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تسا ناشیا  يارب  ندوب  نوزحم  مالّسلا و  هیلع  نیرهاط  هّمئا  هانپ و  تلاسر  ترضح  بئاصم  رب  نتسیرگ  باوث  نایب  رد  همّدقم  11اّما 

لصف شش  رب  تسا  لمتشم  تسا و  ترضح  نآ  هفیرش  بقانم  همیرک و  لاوحا  زا  یضعب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  مساقلا  وبا  تاصرع ، زور  عفاش  تاوامس و  لها  مودخم  تانئاک و  فرشا  تافو  تدالو و  نایب  رد  لّوا  باب 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  فیرش و  بسن  نایب  رد  لّوا  12لصف 

تسا ترضح  نآ  فیرش  رون  يادتبا  نایب  رد  مّود  14لصف 

وا خیرات  ترضح و  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  مّوس  27لصف 

دش عقاو  سدق  ملاع  هب  ترضح  نآ  لاحترا  کیدزن  هک  یعیاقو  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تّیصو  نایب  رد  مراهچ  35لصف 

تسا هتسویپ  عوقو  هب  نآ  زا  دعب  نآ و  نراقم  هک  یعیاقو  و  ترضح ، نآ  رب  زامن  نفد و  نیفکت و  لیسغت و  تّیفیک  و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ءایبنا  دّیس  تافو  ینعی  یمظع  هعقاو  يربک و  تبیصم  عوقو  تّیفیک  نایب  رد  مجنپ  لصف 

تسا ترضح  نآ  سّدقم  حور  لاوحا  بیارغ  و  دیدرگ ، رهاظ  ترضح  نآ  سّدقم  حیرض  دزن  هچنآ  و  دش ، عقاو  ترضح  نآ  نفد  زا  دعب  هک  تسا  دنچ  لاوحا  نایب  رد  مشش  لصف 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  نابّرقم  هکئالم  همودخم  نایملاع و  ءاسن  هدّیس  هفیرش  بقانم  همیرک و  لاوحا  زا  یضعب  تافو و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  مّود  باب 

تسا بانج  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  66لصف 

تسا ترضح  نآ  لئاضف  زا  یضعب  هفیرش و  ءامسا  نایب  رد  مّود  69لصف 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  لاوحا و  زا  یضعب  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد  مّوس  72لصف 

تسا ترضح  نآ  قالخا  مراکم  ریس و  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  83لصف 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما  جیوزت  نایب  رد  مجنپ  86لصف 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  ترشاعم  تّیفیک  نایب  رد  مشش  99لصف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  دعب  ترضح  نآ  لاوحا  ریاس  و  هدش ، عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هشوگرگج  نآ  هب  تبسن  تّما  نیا  ناقفانم  زا  هک  تسا  یئاهمتس  نایب  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  متفه  لصف 

رشحم رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مّلظت  نایب  رد  متشه  122لصف 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  ءایفصا  هدبز  ءایصوا و  دّیس  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مّوس  باب 

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  125لصف 
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نآ هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ  نداد  ربخ  ترضح و  نآ  تداهش  هب  هتشذگ  ناربمغیپ  لوسر و  ادخ و  نداد  ربخ  نایب  رد  مّود  136لصف 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  139لصف 

دش ثداح  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  ترضح و  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  تّیفیک  نایب  رد  مراهچ  157لصف 

تسا نیعل  مجلم  نبا  ترضح  نآ  لتاق  لاوحا  نایب  رد  مجنپ  163لصف 

چتسا لصف  دنچ  نآ  رد  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  نیعلا  ةرق  يده و  هّمئا  یناث  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مراهچ  باب 

تسا ترضح  نآ  لیامش  هیلح و  تینک و  بقل و  مسا و  ةداعسلا و  روفوم  تدالو  نایب  رد  لّوا  165لصف 

تسا ترضح  نآ  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  مّود  167لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  یضعب  نایب  رد  مّوس  175لصف 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  تماما و  صوصن  نایب  رد  مراهچ  181لصف 

181هراشا

: ترضح نآ  تازجعم  اّما  181و 

هیواعم اب  ترضح  نآ  ندرک  حلص  ببس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهش  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  186لصف 

تسا مولظم  ماما  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مشش  201لصف 

رد آ تسا و  ترضح  نآ  تازجعم  بقانم و  لاوحا و  زا  یضعب  و  هیلع ، هّللا  تاولص  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  مولظم  دیهش  ماما  ینعا  تفالخ  تماما و  رابیوج  ورس  تلاسر و  ناتسوب  لگ  التبا و  ربص و  لها  ياوشیپ  ادعس و  ماما  ابع و  لآ  سماخ  ادهش و  دّیس  ترضح  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مجنپ  باب 

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  207لصف 

تسا ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  نایب  رد  مّود  211لصف 

ترضح نآ  قالخا  مراکم  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  218لصف 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  تماما و  تفالخ و  صن  نایب  رد  مراهچ  223لصف 

اروشاع زور  رد  ًاصوصخ  تسا  ندوب  كانهودنا  ترضح  نآ  تبیصم  يارب  و  نتشاد ، ترضح  نآ  متام  و  تسا ، ترضح  نآ  رب  نتسیرگ  باوث  نایب  رد  مجنپ  لصف 

هدرک تمارک  ترضح  نآ  هب  تداهش  ضوع  هچنآ  و  ترضح ، نآ  تداهش  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ  یلاعت  قح  نداد  ربخ  نایب  رد  مشش  233لصف 

مهیلع هَّللا  تاولص  دوخ  تداهش  هب  ترضح  نآ  نداد  ربخ  و  ترضح ، نآ  تداهش  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح ، نیلسرملا و  دّیس  ترضح  نداد  ربخ  رد  متفه  لصف 

دومن نینچ  مدرم  رظن  رد  دشن و  دیهش  ترضح  نآ  دنیوگیم  هک  یتعامج  نآ  لوق  ّدر  و  وا ، لتق  زا  ار  ترضح  نآ  نالتاق  هدرکن  عنم  یلاعت  قح  ارچ  هک  نآ  تّلع  نایب  و  تساهتبیصم ، نیرتمیظع  ترضح  نآ  تبیصم  هکنآ  نایب  رد  متشه  لصف 

ناشیا لزانم  تاجرد و  و  دندش ، دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  یئادهش  تلیضف  نایب  رد  مهن  249لصف 

تسا اهنآ  رب  ندرک  تنعل  باوث  و  ناشیا ، باذع  تّدش  ترضح و  نآ  نالتاق  رفک  نایب  رد  مهد  250لصف 
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قارع هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  ندش  لخاد  زا  شیپ  دش  دراو  نایعیش  رب  هک  یمتس  روج و  نایب  رد  مهدزای  252لصف 

تسا همّظعم  هّکم  بناج  هب  ادعس  ماما  ءادهّشلا و  دّیس  هّجوت  نایب  رد  مهدزاود  257لصف 

راوگرزب نآ  تداهش  و  هفوک ، بناج  هب  لیقع  نب  ملسم  ترضح  لیجبت  تمرکم و  ناتسوب  هوابون  لیلج و  دّیس  نداتسرف  نایب  رد  مهدزیس  264لصف 

دیسر قافآ  ماما  نآ  هب  قافن  رفک و  لها  زا  هچنآ  و  قارع ، يوسب  مولظم  ماما  هّجوت  نایب  رد  مهدراهچ  272لصف 

هنیدم يوسب  هرهاط  ترتع  هّیقب  تعجارم  ات  دش  عقاو  ادهش  تداهش  زا  دعب  هک  زادرپتنحم  بئاصم  زادگناج و  عیاقو  نایب  رد  مهدزناپ  308لصف 

اهنیا ریغ  هام و  باتفآ و  ندش  فسکنم  نیمز و  نامسآ و  نتسیرگ  زا  دمآ  روهظ  هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  تازجعم  بیارغ  زا  هچنآ  نایب  رد  مهدزناش  لصف 

ترضح نآ  رب  تسا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیبّرقم  هکئالم  يده و  هّمئا  ایصوا و  ایبنا و  عزج  هیرگ و  نایب  رد  مهدفه  334لصف 

ترضح نآ  رب  تسا  نایّنج  هحون  هیرگ و  نایب  رد  مهدجیه  338لصف 

داد رارق  مئاق  ترضح  نامز  هب  ار  ترضح  نآ  ماقتنا  و  داتسرفن ، نارفاک  نآ  رب  ار  دوخ  باذع  ادهش  دّیس  ترضح  تداهش  نراقم  یلاعت  قح  نآ  ببس  هب  هک  یتّلع  نایب  رد  مهدزون  لصف 

دش رهاظ  نآ  زا  دعب  گنج و  تقو  رد  هک  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  دش و  دراو  بانج  نآ  نالتاق  رب  ایند  رد  هک  یئاهباذع  نایب  رد  متسیب  341لصف 

ترضح نآ  نالتاق  زا  یضعب  ندش  هتشک  تّیفیک  راتخم و  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مکی  تسیب و  345لصف 

هدیدرگ رهاظ  ترضح  نآ  تبرت  رّهطم و  دقرم  دزن  هک  یبیارغ  تازجعم و  مّود  تسیب و  353لصف 

ترضح نآ  جاوزا  دالوا و  ددع  نایب  رد  مّوس  تسیب و  361لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  نیدّحوملا  ةودق  نیفراعلا و  ۀلبق  نیدجاّسلا و  دّیس  ترضح  تداهش  تدالو و  نایب  رد  مشش  باب 

تسا بانج  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  نایب  رد  لّوا  362لصف 

دومن لاحترا  سدق  ملاع  هب  هک  یماگنه  ات  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  ینازحا  دیادش و  مّود  364لصف 

دش عقاو  نایعیش  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  يروج  نایب  رد  مّوس  367لصف 

نیرهاطلا هلآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  نیرخآلا  نیلّوالا و  مولع  رقاب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  مجنپ  ماما  تلالج  تمصع و  رهپس  رهم  تفالخ و  تماما و  جرد  ّرد  تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متفه  باب 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  368لصف 

تداهش تقو  ات  دش  رهاظ  نافلاخم  ترضح و  نآ  نایم  هچنآ  نایب  رد  مّود  369لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  وبا  ترضح  مشش  ماما  قراشملا  براغملا و  ماما  قئارطلا  کلاسملا و  عضوم  قیاقحلا و  تالکشملا و  نیبم  تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متشه  باب 

تسا ترضح  نآ  تداعّسلا  ریثک  تدالو  خیرات  بقل و  تینک و  مسا و  بسن و  نایب  رد  لّوا  375لصف 

دش عقاو  نایقّتم  ماما  نآ  هب  نارباج  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مّود  376لصف 

تماما کلف  رین  نآ  تداهش  خیرات  رد  مّوس  381لصف 
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دش عقاو  ترضح  نآ  نایعیش  براقا و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  382لصف 

مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  متفه  ماما  رمق  سمش و  شخبرون  رشحم و  عفاش  رشب و  دّیس  ترضح  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهن  383باب 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  بسن و  تدالو و  نایب  رد  لّوا  383لصف 

دش عقاو  مولظم  ماما  نآ  رب  روج  يافلخ  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  مّود  385لصف 

دش عقاو  نایعیش  ناشیوخ و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  395لصف 

مالّسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ترضح  متشه  ماما  افج ، رهز  دیهش  ابرغ و  هانپ  ایقتا و  ماما  ایفصا و  هدبز  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهد  396باب 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  بسن و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  396لصف 

وا تداهش  هب  ترضح  نآ  راوگرزب  ناردپ  بانج و  نآ  نداد  ربخ  نایب  رد  مّود  397لصف 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  398لصف 

تسا بانج  نآ  تینک  بقل و  مسا و  نایب  مالّسلا و  هیلع  داوج  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ترضح  مهن  ماما  دالب  رون  دابع و  ماما  تافو  تدالو و  خیرات  رد  مهدزای  باب 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  لّوا  409لصف 

تسا ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  تداهش و  نایب  رد  مّود  410لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  مهد  ماما  يوضترم  ناتسوب  لگ  يوفطصم و  هقیدح  لاهن  خیرات  نایب  رد  مهدزاود  414باب 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  بسن و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  414لصف 

دش عقاو  نیبم  ماما  نآ  رب  نید  نافلاخم  زا  هک  یئاهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  رد  مّود  415لصف 

مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  دّمحم  وبا  مهدزای  ماما  یصو  یبن و  ره  بولق  بوبحم  ءایصوا و  رخفم  ءایلوا و  دّیس  ترضح  لاوحا  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مهدزیس  باب 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  419لصف 

تسا ترضح  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  مّود  419لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀّجح  نمحّرلا  ۀفیلخ  نامّزلا و  بحاص  ترضح  تداعّسلا  روفوم  تدالو  خیرات  نایب  رد  مهدراهچ  423باب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  428هرابرد 
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نویعلا ءالج 

باتک تاصخشم 

هخـسن ] نویعلاءالج روآدـیدپ :  مان  ناونع و  1111ق . یقتدمحم 1037 -  نبرقابدمحم  یـسلجم  هسانـشرس :   9765-5 یبایزاب :  هراـمش 
رخطصا دیفـس  ياهرـصق  ارنآ  یحاون  و  هداتفا ...: : زاغآ هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ،  1258ق . خاسنتسا ، :  تیعضو  یـسلجم  رقاب  دمحم  [/ یطخ

چیه :... هداتفا : ماجنا دندیـسرت ... نیطایـش  سنا و  نج و  هکنآ  ات  دـش  نشور  ایند  ترـضحنآ  تدالو  بش  رد  ودـندید  ارنا  یلاوح  سراف و 
... ییادـص نآ  زا  دـعب  مدینـش و  نامـسآ  زا  يریبکت  يادـص  مداتـسیا  زامنب  نوچ  دـشاب  یلاخ  دجـسم  هک  دـش  دـهاوخن  نینچ  رگید  زور 

 : يرهاظ تاصخشم  تشاددای   300×210: عطق ؛ هدش يراذگ  هدار  :230×135: روطس هزادنا  رطس ،  25 (، 20-391ص  : ) يرهاظ تاصخشم 
. تسا هدش  هتشون  یخرـس  هب  بلاطم  یـضعب  باوبا و  لوصف و  نیوانع  : نتم تانیئزت  هرهم  راهآ  یگنرف  : ذغاک عون  خسن  : طخ هجرد  عون و 

یفرعم تسا . هدش  حیحصت  هیشاح  رد  هخسن  بلاطم  یـضعب  : قاروا یـشاوح  دوجوم :  هخـسن  تایـصوصخ  دلج  دقاف  : دلج تانیئ  زت  عون و 
رد همدـقم  دـشابیم .  لصف  دـنچ  ياراد  باب  ره  باب و  همدـقم و 14  کی  ياراد   ، موصعم ربمایپ و 14  همانیگدـنز  نویعلا  ءالج  هخـسن : 
رد موس  باب  (س ، ) ارهز ترـضح  گرم  تدالو و  رد  مود  باب  ص ، )  ) دمحم ترـضح  گرم  تدالو و  رد  لوا  باب  نتـسیرگ ،  باوث 
اما تداهـش  ات  تدالو  زا  مجنپ  باب  ع ، )  ) یبتجم نسح  اما  تداهـش  ات  تدالو  زا  مراـهچ  باـب  ع ، )  ) یلع ترـضح  تداهـش  تدـالو و 
اما متشه  باب  ع ، )  ) رقاب دمحم  ماما  تداهـش  ات  تدالو  زا  متفه  باب  ع ، )  ) نیدباعلانیز تداهـش  ات  تدالو  زا  مشـش  باب  ع ، )  ) نیـسح
ماما مهدزاود  باب  ع ، )  ) یقتدـمحم ماما  مهدزای  باب  ع ، )  ) اضر اما  مهد  باب  ع ، )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  مهن  باـب  ع ، )  ) قداـص رفعج 
تسا صقان  رضاح  هخسن  دشابیم .  يرکسعنسحلانب  ۀجح  ماما  مهدراهچ  باب  ع ، )  ) يرگسع نسح  ماما  مهدزیس  باب  ع ، )  ) یقنیلع

نایب رد  مشـش  باب  لوا  لصف  اـت  دوشیم و  عورـش  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دـمحم  ترـضح  گرم  تدـالو و  رد  لوا  باـب  موس  لـصف  زا  و 
هام رهم   . هدش یسررب  هخـسن  هخـسن :  تاحیـضوت  دراد . رب  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  داجـس  ماما  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح  تداهـش  تدالو و 

قاروا هیشاح  رد  تبوطر و  راثآ  تسا و  هدز  تفآ  هدید و  بیـسآ  هخـسن  تسا ،. صقان  ماجنا  هداتفا و  زاغآ  زا  هحفـص  ود  تسیب و  1389
لاس 1386 هب  نارهت  رد  راب  نیرخآ  هدیسر  پاچ  هب  اهراب  ریثکت :  زاب  تشاددای  یسراف  نابز : یلک :  تشاددای  دوشیم .  هدهاشم  یگتخیر 
(، 5:409  ) عیـشت فراعملا  ةریاد  (، 6:578) یلم (، 5:124  ) هعیرذـلا : هدـش هدـید  عبانم  اه :  هدـیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عباـنم  تسا .  هدـش  پاـچ 

همانتــشذگرس 11ق --  ترجه -  زا  لــــــبق   53 مالــسا ، ربماــیپ  ص ،)  ) دــمحم عوــضوم :  ( 2:1567  ) راــشم (، 3:1605  ) هراوتـسرهف
بئاصم موصعم --  هدراهچ  همانتشذگرس  موصعم --  هدراهچ  عوضوم :   Muhammad, Prophet -- Bibliography

مجرتم همدقم  ]

کلاسم نازابرـس  بئاون  عامتـسا  بئاصم و  رّکذـت  هک  تسا  يزاینیب  دـنوادخ  راوازـس  زابنا  لـثمیب و  شیاتـس  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
رد ار  رارـشا  هنتف  رابغ  و  دینادرگ ، نیقی  نامیا و  بابرا  نویع  يالج  بجوم  ار  دوخ  لاثتما  تعاطا و  كراعم  ناناشفناج  لاصو و  برق و 

تایلاوتم و تاولـص  و  دـیناشن . رترب  تاجرد  هب  راختفا  تّزع و  يوربا  راصبا و  رهاوجلا  لحک  زا  رابتعا  تفرعم و  لحارم  نایامیپهیداب  رظن 
بیغ و ملاوع  يامرفنامرف  ءالتبا ، تبیصم و  باحصا  هواقن  الب و  تنحم و  بابرا  هصالخ  ءایفـصا ، هبخن  ءایبنا و  دّیـس  رب  تارتاوتم  تاّیحت 

هَّللا یلـص  یفطـصم  دّمحم  ءاقب ، ملاع  ناتـسدیهت  هریخذ  ءازج ، زور  ناگدنامرد  عیفـش  و  دود ، میحر و  برق  لفحم  نیـشنردص  و  دوهش ،
؛ هداد الج  تاهبش  كوکش و  گنز  زا  ار  نانمؤم  ياههنیس  هنیئآ  دوخ ، يالو  ّتبحم و  لقیص  هب  هک  شلاثمیب  لآ  رب  ملس و  هلآ و  هیلع و 

