  تسد  نآ  هب  هدش و  زاب 
نم زا  رفعج  میومع  قح  هب  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  دنزب  ار  وا  درک  دنلب  ار  قالـش  دندروآ  ار  نیـسح  داد  روتـسد  دش ، نیگمـشخ 

. دیشخب ار  نیسح  شدنزرف  تفرگ و  مارآ  ماما  تسشن . یم  ورف  شبضغ  دنداد  یم  مسق  رایط  رفعج  شردارب  قح  هب  ار  ماما  هاگره  رذگب !
، میراد یمهس  نآ  رد  ام  ناج ! ردپ  درک : ضرع  يدز ؟ تسد  نآ  هب  ددرگ  میسقت  ناناملسم  نایم  لسع  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  دومرف : سپس 

نآ رد  یمهـس  مه  وت  هچ  رگا  مدـنزرف ! دومرف : ترـضح  منک . یم  ادا  ار  مضرق  دـیداد  ار  ام  مهـس  هک  یتقو  متـشادرب  ضرق  ناونع  هب  نم 
ار وت  نیشیپ  ياهنادند  ادخ  ربمغیپ  مدوب  هدیدن  رگا  دومرف : هاگنآ  يرادرب . نآ  زا  دوش  هداد  ناناملسم  قح  هک  نآ  زا  لبق  دیابن  یلو  دیراد 

نیرتهب زا  نآ  اب  ات  داد  ربنق  هب  مهرد  کی  نآ  زا  سپ  مدرک . یم  هجنکش  هدز ، کتک  ار  وت  ناناملـسم  زا  یتسد  شیپ  رطاخ  هب  دیـسوب  یم 
لـسع ربنق  هدرک و  زاب  ار  لسع  کشم  هناـهد  منیب  یم  ار  یلع  تسد  هک  نیا  وگ  دـیوگ : یم  لـیقع  دراذـگب . نآ  ياـج  هب  هدـیرخ  لـسع 

مل هناف  نیـسحل  رفغا  مهللا  : ) درک ضرع  هیرگ  لاح  اب  تسب و  درک و  عمج  ار  کشم  هناـهد  سپـس  دزیر . یم  نآ  رد  ار  هدـش  يرادـیرخ 
یتفگ یصخش  لیاضف  زا  نخـس  تفگ : هیواعم  ( 25 .) تشادن هجوت  هک  رذگ  رد  يو  تاریـصقت  زا  شخبب و  ار  نیـسح  ایادخ ! راب  ملعی :)

وا دننام  دنناوتان  زین  ناگدنیآ  تفرگ و  تقبس  ناگتـشذگ  رب  اقح  ار  نسحلاوبا  دنک  تمحر  دنوادخ  درادن . ار  نآ  راکنا  ناوت  یـسک  هک 
(26 ! ) وگب ار  هتخادگ  نهآ  ناتساد  نونکا  دننک . لمع 

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج  - 21

يارب مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک . هلمح  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هب  زهجم  رکـشل  اب  دراد  میمـصت  هیواعم  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
ناهاشداپ تختیاپ   ) نئادـم رهـش  هب  هار  رـس  رد  دـندرک  تکرح  نیفـص  يوس  هب  زهجم  هاپـس  اب  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  نانمـشد  یبوکرس 

خاـک ياـه  هناریو  تـشگ  لوغـشم  شناراـی  زا  یهورگ  اـب  زاـمن  يادا  زا  سپ  ترـضح  دـندش . يرـسک  خاـک  دراو  دندیـسر و  یناـساس )
يروط هب  دنداد  یم  حیضوت  شنارای  هب  دوب  هدش  ماجنا  اجنآ  رد  هک  ار  ییاهراک  دندیـسر  یم  هک  خاک  تمـسق  ره  هب  دندش و  ناوریـشونا 

امـش ایوگ  دـیهد  یم  حیـضوت  ار  خاک  عضو  نانچنآ  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نانآ  زا  یکی  تبقاع  دـش و  یم  باحـصا  بجعت  ثعاـب  هک 
يا همجمج  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندرک ، یم  اشامت  ار  اهرالات  اهخاک و  ياه  هناریو  هک  تاظحل  نآ  رد  دیا ! هدرک  یگدنز  اجنیا  اهتدم 
دمآ نئادم  خاک  ناویا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  ایب ! نم  هارمه  هتشادرب  ار  وا  دومرف : شنارای  زا  یکی  هب  دید ، هبارخ  هشوگ  رد  ار  هدیسوپ 

. راذگب تشط  رد  ار  نآ  دومرف : همجمج  هدنروآ  هب  دنتخیر و  تشط  رد  بآ  يرادقم  دندروآ و  یتشط  داد  روتـسد  تسـشن و  اجنآ  رد  و 
وگب مهد ! یم  مسق  ار  وت  همجمج ! يا  دومرف : همجمج  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگنآ  تشاذـگ . تشط  ناـیم  رد  ار  همجمج  مه  يو 

زا يا  هدـنب  نم  یتسه و  ناراگزیهرپ  ربهر  نانیـشناج و  رورـس  نینمؤملا ، ریما  وت  تفگ : اـسر  ناـیب  اـب  همجمج  یتسیک ؟ وت  متـسیک و  نم 
هب تبـسن  مدوب ، لداـع  هاـشداپ  نم  نینمؤملا ! ریما  اـی  داد : باوج  تسا ؟ هنوگچ  تلاـح  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه . ادـخ  ناگدـنب 

. مدرب یم  رس  هب  تسرپ ) شتآ   ) یسوجم نید  رد  یلو  دنیبب . متس  نم  تموکح  رد  یسک  مدوبن  یـضار  متـشاد ، تبحم  رهم و  ناتـسدریز 
مالسا متساوخ  نم  دش  ثوعبم  تلاسر  هب  هک  هاگنآ  تشادرب . یفاکش  نم  خاک  دمآ  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه 

زا کنیا  مدروآ و  یم  نامیا  مه  نم  هک  شاک  يا  منامیشپ . نونکا  تشاد و  زاب  مالسا  نامیا و  زا  ارم  تنطلـس  قرب  قرز و  یلو  مریذپب  ار 
. مدوبن مورحم  تشهب 

تمصع تفع و  هلاه  رد  مالسلااهیلع  همطاف  - 22

ار هزانج   ) هک مناد  یم  تشز  ار  لـمع  نیا  نم  ءامـسا ! دومرف : سیمع  رتخد  ( 27  ) ءامسا هب  هیـضرم  يارهز  یگدنز ، ياهزور  نیرخآ  رد 
نایامن هچراپ  ریز  زا  وا  مادنا  اریز  دنرب ) یم  ناتـسربق  يوس  هب  دنزادنا ، یم  نانز  هزانج  يور  يا  هچراپ  دـنراذگ و  یم  بوچ  راهچ  يور 
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یم ناشن  وت  هب  ار  نآ  لکـش  نونکا  مدید ، يزیچ  هشبح  رد  نم  تفگ : ءامـسا  دوش . یم  هاگآ  وا  یگنوگچ  مجح و  زا  یـسک  ره  تسا و 
ارهز ترضح  دروآرد  ینونک  توبات  تروص  هب  دیشک . اهنآ  يور  يا  هچراپ  درک و  مخ  ار  اه  هخاش  تساوخ . رت  هخاش  دنچ  هاگنآ  مهد .

نز هزانج  هک  دوش  یمن  هداد  صیخـشت  دریگ  رارق  نآ  نایم  رد  هک  يا  هزاـنج  اریز  تسا . یبوخ  توباـت )  ) زیچ هچ  دومرف - : مالـسلااهیلع 
. دنیبب ار  وا  نادب  مجح  یمرحمان  زین  گرم  زا  سپ  دوبن  یضار  رهطا  يارهز  يرآ  ( 28 . ) درم هزانج  ای  تسا ،

مالسلااهیلع همطاف  تیبرت  زا  یهاگ  هولج  - 23

. دومن یم  ادا  ینآرق  یتایآ  اب  ار  دوخ  بلاطم  اهتدم  تفای ، شرورپ  یمارگ  يوناب  نآ  رضحم  رد  دوب و  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زینک  هضف 

. تسا نارگن  ریحتم و  مدید  نابایب  رد  ار  ییوناب  متشاد ، هلصاف  دوب ، هکم  مزاع  هک  یناوراک  زا  دنک : یم  لقن  یصخش  زا  يریشق  مساقلاوبا 
مالس لوا   ) نوملعت فوسف  مالس  لقو  تفگ : یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ : داد . ار  مباوج  نآرق  زا  يا  هیآ  اب  مدیـسرپ  وا  زا  هچ  ره  متفر  وا  دزن  هب 
هدرک مگ  ار  هار  مدیمهف   ) لضم نم  هلامف  هللا  يدـهی  نم  و  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  متفگ : مدرک و  مالـس  وا  رب  سرپب ). هاگنآ  وگب 
خساپ ییآ ؟ یم  اجک  زا  متفگ : متسه ). نایمدآ  زا  ینعی   ) مکتنیز اوذخ  مدآ  ینب  ای  داد : باوج  سنا ؟ زا  ای  یتسه  نج  زا  مدیسرپ : تسا ).
دـصق متـسناد   ) تیبلا جـح  سانلا  یلع  هللا  تفگ : يور ؟ یم  اجک  متفگ : دـیآ ). یم  رود  هار  زا  هک  مدـیمهف   ) دـیعب ناکم  نم  نودانی  داد :

زور شـش  هک  مدـیمهف   ) مایا هتتـس  یف  تاومـسلا  انقلخ  دـقل  و  تفگ : يا ؟ هدـش  ادـج  ناوراـک  زا  تسا  زور  دـنچ  متفگ : دراد ). ار  هکم 
: متفگ مداد ). اذـغ  وا  هب  دراد  اذـغ  هب  لیم  هک  متـسناد   ) ماعطلا نولکای  ادـسج ال  انلعج  ام  و  تفگ : يراد ؟ لیم  اذـغ  هب  ایآ  متفگ : تسا ).

رتش راوس  نم  اب  ایب  يورب  هار  یناوت  یمن  هک  الاح  متفگ : تسا ). هتـسخ  مدیمهف   ) اهعـسو اسفن ال  هللا  فلکی  ال  تفگ : ایب . دنت  نک و  هلجع 
هدایپ نم  راچان  هب  تسا . داسف  بجوم  بکرم  کی  رب  مرحمان  نز  درم و  ندـش  راوس  ینعی   ) اتدـسفل هللا  الا  ۀـهلا  امهیف  ناک  ول  تفگ : وش !

، میدیسر ناوراک  هب  نوچ  دومن ). رکـش  ار  ادخ  تمعن ، نیا  لباقم  رد   ) اذه انل  رخـس  يذلا  هللا  ناحبـس  تفگ : مدرک ). راوس  ار  وا  مدش و 
ای باتکلا . ذخ  ییحی  ای  هللا . لوسر  الا  دمحم  ام  ۀفیلخ و  كانلعج  انا  دواد  ای  تفگ : تسه ؟ ناوراک  رد  امش  ناگتسب  زا  یسک  ایآ  متفگ :

ادص ار  اهنآ  دشاب . یم  دمحم  ییحی و  یسوم ، دواد ، ناشیاهمسا  دنتسه و  ناوراک  رد  يو  ناسک  زا  رفن  راهچ  مدیمهف   ) هللا انا  ینا  یـسوم 
نونبلا لاملا و  تفگ : باوج  رد  دـنراد ؟ یتبـسن  هچ  وت  اب  اهنیا  مدیـسرپ : دـندیود ). يو  يوس  هب  باتـش  اب  رفن  راهچ  تقو  نیا  رد  مدرک ،

نم ریخ  هرجاتسا  یتبا  ای  تفگ : دندیسر ، ناشردام  دزن  نانآ  هک  یماگنه  دنتسه ). يو  نادنزرف  رفن  راهچ  هک  متـسناد   ) ایندلا ةاویحلا  ۀنیز 
: تفگ سپـس  دنداد ). نم  هب  لوپ  يرادقم  زین  نانآ  دنهدب  يدزم  نم  هب  دیوگ ، یم  شنارـسپ  هب  هک  مدـش  هجوتم   ) نیما يوقل  ترجاتـسا 
؟ تسیک نز  نیا  مدیـسرپ : نانآ  زا  دـندرک ). هفاضا  ار  مدزم  ور  نیا  زا  دـنهدب ، رتدایز  ار  مدزم  دـیوگ  یم  مدـیمهف   ) أشی مل  فعاضی  هللاو 

(29 .) دیوگ یمن  نخس  نآرق  زج  هب  تسا  لاس  تسیب  تدم  هک  تسارهز  همطاف  ترضح  زینک  هضف ، ام  ردام  نز  نیا  دنداد : خساپ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  کشا  ياه  هرطق  - 24

زا يرایسب  دروآ  یم  ياجب  جح  یتقو  تفر . یم  رامـش  هب  مدرم  نیرترب  نیرتدهاز و  نیرتدباع ، شیوخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
یم نایرگ  دـمآ  یم  نایم  هب  نخـس  ربق  زا  شروضح  رد  رگا  تسیرگ و  یم  داتفا ، یم  گرم  دای  هب  تقو  ره  تفر . یم  هنهرب  ياپ  تاـقوا 
یم هیرگ  داتفا  یم  طارـص  زا  روبع  دای  هب  تقو  ره  تخیر و  یم  کشا  داتفا  یم  رـشحم  رد  ندـش  هتخیگنارب  تمایق و  دای  هب  نوچ  دـش و 

شوه زا  ساره  میب و  تدش  زا  دیـشک و  یم  دایرف  ناهگان  داتفا  یم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  باسح  يارب  مدرم  روضح  دای  هب  هاگره  درک و 
یم نخـس  خزود  تشهب و  زا  تقو  ره  دـیزرل ، یم  ادـخ  فوخ  زا  شیاضعا  دـش  یم  هدامآ  زامن  يارب  هاگره  درک ، یم  شغ  تفر و  یم 
هیآ نوچ  درب و  یم  هانپ  وا  هب  منهج  شتآ  زا  دش و  یم  تشهب  راتساوخ  ادخ  زا  هاگنآ  دش  یم  برطـضم  هدیزگ  رام  صخـش  نوچ  تفگ 

دیزرل و یم  شیاضعا  دش  یم  وضو  لوغـشم  هک  یماگنه  ( 30 !...) کیبل مهللا  کیبل ! دومرف : یم  درک ، یم  توالت  ار  اونما  نیذـلا  اهیا  ای 
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لباقم رد  هک  یـسک  تسا  راوازـس  دومرف : یم  ینک ؟ یم  ادـیپ  یلاـح  نینچ  ارچ  دندیـسرپ : یم  هک  یتقو  تشگ  یم  درز  شکراـبم  هرهچ 
، دومن یم  نامـسآ  هب  يور  دیـسر  یم  دجـسم  رد  هب  تقو  ره  ددرگ . هشعر  راچد  وا  ياضعا  درز و  شگنر  دتـسیا ، یم  شرع  راگدرورپ 

يادخ يا  هدـمآ ، وت  شیپ  راکهانگ  یـصخش  هدنـشخب ! يادـخ  يا  تسا ، هداتـسیا  تا  هناخ  رد  رب  وت  نامهم  ایادـخ ! راب  درک : یم  ضرع 
(31 !) رذگرد تیراوگرزب  رطاخ  هب  نم  ناهانگ  زا  نابرهم !

یحو بتکم  رد  یکدوک  - 25

یتقو درک . یم  ظفح  دینـش و  یم  ار  ینآرق  تاـیآ  درک ، یم  تکرـش  ادـخ  لوسر  سلجم  رد  یگلاـس  تفه  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
مالسلا هیلع  همطاف  دمآ ، یم  هک  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومن . یم  نایب  دوب  هدرک  ظفح  هک  ار  هچنآ  دمآ  یم  شردام  رـضحم 

هک وت  يا  هتفرگ  دای  اجک  زا  ار  هیآ  نیا  ناج ! همطاف  دومرف : یم  نینمؤملا  ریما  دناوخ . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  نآرق  زا  يا  هزات  هیآ 
يزور دـیوگ : یم  میارب  دریگ و  یم  داـی  شیاـباب  سلجم  رد  نسح  ترـسپ  دومرف : یم  يدوبن ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ سلجم  رد 

زا هک  ار  هچنآ  ات  دمآ ، همطاف  شردام  رضحم  هتشذگ  ياهزور  دننام  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دش  ناهنپ  لزنم  هشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نسح ماما  درک ! بجعت  دماشیپ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  همطاف  دیوگب ، نخـس  تسناوتن  داتفا ، تنکل  هب  شنابز  دنک . نایب  هدینـش  ینآرق  تایآ 

. تسا هتشادزاب  نتفگ  نخس  زا  ارم  وا  نداد  شوگ  دونش ، یم  ار  منانخـس  يراوگرزب  صخـش  امتح  نکن ! بجعت  ناج ! ردام  درک : ضرع 
(32 .) دیسوب تفرگ و  لغب  ار  نسح  شزیزع  دنزرف  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان 

هیواعم هب  ع )  ) نسح ماما  خساپ  - 26

يارب تفگ : هیواعم  دنه ؟! رـسپ  يا  يرتهب ، نم  زا  هنوگچ  تفگ : خساپ  رد  ماما  متـسه ! رتهب  وت  زا  نم  تفگ : نسح  ماما  هب  هیواعم  يزور 
، نیا راوخرگج ! دنه  رسپ  يا  یتفر  رود  ردقچ  دومرف : نسح  ماما  تسا . یلاخ  وت  فارطا  یلو  دنا  هدش  عمج  نم  فارطا  رد  مدرم  هک  نیا 
هک نانآ  روبجم . یهورگ  عیطم و  یهورگ  دـنهورگ : ود  دـنا  هدـمآ  درگ  وت  فارطا  رد  هک  نانآ  اریز  يراد . وت  هک  تسا  یماـقم  نیرتدـب 

یمن زگره  نم  یلو  دنراد . هجوم  رذع  نآرق  نایب  قبط  دنرادربنامرف  وت  زا  رابجا  روط  هب  هک  يدارفا  اما  دنراک و  تیصعم  دنتسه ، وت  عیطم 
زا ارم  نابرهم  يادخ  میوگ : یم  هکلب  میامن ، هسیاقم  وت  لثم  يدرف  اب  ار  دوخ  ات  تسین  يریخ  وت  دوجو  رد  الـصا  نوچ  مرتهب  وت  زا  میوگ 

یکاپ و رد  ناـسنا  تیـصخش  يرآ  تسا . هتخاـس  مورحم  هدیدنـسپ  وکین و  تافـص  زا  ار  وت  هک  روط  ناـمه  هدومن ، كاـپ  تسپ  تاـفص 
. يدام يایازم  رد  هن  تسوا ، كاپ  قالخا 

توبن تخرد  زا  يا  هخاش  - 27

هتشک تشاد  لاس  ( 11  ) دوب كدوک  نوچ  دمآ و  البرک  هب  نیـسح  ماما  ناوراک  اب  ورمع  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  یکی 
نسح ماما  رسپ  ورمع  هب  دیزی  مشچ  دندرک ، دراو  دیزی  خاک  هب  ماش  رد  ار  البرک  ناریـسا  یتقو  تشگزاب . هنیدم  هب  ارـسا  ناوراک  اب  دشن و 

اب هک  هدب  نم  هب  وقاچ  کی  هدب و  ترسپ  هب  وقاچ  کی  نکلو  هن . تفگ : ورمع  يریگ ؟ یم  یتشک  دلاخ  مدنزرف  اب  ایآ  تفگ : وا  هب  داتفا و 
درک و بجعت  ریسا ، كدوک  کی  زا  مه  نآ  هنانامرهق ، نخـس  ندینـش  زا  دیزی  تسا . رتعاجـش  ام  زا  کی  مادک  هک  ینادب  ات  میگنجب ، مه 
زا نم  هک  تسا  ییوخ  نیا  دناوخ : ار  رعش  نیا  سپس  دننک . یم  ینمـشد  ام  اب  هراومه  ناشگرزب  هچ  کچوک و  هچ  توبن  نادناخ  تفگ :

نینچ هک  تسا  توبن  تخرد  زا  يا  هخاـش  هدازاـقآ ، هک  دوب  نیا  دـیزی  روظنم  ( 33 .) دوش یم  دـلوتم  رام  زج  رام  زا  ایآ  مراد  غارـس  مزخا 
ترـضح نآ  دزن  یتدـم  دوب . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ناتـسود  زا  ییوگ  هفیطل  درم  وگ  هفیطل  درم  - 28 ( 34 .) دیوگ یم  نخـس  هناعاجش 

! هللا لوسر  نبای  تفگ : تسا )؟ روطچ  تلاح  ( ؟ يدرک حبص  هنوگچ  دیسرپ : ترضح  دیسر . مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  يزور  دوب . هدماین 
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؟ روطچ دوـمرف : دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  میراد . یم  تسود  ار  نآ  ناطیـش  ادـخ و  مدوـخ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  فـالخرب  نم  لاـح 
ار ادخ  دراد ، تسود  ناطیـش  و  متـسین . نینچ  نم  اما  مشابن . راک  تیـصعم  منک و  تعاطا  وا  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  تفگ : هدـب ! حیـضوت 
مه نینچ  نیا  مشاـب ، اـیند  رد  هشیمه  مراد  تسود  مدوـخ  و  متـسین . مه  روـط  نیا  نم  یلو  منکن  لـمع  شتاروتـسد  هـب  هدرک و  تیـصعم 

ماـما میرادـن ؟ تسود  ار  گرم  اـم  ارچ  هللا ! لوسر  نباـی  تفگ : تساوخرب و  یـصخش  هاـگان  تفر . مهاوخ  اـیند  زا  يزور  دوب . مهاوـخن 
ناریو ياج  هب  دابآ  ياج  زا  دیرادن  تسود  تهج  نیدب  دیا ، هدرک  دابآ  ار  ایند  نیا  ناریو و  ار  دوخ  ترخآ  امش  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف :

(35 .) دیورب

ریقف درم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 29

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همه  تسیک ؟ رهش  نیا  رد  صخش  نیرت  هدنشخب  نیرت و  یخس  دیـسرپ  دش و  هنیدم  دراو  دنمزاین  ینابایب  برع 
نومضم درک . حرطم  ار  دوخ  تجاح  رعش  هعطق  ندناوخ  اب  دید و  زامن  لاح  رد  دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  برع  دنداد . ناشن 

، هداد تکرح  ار  وت  رد  هقلح  سک  ره  تسا ، هتشگنرب  دیماان  هتسب  دیما  وت  هب  هک  ره  لاح  ات  ( 36 :) تسا نینچ  دناوخ  يو  هک  يرعش  هعطق 
لوا زا  رگا  هداوناخ  امـش  دوب . قساف  نامدرم  هدنـشک  تردـپ  يداـمتعا و  دروم  هدنـشخب و  وت  تسا . هتـشگن  زاـب  رد ، نآ  زا  یلاـخ  تسد 

هب تشگرب ، هناخ  هب  دش و  غراف  زامن  زا  نوچ  دوب . زامن  لاح  رد  ماما  دـناوخ و  یم  ار  شراعـشا  وا  میدوب . خزود  شتآ  راتفرگ  ام  دـیدوبن 
اهلوپ نآ  دومرف : تسا . دوجوم  رانید  رازه  راهچ  يرآ ، درک : ضرع  مالغ  تسا ؟ هدـنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لاوما  زا  دومرف : ربنق  شمـالغ 
دیچیپ ار  ابع  تخیر و  نآ  نایم  رد  ار  اهلوپ  تشادرب و  شود  زا  ار  شیابع  سپـس  تسا . رتراوازـس  نآ  هب  ام  زا  هک  هدـمآ  یـسک  روایب ! ار 

هک نادب  ریگب و  ار  اهرانید  نیا  ( 37 :) دورس ار  راعشا  نیا  داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  رد  فاکش  زا  ار  شتسد  دنیبب ، هدنمرش  ار  برع  ادابم 
، مدرک یم  کمک  نیا  زا  رتشیب  متـشاد  رایتخا  رد  دوخ  قح  زورما  رگا  مناـبرهم . زوسلد و  وت  رب  نم  هک  زین  مهاوخ و  یم  شزوپ  وت  زا  نم 
. درک یهاوخرذع  وا  زا  راعشا  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . گنت  یلاخ و  ام  تسد  نونکا  هدرک ، افج  ام  رب  شینوگرگد  اب  راگزور  نکل 

نیا يارب  ما  هیرگ  تفگ : يدرمـش ؟ مک  ار  ام  ناسحا  دـیاش  یتسیرگ  ارچ  دیـسرپ : ماما  درک . هیرگ  قوش  يور  زا  تفرگ و  ار  اهلوپ  برع 
(38 .) دنام یم  كاخ  ریز  رد  دریگ و  یم  رب  رد  كاخ  ار  هدنشخب  ياهتسد  نیا  هنوگچ  هک  تسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  - 30

هب تشون : هفوک  مدرم  هب  ار  همان  نیا  دیسر ، زجاح  هاگلزنم  هب  هفوک  يوس  هب  دوخ  ریسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  هک  یماگنه 
نادناخ ام  يرای  هار  رد  کین  يأر  یگنهامه و  اب  امش  تسا  هتـشون  دیـسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  ... نابرهم هدنـشخب و  دنوادخ  مان 

همه رب  دنوادخ  دنادرگ ، قفوم  ار  امـش  هدومن و  ریخ  هب  ارم  هدنیآ  همه  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دیـشاب . یم  ام  قح  هبلاطم  هدامآ  هدوب و 
ریفـس رتولج  ما ، هدرک  تکرح  امـش  يوس  هب  هکم  زا  هجح ، يذ  متـشه  هبنـش ، هس  زور  مه  نم  دـیامرف و  تیانع  گرزب  رجا  باوث و  امش 
سیق هب  ار  همان  دش . مهاوخ  دراو  يدوز  هب  نم  دـیهد و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  ياهراک  تعرـس  هب  نم  همان  ندیـسر  اب  مداتـسرف ، ار  مدوخ 

نآ هک  ریمن -  رسپ  نیصح  هیسداق  رد  یلو  دومن  تکرح  هفوک  يوس  هب  باتش  اب  سیق  داتسرف . هفوک  يوس  هب  ار  وا  داد و  يوادیص  رهـسم 
. دومن هدـنکارپ  درک و  هراـپ  ار  نیـسح  ماـما  هماـن  سیق  دـنک  شیتفت  ار  وا  تساوخ  درک ، ریگتـسد  ار  وا  تشاد -  لرتـنک  تحت  ار  ناـماس 
زا یکی  نم  داد : خـساپ  سیق  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : دایز  نبا  دـش . دراو  دایز  نبا  دزن  هب  سیق  هک  یتقو  داتـسرف . دایز  نبا  دزن  ار  وا  نیـصح 

هدش هتـشون  هچ  همان  رد  هک  ینادن  ات  سیق : يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  دایز : نبا  متـسه . وا  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایعیش 
دوب هفوک  مدرم  زا  یتیعمج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  همان  سیق : تسا ؟ هتـشون  یـصخش  هچ  يارب  یـسک  هچ  ار  همان  دایز : نبا  تسا .