ناج ماشم  ناینب ، تداهـش  گنراگنر  ياهلگ  تعاجـش  ناتـسوب  رد  و  دـناهتخاس ، تدـیقع  نسح  نمجنا  نمچ  ناخر  لگ  ساکعنا  لـباق 
موی یلا  مهیملاظ  مهیلتاق و  مهئادعأ و  یلع  هَّللا  ۀنعل  و  نیدبآلا ، دبأ  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولـصف  دناهتخاون ، تعافـش  میمـش  هب  ار  نامرجم 
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- امهمئارج نع  هَّللا  یفع  یقت - دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  ینادواج ، تداعس  كاردا  دنموزرآ  ینّابر و  ضویف  لالز  بل  هنشت  دعب : اّما  نیدلا .
رّکذـت و هرهاظتم  راثآ  هرتاوتم و  رابخا  ياضتقم  هب  نوچ  هک : دـیامنیم  ریرقت  ریوصت و  یناحور ، ناّلخ  یناـمیا و  ناوخا  ریامـض  حاولا  رب 

رتمیظع ّتیدـحا  هاگراب  نابّرقم  عیمج  زا  هک  تلاسر  تیب  لها  نحم  ایالب و  رب  نتخاس  نوزحم  ندـینادرگ و  ناـیرگ  نتـسیرگ و  ریکذـت ،
، ارحص نایشحو  ایرد و  نایهام  اوه و  ناغرم  امس و  ضرا و  ناگدنب  ناگتسیاش  نالـسرم و  يایبنا  نابّرقم و  هکئالم  زا  بئاصم  نیا  تسا ،

تاـجرد عفر  تاداعـس و   22 ص : نوـیعلا ، ءـالج  لـین  ببـس  و  تسا ، تاـبرق  فرـشا  تاـعاط و  مظعا  و  تـسا ، رتـشیب  تبیـصم  هـمه  زا 
لوزن ماگنه  رد  و  دوشیم ، نیقی  نامیا و  تّوق  بجوم  نیملاعلا  ّبر  نابّرقم  نید و  نایاوشیپ  لآم  تداعـس  لاوحا  رب  عـالّطا  و  ددرگیم ،

ریثأت یناطیـش ، سواسو  عفد  و  ینّابر ، ياضق  هب  ندـش  یـضار  و  ناشیا ، بئاصم  مالآ و  رد  رّکفت  ناـمز  بئاون  ثودـح  نارود و  ثداوح 
بتک زا  ار  یضعب  و  تسا ، مامتان  صقان و  یـضعب  دناهدروآ  رد  فیرعت  کلـس  رد  یـسراف ، یبرع و  هب  باب ، نیا  رد  هچنآ  و  دراد . میظع 
میظع ررض  دنشاب  هتشادن  ملع  زا  يرفاو  هیام  هک  یعمج  يارب  هک  دشاب  اسب  دیاشیمن و  ار  دامتعا  هک  دناهدومن  ذخا  نافلاخم  رابخا  ریس و 
تسا ناشیا  هفیرش  لاوحا  هب  ّقلعتم  هک  هچنآ  راونالا » راحب   » باتک رد  هتسکش  نیا  و  ددرگ . ناشیا  ینامیا  دیاقع  رد  للخ  بجوم  دیامن و 

، لّوا باتک  زا  نوچ  و  تسا . هدـش  روکذـم  راصتخا  هجو  رب  اهنآ  رثکا  زین  بولقلا  تایح  باـتک  رد  و  ماهدرک ، اـفیتسا  دـلجم  نیدـنچ  رد 
لاغتشا روفو  لاوحا و  لالتخا  اب  هعاضبلا  لیلق  نیا  اذهل  تسا ، رّسعتم  مدرم  رثکا  رب  مّود  باتک  لیـصحت  و  تسین ، یعافتنا  نادنچ  ار  ماوع 

هک دـیامن  فیلأت  یـسراف  تغل  هب  باب  نیا  رد  يزیجو  باتک  هک  دیـسر  رتاف  رطاخ  هب  ماقـسا  ضراوع و  ناـیرط  مـالآ و  مومه و  موجه  و 
دوش هتشون  یهجو  رب  دشاب ، هدوب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاط  هّمئا  نیلسرملا و  دّیس  ترـضح  تداهـش  تدالو و  رکذ  رب  روصقم 

تاراعتـسا عّونت  تارابع و  نسح  هب  دـّیقم  هدومن ، راـصتقا  هربتعم  تاـیاور  ظاـفلا  همجرت  هب  و  دـشاب ، هدوب  ياهرهب  نآ  زا  ار  قلخ  همه  هک 
هب ناـنمؤم  اـت  دـیامنن  لـقن  يزیچ  هدومن  ذـخا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هّیماـما  ناثّدـحم  لـضافا  بتک  زا  هک  هربـتعم  ثیداـحا  ریغ  زا  و  ددرگن ،

نوزحم هب  و  دندرگ ، زیاف  تسا  تاداعس  عفرا  تاعاط و  فرشا  هک  مالّسلا  مهیلع  نید  هّمئا  ثیداحا  ءایحا  باوث  هب  نآ  ندینـش  ندناوخ و 
نیا هب  ناشیا  هلیزج  تابوثم  زا  ياهرهب  دنـسرب و  نیبّرقم  تاـجرد  هب  نیملاـعلا  ّبر  ناگدـیزگرب  هلیلج  بئاـصم  رب  نتـسیرگ  ندـیدرگ و 

زا دصاقملا  ۀفیرـش  باتک  نیا  فیلأت  و  دئاوفلا ، ۀّمج  باوبا  نیا  بیترت  و  ددرگ . دیاع  تافو  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  تائّیـس  رحب  قیرغ 
هب هک  دومن  هولج  یناد  ردق  ورسخ  تیبرت  نمایم  هب  دناهدیمرآ و  شتلدعم  هانپ  رد  یهام  غرم و  هک  دوب ، یناث  نامیلس  ناوا  دهع و  تاکرب 

و ناشن ، ناطلـس  ناطلـس  ینعا  هدیمارخ ، روهظ  هاگهولج   23 ص : نویعلا ، ءـالج  هب  بیغ  هناـخ  تولخ  ناـسورع  شتمرکم  باحـس  ضیف 
یناب يرایتخب ، تمظع و  ناکرا  دّیشم  يراکماک و  تنطلس و  ناینب  سّسؤم  لالج ، هاج و  هرصاب  هّرق  لابقا و  هیـصان  هّرغ  نابرد ، اراد  رواد 

شخبرون ناکم ، نوک و  هعومجم  بختنم  ناکرا ، رـصانع و  غابراهچ  هتـسدلگ  فاستعا ، روج و  مسارم  یحاـم  فاـصنا ، تّورم و  یناـبم 
نابیلدنع اب  شریمض  ناتسبارس  ناغرم  و  تلادع ، راونا  ةاکـشم  ناتنیط ، كاپ  ياههنیـس  رد  شیالو  رارـسا  لیدنق  ناریمـض ، نشور  ياهلد 

شلایخ سوناف  هناورپ  دیـشروخ  زاسمد ، سدـق  هلجح  ناداژنیـسدق  اب  شرظانم  یـسدق  رطاخ  ناشوهم  و  زاوآ ، مه  ماهلا  فشک و  نشلگ 
دادم هیبشت  هب  رکـشین و  مامت  هطـساو  ناتـسین و  هلجح  داژن  سدق  شرظانم  سدـق  هماخ  تبـسن  هب  شلالج  هاج و  هاگراب  هنومن  رهپـس  رهم 

ناـبرطم هقیرط  تاـمغن  رب  نافیعـض  زاـین  ضرع  شاهعماـس  نشلگ  زا  ورـس  ریز  رد  رونا  دیـشروخ  ار  روجید  یلاـیل  داوس  شدادـمالا  ریثک 
مّرخ و ارغ  تعیرـش  نیتاسب  شتیبرت  نمی  هب  نیچ و  ناربلد  یئابرلد  دـص  هب  نانیکـسم  رطاـخ  ياـضر  شرثا  تقیقح  رظن  رد  نیـشنمدقم 

فـصو هب  و  ناشفا ، ّرد  فدص  ناهد  شیاخـس  رکذ  هب  باداش ، زبسرـس و  ءاضیب  ّتلم  قئادـح  شتلدـعم  باحـس  تاحـشر  هب  و  باریس ،
يایرد شرادرهوج  غیت  نامأوت ، ربا  هیرگ  قرب و  هدـنخ  دـننام  نایامن  رهق  اب  شناـیاپیب  فطل  ناـبز ، رتاـیرد  هتـسویپ  شیاـهتنایب  ياـطع 

، تسا بابک  نآ  زا  نافلاخم  ياهلد  هک  تسا  یخیس  شزادگناج  نانس  و  تسا ، یبابح  نآ  رد  نانمـشد  رابدرب  ياهرـس  هک  تسا  یجاّوم 
، بایان اهرطاخ  رد  مغ  شراگن  تلادع  هماخ  ناحلا  شوخ  بیلدنع  ریفص  زا  و  باریس ، شیاخـس  لامآ  لوادج  زا  نانکمه  لامآ  رازتشک 

یطوط هماـخ  ریفـص  نیبـم ، نید  ناـفلاخم  تاـیح  نمرخ  شتآ  شریـشمش  قرب  و  نید ، تعیرـش و  لاـمآ  نمچ  شخبتوارط  شغیت  بآ 
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ياههرگ ياشگهدقع  شرهق  نیبج  هرگ  زاورپ ، شرع  دنلب  یناعم  راکش  رد  شبیاص  رکف  زابهـش  و  زاوآ ، مه  ریدقت  ملق  ریرـص  اب  شریبدت 
ضیف نئازخ  حاتفم  ار  شیاعد  تضایر  عماوص ، نانیشنتولخ  ناگدرمژپ . ياهلما  عرازم  باحس  شناسحا  فک  یگداشگ  ناگتـسب ، راک 

رب دزو  نیمز  رب  رگا  شرهق  رـصرص  دناهتخاسن ، نابز  درو  يرکذ  نیرق  دبا  تلود  دولخ  ياعدتـسا  زج  هب  تدابع  دـجاسم  نافکتعم  هتفای ،
، شرونا ریمض  دیشروخ  عاعش  اب  دیامن ، یبارـس  نودرگ   24 ص : نویعلا ، ءالج  نماد  رب  دزو  طیحم  رب  رگا  و  ددرگ ، یبابح  طـیحم  هرهچ 
، هتسناد فّلکت  ار  شیوخ  يایض  هبش  هدراهچ  هام  و  دیامنیمن ، خر  هدیدرگ  روتسم  رات  رز  باقن  رد  رون  راهظا  مرش  زا  بات  ناهج  باتفآ 
برعلا و باقر  قوطم  ملیدلا ، كرتلا و  دالب  کلام  مرکالا ، ناقاخلا  و  مخفالا ، ناطلسلا  ینعا  دیاشگیمن ، هرهچ  زا  فلک  هبـش  کی  هدرپ 

ناطلـسلا نبا  ناطلـسلا  ناسحالا ، لضفلا و  عبنم  نانتمالا ، دوجلا و  ندعم  ۀیولعلا ، ۀیلعلا  ۀحودلا  نصغ  ۀّیوبنلا ، ۀبّیطلا  ةرجـشلا  عرف  مجعلا ،
یلع هلالج  لالض  هکلم و  هَّللا  دّلخ  ناخرداهب ، يوفطصملا  يوسوملا  نامیلـس  ناطلـسلا  ناقاخلا ، نبا  ناقاخلا  نبا  ناقاخلا  ناطلـسلا و  نبا 

هفحت نیا  و  هدـینادرگ ، رّونم  تداعـس  دیـشروخ  علطم  سدـقا  مسا  هب  ار  سدـق  نشلگ  هدیـسر  ون  نیا  هیـصان  اذـهل  نامیالا . لـها  قراـفم 
و رایخا ، هلالـس  نآ  راهطا  يابآ  رابخا  ّزع  رب  لمتـشم  نوچ  دیناسر ، تمارک  تّزع و  جوا  هب  هتـشاد  عوفرم  هانپ  ناهج  هاگرد  هب  ار  هیامورف 

روصق زجع و  و  دراد ، لوبق  ّزع و  هجرد  ياهتنم  هب  لوصو  دیما  تسا ، راهن  لیل و  جـیاتن  هدـبز  نآ  داجما  دادـجا  هفیرـش  لاوحا  رب  يوتحم 
نینمؤم نطاب  رهاظ و  ياههدید  يالج  بجوم  نید ، نایاوشیپ  بئاصم  رد  نتخیر  کشا  نوچ  دـنادیمن . لومأم  نیا  لوصح  عنام  ار  دوخ 

هَّللا یلع  و  تخاس ، ّبترم  بابرألا  ّبر  نابّرقم  ددـع  هب  باب  هدراـهچ  همّدـقم و  رب  دـینادرگ ، یّمـسم  نویعلا » ءـالج   » هب ار  نآ  ددرگیم ،
25 ص : نویعلا ، ءالج  لیکولا . معن  یبسح و  وه  و  يروما ، عیمج  یف  تلّکوت 

تسا ناشیا  يارب  ندوب  نوزحم  مالّسلا و  هیلع  نیرهاط  هّمئا  هانپ و  تلاسر  ترضح  بئاصم  رب  نتسیرگ  باوث  نایب  رد  همّدقم  اّما 

دیرگب ار و  ام  تبیـصم  دروآ  دای  هب  هک  ره  هک : دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  نارگید  هیوباـب و  نبا 
ای دیرگب  سپ  ار  ام  تبیـصم  دروآ  نارگید  دای  هب  هک  یـسک  و  تمایق ؛ زور  رد  ام  هجرد  رد  دشاب  ام  اب  ام ، زا  دناهدش  بکترم  هچنآ  يارب 
ام رما  يایحا  سلجم  نآ  رد  هک  یـسلجم  رد  دنیـشنب  هک  یـسک  و  دـشاب ؛ نایرگ  اههدـید  هک  يزور  رد  وا  هدـید  ددرگن  نایرگ  دـنایرگب ،

دنس هب  میهاربا  نب  یلع  و  «. 1  » دنـشاب هدرم  میب  سرت و  زا  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دریمن  دننک ، نایب  ار  ام  ثیداحا  ام و  لاوحا  دـنیامن و 
زا دـیآ  نوریب  میوش و  روکذـم  وا  دزن  رد  ام  ای  دروآ ، دای  هب  ار  اـم  هک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح 
هب یسوط  خیش  دیفم و  خیش  و  «. 2  » دشاب اهایرد  فک  لثم  دنچ  ره  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  ياهشپ ، رپ  ردق  هب  هیرگ  بآ  وا  هدید 

یسفن ره  تسا ، هتفر  ام  رب  هک  یمتس  يارب  دشاب  مومغم  مومهم و  هک  ره  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 
یف داهج  باوث  ام  نانمـشد  زا  نتـشاد  ناهنپ  ار  ام  ّرـس  و  دـشاب ، تدابع  ام  يارب  وا  مغ  و  دوش ، هتـشون  شلمع  همان  رد  یحیبست  دـشک  هک 

و «. 1  » دوش هتشون  الط  بآ   26 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ثیدح  نیا  هک  دـیاب  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  دراد ، هَّللا  لیبس 
زا هک  ینوخ  يارب  دیآ  نوریب  کشا  هرطق  کی  وا  هدید  زا  هک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیـش  ًاضیا 

تشهب رد  ار  وا  یلاعت  قح  دناهدرک ، عیاض  ام  نایعیش  زا  یکی  ای  ام  زا  هک  یـضرع  ای  دناهدرک ، مک  ام  زا  هک  یّقح  ای  تسا ، هدش  هتخیر  ام 
زا میهاربا ، نب  لوخم  زا  ییحی ، نب  دمحا  زا  دناهدرک  تیاور  یسوط  خیش  دیفم و  خیـش  ًاضیا  و  «. 2  » دنادرگ مّعنتم  دهد و  ياج  دابآلا  دبا 

کی وا  ياههدید  زا  هک  ياهدنب  ره  هک : دومرفیم  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  شردـپ  زا  رذـنم ، نب  عیبر 
یبش رد  هک : تفگ  ییحی  نب  دـمحا  سپ  دـهد ؛ ياج  دـلخ  تشهب  رد  ار  وا  یلاـعت  قح  تیب ، لـها  اـم  تبیـصم  رد  دـیآ  نوریب  بآ  هرطق 

هب امش  زا  یتیاور  نینچ  میهاربا  نب  لوخم  هک  مدرک  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
و «. 3  » مدینش امش  زا  دوخ  ار  ثیدح  داتفا و  امش  نم و  هنایم  دنس  سپ  متفگ : یلب ، هک : دومرف  ترضح  دیاهدومرف ؟ امش  ایآ  درک  لقن  نم 

تیاور مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  ياهدنـس  هب  هَّللا  همحر  سوواـط  نبا  دّیـس  هیوباـب و  نبا  میهاربا و  نـب  یلع 
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رد یلاعت  قح  دوش ، يراج  وا  يور  رب  هک  دیآ  نوریب  بآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لتق  يارب  وا  هدـید  زا  هک  ینمؤم  ره  هک  دـناهدرک 
زا هک  يرازآ  يارب  ددرگ  يراج  وا  يور  هنوگ  رب  دیآ و  نوریب  وا  هدـید  زا  یبآ  هک  ینمؤم  ره  و  دـیامرف ؛ تمارک  اههفرغ  وا  يارب  تشهب 

ببـس هب  يرازآ  دسر  وا  هب  هک  ینمؤم  ره  و  دـنادرگ ؛ اّیهم  وا  يارب  یکین  ناکم  تشهب  رد  یلاعت  قح  ایند ، رد  تسا  هدیـسر  ام  هب  نمـشد 
نمیا ار و  يرازآ  ره  دنادرگب  يو  زا  یلاعت  قح  دوش ، ناور  وا  يور  رب  هدید  زا  بآ  تبیصم  نآ  تقرح  تّدش و  زا  ام و  ّتبحم  تیالو و 

: هک تسا  هدرک  تیاور  حیحص  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد  يریمح  و  «. 4  » مّنهج شتآ  زا  دوـخ و  بضغ  زا  تماـیق  زور  رد  ار  وا  دـنادرگ 
دینیشنیم و رگیدکی  اب  سلاجم  رد  نایعیش  امـش  ایآ  هک : دیـسرپ  راسی  نب  لیـضف   27 ص : نویعلا ، ءالج  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ار ام  رما  دینادرگ  هدنز  سپ  مرادیم ، تسود  ار  سلاجم  نآ  نم  دومرف : ترـضح  موش ، وت  يادف  یلب  تفگ : دینکیم ؟ رکذ  ار  ام  ثیدح 

دنک دای  ار  ام  هک  ره  لیضف ! يا  درادب ، هدنز  ار  ام  نید  ار و  ام  رما  دنک ، رکذ  ار  ام  ثیداحا  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  و  لیـضف ، يا 
نبا و  «. 1  » دشاب ایرد  فک  دننام  هچ  رگا  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  ادخ  دیآ ، نوریب  بآ  یسگم  رپ  لثم  وا  هدید  زا  دننک و  دای  وا  دزن  ار  ام  ای 

نآ زا  دـناهدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 2  » دـناهدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  هربـتعم  ياهدنـس  هب  ار  ثیدـح  نیا  زین  یقرب  هیولوق و 
و «. 3  » دـنادرگ مارح  مّنهج  شتآ  رب  ار  وا  يور  یلاعت  قح  دوش ، يراج  بآ  وا  ياههدـید  زا  میوش و  روکذـم  وا  دزن  ام  هک  ره  ترـضح :
هک یهاوخ  رگا  تفگ : بیبش  نب  ناّیر  هب  ترضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  نسح  دنس  هب  هیوباب  نبا 
هک ام ، ّتبحم  تیالو و  هب  داب  وت  رب  و  وش ، داش  ام  يداش  يارب  وش و  كانهودنا  ام  هودنا  يارب  سپ  یـشاب ، ام  اب  تشهب  هیلاع  تاجرد  رد 

تیاور ربتعم  ياهدنس  هب  ًاضیا  و  «. 4  » دنادرگیم روشحم  گنس  نآ  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  دراد  تسود  ار  یگنـس  يدرم  رگا 
زا و  درک ، رایتخا  قیالخ  عیمج  زا  ار  اـم  نیمز و  رب  دـش  علّطم  یلاـعت  قح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  هدرک 

اهلام و  ام ، هودنا  يارب  دنوشیم  كانهودنا  و  ام ، يداش  يارب  دنوشیم  داش  و  ار ، ام  دننکیم  يرای  هک  درک  رایتخا  دنچ  ياهعیـش  ام  يارب 
هدرک تیاور  سوواط  نبا  دّیـس  و  «. 5  » تسام يوس  هب  ناشیا  تشگزاب  دـنیام و  زا  ناشیا  دـننکیم ، فرـص  اـم  يارب  ار  دوخ  ياـهناج  و 

هک ره  و  تسوا ، يارب  تشهب  سپ  دنایرگب  ار  سک  دص  دیرگب و  ام  تبیـصم  رد  هک  ره  دندومرف : مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  هک : تسا 
يارب زا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  یـس  دیرگب و  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دـنایرگب   28 ص : نویعلا ، ءالج  ار  سک  هاجنپ  دـیرگب و 

، تسوا يارب  زا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  هد  دیرگب و  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  تسیب  دـیرگب و  هک  ره  و  تسوا ،
«. 1  » تسوا يارب  زا  تشهب  درادب  هیرگ  هب  ار  دوخ  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  کی  دیرگب و  هک  ره  و 

هّللا یّلص  یفطصم  دّمحم  مساقلا  وبا  تاصرع ، زور  عفاش  تاوامـس و  لها  مودخم  تانئاک و  فرـشا  تافو  تدالو و  نایب  رد  لّوا  باب 
لصف شش  رب  تسا  لمتشم  تسا و  ترضح  نآ  هفیرش  بقانم  همیرک و  لاوحا  زا  یضعب  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  فیرش و  بسن  نایب  رد  ّلوا  لصف 

يول نب  ةّرم  نب  بالک  نب  یصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  ّبلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  تسا : نیا  ترضح  نآ  بسن  رد  روهشم 
نب عسیمهلا  نب  ذإ  نب  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  رـضم  نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀمیزخ  نب  ۀنانک  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب 
نب حلاش  نب  رباع  نب  غلاف  نب  وغرا  نب  غورش  نب  روخان  نب  خرات  نب  لیلخلا  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  رادیق  نب  لمح  نب  تنبلا  نب  نامالس 

و مالّـسلا . هیلع  مدآ  نب  بیـش  نب  شونا  نب  نانیق  نب  لیئالهم  نب  ضرابلا  نب  خونخا  نب  خلـشوتم  نب  کلام  نب  حون  نب  ماس  نب  دـشخفرا 
و دوب ؛ دمحلا  ۀبیش  ّبلطملا ، دبع  مسا  هک  تسا  نآ  رهشا  میاهدرک و  رکذ  بولقلا  تایح  رد  هک  تسه  رگید  لاوقا  ترضح  نآ  بسن  رد 
هب کی  ره  و  هدوب ؛ رـضن  شیرق ، مسا  و  دـنتفگیم ؛ زین  عمجم  ار  وا  دـیز و  یـصق ، مسا  و  هریغم ؛ فاـنم ، دـبع  مسا  و  ورمع ؛ مشاـه ، مسا 

ترضح نآ  مسا  رباغ  هک  دنیوگ  یضعب  و  دوب ، مالّسلا  هیلع  دوه  مسا  وغرا  هک  دنیوگ  و  دندیدرگ ، یّمسم  یماسا  نآ  هب  بابـسا  زا  یببس 
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نبا و  «. 1  » دوب بالک  رسپ  هرهز  رـسپ  فانم  دبع  رـسپ  بهو  رتخد  هنمآ  ترـضح ، نآ  ردام  و  تسا . مالّـسلا  هیلع  سیردا  خونخا ، و  دوب ،
ممدرم نیرتهیبش  نم  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب 

و قلخ ، تقلخ و  رد  مدآ  هب  دوـب  مدرم   32 ص : نویعلا ، ءالج  نیرتهیبش  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  و  مالّـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  هب 
موق هب  ارم  تراشب  يربمغیپ  ره  نابز  هب  و  هدرک ، نایب  ارم  تفـص  و  هدـیمان ، مان  هد  هب  دوخ  لالج  تمظع و  شرع  يالاب  زا  ارم  یلاـعت  قح 

ارم مان  و  درب . الاب  نامسآ  هب  ارم  و  دومن ، نم  میلعت  ار  دوخ  مالک  و  تسا ، هدرک  دای  رایسب  ارم  مان  لیجنا  تاروت و  رد  و  تسا ، هداد  ناشیا 
اهتّما نیرتوکین  نایم  رد  اـهنرق و  نیرتهب  رد  ارم  و  درک ، ماـن  دّـمحم  ارم  تسا و  دومحم  وا  ماـن  کـی  دومن ، قاقتـشا  دوخ  راوگرزب  ماـن  زا 
مّنهج شتآ  رب  نم  تّما  ياهدسج  ماهدش ، ثوعبم  ادخ  یتسرپهناگی  دیحوت و  هب  هک  اریز  دـیمان  دـیحا »  » ارم تاروت  رد  و  دـینادرگ ، رهاظ 

« یحام  » ارم روبز  رد  و  دنناگدننکدمح ؛ نم  تّما  و  نامسآ ، رد  مدومحم  نم  هک  اریز  دیمان  دمحا »  » ارم لیجنا  رد  و  تسا ؛ هدیدرگ  مارح 
شیاتس ارم  اهتّما  همه  تمایق  رد  هک  اریز  دیمان  دّمحم »  » ارم نآرق  رد  و  ار ؛ اهتب  تدابع  دیامنیم  وحم  نیمز  زا  نم  ببـس  هب  هک  اریز  دیمان 

دیمان دنهاوخ  رشاح »  » تمایق رد  ارم  و  نم ؛ نذا  هب  رگم  درک  دهاوخن  تعافش  تمایق  رد  یسک  نم  زا  ریغ  هب  هکنآ  ببـس  هب  درک  دنهاوخ 
دیمان بقاع »  » ارم و  مرادیم ؛ باسح  هب  ادخ  دزن  ار  مدرم  نم  هک  اریز  دـیمان  فقوم »  » ارم و  تسا ؛ لصّتم  رـشح  هب  نم  تّما  نامز  هک  اریز 

و اهگنج ، ینعی  محالم  لوسر  و  هبوت ، لوسر  و  تمحر ، لوسر  منم  و  تسین . يربمغیپ  نم  زا  دعب  مدـمآ و  ناربمغیپ  بقع  زا  نم  هک  اریز 
يا تفگ : نم و  راـگدرورپ  نم  رب  تشاذـگ  ّتنم  و  تـالامک ، عماـج  ینعی  مسق »  » منم و  مدـش ، ثوـعبم  ءاـیبنا  ياـفق  زا  هک  یّفقم »  » مـنم

ار وت  و  مدینادرگ ، ثوعبم  یهایس  خرس و  ره  رب  ار  وت  و  مداتـسرف ، نابز  کی  لها  رب  و  مداتـسرف ، تّما  نابز  هب  ار  يربمغیپ  ره  نم  دّمحم !
مدینادرگ لالح  وت  رب  ار  نارفاک  تمینغ  و  مدرکن ، نینچ  ار  رگید  ربمغیپ  چیه  و  مدنکفا ، وت  نانمشد  لد  رب  وت  زا  هک  یسرت  هب  مداد  يرای 

وت تّما  وت و  هب  مدرک  اـطع  و  دـننازوسب ، دـنریگب  نارفاـک  زا  هک  اـهتمینغ  تسیاـبیم  هکلب  مدوب  هدرکن  لـالح  وت  زا  شیپ  يدـحا  يارب  و 
هدجـس ّلحم  ار  نیمز  عیمج  وت  تّما  وت و  يارب  تسا ، هرقب  هروس  تایآ  باتکلا و  ۀـحتاف  هروس  نآ  هک  ار  دوخ  شرع  ياهجنگ  زا  یجنگ 

هدـننکكاپ وت  يارب  ار  نیمز  كاخ  و  دـننکب ، دوخ  ياهدـبعم  رد  ار  زاـمن  تسیاـبیم  هک  هتـشذگ  ياـهتّما  فـالخ  رب  مدـینادرگ  زاـمن  و 
ار وت  دننک  دای  ّتینادحو  هب  ارم  وت  تّما  هاگره  هک  مدرک  نورقم  دوخ  دای  هب  ار  وت  دای  و  مداد ، وت  تّما  وت و  هب  ار  ربکا » هَّللا   » و مدینادرگ ،

هدرک تیاور  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  «. 1  » وت تّما  يارب  دّمحم و  يا  داب  وت  يارب  یبوط  سپ  دننک ، دای  يربمغیپ   33 ص : نویعلا ، ءالج  هب 
دّمحم و ار  وت  ببس  هچ  هب  هک : دندرک  لاؤس  دندمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دوهی  زا  یهورگ  هک  تسا 
و نیمز ؛ رد  ماهدش  هدرک  شیاتس  نم  هکنآ  يارب  دناهدیمان  دّمحم »  » ارم هک : دومرف  دناهدیمان ؟ یعاد  ریذن و  ریـشب و  مساقلا و  وبا  دمحا و 

مّنهج تشهب و  تمایق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  يارب  دندیمان  مساقلا » وبا   » و نامـسآ ؛ رد  دننکیم  شیاتـس  ارم  هکنآ  يارب  زا  دندیمان  دـمحا » »
مّنهج هب  ناگدـنیآ - ناگتـشذگ و  زا  تسا - هدرواـین  نم  هب  ناـمیا  تسا و  هدـش  رفاـک  هـک  ره  سپ  دـیامنیم ، تمـسق  نـم  ببـس  هـب  ار 
هکنآ يارب  تسا  هدناوخ  یعاد »  » ارم دنادرگیم ؛ تشهب  لخاد  ار  وا  نم  يربمغیپ  هب  دیامن  رارقا  نم و  هب  دروآ  نامیا  هک  ره  و  دتسرفیم ،

و دـنک ؛ نم  ینامرفان  هک  ره  شتآ  هب  مناسرتیم  هکنآ  يارب  تسا  هدـناوخ  ریذـن »  » ارم و  دوخ ؛ راگدرورپ  نید  هب  منکیم  توعد  ار  مدرم 
لاّضف نب  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ّقثوم  ثیدح  رد  و  «. 2  » تشهب هب  ار  دوخ  ناعیطم  مهدیم  تراشب  هکنآ  يارب  تسا  هدیمان  ریشب » »
دنزرف هک  اریز  هک : دومرف  دناهدرک ؟ تینک  مساقلا  وبا  ار  هانپ  تلاسر  ترضح  ببس  هچ  هب  هک : دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا 

ترـضح هک  ینادیمن  رگم  یلب  هک : دومرف  ینادیم ؟ نیا  زا  هدایز  لباق  ارم  اـیآ  هک : مدرک  ضرع  هک : تفگ  نسح  تشاد ، ماـن  مساـق  وا 
ترـضح هک  ینادیمن  رگم  هک : دوـمرف  یلب ، متفگ : میتـّما ؟ نیا  ردـپ  ود  ره  یلع  نم و  هک : دوـمرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر 

خزود تشهب و  هدننک  تمسق  یلع  هک  ینادیمن  رگم  هک : دومرف  یلب ، متفگ : تسا ؟ تّما  عیمج  ردپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
تینک مساقلا  وبا  هب  ار  وا  یلاعت  قح  ببـس  نیا  هب  و  تسا ، خزود  تشهب و  هدننک  تمـسق  ردپ  ربمغیپ  سپ  هک : دومرف  یلب ، متفگ : تسا ؟

هب تبـسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تقفـش  ینعی  هک : دومرف  دراد ؟ ینعم  هچ  ناـشیا  ندوـب  ردـپ  متفگ : تسا ، هدرک 
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ترضح نآ  زا  دعب  یلع  تقفش  نینچمه  تسا ، ترضح  نآ  تّما  نیرتهب  یلع  و  نادنزرف ، رب  تسا  ناردپ  تقفـش  دننام  دوخ  تّما  عیمج 
ببس نیا  هب  سپ  ترضح ، نآ  زا  دعب  دوب  تّما  ياوشیپ  ماما و  نیـشناج و  یـصو و  وا  هک  اریز  دوب  ترـضح  نآ  تقفـش  دننام  تّما  يارب 

دمآ و ربنم  رب  يزور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  میتّما . نیا   34 ص : نویعلا ، ءالج  ناردپ  ود  ره  یلع  نم و  هک : دومرف 
ببس نیا  هب  سپ  تسوا ، ثراو  زا  وا  لام  دشاب  هتشاد  یثرا  دراذگب و  یلام  هک  ره  و  تسا ، نم  رب  دراذگب  یلایع  یضرق و  هک  ره  دومرف :

ياهناج زا  تّما  هب  دوب  یلوأ  ترـضح  نآ  زا  دـعب  نینمؤملا  ریما  نینچمه  ناشیا ، ياـهناج  زا  دوخ  تّما  هب  تبـسن  دوب  یلوأ  ترـضح  نآ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ترـضح  هک : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ّقثوم  ثیدح  رد  و  «. 1  » ناشیا

و سی ، و  هللا ، دـبع  و  دـمحا ، و  دّـمحم ، تسا : نآرق  رد  هک  اهنآ  اّما  تسین ، نآرق  رد  مان  جـنپ  و  تسه ، نآرق  رد  مان  جـنپ  دوب ، ماـن  هد  ار 
یلاـعت قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  «. 2  » رـشاح و  یّفقم ، و  یفاک ، و  متاخ ، و  حـتاف ، تسین : نآرق  رد  هک  اهنآ  اّما  و  نون .
رابتعا هب  ّرثّدم  باطخ  و  دوب ، هدیچیپ  هماج  هب  ار  دوخ  دش  لزان  ترضح  نآ  هب  یحو  هک  یتقو  هک  اریز  تسا  هدیمان  لّمّزم  ار  ترضح  نآ 
باذع زا  ار  مدرم  رگید  راب  زیخرب و  وش و  هدنز  ياهدیچیپ  نفک  هب  ار  دوخ  هک  یسک  يا  ینعی  تمایق ، زا  شیپ  تسا  ترضح  نآ  تعجر 
یلاعت قح  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ربتعم  تیاور  رد  و  « . ناسرتب دوخ  راگدرورپ 
دومحم شرع  بحاص  دـنوادخ  سپ  درک ، قاقتـشا  دوخ  ياـهمان  زا  ماـن  ود  اـم  يارب  زا  و  هدرک ، قلخ  رون  کـی  زا  ار  نینمؤملا  ریما  نم و 

هیلع رقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و  «. 4  » تسا یلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  یلعا  ّیلع  یلاـعت  قـح  و  مدّـمحم ، نم  تسا و 
و ّداح ،»  » تاروت رد  و  تسا ، یحام »  » میهاربا فحص  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  مان  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
ره اهتروص و  اهرامق و  اهتب و  هدننک  وحم  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ یحام  لیوأت  هک  دندیـسرپ  سپ  دّمحم ؛»  » نآرق رد  و  دمحا ،»  » لیجنا رد 

نیا يارب  زا  دمحا  اّما  هناگیب ، هاوخ  دشاب و  شیوخ  هاوخ  دـشاب  ادـخ  نید  ادـخ و  نمـشد  هک  ره  اب  هدننکینمـشد  ّداح  اّما  و  لطاب ، دوبعم 
لیوأت و  وا ، هتسیاش  لاعفا  زا  تسا  هدیدنسپ  هچنآ  ببـس  هب  وا و  يارب  تسا  هتفگ  وکین  يانث  یلاعت  قح   35 ص : نویعلا ، ءالج  هک  دنتفگ 

، وا رب  دنتسرفیم  دورد  ار و  وا  دنیوگیم  شیاتس  ناشیا  ياهتّما  همه  نالوسر و  ناربمغیپ و  عیمج  ناگتـشرف و  ادخ و  هک  تسا  نآ  دّمحم 
ترضح هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  تسا  هدرک  تیاور  رافص  «. 1  » هّللا لوسر  دّمحم  تسا : هتشون  شرع  رب  شمان  و 

و ّرثدـم ، و  لـّمزم ، و  نون ، و  سی ، و  هط ، و  هللا ، دـبع  و  دـمحا ، و  دّـمحم ، نآرق : رد  تسا  ماـن  هد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر 
ِهَّللا ُدـْبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  َو  « 3  » ُدَمْحَأ ُهُمْـسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  « 2  » ٌلوُسَر اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  تسا  هدومرف  هچناـنچ  رکذ ، و  لوسر ،

ای « 7  » َنوُرُطْسَی ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن  « 6  » ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  َو  سی * « 5  » یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط * « 4  » ًادَِبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک  ُهوُعْدَی 
ترضح نآ  ياهمان  زا  رکذ » : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  الوسر .» ارکذ  مکیلإ  انلزنأ  ّانإ  « » 9  » ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای  « 8  » ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ 

نآرق زا  ءاملع  زا  یضعب  و  «. 10  » دینک لاؤس  رکذ  زا  دـینادن  هچ  ره  هک  تسا  هدرک  رکذ  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  رکذ  لها  میئام  و  تسا ،
لیجنا رد  و  تسا ، دؤم » دؤم   » تاروت رد  ترضح  نآ  مان  هک  تسا  نآ  روهشم  و  دناهدروآ ، نوریب  ترضح  نآ  يارب  مان  دص  راهچ  دیجم 

نآرق زا  ءاملع  رثکا  هک  باقلا  ءامـسا و  اـّما  و  تسا . طـیلقراف »  » لـیجنا رد  هک : دـناهتفگ  یـضعب  و  طـیلقراف ،»  » روبز رد  و  باـط ،» باـط  »
ۀمحر و  رینم ، جارـس  و  یعاد ، و  ریذن ، و  ریـشب ، و  رّـشبم ، و  دیهـش ، و  دهاش ، تساهنیا : دش  روکذم  اقباس  هچنآ  ریغ  هب  دناهدرک  جارختـسا 