ناشیارب هماـن  هک  ار  اـهنآ  ماـن  هک  نیا  رگم  مراد  یمنرب  تسد  وت  زا  زگره  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  داـیز  نبا  مناد . یمن  ار  اـهنآ  ماـن  هک 
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: تفگ سیق  درک . مهاوخ  تا  هعطق  هعطق  هنرگ  ییوگب و  نعل  شردارب  ردـپ و  نیـسح و  رب  يورب و  ربنم  يالاب  اـی  ییوگب ، هدـش  هداتـسرف 
نعل ربمایپ و  نادناخ  رب  دورد  انث و  دمح و  زا  سپ  تفر ، ربنم  يالاب  سیق  مرـضاح . ندرک  نعل  يارب  یلو  تفگ . مهاوخن  ار  نانآ  ياهمان 

هاگلزنم رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ناوراک  متسه ، امش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفـس  نم  هفوک ! مدرم  تفگ : هیما  ینب  دایز و  نبا  رب 
نیمز هب  اجنامه  زا  هدرب و  هرامعلاراد  يالاب  ار  سیق  داد  روتـسد  دـش  كانبـضغ  نانچنآ  دایز  دـینک ! تباجا  ار  وا  توعد  متـشاذگ  زجاح 
ندب زا  ار  شرس  ریمع  رـسپ  کلملادبع  مان  هب  دایز  نبا  نامیخژد  زا  یکی  تشاد  قمر  یکدنا  دش . دروخ  شندب  ياهناوختـسا  دنتخادنا و 

(39 (.) هر  ) دیسر تداهش  هب  سیق  هنوگ  نیدب  درک و  ادج 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  - 31

نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  هفوک  زا  هبترم  کی  یهام  درک : لقن  دمحم ، رـسپ  یلع  مان  هب  متـشاد ، يا  هیاسمه  دیوگ : یم  دواد  رـسپ  دـمحا 
دنچ زا  سپ  مداتفا ، هار  هب  هدایپ  ياپ  راب  کی  مورب . ماما  ترایز  هب  متـسناوتن  دش ، ناوتان  ممـسج  مدـش و  ریپ  نوچ  متفر ، یم  مالـسلا  هیلع 

نیـسح ماما  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ . مدناوخ و  ترایز  زامن  تعکر  ود  مدرک و  مالـس  مدش و  فرـشم  ماما  رهطم  ربق  ترایز  هب  زور 
: مدرک ضرع  يدوب ؟ ناـبرهم  نم  هب  وت  هک  یتروص  رد  يدرک ؟ اـفج  نم  قح  رد  ارچ  یلع ! يا  دومرف : دـمآ و  نوریب  ربـق  زا  مالـسلا  هیلع 

دنچ ما  هدمآ  هک  نونکا  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  مرمع  منک  یم  ساسحا  درادن و  نتفر  هار  ناوت  میاهاپ  هدـش و  فیعـض  ممـسج  مرورس !
ترـضح مونـشب . امـش  دوخ  زا  دنا  هدرک  لقن  هک  ار  یتیاور  مراد  تسود  مدـش ، فرـشم  تترایز  هب  رایـسب  یتخـس  اب  مدوب و  هار  رد  زور 

زا سپ  ار  وا  نم  دـنک ، ترایز  ارم  شتایح  لاح  رد  سک  ره  دـیا : هدومرف  هک  دـنا ؛ هدرک  تیاور  مدرک : ضرع  تسا ؟ مادـک  وگب  دومرف :
، تسا منهج  شتآ  راتفرگ  نم  راوز  منیبب  هاگره  نیا ) رب  نوزفا  . ) ما هتفگ  نم  یلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درک ؟ مهاوخ  ترایز  شتاـفو 

(40 .) مروآ یم  نوریب  منهج  شتآ  زا  ار  وا 

کقلد درم  نیدباعلا و  نیز  ماما  - 32

نب یلع   ) درم نیا  ما  هتـسناوتن  نونکاـت  نم  تفگ : یم  شدوخ  یلو  دـینادنخ ، یم  ار  مدرم  دوخ  راـتفر  اـب  هک  دوـب  یکقلد  درم  هنیدـم  رد 
هب ماما  درک ! رارف  تشادرب و  شکرابم  شود  زا  ار  ترـضح  نآ  يابع  دش ، یم  در  شمالغ  ود  هارمه  هب  ماما  يزور  منادنخب . ار  نیـسح )

: دـنتفگ تسیک ؟ صخـش  نیا  دیـسرپ : ماما  دـنتخادنا . ترـضح  شود  رب  هتفرگ و  درم  نآ  زا  ار  ابع  نامالغ  دادـن . تیمها  وا  تشز  راتفر 
تسا يزور  ار  ادخ  نولطبملا ) هیف  رـسخی  اموی  نا هللا  : ) دییوگب وا  هب  دومرف : ترـضح  دنادنخ . یم  شیاهراک  اب  ار  مدرم  هک  تسا  یکقلد 

(41 .) دنرب یم  یپ  دوخ  نایز  هب  نارگ  هدوهیب  زور  نآ  رد  هک 

ناسنا رمع  زور  نیرت  ینالوط  - 33

زور زگره  مدآ  دنزرف  هراچیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دومن . تیاکـش  شیگدـنز  عضو  زا  دیـسر و  نیدـباعلا  نیز  ماما  رـضحم  یـصخش 
. دوش یم  ناسآ  شیارب  نآ  تالکشم  ایند و  دریگب  تربع  رگا  دریگ . یمن  تربع  دنپ و  اهنآ  زا  مادکچیه  زا  هک  تسا  تبیصم  هس  راتفرگ 

نکمم هیامرـس  هکنیا  اب  ددرگ ، یم  نیگمغ  دـیایب  شیپ  يو  لاوما  رد  نایز  رگا  دوش . یم  هتـساک  شرمع  زا  زور  ره  هکنیا ، لوا  تبیـصم 
ار نآ  باسح  دـیاب  دـشاب  لالح  رگا  دروخ ، یم  ار  دوخ  يزور  زور ، ره  مود : تسین . تشگرب  لباق  رمع  یلو  ددرگ  زاـب  رگید  راـب  تسا 
ره دومرف : ماما  تسیچ ؟ نآ  دـش ، هتفگ  تسا . نیا  زا  رتمهم  یموس  دومرف : سپـس  دـنیبب . رفیک  نآ  رب  دـیاب  دـشاب  مارح  رگا  دـهدب و  سپ 

: دومرف هاگنآ  منهج . فرط  هب  ای  دور  یم  تشهب  يوس  هب  دناد  یمن  اما  هدش  کیدزن  ترخآ  هب  مدـق  کی  دـناسر  یم  نایاپ  هب  هک  ار  زور 
هیلع داجس  ماما  زا  شیپ  یسک  ار  نخـس  نیا  دنا  هتفگ  نادنمـشناد  دوش . یم  دلوتم  ردام  زا  هک  تسا  يزور  مدآ ، رمع  زور  نیرت  ینالوط 
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(42 .) تسا هتفگن  مالسلا 

ینورد بالقنا  - 34

هگن ار  ناریـسا  ریاس  الومعم  هک  ییاج  نامه  دجـسم ، برد  ماش ، رازاب  رد  دندروآ ، ار  دمحم  لآ  ناریـسا  مدوب  ماش  رد  دـیوگ : یم  يوار 
زا درک و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  تشک و  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : تفر و  ولج  ماش  یلاها  زا  يدرمریپ  دنتشاد ، زاب  دنتـشاد ، یم 

، يرآ تفگ : يا ؟ هدـناوخ  نآرق  ایآ  دومرف : وا  هب  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـش ، ماـمت  شنخـس  یتقو  تفگ . رایـسب  تشز  ياـهفرح  هنوگ  نیا 
یـشاداپ تلاسر ، لباقم  رد  ربمایپ ! يا  وگب  یبرقلا :) یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  ( ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  ماما : ما  هدـناوخ 

ار هیآ  نیا  اـیآ  میتسه . اـم  ربماـیپ  ناـشیوخ  تیب و  لـها  ماـما : ما . هدـناوخ  يرآ ، درمریپ : مهاوخ . یمن  مناـشیوخ  تیب و  لـها  تبحم  زج 
روتسد شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  یبرقلاوذ  میئام  ماما : ما . هدناوخ  يرآ ، درم : هدب ! ار  یبرقلا  يذ  قح  هقح :) یبرقلا  اذ  تآ  و  ( ؟ يا هدناوخ 

ناف ءییش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  ( ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسه . ام  يرآ ، ماما : دیتسه ؟ امش  اعقاو  ایآ  درم : هدب . ار  نانآ  قح  هداد ،
. تسا یبرقلا  يذ  شربمایپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ  کی  چـنپ  دـیروآ  یم  تسد  هب  هچ  ره  دـینادب  (: 43 ( ) یبرقلا يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  هللا 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ( ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسه . یبرقلاوذ  ام  ماما : ما . هدـناوخ  يرآ ، درم :
: ماما ما . هدناوخ  يرآ ، درم : دزاس . ناتکاپ  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  یگدولآ  هنوگره  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  (: 44 ( ) اریهطت
، مدرک هبوت  ایادخ ! تفگ : هبترم  هس  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  ندینـش  زا  سپ  درمریپ  میتسه . ام  اهنآ 

نیا نونکات  یلو  مدوب  هدناوخ  ار  نارق  البق  هک  نیا  اب  نم  مرازیب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) وت ربمایپ  نادناخ  ناگدنشک  زا  اراگدرورپ 
(45 .) متسناد یمن  ار  قیاقح 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  يا  هزجعم  - 35

ضرع مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگ : یم  دوب . هدـش  انیبان  مشچ  ود  ره  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  صاـخ  نادـنمتدارا  زا  ریـصبوبا 
مه ربمغیپ  دنتـسناد  یم  اهنآ  هچ  ره  ایآ  دوب . ایبنا  همه  ثراو  ادخ  ربمایپ  ریـصبوبا : يرآ . دومرف : دیتسه ؟ ادخ  ربمایپ  نادنزرف  امـش  مدرک :
یم مدرم  هچنآ  زا  دیهد و  افش  ار  یسیپ  هب  التبم  رامیب  روک و  دینک و  هدنز  ار  هدرم  دیناوت  یم  امش  ایآ  ریـصبوبا : يرآ . ماما : تسناد ؟ یم 

! ایب کیدزن  دومرف : نم  هب  ترـضح  عقوم  نیا  رد  دـنوادخ . هزاجا  اب  يرآ ، ماما : دـیهد ؟ ربخ  دـننک  یم  هریخذ  ناشیاه  هناخ  رد  دـنروخ و 
سپس مدید . یبوخ  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  هوک ، نابایب ، دیـشک ، ممـشچ  تروص و  رب  ار  شکرابم  تسد  هک  نیا  ضحم  هب  متفر ، کیدزن 

روک لوا  دـننام  ای  يوش و  هدیـشک  یهلا  باتک  باسح و  هب  تمایق  رد  مدرم  ریاس  ریظن  ات  یـشاب  انیب  هنوگ  نیمه  يراد  تسود  ایآ  دومرف :
رب ار  شکراـبم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ  مدرگرب . لوا  لاـح  هب  ملیاـم  مدرک : ضرع  يدرگ ؟ تشهب  دراو  ناـسآ  روـط  هب  یـشاب و 

(46 .) مدش انیبان  هرابود  دیشک ، ممشچ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نامرف  - 36

روطچ دشار  لاح  دومرف : دیسرپ ، ار  شنایعیش  زا  یکی  لاح  دوب  هدمآ  اقیرفآ  زا  هک  یصخش  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
! دنک شتمحر  دنوادخ  دومرف : ماما  دناسر . مالـس  زین  امـش  هب  دوب و  ملاس  حیحـص و  وا  مدرک  تکرح  هک  یماگنه  تفگ : درم  نآ  تسا ؟

يدرد هب  التبم  هن  تشاد و  یضرم  هن  دشار  بجع ، وت - . تکرح  زا  سپ  زور  ود  تسا - ؟ هدرم  یک  يرآ - ! ماما : درم ؟ دشار  رگم  درم :
: دومرف ماما  دوب ؟ یمدآ  هنوگچ  دـشار  مدیـسرپ : دـیوگ : یم  ریـصبوبا  دریم ؟ یم  یـصاخ  تلع  ضرم و  اـب  دریم  یم  سک  ره  رگم  دوب - !

رگا تسین - ؟ امش  هارمه  اونـش  ياهـشوگ  انیب و  ياهمـشچ  هک  دینک  یم  رکف  امـش  دومرف : سپـس  دوب . ام  نادنمقالع  ناتـسود و  زا  یکی 
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تسا و رـضاح  ام  شیپ  ناتلامعا  یمامت  تسین ، یفخم  ام  رب  امـش  ياهراک  زا  يزیچ  دنگوس ! ادخ  هب  دیا . هدرک  رکف  دب  دینک ، رکف  نینچ 
مه کین  هناشن  نیمه  اب  دیشاب و  نابوخ  وزج  دیهد و  تداع  بوخ  ياهراک  هب  ار  ناتدوخ  دینک  یعس  میتسه . امش  راتفر  هجوتم  هشیمه  ام 

(47 .) مهد یم  نامرف  کین  ياهراک  هب  ار  منایعیش  همه  دوخ و  نادنزرف  نم  دیوش و  هتخانش 

مالسلا هیلع  همئا  رضحم  رد  ناینج  - 37

زا یهورگ  نکن ! هلجع  دومرف : ماـما  متـساوخ ، دورو  هزاـجا  نوچ  مدوب ، هتفر  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  روـضح  دـیوگ : یم  یفاکـسا  دـعس 
هیبش صوصخم ، هفایق  اب  دندمآ  نوریب  يا  هدـع  دیـشکن  یلوط  مدـنام  لزنم  نوریب  رد  نم  دـنراد . ینخـس  دنتـسه ، نم  شیپ  امـش  ناردارب 
دراو نآ  زا  سپ  مداد . ار  مالس  باوج  نم  دندرک و  مالـس  نم  هب  دنراد ، نت  هب  يا  هژیو  سابل  دنردام ، ردپ و  کی  زا  هکنیا  وگ  رگیدکی ،

امش ینید  ناردارب  اهنیا  دومرف : دندوب ؟ یناسک  هچ  متخانشن ، دندمآ ، نوریب  ناتروضح  زا  هک  اهنیا  موش ! تیادف  متفگ : مدش ، ماما  رضحم 
مارح لالح و  لئاسم  زا  امش  دننامه  دنیآ  یم  زین  نانآ  يرآ ، دومرف : دنیآ ؟ یم  امش  روضح  هب  زین  اه  هنجا  متفگ : دنتسه . ناینج  هفیاط  زا 

(48 .) دنسرپ یم 

رتوبک ود  همکاحم  - 38

نابز هب  دندمآ و  ترضح  دزن  هب  هدام  رن و  رتوبک  تفج  کی  هاگان  مدوب ، رقاب  ماما  تمدخ  يزور  دیوگ : یم  ربتعم  يوار  ملسم  نبدمحم 
ود ره  زین  اجنآ  رد  دنتسشن و  راوید  رس  رب  دندرک و  زاورپ  هظحل  دنچ  زا  سپ  دومرف . اهنآ  هب  دنچ  یباوج  ترضح  دندرک و  یم  ادص  دوخ 
ره تاناویح و  ناگدنرپ ، هدیرفآ ؛ ادخ  هچ  ره  ملـسم ! رـسپ  دومرف : مدیـسرپ ، ماما  زا  ار  ارجام  تقیقح  دـنتفر . دـندرک و  تبحـص  یکدـنا 

، مکاپ نم  هک  درک  یم  دای  مسق  هدام  رتوبک  تشاد و  دوخ  تفج  هب  يدـب  نامگ  رن ، رتوبک  نیا  دـننک . یم  تعاطا  ام  زا  يا  هدـنز  دوجوم 
تواضق ام  هرابرد  میورب و  رقاب  ماما  دزن  همکحم  يارب  یتسه  یضار  تفگ : هدام  درک . یمن  لوبق  رن  رتوبک  شاب ! هتـشادن  نم  هب  دب  نامگ 

(49 .) دنتفر دنتفریذپ و  ارم  تواضق  مه  اهنآ  تسا . هانگ  یب  دیوگ و  یم  تسار  هدام  متفگ : دندمآ ، هک  نم  شیپ  تفریذپ . رن  دنک ؟

درک كرت  لطاب  رطاخب  دیابن  ار  قح  - 39

رد مه  نم  تفر ، شیرق  زا  يدرم  هزانج  عییشت  يارب  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دامتعا  دروم  هباحص  هرارز 
: تفگ درک و  نز  هب  باطخ  دوب ، رضاح  هزانج  عییشت  رد  هک  تقو ) تاضقلا  یضاق   ) اطع تسیرگ  دنلب  يادص  اب  ینز  مدوب ، ماما  تمدخ 
! هللا لوسر  نبای  مدرک : ضرع  نم  درکن . عییـشت  ار  هزانج  تفر و  تشگرب ، اطع  دـشن و  تکاس  نز  نآ  میدرگ . یمرب  هنرگو  شاب  تکاس 

قح تسا ، هتخیمآ  قح  اب  یلطاب  راک  مینیبب  هاگره  میرادن . يراک  نارگید  اب  میور و  یم  هزانج  لابند  هب  ام  دومرف : ترضح  تشگرب . اطع 
کی هزانج  عییـشت  دوب و  یلطاب  راک  دنلب  يادص  اب  نز  هیرگ  هچ  رگا  ینعی  . ) میا هدرکن  ادا  ار  ناملـسم  قح  مینک ، كرت  لطاب  رطاخ  هب  ار 

درک رکشت  دمآ  شیپ  ازع  بحاص  دناوخ ، زامن  هزانج  رب  ماما  سپس  درک ). كرت  ار  هزانج  عییشت  نز ، هیرگ  رطاخ  هب  دیابن  تسا ، قح  رما 
بحاص اقآ ! مدرک : ضرع  ددرگرب . دشن  لیام  ترضح  دیدرگرب ! دیورب  هار  هدایپ  دیناوت  یمن  امش  دنک  تمحر  ار  امش  دنوادخ  تفگ : و 

وا هزاجا  اب  میدوب و  هدـماین  وا  هزاجا  اب  اـم  دومرف : مسرپب . نآ  زا  مهاوخ  یم  مراد ، یبلطم  مه  نم  انمـض  داد  نتـشگرب  هزاـجا  امـش  هب  ازع 
ماما هلیسو  نیدب  ( 50 . ) دریگ یم  رتشیب  شاداپ  دورب  هزانج  یپ  زا  هزادنا  ره  ناسنا  میدوب  نآ  يوجتسج  رد  هک  تسا  یباوث  نیا  میدرگرب .

(. میشاب نینچ  مه  ام  تسا  دیما  . ) درکن كرت  لطاب  رطاخ  هب  ار  قح  دومن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب 
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زا دمآ و  ییادگ  میدروخ ، یم  دوب ، ام  رایتخا  رد  هک  روگنا  يرادقم  میدوب ، قداص  ماما  رضحم  ینم  نیمزرس  رد  ام  دنک : یم  لقن  عمسم 
ماما دیهدب ! تسه  لوپ  رگا  مرادـن  روگنا  هب  جایتحا  تفگ : ادـگ  دـنهدب ! وا  هب  روگنا  هشوخ  کی  داد  روتـسد  ماما  تساوخ . کمک  ماما 

تشگرب و دش و  نامیـشپ  دوب  هتفر  هک  مدق  دـنچ  زا  سپ  ادـگ  دادـن . وا  هب  يزیچ  ماما  تفر و  ادـگ  دـهد . تعـسو  وت  هب  دـنوادخ  دومرف :
. داد ناشیا  هب  روگنا  هناد  هس  ماما  دمآ . يرگید  يادگ  دادن . وا  هب  مه  ار  هشوخ  نآ  رگید  ماما  دـیهدب ! ار  روگنا  هشوخ  نامه  سپ  تفگ :

قیوشت يارب  ! ) تسیاـب دومرف : ماـما  دورب ، تساوخ  درک ! تمحرم  يزور  نم  هب  هک  ار  ناـیناهج  راگدـیرفآ  ساپـس  تفگ : تفرگ و  ادـگ 
زاـب ماـما  دومرف . اـطع  يزور  نم  هب  هک  ار  ناـیناهج  يادـخ  رکـش  تفگ : تفرگ و  ادـگ  داد . وا  هب  دومن و  روگنا  زا  رپ  ار  تسد  ود  يو )
ریقف نیا  هب  زین  ار  اهنآ  دومرف : مهرد . تسیب  ابیرقت  مالغ : يراد ؟ لوپ  ردقچ  دیـسرپ : مالغ  زا  هاگنآ  ورن ! تسیاب و  دومرف : دمآ ، شـشوخ 

یب اتکی و  وت  تسا و  وت  زا  تمعن  نیا  اراگدرورپ  مرازگ ، رکش  ار  وت  ایادخ ! تفگ : دوشگ و  يرازگـساپس  هب  نابز  زاب  تفرگ . لئاس  هدب !
: تفگ دیـشوپ و  ادـگ  شوپب ! دومرف : داد و  ریقف  هب  دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  نهاریپ  سپـس  ورن ! دومرف : ماما  دورب ، تساوخ  ییاـتمه .

اعد نیا  زج  دـهدب . ریخ  يازج  امـش  هب  دـنوادخ  تفگ : درک و  ماما  هب  يور  سپـس  دـیناشوپ . داد و  سابل  نم  هب  هک  مرازگـساپس  ار  ادـخ 
تخادرپ و یم  ادـخ  يرازگـساپس  رکـش و  هب  زین  هعفد  نیا  رگا  هک  میدرک  نامگ  اـم  دـیوگ : یم  يوار  تفر . تشگرب و  تفگن و  يزیچ 

درک ضوع  ار  دوخ  نحل  ادگ  نوچ  یلو  تفای . یم  همادا  کمک  نانچمه  درک و  یم  تیانع  وا  هب  يزیچ  ترـضح  درک ، یمن  اعد  ار  ماما 
(51 .) دومن عطق  ار  شناسحا  ترضح  درکن و  ادیپ  همادا  کمک  تهج  نیا  هب  دومن  اعد  ار  ماما  ادخ ، رکش  ياجب 

دوش یم  هتسب  رذع  هار  - 41

هب دوخ  ییابیز  لامج و  رطاخب  هک  دننک  یم  رـضاح  یهلا  لدع  هاگداد  رد  تمایق  زور  ار  ییابیز  نز  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. مدش هدولآ  هانگ  هب  تهج  نیا  هب  يدـیرفآ  ابیز  ارم  نوچ  ایادـخ ! دـیوگ : یم  خـساپ  رد  يدرک ؟ هانگ  ارچ  دنـسرپ : یم  تسا ؛ هداتفا  هانگ 
، میدیرفآ ابیز  ار  وا  هک  یلاح  رد  میرم ؟ ای  يدوب  رتابیز  وت  هک  دوش  یم  هتفگ  نز  نآ  هب  و  دنروآ ، یم  ار  میرم  دهد  یم  روتـسد  دـنوادخ 

هانگ هب  دوخ  ییابیز  رطاخب  هک  دـننک  یم  رـضاح  هاگداد  رد  ار  یلامج  بحاـص  درم  هاـگنآ  دروخن . بیرف  دوخ  لاـمج  رطاـخ  هب  وا  اـما ،
هانگ راتفرگ  دـنتفیرف و  ارم  دـندرک و  ادـیپ  تبغر  لیم و  نم  يوس  هب  نانز  يدـیرفآ و  ابیز  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  تسا  هدـش  هدولآ 
یلو میداد  يابیز  لامج و  وا  هب  ام  فسوی ؟ ای  يدوب  رتابیز  وت  دنیوگ : یم  وا  هب  دنروآ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  تقو  نیا  رد  متشگ .

: دـیوگ یم  مه  وا  تسا . هدرک  تیـصعم  شیاه  يراتفرگ  اـهالب و  رطاـخ  هب  هک  دـنروآ  یم  ار  ـالب  بحاـص  سپـس  دروخن !! ناـنز  بیرف 
صخـش نآ  هب  دنروآ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  بویا  عقوم  نیا  رد  مداتفا . هانگ  هب  اذل  يدرک  تخـس  نم  رب  ار  اه  تبیـصم  اهالب و  ادنوادخ !

(52 .!) دـشن هانگ  بکترم  اما  میدرک  التبم  تخـس  يالب  هب  ار  وا  ام  هک  یتروص  رد  بویا ؟ يـالب  اـی  دوب  رت  تخـس  وت  يـالب  دـنیوگ : یم 
. دوش یم  هتسب  ناراکهانگ  رب  هناهب  رذع و  هار  هنوگ  نیدب 

طلغ ياهریسفت  رطخ  - 42

. دنیوگ یم  نخس  وا  يراوگرزب  یگرزب و  زا  دننک و  یم  فیرعت  ماوع  مدرم  ار  یصخش  مدوب ، هدینش  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک مدــید  ار  وا  ییاـج  رد  زور  کـی  منادــب . ار  شتیــصخش  هزادــنا  منیبـب و  کـیدزن  زا  ار  وا  دسانــشن ، ارم  هـک  يروـط  هـب  مدرک  رکف 
يا هشوگ  رد  سانشان  روط  هب  هدناشوپ ، ار  دوخ  تروص  مه  نم  دندوب . هتفرگ  ار  يو  فارطا  دندوب ، ماوع  هقبط  زا  همه  هک  شنادنمتدارا 
اهنآ زا  هکنآ  ات  تفرگ  یم  هلصاف  تیعمج  زا  بترم  دوب و  هتفرگ  دوخ  هب  یبیرف  ماوع  هفایق  وا  متـشاد . رظن  ریز  ار  وا  راتفر  مدوب و  هداتـسیا 

. دـنک یم  هچ  دور و  یم  اجک  منیبب  متفر  وا  لابند  هب  نم  دـنتفر . ناـشیاهراک  لاـبند  هب  زین  مدرم  تفر . تفرگ و  شیپ  ار  یهار  دـش . ادـج 
نان ددـع  ود  تسین ، وا  تاکرح  هجوتم  ییاونان  دـیمهف  دـید ، لفاغ  ار  ناکد  بحاـص  هک  نیمه  دیـسر ، ییاوناـن  ناـکد  هب  دیـشکن  یلوط 
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ار نان  لوپ  دراد و  هلماعم  اونان  اب  دیاش  متفگ : دوخ  اب  مدرک ، بجعت  نم  داد . همادا  دوخ  هار  هب  درک و  یفخم  شیوخ  سابل  ریز  دـیدزد و 
راتفر هب  درک  ساسحا  هک  نیمه  داتسیا . شورف  رانا  يولج  يرادقم  دیسر  یشورف  رانا  هب  تشذگ و  اجنآ  زا  داد . دهاوخ  ادعب  ای  هداد  البق 

دوخ اب  یلو  تسا ، هتـشاد  هلماعم  زین  ناشیا  اب  دـیاش  متفگ : زاب  دـش ! رتشیب  مبجعت  داتفا . هار  هب  تشادرب و  راـنا  ددـع  ود  درادـن ، هجوتم  وا 
رد نانچمه  دراد . یمرب  ار  اهنآ  دنتـسین ، هجوتم  دنک  یم  ساسحا  هک  یتقو  تساهدزد . راتفر  دـننام  شراتفر  ارچ  تسا  هلماعم  رگا  متفگ :

هدـنب متفگ : هدـناسر ، وا  هب  ار  دوخ  متفر ، شلابند  هب  داتفا . هار  هب  داد و  وا  هب  ار  اهرانا  اهنان و  دیـسر . يرامیب  صخـش  هب  اـت  مدوب ، بجعت 
ملیام دومن . نارگن  ارم  مدرک ، هدهاشم  وت  زا  یبیجع  راک  زورما  اما  منیبب  کیدزن  زا  ار  وت  متشاد  لیم  مدوب و  هدینـش  ار  امـش  فیرعت  ادخ !

تقرـس رانا  ددـع  ود  مه  شورف  راـنا  زا  يدـیدزد و  ناـن  ددـع  ود  اوناـن  زا  متفگ : يدـید ؟ هچ  تفگ : دوش . فرطرب  ما  ینارگن  اـت  مسرپب 
لها زا  ماما : هداوناخ ؟ مادک  زا  درم : هلآ . هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  زا  مدآ  نادنزرف  زا  متفگ : یتسه ؟ هک  وت  دیـسرپ : لوا  درم ، يدرک .

. مدمحم نب  رفعج  نم  يرآ ، ماما : یتسه ؟ دمحم  نبرفعج  وت  درم : هنیدم . زا  ماما : رهـش ؟ مادـک  زا  درم : هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 
یب تردپ  دج و  شناد  ملع و  زا  وت  دهد  یم  ناشن  وت  شـسرپ  نیا  اریز  درادن . وت  يارب  يا  هدـیاف  چـیه  یبسن ، تفارـش  نیا  سوسفا  درم :

: متفگ يدرمـش . یمن  تشز  ار  کین  ياهراک  یتفرگ و  یمن  داریا  نم  هب  یتشاد  یهاگآ  نآرق  زا  رگا  يرادـن ، یهاـگآ  نآرق  زا  يربخ و 
ُهَلَف ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  : ) هدوـمرف نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم  هتفگ - ؟ هچ  نآرق  رگم  نآرق - . زا  تفگ : مربـخ ؟ یب  زیچ  هـچ  زا 
سک ره  دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دروآ ، ياجب  کین  راک  سک  ره  نوُمَلُْظی :) ْمُه ال  َو  اهَْلثِم  َّالِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاـج  ْنَم  َو  اـِهلاْثمَأ  ُرْـشَع 

ود مدیدزد  مه  رانا  ود  مدرک و  هانگ  ود  مدیدزد  نان  ددع  ود  نم  یتقو  باسح  نیا  اب  دراد . رفیک  ربارب  کی  طقف  دـهد ، ماجنا  تشز  راک 
هد اهنآ  زا  مادـک  ره  ربارب  رد  مداد  ادـخ  هار  رد  هقدـص  ار  اهنآ  هک  یماگنه  اما  ما . هدـش  بکترم  هانگ  راهچ  اـعومجم  مداد ، ماـجنا  هاـنگ 

. دـنام یم  یقاب  باوث  شـش  یـس و  ددرگ . مک  باوث  لهچ  زا  هانگ  راهچ  هاگره  دـش . نم  بیـصن  باوث  لهچ  اعمج  مدرک ، بسک  باوث 
وت دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  متفگ : يربخ . یب  شناد  ملع و  زا  امش  میوگ  یم  هک  تسا  نیا  مراد . باوث  شش  یـس و  نونکا  نم  نیاربانب 
نان ددـع  ود  الوا  وت  دریذـپ . یم  ناراـگزیهرپ  زا  طـقف  دـنوادخ  نیقتملا :) نم  هللا  لـبقتی  اـمنا  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  يربخ ، یب  نآرق  زا 

ار مدرم  لام  نوچ  و  يدش . بکترم  هانگ  راهچ  مه  يور  يداد ، ماجنا  رگید  هانگ  ود  يدیدزد ، رانا  ددع  ود  يدرک و  هانگ  ود  يدیدزد ،
، هن هدش ، هانگ  تشه  اعومجم  يدوزفا . نآ  رب  رگید  هانگ  راهچ  هکلب  يدرکن ، باوث  اهنت  هن  يداد ، يرگید  هب  هقدـص  مان  هب  هزاجا  نودـب 
وا زین  نم  تخادرپ  وگتفگ  ثحب و  هب  نم  اب  تفریذپن ، ار  یقطنم  نانخس  درم  نآ  یـشاب . هدرک  باوث  لهچ  هانگ ، راهچ  لباقم  رد  هک  نیا 

اهریسفت و هنوگ  نیا  دومرف : درک . لقن  شناتسود  يارب  ار  ناتساد  نیا  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . @$ متفر هتـشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار 
(53 . ) دننک هارمگ  مه  ار  نارگید  دنوش و  هارمگ  دوخ  يا  هدع  هک  دوش  یم  ببس  ینید  لیاسم  رد  طلغ  تاهیجوت 

فوقوم یلوضف  - 43

ایوج وا  لاح  زا  ترـضح  دیدن . ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  یتدم  درک . یم  دمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هتـسویپ  یتاهد  درم 
درم نآ  اقآ  تفگ : دهاکب  ماما  دزن  وا  شزرا  زا  هلیـسو  نیا  هب  دنک و  ییوج  بیع  یتاهد  درم  زا  تساوخ  دوب  ماما  رـضحم  یـصخش  دـش .