، مح و  مجن ، و  سمـش ، و  رّکذم ، و  رذـنم ، و  میحر ، و  فوءر ، و  تمعن ، و  رون ، و  یّما ، و  ّیبن ، و  نیّیبنلا ، متاخ  و  هّللا ، لوسر  و  نیملاعلل ،
36 ص : نویعلا ، ءالج  «. 11  » نیت و  امس ، و 

تسا ترضح  نآ  فیرش  رون  يادتبا  نایب  رد  ّمود  لصف 

زا بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  هنع  هّللا  یضر  رذ  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب 
ادخ نوچ  لاس ، رازه  ود  هب  دنیرفایب  ار  مدآ  ادخ  هکنآ  زا  شیپ  شرع  تسار  بناج  رد  میتفگیم  ادخ  حـیبست  میدـش و  هدـیرفآ  رون  کی 
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رد ام  دـش  راوس  یتشک  رد  حون  نوچ  میدوب ، وا  تشپ  رد  ام  دـش  نکاس  تشهب  رد  نوچ  و  داد ، اج  وا  تشپ  رد  ار  رون  نآ  دـیرفآ  ار  مدآ 
دینادرگیم لقتنم  هزیکاپ  بالـصا  زا  ار  ام  یلاعت  قح  هتـسویپ  میدوب ، وا  تشپ  رد  ام  دـنتخادنا  شتآ  رد  ار  میهاربا  نوچ  میدوب ، وا  تشپ 

ار یلع  و  تشاذگ ، هللا  دبع  بلـص  رد  ارم  و  درک ، مینود  هب  ار  رون  نآ  سپ  ّبلطملا ، دبع  يوس  هب  میدیـسر  ات  رّهطم  كاپ و  ياهمحر  هب 
سّدقم ياهمان  زا  مان  ود  ام  يارب  زا  و  داد ، تعاجـش  تحاصف و  یلع  هب  و  داد ، تکرب  يربمغیپ و  نم  هب  و  تشاذگ ، بلاط  وبا  بلـص  رد 

سپ تسا ، یلع  مردارب  و  تسا ، یلعا  راوگرزب  دـنوادخ  و  دّـمحم ، نم  تسا و  دومحم  شرع  بحاص  دـنوادخ  سپ  دومن ، قاقتـشا  دوخ 
ماما ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » مدرم ناـیم  رد  قح  هب  مکح  تماـما و  تیاـصو و  يارب  ار  یلع  دوتـس و  يربمغیپ  تلاـسر و  يارب  ارم 

یلاـعت قح  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  ناـیملاع  دـنوادخ  دزن  دـندوب  رون  ود  یلع  دّـمحم و  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 
ص: نویعلا ، ءالج  هک  دوب  هدیدرگ  عمال  یعاعـش  نآ  زا  دنتفای و  لصا  ار  یکی  دندید  ار  رون  ود  نآ  هکئالم  نوچ  دیامن ، داجیا  ار  قیالخ 
هک نم  ياهرون  زا  تسا  يرون  نیا  هک : ناشیا  يوس  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  تسا ؟ رون  هچ  نیا  ادنوادخ ! دنتفگ : سپ  دوب ، نآ  عرف   37

، نم هفیلخ  تّجح و  تسا  یلع  زا  تماما  و  نم ، لوسر  هدنب و  تسا  دّمحم  زا  يربمغیپ  اّما  تسا ، تماما  شعرف  تسا و  يربمغیپ  شلـصا 
هب دومن  باطخ  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  «. 1  » مدیرفآیمن قلخ  زا  کیچیه  دـندوبیمن  ناشیا  رگا  و 

- ندبیب یحور  ینعی  يرون - ار  یلع  ار و  وت  مدرک  قلخ  هک  یتسرد  هب  دّمحم ! يا  هک : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ترـضح 
داـی تمظع  یگناـگی و  هب  ارم  دـنتفگیم و  دـیجمت  لـیلهت و  هتـسویپ  سپ  ار ، اـیرد  شرع و  نیمز و  اهنامـسآ و  منک  قـلخ  هکنآ  زا  شیپ 
سپ درکیم ، دای  یگناگی  يراوگرزب و  یکاپ و  هب  ارم  حور  نآ  سپ  مدینادرگ ، یکی  مدرک و  عمج  ار  امش  حور  ود  ره  سپ  دندرکیم ،

، دندیسر مه  هب  مهیلع  هّللا  تاولص  نیسح  نسح و  یلع و  دّمحم و  ات  مدرک  تمـسق  ود  ار  تمـسق  ره  مدرک و  تمـسق  ود  هب  ار  حور  نآ 
ثیدح رد  و  «. 2  » دـش يراج  يراس و  تیب  لها  ام  رد  حور  نآ  سپ  ندـبیب ، یحور  اـهنت و  رون  زا  ار  همطاـف  یلاـعت  قح  درک  قلخ  سپ 

، دوبن يدحا  وا  ریغ  هب  دوخ و  یگناگی  رد  دوب  دّرفتم  یلاعت  قح  هتـسویپ  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم 
ندـیرفآ رب  تفرگ  هاوگ  ار  ناشیا  سپ  دـیرفآ ، ار  اهزیچ  عیمج  راگزور  رهد و  رازه  زا  دـعب  و  ار ، همطاـف  یلع و  دّـمحم و  درک  قلخ  سپ 

هدارا دـنهاوخیمن و  راک  چـیه  ناشیا  و  تشاذـگ ، ناشیا  هب  ار  قلخ  روما  و  دـینادرگ ، بجاو  تاقولخم  ریاس  رب  ار  ناشیا  تعاطا  و  اهنآ ،
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  «. 3  » یهلا ّتیشم  هب  رگم  دنیامنیمن 

کـشم زا  و  رتکـنخ ، فرب  زا  و  رتمرن ، هکـسم  زا  و  رتنیریـش ، دهـش  زا  تـسه  ياهمـشچ  سودرف  تـشهب  رد  هـک : دوـمرف  مّلــس  هـلآ و 
ام نایعیش  ام و  زا  تسین  تنیط  نآ  زا  هک  ره  تسا ، هدیرفآ  نآ  زا  ار  ام  نایعیـش  ار و  ام  ادخ  هک  تسا  یتنیط  همـشچ  نآ  رد  و  رتوبـشوخ ،

، نویعلا ءالج  هدیرفآ  نم  دومرف : هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  هک : دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  «. 4  » تسین
مدرم ریاس  و  ناشیا ، رون  زا  دندش  هدیرفآ  نم  تیب  لها  ناّبحم  و  نم ، رون  زا  دناهدش  هدیرفآ  نم  تیب  لها  و  ادخ ، رون  زا  ماهدـش   38 ص :
لاؤس مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  یصخش  هک  تسا  لوقنم  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » دنامّنهج شتآ  رد 

َنِم َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هدجـس  زا  دومن  ابا  هک  یماگنه  رد  دومن  باطخ  ناطیـش  هب  هک  یلاـعت  قح  لوق  ریـسفت  زا  دومن 
هبترم هک  اههبترم  دـنلب  نآ  دنتـسیک  هک : دندیـسرپ  ناگهبترمدـنلب ، زا  يدوب  ای  يدومن  ّربکت  اـیآ  هک : تسا  نیا  شاهمجرت  هک  « 2  » َنِیلاْعلا
تاولص نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  تسا ؟ رتدنلب  هکئالم  زا  ناشیا 

ار مدآ  یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  دندرکیم  حیبست  ام  حـیبست  هب  هکئالم  و  میدرکیم ، یهلا  حـیبست  میدوب و  شرع  هدرپارـس  رد  مهیلع  هّللا 
سپ دوجس ، هب  ار  ام  درکن  رما  دننک و  هدجـس  مدآ  يارب  هک  ار  هکئالم  درک  رما  درک  قلخ  ار  مدآ  ادخ  نوچ  لاس ، رازه  ود  هب  دیامن  قلخ 

زا يدوب  ای  هدجـس  زا  يدرک  ّربکت  ایآ  هک : دومن  باطخ  وا  هب  ادخ  سپ  دوجـس ، زا  درک  ابا  وا  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجـس  هکئالم  همه 
رد «. 3  » تسا هدش  هتشون  شرع  هدرپارس  رد  ناشیا  فیرش  مان  هک  راوگرزب  جنپ  نیا  ینعی  ار ؟ مدآ  دننک  دوجس  هکنآ  زا  دنرتدنلب  هک  اهنآ 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  درک  قلخ  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح 
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نینمؤملا ریما  تنیط  یتدایز  زا  و  درک ، قلخ  ار  نینمؤملا  ریما  نآ  یتداـیز  زا  و  شرع ، ریز  رد  دوب  يرهوگ  وا  هک  یتنیط  زا  ار  مّلـس  هلآ و 
هب تسا  قاتـشم  لیام و  ببـس  نیا  هب  ناشیا  ياهلد  سپ  درک ، قلخ  ار  ام  نایعیـش  ياهلد  ام  تنیط  یتدایز  زا  و  درک ، قلخ  ار  تیب  لها  اـم 
زا دـنرتهب  ناشیا  ناشیا و  يارب  زا  میرتهب  ام  و  دـنزرف ، هب  تبـسن  ردـپ  ینابرهم  دـننام  ناشیا  هب  تبـسن  تسا  نابرهم  ام  ياهلد  و  ام ، يوس 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  «. 4  » سک همه  زا  ام  يارب  تسا  رتهب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  و  اـم ، يارب 
رون وترپ  رد  ناشیا  سپ  دـیرفآ ، دوخ  تمظع  رون  زا  ار  ناشیا  ّتیرذ  زا  ماما  هدزاـی  یلع و  دّـمحم و  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا 

رد «. 1  » دـنیرفایب قلخ  زا  ار  يدـحا  هکنآ  زا  شیپ  دـندرکیم  تداـبع  دـنتفگیم و  سیدـقت  حـیبست و  ار  وا   39 ص : نویعلا ، ءالج  ادـخ 
هب دـنیرفایب  ار  قلخ  ریاس  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ  رون  هدراـهچ  یلاـعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح 

نسح و همطاف و  یلع و  دّـمحم و  دومرف : رفن ؟ هدراهچ  نآ  دنتـسیک  هّللا ! لوسر  نب  ای  دـنتفگ : دـندوب ، ام  حاورا  اهنآ  لاس ، رازه  هدراـهچ 
ار لاّجد  دش و  دهاوخ  رهاظ  ندش  بیاغ  زا  دعب  دش و  دـهاوخ  بیاغ  هک  تسا  مئاق  ناشیا  رخآ  هک  نیـسح  نادـنزرف  زا  ماما  هن  نیـسح و 

ترضح زا  هک : تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  «. 2  » درک دهاوخ  كاپ  متس  روج و  زا  ار  نیمز  تشک و  دهاوخ 
زا دعب  هکنآ  لاح  يدش و  لضفا  همه  زا  ناربمغیپ و  ریاس  رب  یتفرگ  یشیپ  ببس  هچ  هب  هک : دندیسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
هک یتقو  رد  تفگ  باوج  هک  یسک  لّوا  و  نم ، راگدرورپ  هب  درک  رارقا  هک  مدوب  یـسک  لّوا  نم  هک  اریز  دومرف : يدیدرگ ؟ ثوعبم  همه 

لّوا نم  سپ  یلب ، دـنتفگ : هـمه  « 3  » ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ  تفگ : هک  دوـخ  رب  ار  ناـشیا  تفرگ  هاوـگ  تفرگ و  ار  ناربـمغیپ  قاـثیم  یلاـعت  قـح 
لوقنم ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  «. 4  » ادـخ هب  ندرک  رارقا  رد  ناـشیا  رب  متفرگ  تقبـس  سپ  متفگ ، یلب  هک  مدوب  يربـمغیپ 

لّوا سپ  امش ؟ راگدرورپ  تسیک  هک : دومن  باطخ  ناشیا  هب  شیوخ ، دزن  ار  ناشیا  درک  نهپ  دیرفآ ، ار  حاورا  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا 
: دنتفگ دندوب ، مهیلع  هّللا  تاولص  ناشیا  نادنزرف  نینمؤملا و  ریما  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفگ  نخـس  هک  یـسک 

نانیما دـننم و  ملع  نم و  نید  نالماح  ناشیا  هک  تفگ  هکئالم  اب  سپ  درک ، راـب  ناـشیا  رب  ار  دوخ  ملع  نید و  سپ  اـم ، راـگدرورپ  یئوت 
زا يراگدرورپ و  هب  ادخ  يارب  زا  دیئامن  رارقا  هک : درک  باطخ  مدآ  نادنزرف  هب  سپ  دیـسرپ ، دیاب  ناشیا  زا  ارم  مولع  نم و  قلخ  رد  دـننم 

: هک دومرف  هکئالم  هب  یلاعت  قح  سپ  میدرک ، رارقا  اـم ! راـگدرورپ  يا  دـنتفگ : سپ  ّتبحم ، تیـالو و  يرادربناـمرف و  هب  هورگ  نیا  يارب 
هّللا و  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  میدوب ؛ لفاغ  نیا  زا  ام  هک  ادرف  دنیوگن  هک  میدش  هاوگ  هک : دنتفگ  هکئالم  دیـشاب ، هاوگ 

هک راونا »  » باتک رد  يرکب  نسحلا  وبا  خیش  «. 1  » تسلا زور  رد  قاثیم  رد  دندرک  دیکأت  ناربمغیپ  ار  ام  تیالو  هک   40 ص : نویعلا ، ءالج 
قح نوچ  هک : باحصا  زا  یعمج  ساّبع و  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  تسا  هدرک  تیاور  تسا  هدومن  فیلأت  راربا  دّیس  تدالو  خیرات  رد 

تلیضف تفارش و  ار  وا  منیرفایب و  یقلخ  مهاوخیم  تفگ : هکئالم  اب  دیامن  قلخ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  تساوخ  یلاعت 
سپ مدـیرفآیمن ، ار  خزود  تشهب و  دوـبن  وا  رگا  منادرگ ، ازج  زور  عیفـش  ناینیـسپ و  ناینیـشیپ و  نیرتـهب  ار  وا  قیـالخ و  عـیمج  رب  مهد 

ام و هلآ  يا  دنتفگ : هکئالم  سپ  نم ، تمظع  يارب  ار  وا  دیرامـش  میظع  و  نم ، تمارک  يارب  ار  وا  دیراد  یمارگ  ار و  وا  تلزنم  دیـسانشب 
هک ار  شرع  نالماح  لیئربج و  یلاعت  قح  درک  رما  سپ  میدرک ، تعاطا  میدینـش و  دیاشیمن ، ضارتعا  دوخ  ياقآ  رب  ار  ناگدنب  ام ! دـّیس 

هزیکاپ هکنآ  ات  داد  هطوغ  لیبسلس  همشچ  رد  درب و  نامسآ  هب  ار  تبرت  نآ  لیئربج  دنتـشادرب و  وا  سّدقم  حیرـض  عضوم  زا  ینارون  تبرت 
ءایـض رون و  هکئالم  نوچ  هکئالم ، رب  درکیم  ضرع  دربیم و  ورف  تشهب  ياهرهن  زا  يرهن  رد  ار  نآ  زور  ره  سپ  دیفـس ، ّرد  دـننام  دـش 

ار نآ  هک  هکئالم  فوفـص  زا  یفـص  ره  هب  و  مارکا ، میظعت و  مالـس و  ّتیحت و  هب  ار  نآ  دـندرکیم  لابقتـسا  دـندومنیم  هدـهاشم  ار  نآ 
ترضح زا  «. 2  » درک میهاوخ  هدجـس  مینک  هدجـس  ار  وا  هک  یئامن  رما  ار  ام  رگا  هک : دـندرکیم  وا  لضف  هب  فارتعا  هکئالم  دـینادرگیم 

دوخ بیبح  رون  درک  قلخ  هک  يزیچ  لّوا  سپ  دوبن ، وا  اب  قلخ  چـیه  دوب و  یلاـعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ملق و حول و  نیمز و  اهنامسآ و  یسرک و  شرع و  كاخ و  بآ و  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  وا  هک  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  ام  ربمغیپ  رون  نوچ  لاس ، رازه  راهچ  تسیب و  دص و  راهچ  هب  دنیرفایب  ار  اّوح  مدآ و  هکئالم و  خزود و  تشهب و 
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تمحر رظن  یلاعت  قح  تفگیم ، انث  دـمح و  درکیم  دای  یکاپ  هب  ار  وا  داتـسیا و  دوخ  راگدرورپ  دزن  لاس  رازه  درک  قلخ  ار  مّلـس  هلآ و 
داـی دـنگوس  دوخ  لـالج  تّزع و  هب  نم ، قلخ  زا  نم  هدـیزگرب  یئوت  ملاـع و  قلخ  زا  نم  دوصقم  دارم و  یئوـت  دوـمرفیم : تشاد و  وا  هب 

هک ره   41 ص : نویعلا ، ءـالج  و  مرادیم ، تسود  ار  وا  نم  دراد  تسود  ار  وت  هک  ره  مدـیرفآیمن ، ار  كـالفا  يدوبن  وت  رگا  هک  منکیم 
هدزاود رون  نآ  زا  یلاعت  قح  سپ  دش ، دنلب  وا  عاعش  دش و  ناشخرد  ترـضح  نآ  رون  سپ  مرادیم . نمـشد  ار  وا  نم  دراد  نمـشد  ار  وت 
باجح و  تمحر ، باجح  و  توربج ، باجح  و  تبیه ، باجح  و  تّزع ، باجح  و  تمظع ، باجح  و  تردـق ، باـجح  دـیرفآ : باـجح 

رون هب  دومن  رما  یلاعت  قح  سپ  تعافـش . باـجح  و  تداعـس ، باـجح  و  تعفر ، باـجح  و  تلزنم ، باـجح  و  اـیربک ، باـجح  و  تّوبن ،
ناحبس  » تفگیم ار  حیبست  نیا  لاس  رازه  هدزاود  دش و  لخاد  سپ  تردق ، باجح  رد  وش  لخاد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

تفگیم لاس  رازه  هد  تّزع  باجح  رد  و  یفخأ ،» ّرّسلا و  ملاع  ناحبـس   » تفگیم لاس  رازه  هدزای  تمظع  باجح  رد  و  یلعألا ،» ّیلعلا 
باـجح رد  لاـس  رازه  تشه  و  رقتفی ،» ـال  ّینغ  وه  نم  ناحبـس   » تفگیم لاـس  رازه  هن  تبیه  باـجح  رد  و  ناـّنملا ،» کـلملا  ناحبـس  »

باجح رد  و  میظعلا ،» شرعلا  ّبر  ناحبـس   » تفگیم لاس  رازه  تفه  تمحر  باجح  رد  و  مرکألا ،» میرکلا  ناحبـس   » تفگیم توربج 
میظعلا ناحبـس   » تفگیم لاس  رازه  جـنپ  ایربک  باجح  رد  و  نوفـصی ،» اّمع  ةّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبـس   » تفگیم لاـس  رازه  شـش  تّوبن 
ناحبـس  » تفگیم لاس  رازه  هس  تعفر  باجح  رد  و  میرکلا ،» میلعلا  ناحبـس   » تفگیم لاس  رازه  راهچ  تلزنم  باـجح  رد  و  مظعـألا ،»

رازه تعافش  باجح  رد  و  لازی ،» ءایشألا و ال  لیزی  نم  ناحبس   » تفگیم لاس  رازه  ود  تداعس  باجح  رد  و  توکلملا ،» کلملا و  يذ 
كاـپ رون  زا  یلاـعت  قـح  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  سپ  میظعلا .» هّللا  ناحبـس  هدـمحب  هّللا و  ناحبـس   » تفگیم لاـس 

رما سپ  تسنادیمن ، یسک  ادخ  زا  ریغ  هب  هک  دوب  دنچ  یملع  ایرد  ره  رد  دیرفآ ، رون  زا  ایرد  تسیب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم 
، افو يایرد  و  اضر ، يایرد  و  عضاوت ، يایرد  و  عوشخ ، يایرد  و  ربص ، يایرد  و  تّزع ، يایرد  رد  دور  ورف  هک  ار  ترضح  نآ  رون  دومرف 

يایرد و  تیادـه ، يایرد  و  دـیزم ، يایرد  و  لمع ، يایرد  و  تبانا ، يایرد  و  تیـشخ ، يایرد  و  يراـگزیهرپ ، ياـیرد  و  ملح ، ياـیرد  و 
وا يوس  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دـمآ  نوریب  اهایرد  رخآ  زا  نوچ  دروخ . هطوغ  ایرد  تسیب  عیمج  رد  هکنآ  اـت  اـیح ، ياـیرد  و  تناـیص ،

عیفـش یئوت  نم ، نالوسر  رخآ  يا  و  نم ، ياههدـیرفآ  لّوا  يا   42 ص : نویعلا ، ءـالج  و  نم ، ناربمغیپ  نیرتـهب  يا  و  نم ، بیبـح  يا  هک :
زا ياهرطق  ره  زا  ادخ  سپ  تخیر ، وا  زا  هرطق  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  تشادرب  رس  نوچ  داتفا ، هدجـس  هب  رهطأ  رون  نآ  سپ  ازج ، زور 

دـندرکیم و فاوـط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  روـن  رود  رب  اـهرون  نآ  سپ  دـیرفآ ، ناربـمغیپ  زا  يربـمغیپ  ترـضح  نآ  روـن 
درک ادن  ار  همه  یلاعت  قح  سپ  رقتفی .» ّینغ ال  وه  نم  ناحبس  لجعی ، میلح ال  وه  نم  ناحبس  لهجی ، ملاع ال  وه  نم  ناحبـس  : » دنتفگیم
تنأ ّالإ  هلإ  يذـّلا ال  هّللا  تنأ  : » هک درک  ادـن  راونا  ریاـس  زا  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رون  سپ  ارم ؟ دیـسانشیم  اـیآ  هک :

قلخ نیرتهب  و  نم ، تسود  و  نم ، هدیزگرب  یئوت  هک : درک  ادن  ار  وا  ادـخ  سپ  كولملا » کلم  بابرألا و  ّبر  کل  کیرـش  كدـحو ال 
، درک رظن  تبیه  رظن  هب  نآ  مین  کی  رد  درک و  مینود  هب  ار  نآ  دیرفآ و  يرهوج  ترـضح  نآ  رون  زا  سپ  تساهتّما ، نیرتهب  وت  ّتلم  نم ،

رون زا  ار  یـسرک  سپ  تشاذگ ، بآ  يور  رب  دیرفآ  نآ  زا  ار  شرع  درک و  رظن  تقفـش  رظن  هب  رگید  مین  رد  و  دش ، نیریـش  بآ  نآ  سپ 
زا دیدرگ  شوهدـم  لاس  رازه  ملق  سپ  ارم . دـیحوت  سیونب  هک : دومن  یحو  ملق  يوس  هب  دـیرفآ ، ار  حول  یـسرک  رون  زا  و  دـیرفآ ، شرع 

نوچ هّللا ،» لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالإ  هلإ  ال   » سیونب هک : دومرف  مسیونب ؟ زیچ  هچ  اراگدرورپ  تفگ : دـمآ  شوه  هب  نوچ  یهلا ، مالک  ندـینش 
رس سپ  مظعألا » میظعلا  ناحبس  راّهقلا  دحاولا  هّللا  ناحبس  : » تفگ داتفا و  هدجس  هب  دینـش  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مان  ملق 
قح يدینادرگ ؟ نورقم  دوخ  دای  اب  ار  وا  دای  دوخ و  مان  اب  ار  وا  مان  هک  دّمحم  تسیک  اراگدرورپ  تفگ : تشون و  ار  نیتداهش  تشادرب و 

تراـشب تسوا  سپ  وا ، يارب  زا  رگم  ار  دوخ  قلخ  مدـیرفاین  و  مدرکیمن ، قلخ  ار  وـت  دوـبیمن  حوـل  رگا  ملق  يا  هک : دوـمن  یحو  یلاـعت 
ای کیلع  مالّـسلا  تفگ : ترـضح  نآ  مان  توـالح  زا  ملق  سپ  نم ، تسود  هدننکتعافـش و  هدنـشخب و  رون  غارچ  هدـنناسرت و  هدـنهد و 

باوج ّتنـس و  ندرک  مالـس  زور  نآ  زا  سپ  هتاـکرب ، هّللا و  ۀـمحر  یّنم و  مالـسلا  کـیلع  و  هک : دومرف  باوج  ترـضح  نآ  هّللا ، لوسر 
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هک دـیرفآ  دـنچ  یکلم  ادـخ  تمایق . زور  اـت  دـیرفآ  مهاوخ  هچنآ  ارم  ردـق  اـضق و  سیونب  هک : دومرف  یلاـعت  قح  سپ  دـش . بجاو  نداد 
دّمحم رون  زا  ادخ  سپ   43 ص : نویعلا ، ءالج  تمایق . زور  ات  ناشیا  نایعیش  يارب  دنیامن  رافغتسا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  دنتسرف  تاولص 

ار تشهب  و  تناما ؛ و  تواخس ، و  تلالج ، و  میظعت ، دیشخب : تنیز  ار  نآ  تفص  راهچ  هب  دیرفآ و  ار  تشهب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
، درک قلخ  ار  اهنیمز  نآ  فک  زا  درک و  قلخ  تساخرب  بآ  زا  هک  يدود  زا  ار  اهنامـسآ  دومرف ، رّرقم  دوخ  تعاـط  لـها  ناتـسود و  يارب 
ار نیمز  هک  درک  قـلخ  یکلم  تفرگ ، رارق  نیمز  اـت  درک  قـلخ  ار  اـههوک  سپ  دوـب ، تکرح  رد  یتـشک  دـننام  درک  قـلخ  ار  نیمز  نوـچ 
و درک ، رقتـسم  نآ  تشپ  رب  ار  گنـس  هک  دیرفآ  میظع  يواگ  و  تفرگ ، رارق  نآ  يور  رب  کلم  ياپ  هک  دیرفآ  میظع  یگنـس  و  تشادرب ،
رد هچنآ  و  تسا ، تملظ  يور  رب  اوه  و  اوه ، يور  رب  بآ  و  تسا ، بآ  يور  رب  یهام  داتـسیا ، نآ  تشپ  رب  واـگ  هک  دـیرفآ  میظع  یهاـم 

ملع و لقع و  لضف ، زا  لدع ؛ رون  و  لضف ، رون  دینادرگ : رّونم  رون  ود  هب  ار  شرع  سپ  دـنادیمن . ادـخ  زا  ریغ  هب  یـسک  تسا  تملظ  ریز 
سپ دـیرفآ ، ار  ّتبحم  تواخـس ، زا  و  تّدوم ؛ ملح ، زا  و  يدونـشخ ؛ اضر و  ملع ، زا  و  میب ؛ فوخ و  لقع ، زا  و  دـیرفآ ؛ تواخـس  ملح و 
یّلص دّمحم  تّما  زا  نانمؤم  حاورا  نآ  زا  دعب  سپ  درک ، ریمخت  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تنیط  رد  ار  تافـص  نیا 
یّلص دّمحم  رون  زا  ار  هکئالم  ریاس  یکیرات و  یئانـشور و  زور و  بش و  اههراتـس و  هام و  باتفآ و  سپ  دیرفآ ، ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

دّمحم ترضح  رون  سپ  دیدرگ ، نکاس  لاس  رازه  هس  داتفه و  شرع  ریز  رد  ترضح  نآ  سّدقم  رون  سپ  دیرفآ . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نکاس یهتنملا  ةردـس  رد  ار  وا  رگید  لاس  رازه  داتفه  سپ  دـینادرگ ، نکاس  تشهب  رد  لاـس  رازه  داـتفه  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
یلاعت قح  ات  دنام  لّوا  نامـسآ  رد  سپ  دیناسر ، لّوا  نامـسآ  هب  ات  دـینادرگ  لقتنم  نامـسآ  هب  نامـسآ  زا  ار  ترـضح  رون  سپ  دـینادرگ ،

، روایب مدآ  ندـب  يارب  كاخ  زا  هضبق  کی  نیمز و  يوس  هب  وش  لزان  هک  لـیئربج  هب  دومرف  رما  دـنیرفایب ، ار  مدآ  ترـضح  هک  دومن  هدارا 
هکئالم نوچ  دنک ، باذع  شتآ  هب  ار  وا  دنیرفایب  یقلخ  وت  زا  دـهاوخیم  ادـخ  هک : تفگ  نیمز  اب  نیمز و  يوس  هب  تفرگ  تقبـس  سیلبا 

نیمز دـش ، لزاـن  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  دـشاب ، ياهرهب  نآ  زا  ار  شتآ  هک  يریگب  يزیچ  نم  زا  هکنآ  زا  ادـخ  هـب  مربیم  هاـنپ  وـگب  دـنیایب 
لیفارـسا لیئاکیم و  نینچمه  مدرک ، محر  ار  وا  سپ  نم  زا  وت  هب  تفرگ  هانپ  نیمز  اراـگدرورپ  تفگ : تشگرب و  لـیئربج  دومن ، هذاعتـسا 

زا ادـخ  تّزع  هب  مربیم  هانپ  زین  نم  تفگ : لیئارزع  درب  ادـخ  هب  هانپ  نوچ  داتـسرف ، ار  لیئارزع  یلاـعت  قح  دنتـشگرب . دـندمآ و  کـی  ره 
نیمز تشرد  مرن و  خرس و  هایس و  دیفس و  زا  نیمز  يور  مامت  نیئاپ و  الاب و  زا  ياهضبق  سپ  مربن ، وا  نامرف  هکنآ   44 ص : نویعلا ، ءالج 

اهنآ هچنانچ  يدرکن  محر  ار  نآ  وت  ارچ  هک : دومن  یحو  یلاعت  قح  دش ، فلتخم  مدآ  نادنزرف  ياهگنر  قالخا و  ببس  نیا  هب  تفرگرب ،
هک منیرفاـیب  یقلخ  كاـخ  نیا  زا  مهاوخیم  هک : دومن  یحو  سپ  نآ ، رب  ندرک  محر  زا  دوب  رتهب  وت  يرادربناـمرف  تفگ : دـندرک ؟ محر 
هک ار  لیئربج  ادخ  درک  رما  مدینادرگ . حاورا  عیمج  هدننک  ضبق  ار  وت  و  دنشاب ، ناشیا  نایم  رد  ناراکدب  ایقشا و  ناگتسیاش و  ناربمغیپ و 

نایبورک و هکئالم  اب  لیئربج  سپ  تسا ، تاقولخم  همه  لصا  ناـمّزلا و  رخآ  ربمغیپ  سّدـقم  تنیط  هک  ار  دیفـس  ینارون  هضبق  نآ  درواـیب 
بآ میظعت و  بآ  هب  مینست و  بآ  هب  دنتفرگ و  ار  هضبق  نآ  ترـضح و  سّدقم  حیرـض  فیرـش  عضوم  دزن  هب  دندمایب  ناّحبـسم  نافاص و 

زا ار  شاهنیـس  و  تیادـه ، زا  ار  ترـضح  نآ  رـس  سپ  دـندرک ، ریمخ  وفع  بآ  يدونـشخ و  بآ  تمحر و  بآ  نیوـکت و  بآ  میرکت و 
سپ دـیرفآ ، شوخ  يوـب  زا  ار  شیاهـسفن  و  فرـش ، زا  ار  وا  ياـهاپ  و  نیقی ، ربـص و  زا  ار  شلد  و  تواخـس ، زا  ار  شیاهتـسد  و  تقفش ،

، لگ زا  منیرفآیم  يرـشب  هک : دومن  یحو  هکئالم  هب  دش  مامت  مدآ  تنیط  نوچ  مالّـسلا . هیلع  مدآ  تنیط  اب  ار  تنیط  نآ  دینادرگ  طولخم 
دنتشاذگ و تشهب  رد  دنتـشادرب و  ار  مدآ  دسج  هکئالم  سپ  وا ، دزن  دیئآرد  هدجـس  هب  همه  ممدب  نآ  رد  حور  منک و  تسرد  ار  وا  نوچ 
، وش وا  ندب  لخاد  هک  ار  مدآ  حور  دومن  رما  یلاعت  قح  دنیآرد ، هدجـس  هب  دـنوش  دوجـس  هب  رومأم  تقو  ره  هک  دـندوب  قح  نامرف  رظتنم 
هب حور  نوچ  سپ  ایب ، نوریب  تهارک  هب  وش و  لخاد  تهارک  هب  دومرف : یلاعت  قح  دومن ، افعتـسا  ندـش  لخاد  زا  دـید  گنت  یناکم  حور 
هب ار  وا  ادخ  درک ، هسطع  دیـسر  شغامد  هب  نوچ  سپ  دینـشیم ، ار  هکئالم  حیبست  يادص  دیدیم و  ار  دوخ  دـسج  مدآ  دیـسر ، اههدـید 
يا هّللا ، کمحر  هک : دومن  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  دومن ، مّلکت  نآ  هب  مدآ  هک  دوب  ياهملک  لّوا  نیا  هّلل ،» دمحلا   » تفگ دروآ و  رد  نخس 
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نیا هب  یتـفگ ؛ وت  هچنآ  لـثم  دـنیوگب  هاـگره  ماهدرک  رّرقم  وت  نادـنزرف  وت و  يارب  ار  دوخ  تمحر  مدرک و  قلخ  ار  وت  تمحر  يارب  مدآ 
رظن مدآ  سپ  هدننکهسطع . يارب  ندرک  اعد  زا  تسین  رتنارگ  ناطیـش  رب  زیچ  چیه  و  دـش ، ّتنـس  ناگدـننک  هسطع  يارب  ندرک  اعد  ببس 

ار ترضح  نآ  تیب  لها  ءامسا  و  هّللا »  45 ص : نویعلا ، ءالج  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  : » تسا هتشون  شرع  رب  هک  دید  الاب  يوس  هب  درک 
یلاعت قح  ببس  نیا  هب  تسناوتن ، دزیخرب  تساوخ  دسر  اهمدق  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیسر  شفان  هب  حور  نوچ  تسا ، هتشون  شرع  رب  هک  دید 
مالّسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  «. 2  » روما رد  ندرک  لیجعت  زا  ناسنا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  ینعی  « 1  » ٍلَجَع ْنِم  ُناـْسنِْإلا  َِقلُخ  تسا : هدومرف 

لاس دص  و  وا ، ياهنار  رد  لاس  دص  و  وا ، تشپ  رد  لاس  دص  و  وا ، هنیس  رد  لاس  دص  و  دوب ، مدآ  رس  رد  لاس  دص  حور  هک : تسا  لوقنم 
رهظ زا  دعب  نیا  و  دوجس ، هب  ار  هکئالم  دومن  رما  ادخ  داتـسیا ، تسرد  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نوچ  وا ، ياهمدق  رد  لاس  دص  و  وا ، ياهقاس  رد 

، ناغرم يادص  دننام  یهلا  سیدقت  حیبست و  هب  دینـش  یئادـص  دوخ  تشپ  زا  مدآ  رـصع ، تقو  ات  دـندوب  هدجـس  رد  سپ  دوب ، هعمج  زور 
يارب تداعـس  تسا ، نیرخآ  نیلّوا و  نیرتـهب  هک  تسا  یبرع  دّـمحم  حـیبست  نیا  مدآ  يا  دوـمرف : تسادـص ؟ هچ  نیا  اراـگدرورپ  تفگ :

ار وا  راپسم  ارم و  دهع  مدآ  يا  ریگب  دیامن ، تفلاخم  ار  وا  هک  تسا  یسک  يارب  تواقش  و  دیامن ، تعاطا  تعباتم و  ار  وا  هک  تسا  یسک 
فیرـش دولوم  نیا  ببـس  هب  اراگدرورپ  تفگ : مدآ  كاپ . نادرم  زا  هزیکاپ  ياهبلـص  و  هبّیط ، هفیفع و  ناـنز  زا  هزیکاـپ  ياـهمحر  هب  رگم 

یلوتـسم مدآ  رب  ار  باوخ  و  دـیرفآ ، ار  اّوح  مدآ  هدـند  کی  تنیط  زا  یلاعت  قح  سپ  يدـینادرگ ، هدایز  ارم  راقو  نسح و  اـهب و  فرش و 
وکین هچ  تفگ : درک ؛ قلخ  وت  يارب  ارم  ادـخ  اّوح  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ : دـید  دوخ  نیلاب  دزن  ار  اّوح  دـش  رادـیب  نوچ  دـینادرگ ،

نآ مان  هک  ياهناخ  يارب  زا  ماهدیرفآ  ار  امش  ینم ، هدنب  وت  تسا و  نم  زینک  نیا  هک : مدآ  يوس  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  وت ، تقلخ  تسا 
: تفگ مدآ  هدب ، ار  شرهم  نم و  زا  ار  اّوح  نک  يراگتـساوخ  مدآ  يا  دیئوگب ؛ نم  ساپـس  دمح و  و  دینک ، دای  یکاپ  هب  ارم  تسا ، تشهب 
، هبترم هد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  یتسرف  تاولـص  هک  تسا  نآ  شرهم  دومرف : تسیچ ؟ وا  رهم  اراـگدرورپ 
؛ نایملاع دنوادخ  یضاق ، دومن ؛ جیوزت  ار  اّوح  ماهدنز ، ات  منک  رکش  ساپس و  ار  وت  هک  تسا  نیا  تمعن  نیا  رب  وت  شاداپ  ادنوادخ  تفگ :
هب اراگدرورپ  تفگ : مدآ  دنداتسیا ،  46 ص : نویعلا ، ءالج  مدآ  بقع  رد  هکئالم  نیبّرقم ، هکئالم  ناهاوگ ، و  دوب ؛ لیئربج  هدـننکدقع ، و 
رد هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رون  رد  دـننک  رظن  هکنآ  يارب  دومرف : یلاعت  قح  دنتـسیایم ؟ نم  بقع  رد  هکئالم  ببـس  هچ 
رد ار  رون  یلاعت  قح  سپ  دنتـسیاب ، نم  يور  ربارب  رد  هکئالم  ات  هدب  رارق  نم  يور  شیپ  رد  ار  رون  نآ  اراگدرورپ  تفگ : تسا ، وت  بلص 