وا و نید  رد  شتفارـش  تسوا و  لقع  رد  ناسنا  تیـصخش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسین . یمهم  مدآ  نادـنچ  تسا ، داوس  یب  یتاـهد و 
دنتـسه و مدآ  زا  همه  دـنناسکی و  لـسن  ظاـحل  زا  مدرم  اریز  تسا . تفـص  هس  نیا  هب  هتـسب  یمدآ  شزرا  تسوا ، ياوقت  رد  شیراوگرزب 

(54 .) تفگن يزیچ  رگید  دش و  هدنمرش  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  زا  درم  نآ  دنشاب . یمن  نیرفآ  شزرا  يدام  يایازم 

ناریش شود  رب  راب  لمح  - 44

هفوک هب  هنیدـم  زا  زین  قداص  ماـما  میدـش . هفوک  دراو  مهدا  رـسپ  میهاربا  نم و  یقیناود  روصنم  تموکح  ناـمز  رد  دـیوگ : یم  مزاـحوبا 
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مهدا رسپ  میهاربا  يروث و  نایفس  دندرک . هقردب  ار  ناشیا  هفوک  يالضف  املع و  ددرگزاب ، هنیدم  هب  هفوک  زا  تساوخ  هک  یتقو  دوب . هدمآ 
ریـش اب  هار  نیب  رد  ناهگان  دـندوب . هتفر  رتولج  ماما  زا  یمک  ناگدـننک  هقردـب  دـندوب و  ناگدـننک  هقردـب  هلمج  زا  یفوص ) ناـیاوشیپ  زا  )

هک یماگنه  دـنک . یم  يراتفر  هچ  ریـش  نیا  اب  مینبب  دـیایب و  قداص  ماما  ات  دـیتسیاب  تفگ : مهدا  نب  میهاربا  دـندومن . دروخرب  يا  هدـنرد 
مدرم رگا  دومرف : هاگنآ  دز . رانک  هار  زا  تفرگ و  ار  ریش  شوگ  هتفر  ریش  کیدزن  ماما  دنتفگ . ترضح  هب  ار  ریش  نایرج  دیسر ، ترـضح 

: دیوگ یم  ینابیـش  باتفآ  يامرگ  رد  - 45 ( 55 . ) دننک لمح  ناریـش  نیا  اب  ار  دوخ  ياهراب  دنناوت  یم  دـننک ، تعاطا  دـنوادخ  نامرف  زا 
زا قرع  هک  درک  یم  راک  نانچ  دوخ  غاب  رد  هدیشوپ ، يرگراک  ربز  سابل  تشاد و  تسد  هب  یلیب  مدید ، ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 

يارب درم  هک  مراد  تسود  نم  هن ، دومرف : ماما  مهد . ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دیهدب  ار  لیب  موش ! تیادف  متفگ : دوب . ریزارـس  شکرابم  تشپ 
(56 . ) دربب جنر  باتفآ  يامرگ  زا  دشکب و  تمحز  يزور  ندروآ  تسد  هب 

یناهگان گرم  زا  تاجن  - 46

رد ار  وا  دمآ ، يو  دزن  ترضح  هک  یماگنه  داتسرف . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  غارـس  هب  ار  یـسک  یـسابع  هفیلخ  یقیناود -  روصنم  يزور 
هب درک . یم  رارکت  بترم  و  دـیروایب ! نم  دزن  ار  يدـهم  دـیروایب ! نـم  شیپ  ( 57  ) ار دمحم  دز  ادص  راب  دـنچ  سپـس  دـیناشن . دوخ  رانک 

لقن محر  هلـص  هراـبرد  هک  ار  یثیدـح  نآ  تفگ : هدرک ، ماـما  هب  ور  روصنم  دـمآ  يدـهم  هک  یتقو  دـیآ ، یم  نونکا  مه  دـنتفگ : روصنم 
ادخ لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  يرآ ! دومرف : ماما  دونـشب . زین  يدهم  مدنزرف  ات  وگب  هرابود  يدرک 

، دنک محر  عطق  هدنام  لاس  یـس  دنوادخ  دـنک  محر  هلـص  رگا  هدـنام  لاس  هس  شرمع  زا  هک  يدرم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور 
ُّمُأ ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  دـنک . یم  هلاـس  هس  ار  وا  هلاـس  یـس  رمع  محر  عطق  رطاـخ  هب  دـنوادخ 

نینمؤملا ریما  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  مردـپ  يرآ ! ماما : تسین . ثیدـح  نیا  مروظنم  یلو  تسا  وکین  ثیدـح  نیا  روصنم : ( 58  ) باتِْکلا
ياجب هچ  رگا  دشخب ، یم  ینوزف  ار  اهرمع  دـنک و  یم  دابآ  ار  اه  هناخ  محر  هلـص  دومرف : هک  درک  لقن  (ص ) ادـخ لوسر  زا  مالـسلا  هیلع 

زور باسح -  محر  هلـص  ماما : تسین . زین  ثیدـح  نیا  مروظنم  نکل  تسا ، یثیدـح  مه  نیا  روصنم : دنـشابن . یبوخ  نامدرم  ناگدـنروآ 
نیا روصنم  فده  ( 59 . ) دوب ثیدح  نیمه  مروظنم  يرآ ! روصنم : دیامن . یم  ظفح  یناهگان  دب ، گرم  زا  دـنک و  یم  ناسآ  ار  تمایق - 

. ددرگ دوخ  راتفر  بظاوم  ماحرا  هلص  هب  تبسن  دونشب و  شدنزرف  ار  ثیدح  نیا  تساوخ  یم  هک  دوب 

تالکشم زا  تیاکش  - 47

داد روتسد  زینک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مدرک . تیاکـش  یگدنز  تالکـشم  زا  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  دیوگ : یم  لضفم 
زا مروظنم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  هدب . ناماس  ار  تیگدنز  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  نم  هب  دوب ، نآ  رد  مهرد  دصراهچ  هک  يا  هسیک 
زا لضفم ! دومرف : رخآ  رد  و  منک . یم  مه  اعد  بوخ  رایسب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ینک ! اعد  نم  قح  رد  هک  دوب  نیا  لاح  حرش 
زا يرود  يارب  نیارباـنب  يوش . یم  راوـخ  لـیلذ و  مدرم  دزن  ینکن  نینچ  رگا  ( 60 ! ) نک زیهرپ  مدرم  يارب  دوخ  لاح  حرـش  ندرک  وگزاـب 

! وگن یسک  هب  زگره  ار  تلد  درد  تلذ ،

قافنا اعد و  یلوبق  طیارش  - 48

: دیسرپ ماما  ممهف . یمن  ار  نآ  ياوتحم  منک  یم  تقد  هچ  ره  نم  تسا  نآرق  رد  هیآ  ود  درک : ضرع  دیسر  قداص  ماما  رـضحم  یـصخش 
ار امـش  ياـعد  اـت  دـیناوخب  ارم  مکل :) بجتـسا  ینوـعدا  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لوا  هیآ  تفگ : باوـج  رد  وا  هـیآ ؟ مادـک 
؟ هدرک هدعو  فالخ  دنوادخ  ینک  یم  نامگ  ایآ  دومرف : ترضح  دوش ! یمن  باجتسم  میاعد  اما  مناوخ ، یم  ار  ادخ  نم  منک . باجتـسم 
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تاروتسد هب  دنک ، یگدنب  ار  ادخ  سک  ره  منک ، یم  تهاگآ  نم  نونکا  دومرف : مناد . یمن  تفگ : تسیچ ؟ تلع  سپ  دومرف : هن . تفگ :
ماما تسیچ ؟ اعد  طیارش  دیسرپ : درک . دهاوخ  تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دنک ، تیاعر  ار  اعد  طیارـش  دنک و  اعد  هاگنآ  دیامن ، لمع  وا 

هللا یلص  ربمایپ  رب  دورد  سپس  ینک ، یم  رکش  دعب  يوش و  یم  روآدای  ار  وا  ياه  تمعن  يروآ و  یم  ياجب  ار  ادخ  دمح  تسخن  دومرف :
تسا نیا  ییامن ، یم  هبوت  يرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  ینک ، یم  رارقا  يروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  تناهانگ  هاگنآ  یتسرف ، یم  هلآ  هیلع و 

وه هفلخی و  وهف  یـش ء  نم  متقفنا  ام  : ) دیامرف یم  هک  هیآ  نیا  درک : ضرع  تسا ؟ مادک  رگید  هیآ  دومرف : نآ  زا  سپ  اعد . یلوبق  طیارش 
زا ادـخ  ینک  یم  رکف  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  دـنک ! یمن  رپ  ار  نآ  ياـج  يزیچ  یلو  منک  یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  نم  ( 61 (: ) نیقزارلا ریخ 

لاـم امـش  زا  یـسک  رگا  دومرف : ماـما  مناد . یمن  تفگ : تسیچ ؟ تلع  سپ  دومرف : ماـما  هن . تفگ : باوج  رد  هدرک ؟ فلخت  دوخ  هدـعو 
. دهد یم  وا  هب  ار  شضوع  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  قافنا  ار  یمهرد  چیه  دنک  قافنا  لالح  هار  رد  دروآ و  تسد  هب  یلالح 

شخب مارآ  هراوهگ  - 49

وگب مردام  نم و  نیب  متشگرب ، دوب  هنیدم  رد  هک  ما  هناخ  هب  بش  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  دیوگ : یم  مزهم  رـسپ  میهاربا 
هک نآ  زا  شیپ  مدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  حبـص ، زامن  زا  سپ  بش  نآ  يادرف  مدرک  یتشرد  مردام  هب  نم  دش و  وگم  و 

محر یناد  یمن  ایآ  یتفگ ؟ نخس  یتشرد  هب  وا  اب  هتشذگ  بش  هک  یتشاد  راک  هچ  تردام  اب  مزهم ! رـسپ  يا  دومرف : نم  هب  میوگب  ینخس 
(62 ( ؟ يدروخ یم  ریش  نآ  زا  هک  دوب  یفرظ  شناتسپ  دوب و  وت  شخب  مارآ  هراوهگ  شنماد  وت و  تنوکس  لزنم  وا 

زیمآ هیانک  هظعوم  - 50

یسک یلو  متفر  مه  نم  درک ، یم  میسقت  ار  لاملا  تیب  یقیناود  روصنم  دیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  هدرک  دازآ  ینارقش 
ماما هب  ممـشچ  هاگان  مدوب  هداتـسیا  ریحتم  روصنم  هناخ  رد  نانچمه  مریگب . لاـملا  تیب  زا  ار  ممهـس  اـت  دوش  هطـساو  میارب  هک  متـشادن  ار 

. متفگ ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  دومن ، تبحم  نم  هب  ماما  متسه . ینارقـش  امـش ، مالغ  نم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  هتفر  ولج  داتفا ، قداص 
ره زا  بوخ  راک  ینارقـش ! دومرف : میالم  نحل  اـب  سپـس  داد . نم  هب  دروآ و  دوخ  هارمه  تفرگ ، میارب  یمهـس  دیـشکن  یلوط  تفر ، ماـما 
راک و  تسا . رتابیز  رت و  بوخ  وت  زا  اذل  دنناد -  یم  ربمغیپ  نادناخ  هب  هتسباو  دنهد و  یم  تبسن  ام  هب  ار  وت  نوچ  اما  تسا -  بوخ  سک 

ار وا  زیمآ  هیانک  نانخـس  اـب  قداـص  ماـما  تسا . رت  حـیبق  رت و  تشز  تبـسن  نیمه  رطاـخ  هب  وت  زا  یلو  تسا -  تشز  مدرم  همه  زا  تشز 
تخـس ور  نیا  زا  دومن . تبحم  يو  قح  رد  لاـح  نیع  رد  تسا  هاـگآ  وا  يراوخبارـش  زا  ماـما  هک  دـیمهف  ینارقـش  تفر . درک و  هظعوـم 

. درک شنزرس  ار  نتشیوخ  دش و  تحاران 

لوبق دروم  دیاقع  - 51

هک ینید  ایآ  موش  تیادف  متفگ : دوب . شردارب  لزنم  رد  ترـضح  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگ : یم  ثیرح  نب  ورمع 
.1 تسا ؛ رارق  نیدب  نم  نید  متفگ : نک ! نایب  ارچ ، دومرف : هن )؟ ای  تسا  تسرد  منید  منادـب  ات  ( ؟ منکن نایب  امـش  يارب  متـسه  نآ  يوریپ 
رد تمایق  زور  . 3 تسوا . هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  نیا  و  . 2 تسین . یکیرش  یب  هناگی و  يادخ  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  مهد  یم  تداهش 

ناضمر هام  هزور  نتفرگ  تاکز و  نداد  زامن و  هماقا  . 4 درک . دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  تسین و  نآ  عوقو  رد  یکش  تسا و  شیپ 
نیدباعلا و نیز  نیسح و  نسح و  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  . 5 تسا . بجاو  ادخ  هناخ  جح  و 
ار ادـخ  ساسا  نیا  رب  مریمب و  منک و  یگدـنز  شور  نیمه  رب  و  دـیتسه . نم  ناماما  امـش  هک  نیا  وا و  زا  دـعب  امـش  تماما  رقاـب و  دـمحم 

ریخ نخـس  زا  زج  ار  تنابز  و  شاب ! راگزیهرپ  تسا . نیمه  مناردپ  نید  نم و  نید  دنگوس  ادـخ  هب  ورمع ! يا  دومرف : ماما  منک . شتـسرپ 
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هب هک  شیاهتمعن  لباقم  رد  ار  ادخ  نیا  ربانب  تسا . هدرک  تیاده  ار  وت  دنوادخ  هکلب  ما ، هدش  تیاده  مدوخ  هدارا  هب  نم  وگن  و  رادـهگن !
مدرم دنیامن و  تبیغ  شرس  تشپ  دوش  بیاغ  نوچ  دننک و  ششنزرس  تسا  رضاح  یتقو  هک  شابم  یناسک  زا  و  شاب ! رازگرکـش  هداد  وت 

اریز یهدب ). هدعو  اهنآ  هب  دیآ ، یمن  رب  وت  هدهع  زا  هک  ار  ییاهراک  هک  نیا  هب  ! ) زاسم طلسم  نتشیوخ  رب  و  نکم ! راوس  دوخ  شود  رب  ار 
(63 . ) یتفیب یگدنز  زا  هدش  هدنامرد  دنکشب و  تا  هناش  ناوختسا  تسا  نکمم  ییامن ، راوس  تشود  رب  ینک ، طلسم  دوخ  رب  ار  مدرم  رگا 

تشهب يوب  - 52

هداد وا  هب  هک  یمـس  رثا  تدـش  زا   ) راضتحا تقو  ترـضح  دـیوگ : یم  هملاس  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی 
نالف يرگید  هب  رادـقم و  نیا  ینالف  هب  دـیهدب و  رانید  داتفه  سطفا  نسح  هب  دومرف : دـمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  دوب ، شوه  یب  دـندوب )

یتسین لیام  ایآ  دومرف : خساپ  رد  تشاد ؟ ار  امش  نتشک  دصق  دیشک و  ریشمش  هک  دیهد  یم  لوپ  همه  نیا  یـسک  هب  مدرک : ضرع  رادقم .
ءوس نوفاـخی  مهبر و  نوـشخی  لـصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نولـصی  نیذـلاو  : ) دـیامرف یم  اـهنآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  مشاـب  یناـسک  زا  نم 

ود تفاـسم  زا  تشهب  زیگنا  لد  يوب  داد و  رارق  عوبطم  بوخ و  ار  شیوب  دـیرفآ و  ار  تشهب  دـنوادخ  هملاـس ! يا  يرآ ! ( 64 ( ) باسحلا
(65 . ) ماحرا هلص  عطاق  ردام و  ردپ و  قاع  دسر : یمن  هتسد  ود  ماشم  هب  شوخ  يوب  نیمه  دسر و  یم  ماشم  هب  لاس  رازه 

ناسنا نیرتدباع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 53

رامشب دوخ  نامز  رد  ناسنا  نیرت  یمارگ  نیرتدنمتواخس و  نیرتدنمشناد ، نیرتدباع ، رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
باتفآ عولط  ات  سپـس  درک  یم  لصو  حبـص  زامن  هب  ار  نآ  دناوخ و  یم  هشیمه  ار  هنابـش  یبحتـسم  ياهزامن  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر . یم 

یم اعد  نینچ  هراومه  ( 66  ) تشاد یمنرب  هدجـس  زا  رـس  رهظ  ماگنه  ات  تشاذگ ، یم  هدجـس  هب  یناشیپ  هاگنآ  دش  یم  تابیقعت  لوغـشم 
مظع : ) دوب نیا  شیاعد  زا  یکی  درک . یم  رارکت  ار  اـعد  نیا  و  ( 67 ( ) باسحلا دنع  وفعلا  توملا و  دنع  ۀـحارلا  کلأسا  ینا  مهللا  : ) دومن

هک تسیرگ  یم  ادخ  سرت  زا  نانچ  تسا . وکین  توفع  سپ  دش  گرزب  تا  هدنب  زا  هانگ  كدنع ) نم  وفعلا  نسحیلف  كدـبع  نم  بنذـلا 
يوتحم هک  ییاه  لیبنز  اب  اهبش  درک . یم  یگدیسر  شناشیوخ  هداوناخ و  هب  رتشیب  مدرم  همه  زا  دش . یم  رت  ناگدید  کشا  زا  شنـساحم 

یم کمک  اهنآ  هب  یسک  هچ  دندیمهف  یمن  لاح  نیع  رد  داد  یم  ناشیا  هب  تفر و  یم  هنیدم  يارقف  غارس  هب  دوب ، امرخ  درآ و  هرقن ، الط ،
(68 .) دنک

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیانع  - 54

هداتـسرف نوراه  هب  مور  هاشداپ  هک  ار -  یگنر  هایـس  فابرز  هّبج  هلمج  زا  سابل  يرادـقم  دیـشرلا  نوراه  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
لاوما سمخ  لوپ و  یغلبم  هبج و  نامه  هارمه  اهـسابل ، نآ  مامت  نیطقی  نب  یلع  درک . هیده  نیطقی ، نب  یلع  هب  ینادردـق  ناونع  هب  دوب - 
هلیسو هب  ار  هبج  اما  درک  لوبق  ار  اهـسابل  لوپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  داتـسرف . مظاک  ماما  رـضحم  هب  داد ، یم  ترـضح  هب  الومعم  هک  ار  دوخ 
يدوز هب  نوچ  هدم ! تسد  زا  زگره  ار  نآ  رادهگن و  ار  هبج  درک  دیکأت  نآ  رد  تشون و  نیطقی  نب  یلع  هب  يا  همان  دنادرگزاب و  هدنروآ 

. تشاد هگن  ظوفحم  ار  نآ  لاح  نیع  رد  داتفا  کـش  هب  دـیمهفن و  ار  هبج  ندـنادرگرب  تلع  نیطقی  نب  یلع  دـش . یهاوخ  دـنمزاین  نآ  هب 
نیطقی نب  یلع  دوب  هجوتم  مالغ  درک . رانکرب  راک  زا  ار  وا  دـش و  كانمـشخ  شرازگتمدـخ  نامالغ  زا  یکی  هب  یلع  تشذـگ ، زور  دـنچ 
نیطقی نب  یلع  تفگ : درک ، ینیچ  نخس  وا  زا  تفر و  نوراه  شیپ  اذل  دوب  ربخاب  زین  اه  هیده  نداتسرف  زا  انمض  تسا ، مظاک  ماما  راداوه 

زا مارتحا  يارب  هفیلخ  هک  ار  يا  هبج  هک  يروط  هب  دتسرف ، یم  ناشیا  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  لاس  ره  دناد و  یم  ماما  ار  رفعج  نب  یسوم 
هتشاد تحص  رگا  منک  فشک  ار  هیـضق  نیا  دیاب  تفگ : دش  كانبـضغ  رایـسب  دیـشرلا  نوراه  داتـسرف . لاوما  سمخ  هارمه  دوب  هداد  يو 
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: تفگ يدرک ؟ هچ  مداد  وت  هب  هک  ار  يا  هبج  تفگ : دمآ ، هک  نیمه  دیروایب  ار  یلع  داد  روتسد  هظحل  نامه  تشک . مهاوخ  ار  یلع  دشاب 
ار نآ  كربـت  ناونع  هب  هدرک  زاـب  هبعج  رد  ماـش  حبـص و  ره  مراد ، یم  هگن  ظوفحم  هتـسب  رد  يا  هبعج  رد  هدز ، رطع  ار  نآ  تسا  نم  دزن 
زا یکی  هب  منک ، یم  شرـضاح  نونکا  مه  تفگ : یلع  روایب ! ار  نآ  نونکا  مه  تفگ : نوراه  مراذـگ . یم  شیاج  هب  هراـبود  مسوب و  یم 

شیور هک  ار  يا  هبعج  اشگب ! ار  قودنـص  نالف  يدرک  زاب  هک  ار  قاتا  ریگب  راددیلک  زینک  زا  ار  قاتا  نالف  دـیلک  ورب  تفگ : دوخ  نامالغ 
هک یماگنه  دندرک . زاب  ار  هبعج  داد  روتـسد  تشاذگ . نوراه  لباقم  رد  دروآ و  ار  هدش  رهم  هبعج  مالغ  دیـشکن  یلوط  روایب ! ما  هدز  رهم 
هب نادرگزاب و  شیاج  هب  ار  هبج  تفگ : نیطقی  نب  یلع  هب  تسـشن ، ورف  شمـشخ  تسا  نیگآرطع  هک  دـید  تیفیک  نآ  اب  ار  هبج  نوراـه 

نخـس هب  درک  رما  سپـس  دنهدب . هزیاج  یلع  هب  داد  روتـسد  زین  تفریذـپ و  مهاوخن  وت  هرابرد  ار  نانیچ  نخـس  فرح  زگره  ورب ! تمالس 
(69 .) تفر ایند  زا  هک  دندوب  هدز  هنایزات  دصناپ  دودح  رد  دننزب  هنایزات  رازه  نیچ 

راک شزرا  - 55

ار شکرابم  دوجو  درک ، یم  راک  دوخ  نیمز  رد  مدید  ار  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـیوگ : یم  هزمح  یبا  رـسپ  یلع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
مردپ نم و  زا  هک  دنا  هدرک  راک  تسد  اب  یناسک  یلع ! يا  دومرف : ماما  دنتـسه ؟ اجک  نارگراک  موش ! تیادـف  متفگ : دوب . هتفرگ  ارف  قرع 
ندرک راک  دندرک ، یم  راک  تسد  اب  همه  نم  دادجا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هللا و  لوسر  دومرف : دننایک ؟ اهنآ  مدیـسرپ : دندوب . رتهب 

(70 .) تسا حلاص  ناگدنب  ادخ و  ناگداتسرف  ناربمایپ و  شور 

عونمم نارگمتس  اب  يراکمه  - 56

هیارک هلیـسو  هب  تشاد ، رایـسب  نارتش  دوب . يراـگزیهرپ  هدـیمهف و  مدآ  تیب ، لـها  نادـنمتدارا  زا  یکی  ناوفـص  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
رفس بابسا  لقن  لمح و  هک  تسب  دادرارق  دیـشرلا ) نوراه   ) هفیلخ اب  هک  نآ  زا  سپ  ناوفـص  درک . یم  هرادا  ار  دوخ  یناگدنز  اهنآ  نداد 

زج هب  تسا  بوخ  وت  ياهراک  همه  ناوفـص ! دومرف : ماما  دیـسر . مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـضحم  دریگب ، هدهع  هب  ار  يو  جح 
نبای ناوفص : يا ! هداد  هیارک  نوراه )  ) درم نیا  هب  ار  تنارتش  دومرف : ماما  تسا ؟ لمع  مادک  نآ  موش ! تیادف  تفگ : ناوفص  لمع . کی 

مهاوخن وا  هارمه  مدوخ  نیا ، رب  نوزفا  ما . هداد  هیارک  جح  رفس  يارب  تسا  جح  مزاع  نوراه  ما ، هدادن  هیارک  یمارح  راک  يارب  هللا  لوسر 
؟ دهدب ار  وت  بلط  هک  دنامب  هدنز  ردق  نیا  لقاال  نوراه  يراد  تسود  وت  ایآ  ماما : متسرف . یم  شهارمه  ار  دوخ  نامالغ  زا  یضعب  تفر ،

کیرـش دـننامب  یقاـب  نارگمتـس  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  ناوـنع  ره  هب  سک  ره  ماـما : تـسا . نـینچ  ارهق  هللا  لوـسر  نباـی  ارچ  ناوـفص :
ار شرتش  ناوراک  اجکی  ناوفص  وگتفگ  نیا  زا  سپ  دوب . دهاوخ  شتآ  رد  دیآ ، رامـش  هب  نارگمتـس  کیرـش  سک  ره  تسا و  نارگمتس 

اجکی ار  اهرتش  ما  هدینـش  تفگ : وا  هب  تساوخ و  دوخ  روضح  هب  ار  ناوفـص  دـش ، ربخاب  اهرتش  نتخورف  زا  نوراه  هک  یماـگنه  تخورف .
یبوخ هب  راک  نیا  هدهع  زا  زین  نامالغ  ما و  هداتفا  راک  زا  هدش و  ریپ  ناوفـص : ارچ ؟ نوراه : تسا . روط  نیمه  یلب ! ناوفـص : يا ؟ هتخورف 

. یتسب ثاثا  بابـسا و  لمح  يارب  هک  يدادرارق  عوضوم  زا  رفعج  نب  یـسوم  امتح  یتخورف ! ارچ  مناد  یم  نم  هن ، نوراـه : دـنیآ . یمن  رب 
هچ رفعج  نب  یـسوم  اب  ارم  ناوفـص : یـشورفب ! ار  تنارتش  تسا ، هداد  روتـسد  وت  هب  وا  تسا . هدرک  یهن  لمع  نیا  زا  ار  وت  هدـش و  هاـگآ 
یم ادـج  تندـب  زا  ار  ترـس  الاح  نیمه  دوبن ، قباس  ياه  یتسود  رگا  ییوگ  یم  غورد  ناوفـص ! تفگ : نیگمـشخ  ینحل  اب  نوراه  راک .

(71 .) مدرک

رتکیدزن نم  هب  همه  زا  - 57

مدید ار  مظاک ) ماما   ) یـسوم تدنزرف  نم  درک : ضرع  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هفینحوبا  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
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قداص ترـضح  تسین . بوخ  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دـش ، یمن  عنام  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  روبع  وا  يولج  زا  مدرم  دـناوخ و  یم  زامن  هک 
هدوب زامن  لوغشم  وت  دیوگ : یم  هفینحوبا  دومرف : وا  هب  ترضح  دمآ ، ردپ  تمدخ  نوچ  دینزب ! ادص  ار  یسوم  مدنزرف  دومرف : مالسلا  هیلع 
زامن وا  يارب  نم  هک  سک  نآ  ناج ! ردپ  درک : ضرع  خساپ  رد  يا ؟ هدرکن  یهن  ار  اهنآ  دـندرک ، یم  دـمآ  تفر و  تیولج  زا  مدرم  يا و 

هیلع قداص  ماما  ( 72 .) میتسه رتکیدزن  شندرگ  گر  زا  ناسنا  هب  اـم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  دوب ، رتکیدزن  نم  هب  همه  زا  مدـناوخ  یم 
(73 .) دراد دوجو  وت  بلق  رد  یهلا  رارسا  هک  موش  تیادف  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  مالسلا 

هدنام رفس  رد  يدرم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  - 58

زا هک  دندوب  اجنآ  زین  يدایز  هدع  میدرک ، یم  تبحـص  مدوب ، اضر  ماما  رـضحم  رد  دـیوگ : یم  هزمح  رـسپ  عسی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نارادتـسود زا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  تفگ : دش و  دراو  نوگمدـنگ  دـق و  دـنلب  يدرم  تقو  نیا  رد  دندیـسرپ . یم  مارح  لالح و  لئاسم 

زا اجنآ  رد  مسرب و  دوخ  نطو  هب  ات  دـینک  تمحرم  نم  هب  یغلبم  دـینادب  حالـص  رگا  هدـش ، مامت  مهار  یجرخ  متـسه ، ناتدادـجا  اـمش و 
قاطا هب  تساخرب و  ماما  مدنمزاین . رفس  رد  نونکا  مدنمتورث  شیوخ  نطو  رد  نم  نوچ  مهد ، یم  هقدص  غلبم  نامه  هزادنا  هب  امـش  فرط 

: دومرف دز و  ادص  ار  صخش  نآ  دروآ و  نوریب  ار  شتسد  داتـسیا و  رد  تشپ  دوخ  درک  زاب  یمک  ار  رد  دروآ  رانید  تسیود  تفر ، رگید 
. یهدب هقدص  نم  فرط  زا  نآ  هزادنا  هب  تسین  مزال  يوجب و  كربت  نآ  زا  نک و  هدافتسا  تهار  جراخم  رد  ریگب و  ار  رانید  تسیود  نیا 

یلیخ امش  دندرک : ضرع  ترضح  هب  دمآ  لوا  قاتا  هب  ترضح  تفر ، تفرگ و  ار  اهرانید  درم  نآ  منیبن . ار  وت  زین  نم  ینیبن و  ارم  هک  ورب 
ماما دنیبن ؟ ار  امـش  اهرانید  نتفرگ  ماگنه  هک  دیدرک  ناهن  رد  تشپ  ار  دوخ  ارچ  دـیداد ، رارق  شیوخ  تیانع  دروم  دـیدرک و  فطل  وا  هب 

(74 ...) منیبن وا  هرهچ  رد  ار  لاؤس  زاین و  یگدنمرش  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف :

راک سپس  دادرارق ، لوا  - 59

هتفر ماما  تمدـخ  يراک  يارب  دـیوگ : یم  دوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نادـنمتدارا  زا  یکی  هک  يرفعج  نامیلـس  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نآ نامالغ  میتفر ، وا  هناخ  هب  ماما  رضحم  رد  نامب ! ام  دزن  بشما  دومرف : ماما  مدرگرب ، دوخ  لزنم  هب  متـساوخ  دش  مامت  مراک  نوچ  مدوب ،

ضرع تسیک ؟ نیا  دیـسرپ - : دوبن ، ترـضح  نآ  نامالغ  زا  هک  دـید  ار  هایـس  یمالغ  اهنآ  نایم  رد  ماما  دـندوب  ییاـنب  لوغـشم  ترـضح 
میهدـب هچ  ره  هن ، دـندرک - : ضرع  دـیا ؟ هدرک  نییعت  ار  شدزم  دوـمرف - : داد . میهاوـخ  يزیچ  وا  هب  دـنک  یم  کـمک  اـم  هب  دـندرک - :

نم دومرف : دـینک ؟ یم  تحاران  ار  تدوخ  ارچ  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  نم  دـش . نیگمـشخ  رایـسب  تفـشآرب و  ماما  دوش . یم  یـضار 
دادرارق نودب  هک  یسک  دیدنبب . دادرارق  دینک و  نییعت  ار  شدزم  البق  هک  نآ  رگم  دیرواین  يراک  يارب  ار  سکچیه  ما  هتفگ  اهنیا  هب  اهراب 

یتقو ینک  نییعت  البق  ار  شدزم  رگا  اما  يا ، هداد  مک  ار  شدزم  دـنک  یم  لاـیخ  یهدـب ، دزم  وا  هب  ربارب  هس  رگا  دـهد  ماـجنا  يراـک  یلبق 
مک هچ  ره  یهدب  وا  هب  يزیچ  دادرارق  رادقم  زا  شیب  رگا  يا و  هدرک  لمع  دوخ  هتفگ  هب  هک  دش  دهاوخ  دونشخ  وت  زا  يزادرپب  ار  شدزم 

(75 .) دوب دهاوخ  رازگساپس  يا ، هداد  هفاضا  دوش  یم  هجوتم  دشاب ، زیچان  و 

ردپ اب  ارادم  روتسد  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 60

تشاد راهظا  نآ  رد  تشون و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  متـشاد  يداماد  نم  دیوگ : یم  حلاص  رـسپ  رکب  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم وت  زا  تسخن  مرورـس ! دیامن . یم  متیذا  یلیخ  دنک و  یم  يراتفردب  مه  نم  اب  دراد ، دساف  هدـیقع  تسا و  تیب  لها  نمـشد  مردـپ  هک 