دوش رهاظ  یئاج  رد  رون  هک  درک  لاؤس  دوخ  راـگدرورپ  زا  مدآ  دنداتـسیا . دندیـشک و  فص  وا  ربارب  رد  هکئـالم  داد ، رارق  وا  يور  شیپ 
ار یلع  رون  و  دینادرگ ، رهاظ  مدآ  تداهـش  تشگنا  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بانج  رون  یلاعت  قح  دید ، دـناوت  مدآ  هک 

هتـسویپ و  وا ، نیهم  تشگنا  رد  ار  نیـسح  رون  و  کچوک ، تشگنا  رد  ار  نسح  رون  و  نآ ، زا  دـعب  تشگنا  رد  ار  همطاف  رون  و  نینایم ، رد 
لالج تمظع و  ياههدرپارـس  یـسرک و  شرع و  نیمز و  و  اهنامـسآ ، رد  باتفآ  دـننام  دوب  عطاـس  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  زا  رون  نیا 

دزاسب و وضو  هک  دومرفیم  رما  ار  وا  دنک  یکیدزن  اّوح  اب  تساوخیم  مدآ  هاگره  دندوب . هدیدرگ  نشور  دوب و  رّونم  راونا  نآ  زا  یگمه 
ثیش ترضح  هب  اّوح  هکنآ  ات  دوب  مدآ  اب  رون  نآ  هتـسویپ  تسادخ ، قاثیم  تناما و  نآ  درک ، دهاوخ  وت  يزور  ادخ  ار  رون  نآ  تفگیم :
ّدلوتم مالّـسلا  هیلع  ثیـش  نوچ  دنتفگیم ، تینهت  ار  وا  دندمآیم  اّوح  دزن  هب  هکئالم  اّوح و  نیبج  هب  دش  لقتنم  رون  نآ  سپ  دـش ، هلماح 

زا تخیوآ و  اّوح  وا و  نایم  رد  هدرپ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  سپ  دیدرگ ، لعتـشم  وا  نیبج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رون  دـش 
نم کیدزن  میامن ، تقرافم  وت  زا  نم  هک  دش  کیدزن  دنزرف  يا  تفگ : دیبلط و  ار  وا  مدآ  دیسر  غولب  ّدح  هب  نوچ  دیدرگ . ناهنپ  اههدید 

یلاعت يادـخ  نوچ  درک ، دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  مدآ  تفرگ ، نم  زا  یلاعت  قح  هچنانچ  مریگب  وت  زا  نامیپ  دـهع و  نم  هک  ایب 
نانکاس دندش  فرشم  و  دندیچیپ ، مه  رب  ار  دوخ  ياهلاب  سیدقت و  حیبست و  زا  دنداتـسیازاب  هک  ار  هکئالم  دومن  رما  تسنادیم  ار  وا  دارم 

يارب دندیـشک  ندرگ  یگمه  اهگرب ، يادـص  اهرهن و  ندـش  يراـج  تشهب و  ياـهرد  يادـص  دـش  نکاـس  و  دوخ ، ياـههفرغ  زا  تشهب 
رمق شخبینـشور  سفن و  ره  راگدرورپ  يا  تفگ : مدآ  یهاوخ ، هچنآ  وگب  مدآ  يا  هک : وا  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  مدآ ، يادن  ندـینش 
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لقتنم رون  نآ  مدید ، اهتمارک  اهفیرـشت و  نآ  زا  هک  ار  سّدقم  رون  نآ  يدرپس  نم  هب  و  یتساوخ ، هک  يوحن  ره  هب  يدـیرفآ  ارم  سمـش  و 
مریگیم هاوگ  ار  وت  یتفرگ و  نم  رب  هچنانچ  مریگب  نامیپ  دـهع و  وا  رب  هک  مهاوخیم   47 ص : نویعلا ، ءالج  ثیش ، نم  دنزرف  رب  دیدرگ 

لیئاکیم و لیئربج و  دوخ  دنزرف  رب  ریگب  هاوگ  ار و  دهع  ثیش  دوخ  دنزرف  زا  ریگب  مدآ  يا  هک : دیـسر  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  سپ  وا . رب 
، دندوب هتفرگ  تسد  رد  یحیبست  کی  ره  و  کلم ، رازه  داتفه  اب  دمآ  دورف  نیمز  هب  هک  ار  لیئربج  دومرف  رما  یلاعت  قح  ار ، هکئالم  عیمج 

تراگدرورپ تفگ : مدآ و  بناج  هب  درک  ور  لیئربج  سپ  دوب ، هدـش  هدـیرفآ  یهلا  تردـق  هب  هک  تشاد  تسد  رد  یملق  ریرح و  لیئربج 
لیئاکیم و لیئربج و  وا  رب  ریگب  هاوگ  ار ، تّوبن  تفالخ و  نامیپ  دهع و  همان  تدنزرف  يارب  سیونب  هک : دیامرفیم  دناسریم و  مالس  ار  وت 

رون زا  هک  دـیناشوپ  وا  رب  خرـس  هماج  دومن و  میلـست  مالّـسلا  هیلع  ثیـش  هب  دز ، رهم  وا  رب  لیئربج  تشون و  ار  همان  سپ  ار . هکئـالم  عیمج 
. دندیـسر مه  هب  دیـشاب ، هک : دومرف  لیلج  دنوادخ  هکلب  دوب ، هدشن  هتخود  هدیرب و  هک  رتهدنیآشوخ  نامـسآ  گنر  زا  رتنشور و  باتفآ 
هب ار  هیروح  نآ  لیئربج  دومن ، جیوزت  ار  اضیب  هلواحم  هکنآ  ات  دوب  عمال  ثیـش  نیبج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رون  هتـسویپ 
قح هک  اضیب  يا  ار  وت  داب  كرابم  اراوگ و  هک  ار  وا  درک  ادن  يدانم  شونا ، هب  دش  هلماح  دومن  یکیدزن  وا  اب  نوچ  دروآ ، رد  ثیـش  دـقع 

مالّـسلا هیلع  ثیـش  دیـسر ، لامک  ّدح  هب  دش و  ّدلوتم  شونا  نوچ  درپس . وت  هب  ار  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  نیرتهب  ناربمغیپ و  دّیـس  رون  یلاعت 
، ددا هب  وا  زا  و  لیئالهم ، هب  وا  زا  و  نانیق ، وا  دنزرف  هب  دش  لقتنم  وا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رون  تفرگ و  وا  زا  نامیپ  دهع و 

يوس هب  دش  لقتنم  سپ  تفرگ ، وا  زا  دهع  خلـشوتم و  يوس  هب  دـش  لقتنم  سیردا  زا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  سیردا  هک  خونخا  هب  وا  زا  و 
يوس هب  وا  زا  و  رباع ، وا  دنزرف  يوس  هب  وا  زا  و  دـشحفرا ، وا  دـنزرف  يوس  هب  ماس  زا  و  ماس ، يوس  هب  حون  زا  و  حون ، يوس  هب  سپ  کمل ،

، مالّـسلا هیلع  میهاربا  يوس  هب  وا  زا  و  خرات ، يوس  هب  وا  زا  و  روخان ، يوس  هب  وا  زا  و  غراش ، يوس  هب  وا  زا  و  وغرا ، يوس  هب  وا  زا  و  علاـق ،
يوس هب  وا  زا  و  ناندع ، يوس  هب  وا  زا  و  بحشن ، يوس  هب  وا  زا  و  تبن ، يوس  هب  وا  زا  و  رادیق ، يوس  هب  وا  زا  و  لیعامسا ، يوس  هب  وا  زا  و 

هب وا  زا  و  همیزخ ، يوس  هب  وا  زا  و  هکردـم ، يوس  هب  وا  زا  و  ساـیلا ، يوس  هب  وا  زا  و  رـضم ، يوس  هب  وا  زا  و  رازن ، يوـس  هب  وا  زا  و  دـعم ،
هب وا  زا  و  رهف ، يوس  هب  وا  زا  و  بلاغ ، يوس  هب  وا  زا  و  يول ،  48 ص : نویعلا ، ءالج  يوس  هب  وا  زا  و  یـصق ، يوس  هب  وا  زا  و  هنانک ، يوس 
وا يور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رون  دـنتفگیم و  العلا  ورمع  ار  وا  هک  مشاه  يوس  هب  وا  زا  و  فانم ، دـبع  يوس 

يوس هب  یئانـشور  شرونا  يور  زا  هتـسویپ  دـشیم ، نشور  وا  يور  رون  زا  هبعک  دـشیم  مارحلا  تیب  لخاد  نوچ  هک  يّدـح  هب  دوب  عطاس 
عطاس نامـسآ  يوس  هب  اهنآ  رون  هک  لیعامـسا  ياهوسیگ  دننام  تشاد  وسیگ  ود  دش  ّدلوتم  هکتاع  شردام  زا  نوچ  دشیم . دـنلب  نامـسآ 

و دندمآ ، تکرح  هب  نانهاک  دـندمآ و  هّکم  يوس  هب  یفرط  ره  زا  برع  لیابق  دـندرک و  بّجعت  لاح  نیا  هدـهاشم  زا  هّکم  لها  سپ  دوب ،
ادـن ار  وا  دـندمآیم  نخـس  هب  یهلا  تردـق  هب  تشذـگیم  هک  یخوـلک  گنـس و  ره  هب  مشاـه  و  دـندش ، اـیوگ  ربـمغیپ  تلیـضف  هب  اـهتب 

يادـخ دزن  دوب  دـهاوخ  قلخ  نیرتیمارگ  هک  دوشیم  رهاظ  وت  زا  يدـنزرف  يدوز  نیا  رد  هک  مشاه  يا  ار  وت  داب  تراشب  هک : دـندرکیم 
ار فرط  ره  وا  ینـشور  تشذگیم  یکیرات  رد  مشاه  نوچ  تسا ، ناربمغیپ  متاخ  هک  دّمحم  ینعی  دـشاب ، نایملاع  نیرتفیرـش  و  یلاعت ،
رد رگم  دراپـسن  ار  تلاـسر  ترـضح  رون  هک  تفرگ  مشاـه  زا  ناـمیپ  دـهع و  دـش  فاـنم  دـبع  تاـفو  ماـگنه  نوچ  سپ  درکیم . نشور 
وا هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دـندرکیم  وزرآ  همه  ناهاشداپ  و  دومن ، دـهع  لوبق  مشاه  سپ  هبیجن ، هحلاص  هملـسم  ناـنز  زا  هزیکاـپ  ياـهمحر 

تفه دمآیم و  هبعک  يوس  هب  زور  ره  مشاه  و  دوش ، یـضار  ناشیا  تلـصاوم  هب  دیاش  هک  دنداتـسرفیم  وا  يارب  رایـسب  ياهلام  و  دـنهد ،
، دیـشخبیم توسک  ار  نایرع  و  تشادیم ، یمارگ  ار  وا  دمآیم  وا  دزن  هب  هک  ره  و  دیبسچیم ، هبعک  ياههدرپ  هب  درکیم و  فاوط  طوش 

ياهید هب  التبم  هک  ره  و  درکیم ، ءادا  ار  ضرق  نابحاص  ضرق  و  دیناسریم ، دوخ  تجاح  هب  ار  ناشیرپ  و  دیناروخیم ، ماعط  ار  هنسرگ  و 
نآ درکیم  یماعطا  ای  دومنیم  همیلو  هاگره  و  دشیمن ، هتـسب  رداص  دراو و  يور  هب  شاهناخ  رد  زگره  دومنیم ، ءادا  وا  تباین  هب  دشیم 
رب همّظعم  هّکم  لها  یهاشداپ  دیود و  ناهج  قافآ  هب  وا  مرک  تیصو  دندربیم ، نایـشحو  ناغرم و  يارب  ار  نآ  یتدایز  هک  دیـشکیم  ردق 

نایجاح و  49 ص : نویعلا ، ءالج  يرادنامهیم  هبعک و  تباجح  مزمز و  هاچ  زا  نایجاح  نداد  بآ  هبعک و  رد  ياهدیلک  دیدرگ . مّلـسم  وا 
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نایجاح سپ  تفرگ ، ثاریم  هب  ار  حون  رتشگنا  ثیش و  نیلعن  میهاربا و  نهاریپ  لیعامسا و  لامک  رازن و  ملع  و  دیسر ، ودب  هّکم  روما  ریاس 
سپ هبعک ، دزن  دنوش  عمج  هک  ار  مدرم  دومنیم  رما  دشیم  عطاس  هّجحیذ  لاله  نوچ  دومنیم . ناشیا  جئاوح  عفر  تشادیم و  یمارگ  ار 

تراـیز مسوم  نیا  رد  دـییوا ، هناـخ  ناـگیاسمه  ادـخ و  ناـگتفای  ناـما  امـش  هک  یتسرد  هب  مدرم  هورگ  يا  تفگیم : دـناوخیم و  هبطخ 
ار امـش  یلاعت  قح  و  نارگید ، زا  نتـشاد  یمارگ  هب  تسا  رتراوازـس  نامهیم  و  دـنیادخ ، نانامهیم  ناـشیا  دـنیآیم ، ادـخ  هناـخ  ناگدـننک 

دصق و  یقیمع ، هّرد  ره  زا  هدولآدرگ  وم و  هدیلوژ  امـش  يوس  هب  دنیآیم  نایجاح  يدوز  هب  و  تمارک ، نیا  هب  تسا  هدینادرگ  صوصخم 
بیترت هب  و  دراد . یمارگ  ار  امش  ادخ  ات  دیراد  یمارگ  دینک و  تیامح  دینک و  ینامهیم  ار  ناشیا  سپ  يرود ، ناکم  ره  زا  دنیامنیم  امش 
درکیم رپ  مزمز  بآ  زا  درکیم و  بصن  تسوپ  ياهـضوح  مشاه  دـندروآیم ، نوریب  میـسج  رما  نیا  يارب  میظع  ياهلام  شیرق  رباکا  وا 

یلاس تافرع . انم و  يوس  هب  درکیم  لقن  ناشیا  تهج  زا  ماعط  و  ناشیا ، تفایض  هب  درکیم  عورش  متفه  زور  زا  نایجاح ، ندیماشآ  يارب 
اهنآ تمیق  تخورف و  داتسرف  ماش  هب  تشاد  دنچ  يرتش  مشاه  دننک ، نایجاح  تفایض  هک  يزیچ  دنتشادن  و  دیـسر ، مه  هب  یطحق  هّکم  رد 

هزاوآ دـیود و  ملاع  فارطا  هب  شمرک  تیـص  ببـس  نیا  هب  تشادـن ، هاگن  دوخ  يارب  بش  کـی  توق  دومن ، ناـیجاح  فرـص  یگمه  ار 
وا يارب  اههیدـه  دنتـشون ، وا  هب  اههمان  دیـسر ، مور  هاـشداپ  رـصیق  هشبح و  هاـشداپ  یـشاجن  هب  وا  ربخ  نوچ  دیـسر . ملاـع  ماـمت  هب  شتّمه 
هک اریز  دوش  لـقتنم  ناـشیا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم  رون  دـیاش  دریگب ، ناـشیا  زا  رتخد  هک  دـندومن  اعدتـسا  دنداتـسرف ،

، تسا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رون  دـشابیم  مشاه  نیبج  رد  هک  رون  نیا  دـندوب  هداد  ربخ  ناشیا  ياملع  نانابهر و  ناـنهاک و 
، ورمع و  رضم ، و  دسا ، روکذ : نادنزرف  دیناسر ، مه  هب  ثانا  روکذ و  نادنزرف  وا  زا  تفرگ ، دوخ  موق  يابجن  زا  رتخد  درکن و  لوبق  مشاه 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  رون  زاب   50 ص : نویعلا ، ءالج  دندوب . اثعش  و  هدالخ ، و  هّیقر ، و  هعـصعص ، ثانا : اما  و  یفیـص ، و 

لاؤس يدزیا  باـنج  زا  لاـهتبا  عّرـضت و  هب  درکیم ، فاوط  هبعک  هناـخ  رود  رب  یبش  سپ  دوب ، ّملأـتم  رایـسب  نیا  زا  دوب ، وا  نیبج  رد  مّلس 
دوبر باوخ  ار  وا  لاح  نیا  رد  سپ  دشاب ، هدوب  وا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  رون  هک  دـنک  يزور  يدـنزرف  ار  وا  هک  دومن 
نارگ رهم  سپ  ناهانگ ، زا  تسا  نمادکاپ  هرّهطم و  هرهاط و  وا  هک  ورمع  رتخد  یملـس  هب  داب  وت  رب  درک : ادن  هک  دینـش  ار  یفتاه  يادـص 

مه هب  وا  زا  ناربمغیپ  دّیـس  هک  دش  دهاوخ  يزور  ار  وت  يدنزرف  وا  زا  تفای ، یهاوخن  نانز  زا  ار  وا  دننام  هک  نک  يراگتـساوخ  ار  وا  هدـب 
شردارب سپ  درک ، لقن  ناـشیا  هب  ار  باوخ  درک ، عمج  ار  ّبلطم  دوخ  ردارب  مع و  نادـنزرف  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  ناـسرت  مشاـه  دـسر ؛

لامک و تّفع و  تباجن و  هب  فورعم  روهـشم و  دوخ  موق  نایم  رد  تسا ، راّجن  ینب  هلیبق  زا  يدرب  مان  هک  نز  نیا  ردارب ! يا  تفگ : ّبلطم 
ناهاشداپ عیمج  یلـضفا ، ناشیا  زا  وت  بسن ، تفارـش و  رد  نکیل  و  دـناتّفع ، تفایـض و  مرک و  لها  وا  هلیبق  و  لامج ، توارط و  نسح و 

هدروآرب تجاح  تفگ : مشاه  مینک ، هبطخ  وت  يارب  زا  میورب  ات  امرف  تصخر  یمزاـع  رما  نیا  رد  هّتبلا  رگا  دـنراد و  وت  تلـصاوم  يوزرآ 
هّیهت سپ  میاـمن . يراگتـساوخ  هار  ضرع  رد  ار  همیرک  نآ  مور  ماـش  تراـجت  هب  مهاوخیم  دوخ  نم  شبحاـص ، یعـس  هب  رگم  دوشیمن 
نوچ دـندوبیم ، اجنآ  رد  راّجن  ینب  هلیبق  هک  دـندش  هبّیط  هنیدـم  هّجوتم  دوخ  ّمع  نارـسپ  ّبلطم و  دوخ  ردارب  اب  هدرک  تسار  ار  دوخ  رفس 
عیمج رد  دـینادرگ ، نشور  ار  هنیدـم  مامت  دوب  عطاس  مشاه  نیبج  زا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم  رون  دـندش  هنیدـم  لـخاد 

امـش زا  زگره  ام  هک  دیتسیک  امـش  هک : دندیـسرپ  دندومن  تردابم  ناشیا  يوس  هب  یگمه  هنیدم  لها  سپ  تخادـنا ، وترپ  ناشیا  ياههناخ 
؟ تسا هدـینادرگ  نشور  ار  ناهج  وا  لامج  دیـشروخ  عاعـش  هک  عمال  رون  نیا  بحاص  اصوصخ  لاـمج  نسح و  رد  میدوب  هدـیدن  رتوکین 
زا فانم ، دبع  نب  مشاه  تسا  نم  ردارب  نیا  بلاغ ، نب  يول  نادنزرف  میئام  یلاعت ، قح  مرح  نانکاس  ادخ و  هناخ  لها  میئام  تفگ : ّبلطم 

دوخ درک ، ابا  دندومن  تلـصاوم  ياعدتـسا  فارطا  ناهاشداپ  عیمج  ار  ام  ردارب  نیا  هک  دیناد  میاهدـمآ ، امـش  يوس  هب  يراگتـساوخ  يارب 
: تفگ باوج ، هب  دومن  تردابم  دوب  هورگ  نآ  نایم  رد  یملـس  ردپ   51 ص : نویعلا ، ءالج  دیامن . بلط  امش  زا  ار  یملـس  هک  دومن  تبغر 

هکلم نآ  تسا ، نم  رتخد  دییامنیم  هبطخ  امش  هک  همیرک  نآ  و  مرک ، دوج و  تّوتف و  تواخس و  فرـش و  رخف و  تّزع و  بابرا  دیئامش 
ام تمارک  تیانع و  لومـشم  دـییامن  فّقوت  اجنیا  رد  رگا  تسا ، هتفر  عاقنیق  ینب  قوس  هب  هلیبق  رباکا  نانز  اـب  زورید  تسا ، دوخ  راـیتخا  هب 
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بحاص دنتفگ : دیامنیم ؟ وا  يراگتساوخ  امـش  زا  کی  مادک  دیئوگب  نونکا  دیراتخم ، دیربیم  فیرـشت  قوس  نآ  هب  رگا  دوب و  دیهاوخ 
یملـس ردـپ  فانم ، دـبع  نب  مشاه  مارکا  دوج و  بحاص  مالظ و  حابـصم  تسا و  مارحلا  هّللا  تیب  غارچ  هک  عمال  عاعـش  عطاس و  رون  نیا 

وا نوچ  نکیل  و  ام ، هب  وا  تبغر  زا  تسا  هدایز  وا  هب  ام  تبغر  میدیشک و  تعفر  جوا  هب  رـس  میدش و  هیاپ  دنلب  ببـس  نیا  هب  هب ، هب  تفگ :
تیاهن اب  ار  ناشیا  سپ  رازن . هلیبق  رخف  راّوز و  نیرتهب  يا  دیئآ  دورف  نونکا  قوس ، نآ  يوس  هب  میوریم  امش  اب  تسا  دوخ  رایتخا  هب  هکلم 
بیترت ناشیا  يارب  هزیکاـپ  ياـهناوخ  درک و  رحن  نارتش  و  دـینادرگ ، زاـتمم  اـهتمارک  اهتفایـض و  عاونا  هب  دروآ و  دورف  تمرکم  تّزع و 

رون نآ  رب  رظن  نوچ  ار  دوهی  ياملع  و  دـندمآ ، نوریب  مشاه  لامج  رون  هدـهاشم  يارب  جرزخ  هلیبق  سوا و  هلیبق  هنیدـم و  لها  عیمج  داد ،
هدهاشم زا  سپ  تسا ، نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  تمالع  زا  رون  نیا  هک  دندوب  هدـناوخ  تاروت  رد  هک  اریز  دـش  هریت  ناشیا  هدـید  رد  ناهج  داتفا 

یـسک نآ  تمالع  نیا  هک : دنتفگ  تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  هک : ناشیا  زا  دندومن  لاؤس  ناشیا  ماوع  و  دـندش ، نایرگ  لولم و  لاح  نیا 
نیا تسا و  یحام »  » وا مان  امـش  ياهباتک  رد  دـننک ، ددـم  ار  وا  گنج  رد  هکئالم  و  دوش ، هتخیر  اـهنوخ  دوش و  رهاـظ  يدوز  هب  هک  تسا 

زا و  دنداد ، اج  دوخ  هنیـس  رد  ار  مشاه  هنیک  یگمه  دندش و  نایرگ  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  دوهی  ریاس  سپ  تسا ، هدش  رهاظ  هک  تسوا  رون 
رخاـف ياـههماج  درک  رما  ار  دوخ  باحـصا  مشاـه  دـش ، علاـط  حبـص  رگید  زور  نوچ  دـندومن . ترـضح  نآ  روـن  ءاـفطا  رب  مزع  زور  نآ 

نایم رد  هام  دننام  دنتفرگ  نایم  رد  ار  مشاه  و  دندرک ، دـنلب  ار  رازن  ملع  و  دـندرک ، رب  رد  اههرز  و  دنتـشاذگ ، رـس  رب  اهدوخ  و  دندیـشوپ ،
موق رباکا  یملس و  ردپ  دندش ، عاقنیق  ینب  رازاب  هناور  هّیهت  نیا  هب  دندیدرگ ، ناور  بقع  رد  مشح  عابتا و  شیپ و  رد  نامالغ  و  ناگراتس ،

زا اهیداو  رهـش و  مدرم  دندیـسر  رازاب  نآ  کیدزن  نوچ  دـندش ، ناور  ناـشیا  تمدـخ  رد  نادوهی  زا  یعمج   52 ص : نویعلا ، ءالج  اـب  وا 
ره زا  دـندیدرگ ، مشاه  لامج  رون  ناریح  دنتـشادرب و  دوخ  ياـهراک  زا  تسد  یگمه  دـندوب ، هدـش  رـضاح  رازاـب  نآ  رب  رود  کـیدزن و 

: تفگ دمآ  وا  دزن  هب  شردپ  هاگان  دوب ، هدیدرگ  مشاه  لامج  وحم  هداتـسیا  هورگ  نآ  نایم  رد  زین  یملـس  دـندیود . ناشیا  يوس  هب  فرط 
؟ تسیچ تراـشب  نآ  تفگ : یملـس  وت ، يارب  زا  تسا  يدـبا  تّزع  رخف و  يداـش و  رورـس و  ثروـم  هک  يرما  هب  ار  وـت  مهدیم  تراـشب 

فارطا هب  و  تسا ، هدـمآ  وت  يراگتـساوخ  هب  یئامنیم  هدـهاشم  هک  تعفر  تمارک و  تّزع و  جوا  باتفآ  نیا  یملـس  يا  تفگ : شردـپ 
اضر و وا  مالک  يواحف  زا  ردپ  دینادرگ ، ردپ  زا  ور  ایح  تیاغ  زا  یملس  سپ  تسا ، فورعم  تیافک  تّفع و  تواخـس و  مرک و  هب  ناهج 

رارق دوخ  همیخ  رد  نوـچ  دـندز ، نآ  رود  رب  اههدرپارـس  درک و  اـپرب  ياهمیخ  خرـس  ریرح  زا  يراـنک  رد  مشاـه  سپ  دـیمهف . يدونـشوخ 
نوناک رب  دسح  هریان  لاح  تقیقح  رب  عالّطا  زا  دعب  دندیدرگ ، ناشیا  لاوحا  صّحفتم  دندش و  عمج  وا  دزن  فرط  ره  زا  قوس  لها  تفرگ 
ناطیش دوب . نامز  هناگی  نارود و  هردان  لامک  قلخ و  نسح  بادآ و  تّفع و  لامج و  نسح و  رد  یملس  هک  اریز  دش  لعتـشم  ناشیا  هنیس 

رگا درم  نیا  ماهدمآ ، وت  یهاوخ  ریخ  تحیصن و  يارب  ممشاه ، باحصا  زا  نم  تفگ : دمآ  یملـس  دزن  هب  دش  لّثمم  يریپ  درم  تروص  هب 
دراد تسود  رایـسب  هک  ار  ینز  و  ناـنز ، هب  تسا  تبغر  مک  رایـسب  نکیل  يدرک ، هدـهاشم  هک  تسا  هبترم  نآ  هب  لاـمج  نـسح و  رد  هـچ 

یملـس تسا ، ناسرت  رایـسب  تسین و  یتعاجـش  اهگنج  رد  ار  وا  تسا ، هداد  قالط  هتـساوخ و  رایـسب  نانز  درادیمن ، هاگن  هام  ود  زا  هدایز 
سیلبا درک ، مهاوخن  تبغر  وا  رب  دـنک  هرقن  ـالط و  زا  رپ  ار  ربـیخ  ياـههعلق  رگا  دـشاب  تسار  یئوـگیم  وا  ّقـح  رد  هچنآ  رگا  هک : تفگ 

هب زاب  دناوخ و  وا  رب  رگید  راب  اههناسفا  نآ  دننامزاب  دمآ  یملـس  دزن  هب  دش  لّثمم  مشاه  باحـصا  زا  رگید  تروص  هب  دش ، راودـیما  نیعل 
ارچ یملـس  يا  دیـسرپ : تفای ، نیگمغ  لولم و  ار  وا  دـمآ  وا  دزن  یملـس  ردـپ  دومن . هداـعا  ار  بیذاـکا  نآ  دـش و  رّوصتم  یثلاـث  تروص 
يا تفگ : تسا ، هدیدرگ  رّسیم  ار  وت  يدبا  تداعـس  تّزع و  هک  تسا  وت  يداش  رورـس و  ماگنه  زورما   53 ص : نویعلا ، ءالج  ینوزحم ؟
نیا نوچ  ردپ  اهگنج ؟ رد  تسا  ناسرت  دیوگیم و  رایسب  قالط  درادن و  نانز  هب  تبغر  هک  یئامن  جیوزت  یـصخش  هب  ارم  یهاوخیم  ردپ 

وا مرک  دوج و  هب  تسین ، فوصوم  يدرک  رکذ  هک  تافـص  نیا  زا  کی  چیه  رب  درم  نیا  یملـس  يا  هّللا  و  تفگ : دـیدنخ و  دینـشب  نخس 
و دناهدیمان ، مشاه  ار  وا  هتسکش  ناشیا  يارب  هک  ناوختـسا  تشوگ و  يرایـسب  زا  و  هدیناروخ ، مدرم  هب  هک  ماعط  يرایـسب  زا  دننزیم  لثم 

نیا هکنآ  هّتبلا  درادـن ، ریظن  ینابزشوخ  یئوخشوخ و  رد  و  تسا ، قافآ  روهـشم  تلاـسب  تعاجـش و  رد  و  هتفگن ، قـالط  ار  ینز  زگره 
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و دیدرگ ، باتیب  دوب  وا  نیبج  رد  هک  رون  نآ  ّتبحم  زا  دید  ار  مشاه  یملـس  رگید  زور  نوچ  تسا . ناطیـش  تسا  هتفگ  وت  هب  ار  نانخس 
، دوخ لام  زا  میامنیم  هدعاسم  ار  وت  هک  نکم  هقیاضم  دنبلطب  وت  زا  هک  رهم  ره  نک و  يراگتساوخ  ارم  ادرف  هک  داتـسرف  وا  دزن  هب  یلوسر 
دنتـسشن و همیخ  ردص  رد  ناشیا  ّمع  نارـسپ  ّبلطم و  مشاه و  دندمآ ، یملـس  ردـپ  همیخ  هب  دوخ  رابک  باحـصا  اب  مشاه  رگید  زور  سپ 

میئام تمارک ! فرـش و  لها  يا  تفگ : دـمآ و  رد  نخـس  هب  ّبلطم  دنتـشادیمن . رب  يو  زا  رظن  مشاه  لامج  تریح  زا  سلجم  لها  عیمج 
رهاظ امش  رب  ار و  ام  يراوگرزب  فرش و  دینادیم  دوخ  مانا ، فیاوط  دنباتـشیم  ام  يوس  هب  ماظع ، رعاشم  نابحاص  مارحلا و  هّللا  تیب  لها 
هدمآ دورف  مدآ  زا  رون  نآ  و  بلاغ ، نب  يول  نادنزرف  میئام  و  تسا ، هدینادرگ  ام  صوصخم  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  يدّمحم  رهاب  رون  تسا 

هداتـسرف امـش  يوس  هب  ار  تمعن  نآ  یلاعت  قح  تفای ، لاقتنا  مشاه  مردارب  هب  وا  زا  تسا و  هدیـسر  فانم  دـبع  اـم  ردـپ  هب  هکنآ  اـت  تسا 
ّتیحت و تسامـش  يارب  زا  هک : دنتفگ  باوج  یملـس  ردـپ  ورمع و  میئامن . يراگتـساوخ  ار  امـش  یمارگ  دـنزرف  وا  يارب  میاهدـمآ  تسا ،

تداع هب  ندرک  لمع  زا  تسا  راچان  نکیل  و  ار ، امـش  توعد  میدومن  تباجا  ار و  امـش  هبطخ  میدرک  لوبق  اـم  ماـظعا ، تباـجا و  مارکا و 
ّبلطم میدرکیمن ، نیا  راهظا  نم  دوبن  ام  نایم  رد  میدـق  تداع  نیا  رگا  دـیراد ، مّدـقم  نأش  يذ  رما  نیا  يارب  نارگ  يرهم  هک  اـم  میدـق 

دزن تسیرگ  دوب  سلجم  راّضح  هلمج  زا  هک  سیلبا   54 ص : نویعلا ، ءالج  میتسرفیم . امش  يارب  وم  خرس  مشچ  هایـس  هقان  دص  ام  تفگ :
رازه تفگ : ّبلطم  دوب ؟ نیمه  امـش  دزن  ام  رتخد  ردـق  ناراوگرزب  يا  تفگ : یملـس  ردـپ  نک ، هدایز  ار  رهم  تفگ : دـمآ و  یملـس  ردـپ 

ریـصقت ناناوج  يا  تفگ : یملـس  ردپ  ار ، رهم  یتدایز  نک  بلط  هک  یملـس  ردـپ  يوس  هب  درک  هراشا  سیلبا  زاب  میهدیم ، زین  الط  لاقثم 
ردپ درک ، یتدایز  هب  رما  ناطیش  زاب  مدرک ، هفاضا  یقارع  هماج  هد  يرصم و  هماج  هد  ربنع و  راورخ  کی  تفگ : ّبلطم  ام ، ّقح  رد  دیدرک 

ناطیـش زاب  مهدیم ، ناشیا  تمدخ  يارب  مه  كزینک  جنپ  تفگ : بلطم  امرف ، تمارک  زاب  يدومن  ناسحا  يدمآ و  کیدزن  تفگ : یملس 
جنپ کشم و  هیقوا  هد  تفگ : بلّطم  ددرگیمرب ، امـش  هب  زاب  یهدیم  هچنآ  ناوج ! يا  تفگ : یملـس  ردـپ  بلطب ، هداـیز  هک  درک  هراـشا 
ریمض دب  ریپ  يا  تفگ : دروآرب و  دایرف  یملس  ردپ  دنک ، هسوسو  هک  تساوخ  ناطیش  زاب  دیدش ؟ یضار  ایآ  مدرک  هفاضا  زین  روفاک  حدق 

هودـنا و اـب  لاـح  نیا  زا  نادوـهی  درک . نوریب  همیخ  زا  درک و  رجز  ار  وا  زین  ّبلطم  سپ  يداد ، تـلجخ  سلجم  نـیا  رد  ارم  هـک  وـش  رود 
وا ریبدت  زا  ارچ  تسا ، قارع  ماش و  نایاناد  نیرتمیکح  ریپ  درم  نیا  هک : تفگ  یملـس  ردپ  اب  نادوهی  هدرکرـس  سپ  دـنتفر ، نوریب  ّتلذـم 

رضاح هک  نادوهی  رفن  دص  راهچ  سپ  یهدب . تسین  ام  دالب  لها  زا  هک  یبرع  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  میوشیمن  یضار  ام  و  يوریم ، نوریب 
دوهی هدرکرس  هب  ّبلطم  دندیشک ، اهریـشمش  زین  ناشیا  دندوب  رفن  لهچ  مرح  تاداس  و  دنداتـسیا ، ربارب  رد  دندیـشکرب و  اهریـشمش  دندوب 
روـن نوـچ  دز ، نیمز  رب  درک  دـنلب  هتفرگ  ار  وا  دیـسر  وا  هب  مشاـه  تخیرگ ، نوـعلم  نآ  درک ، هلمح  نیعل  سیلبا  هب  مشاـه  دروآ و  هـلمح 
يوس هب  رظن  نوچ  مشاه  تفر ، نوریب  مشاه  تسد  ریز  زا  يداـب  دـننام  دز  هرعن  دـیبات  وا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
دیسر هنیدم  هب  ربخ  نوچ  دنتشک ، ار  نادوهی  زا  يرایسب  وا  باحـصا  مشاه و  تسا ، هدرک  مینود  هب  ار  نادوهی  سیئر  هک  دید  درک  ّبلطم 

ترـضح هب  تبـسن  دوهی  توادـع  و  دـنداهن ، تمیزه  هب  ور  دـش  هتـشک  نادوهی  زا  رفن  داتفه  نوچ  دـندیود ، فرط  نآ  هب  ناـنز  نادرم و 
سامتلا ّبلطم  مشاه و  زا  یملـس  ردـپ  نم . باوخ  لیوأت  دـش  رهاظ  تفگ : مشاـه  سپ  دـش . مکحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

دومن و تعجارم  دوخ  همیخ  هب  مشاه  سپ  دیزاسم ، لّدبم  هودـنا   55 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  يداش  دـیرادرب و  ناـشیا  زا  تسد  هک  دومن 
رگا يدومن ، هدهاشم  ار  مشاه  تعاجش  تفگ : دمآ و  رتخد  دزن  هب  یملس  ردپ  دومن . ماعطا  ار  نارضاح  عیمج  درک ، اّیهم  ار  همیلو  بابسا 

تمالم زا  نکب و  ینادیم  نآ  رد  ارم  ریخ  هچنآ  ردپ  يا  تفگ : یملـس  تشاذگیمن ، هدـنز  ار  دوهی  زا  یکی  مدرکیمن  سامتلا  وا  زا  نم 
تسامش و هیده  نم  رتخد  دینک ، رد  هب  رس  زا  ار  هنیک  هودنا و  ناراوگرزب  يا  تفگ : دمآ و  مرح  لها  دزن  هب  یملـس  ردپ  سپ  نکم . اورپ 