نارگید يارب  ار  وا  تشز  راتفر  دساف و  هدیقع  منک و  يرگاشفا  وا  هیلع  ایآ  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  رظن  انمض  ینک ! اعد  نم  يارب  مهاوخ 
ردپ هب  عجار  هک  هچنآ  وت و  همان  نومـضم  تشون : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  مشاب ؟ راتفر  شوخ  هدومن و  ارادـم  وا  اب  ای  منک ؟ نایب 
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يراتفر شوخ  ارادـم و  نادـب  مه  ار  نیا  اما  منک  یمن  تلفغ  وت  ریخ  ياـعد  زا  نم  دـنوادخ  تساوخ  هب  هتبلا  مدـیمهف ، يدوب  هتـشون  دوخ 
ناراگزیهرپ هب  صاصتخا  وکین  تبقاع  شاب و  ابیکش  تسا . یناسآ  یتخس ، ره  اب  نادب  زین  تسا و  يرد  هدرپ  يرگاشفا و  زا  رتهب  وت ، يارب 

ار دوخ  ناگدـنهانپ  زین  راـگدرورپ  میتسه و  دـنوادخ  هاـنپ  رد  امـش  اـم و  درادـب ! مدـق  تباـث  تیب  لـها  یتـسود  رد  ار  وت  دـنوادخ  دراد .
هب دـش و  تیب  لها  رادتـسود  هک  تخاس  نوگرگد  نانچ  ار  مداماد  ردـپ  بلق  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  رکب  دـنک . یم  يرادـهگن 

(76 .) دومن تبحم  مه  شرسپ 

ینابر ياملع  زا  ریدقت  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  - 61

، میدرک تکرح  جح  يوس  هب  مدآ  نب  ایرکز  تافو  زا  سپ  ام  دیوگ : یم  دمحم  نب  نسح  قاحسا و  رـسپ  دمحم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
وا راگدرورپ  مداتفا ، مدآ  نب  ایرکز  هرابرد  دنوادخ  ياضق  دای  هب  دوب : هتـشون  نآ  رد  دیـسر . ام  هب  هار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  همان 

نورد رد  وا  دـهد ! رارق  شیوخ  تیانع  تمحر و  دروم  دوش ، یم  هدـنز  هک  زیخاتـسر  زور  نینچمه  تشذـگرد و  زور  ات  دـلوت  زور  زا  ار 
شیوخ هفیظو  هب  هتـسویپ  دومن . لمحت  ربص و  دیـشک و  اهجنر  هار  نیا  رد  دوب و  وگ  قح  سانـش و  قح  ناسنا  تسیز و  هناـفراع  یگدـنز 

تین و رجا  دـنوادخ  تفر ، ایند  زا  شیالآ  یب  كاپ و  وا  داد . یم  ماجنا  دوب  ربمایپ  دـنوادخ و  ياضر  دروم  هک  ییاـهراک  درک ، یم  لـمع 
. ددرگ یمن  رب  وا  هب  تبـسن  ام  رظن  میـسانش و  یم  رتهب  ار  وا  تسام ، هجوت  دروم  زین  وا  یـصو  دـنک ! تیانع  ار  يو  شالت  یعـس و  شاداپ 

همئا دـییأت  ریدـقت و  دروم  ناگمه  هک  دـننک  راتفر  يروط  زین  ام  نامز  ياـملع  تسا  دـیما  ( 77 .) تسا نارمع  نبدمحم  رـسپ  نسح  روظنم 
. دنریگ رارق  مالسلا  هیلع  راهطا 

ینابر ملاع  کی  زا  رگید  يریدقت  - 62

یم نومش  رسپ  نسح  تسا . يزاوها  رایزهم  نب  یلع  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دنـسپ  دروم  ياه  تیـصخش  زا  یکی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هدنشخب دنوادخ  مان  هب  دوب : نینچ  مدناوخ ، دوب  هتشون  رایزهم  نب  یلع  هب  دوخ  طخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  ار  يا  همان  دیوگ :

راوخ ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دهد ، رارق  تشهب  رد  ار  تلزنم  دنک ! تیانع  وت  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  دـنوادخ  رایزهم ! نب  یلع  يا  نابرهم . و 
فیاظو ماجنا  نارگید ، هب  مارتحا  دـنوادخ ، زا  يرادرب  نامرف  یناملـسم ، یهاوخریخ ، رد  ار  وت  یلع ! يا  دـنادرگ ! روشحم  اـم  اـب  دـنکن و 

نیرب تشهب  رد  ار  وت  هاگیاج  دنوادخ  ما . هتفگ  تسار  امتح  ما  هدـیدن  ار  وت  دـننام  میوگب  رگا  مدیدنـسپ . ار  وت  و  مدرک ، شیامزآ  ینید ،
نآ ار  وت  زیخاتسر  زور  مراد  تلئسم  دنوادخ  زا  تسین . یفخم  ام  يارب  وت  تمدخ  زور ، بش و  رد  امرگ ، امرـس و  رد  یلع ! يا  دهد . رارق 

(78 .) دنک یم  باجتسم  ار  اعد  دنوادخ  یشاب ! نارگید  هطبغ  دروم  هک  دهد  رارق  دوخ  تمحر  لومشم  نانچ 

ارماس رد  يداه  ماما  - 63

رد دش و  دلوتم  لاس 212  هب  هجحیذ  همین  رد  هنیدـم ) فارطا  رد  تسا  یهد   ) ایرـص رد  یقنلا ) یلع   ) يداه ماـما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
دوب يزینک  شردام  دوب ، لاـس  ترـضح 33  نآ  تماما  تدـم  تشاد و  لاس  کی  لهچ و  تفای و  تافو  لاس 254  بجر  هام  همین  ارماـس 
ایند زا  ات  دنام  رهش  نامه  رد  دروآ و  ارماس  هب  هنیدم  زا  همثره  نب  ییحی  تیرومأم  هب  ار  بانج  نآ  یـسابع  لکوتم  تشاد . مان  هنامـس  هک 

. دـنداد ياج  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نایادـگ  يارـسناوراک  رد  دـش . ارماس  دراو  همثره  نب  ییحی  اـب  ترـضح  هک  يزور  ( 79 .) دومن تلحر 
نارگمتس نیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مدیسر . ترـضح  نآ  تمدخ  دش  ارماس  دراو  يداه  ماما  هک  يزور  دیوگ : یم  دیعـس  نب  حلاص 

تسپ ناکم  نیا  رد  ار  امش  هک  اجنآ  ات  دننک ، تناها  امش  هب  تبـسن  دنزاس و  شوماخ  ار  امـش  رون  تسه  هک  هلیـسو  ره  هب  دننک  یم  یعس 
يا نک  هاگن  ار  اج  نیا  دومرف : درک و  هراشا  ییوس  هب  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تقو  نیا  رد  دنا . هداد  ياج  تسا ، رقف  يارـسناوراک  هک 
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، مدـید هدروخن  تسد  ياهدـیراورم  نوچمه  یتشهب  نارازگ  تمدـخ  يراج و  ياه  يوج  هویم و  زا  رپ  ابیز و  ياهغاب  هاگان  دیعـس ! رـسپ 
يارـسناوراک رد  ام  دیعـس ! رـسپ  يا  تسام ، يارب  عضو  نیا  میـشاب  اجک  ره  ام  دومرف : ماـما  مدرک . بجعت  رایـسب  دـش و  هریخ  میاهمـشچ 

(80 .) میتسین نایادگ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هناخ  هب  موجه  - 64

مهارف ورین  لوپ و  هحلـسا و  هک  درک  ینیچ  نخـس  يداـه  ماـما  زا  یـسابع  لـکوتم  شیپ  ییاـحطب  ماـن  هب  یکدرم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، هدرک طبـض  دبایب  هحلـسا  لوپ و  هچ  ره  دربب و  موجه  ماما  هناخ  هب  هنابـش  داد  روتـسد  بجاح  دیعـس  هب  لکوتم  دراد . مایق  دصق  هدروآ و 
. مدناسر ماب  تشپ  يالاب  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  مدرب ، دوخ  هارمه  زین  ینابدرن  متفر  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هنابـش  دـیوگ : یم  دیعـس  دروایب .
: دومرف دز ، ادـص  ارم  قاتا  لخاد  زا  ناهگان  موش ، قاتا  دراو  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دوب  کیرات  بش  مدـمآ ، نییاپ  ناکلپ  زا  سپس 

یهالک بش  دراد و  نت  هب  مشپ  زا  يا  هبج  ماما  مدید  مدش  قاتا  لخاد  دندروآ ، عمش  يروف  دنروایب . عمـش  تیارب  ات  نامب ! اجنامه  دیعس !
ار همه  یناوت  یم  تسامش  رایتخا  رد  اهقاطا  نیا  دومرف : نم  هب  تسا . تاجانم  لوغشم  هدرتسگ و  ریصح  يور  ار  زامناج  هتشاذگ و  رس  رب 

ادـیپ دوب  هدروخ  رهم  لکوتم  ردام  رهم  هب  هک  يا  هسیک  اهنت  متفاین . اهنآ  رد  يزیچ  یلو  مدرک  یـسرزاب  ار  همه  مدـش  اهقاتا  دراو  يدرگب !
دنلب ار  زامناج  نک ! هاگن  زین  ار  زامناج  نیا  اریز  دومرف : ماما  هاـگنآ  متـشادرب . ار  ود  ره  دوب . نآ  اـب  زین  رگید  هدـش  رهم  يا  هسیک  مدرک و 

شردام رهم  رب  لکوتم  مشچ  هک  یماگنه  مدرب . لـکوتم  دزن  ار  همه  هتـشادرب ، زین  ار  نآ  مدـید ، دوب  فـالغ  لـخاد  هک  يریـشمش  مدرک ،
رتهب وت  هاگره  مدرک  رذن  يدوب  رامیب  هک  تقو  نآ  تفگ : شردام  دیـسرپ . وا  زا  ار  هسیک  نایرج  تساوخ و  ار  شردام  داتفا ، هسیک  يور 

مداتـسرف وا  هب  هتـشاذگ  هسیک  نیمه  رد  ار  نآ  امـش  يدوبهب  زا  سپ  میهدب . يداه ) ماما   ) نسحلاوبا هب  مدوخ  لام  زا  رانید  رازه  هد  يدش 
هـسیک کی  داد  روتـسد  نم  هب  هاگنآ  دوب . رانید  دـصراهچ  نآ  درک . زاب  ار  یمود  هسیک  لکوتم  تسا . هدرکن  مه  زاـب  یتح  نسحلاوبا  هک 

نآ اـب  ار  هسیک  نم  دـیوگ : یم  دیعـس  نادرگ . زاـب  نسحلاوـبا  هب  ریـشمش  نآ  اـب  ار  هسیک  ود  ره  هتـشاذگ ، شرداـم  رز  هسیک  يور  رگید 
یم تلاجخ  ترـضح  زا  اما  مدنادرگ . زاب  ماما  تمدـخ  هب  ار  ریـشمش  اه و  هسیک  نم  دـیوگ : یم  دیعـس  نادرگ . زاب  نسحلاوبا  هب  ریـشمش 

یچیپرس ناوت  مدوب و  رومأم  هک  منک  هچ  اما  موش  هناخ  دراو  امش  هزاجا  نودب  دوب  نارگ  نم  رب  مرورس ! مدرک : ضرع  ور  نیا  زا  مدیشک ،
اجک هب  دیمهف  دنهاوخ  نارگمتـس  يدوز  هب  نوبلقنی :) بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  متـشادن . ریما  نامرف  زا 

(81 .) دنیامن یم  تشگرب 

تخس يانگنت  رد  - 65

هزاجا متفر ، يداه  ماما  روضح  هب  متفرگ . رارق  دیدش  يانگنت  رد  یگدنز  رظن  زا  تقو  کی  دیوگ : یم  مشاه  وبا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
شا هنارکـش  یناوت  یم  هدرک  اطع  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  اهتمعن  زا  مادک  مشاه ! وبا  يا  دومرف : متـسشن ، شرـضحم  رد  هک  نیمه  داد . دورو 

وت هب  ار  نامیا  دنوادخ  دومرف : درک و  نخـس  زاغآ  ترـضح  نآ  میوگب . هچ  باوج  رد  متـسنادن  مدرک و  توکـس  نم  يروآ ؟ ياج  هب  ار 
یگدنب تدابع و  رب  ار  وت  هلیـسو  نیدـب  داد و  یتمالـس  تیفاع و  ار  وت  درک و  مارح  منهج  شتآ  رب  ار  تندـب  نآ  رطاخ  هب  هدرک  تمحرم 

دای هب  ار  اهتمعن  نیا  زاغآ  رد  نم  مشاهوبا ! يا  دومرف : هاگنآ  دومن . ظفح  ار  تیوربآ  تفص  نیا  اب  هک  دیشخب  تعانق  وت  هب  دومرف و  يرای 
کنیا ینک . تیاکـش  نم  هب  هدرک  تیاـنع  وت  هب  ار  اـهتمعن  همه  نیا  هک  یـسک  نآ  زا  یتسدـگنت  تهج  هب  متـسناد  یم  نوـچ  مدروآ ، وـت 

(82 !) روآ ياجب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکش  هدب ! ناماس  تا  یگدنز  هب  ریگب و  ار  نآ  دنهدب  وت  هب  الط )  ) رانید دص  مداد  روتسد 

رتشگنا نیگن  - 66
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دش یم  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  هتسویپ  دوب ، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هیاسمه  ارماس  رد  شاقن ، سنوی  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! مرورـس درک : ضرع  دـمآ و  ماـما  رـضحم  دوب  هتفرگ  ارف  ار  شمادـنا  هزرل  هک  یلاـح  رد  زور  کـی  درک . یم  تمدـخ  ترـضح  نآ  هب  و 

دنخبل اب  ماما  ما . هدـش  گرم  هدامآ  درک - : ضرع  تسا ؟ هدـش  هچ  دومرف - : ماما  دـییامن ! راتفر  یکین  هب  ما  هداوناخ  اـب  منک  یم  تیـصو 
ود تسکش و  نیگن  یشاقن  عقوم  مزادنب . یشقن  نآ  يور  ات  داتـسرف  نم  هب  یتمیق  رپ  نیگن  ( 83  ) اغب نب  یـسوم  درک : ضرع  ارچ ؟ دومرف :
یم ارم  ای  دوش ، هاگآ  هیضق  نیا  زا  رگا  تسا  مولعم  شلاح  هک  اغب  نب  یـسوم  مهدب ، وا  هب  ار  نیگن  هک  تسا  هدعو  زور  ادرف  دش . تمـسق 
زور نآ  يادرف  دوب . دهاوخن  رگید  زیچ  یکین  ریخ و  زج  تا  هناخ  هب  ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنز . یم  نم  هب  هنایزات  رازه  ای  دـشک ،

زج ورب  وا  دزن  دومرف : ماما  دریگب . ار  رتشگنا  نیگن  ات  هدمآ  اغب  نب  یسوم  هداتسرف  درک : ضرع  دیسر و  ماما  تمدخ  نازرل  لاح  رد  سنوی 
نیگن رس  رب  اهنز  تفگ : متفر ، اغب  نب  یسوم  دزن  نوچ  مرورس ! درک : ضرع  تشگرب و  نادنخ  تفر و  سنوی  دید . یهاوخن  يزیچ  یبوخ 

ادخ مالسلا  هیلع  ماما  درک . مهاوخ  زاین  یب  ار  وت  ینک  نینچ  رگا  دوش ؟ نیگن  ود  ات  ینک  تمسق  ود  ار  نآ  تسا  نکمم  دنراد  اوعد  مه  اب 
ماجنا ار  راـک  نیا  هنوگچ  هک  منک  رکف  نآ  هراـبرد  اـت  هدـب  تلهم  ارم  متفگ : یتفگ - ؟ هچ  وا  هب  دومرف : سنوی  هب  درک و  يرازگـساپس  ار 

. تفای ییاهر  درک  یم  دیدهت  ار  وا  یگدنز  هک  یلکشم  زا  شاقن ، سنوی  هنوگ ، نیدب  ( 84 . ) يداد خساپ  بوخ  دومرف : ماما  مهد .

نارگ هجنکش  يرکسع و  نسح  ماما  - 67

حلاص مان  هب  يدرف  نادنز  سیئر  دندرک . ینادنز  ار  يرکـسع  نسح  ماما  یـسابع ) يدتهم   ) تقو هفیلخ  نامز  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تخس نادنز  رد  ترضح  نآ  هب  دنتساوخ  وا  زا  ادیکا  دنتفر و  نادنز  سیئر  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  نانمـشد  زا  یهورگ  دوب . فیـصو  نب 

زا سپ  رفن  ود  نآ  مدرک ، رومأـم  يرکـسع  نسح  هجنکـش  يارب  ار  صاخـشا  نیرتدـب  زا  رفن  ود  منک ؟ هـچ  تـفگ : نادـنز  سیئر  دریگب .
هب دنلوغـشم ، زامن  تدابع و  هب  بترم  دوخ  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  ناـنچ  نآ  ترـضح ، نآ  زاـین  زار و  تداـبع و  لاـح  هدـهاشم 

یمن هجنکـش  صخـش  نیا  هب  ارچ  دـیا ؟ هدـش  نینچ  ارچ  امـش  مدیـسرپ : مدرک و  راضحا  ار  اهنآ  تسا ! روآ  تفگـش  ناشراتفر  هک  يروط 
یم تدابع  هب  ار  اهبـش  دریگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هک  یـصخش  هرابرد  میوگب  هچ  دنتفگ : خساپ  رد  دیا ؟ هدـید  هچ  ناشیا  زا  رگم  دـینک ،
نانچ دزرل و  یم  نامندب  دنک  یم  هاگن  ام  هب  هک  یماگنه  ددرگ ، یم  مرگرس  رگید  راک  هب  تدابع  زج  هن  دیوگ و  یم  نخـس  هن  دنارذگ ،

هدنکفا رس  دیماان  دندینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  ماما  نیفلاخم  میراد . هگن  ار  دوخ  میناوت  یمن  هک  دریگ  یم  ارف  ار  ام  دوجو  رـسارس  تشحو 
(85 .) دنتشگرب

گرزب ياملع  زا  یکی  هب  يرکسع  ماما  همان  - 68

هک دنا  هتـشون  یمق ) هیوباب  نب  نیـسح  رـسپ  یلع   ) هعیـش ياهقف  ناگرزب  زا  یکی  هب  يا  همان  يرکـسع  نسح  ماما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
: تسا هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـنامه  شاـب ! جرف  رظتنم  و  نک ! ییابیکـش  ربـص و  هتـسویپ  یلع ! يا  تسا : نینچ  نآ  زا  يزارف 

روهظ مالـسلا ) هیلع  مئاق  ماما   ) مدـنزرف ات  دوب ، دـنهاوخ  هودـنا  نزح و  رد  اـم  نایعیـش  هراومه  تسا . جرف  راـظتنا  نم  تما  لاـمعا  نیرتهب 
ملظ زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  داد : نینچ  ار  وا  روهظ  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یـسک  نامه  دیامن ،

نآ زا  نیمز  تقیقح  رد  دـننک ، ربـص  نایعیـش  هب  وگب  و  نک ! ربـص  نسحلاوبا ! يا  نم ! داـمتعا  دروـم  درمگرزب و  يا  تسا . هدـش  روـج  و 
همه وـت و  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  تسا و  ناراـکزیهرپ  يارب  وـکین  ماجنارـس  دـهد ، یم  دـهاوخب  سک  ره  هـب  تسادـخ .

(86 .) داب شلآ  دمحم و  رب  وا  دورد  منایعیش ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایب  رد  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  - 69
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تلحر هک  یماـگنه  ینم . ریزو  نم و  ردارب  وت  متـسه ، وت  زا  نم  نم و  زا  وـت  یلع ! اـی  دـیامرف : یم  مالـسا  ربماـیپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. دش دهاوخ  همه  ریگنماد  هک  دهد  یم  خر  دیدش  یبوشآ  يدوز  هب  دیآ و  یم  دیدپ  وت  هرابرد  ییاه  توادـع  یموق  ياه  هنیـس  رد  مدومن 
. دنوش یم  نیگمغ  وا  تبیغ  رد  نامسآ  نیمز و  لها  دوب و  دهاوخ  وت  لسن  زا  متفه  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمجنپ  تبیغ  زا  سپ  هیـضق  نیا 
هب ار  دوخ  كرابم  رس  ادخ  لوسر  سپس  دنـشاب ! یم  نادرگرـس  دنمدرد و  دنروخ و  یم  سوسفا  نمؤم  نز  درم و  رایـسب  هچ  تقو  نآ  رد 

رون زا  یسابل  وا  تسا . نارمع  نب  یسوم  نم و  هیبش  مانمه و  هک  یسک  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : تشادرب و  رس  دعب  هظحل  تخادنا . ریز 
نانمؤم يارب  هک  دنونش  یم  رود  زا  ار  ییادص  اهنآ  مراد . فسأت  دنرادن ، شمارآ  وا  تبیغ  رد  هک  نانآ  يارب  دشوپ . یم  هدنشخرد  رایـسب 

رود و دیآ ، یم  ادص  هبترم  هس  بجر  هام  رد  ربمایپ : تسیچ ؟ ادـص  نآ  هللا  لوسر  ای  نینمؤملا : ریما  تسا . باذـع  نارفاک  يارب  تمحر و 
تسا هدیـسر  ارف  تمایق  زور  ینعی  ۀفزالا ) تفزا  ، ) مود يادص  و  نیملاظلا ) موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  ، ) لوا يادص  دنونـش : یم  همه  کیدزن 

ماما دنزرف  يدهم  دنوادخ  دیـشاب ! هاگآ  ملاع  لها  يا  دـیوگ : یم  هک  دـینیب  یم  دیـشروخ  کیدزن  ار  یـصخش  اراکـشآ  موس ، يادـص  و 
یم روهظ  نامز  ماما  عقوم  نآ  رد  دیسر ! ارف  نارگمتس  يدوبان  زور  تخیگنارب و  درمش ، یم  بلاط  یبا  نب  یلع  ات  ... دنزرف يرکسع  نسح 
نم زا  دـعب  هللا ! لوسر  ای  نینمؤملا : ریما  دزاس . یم  فرطرب  ار  ناشلد  ياه  هدـقع  دـنادرگ و  یم  داش  ار  شناتـسود  ياهلد  دـنوادخ  دـنک 

(87 .) تساهنآ مئاق  یمهن  دوب و  دهاوخ  ماما  ُهن  نیسح  ماما  زا  وت  زا  سپ  ربمایپ : دوب ؟ دهاوخ  ماما  دنچ 

مالسلا هیلع  یلع  نایب  رد  نامز  ماما  تبیغ  - 70

هب ار  وا  دزیگنا و  یم  ار  يدرم  تخـس  راگزور  نامزلارخآ و  رد  دنوادخ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم طلسم  نیمز  هرک  رب  هدومن و  يرای  ار  وا  شدوخ  تازجعم  تایآ و  اب  دنک و  یم  ظفح  ار  يو  نارای  هدرک ، دییأت  دوخ  ناگتشرف  هلیسو 
متـس ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  وا  دنورگ . یم  دنوادخ  نید  هب  رابجا  هب  یهورگ  لیم و  اب  مدرم  زا  يا  هدع  هک  اجنآ  ات  دـنادرگ 

هک نیا  رگم  دنام ، یمن  يرفاک  چیه  دنوش . یم  عیطم  يو  ربارب  رد  ناهج  مدرم  مامت  دنک . یم  ناهرب  رون و  داد و  لدع و  زا  رپ  ددرگ ، یم 
حلـص یتـشآ و  لاـح  رد  ناگدـنرد  وا  تنطلـس  نارود  رد  ددرگ . یم  حالـصا  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  يراـکهبت  چـیه  دوـش ، یم  نمؤـم 
لهچ تدم  دوش ، یم  راکـشآ  وا  يارب  اهجنگ  دزیر ، یم  ورف  ار  شتاکرب  نامـسآ  دنهد و  یم  دشر  ار  دوخ  ناینیمز  دـننک و  یم  یگدـنز 

(88 .) دونشب ار  يو  نانخس  دنک و  كرد  ار  وا  راگزور  هک  یسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  درک . دهاوخ  تموکح  برغ  قرش و  رب  لاس 

بلاج ناتساد  کی  - 71

وت حور ! یبا  رـسپ  يا  تفگ : متفر  وا  دزن  نوچ  تساوخ ، ارم  رونید  لها  زا  ینز  دیوگ : یم  حور  یبا  رـسپ  دمحا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
. یناسرب شبحاص  هب  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  نآ  هک  مراپـسب  وت  هب  یتناما  مهاوخ  یم  یتسه  رت  نانیمطا  دروم  همه  زا  يوقت  نید و  ظاحل  زا 
هب هک  نآ  ات  امنن ! هاگن  و  نکم ! زاـب  ار  نآ  تسا ، هدرک  رهم  هسیک  نیا  رد  لوپ  یغلبم  تفگ : مهد . یم  ماـجنا  دـنوادخ  تساوخ  هب  متفگ :
هناد هس  دراد و  شزرا  راـنید  هد  هک  نم  هراوـشوگ  همه  نیا  دـیوگب و  وـت  هب  تـسه  نآ  رد  هـچنآ  ندرک ، زاـب  زا  شیپ  هـک  یهدـب  یـسک 
ربخ نم  هب  مسرپب  وا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ملیام  مراد  نامز  ماما  هب  یتجاح  نم  دـشاب و  یم  رانید  هد  اب  لداـعم  هک  تسا  نآ  رد  زین  دـیراورم 
یک هب  دیاب  هتفرگ و  یـسک  هچ  زا  مناد  یمن  نونکا  هتفرگ ، ماو  نم  یـسورع  رد  رانید  هد  مردام  تفگ : تسیچ ؟ وت  تجاح  متفگ : دـهد .
دوخ اب  هدب . وا  هب  ار  هسیک  نیا  داد  ناشن  وت  هب  ترـضح  هک  ار  سک  ره  داد ، وت  هب  ار  نآ  ربخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  منک ؟ تخادرپ 

؟ میوگب هچ  دـهاوخب  نم  زا  ار  نآ  درک ) یم  تماما  ياعدا  اـهزور  نآ  هک  یقنلا  یلع  ماـما  رـسپ  باذـک  رفعج   ) یلع نبرفعج  رگا  متفگ :
دمحا درادن ). نم  نتفگ  هب  زاین  دناد  یم  هتفگان  دشاب  نامز  ماما  وا  رگا   ) رفعج نم و  نیب  تسا  شیامزآ  عون  کی  دوخ  نیا  متفگ : سپس 

زجاح متسشن . مدرک و  مالس  متفر ، نامز ) ماما  لیکو   ) أشو دیزی  رسپ  زجاح  دزن  دادغب  رد  متشادرب و  ار  لام  نآ  دیوگ : یم  حور  یبا  رسپ 
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ردقچ نآ  رادقم  یهد ، ربخ  نامز  ماما  فرط  زا  هک  مهد  یم  امـش  هب  یتقو  ار  نآ  تسا ، نم  دزن  لام  رادقم  متفگ : يراد ؟ يراک  دیـسرپ :
: متفگ ربب ! ارماس  هب  ار  لام  نیا  دمحا ! يا  تفگ : زجاح  منک . یم  میلست  امش  هب  یهد  ربخ  رگا  تسا ، هداد  نم  هب  ار  نآ  یسک  هچ  تسا و 

باذک رفعج  هب  يرس  لوا  متفگ : دوخ  اب  مدناسر ، ارماس  هب  ار  دوخ  مدمآ  نوریب  اجنآ  زا  ما . هتفرگ  هدهع  هب  ار  یگرزب  راک  هچ  هللا ! هلا  ال 
چیه هک  دـمآرد  تسرد  شیامزآ  نامز  ماما  هلیـسو  هب  هچنانچ  مور ، یم  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هب  تسخن  هن ، متفگ : سپـس  منز ، یم 
رـسپ دمحا  وت  تفگ : دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمداخ  مدـش ، کیدزن  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هب  یتقو  تفر . مهاوخ  رفعج  دزن  هب  هنرگو 

، نابرهم هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب  تسا : هتـشون  مدید  مدناوخ  متفرگ و  ار  همان  ناوخب ! ار  همان  نیا  تفگ : يرآ ! متفگ : یتسه ؟ حور  یبا 
شیاـج هب  بوخ  ار  تناـما  وت  تسا  نآ  رد  مهرد  رازه  هداد ، امـش  هب  تناـما  ناونع  هب  يا  هسیک  ینارید  رتخد  هکتاـع  حور ! یبا  رـسپ  يا 

نز نآ  زین  تسا و  دوجوم  رانید  هاجنپ  مهرد و  رازه  هسیک  رد  نادب  یلو  تسه . نآ  رد  هچ  یتسناد  هن  يدرک و  زاب  ار  هسیک  هن  يدناسر ،
هـس زین  دشاب و  یم  هسیک  رد  هک  ینیگن  ود  اب  اما  تسا . تسرد  شنامگ  تسا . رانید  هد  اب  لداعم  دنک  یم  نامگ  هداد  وت  هب  يا  هراوشوگ 

هب ار  هراوـشوگ  نآ  تسا . راـنید  هد  زا  شیب  اـهنآ  شزرا  یلو  هدـیرخ  راـنید  هد  هب  ار  اهدـیراورم  وا  هک  تسا  هسیک  نآ  رد  دـیراورم  هناد 
یم وت  هب  تهار  جراخم  يارب  لوپ  نآ  زا  يرادقم  هدـب و  زجاح  هب  ار  اهلوپ  ورب و  دادـغب  هب  میدیـشخب و  وا  هب  هک  هدـب  ام  راکتمدـخ  نالف 
یم وا  هک  نادب  تسا ؟ هتفرگ  یک  زا  دناد  یمن  نونکا  هتفرگ و  ماو  يو  یـسورع  رد  شردام  دیوگ  یم  نز  هک  رانید  هد  اما  و  ریگب ! دهد ،

هب ار  لوپ  نآ  هک  دوب  نارگ  هکتاع  يارب  یلو  تسا . تیب ) لها  نمشد   ) یبصان نز  وا  هک  هتفرگ  دمحا  رتخد  موثلک  زا  ار  ماو  شردام  دناد 
هب ار  نآ  یلو  میهد  یم  هزاجا  ام  دـنک  میـسقت  دوخ  ناردارب  نایم  رد  ار  رانید  هد  نآ  دـهاوخب  هزاجا  اـم  زا  وا  رگا  دـهدب ، یبصاـن  نز  نآ 
زا تیومع  هک  درگرب  نطو  هب  رتدوز  ینک ، شیامزآ  ار  وا  يورب و  رفعج  دزن  تسین  مزـال  حور  یبا  رـسپ  يا  دـهدب . تسد  یهت  نارهاوخ 

، درمـش ار  اهلوپ  زجاح  مداد . زجاح  هب  ار  لوپ  هسیک  مدـمآ و  دادـغب  هب  نم  تسا . هدومن  تمـسق  وت  هب  ار  وا  یگدـنز  دـنوادخ  هتفر و  ایند 
هب هار  جراخم  يارب  ار  رادقم  نیا  هداد  روتسد  ماما  تفگ : داد و  نم  هب  لوپ  نآ  زا  رانید  یـس  زجاح  دوب . هتـشون  ماما  هک  دوب  رادقم  نامه 

ناشیوخ هدرک و  توف  میومع  دیـسر  ربخ  اجنآ  رد  متـشگرب ، مدوب  هتفرگ  دادغب  رد  هک  یلزنم  هب  متفرگ و  ار  رانید  یـس  زین  نم  مهدب . وت 
(89) دیسر ثرا  نم  هب  مهرد  رازهدص  رانید و  رازه  هس  غلبم  میومع  زا  متشگرب و  نطو  هب  نم  مدرگرب ، اهنآ  دزن  دنا  هتساوخ  ارم 

( جع  ) نامز ماما  رضحم  رد  یلیبدرا  سدقم  - 72

رد اهبـش  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  تسا  هدوب  یلیبدرا  سدقم  نادرگاش  زا  هک  مالع -  ریم  راگزیهرپ  لضاف و  ملاع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نینمؤملا ریما  مرح  فرط  هب  یـصخش  مدید  هاگان  هک  دوب  هتـشاذگ  بش  زا  يدایز  رادقم  مدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سدـقم  نحص 

ناهنپ وا  زا  ار  دوخ  نم  تسا . هرـس ) سدـق   ) یلیبدرا سدـقم  انالوم  مراـگزیهرپ  گرزب و  داتـسا  مدـید  متفر ، وا  کـیدزن  یتقو  دور . یم 
رارق ماما  رهطم  ربق  رانک  رد  دیدرگ . مرح  دراو  دش و  زاب  رد  وا ، ندیسر  ضحم  هب  یلو  دوب ، هتسب  رد  دیـسر . مرح  برد  هب  سدقم  مدرک ،

وا لابند  هب  نم  دش . هتـسب  رد  دمآ  نوریب  مرح  زا  سپـس  دنز . یم  فرح  یـسک  اب  هتـسهآ  هک  نیا  لثم  مدینـش  ار  سدقم  يادـص  تفرگ .
هک نیا  ات  دـید . یمن  ارم  وا  هک  يروط  هب  مدوب  وا  رـس  تشپ  مه  نم  تشگ . راپـسهر  هفوک  باـنج  هب  دـش و  جراـخ  فجن  رهـش  زا  متفر ،

هاگنآ درک ، فقوت  اـجنآ  یتدـم  تفر و  دـش ، دیهـش  اـجنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یبارحم  تمـس  هب  دـش و  هفوک  دجـسم  لـخاد 
ما هفرس  اجنآ  رد  میدیـسر ، فجن  هزاورد  هب  ات  مدوب  وا  لابند  نانچمه  نم  درک . تکرح  فجن  يوس  هب  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  تشگرب 

؟ یتسه مالع  ریم  وت  تفگ : تخانش ، ارم  درک و  نم  هب  یهاگن  تشگرب و  دینش  ارم  هفرس  يادص  نوچ  منک ، يراددوخ  متـسناوتن  تفرگ ،
هب ار  امش  ما . هدوب  امش  اب  اج  همه  نونکات  دیدش  رهطم  نحص  دراو  امـش  هک  يا  هظحل  زا  متفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  تفگ : يرآ ! متفگ :

نیا طرـش  هب  میوگ ، یم  تفگ : دییامرف . نایب  میارب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  تشذگ  وت  رب  بش  نیا  رد  هچنآ  مهد ! یم  دنگوس  ربق  نیا  بحاص 
نم رب  یملع  لئاسم  تاقوا  یـضعب  مدـنزرف ! دومرف : تفگ ، مهاوخن  یـسک  هب  درک  ادـیپ  ناـنیمطا  یتقو  ییوگن ! یـسک  هب  ما  هدـنز  اـت  هک 
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یم ترـضح  نآ  ماقم  زا  ار  اهـشسرپ  خـساپ  مهاوخ و  یم  وا  زا  ار  لکـشم  لـح  هدیـسر و  نینمؤملا  ریما  اـقآ  روضح  هب  دوش ، یم  لکـشم 
هاگان دهدب . ار  میاهشسرپ  باوج  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  متفر و  شروضح  هب  یلکشم  لح  يارب  زین  بشما  مونش ،

دجـسم هب  مه  نم  تسا . وت  نامز  ماما  وا  اریز  نک ! لاؤس  مئاق  مدنزرف  زا  هفوک و  دجـسم  هب  ورب  دومرف : هک  مدینـش  فیرـش  ربق  زا  ییادص 
(90 . ) مور یم  دوخ  لزنم  هب  هتشگرب  کنیا  داد و  خساپ  ترضح  مدیسرپ و  ار  هلأسم  مدیسر و  ترضح  تمدخ  هب  مدمآ و  هفوک 

افلذ ربیوج و  جاودزا  يارجام  - 73

. دروآ مالسا  دمآ و  هنیدم  هب  دینـش ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هزاوآ  هک  یماگنه  دوب ، همامی  لها  زا  ربیوج  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، هن لزنم و  هن ، تشاد و  لوپ  هن ، نوچ  تفرگ . رارق  مالسا  ربمایپ  هجوت  دروم  دمآ و  رامش  هب  ادخ  لوسر  باحصا  نابوخ  زا  دیشکن  یلوط 
رد ربیوج  اب  زین  نانآ  دندروآ و  مالـسا  ارقف  زا  يا  هدع  اجیردـت  درب . رـس  هب  دجـسم  رد  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ییانـشآ ،
رد درادن  قح  یـسک  دیـسر  روتـسد  دنوادخ  بناج  زا  دنتفرگ . رارق  هقیـضم  رد  همه  دش ، رپ  دجـسم  هتفر  هتفر  دـندرب . یم  رـس  هب  دجـسم 

ار ناکم  نآ  دـنوش و  نکاس  اجنآ  رد  هانپ  یب  بیرغ و  ناناملـسم  ات  دـنتخاس  یناـبیاس  دجـسم  نوریب  داد  روتـسد  ربماـیپ  دـباوخب ! دجـسم 
فرطرب ار  ناشتالکـشم  درک و  یم  یگدیـسر  اهنآ  عضو  هب  بترم  ادخ  لوسر  دنتفگ . یم  هفـص  لها  اجنآ  نینکاس  هب  دندیمان و  هفـص ) )

دـق و هاتوک  ریقف ، تسوپ ، هایـس  ناوج  هک  ربیوج  هب  دوب ، هدروآ  فیرـشت  اهنآ  عضو  هب  یگدیـسر  يارب  مالـسا  ربمایپ  يزور  تخاس . یم 
رد وا  مه  دـش و  یم  فرطرب  نز  هب  وت  زاـین  مه  اـت  یتفرگ  یم  نز  دوب  بوخ  هچ  ربـیوج  دومرف : تسیرگن ، تبحم  رهم و  اـب  دوب ، هفایقدـب 

، دنک یم  تبغر  نم  هب  یـسک  هچ  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ربیوج  درک . یم  کمک  وت  هب  ترخآ  ایند و  راک 
تکرب هب  دنوادخ  ربیوج ! دومرف : ادخ  لوسر  دنک ؟ جاودزا  نم  اب  دوش  یم  رضاح  ینز  مادک  لامج ، لام و  هن ، مراد و  بسن  بسح و  هن ،
رادـقم یب  راوخ و  هک  یناسک  دروآ و  نییاپ  ار  اهنآ  دـندوب  نیـشنالاب  تیلهاـج  رد  هک  یناـسک  تخاـس ، نوگرگد  ار  دارفا  شزرا  مالـسا 

. تشادرب نایم  زا  یلک  هب  ار  بسن  بسح و  هلیبق و  هب  ندیلاب  راختفا و  مالـسا  هلیـسو  هب  دنوادخ  درک . زیزع  درب و  الاب  ار  اهنآ  ماقم  دندوب ،
يرگید رب  سکچیه  تسا و  هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  دنمدآ ، نادنزرف  همه  دنناسکی و  برع  یشیرق و  دیفس  هایس و  مدرم ، همه  نونکا 

یسک طقف  زورما  نم  دنراگزیهرپ . اسراپ و  دارفا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تمایق  زور  ناسنا  نیرت  بوبحم  اوقت و  هلیـسو  هب  رگم  درادن . يرترب 
دیبل نب  دایز  هناخ  هب  هرسکی  نونکا  مه  ربیوج ! دومرف : سپـس  تسا . رتشیب  وت  زا  ادخ  هب  تبـسن  شتعاطا  اوقت و  هک  مناد  یم  رترب  وت  زا  ار 

! روآرد ربیوج  ِنم  يرسمه  هب  ار  افلذ )  ) ترتخد دومرف : ترضح  نآ  متـسه و  ادخ  ربمایپ  هداتـسرف  نم  وگب  ورب و  هضایب  ینب  هفیاط  سیئر 
دارفا ناگتـسب و  زا  یهورگ  دـش ، دایز  هناخ  دراو  یتقو  دـش . ناور  دـیبل  نب  دایز  هناخ  يوس  هب  تساخرب و  ربیوج  يراگتـساوخ  ماـقم  رد 

یتاظحل تخادنا ، نییاپ  رـس  تسـشن ، يا  هشوگ  رد  درک و  مالـس  نیرـضاح  هب  دورو  زا  سپ  ربیوج  دندوب . هدمآ  درگ  اجنآ  رد  دیبل  هلیبق 
ای میوگب  هنامرحم  مراد ، مایپ  یبلطم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بناج  زا  نم  تفگ : دومن و  دایز  هب  يور  درک ، دنلب  ار  رس  تشذگ 
ار افلذ  ترتخد  هک  داد  ماغیپ  ربمغیپ  ربیوج : مناد . یم  راختفا  دوخ  يارب  ار  ادخ  لوسر  مایپ  نم  وگب ! اراکشآ  يرس ؟ ارچ  دایز : اراکـشآ ؟
؟ داتـسرف مایپ  نیا  غالبا  يارب  طقف  ار  وت  ربمغیپ  دیـسرپ : بجعت  اب  دش و  تریح  رد  قرغ  مایپ  نیا  ندینـش  زا  دایز  يروآرد ! نم  جاودزا  هب 
ام نأـش  مه  هک  راـصنا  ناـناوج  هب  زج  ار  دوخ  نارتخد  زگره  اـم  ربیوج ! داـیز : مهد . یمن  تبـسن  ربمغیپ  هب  غورد  نخـس  نم  یلب ، ربیوج :
یم نایم  رد  ترـضح  نآ  اب  شریذپ  مدع  رد  ار  دوخ  رذـع  مسرب و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  اصخـش  نم  ات  ورب  وت  مینک ، یمن  جـیوزت  دنـشاب 

زا افلذ  دمآ . نوریب  هناخ  زا  تسین ، قباطم  ربمایپ  نآرق و  روتسد  اب  دایز  هتفگ  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  ربیوج  مراذگ .
ربیوج هب  دوب  ینخس  هچ  نیا  ناج ! ردپ  دیـسرپ : تساوخ و  نوردنا  هب  ار  شردپ  باتـش  اب  دینـش ، ار  شردپ  ربیوج و  يوگتفگ  هدرپ  سپ 

هک هداتـسرف  ارم  ربـمغیپ  تفگ : یم  دوب و  هدـمآ  وت  يراگتـساوخ  يارب  هایـس  ناوـج  نیا  داـیز : يدرک ؟ در  ار  وا  هنوـگ  نیا  ارچ  یتـفگ و 
. تسا ربمغیپ  روتـسد  هب  ییانتعا  یب  وا  ندرک  در  دیوگ ، یمن  غورد  ربیوج  مسق ! ادـخ  هب  افلذ : يروآرد ! نم  يرـسمه  هب  ار  افلذ  ترتخد 
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. تسا رارق  هچ  زا  هیضق  نیبب  ورب و  ادخ  لوسر  رضحم  تدوخ  نادرگرب و  دسرب ، ربمغیپ  روضح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تسرفب  ار  یـسک  دوز 
هب دوخ  سپـس  مدرگرب . نم  ات  شاب ! اجنیا  وت  ربیوج ! تفگ : داد و  رارق  تبحم  دروم  دینادرگرب و  ار  ربیوج  داتـسرف و  ار  یـسک  اروف  دایز 

باوج نم  یلو  دوب  هدروآ  امـش  بناج  زا  یمایپ  ربیوج  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  ادـخ  لوسر  روضح 
زج ار  دوخ  نارتخد  هک  تسا  نیا  راصنا  هفیاط  ام  مسر  مناسرب ، ناتـضرع  هب  ات  مدش  بایفرـش  نم  کنیا  مدادن و  ناشیا  هب  شخب  تیاضر 
وا هب  ار  ترتخد  دـشاب ، یم  نامیااب  نز  نأش  مه  نمؤم  درم  تسا . نمؤم  درم  ربیوج  دایز ! يا  دومرف : ربمغیپ  میهد . یمن  دوخ  نأـش  مه  هب 

ربمغیپ روتسد  ناج ! ردپ  تفگ : رتخد  هدیناسر . شرتخد  هب  دوب  هدینش  ربمغیپ  زا  هچنآ  تشگرب و  هناخ  هب  دایز  نکن ! شدر  و  نک ! جیوزت 
شرتخد دروآ و  دوخ  هفیاط  نایم  هب  تفرگ  ار  ربیوج  تسد  دمآ و  نوریب  قاتا  زا  دایز  يا . هدش  رفاک  ینک  یچیپرـس  رگا  دوش  ارجا  دـیاب 

هناخ هب  نتفر  يارب  ار  رتخد  دید و  هیهت  سورع  يارب  یبوخ  زاهج  دومن و  نیعت  شدوخ  لام  زا  ار  شا  هیرهم  دروآ و  رد  وا  دقع  هب  ار  افلذ 
داد روتسد  دایز  مرادن . یلزنم  هن ، داد : خساپ  میربب ؟ اجنآ  هب  ار  سورع  هک  يراد  هناخ  ایآ  دندیسرپ : ربیوج  زا  هاگنآ  دنتخاس . هدامآ  داماد 
هناخ هب  هدومن ، شیارآ  زین  ار  سورع  دـندناشوپ و  ربیوج  رب  يداماد  سابل  دـندرک و  مهارف  ربیوج  يارب  مزال  لیاسو  مامت  اب  بسانم  هناخ 
یب هرهچ ، هایس  یناوج  يرسمه  هب  هضایب  ینب  هلیبق  نیرت  فیرش  نیرت و  گرزب  زا  یکی  يابیز  رتخد  افلذ )  ) هنوگ نیا  هب  دنداتسرف . رهوش 

هب شمشچ  هک  نیمه  دش ، دراو  يداماد  هلجح  هب  ربیوج  يداماد  هلجح  رد  دمآرد . دوب  هتـسارآ  نامیا  رویز  هب  اهنت  هک  هداتفا  رظن  زا  لوپ ،
ات تفر ، قاتا  زا  يا  هشوگ  هتـساخرب و  تسا ، ایهم  نآ  رد  یگدنز  لیاسو  همه  هک  دید  يا  هناخ  رد  ار  دوخ  داتفا و  سورع  يابیز  راسخر 

دجـسم يوس  هب  زامن  يادا  يارب  تساخرب  دیـسر ، شـشوگ  هب  حبـص  ناذا  يادـص  یتقو  تخادرپ . تدابع  نآرق و  توـالت  هب  مد  هدـیپس 
بش ربیوج  تفگ : دندیسرپ . افلذ  زا  ار  بش  تشذگرس  دش ، هک  زور  دش . زامن  لوغشم  تفرگ و  وضو  زین  افلذ  شرسمه  درک و  تکرح 

بیترت نیمه  هب  زین  مود  بش  دمآ ، نوریب  لزنم  زا  زامن  يادا  يارب  دینـش  هک  ار  حبـص  ناذا  دوب ، زامن  نآرق و  توالت  لاح  رد  رحـس  ات  ار 
رـضحم هب  تشگ و  هاگآ  هیـضق  زا  دایز  تشذگ  هنوگ  نیا  هب  مه  موس  بش  نوچ  یلو  تشاد  ناهنپ  دیبل  نب  دایز  زا  ار  يارجام  تشذگ .

امش نامرف  هب  دوبن ، ام  نأش  مه  هک  نیا  اب  منک ، جیوزت  ربیوج  هب  ار  مرتخد  دیدومرف  روتسد  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  ادخ  لوسر 
وا يارب  ام  تفگ : دایز  هدمآ ؟ شیپ  يا  هلأسم  هچ  تسا ؟ هدش  هچ  رگم  دومرف : ربمغیپ  مدروآ . رد  ربیوج  دقع  هب  ار  مرتخد  مدرک ، تعاطا 

يارجام سپـس  دـش ، وربور  وا  اب  نیگمغ  يا  هفایق  اب  ربیوج  اما  میداتـسرف  هناـخ  نآ  هب  ار  مرتخد  میدرک ، اـیهم  لـیاسو  ماـمت  اـب  يا  هناـخ 
: دومرف وا  هب  تساوخ و  روضح  هب  ار  ربیوج  ترـضح  تسامـش . رظن  رظن ، زاب  درک  هفاـضا  دـیناسر و  ربمغیپ  ضرع  هب  ار  هتـشذگ  ياـهبش 

ترـضح مدـنم . هقالع  نارگید  زا  شیب  نز  هب  نم  اقافتا  متـسین ؟ درم  نم  رگم  هللا ! لوسر  اـی  ربیوج : يرادـن ؟ نز  هب  لـیم  وت  رگم  ربیوج !
شیارآ ابیز و  رتخد  هناخ  نآ  رد  دنا و  هدرک  هیهت  وت  يارب  مزاول  مامت  اب  يا  هناخ  دنیوگ : یم  ما ، هدینـش  ار  امـش  هتفگ  فالخ  نم  دومرف :
ییانتعا یب  نیا  تلع  يا ، هتفرن  وا  کیدزن  هدرکن و  مه  تبحـص  یتح  سورع  اب  نونکاـت  وت  یلو  دـنا  هتـشاذگ  وت  راـیتخا  رد  ار  يا  هدرک 

دای هب  مدـید ، مهارف  نآ  رد  ار  یگدـنز  مزاول  مامت  مدـش و  عیـسو  هناخ  نآ  دراو  هک  یماـگنه  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  ربیوج  تسیچ ؟
ار تمعن  رکش  زیچ  ره  زا  لبق  متساوخ  ور  نیا  زا  متـسه ! یلاح  هچ  رد  نونکا  تشذگ و  نم  رب  ییاهزور  هچ  هک  مداتفا  هتـشذگ  ياهزور 

نیا لباقم  رد  ار  اهنآ  لاح  نیع  رد  متفرگ و  هزور  ار  اهزور  متـشگ و  تدابع  نآرق و  توالت  لوغـشم  حبـص  هب  اـت  ار  اهبـش  مروآ ، ياـجب 
رسمه تیاضر  منک و  عورش  ار  يداع  یگدنز  بشما  زا  مراد  میمصت  یلو  مناد . یمن  يزیچ  هدومن  اطع  نم  هب  هک  دنوادخ  ياهتمعن  همه 
عالطا هب  ار  نایرج  نیع  تساوخ و  روضح  هب  ار  دایز  ادـخ  لوسر  تشاد . دـنهاوخن  تیاکـش  نم  زا  رگید  میامن ، بلج  ار  وا  ناـشیوخ  و 

. دمآ شیپ  يداهج  هکنیا  ات  دندومن  یگدـنز  یـشوخ  اب  یتدـم  دندیـسر و  رگیدـکی  لاصو  هب  مراهچ  بش  افلذ  ربیوج و  دـیناسر . ناشیا 
يروط هب  درک ، ادیپ  يدایز  ناراگتساوخ  افلذ  ناشیا  تداهش  زا  سپ  دیسر . تداهش  هب  درک و  تکرش  گنج  نآ  رد  خسار  مزع  اب  ربیوج 

(91 .) دننک جرخ  لوپ  شهار  رد  دندوبن  رضاح  افلذ ، هزادنا  هب  ینز  چیه  يارب  تشادن و  راگتساوخ  هنیدم  رد  افلذ  هزادنا  هب  ینز  چیه  هک 

دوب مه  نم  ردام  وا  - 74
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کـشا هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفر ، ایند  زا  دسا ) تنب  همطاف   ) نینمؤملا ریما  ردام  هک  یماگنه  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم کشا  ارچ  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  دوب ، يراج  ناشکرابم  نامـشچ  زا 

سپـس دوب و  مه  نم  ردام  وا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر . ایند  زا  مردام  مالـسلا : هیلع  یلع  دـنایرگن ! ار  تنامـشچ  دـنوادخ  يزیر ؟
لسغ زا  غارف  زا  سپ  دیهد ! عالطا  نم  هب  دینک و  نفک  ار  وا  اهنیا  اب  دومرف : داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  يابع  نهاریپ و  درک . هیرگ 

درک عییـشت  ار  هزانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنداد . تکرح  نفد  لحم  هب  هاگنآ  دنتـشاذگ  راک  نایرج  رد  ار  ترـضح  نفک  و 
شکرابم تسد  اب  دش و  ربق  لخاد  سپـس  تفگ . ریبکت  داتفه  يو  زامن  رد  تشاذگ . یم  نیمز  رب  مارآ  تشاد و  یمرب  یمارآ  اب  ار  اهمدق 

: داد باوج  همطاف ! دومرف : همطاـف  هب  باـطخ  تشاذـگ ، ربق  رد  ار  هزاـنج  تساـخرب  دیـشک و  زارد  ربق  رد  یمک  درک  تسرد  ار  ربق  دـحل 
. دنک تمحرم  شاداپ  نیرتهب  ار  امـش  دنوادخ  یلب ! داد : خساپ  یتفایرد ؟ تسرد  دوب  هداد  هدعو  ادخ  ار  هچنآ  دومرف : هللا ! لوسر  ای  کیبل 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دندینـش  دندید و  دندرگرب  دنتـساوخ  هک  مدرم  دنتخیر . ربق  رب  كاخ  دمآ . نوریب  ربق  زا  تفگ  ار  شنیقلت  ترـضح 
سکچیه اب  البق  هک  يدرک  ییاهراک  میدید  ار  امش  هللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : نفد  مسارم  نایاپ  زا  سپ  ترـسپ ! ترـسپ ! دومرف : هلآ  هیلع و 

زامن شیارب  ریبکت  داتفه  اب  يدومن ، عییـشت  ار  وا  مارآ  مارآ ، هنهرب و  ياپ  اـب  يدرک  نفک  وا  هب  ار  دوخ  ساـبل  يدوب ؟ هدرکن  يراـک  نینچ 
همه دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترسپ ! ترـسپ ! يدومرف : يدرک و  تسرد  دوخ  تسد  اب  ار  دحل  يدیباوخ و  يو  ربق  رد  يدرازگ 
مدرم متفگ : مدرک و  تبحـص  تمایق  زا  يزور  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مدرک  نفک  وا  هب  ار  دوخ  سابل  هکنیا  اما  تسا . تمکح  ياراد  اـهنیا 

دنوادخ زا  مدرک و  نفک  وا  هب  ار  مسابل  نم  ییاوسر ! نیا  زا  ياو  تفگ : دش و  تحاران  یلیخ  همطاف  دنوش  یم  روشحم  هنهرب  زور  نآ  رد 
ناگتـشرف ماحدزا  رطاخ  هب  مدرک  عییـشت  ار  وا  مارآ  هنهرب و  ياپ  اب  هکنیا  و  ددرگ . رـشحم  دراو  نفک  نامه  اب  دـسوپن و  وا  نفک  متـساوخ 

همطاف زامن  رب  فص  داتفه  رد  ناگتـشرف  هک  دوب  نیا  يارب  متفگ  ریبکت  داتفه  زاـمن  رد  هکنیا  و  دـندوب . هدـمآ  همطاـف  عییـشت  يارب  هک  دوب 
یم راشف  وا  رب  ربق  دنتـشاذگ  ربق  رد  ار  تیم  هک  یماگنه  متفگ : وا  هب  يزور  دوب  تهج  نیدب  مدیباوخ  شربق  رد  هکنیا  و  دـندوب . هداتـسیا 

زا مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  هآ ! یناوتان ! فعـض و  زا  ياو  تفگ : دیـسرت و  همطاف  دـننک . یم  یتالاؤس  وا  زا  رکنم ) ریکن و   ) هتـشرف ود  دـهد و 
زا دندش  ربق  دراو  هتشرف  ود  نآ  نوچ  ترسپ ! ترسپ ! متفگ : هکنیا  و  دوش . هتشادرب  وا  زا  ربق  راشف  ات  مدیباوخ  شربق  رد  نم  يزور ! نینچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  داد : خساپ  تسیک ؟ تربمغیپ  دندیـسرپ : تسا . هللا  مراگدرورپ  تفگ : تسیک ، تراگدرورپ  دندیـسرپ  همطاف 
نب یلع  ترـسپ ! ترـسپ ! متفگ : نم  اذل  تسا . یلع  مدنزرف  دـیوگب  هکنیا  زا  درک  ایح  همطاف  تسیک ؟ تماما  دندیـسرپ : تسا . نم  ربمغیپ 

(92 .) تفریذپ وا  زا  زین  دنوادخ  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

ینس ملاع  کی  اب  یعیش  دنمشناد  هرظانم  - 75

ور ماشه  هب  ماما  دـندوب ، ترـضح  نآ  رـضحم  رد  ماشه  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاـش  زا  یهورگ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم گرزب  یلیخ  ار  امش  نم  موش  تیادف  ماشه : نک ! نایب  ام  يارب  هدش  عقاو  ( 93  ) دیبع نب  رمع و  وت و  نیب  هک  يا  هرظانم  دومرف : درک و 

روتـسد ام  تقو  ره  ماما : درادـن ! ار  نتفگ  نخـس  ناوت  امـش  رـضحم  رد  منابز  اریز  منک ، یم  ایح  امـش  روضح  رد  نتفگ  نخـس  زا  مناد و 
نوماریپ دنیـشن و  یم  شنادرگاش  اب  هرـصب  دجـسم  رد  اهزور  دـیبع  نبورمع  هک  دـنداد  عـالطا  نم  هب  ماـشه : دـینک . تعاـطا  امـش  میداد 

. دوب نیگنـس  یلیخ  نم  يارب  ربخ  نیا  دناد .) یم  ساسا  یب  تماما  هلأسم  رد  ار  هعیـش  هدیقع  دنک و  یم  وگتفگ  ثحب و  يربهر  تماما و  )
هورگ هتـسشن و  دجـسم  رد  دـیبع  نبورمع  مدـید  متفر . دجـسم  هب  مدـش و  هرـصب  دراو  هعمج  زور  هدرک ، تکرح  هفوـک  زا  تهج  نیا  هـب 

نارـضاح نایم  تیعمج  رخآ  رد  مه  نم  تفگ . یم  خـساپ  مه  وا  دـندرک و  یم  ییاهـشسرپ  وا  زا  دـندوب و  هدز  هقلح  وا  درگادرگ  يدایز 
: تفگ ورمع  منک ؟ یلاوس  امش  زا  یهد  یم  هزاجا  ایآ  متسه ، یبیرغ  درم  نم  دنمشناد ! درم  يا  متفگ : هدرک ، ورمع  هب  ور  هاگنآ  متـسشن .
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مـشچ هک  ینیب  یمن  رگم  ینک ، یم  حرطم  تسا  یـشسرپ  هچ  نیا  تفگ : يراد ؟ مشچ  امـش  اـیآ  متفگ : سرپب . یهاوخ  یم  هچ  ره  يرآ !
هچ ره  یلو  تسا  هناقمحا  هدیاف و  یب  وت  ياهشسرپ  هچرگ  تفگ : تسا ؟ عون  نیمه  زا  نم  ياهـشسرپ  متفگ  یـسرپ ؟ یم  ارچ  رگید  مراد 

عون گنر و  منیب و  یم  ار  اه  یندید  ینک - ؟ یم  راک  هچ  مشچ  اب  يرآ - ! تفگ : يراد ؟ مشچ  امـش  ایآ  متفگ : سرپب ! دهاوخ  یم  تلد 
زیمت ار  دب  بوخ و  يوب  هدرک و  مامـشتسا  ار  اهوب  نآ  اب  ینک - ؟ یم  هچ  نآ  اب  يرآ - ! يراد - ؟ ینیب  ایآ  مهد - . یم  صیخـشت  ار  اهنآ 

. - مهد یم  صیخـشت  ار  اهاذـغ  معط  منز ، یم  فرح  نآ  اب  یهد - ؟ یم  ماجنا  يراک  هچ  نآ  اب  يرآ - ! يراد - ؟ مه  ناـبز  مهد - . یم 
؟ يراد مه  تسد  ایآ  مهد - . یم  زیمت  رگیدکی  زا  مونـش و  یم  ار  اهادـص  نآ  اب  ینک - ؟ یم  هچ  نآ  اب  يرآ - ؟ يراد - ؟ مه  شوگ  ایآ 
؟ يرب یم  یعفن  هچ  بلق  اب  يرآ - ! يراد - ؟ مه  تاکاردا ) زکرم   ) بلق ایآ  منک - . یم  راک  تسد  اـب  ینک - ؟ یم  هچ  نآ  اـب  يرآ - ! - 

یب بلق  زا  اضعا  ایآ  دزاس - . یم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  اطخ  هابتـشا و  بلق  دوش ، هابتـشا  اطخ و  راـچد  نم  رگید  حراوج  اـضعا و  هچناـنچ  - 
یم ای  دیوب  یم  هچنآ  رد  هاگره  ندب  اضعا  دنراد - ؟ بلق  هب  يزاین  هچ  دنشاب ، ملاس  حیحص و  ندب  اضعا  رگا  زگره - . هن ، تسین - ؟ زاین 

نیقی هدش  فرطرب  ناشدـیدرت  ات  دـننک  یم  هعجارم  تاکاردا ) زکرم   ) بلق هب  اروف  دـننک  دـیدرت  کش و  دـشچ ، یم  ای  دونـش  یم  ای  دـنیب 
يارب دـنوادخ  هک  یماگنه  ملاع ! درم  يا  يرآ - ! تسا - . هداد  رارق  دـیدرت  کش و  عفر  يارب  ار  بلق  دـنوادخ  نیاربانب  دـننک - . لصاح 

فرطرب نانآ  زا  ار  دـیدرت  دـهد و  صیخـشت  لطاب  زا  ار  حیحـص  ات  هداد  رارق  بلق  مان  هب  يربهر  وت ، نت  کچوک  روشک  روما  هرادا  میظنت 
تریح کش  رد  ات  دراذگب ، او  ربهر  نودب  ار  دوخ  ناگدنب  همه  نآ  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سپ  نابرهم  يادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دزاس ،

ماشه دنوش ؟! هدیشک  يدوبان  فارحنا و  هب  هجیتن  رد  دننک و  هعجارم  وا  هب  فلتخم  دراوم  رد  ات  دهدن  رارق  ییامنهار  ماما و  دنرب و  رـس  هب 
نب ماشه  وت  تفگ : درک و  نم  هب  يور  لمأت  یتدم  زا  سپ  دیوگب . یخـساپ  تسناوتن  رگید  دش  تکاس  ورمع )  ) تقو نیا  رد  دـیوگ : یم 

. هن ماشه : يا ؟ هدوبن  سامت  رد  يا و  هتـسشنن  وا  اب  ایآ  ورمع : هدوب ). زیمآ  تحلـصم  غورد  اـی  هیروت  باوج  نیا  . ) هن متفگ : یتسه ؟ مکح 
زا هعیـش و  نم  دیمهف  هک  یماگنه  ماشه : یتسه . ماشه  نامه  وت  سپ  ورمع : متـسه . هفوک  لها  زا  ماشه : یتسه ؟ اجک  لها  وت  سپ  ورمع :

. دزن یفرح  مدوب  ناکم  نآ  رد  نم  ات  دـیناشن و  دوخ  ياـج  رد  دیـشک و  شوغآ  هب  ارم  تساوخرب و  اـج  زا  متـسه  قداـص  ماـما  نادرگاـش 
؟ يا هتخومآ  یـسک  هچ  زا  ار  هرظانم  زرط  نیا  ماشه ! دومرف : دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیـسر  اـجنیا  هب  ماـشه  نخـس  هک  هاـگنآ 
! ادخ هب  مسق  یسوم : میهاربا و  فحـص  یف  بوتکم  هللا  اذه و  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  مدرک . نایب  مدوب  هتفرگ  دای  امـش  زا  هچنآ  ماشه :

(94 . ) تسا هدش  هتشون  یسوم  میهاربا و  فحص  رد  وت  هرظانم  زرط  نیا 

شوهیب ناوج  یسراف و  ناملس  - 76

هداتفا و نیمز  يور  شوه  یب  هک  دید  ار  یناوج  تشذگ ، یم  نارگنهآ  رازاب  زا  هفوک  رد  یـسراف  ناملـس  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! دناوخب وا  شوگ  هب  ییاعد  هدمآ  ناوج  نیلاب  رب  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  هدیـسر  ناملـس  تمدـخ  مدرم  دـنا . هدـش  عمج  شفارطا  هب  مدرم 

نم دننک  یم  روصت  مدرم  نیا  ناملس ! ای  تفگ : درک و  دنلب  ار  شرس  دمآ و  لاح  هب  دید  ار  وا  ناوج  دمآ ، ناوج  دزن  ناملـس  هک  یماگنه 
رب نینهآ  ياه  شکچ  نارگنهآ  مدـید  متـشذگ ، یم  رازاب  زا  نم  تسین ، نینچ  یلو  ما ، هداتفا  لاـح  نیا  هب  مراد و  یبصع )  ) عرـص ضرم 

نهآ زا  ییاه  شکچ  منهج  لها  رـس  يالاب  دیدح :) نم  عماقم  مهل  و  : ) دیامرف یم  هک  مداتفا  دـنوادخ  هدومرف  دای  هب  دـنبوک ، یم  نادـنس 
ياج شلد  رد  يو  تبحم  هدش و  دنم  هقالع  ناوج  نآ  هب  ناملـس  داد . يور  نم  هب  تلاح  نیا  تفر و  مرـس  زا  لقع  ادـخ  سرت  زا  تسه .

وا نیلاب  هب  ناملـس  دوب ، ندنک  ناج  لاح  رد  دش ، ضیرم  ناوج  ات  دـندوب  رگیدـکی  رانک  رد  هشیمه  و  داد . رارق  دوخ  رادرب  ار  وا  تفرگ و 
کلم زا  نک ! ینابرهم  ارادـم و  مردارب  اب  توملا ! کلم  يا  تفگ : درک و  باطخ  توملا  کلم  هب  هاـگنآ  تسـشن . شرـس  يـالاب  دـمآ و 

(95 .) متسه قیفر  نابرهم و  نمؤم  دارفا  همه  هب  تبسن  نم  ناملس ! يا  هک  دمآ  باوج  توملا 
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! نکن يدب  نتشیوخ  رب  - 77

یلو تسا  رت  هدرتسگ  ملع  هنماد  تفگ : باوج  رد  رذاـبا  زوماـیب ! ملع  زا  يزیچ  نم  هب  تشون : رذاـبا  هب  یـصخش  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یـسک دیا  هدید  نونکات  ایآ  ییامرف  یم  هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  تفگ : درم  يراد . یم  شتـسود  هک  سک  رب  نکن  يدـب  یناوت  یم  رگا 

نتشیوخ رب  ینک  یم  هانگ  هک  یماگنه  تسا . رت  بوبحم  زیچ  همه  زا  وت  يارب  تناج  يرآ ! داد : خساپ  رذابا  دنک ؟ يدب  شبوبحم  قح  رد 
(96 .) يا هدرک  يدب 

! شزرا یب  دربن  - 78

یم تبحـص  شکین  ياهراک  زا  دـمآ و  یم  نایم  هب  وا  زا  ینخـس  تقو  ره  ناـمزق )  ) ماـن هب  دوب  يدرم  هنیدـم  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
اب دربن ، نادـیم  رد  نامزق  دـمآ ، شیپ  دـحا  گـنج  هک  یماـگنه  تسا . منهج  شتآ  لـها  وا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش ،

( رفظ ینب   ) ياه هناخ  هب  ار  وا  ناهارمه  تشادرب ، نیگنـس  ياهمخز  ماجنارـس  تشک . ار  راـفک  زا  يدادـعت  ییاـهنت  هب  دـیگنج و  تماـهش 
یم ماجنا  درک ، هدارا  هک  ار  هچنآ  ره  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دـنتفگ . ار  نامزق  يارجام  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یـضعب  دـندرب .

شـشوک و تخـس  ادخ  هار  رد  زورما ، اریز  داب ! هدژم  وت  رب  تشهب  دنتفگ : یم  وا  هب  دندوب و  وا  رتسب  رانک  رد  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دهد .
مگنج يراکادف و  دنگوس ، ادخ  هب  تسیچ ؟ يارب  تشهب  هدژم  تفگ : باوج  رد  نامزق  یتخادنا . رطخ  هب  ار  نتشیوخ  يدرک و  يراکادف 

هب ار  وا  ندب ، ياهمخز  یتقو  مدـش . یمن  رـضاح  گنج  هب  زگره  دوبن  لیماف  هلیبق و  عوضوم  رگا  دوب ، ملیماف  هلیبق و  زا  عافد  رطاخ  هب  اهنت 
نایاپ دوخ  یگدنز  هب  هدرک  یـشکدوخ  هلیـسو  نیدب  دیرب ، ار  دوخ  ندب  زا  یگر  نآ  اب  دیـشک و  نوریب  نادریت  زا  يریت  داد ، جـنر  تدـش 

(97 .) داد

دیوگ یم  نخس  هدیرب  ياپ  تسد و  يدرم  - 79

يا دومرف : نم  هب  نینمؤـملا  ریما  تفگ : مردـپ  دـیوگ : یم  نینمؤـملا ) ریما  صاـخ  هباحـص   ) يرجه دیـشر  رتـخد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ضرع دربب ؟ ار  وت  نابز  اهاپ و  اهتـسد ، هدرک و  ریگتـسد  ار  وت  هراکدـب ، نز  رـسپ  هک  هاـگنآ  درک ، یهاوخ  لـمحت  ربص و  هنوگچ  دیـشر !

اب ترخآ  ایند و  رد  وت  يرآ ! دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یهلا  تمحر  هب  ندیـسر  تشهب و  هب  نتفر  راک  نیا  تبقاع  ایآ  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرک :
دایز دنزرف  دزن  هب  مردپ  دمآ . مردـپ  یپ  زا  دایز  نب  هللادـیبع  رومأم  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دـنچ  دـیوگ : یم  دیـشر  رتخد  یتسه . نم 

یم هنوگچ  هک  تسا  هداد  ربخ  وت  هب  یلع  تفگ : سپس  تفریذپن . مردپ  دیوج . يربت  نینمؤملا  ریما  زا  درک  روبجم  ار  وا  دایز  نبا  و  تفر .
، اه تسد  وت  تفریذپ و  مهاوخن  نم  ینک و  یم  توعد  وا  زا  تئارب  هب  ارم  وت  هک  تسا  هدومرف  نینمؤملا  ریما  متسود  تفگ : مردپ  يریم ؟

شیاهاپ اهتسد و  داد  روتسد  هاگنآ  درک ! مهاوخ  راکـشآ  ار  وا  غورد  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  درک . یهاوخ  عطق  ارم  نابز  اهاپ و 
؟ یتحاران یلیخ  تیاهاپ  اهتـسد و  عطق  زا  ناج ! ردـپ  متفگ : دـنداد ، تکرح  لزنم  يوسب  ار  وا  سپـس  دـندرک  اهر  ار  شنابز  دـندیرب و  ار 

هتفرگ ار  شرود  مدرم  هک  یلاح  رد  دندروآ  نوریب  رـصق  زا  ار  مردپ  هک  یماگنه  منک . یم  درد  ساسحا  یکدـنا  طقف  مرتخد ! هن ، تفگ :
نانمؤمریما مرورـس  زا  هک  دش -  دهاوخ  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  ییاهدادـیور  هدـنیآ و  ثداوح  زا  ات  دـیروایب  ملق  ذـغاک و  تفگ : دـندوب 

نابز داتسرف  ار  یسک  تفای ، یهاگآ  نایرج  نیا  زا  دایز  نبا  درک . وگزاب  ار  هدنیآ  ثداوح  زا  یتمسق  هاگنآ  مهد . ربخ  ار  امش  ما -  هدینش 
(98 .) تسویپ يدنوادخ  تمحر  هب  بش  نامه  رد  دندیرب و  زین  ار  وا 

هکئالملا لیسغ  هلظنح ، - 80
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رسپ هللادبع  رتخد  اب  وا  یسورع  همدقم  دحا  گنج  هناتـسآ  رد  جرزخ . هلیبق  زا  هلظنح  مان  هب  دوب  یناوج  هنیدم  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ار بش  نامه  هلظنح  دنیامن ، تکرح  دحا  يوس  هب  هنیدم  زا  گنج ، يارب  ناناملسم  داد  روتسد  ادخ  لوسر  هک  یبش  دوب . هدش  عورش  یبُا 

هلظنح داد . هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ددرگ . قحلم  مالسا  هاپس  هب  شیادرف  دهد و  ماجنا  ار  یـسورع  مسارم  تفرگ  هزاجا  ربمایپ  زا 
يارب ار  ناشیا  دومن و  رـضاح  ار  اهنز  زا  رفن  راهچ  سورع ) هزات   ) همجن دـش . هدامآ  گنج  يارب  بنج  لاح  رد  فافز ، لمع  ماجنا  زا  سپ 

زا يرد  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ : خـساپ  رد  یتفرگ ؟ دـهاش  ار  اهنز  ارچ  دندیـسرپ : همجن  زا  اهنز  تفرگ . دـهاش  ییوشانز  لـمع  عوقو 
نیا دش -  دهاوخ  دیهش  هلظنح  هک  مدیمهف  نم  دش  لصتم  مه  هب  نامـسآ  هرابود  دیدرگ ، لخاد  نامـسآ  هب  نآ  زا  هلظنح  دش  زاب  نامـسآ 

. دناوخ ممیت  اب  ار  حبـص  زامن  دناسر و  هللا  لوسر  هب  ار  دوخ  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هلظنح  مریگن - -  رارق  تمهت  دروم  ادعب  ات  مدرک  ار  راک 
ار وا  بسا  هلمح  کی  اب  هلظنح  تسا . هدروآ  نالوج  هب  رکشل  ود  نایم  ار  شبـسا  هک  دید  ار  نایفـسوبا  هاگان  دش ، دربن  نادیم  دراو  هاگنآ 

رارف هب  ور  دـش  اپ  سپـس  تساوخ . کمک  دوخ  تاـجن  يارب  شیرق  زا  دز و  داـیرف  داـتفا ، نیمز  هب  نوگنرـس  بسا  زا  نایفـسوبا  درک ، یپ 
: دومرف ربمایپ  دیـسر . تداهـش  هب  دـیگنج و  وا  اب  هلظنح  دـمآ  وا  گنج  هب  رافک  زا  يدرم  هک  دوب  وا  بیقعت  رد  نانچمه  هلظنح  تشاذـگ .

لیـسغ هلظنح  ار  وا  سپ  نآ  زا  دننک ، یم  وشتـسش  هرقن  زا  یفرظ  رد  دیفـس  ربا  ناراب  اب  نامـسآ  نیمز و  نیب  ار  هلظنح  مدـید  ار  ناگتـشرف 
(99 .) دندیمان یم  هکئالملا 

تفر هزین  زارف  هب  مالسا  رد  هک  يرس  نیلوا  - 81

. دینک یم  مگ  ار  هار  تعاس  نالف  بش و  نالف  رد  دومرف : نانآ  هب  داتسرف و  گنج  يارب  ار  یهاپـس  مالـسا  ربمایپ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
، دشاب یم  شنادنفسوگ  نایم  رد  هک  دینیب  یم  ار  یـصخش  دیتفر ، پچ  فرط  یتقو  دیورب ! پچ  تمـس  هب  دیدرک  مگ  ار  هار  هک  یماگنه 

امـش زا  دـشک و  یم  يدنفـسوگ  وا  داد . مهاوخن  ناـشن  امـش  هب  ار  هار  دـیوشن  نم  ناـمهم  اـت  تفگ : دـهاوخ  وا  دیـسرپب ، ناـشیا  زا  ار  هار 
رکـشل ما . هدرک  روهظ  هنیدـم  رد  نم  دـییوگب  دـیناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  امـش  دـهد . یم  ناشن  امـش  هب  ار  هار  هاـگنآ  دـنک ، یم  ییاریذـپ 

زا سپ  يو  دـندش . هجاوم  قمح  نبورمع  اـب  دـنتفر  پچ  فرط  هب  دـندرک ، مگ  ار  هار  دوـب  هدوـمرف  ربـمغیپ  هک  بش  ناـمه  درک . تکرح 
نبورمع دننک  تکرح  دنتساوخ  هک  یتقو  دنناسرب . ناشیا  هب  ار  ادخ  لوسر  مالس  دندرک  شومارف  یلو  داد  ناشن  ار  هار  رکـشل  زا  ییاریذپ 

دومن تکرح  هنیدم  يوس  هب  هدژم  نیا  ندینش  زا  سپ  قمح  نبرمع  يرآ ! دنتفگ  تسا ؟ هدرک  روهظ  هنیدم  رد  يربمغیپ  ایآ  دیـسرپ  قمح 
هک یماگنه  درگرب ! دوخ  نطو  هب  دومرف  وا  هب  ترـضح  دوب  هدنام  ربمغیپ  روضح  رد  یتدم  دش . ناملـسم  دـناسر و  ربمایپ  رـضحم  ار  دوخ 

تمدخ هب  زین  ورمع  دمآ  هفوک  هب  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  تشگزاب . دوخ  نطو  هب  قمح  نبرمع  ورب ! وا  دزن  دش  هفیلخ  بلاط  یبا  نب  یلع 
هناخ نآ  دومرف : يرآ ! تفگ : ورمع  يراد ؟ هناخ  دومرف : قمح  نبرمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دنام . ماما  روضح  رد  دیسر و  ترـضح 
یلو دوب ، دـنهاوخ  وت  نتـشک  میمـصت  رد  رگمتـس  نایاورنامرف  متفر  امـش  نایم  زا  هک  یماگنه  اریز  رخب ! هناخ  دزا  هلیبق  نایم  شورفب و  ار 

يریگ نیمز  درم  هب  هار  نیب  رد  تفر ، یهاوخ  لصوم  يوس  هب  هفوک  زا  وت  دنشکب ، ار  وت  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  تیامح  وت  زا  دزا  هلیبق 
ار دوخ  عضو  امش  دنک  یم  یـسرپ  لاوحا  وت  زا  سپـس  دهد . یم  بآ  وت  هب  يو  یهاوخ  یم  بآ  ینیـشن و  یم  وا  رانک  رد  يروخ ، یم  رب 
ار وا  ياپ  دنوادخ  لامب ! تسد  يو  ياهنار  هب  هاگنآ  دش . دـهاوخ  ناملـسم  وا  نک ! توعد  مالـسا  نید  هب  ار  وا  هدـب و  حیـضوت  يو  يارب 

یم بلط  بآ  مه  وا  زا  يروخ ، یم  رب  يروک  درم  هب  يدرک  یط  هک  هار  يرادـقم  دوـش . یم  وـت  هارمه  دزیخ و  یمرب  داد و  دـهاوخ  اـفش 
هب ار  تناتسد  دش ، ناملسم  هک  نآ  زا  سپ  نک ! توعد  مالسا  هب  ار  وا  وگب و  زین  ناشیا  هب  ار  دوخ  لاح  وت  داد ، دهاوخ  بآ  وت  هب  وا  ینک 
يا هدع  دننک . یم  نفد  ار  وت  ندب  قیفر ، ود  نیا  دوش و  یم  هارمه  وت  اب  زین  وا  داد و  دهاوخ  افش  دنوادخ  ار  شنامشچ  شکب ! وا  نامـشچ 

بـسا زا  يدـید  ار  ناراوس  هک  یماگنه  دنـسر . یم  وت  هب  لـصوم  هعلق  یکیدزن  رد  دومن و  دـنهاوخ  بیقعت  ار  وت  يریگتـسد ، يارب  راوس 
سپ دش . دنهاوخ  کیرـش  وت  نوخ  نتخیر  رد  سنا  نج و  ناراکدب  اریز  تسا . اهدودـح  نآ  رد  هک  يوش  یم  راغ  نآ  لخاد  هدـش  هدایپ 

دلج 4 راونالاراحب  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 43 

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


دنناسرب تداهش  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  قمح  نبورمع  دنتساوخ  هیواعم  نیرومأم  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  نآ  زا 
هب هک  یتـقو  درک . لـمع  ماـما  تاروتـسد  همه  هب  ورمع  دـمآ . شیپ  دوب ، هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  ره  دوـمن  رارف  لـصوم  هب  هفوـک  زا 

: دنتفگ ناشیا  دیهد . عالطا  نم  هب  دـیدید  يزیچ  رگا  دـینک ! هاگن  هفوک  فرط  هب  تفگ : شهارمه  ود  نآ  هب  دیـسر ، لصوم  هعلق  کیدزن 
! تشک دز و  شین  ار  وا  دمآ و  یهایس  رام  ناهگان  دش  راغ  لخاد  دومن و  اهر  ار  شبسا  دش ، هدایپ  ورمع  دنیآ . یم  هک  مینیب  یم  یناراوس 

نایم رد  ار  شدسج  هاگان  دندش ، يو  يوجتـسج  لوغـشم  تسوا . لام  بسا  نیا  دـنتفگ : دـندید . ار  بسا  دندیـسر ، ناراوس  هک  یماگنه 
هدومن ادج  شرکیپ  زا  ار  يو  كرابم  رـس  تبقاع  دش . یم  ادج  مه  زا  دندز  یم  تسد  هک  شیاضعا  زا  وضع  ره  هب  یلو  دندرک ، ادیپ  راغ 

(100 .) تفر هزین  زارف  رب  مالسا  رد  هک  دوب  يرس  نیلوا  نیا  دندز . هزین  يالاب  ار  يو  سدقم  رس  داد  روتسد  هیواعم  دندروآ ! هیواعم  دزن  و 

هناوید دنمشناد  - 82

. مدوب رفسمه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  صلخم  نایعیش  زا  یفعج ، دیزی  رسپ  رباج  اب  نم  دیوگ : یم  ریـشب  رـسپ  نامعن  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تکرح هفوک  يوس  هب  هنیدم  زا  تشگرب . لاحشوخ  درک و  رادید  ترـضح  نآ  اب  دش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  هنیدم  رد 

ادیپ نوگمدنگ  دق  دـنلب  يدرم  مینک ، تکرح  میتساوخ  هک  نیمه  میدـناوخ ، ار  رهظ  زامن  اههاگلزنم  زا  یکی  رد  دوب . هعمج  زور  میدرک .
ار همان  رباج  دوب . رت  زونه  دوب  هدز  نآ  رب  هک  یلگ  رهم  دوب و  هتـشون  رباـج  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  تشاد  تسد  رد  يا  هماـن  دـش و 

ماما زا  نونکا  مه  داد : خساپ  يدش ؟ صخرم  رقاب  ماما  مرورـس  رـضحم  زا  تقو  هچ  دیـسرپ : تشاذگ و  شناگدـید  رب  دیـسوب و  تفرگ و 
ار وا  رگید  دش و  نیگمغ  رایسب  دناوخ  ار  همان  نوچ  رباج  زامن . زا  دعب  تفگ : زامن ؟ زا  دعب  ای  رهظ  زامن  زا  شیپ  دیـسرپ : رباج  مدش . ادج 
، ناوختسا ددع  دنچ  هدمآ ، نوریب  هناخ  زا  مدید  متفر . رباج  رادید  هب  دش ، حبص  نوچ  میدش و  هفوک  دراو  ماگنه  بش  میدیدن . لاحشوخ 

يرادناتـسا رومأم و  نودب  تسا  يریما  روهمج ) نب  روصنم  : ) دـنز یم  دایرف  هدـش و  راوس  ین  کی  رب  هتخیوآ و  ندرگ  رب  دـنبولگ  دـننام 
نم و  تفگن ، ینخـس  نم  اب  یلو  مدرک ، وا  هب  یهاگن  مه  نم  درک و  نم  هب  یهاگن  رباج  دز . یم  اهفرح  هنوگ  نیا  زا  هدـش و  رانکرب  تسا 

اب اجنآ  رد  دـش و  هفوک  نادـیم  دراو  لاح  نآ  اب  رباج  دـندوب . هتفرگ  ار  وا  فارطا  داـیز  تیعمج  متـسیرگ . وا  لاـح  هب  اـما  مدزن  یفرح  زین 
نب ماشه  زا  يا  همان  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دنچ  هدش . هناوید  رباج  هدـش ، هناوید  رباج  دـنتفگ : یم  مدرم  تخادرپ . يزاب  هب  ناکدوک 

لاسرا هفیلخ  هب  ار  شرـس  دنزب و  ار  وا  ندرگ  هدرک  ادیپ  ار  رباج  دوب  هداد  روتـسد  هفوک  رادناتـسا  هب  هک  دیـسر  يوما ) هفیلخ   ) کلملادبع
نونکا سوسفا  یلو  دوب ، ثیدح  يوار  لضاف و  دنمشناد ، يدرم  دنتفگ : تسیک ؟ رباج  دیسرپ : سلجم  نارـضاح  زا  هفوک  رادناتـسا  دنک .

راوس رباج  دید  دمآ ، هفوک  نادیم  هب  دوخ  هفوک  رادناتـسا  دنک . یم  يزاب  ناکدوک  اب  هفوک  نادیم  رد  هدـش و  هراوس  ین  رب  تسا و  هناوید 
هدولآ يو  نوخ  هب  ار  متـسد  تشاد و  هگن  یناسنا  نینچ  نتـشک  زا  ارم  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ - : دنک . یم  يزاب  ناکدوک  اب  هدـش  ین  رب 

راـنکرب يرادناتـسا  ماـقم  زا  دوب  هداد  ربـخ  رومأـم ) نودـب  تسا  ریما  يا  هلمج  اـب   ) رباـج هک  روط  ناـمه  روصنم  دیـشکن  یلوط  تخاـسن .
. داد تاجن  یمتح  یگرم  زا  ار  دوخ  دنمشزرا  هباحص  مالسلا  هیلع  ماما  هنوگ  نیا  هب  و  ( 101 .) دش

تسد هب  شفک  هگنل  - 83

هچ ره  هک  يروط  هب  تشاد ، يوق  رایسب  يا  هظفاح  يرهف  رمعم  رـسپ  لیمج  مان  هب  دوب  يدرم  تیلهاج  نارود  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  رتهب  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  هک  متـسه  لقع ) ود   ) بلق ود  ياراد  نم  تفگ  یم  درک و  یم  ظفح  دینـش  یم 
زین رمعم  رسپ  لیمج  دندرک  رارف  مالسا  نانمشد  ردب  گنج  رد  دنتخانـش . یم  بلق  ود  بحاص  ار  وا  زین  شیرق  ناکرـشم  ور  نیا  زا  ممهف !

: تفگ دنک . یم  رارف  هتفرگ  تسد  هب  ار  شرگید  شفک  يو و  ياپ  رد  شـشفک  هگنل  کی  هک  دید  ار  وا  نایفـسوبا  درک . یم  رارف  نانآ  اب 
؟ اپ رد  يرگید  هگنل  يراد و  تسد  رد  ار  یشفک  هگنل  ارچ  سپ  نایفسوبا : درک . رارف  رکـشل  تفگ : لیمج  تسا ؟ ربخ  هچ  رمعم  رـسپ  يا 

دلج 4 راونالاراحب  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 44 

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


، راگزور ینوگرگد  رد  يرآ ! ( 102 .) تسا نم  ياپ  رد  هگنل  ود  ره  مدرک  یم  لاـیخ  متـشادن و  هجوت  دـمحم  سرت  زا  یتسار  هب  لـیمج :
-84 ددرگ . یم  راکشآ  ناسنا  تیصخش 

موصعم ماما  تشه  رضحم  رد  ییوناب 

شتسد رد  مدید ، رکـشل  نازات  شیپ  لحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : یم  ( 103  ) هیبلاو هباـبح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
ناگدنشورف يا  دومرف : یم  دز و  یم  ار  دنمارح ) هک   ) یفاط یهام  یهام و  رام  سلف و  یب  یهام  ناگدنشورف  نآ ، اب  دوب و  رـس  ود  هنایزات 

ترـضح دـننایک ؟ ناورم  ینب  رکـشل  نینمؤملا  ریما  اـی  درک : ضرع  فنحا  نب  تارف  ناورم ! ینب  رکـشل  لیئارـسا و  ینب  ياـه  هدـش  خـسم 
نایب شوخ  ار  يا  هدنیوگ  نم  دیوگ : یم  هبابح  دنداد . یم  بات  ار  ناشیاهلیبس  دندیشارت و  یم  ار  دوخ  ياهشیر  هک  دندوب  یمدرم  دومرف :
ادـخ نینمؤملا ! ریما  اـی  مدرک : ضرع  تسـشن . هفوک  دجـسم  نمیـشن  لـحم  رد  اـت  متفر  شلاـبند  هب  مدوـب ، هدـیدن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رت 
گنس نم  روایب ! ار  نآ  دومرف : و  درک -  هراشا  یکچوک  گنس  هب  خساپ -  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسیچ ؟ تماما  هناشن  دنک ! تتمحر 

لثم تسناوت  درک و  تماما  ياعدا  یـسک  ره  هبابح ! يا  دومرف : سپـس  دز ، رهم  نآ  هب  دوخ  رتشگنا  اب  ماما  مداد ، ترـضح  هب  ار  کـچوک 
وا زا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هک  تسا  یـسک  ماما  زین  دـشاب و  یم  بجاو  وا  زا  تعاطا  تسا و  ماـما  وا  هک  نادـب  دـنز ، رهم  ار  گنـس  نیا  نم 
هک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  دیسر ، تداهش  هب  ترـضح  تشذگ  یتدم  متفر . نینمؤملا  ریما  رـضحم  زا  دیوگ : یم  هبابح  ددرگن . ناهنپ 

: مدرک ضرع  هیبلاو ! هباـبح  يا  دومرف : دـید ، ارم  هک  یماـگنه  متفر . دـندرک ، یم  لاؤس  وا  زا  مدرم  دوب و  هتـسشن  نینمؤملا  ریما  دنـسم  رد 
ریما هک  نانچمه  دز  رهم  نآ  اب  دوخ  رتشگنا  اب  مداد  ترضح  هب  ار  کچوک  گنس  نآ  نم  روایب ! يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : مرورـس ! یلب ،
دزن ارم  مدیـسر  دوب -  هنیدـم  رد  ادـخ  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  نسح ، ماما  زا  سپ  دوب . هدز  رهم  نینمؤملا 

ار تماما  لیلد  ایآ  تسا . دوجوم  یهاوخ  یم  وت  هک  ار  هچنآ  تماـما ، لـیلد  ناـیم  رد  دومرف : تفگ و  دـمآ  شوخ  نم  هب  تساوخ و  دوخ 
نآ رب  ار  دوخ  رهم  ماما  مداد  ترـضح  هب  ار  گنـس  نآ  نم  رواـیب ! يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : نم ! رورـس  یلب ، مدرک : ضرع  یهاوخ ؟ یم 

فعض و مدوب  هدش  ریپ  نانچ  نآ  مدیسر . نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  تسب . شقن  گنـس  نآ  رد  رهم  دز و 
هدوب و دوجـس  عوکر و  لاح  رد  مدـید  ار  ماما  متـسناد ، یم  لاس  هدزیـس  دـص و  ار  دوخ  تقو  نآ  نم  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ممادـنا  یناوتاـن 

تقو نیا  رد  مدش . دیماان  تماما ، هناشن  تفایرد  زا  متشادن -  ار  ندنام  اجنآ  ناوت  مه  نم  درادن ، هجوت  نم  هب  و  تسا - . تدابع  لوغـشم 
. درک مامت  ار  زامن  ماما  مدـش  رظتنم  تشگرب . نم  یناوج  ترـضح  نآ  هراشا  ضحم  هب  درک  هراشا  نم  هب  دوخ  هبابـس  تشگنا  اب  ترـضح 

هتشذگ . ) هن هدنیآ  هب  تبسن  اما  يرآ ، هتشذگ  هب  تبسن  دومرف : تسا ؟ هدنام  یقاب  ردقچ  هتشذگ و  ردقچ  ایند  زا  نم ! رورس  مدرک : ضرع 
دوخ هارمه  هچنآ  دومرف : هاگنآ  دـناد .) یم  ادـخ  ار  نآ  تسین ، هاگآ  یـسک  ار  هدـنام  یقاب  یلو  میهاـگآ ، نآ  هب  درک ، مولعم  ناوت  یم  ار 

. دز رهم  گنس  نآ  رب  زین  وا  متفر ، رقاب  ماما  رضحم  سپس  دز . رهم  زین  ترضح  نآ  مداد  داجس  ماما  هب  ار  کچوک  گنس  نم  روایب ! يراد 
مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  هب  ار  گنـس  نآ  زا  سپ  دز . رهم  گنـس  نآ  رب  زین  ترـضح  نآ  مدیـسر  قداص  ماما  تمدـخ  نآ  زا  دـعب 

هیبلاو هبابح  دز . رهم  ار  کچوک  گنس  نامه  زین  ترضح  نآ  متفر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  سپـس  درک . رهم  زین  وا  مدومن . میدقت 
(104 .) دومن عادو  ار  ایند  راد  نس 236  رد  درک و  یگدنز  هام  هن  نآ ، زا  سپ 

یباوج رضاح  - 85

. دوب هیواعم  راـنک  رد  زین  صاـع  نبورمع  دـش و  دراو  هیواـعم  سلجم  هب  مالـسلا ) هیلع  یلع  ردارب   ) لـیقع يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
: تفگ هیواعم  درک . مالـس  دورو  زا  سپ  لیقع  مروآ . یم  هدـنخ  هب  ار  وت  لـیقع  ندرک  هرخـسم  اـب  نونکا  تفگ : صاـع  ورمع  هب  هیواـعم 

لبح اهدیج  یف  بطحلا  ۀلامح   ) شا همع  هک  یسک  رب  نیرفآ  تفگ : خساپ  رد  لیقع  تسا . بهلوبا  شیومع  هک  یسک  يا  يدمآ ، شوخ 
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راب دـشن و  تکاس  هیواعم  دوب . هیواعم  همع  لیمج ) ما   ) وا نز  لـیقع و  يومع  بهلوبا  نوچ  دـندوب ، هتفگ  تسار  ود  ره  تسا . دـسم ) نم 
ار تپچ  فرط  یتفر ، منهج  هب  یتـقو  تفگ : باوج  رد  لـیقع  تساـجک ؟ رد  نونکا  وا  ینک ؟ یم  رکف  هچ  تیومع  هراـبرد  تفگ : رگید 
ای تسا ، رتهب  رهوش  منهج  شتآ  نایم  رد  ایآ  نیبب  تقو  نآ  هداـتفا ، بطحلا  ۀـلامح  تا  همع  يور  هک  دـید  یهاوخ  ار  بهلوبا  نک ! هاـگن 

(105 .) دنتسه دب  ناش  ود  ره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هیواعم  شنز ؟

عاجش ردام  زا  عاجش  دنزرف  - 86

هدش داهنشیپ  میارب  يزینک  يرآ ! تفگ : لیقع  منک ؟ هدروآ  رب  نم  يراد ، یتجاح  تفگ : لیقع  هب  هیواعم  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
يزینک ارچ  یتسه ، انیبان  هک  وت  لیقع  تفگ : حازم  هار  زا  هیواعم  نک ! يرادیرخ  میارب  ار  وا  دشورف ، یمن  رانید  لهچ  زا  رتمک  شبحاص  و 
يزینک تسا  نیا  فدـه  تفگ : لیقع  یتسه ؟ انیبان  وت  نوچ  تسا ، یفاک  هرقن )  ) مهرد لهچ  هب  يزینک  يرخ ، یم  ـالط )  ) راـنید لـهچ  هب 
سپـس منک . یم  یخوش  تفگ : دیدنخ و  هیواعم  دنزب . ار  تندرگ  يدروآ  بضغ  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هک  دـیازب  يدـنزرف  هک  مرخب  قیال 

، دوب هتفر  ایند  زا  لیقع  شردـپ  هک  تشاد  لاس  ملسم 18  دمآ . ایند  هب  ملسم  ترضح  نآ ، زا  دندیرخ و  شیارب  ار  زینک  نامه  داد  روتـسد 
نم زا  ما  هدـیرخ  هک  تمیق  نامه  هب  ار  نیمز  نآ  امـش  ملیاـم  ما ، هداد  رازه  دـص  غلبم  مراد ، نیمز  هنیدـم  رد  نم  تفگ : هیواـعم  هب  يزور 
وت هیواعم ! تشون : هیواعم  هب  يا  همان  یط  دـش . ربخاب  هیـضق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  داد . ار  شلوپ  دـیرخ و  ار  نیمز  هیواـعم  يرخب !

! هدب سپ  ار  نیمز  ریگب و  ار  تلوپ  دش . یهاوخن  نآ  کلام  زگره  هک  يا  هدـیرخ  وا  زا  ینیمز  يا ، هدز  لوگ  ار  ملـسم )  ) مشاه ینب  ناوج 
ینیمز امـش  تسا ، وت  لام  نیمز  هدـب و  ار  ام  لوپ  کنیا  تفگ : سپـس  دـناوخ ، وا  يارب  نیـسح  ماما  هماـن  درک . راـضحا  ار  ملـسم  هیواـعم 

هدنخ زا  هیواعم  مهد . یمن  ار  لوپ  یلو  منک ، یم  ادج  ندب  زا  ار  ترس  هیواعم ! يا  تفگ : خساپ  رد  ملسم  هدوبن . وت  کلم  هک  يا  هتخورف 
هک یماگنه  تردپ  هک  تسا  ینخس  نامه  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هاگنآ  دیبوک . نیمز  هب  ار  شیاهاپ  هدنخ  تدش  زا  داتفا و  تشپ  هب 

مداد و سپ  ار  نیمز  نم  هک  تشاد  راهظا  تشون و  ار  نیـسح  ماـما  هماـن  باوج  نآ  زا  سپ  تفگ . نم  هب  مدـیرخ  یم  شیارب  ار  ترداـم 
(106 .) میراد یم  زاب  تشز  راک  زا  طقف  ار  امش  ام  نایفسوبا  نادنزرف  يا  دومرف : نیسح  ماما  مدیشخب . زین  ار  شلوپ  غلبم 

عاجش نادرم  نینچ  رب  نیرفآ  - 87

هـشیمه دـیگنج و  یم  گرزب  ياهگنج  نادـیم  رد  دوب . یـسابع ) هفیلخ   ) مصتعم كرت  نامالغ  زا  اغب  نب  یـسوم  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یم شنزرس  راک  نیا  رب  ار  وا  یضعب  دیـشوپ . یمن  یگنج  سابل  دوخ  ندب  ظفح  يارب  تقو  چیه  دمآ و  یم  نوریب  گنج  هنحـص  زا  ملاس 
هدع اب  ار  یمارگ  ربمغیپ  یبش  تفگ : خساپ  رد  دنک ؟ یم  تکرش  گنج  رد  یمزر  سابل  نودب  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  تقو  کی  دندرک .

. دش باجتسم  شیاعد  درک و  اعد  وت  يارب  وا  يدرک  یکین  نم  ياهتما  زا  یکی  هرابرد  اغب ! دومرف : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  شنارای  زا  يا 
یلـص ربمایپ  دوش . ینالوط  مرمع  هاوخب  ادخ  زا  مدرک : ضرع  يداد . تاجن  ناگدنرد  زا  ار  وا  هک  یـسک  نامه  دومرف : درم ؟ مادک  متفگ :
منابز هب  لاح  نآ  رد  زادنا ! ریخأت  هب  ار  وا  لجا  نک و  ینالوط  ار  شرمع  ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا 
ربمایپ دـشاب . ظوفحم  زین  تاـفآ  زا  تفگ : دوب ، شراـنک  رد  يدرم  لاـس . جـنپ  دون و  يرآ ، دومرف : لاـس ؟ جـنپ  دون و  مدرک : ضرع  دـمآ 

رد مدش  رادیب  باوخ  زا  مبلاط . یبا  نب  یلع  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امش  مدیـسرپ : صخـش  نآ  زا  نم  دشاب . ظوفحم  تافآ  زا  يرآ ، دومرف :
وا زا  دوب . ناـبرهم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـالوا  هب  ناـمز  نآ  ردـتقم  دارفا  فـالخرب  اـغب  بلاـط . یبا  نب  یلع  متفگ : یم  دوخ  اـب  لاـح  ناـمه 

تعدب تبسن  هک  دندروآ  مصتعم  شیپ  ار  يدرم  تفگ : باوج  رد  دوب ؟ یـسک  هچ  يداد ، شتاجن  ناگدنرد  زا  هک  يدرم  نآ  دندیـسرپ :
نایم ار  درم  نآ  داد  روتسد  نم  هب  مصتعم  دش ، لدب  در و  ینانخس  مصتعم  وا و  نیب  ماگنه  بش  دندوب ، هداد  وا  هب  لمع  فالخ  نید و  رد 

وت ایادخ ! دیوگ : یم  هک  مدینش  هار  نیب  رد  یلو  مدوب  كانبضغ  وا  رب  لد  رد  مدرب و  یم  هدنرد  تاناویح  يوس  هب  ار  وا  زادنایب ! ناگدنرد 
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يارب دوب و  وت  یکیدزن  برق و  طقف  مرظن  متـشادرب و  مدـق  وت  یگناگی  نید و  هب  يرای  هار  رد  اـهنت  متفگن و  نخـس  وت  يارب  زج  یناد  یم 
یم نانآ  میلـست  ارم  نونکا  ایادـخ ! مدومن . یگداتـسیا  درک ، یم  ار  وت  تفلاخم  هک  یـسک  لباقم  رد  قح  يرادـیاپ  وت و  نامرف  زا  تعاطا 

هدنامن ناگدنرد  لحم  هب  يزیچ  هک  نیا  اب  مدش . تحاران  وا  عضو  زا  تخوس . شلاح  هب  ملد  داتفا ، ممادـنا  رب  هزرل  يو  نانخـس  زا  ینک ؟
؟ یتخادنا ناگدـنرد  نایم  يدرک ، هچ  دیـسرپ : متفر ، مصتعم  شیپ  مدومن . شناهنپ  هدرب ، دوخ  هناخ  هب  مدـنادرگرب و  ار  وا  هار  نیب  زا  دوب 

هجوتم تفگ ، یم  نخـس  یبرع  وا  ممهف . یمن  تسرد  ار  یبرع  مناـبز ، كرت  نم  متفگ : تفگ ؟ یم  هچ  هار  نیب  رد  دیـسرپ : يرآ ! متفگ :
وت يادف  ار  دوخ  نم  نادـب  اما  مدرک ، دازآ  ار  وت  مدوشگ و  ار  اهرد  نونکا  متفگ : وا  هب  مدرک ، زاب  ار  رد  هاگرحـس  دـیوگ . یم  هچ  مدـشن 
مه وا  یهدـن ! ناـشن  یـسک  هب  ار  دوخ  ینکن و  راکـشآ  ار  دوـخ  تسا  هدـنز  مصتعم  اـت  نک  یعـس  مداد ، تتاـجن  گرم  نیا  زا  مدوـمن و 
دوخ ماقم  زا  ام  رهش  رد  هفیلخ  نابصنم  بحاص  زا  رفن  کی  تفگ : دوب ؟ هچ  تیراتفرگ  نایرج  يدوب ، هدرک  هچ  مدیسرپ : سپس  تفریذپ .
چیه هب  درک و  یم  لاـمیاپ  ار  ناـگراچیب  قوقح  دومن ، یم  زواـجت  مدرم  سوماـن  هب  درک ، یم  روجف  قسف و  اراکـشآ  هدرک  هدافتـسا  ءوـس 

رد دوزفا . یم  ار  شدوخ  لثم  دارفا  درک و  یم  جراخ  یبهذـم  هدـیقع  زا  ار  یهورگ  مک  مک  دومن . یمن  تیاـعر  ار  نید  تاروتـسد  هنوگ 
وا راک  رتدوز  هچ  ره  ات  دنک  ینابیتشپ  نم  زا  متفاین  ار  یسک  یلو  دوش . هتـشادرب  ام  هعماج  زا  دیاب  هدولآ  درف  نینچ  کی  هک  مدوب  رکف  نیا 

تشاد و ار  رفیک  نیمه  مالـسا  نید  رظن  زا  وا  تشز  ياـهراک  اریز  متـشک ، ار  وا  هدرک  هلمح  اـهنت  مدوخ  بش  کـی  هرخـالاب  میزاـسب . ار 
(107 .) دنا هدروآ  اجنیا  هب  هدرک  ریگتسد  ارم  راک  نیا  يارب  دوب و  گرم  طقف  شیازج 
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هعرق شنارـسمه  نیب  رد  دورب ، يرفـس  تساوخ  یم  تقو  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هشیاع  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
يوس هب  ربمایپ  هارمه  نم  دمآ و  رد  نم  مان  هب  هعرق  اهرفـس  زا  یکی  رد  درب ، یم  دوخ  هارمه  ار  وا  دمآ  یم  مادـک  ره  مان  هب  تخادـنا ، یم 

ام تفاـی و  همتاـخ  گـنج  مدوب . هدیـشوپ  یجدوه  رد  نم  دوـب  هدـمآ  باـجح  روتـسد  هک  نیا  يارب  مدرک ، تکرح  قلطـصم  ینب  گـنج 
متفرگ هلصاف  رکشل  زا  یمک  یتجاح  ماجنا  يارب  نم  دوب ، کیدزن  رکشل  تکرح  ماگنه  دوب  بش  میدوب ، هدیسر  هنیدم  کیدزن  میتشگرب .

مدید متـشگرب ، یتقو  مدرک ، ادیپ  مدش و  لطعم  يردـق  متـشگزاب ، نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  تسا . هداتفا  مدـنب  ندرگ  مدـید ، متـشگرب  یتقو 
اذـغ دوبمک  رطاخ  هب  نامز  نآ  رد  نانز  نوچ  متـسه ، نآ  رد  نم  هک  نیا  لایخ  هب  دـنا  هدراذـگ  رتش  رب  ارم  جدوه  هدرک و  تکرح  رکـشل 

، دندیسر هاگلزنم  هب  هک  یتقو  مدرک  یم  رکف  مدنام و  اهنت  هکی و  لحم  نآ  رد  متشادن . یلاس  نس و  مه  نم  هوالع  هب  دندوب و  نزو  کبس 
یمک مالـسا  رکـشل  دارفا  زا  یکی  ناوفـص  اقافتا  مدنام ، نابایب  نآ  رد  ییاهنت  هب  ار  بش  نم  دنیآ . یم  مغارـس  هب  متـسین  نم  دندش  هجوتم 

ارم متخادنا  متروص  رب  ار  مباقن  نم  دمآ و  کیدزن  دید  رود  زا  ارم  هک  حبص  ماگنه  دوب . هدنام  نابایب  نآ  رد  هتفر  باوخ  هب  رکشل  زا  رود 
تکرح تفرگ و  ار  هقان  راهم  وا  مدش ، راوس  نآ  رب  نم  دـناباوخ و  ار  شرتش  دزن . فرح  نم  اب  هملک  کی  دـنگوس ! ادـخ  هب  تخانـش  هک 

نیا هب  همه  زا  شیب  لولس  یبا  رسپ  هللادبع  دننک و  ینکارپ  هعیاش  نم  هرابرد  يا  هدع  هک  دش  ببس  هیضق  نیا  میدیسر . رکشل  هب  ات  میدرک 
تقو نیا  رد  متـشادن . ربـخ  نآ  زا  الـصا  نم  هک  یلاـح  رد  دوـب  هدـیچیپ  رهـش  رد  هعیاـش  نیا  میدیـسر  هک  هنیدـم  هب  دز . یم  نماد  تمهت 

هک یماگنه  تسا . رارق  هچ  زا  نایرج  متسناد  یمن  مدرکن و  ساسحا  وا  رد  ار  هتـشذگ  تبحم  یلو  دمآ  مندید  هب  ادخ  ربمایپ  مدش  ضیرم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تفرگ . تدـش  میرامیب  نآ  لابند  هب  مدرب  یپ  ناقفانم  تمهت  هب  مک  مک  متفرگ ، سامت  اه  یـضعب  اـب  مدـش و  رتهب 

نم هرابرد  مدرم  مدیـسرپ  مردام  زا  مدمآ  مردپ  لزنم  هب  هک  یعقوم  مورب . مردپ  لزنم  هب  متـساوخ  هزاجا  ترـضح  زا  دمآ . مرادـید  هب  هلآ 
هب ات  مدیباوخن  بش  نآ  رد  نم  دننز . یم  اهفرح  نیا  زا  دـنزرو و  یم  دـسح  وت  هب  نانآ  نکن ! تحاران  ار  تدوخ  تفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ 
هب امـش  هللا ! لوسر  ای  درک . تروشم  هراب  نیا  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دیز و  نب  ۀماسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  متـسیرگ . حـبص 

ار زینک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نک ! قـیقحت  دروـم  نیا  رد  وا  زینک  زا  امـش  تفگ : یلع  تسامـش . رـسمه  وا  نکن  اـنتعا  مدرم  نـخس 
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زا یفالخ  راک  نونکات  تفگ : زینک  يا ؟ هدید  وا  هب  تبـسن  دوش  هشیاع  هرابرد  هبـش  کش و  ثعاب  هک  يزیچ  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  تساوخ و 
لزان يا  هیآ  نم  یهانگ  یب  هرابرد  مدرک  یمن  رکف  دـیوگ : یم  هشیاع  مناد . یم  كاـپ  تمهت  نیا  زا  ار  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ما  هدـیدن  وا 

یب دروم  رد  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـنیبب . یباوخ  لقاال  تمهت  نیا  زا  نم  هئربت  هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  متـشاد  وزرآ  نکل  دوش 
هاگنآ تسا . هدومن  لزان  یتایآ  وت  هئربت  هب  عجار  دـنوادخ  هشیاع ! دومرف : داد و  هدژم  نم  هب  ربمایپ  درک و  لزاـن  ( 108  ) یتایآ نم  یهانگ 

(109 .) مدروآ ياجب  ار  ادخ  رکش  نم 

سدقملا تیب  هوک  رد  - 89

هک دید  ار  يدرم  تشگ . یم  شنادنفـسوگ  يارب  یهاگارچ  لابند  هب  سدقملا  تیب  هوک  رد  لیلخ  میهاربا  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
زا ایآ  میهاربا : نامـسآ . يادـخ  يارب  داد : خـساپ  درم  یناوخ ؟ یم  زامن  یـسک  هچ  يارب  ادـخ ! هدـنب  دیـسرپ : میهاربا  تسا . زامن  لوغـشم 
یم ناتسمز  رد  منیچ و  یم  ار  تخرد  نیا  هویم  ناتسبات  رد  ینک - ؟ یم  هیهت  اذغ  اجک  زا  سپ  هن - ! درم : تسا ؟ هدنام  یسک  وت  ناگتـسب 

رد مشاب - ؟ وت  نامهم  بشما  يربب  تلزنم  هب  ارم  تسا  نکمم  تساجنآ - . تفگ  درک و  هراـشا  هوک  هب  تساـجک - ؟ تا  هناـخ  مروخ - .
ریگب مه  ارم  تسد  مور - . یم  بآ  يور  زا  نم  يرذـگ - ؟ یم  هنوـگچ  وـت  تشذـگ - . نآ  زا  ناوـت  یمن  هک  تسا  یبآ  نم  هار  يوـلج 

. دندیـسر درم  نآ  لزنم  هب  دنتـشذگ و  بآ  زا  ود  ره  تفرگ  میهاربا  تسد  درمریپ  مرذگب . بآ  زا  ات  دـهد  تردـق  نم  هب  دـنوادخ  دـیاش 
نآ رد  ار  مدرم  لامعا  شاداپ  دنوادخ  هک  تمایق  زور  تفگ : دـباع  درم  تساهزور ؟ نیرتمهم  زور  مادـک  دیـسرپ : وا  زا  میهاربا  ترـضح 

ياعد دباع : درم  درادـهگن . زور  نآ  رـش  زا  ار  ام  میهاوخب  دـنوادخ  زا  میرادرب و  اعد  هب  تسد  مه  اب  تسا  بوخ  میهاربا : دـهد . یم  زور 
یهاوخ یم  تسا - ! هدشن  باجتـسم  مه  زونه  منک ، یم  ییاعد  دنوادخ  هاگرد  هب  تسا  لاس  یـس  دـنگوس ! ادـخ  هب  دراد ؟ يرثا  هچ  نم 

رید ار  شیاعد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  يا  هدنب  هک  یماگنه  گرزب  دنوادخ  دییامرفب - ! ارچ ؟ دوش - ؟ یمن  باجتـسم  تیاعد  ارچ  میوگب 
هک يا  هدنب  اما  دراد . تسود  شا  هدنب  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  دنک . بلط  دـهاوخب و  وا  زا  رتشیب  دـنک و  تاجانم  رتشیب  ات  دـنک  یم  تباجا 
ات دنک  یم  شدیماان  هدومن  فرصنم  هتساوخ  نآ  زا  ار  شبلق  ای  دنک  یم  تباجا  دوز  دنک ، تساوخرد  يزیچ  رگا  تسین  ادخ  فطل  دروم 

ابیز یناوج  تشذگ ، اجنیا  زا  يدنفسوگ  هلگ  شیپ  لاس  یس  تفگ : دباع  يدرک ؟ یم  ییاعد  هچ  دیـسرپ : هاگنآ  دنکن . تساوخرد  رگید 
لیلخ مـیهاربا  زا  تـفگ : تـسیک ؟ نآ  زا  نادنفـسوگ  نـیا  مدیـسرپ : وا  زا  درک  یم  یناـپوچ  ار  نادنفـسوگ  تـشاد  يدـنلب  ناوـسیگ  هـک 

! درمریپ دومرف : میهاربا  هدـب . ناشن  نم  هب  ار  وا  يراد ، یتسود  لیلخ و  نیمز  يور  رد  رگا  اراگدرورپ ! متفگ : زور  نآ  نم  تسا . نامحرلا 
(110 . ) دندیشک شوغآ  هب  ار  رگیدکی  هتساخرب  هاگنآ  متسه . نامحرلا  لیلخ  میهاربا  نامه  نم  هدرک ، تباجا  ار  تیاعد  دنوادخ 

لیئربج هدژم  - 90

يارب يزور  تخادرپ . یم  شیوجتـسج  هب  دـمآ ، یمن  شیارب  نامهم  تقو  ره  دوب  تسود  ناـمهم  لـیلخ  میهاربا  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یسک هچ  هزاجا  اب  و  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : دید . هناخ  رد  ار  یـصخش  تشگرب ، لزنم  هب  هک  یماگنه  دوب ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  نامهم  نتفای 

. دومن رکـش  ار  ادخ  تسا . لیئربج  وا  دیمهف  میهاربا  ما . هدش  دراو  هناخ  هب  راگدرورپ  هزاجا  اب  داد : باوج  راب  هس  وا  يا ؟ هدـش  هناخ  دراو 
وا میهاربا : مهدب . هدژم  وا  هب  ات  داتـسرف  هدرک ، باختنا  صلاخ ) تسود   ) لیلخ دوخ  يارب  ار  وا  هک  يا  هدنب  يوس  هب  ارم  دنوادخ  لیئربج :
زا زگره  وت  اریز  لـیئربج : ما ؟ هدـش  ادـخ  لـیلخ  نم  هچ  يارب  میهاربا : یتسه . وت  وا  لـیئربج : مشاـب ؟ شرازگتمدـخ  گرم  مد  اـت  تسیک 

: تلقف طق  ائیش  لأست  مل  و  طق ، ائیش  ادحا  مل  کن  ال  . ) یشاب هدادن  وا  هب  وت  دهاوخب و  يزیچ  یسک  دشن  زگره  و  یتساوخن ، يزیچ  یـسک 
(111 .( ) ال
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دنزرف هن  دنام و  دیواج  لام  هن  - 91

، هن یلو  دندروآ . درگ  یلاوما  ناشنادنزرف  يارب  مدرم  وت  زا  شیپ  مدـنزرف ! تفگ : یم  شدـنزرف  هب  میکح  نامقل  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
هدب ماجنا  یبوخ  هب  ار  تراک  نیاربانب  يریگب ! دزم  ینکب و  راک  دنا  هداد  روتسد  یتسه . يرودزم  هدنب  وت  اهنآ و  نادنزرف  هن  دنام و  لاوما 

یهبرف ماگنه  شگرم  نامز  دوش و  هبرف  ات  تسا  ندـیرچ  لوغـشم  راز  هزبس  ناـیم  هک  شاـبم  دنفـسوگ  دـننام  اـیند  نیا  رد  ریگب ! ترجا  و 
... يدرگ یمنرب  نآ  يوس  هب  رگید  هک  ینک  یم  كرت  ار  نآ  هتـشذگ و  نآ  زا  هک  نک  باسح  يرهن  يور  لپ  دـننام  ار  ایند  هکلب  تسوا .

.2 يدرب ؟ نـیب  زا  یهار  هـچ  رد  ار  تیناوـج  . 1 دوش : یم  لاوس  زیچ  راـهچ  زا  یتسیاـب  اـناوت  دـنوادخ  ربارب  رد  تماـیق  يادرف  نوچ  نادـب 
نآ هداـمآ  مدـنزرف ! يدرک ؟ جرخ  یهار  هچ  رد  . 4 يدروآ ؟ تسد  هب  یهار  هـچ  زا  ار  تلاـم  . 3 يدوـمن ؟ دوباـن  یهار  هچ  رد  ار  ترمع 

(112 ! ) نک رضاح  ییوگخساپ  يارب  ار  دوخ  شاب و  هلحرم 

كاپ نابز  اب  اعد  - 92

اعد لاس  یـس  دنک . تیانع  يدنزرف  وا  هب  دـنوادخ  دوب  لیام  یلیخ  تشادـن . يدالوا  دوب  يدرم  لیئارـسا  ینب  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
کیدزن ای  يونش ؟ یمن  ار  میاعد  ینم ، زا  رود  ایادخ ! تفگ : دنک ، یمن  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دید  هک  یتقو  دیسرن  هجیتن  هب  درک 

شکرـس و بلق  هزره  دب و  نابز  اب  ار  ادـخ  لاس  یـس  تفگ : وا  هب  دـمآ و  شباوخ  هب  یـسک  ینک ؟ یمن  باجتـسم  ار  میاعد  یلو  ینم  هب 
تـسار تین  اب  نک ! كاپ  یگدولآ  زا  ار  تبلق  رادزاب و  هانگ  زا  ار  تنابز  کنیا  دشن ، باجتـسم  تیاعد  يدناوخ  تسردان  تین  كاپان و 

مه دنوادخ  دناوخ ، ار  ادخ  كاپ  لد  نابز و  اب  درک  لمع  وا  تاروتسد  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  درم  ددرگ . باجتسم  تیاعد  ات  نک ! اعد 
(113 . ) درک تیانع  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  دش و  هدروآرب  وا  هتساوخ  دومن ، باجتسم  ار  شیاعد 

تسا حالص  هچ  ره  - 93

هداد رهوش  رگ  هزوک  هب  ار  يرگید  زرواـشک و  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  تشاد . رتخد  ود  دوب ، يدرم  لیئارـسا  ینب  رد  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
! ناـج ردـپ  تفگ : رتـخد  دیـسرپ . ار  وا  لاوحا  تفر ، دوب  زرواـشک  نز  هک  يرتـخد  لزنم  لوا  دومن ، تکرح  اـهنآ  رادـید  هب  يزور  دوـب .
وا زا  تفر و  یمود  رتخد  هناخ  هب  وا  لزنم  زا  دوش . یم  رتهب  لیئارسا  ینب  همه  زا  ام  عضو  دیایب  ناراب  رگا  هتـشاک ، ناوارف  تعارز  مرـسمه 

دوش کشخ  اه  هزوک  ات  دتـسرفن  ناراب  یتدم  دنوادخ  رگا  هتخاس ، يدایز  هزوک  مرـسمه  ناج ! ردپ  تفگ : باوج  رد  دیـسرپ . لاوحا  زین 
ره تدوخ  وت  مناد ، یمن  ار  اهنآ  حالص  هک  نم  ایادخ  درک : ضرع  دمآ ، نوریب  شرتخد  لزنم  زا  درم  دوش . یم  رت  بوخ  همه  زا  ام  عضو 

(114 ! ) نکب تسا ، حالص  هچ 

میشاب نیشنمه  یسک  هچ  اب  - 94

کیدزن وا  هب  دـینک و  ادـخ  تسود  ار  دوخ  دیـشوکب  ناراـی ! دومرف : شباحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
نتـشاد نمـشد  هلیـسو  هب  دوـمرف : میوـش ؟ کـیدزن  وا  هب  مینک و  ادـخ  تسود  ار  دوـخ  هلیـسو  هچ  هب  هللا ! حور  اـی  دـنتفگ : ناراـی  دـیوش .

هک سک  نآ  اب  . 1 دومرف : میشاب ؟ نیـشنمه  یـسک  هچ  اب  تروص  نیا  رد  دنتفگ : دییوجب . ار  ادخ  يدونـشخ  نانآ  رب  مشخ  اب  ناراکهنگ ،
(115 . ) دهد قوس  ترخآ  دای  هب  ار  امش  شلامعا  و  . 3 دیازفیب . ناتلامعا  هب  شراتفگ  و  . 2 دزادنا . ادخ  دای  هب  ار  امش  شندید 

ذیذل همقل  - 95
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و ناشوپب ! ار  یمود  و  روخب ! دمآ  تیولج  هک  يزیچ  لوا  حبـص  ادرف  هک  درک : یحو  ناربمایپ  زا  یکی  هب  دنوادخ  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
یگرزب هایس  هوک  اب  هلهو  نیلوا  رد  دمآ . نوریب  هناخ  زا  حبـص  ادخ  ربمایپ  زیرگب ! یمجنپ  زا  و  نکم ! دیماان  ار  یمراهچ  و  ریذپب ! ار  یموس 
شرکف هب  هاگنآ  دروخب ! هنوگچ  دـنام  تریح  رد  مروخب . ار  هوک  نیا  هداد  روتـسد  دـنوادخ  تفگ : دوخ  اـب  هداتـسیا و  یمک  دـش ، وربور 

هوک تفر  یم  شیپ  هچ  ره  درک  تکرح  هوک  يوس  هب  تسا . یندروخ  هوک  نیا  اـمتح  دـهد ، یمن  روتـسد  لاـحم  زیچ  هب  دـنوادخ  دیـسر 
هک لـحم  نآ  زا  تسا . زیچ  نیرتذـیذل  نیرتـهب و  دـید  دروخ  هک  یتـقو  دـمآرد ، يا  همقل  تروـص  هب  هوـک  ماجنارـس  دـش  یم  رتـکچوک 

كاخ داهن و  نآ  رد  ار  تشط  دنک و  یلادوگ  منک . ناهنپ  ار  نیا  هداد  روتـسد  دنوادخ  تفگ : دوخ  اب  دش . نایامن  ییالط  تشط  تشذگ 
تفگ دوخ  اب  تسا . نایامن  هدمآ و  نوریب  تشط  دـید  درک  هاگن  ار  شرـس  تشپ  تشگرب  دوب  هتـشذگ  یکدـنا  تفر . تخیر و  نآ  يور 

. درک یم  لابند  ار  نآ  يراکـش  زاب  هک  دومن  دروخرب  هدـنرپ  کی  اب  سپـس  مدومن . ناهنپ  ار  تشط  مدرک و  لـمع  دـنوادخ  ناـمرف  هب  نم 
نیتسآ دراو  هدنرپ  دوشگ ، ار  شنیتسآ  مریذـپب . ار  نیا  هک  هداد  نامرف  راگدرورپ  تفگ : دوخ  اب  ادـخ  ربمایپ  دـیخرچ . وا  رود  دـمآ  هدـنرپ 

دوخ اب  ربماـیپ  مدرک . یم  بیقعت  ارنآ  تسا  زور  دـنچ  نم  یتفرگ  نم  زا  ار  مراکـش  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تفگ : يراکـش  زاـب  دـش . ترـضح 
هعطق هاگان  تشذـگ  زین  لحم  نآ  زا  داد و  وا  هب  دـیرب و  شنار  زا  تشوگ  يرادـقم  منکن . دـیماان  ار  نیا  هداد  روتـسد  مراگدرورپ  تفگ :
باوخ رد  بش  تشگرب  هناخ  هب  لحارم  یط  زا  سپ  تخیرگ . دیاب  نآ  زا  دنوادخ  روتسد  قباطم  تفگ : دوخ  اب  دید ، ار  هدیدنگ  تشوگ 
خـساپ دش ؟ هداد  امـش  هب  یتیرومأم  نینچ  ارچ  یتسناد و  ار  تیرومأم  نآ  تمکح  ایآ  يداد . ماجنا  بوخ  ار  دوخ  تیرومأم  دنتفگ : وا  هب 

یلو دـنک . یم  مگ  مشخ  تمظع  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  بضغ  ماگنه  رد  ناسنا  دوب . بضغ  هوک  زا  روظنم  اـما  دـنتفگ : متـسنادن . هن ! داد :
روظنم و  دمآ . دهاوخ  رد  ذیذل  نیریـش و  يا  همقل  تروص  هب  تبقاع  دزاس  شوماخ  ار  بضغ  شتآ  دنک و  ظفح  ار  دوخ  تیـصخش  رگا 

تنیز و نآ  اب  ار  شا  هدنب  ات  دزاس  یم  راکشآ  ار  نآ  دنوادخ  دنک  ناهنپ  ار  نآ  ناسنا  یتقو  تسا ، کین  راک  حلاص و  لمع  الط  تشط  زا 
ار امش  هک  تسا  ییوگدنپ  مدآ  هدنرپ ، زا  روظنم  و  تسا . هدرک  ردقم  ترخآ  رد  وا  يارب  یشاداپ  رجا و  هک  نیا  زا  هتشذگ  دهد ، شیارآ 

دیماان ار  وا  دیابن  هک  تسا  يدنمزاین  صخش  يراکش  زاب  زا  روظنم  و  درک . لمع  شنانخس  هب  تفریذپ و  ار  وا  دیاب  دهد ، یم  زردنا  دنپ و 
(116 . ) درک ار  یسک  تبیغ  دیابن  تخیرگ و  نآ  زا  دیاب  تسا ، مدرم  رس  تشپ  ییوگدب  تبیغ و  هدیدنگ  تشوگ  زا  روظنم  و  درک .

دواد ترضح  نیشنمه  - 96

هدـب ناـشن  نک و  یفرعم  نم  هب  تشهب  رد  ار  ما  نیـشنمه  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  میحَّْرلا  ِنـمْحَّْرلا  ِهللا  مِْـسب 
. تسا سنوی  ترـضح  ردپ  یّتم  تشهب  رد  وت  نیـشنمه  دومرف : دنوادخ  دش ؟ دهاوخ  دنم  هرهب  یتشهب  یگدنز  زا  نم  دـننام  هک  ار  یـسک 

دندید ار  يا  هناخ  دندمآ . وا  یگدنز  لحم  هب  نامیلـس  شدنزرف  اب  دواد  داد . هزاجا  مه  دنوادخ  دورب  یتم  رادـید  هب  تساوخ  هزاجا  دواد 
یتم لـحم  زا  دـندمآ و  رازاـب  هب  ود  ره  تسا . رازاـب  رد  دـنتفگ : خـساپ  رد  تساـجک ؟ یتـم  دندیـسرپ : هدـش . هتخاـس  اـمرخ  گرب  زا  هک 

رد مه  ام  دنتفگ . يا  هدـع  دـنتفرگ . ار  وا  غارـس  زین  ناشورف  مزیه  رازاب  رد  تسا . ناشورف  مزیه  رازاب  رد  وا  دـنتفگ : باوج  رد  دندیـسرپ .
هب مدرم  دمآ . دوب  هتشاذگ  رس  رب  مزیه  زا  يا  هتشپ  هک  یلاح  رد  یتم ، هاگان  دنتـسشن . وا  رادید  راظتنا  هب  نامیلـس  دواد و  میتسه . وا  راظتنا 
هچ تفگ : تشاذگ و  شورف  ضرعم  رد  ار  مزیه  ادخ  دمح  زا  سپ  یتم  دنداهن . نیمز  رب  هتفرگ ، وا  رس  زا  ار  هتشپ  دنتساوخرب و  وا  مارتحا 

اهنآ یتم  دنداد . مالس  وا  هب  نامیلس  دواد و  تقو  نیا  رد  دیرخ . ار  مزیه  نارضاح  زا  یکی  درخ ؟ یم  لالح  لوپ  اب  ار  یلالح  سنج  یسک 
شتآ دومن و  ریمخ  درک و  درآ  بایـسآ  اب  ار  نآ  دروآ و  لزنم  هب  دـیرخ و  مدـنگ  يرادـقم  مزیه  لوپ  اـب  دومن و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار 
یبوچ فرظ  رد  نان  يرادـقم  دـش . هتخپ  نان  اـت  تخادرپ  وگتفگ  هب  نامیلـس  دواد و  اـب  لاـح  نآ  رد  دـش . ناـن  نتخپ  لوغـشم  تخورفا ،

یتم دندش . ندروخ  لوغـشم  تسـشن و  وناز  ود  هب  دروآ و  داهن ، شرانک  رد  مه  بآ  زا  رپ  یفرظ  دیـشاپ و  کمن  یمک  نآ  رب  تشاذگ و 
... موس و مود و  همقل  رد  ار  لمع  نیا  هللادمحلا و  تفگ : دـعلبب  تساوخ  هللا و  مسب  تفگ : دراذـگب ، ناهد  رد  تساوخ  تشادرب ، يا  همقل 
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: تفگ نینچ  سپس  دوتـس ، ار  ادخ  دراذگب  نیمز  رب  ار  بآ  تساوخ  هک  یماگنه  درک . لیم  ادخ  مان  اب  بآ  زا  یمک  هاگنآ  داد . ماجنا  زین 
يدرک و تیانع  نم  هب  ملاس  نت  اونـش و  شوگ  انیب و  مشچ  يدومن ؟ ناسحا  شا  هرابرد  يدیـشخب و  تمعن  نم  دننام  ار  یـسک  هچ  یهلا !

رارق نم  يزور  هلیسو  ار  نآ  مورب و  ما ، هدومن  شـشوک  نآ  ظفح  رد  هن ، ما و  هتـشاک  هن ، ار  نآ  هک  یتخرد  دزن  هب  متـسناوت  ات  يداد  ورین 
رد ات  مدروخ  ار  نآ  تبغر  لیم و  اب  هتخپ و  نان  نآ  هک  مدیرخ  یمدنگ  نآ  لوپ  اب  دـیرخ و  نم  زا  ار  نآ  هک  يداتـسرف  ار  یـسک  يداد و 

: دومرف نامیلـس  شدـنزرف  هب  دواد  عقوم  نیا  رد  تسیرگ . یتم  نآ  زا  سپ  مرازگـساپس . ار  وت  ایادـخ  مشاب ، دـنمورین  وت  تعاطا  تدابع و 
(117 .) دشاب رت  سانش  قح  رترازگساپس و  راگدرورپ  هب  هک  مدوب  هدیدن  صخش  نیا  دننام  ار  يا  هدنب  زگره  نم  میورب ، وش  دنلب  مدنزرف !

؟ دش هتخورف  یمالغ  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  هنوگچ  - 97

هدب هقدص  نم  هب  تفگ : داتفا و  وا  هب  يریقف  مشچ  هاگان  تشذگ  یم  لیئارسا  ینب  رازاب  زا  رضخ  ترضح  يزور  میحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهللا  مِْسب 
تقدـصت امل  هللا  هجوب  تفگ : ریقف  مهد . وت  هب  هک  مرادـن  يزیچ  یلو  مراد  ناـمیا  ادـخ  هب  نم  تفگ : رـضخ  دـهد ! تکرب  وت  هب  دـنوادخ 

یتسه يّریخ  مدآ  وت  منیب  یم  یکین  ریخ و  امـش  يامیـس  رد  نم  دنک ! کمک  نم  هب  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  تمظع )  ) هجو هب  ار  وت  یلع ؛
وت هب  هک  مرادـن  يزیچ  نم  یلو  یتـساوخ  کـمک  يداد و  مسق  ادـخ ) هجو   ) میظع رما  هب  ارم  وت  تفگ : رـضخ  ینکن . هقیاـضم  مراودـیما 

هجو هب  ارم  وت  رضخ : مشورفب ؟ مالغ  مان  هب  ار  وت  هنوگچ  تسا  یندشن  راک  نیا  ریقف : یشورفب . مالغ  ناونع  هب  ارم  هکنیا  رگم  منک  ناسحا 
! نک فرطرب  ار  تجایتحا  شورفب و  ربب و  رازاب  هب  ارم  منک  تدـیماان  مناوت  یمن  نم  یتساوخ  کمک  يداد و  مسق  گرزب ) يادـخ   ) ادـخ

راک وا  هب  رادیرخ  اما  دنام ، رادیرخ  دزن  رد  یتدم  مالسلا  هیلع  رضخ  تخورف . مهرد  دصراهچ  هب  دروآ و  رازاب  هب  ار  رضخ  ترـضح  ریقف 
تمحز هب  ار  وت  هک  متسین  لیام  نم  رادیرخ : ینک ؟ یمن  راذگاو  راک  نم  هب  ارچ  يدیرخ ، تمدخ  يارب  ارم  وت  رـضخ : درک . یمن  راذگاو 

نیا تسا  نینچ  هک  لاـح  رادـیرخ : تسین . نم  رب  یتمحز  متـسه و  اـناوت  يراـک  ره  هب  نم  رـضخ : یتـسه . هدروخلاـس  درمریپ  وت  مزادـنا ،
هب تعاس  کی  رد  ار  اهگنس  یلو  دوب ، مزال  زور  کی  رد  رفن  شـش  اهگنـس  ندرک  اجباج  يارب  هکنیا  اب  ربب ! اج  نالف  هب  اجنیا  زا  ار  اهگنس 

دوب نوریب  رفن  کی  هدهع  زا  هک  يدرک  يراک  وت ! رب  نیرفآ  تفگ : دومن و  شقیوشت  دـش و  لاحـشوخ  رادـیرخ  درک . اجباج  نیعم  ناکم 
یم راکتسرد  ار  وت  نم  تفگ : رضخ  هب  دورب ، ترفاسم  هب  تساوخ  دمآ  شیپ  يرفس  رادیرخ  يارب  يزور  دهد . ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک 

یتسه درمریپ  نوچ  مدرگرب و  رفـس  زا  نم  ات  نک  راتفر  یکین  هب  ما  هداوناخ  اـب  شاـب ، نم  نیـشناج  وت  مورب ، ترفاـسم  هب  مهاوخ  یم  مناد 
نزب تشخ  يرادقم  تسا  نینچ  هک  لاح  رادیرخ : تسین . میارب  یتمحز  زگره  هن  رضخ : تسا . تمحز  تیارب  راک  ینک ، راک  تسین  مزال 

هک دید  تشگرب ، رفس  زا  هک  رادیرخ  دومن . انب  ییابیز  نامتخاس  درک و  تسرد  تشخ  ییاهنت  هب  رضخ  تفر ، رفس  هب  رادیرخ  مدرگرب . ات 
هک مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هجو  هب  ار  وت  تفگ : درک و  بجعت  رایـسب  تسا ، هتخاس  تشخ  نآ  اب  مه  ار  ینامتخاس  هدز و  ار  تشخ  رـضخ 

تخادنا تمحز  هب  ارم  بلطم  نیمه  يداد و  دنگوس  ادخ  هجو  هب  ارم  نوچ  تفگ - : رـضخ  ترـضح  يا ؟ هراک  هچ  یتسیک و  وت  ییوگب 
ایند لام  زا  يزیچ  نم  تساوخ و  هقدص  نم  زا  يدنمزاین  ریقف  میوگب : امـش  هب  ار  مناتـساد  هک  مروبجم  نونکا  مدش . هتخورف  مالغ  مان  هب  و 

نونکا تخورف . امش  هب  ارم  ات  متـشاذگ  وا  رایتخا  رد  مالغ  ناونع  هب  ار  دوخ  اذل  داد ، مسق  ادخ  هجو  هب  ارم  منک . کمک  وا  هب  هک  متـشادن 
ار لئاس  دنک ، کمک  وا  هب  دناوت  یم  هک  یتروص  رد  دهد  مسق  ادخ  هجو  هب  دـهاوخب و  يزیچ  یـسک  زا  یلئاس  هاگره  میوگ  یم  امـش  هب 

یم شتروص  ياهناوختـسا  اـهنت  تسین ، نوخ  تشوگ و  تسوپ ، وا  تروص  رد  هک  دـش  دـهاوخ  روشحم  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دـنک  در 
ارم تفگ : تخانش  ار  رضخ  ترـضح  نوچ  رادیرخ : دوش ). یم  رهاظ  رـشحم  رد  تلکـسا  اب  طقف   ) دننک یم  ادص  تکرح  تقو  هک  دننام 

: رادیرخ يدومن . یکین  ما  هرابرد  یتشادهگن و  ارم  وت  نوچ  تسین . يروط  تفگ : رضخ  متخادنا . تمحز  هب  و  متخانشن . ار  وت  هک  شخبب 
: رادیرخ منک . تدابع  ار  ادخ  ات  ینک  دازآ  ارم  مراد  تسود  رـضخ : تسامـش . رایتخا  رد  ما  یتسه  مامت  دوخ و  داب ! تیادف  مردام  ردـپ و 

. ارخآ الوا و  هللا  دمحلا  مراهچ  دلج  نایاپ  ( 118 . ) دومن دازآ  ارم  یگدرب  زا  سپ  هک  مرازگساپس  ار  دنوادخ  رضخ : یتسه ! دازآ  وت 
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اه یقرواپ 

ص 68 ص 383 و ج 73 ، ج 16 ، راحب : - 4 ص 257 و 287 . ج 17 ، راحب : - 3 تسا . یلوا  كرت  روظنم  - 2 ص 319 . راحب ج 82 ، - 1
ص 117 و ج ص 60 99 و ج 96 ، ج 22 ، راحب : - 5 ص 322 . ص 123 و 126 و ج 79 ، ص 263 و 256 و 282 و ج 73 ، و ج 16 ،
ص 258. ج 72 ، راحب : - 7 ص 384 . ص 383 و ج 71 ، ص 108 و ج 69 ، ، 18 راحب : - 6 هدش . هدافتسا  تیاور  هس  زا  ، 127 ص : ، 103
اب ص 202  ص 218 و ج 18 ، ص 33 و ج 9 ، ج 7 ، راحب : - 10 ص 282 . ص 75 و ج 68 ، ج 22 ، راحب : - 9 ص 296 . ج 71 ، راحب : - 8
هب یغبی  قحلا ال  فلاح  دق  انوفدم  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  اهنمضت  مسج  یلع  هل  الا  یلـص  - 12 ص 306 . ج 6 ، راحب : - 11 توافت . یکدنا 

أیشا سانلا  اوسخبت  نازیملا و ال  لیکلا و  اوفاف  مکبر  نم  ۀنیب  مکت  أج  دق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  انورقم 13 - نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب 
ج 32، راحب : - 16 ص 96 . ص 245 و ج 100 ، ج 32 ، راحب ، - 15 ص 119 . ج 41 ، راحب : - 14 اهحالصا ... دعب  ضرالا  اودسسفت  مه ال 
ای تسا  رایشوه  بلق  ياراد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يروآ  دای  عوضوم  نیا  رد  اقح  هیآ 37 . هروس ق  - 17 ص 96 . ص 245 و ج 100 ،

حیرش - 20 ص 297 . ج 40 ، راحب : - 19 ص 191 . ج 36 ، راحب : - 18 دراد . لماک  هجوت  شتیناقح  هب  هدرپس و  ادـخ  مـالک  هب  لد  شوگ 
مدرم فالتخا  لصف  لح و  ییاضق و  روما  رد  یبیجع  تخانش  دوب و  كریز  رایشه و  رایـسب  تشادن  تروص  رد  وم  هک  هسوک  دوب  يدرم 

ار وا  تساوخ  نینمؤملا  ریما  تشاد  لاغتـشا  تواضق  هب  راـید  نآ  رد  داد و  رارق  یـضاق  هفوک  يارب  ار  وا  باـطخ  نبا  رمع  تسخن  تشاد .
تعیب وت  اب  طرش  نیا  اب  ام  تسا و  هدرک  بصن  رمع  ار  وا  اریز  ینک ، لزع  ار  حیرش  دیابن  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  هفوک  لها  دیامن  لزع 

همه هک  یهدـب  هفوک  زا  ار  وا  دیـسر ، تموکح  هب  یفقث  راتخم  هک  یماگنه  یهدـن ! ریغت  دـنا  هداد  ماـجنا  رمع  رکبوبا و  هچنآ  هک  میدرک 
داد روتسد  دوب ، هدروخلاس  ریپ و  هک  نیا  اب  دروآ  هفوک  هب  ار  وا  تشگ  هفوک  مکاح  جاجح  نوچ  دومن و  دیعبت  دندوب  يدوهی  نآ  نینکاس 

فجن رد  یتدم  حیرش  دنیوگ : یم  هدش ، لقن  وا  زا  یناتساد  دش . هتفریذپ  شرذع  تساوخ و  رذع  حیرـش  یلو  ددرگ  لوغـشم  تواضق  هب 
. دومن یم  ترپ  ار  وا  رکف  درک و  یم  يزاب  وا  فارطا  رد  دمآ و  یم  یهابور  تخادرپ . یم  تدابع  زامن و  هب  هک  یتقو  دوب  نکاس  فرـشا 

هابور نآ  زا  سپ  تشاذگ ، ییاج  رد  درک و  تسرد  یکمدآ  حیرش  هک  نیا  ات  دش  رارکت  یتدم  هیضق  نیا  رهش ) زا  نوریب  یلحم  رد  هتبلا  )
ار وا  دـمآ و  هابور  نآ  رـس  تشپ  زا  حیرـش  تقو  کـی  درک . یم  يزاـب  تسا ) یعقاو  مدآ  هک  نیا  لاـیخ  هب   ) کـمدآ نآ  راـنک  دـمآ  یم 

رتزاب هلیح  رتکریز و  هابور  زا  حیرـش   ) بلعثلا نم  یهدا  حیرـش  دـنتفگ : یم  هک  دـنام  لـثملا  برـض  برع  ناـیم  رد  تهج  نیا  هب  تفرگ .
ج راحب : - 21 م ) .) تفر ایند  زا  یگلاس  تسیب  دص و  نس  رد  دنام و  رانک  رب  رمع  رخآ  لاس  ود  دوب  یضاق  لاس  جنپ  داتفه و  حیرـش  تسا .
ص ج 6 ، راحب : - 24 ص 202 . راحب ج 41 ، - 23 ص 277 . ج 93 ، راحب : - 22 ص 279 . ص 155 و ج 77 ، ص 458 و ج 41 ، ، 33

هدش هداد  تبسن  نسح  ماما  هب  ص 112  رد ج 41 ، هدوب و  نیسح  ماما  تماما  ماقم  زا  شیپ  هیـضق  نیا  ص 117  ج 42 ، راحب : - 25 . 242
رـسمه تسخن  يو  دوب  هشبح  نارجاهم  زا  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  ناـکیدزن  زا  ءامـسا  - 27 ص 117 . ج 42 ، راـحب : - 26 تسا .

ارهز ترضح  يوشتسش  رد  ارهاظ  دومن . جیوزت  ار  وا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  دش  دیهـش  هتوم  گنج  رد  رفعج  نوچ  دوب ، بلاطیبا  نب  رفعج 
زونه دیاش  هتشذگ  رد  نوچ  دشاب . یم  وا  داهنشپ  زا  ینونک  ياهتوبات  لکش  هدرک و  یم  کمک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  مالـسلااهیلع 

ص ج 43 ، راحب : - 28 م ) . ) دندرب یم  ناتسربق  لسغم و  يوس  هب  دنتـشاذگ و  یم  بوچ  دنچ  يور  ار  هزانج  تسه ، اهاج  یـضعب  رد  مه 
فرخز ایبنا 22 ، نارمع 91 ق 37 ، لآ  تلصف 44 ، فارعا 29 ، رمز 38 ، فرخز 89 ، بیترت : هب  تایآ  ص 87 . ج 43 ، راحب : - 29 . 189

يارب ناتساد  نیا  هتشذگ  رد  رجح 43 و 44 . هرقب 263 ، صصق 26 ، فهک 44 ، هط 11 و 13 ، میرم 13 ، نارمع 128 ، لآ  ص 25 ، ، 12
هناسر رد  ای  کیدزن و  زا  مدرم  زا  يرایسب  زورما  درک و  لح  ار  هلأسم  ییابطابط  نیـسح  دمحم  رتکد  روهظ  یلو  دوبن  یندرک  رواب  یـضعب 

-30 دـنهاگآ . شیب  مک و  يو  تالاح  زا  هدـید و  درذـگ ، یم  شتکرب  رپ  رمع  زا  راهب  هن  ابیرقت  نونکا  هک  ار  نرق  کچوک  هغباـن  نیا  اـه 
نیا ۀیحلا  الا  ۀیح  دلت  له  مزخا  نم  اهفعا  ۀنشنش  - 33 ص 338 . ج 43 ، راحب : - 32 ص 339 . ج 43 ، راحب : - 31 ص 331 . ج 43 ، راحب :
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ج 44، راحب : - 35 ص 143 . ج 45 ، راحب : - 34 دوش . یم  هتفگ  كریز  عاجش و  دارفا  هب  الومعم  تسا  لثملا  برـض  اهبرع  نایم  رد  هلمج 
ول هقـسفلا  لتاق  ناک  دـق  كوبا  دـمتعم  تنا  داوج و  تنا  هقلحلا  کباب  نود  نم  كرح  نم  كاـجر و  نم  نـالا  بخی  مل  - 36 ص 110 .

ةادغلا انریـس  یف  ناک  ول  هقفـش  وذ  کیلع  یناب  ملعا  رذتعم و  کیلا  یناف  اهدـخ  هقبطنم 37 - میهجلا  انیلع  تناک  مکئاوا  نم  ناـک  يذـلا 
ص ج 44 ، راحب : - 39 ص 190 . ج 44 ، راحب : هقفنلا 38 - ۀـلیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکلو  ۀـقفدنم  کیلع  انامـس  تسما 

هروس - 44 هیآ 41 . لاـفنا : هروس  - 43 ص 160 . ج 78 ، راـحب : - 42 ص 68 . ج 46 ، راـحب : - 41 ص 16 . ج 101 ، راـحب : - 40 . 371
ج راحب : - 47 توافت . یکدنا  اب  ص 237 و 249  ج 46 ، راحب : - 46 توافت . یکدنا  اب  ص 155 166  ج 45 ، راحب : - 45 هیآ 33 . بازحا :
ج 46، راحب : - 49 ص 66 و 103 . ص 158 و ج 63 ، تیاور 7 8 و ج 47 ، زا  هدـش  هتفرگرب  ص 19  ج 27 ، راحب : - 48 ص 244 . ، 46
ص ج 47 ، راحب : - 53 و ج 12 ص 341 . ص 285 . ج 7 ، راحب : - 52 ص 42 . ج 47 ، راحب : - 51 ص 300 . ج 46 ، راحب : - 50 ص 238 .
روصنم و رسپ  دمحم  - 57 ص 57 . ج 47 ، راحب : - 56 ص 191 . ص 139 و ج 71 ، ج 47 ، راحب : ص 202 55 - ج 78 ، راحب ، - 54 . 238
-59 دعر ) هروس   29  ) تسا وا  دزن  باتک  ما  دنک و  یم  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  وحم و  دهاوخب  ارچ  ره  دـنوادخ  - 58 دوب . يدهم  شبقل 

نیرتهب وا  دهد  یم  ار  شـضوع  دنوادخ  دینک  قافنا  ار  هچ  ره  ص 34 61 - ج 47 ، راحب : - 60 74 ص 93 . ص 163 و ج ، ج 47 ، راحب :
تـسا هدرک  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهدنویپ  هک  نانآ  - 64 ص 5 . ج 69 ، راحب : - 63 ص 76 . ج 74 ، راحب : - 62 تسا . ناسر  يزور 

ص 96. ج 74 ، راحب : - 65 هیآ 21 . دـعر : دـنراد . میب  تمایق ) زور   ) باسح يدـب  زا  دنـسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دـننک و  یم  رارقرب 
تقو رد  یتـحار و  گرم ، ماـگنه  وـت  زا  ایادـخ ! - 67 تسا . هداد  یم  ماـجنا  نادـنز  رد  ار  اـه  هدجـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارهاـظ  - 66

ج 75، راحب : - 71 ص 115 . ج 48 ، راحب : - 70 ص 137 . ج 48 ، راحب : - 69 ص 101 . ج 48 ، راحب : - 68 مناهاوخ . ار  تشذگ  باسح ،
ص 297 و ص 171 و ج 83 ، ص 204 و ج 48 ، ج 10 ، راحب : - 73 هیآ 16 . هروس ق  دـیرولا . لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  - 72 ص 376 .
ج راحب : - 78 ص 104 . ج 50 ، راحب : - 77 ص 55 . ج 50 ، راحب : - 76 ص 106 . ج 49 ، راحب : - 75 ص 101 . ج 49 ، راحب : - 74 . 299
ج 50، راحب : - 80 تسا . هدش  لقن  زین  يرگید  لاوقا  ترـضح  نآ  تماما  تافو و  دلوت ، رد  ص 197 . ج 50 ، راحب : - 79 ص 105 . ، 50
ص راحب 50 ، - 84 دوب . یسابع  لکوتم  دنمتردق  نارادرس  زا  - 83 ص 129 . ج 50 ، راحب : - 82 ص 199 . ج 50 ، راحب : - 81 ص 199 .
-87 هدـش . لقن  رادـقم  نیا  زا  شیب  رگید  بتک  رد  ترـضح  نآ  همان  ص 317 . ج 50 ، راحب : - 86 ص 308 . ج 50 ، راـحب : - 85 . 125
ج راحب : - 90 ص 295 . ج 51 ، راحب : - 89 ص 280 . ص 20 و ج 52 ، ج 44 ، راحب : - 88 ص 108 . ص 337 و ج 51 ، ج 36 ، راحب :
رد 12880 ه.ق )  ) دیبع نب  ورمع  ص 81 93 - ص 232 و 241 و ج 35 ، ج 6 ، راحب : - 92 ص 117 . ج 22 ، راحب : - 91 ص 174 . ، 52
یم رامـش  هب  یقیناود ) روصنم   ) یـسابع هفیلخ  نیمود  ناکیدزن  زا  دوب و  هلزتعم  هقرف  دیتاسا  ناگرزب و  زا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  رـصع 
نب ماشه  تفگ . یم  سرد  دوب ) هعیـش  دیاقع  فالخرب   ) دوخ يار  قباطم  وا  تسـشن و  یم  ناشیا  سرد  هسلج  رد  رایـسب  نادرگاش  تفر .

هدومن تکرش  ورمع  سرد  هسلج  رد  يزور  دوب ، قداص  ماما  تسد  ربز  دنمشناد  هتسجرب و  ققحم  ناوجون و  نادرگاش  زا  یکی  هک  مکح 
ص 402 راحب ج 22 ، - 96 ص 385 . ج 22 ، راحب : - 95 ص 248 . ج 61 ، راحب : - 94 م ) . ) تسا هداد  ماجنا  ناشیا  اب  ار  روکذم  هرظانم  و 
ص ج 44 ، راحب : - 100 ص 57 . ج 20 ، راحب : - 99 ص 433 . ص 122 و ج 75 ، ج 42 ، راحب : - 98 ص 32 و 33 . ج 6 ، راـحب : - 97
، نمی هلیبق  زا  تسا  ینز  ماـن  - 103 ص 179 . . 16 راحب : - 102 توافت . یکدنا  اب  ص 282  ص 23 و ج 46 ، ج 27 ، راحب : - 101 . 130
-105 ص 175 . ج 25 ، راحب : - 104 درک . نفد  دومن و  نفک  دوخ  سابل  اب  ار  وا  اـضر  ماـما  هدوب و  تلیـضف  اـب  راـگزیهرپ  ناوناـب  زا  يو 
ج راحب : - 109 . 16 تایآ 11 -  رون : هروس  - 108 ص 218 . ج 50 ، راحب : - 107 ص 116 . ج 42 ، راحب : - 106 ص 114 . ج 42 ، راحب :
ج راحب : - 113 ص 68 . ص 413 و ج 73 ، ج 13 ، راحب : - 112 ص 13 . ج 12 ، راحب : - 111 ص 76 . ج 12 ، راحب : - 110 ص 310 . ، 20
-117 ص 250 . ج 75 ، راحب : - 116 ص 149 . ص 330 و ج 77 ، ج 14 ، راحب : - 115 ص 488 . ج 14 ، راحب : - 114 ص 377 . ، 93

ص 321. ج 13 ، راحب : - 118 ص 402 . ج 14 ، راحب :
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