ماهتفگ هچنآ  هب  ردارب ! يا  تفگ : مشاه و  هب  درک  ور  میهدیم ، نآ  زا  هدایز  میاهتفگ  هک  هچنآ  تفگ : ّبلطم  مرادن ، عّقوت  امـش  زا  يزیچ 
مشاه و رب  رامشیب  رایسب و  روفاک  ربنع و  کشم و  رایسب و  رز  یملـس  ردپ  دندرک ، هحفاصم  رگیدکی  اب  سپ  یلب ، تفگ : يدش ؟ یـضار 
ّرد نآ  فانم و  دـبع  هّرغ  نآ  فافز  هنیدـم  رد  دـندومن ، تعجارم  هنیدـم  هب  دـندرک  راب  یگمه  درک ، راثن  ناشیا  باحـصا  ریاـس  ّبلطم و 
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رهم ّتلع  هب  مشاه  زا  هچنآ  یملـس  مامت  ردب  نآ  هدیدنـسپ  قالخا  هدـهاشم  مایتلا و  قّقحت  زا  دـعب  دـش . قّقحتم  فافع  تمارک و  فدـص 
رون و  دش ، دقعنم  یملس  هرهاط  محر  فدص  رد  بلّطملا  دبع  ّبیط  هفطن  راوهاش  رد  بش  نامه  رد  و  درک . در  نآ  فاعضا  هب  دوب  هتفرگ 

تینهت یمظع  تمارک  نآ  يارب  ار  یملـس  یگمه  برثی  لها  دیدرگ ، عطاس  یملـس  نیبم  نیبج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم 
زا دندمآیم  وا  لامج  هدهاشم  يارب  هنیدم  نانز  دیدرگ ، فعاضم  تّفع  رحب  رهوگ  هناگی  نآ  توارط  نسح و  رهظا  رون  نآ  زا  و  دنتفگ ،

تینهت و دـندادیم و  مالـس  ّتیحت و  هب  یئادـن  ار  وا  تشذـگیم  هک  خولک  گنـس و  تخرد و  ره  هب  دـندنامیم ، ناریح  وا  ءایـض  رون و 
، درکیم لقن  مشاه  هب  ار  بیارغ  نیا  و  رشبلا » ریخ  ای  کیلع  مالّسلا   » هک دینشیم  یئادص  دوخ  تسار  بناج  زا  هتسویپ  دندومنیم ، مارکا 
ار يدنزرف  تشاد  ینازرا  وت  هب  ادخ  هک  ار  وت  داب  تراشب  هک : درک  ادن  ار  وا  يدانم  هک  دینـش  یبش  رد  هکنآ  ات  دومنیم  افخا  دوخ  موق  زا 

يزور دنچ  مشاه  و  دنک . یکیدزن  وا  هب  مشاه  هک  تشاذگن  رگید  دینش  ار  ادن  نیا  یملس  نوچ  تساهارحـص ، اهرهـش و  لها  نیرتهب  هک 
مدآ هب  یلاعت  قح  هک  ار  یتناما  مدرپس  وت   56 ص : نویعلا ، ءالج  هب  یملس  يا  تفگ : و  ار ، یملـس  دومن  عادو  دنام و  هنیدم  رد  نآ  زا  دعب 

تسا و هدیـسر  ام  هب  راوگرزب  رون  نیا  هکنآ  اـت  دـناهدرپس  رگیدـکی  هب  ار  نیبم  رون  نیا  نید  رباـکا  هتـسویپ  درپس ، ثیـش  هب  مدآ  و  درپس ،
تسارح و ار  وا  هک  مریگیم  نامیپ  دـهع و  وت  زا  مدرپس ، وت  هب  یهلا  رما  هب  ار  رون  نآ  نونکا  دـیدرگ ، فعاـضم  نآ  ببـس  هب  اـم  تمارک 

رگا و  دشاب ، رتزیزع  یناگدنز  ناج و  زا  رتیمارگ و  هدید  زا  وت  دزن  هک  دیاب  دـیآ  روهظ  هب  دـنزرف  نآ  نم  تبیغ  رد  رگا  یئامن ، تظفاحم 
و دش ، رهاظ  رما  لّوا  رد  ناشیا  توادع  هک  نادوهی  ًاصوصخ  دنرایـسب  وا  نانمـشد  نادساح و  هک  دتفین  وا  رب  ياهدید  هک  نک  نانچ  یناوت 
ار وا  دسر  بابش  ّنس  هب  نوچ  یئامنن ، ریـصقت  نآ  تمارک  تظفاحم و  رد  هک  دیاب  دسرب  وت  هب  نم  تافو  ربخ  مدرگنرب و  رفـس  نیا  زا  رگا 
ار وت  نانخـس  تفگ : یملـس  تساـم . ترـصن  تّزع و  هناـخ  ادـخ  هناـخ  هک  ینادرگن  رود  وا  ياـهومع  زا  ار  وا  ینادرگرب و  ادـخ  مرح  هب 

نم هب  يدوز  هب  ار  وت  هک  میامنیم  لاؤس  میظع  دـنوادخ  زا  يدروآ و  درد  هب  دوخ  تقرافم  رکذ  زا  ار  ملد  مدرک ، لوبق  ناج  هب  مدـینش و 
گرم ناشیوخ ! ناردارب و  يا  تفگ : دینادرگ و  ناشیا  يوس  هب  ور  مشاه  دمآ ، نوریب  براقا  ریاس  دوخ و  ردارب  اب  مشاه  سپ  دـنادرگرب .
ّتیصو ار  امـش  هن ، ای  مدرگیمرب  امـش  يوس  هب  هک  منادیمن  موشیم  بیاغ  امـش  زا  نم  تسین ، هراچ  نآ  زا  ار  سکچیه  هک  تسا  یهار 

، ناشیا ریغ  ناهاشداپ و  دزن  ددرگیم  امـش  يراوخ  ّتلذم و  ثروم  هک  دـیوشم  ادـج  رگیدـکی  زا  دیـشاب و  قفّتم  رگیدـکی  اب  هک  منکیم 
رگا نم ، دزن  تسا  قلخ  نیرتزیزع  وا  هک  اریز  امش  رب  منکیم  دوخ  هفیلخ  ار  ّبلطم  مردارب  دننکیم ؛ عمط  امش  تلود  تّزع و  رد  نانمشد 

ام هب  ناربمغیپ  ياهتمارک  زا  هچنآ  رازن و  ام  ّدج  ملع  مزمز و  تیاقـس  هبعک و  ياهدیلک  دیناد و  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  دیونـشب و  ارم  ّتیـصو 
تسا یملس  محر  رد  هک  يدنزرف  ّقح  رد  ار  امش  منکیم  ّتیصو  رگید  دیدرگیم ؛ دنمتداعس  زوریف و  دییامن ، میلـست  وا  هب  تسا  هدیـسر 

و ار ، وت  راـتفگ  میدینـش  دـنتفگ : ناـشیا  دـینکم ، نم  لوق  فلاـخم  باـب  چـیه  رد  سپ  دوب ، دـهاوخ  گرزب  هبترم  میظع و  نأـش  ار  وا  هک 
دوخ دصقم  هب  نوچ  دـش ، هّجوتم  ماش  بناج  هب  مشاه  سپ  یتسکـش . دوخ  ّتیـصو  هب  ار  ام  ياهلد  نکیل  و  ار ، وت  هدومرف  میدرک  تعاطا 

هب تساوخ  درک ، لیـصحت  یملـس  يارب  اههیده  اههفحت و  دیرخ و  بسانم  هعتما  57 و  ص : نویعلا ، ءالج  تخورف  ار  دوخ  عاتم  دیـسر و 
: تفگ دوخ  نامالغ  اقفر و  هب  سپ  دش ، نیگنس  وا  رب  ضرم  رگید  زور  دنامزاب ، ناقیفر  زا  داد  ور  ياهضراع  ار  وا  دنک  رفـس  هنیدم  بناج 

ارم مالس  دیسرب  هنیدم  هب  نوچ  هّکم ، يوس  هب  دیدرگرب  تسین ، یئاهر  درد  نیا  زا  ارم  ایوگ  میامنیم  هدهاشم  دوخ  رد  ار  گرم  تامالع 
زا دعب  سپ  مرادن . دنمجرا  دنزرف  نآ  ریغ  هب  یمغ  نم  هک  دیئامن  ّتیصو  وا  هب  نم  دنزرف  باب  رد  دیئوگب ، تیزعت  ار  وا  دیناسرب  یملـس  هب 
مان زا  دعب  دیبلط ، يذغاک  یتاود و  دـیناشنب ، ارم  دومرف : دیـسر  رتاوتم  وا  دزن  لاحترا  رکاسع  دـیدرگ و  رهاظ  وا  رب  توم  راثآ  هک  زور  ود 

هئـشن زا  ددـنب  راب  هک  دوب  هدیـسر  وا  هب  وا  يالوم  نامرف  هک  یتقو  رد  تسا  هتـشون  لیلذ  هدـنب  هک  تسا  ياهمان  نیا  تشون : يدزیا  باـنج 
گرم زا  ار  سکچـیه  دوب ، گرم  شکاشک  رد  نم  ناج  هک  متـشون  یتقو  رد  ار  همان  نیا  دـعب  اـّما  یبقع ، یقاـب  هئـشن  يوس  هب  اـیند  یناـف 

رون تسا و  رود  امـش  زا  هک  همیرک  نآ  دـیئامن ، تمـسق  هّیوسلاب  دوخ  ناـیم  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  دوخ  لاوما  تسین ، يزیرگ 
و وا ، ّقح  تیاعر  وا و  دنزرف  مارتحا  هب  ار  امش  منکیم  ّتیـصو  دینکم ، شومارف  ار  یملـس  ینعی  تسوا ، دزن  رد  امـش  تّزع  تسوا  اب  امش 
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دنزرف رادید  هب  مدشن و  ریـس  وا  لاصو  برق  زا  نم  هآ  هآ  هک  دیئوگب  دـیناسرب و  یملـس  هب  ارم  مالـس  مایپ و  دـیناسرب ، مالـس  ارم  نادـنزرف 
هب دینادرگ ، نّیزم  دوخ  رهم  هب  دیچیپ و  ار  همان  سپ  تمایق . زور  ات  داب  امش  رب  ادخ  تمحر  نم و  مالـس  مدیدرگن ، دنمهرهب  دوخ  دنمجرا 

رون ّقح  هب  نم  راگدرورپ  لوسر  يا  نک  ارادم  تفگ : دـنکفا و  نامـسآ  يوس  هب  رظن  دـیباوخ  نوچ  دـیناباوخب ، ارم  تفگ : درپس و  ناشیا 
دوب یغارچ  ایوگ  دومن  تلحر  اقب  ملاع  هب  یناسآ  هب  تفگب  ار  نیا  نوچ  مدوب ، نآ  لـماح  نم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم 
هّکم بناج  هب  دندرک و  نفد  ار  ماعنا  مرک و  ندـعم  نآ  ماش  هرغ  رد  دـندومن ، نیفکت  لیـسغت و  زیهجت و  ار  بانج  نآ  سپ  دـش ، شوماخ 

زا هنیدم  نادرم  نانز و  ازتشحو  يادـص  نیا  عامتـسا  زا  دـندرک ، دـنلب  هامـشاه » او   » هلان هب  ادـص  دندیـسر  هنیدـم  هب  نوچ  دـندش . ناور 
هک دندرم ، وت  توم  زا  تّزع  مرک و  هامـشاه ! او  دروآرب . دایرف  یملـس  دندیرد ، اههماج  ناشیوخ  ردپ و  یملـس و  دندیود ، نوریب  اههناخ 

، دیـشک ار  مشاه  ریـشمش  یملـس  سپ  يدیچن ؟ ار  وا  هویم  يدیدن و  ار  وا  هک  يدنزرف  يارب  وت  زا   58 ص : نویعلا ، ءالج  دعب  دوب  دـهاوخ 
دهع رب  نم  هک  ناسرب  اعد  نم  زا  ار  ّبلطم  تفگ : وا  ّیـصو  اـب  درک و  میلـست  دوخ  لاـم  زا  ار  همه  تمیق  درک و  یپ  ار  وا  نابـسا  نارتش و 

نابیرگ هدرک  ناشیرپ  اهوم  هّکم  نانز  دندیـسر  هّکم  هب  مشاه  لاوما  ناـمالغ و  نوچ  دـنمارح . نم  رب  وا  زا  دـعب  نادرم  و  متـسه ، وت  ردارب 
سیئر و ار  ّبلطم  وا  ّتیصو  هب  دش ، هزات  ناشیا  تبیصم  دندوشگ  ار  مشاه  همانتّیصو  نوچ  دنتـسیرگ ، ناشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  دندیرد ،

نهاریپ ثیـش و  نیلعن  لیعامـسا و  ناـمک  مرح و  ناـیجاح  هداـفر  مزمز و  تیاقـس  هبعک و  ياهدـیلک  رازن و  ملع  دـندومن و  دوخ  ياوشیپ 
هک یملا  دش  یملـس  لمح  عضو  ماگنه  نوچ  دـندرک . میلـست  ّبلطم  هب  ار  همه  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنا  مراکم  ریاس  حون و  رتشگنا  میهاربا و 

ار وا  نانکهراظن  هدید  زا  زیوایب ، دوخ  دنزرف  رب  هدرپ  راجن  ینب  نانز  تنیز  يا  هک  دینش  یفتاه  يادص  هاگان  دیسرن ، وا  هب  دشابیم  ار  نانز 
لاح زا  ار  یـسک  تخیوآ و  اههدرپ  تسب و  اهرد  دینـش  ار  يدانم  يادص  نوچ  دندرگ ، دنمتداعـس  وا  زا  راطقا  عیمج  لها  هک  راد  روتـسم 

ّدلوتم دمحلا  ۀبیـش  سپ  دنیاین ، وا  کیدزن  نیطایـش  ات  نامـسآ ، ات  نیمز  زا  دش  هدز  وا  رب  رون  زا  یباجح  دـید  هاگان  دـینادرگن . علّطم  دوخ 
رد يدیفس  يوم  تفرگ  رب  رد  ار  وا  نوچ  و  دومن ، مّسبت  تعاس  رد  دیدرگ ، عطاس  وا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  رون  و  دش ،

، دشن رضحتسم  وا  تدالو  رب  یسک  هام  کی  ات  درک ، ناهنپ  ار  دوخ  تدالو  یملس  دندرک ، مان  دمحلا » ۀبیش   » ار وا  ببـس  نادب  دید ، وا  رس 
هب دش  ههامود  نوچ  دندش . بّجعتم  دولوم  نآ  لاوحا  بیارغ  زا  دندمآ  وا  تینهت  هب  دندش  علّطم  براقا  نانز  لیابق و  هک  هام  کی  زا  دـعب 

رون تسا  عطاس  وا  نیبج  زا  هک  رون  نآ  دنتـسنادیم  هک  اریز  دـندشیم  باتیب  وا  هنیک  هودـنا و  زا  دـندیدیم  ار  وا  هک  نادوهی  داـتفا ، هار 
دش یناوج  دش  یضقنم  وا  فیرش  رمع  زا  لاس  تفه  نوچ  درک ، دهاوخ  فرطرب  ار  ناشنید  تشک و  دهاوخ  ار  ناشیا  هک  تسا  يربمغیپ 

سپ  59 ص : نویعلا ، ءـالج  دزیم . نیمز  رب  تشادیمرب  تسد  هب  ار  لاـفطا  تشادیمرب و  ار  نارگ  ياـهراب  تکوش ، تّوق و  تیاـهن  رد 
یعمج اب  تسا و  عطاس  وا  زا  رون  هام  هراپ  دننام  هک  داتفا  یلفط  رب  شرظن  هاگان  دش ، هنیدم  لخاد  یتجاح  يارب  ثراح  ینب  هلیبق  زا  يدرم 

یسک دنمتداعس  یهز  تفگ : دیدرگ و  ناریح  وا  تریس  تروص و  نسح و  ياشامت  رد  داتسیا  ناشیا  دزن  سپ  دنکیم ، يزاب  ناکدوک  زا 
درم نآ  سپ  نم . فرش  يارب  تسا  سب  نیمه  مشاه ، رسپ  افص  مزمز و  دنزرف  منم  تفگیم : درکیم و  يزاب  وا  یشاب ، وا  راید  رد  وت  هک 

اب ارم  دندرک ، افج  نم  ياهومع  درم ، مردپ  فانم ، دبع  رسپ  مشاه  رـسپ  هبیـش  منم  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  ناوج  يا  تفگ : دمآ و  کیدزن 
هّکم هب  تمالـس  هب  نوچ  تفگ : ماهدـمآ ، هّکم  زا  تفگ : نم ؟ مع  يا  ياهدـمآ  اجک  زا  وت  میاهدـنام ، تبرغ  نیا  رد  دوخ  يولاخ  رداـم و 

هدرم و شردـپ  هک  یمیتی  لفط  زا  امـش  يوس  هب  مراد  یتلاسر  وگب  ناسرب و  ناشیا  هب  نم  مالـس  ینیبب  ار  فانم  دـبع  نادـنزرف  يدرگرب و 
زا هک  میـسن  ره  ار ، وا  لسن  دیدرک  عیاض  ار و  مشاه  ّتیـصو  دیدرک  شومارف  دوز  فانم  دبع  نادـنزرف  يا  دـندرک ، افج  وا  هب  شیاهومع 

تلاـسر نیا  عامتـسا  زا  درم  نآ  مروآیم . زور  هب  اهبـش  امـش  تلـصاوم  يوزرآ  رد  مونـشیم و  نآ  زا  ار  امـش  میمـش  دزویم  هّکم  يوس 
رباکا و يا  تفگ : مالـس  ّتیحت و  زا  دعب  دمآ  رد  فانم  دبع  دالوا  سلجم  هب  نوچ  دش ، ناور  هّکم  بناج  هب  مامت  تعرـس  هب  دش ، نایرگ 

دبع مایپ  سپ  دـیاهتخورفا ، نارگید  هناـخ  رد  ار  دوخ  تیادـه  غارچ  دـیاهدش و  لـفاغ  دوخ  تّزع  زا  فاـنم ! دـبع  نادـنزرف  يا  فارـشا و 
مروخیم دنگوس  ادخ  هب  هک : تفگ  لوسر  نآ  تسا ، هدیـسر  هبترم  نیا  هب  وا  هک  میتسنادن  ام  دنتفگ : ناشیا  دیناسر ، ناشیا  هب  ار  ّبلطملا 
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لامک لضف و  لها  هدـید  رون  و  تسا ، لامج  نسح و  دیـشروخ  دـنزجاع ، وا  هملاکم  رد  القع  و  دـنلال ، وا  تحاـصف  بنج  رد  احـصف  هک 
مامت تعرـس  هب  دـینادرگ ، فوطعم  هنیدـم  بوص  هب  تمیزع  نانع  اـهنت  دـش ، راوس  دـیبلط و  بکرم  سلجم  ناـمه  رد  ّبلطم  سپ  تسا .

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  رون  هب  ار  وا  سپ  دنکیم ، يزاب  ناکدوک  اب  هک  دـید  ار  دـمحلا  ۀبیـش  دـش  لخاد  نوچ  دـیناسر ، ار  دوخ 
ءالج نخس  نیا  ّبلطم  نوچ  میاظع ، هب  تسا  روهشم  هک  مشاه  دنزرف  منم  دیوگیم : تسا  هتشادرب  میظع  یگنـس  هک  دید  تخانـش ، مّلس 

وت یتسیک  تفگ : دیود و  وا  يوس  هب  هبیش  سپ  نم ، ردارب  راگدای  يا  ایب  نم  کیدزن  تفگ : دیناباوخ و  ار  هقان  دینـش  ار   60 ص : نویعلا ،
تفرگ رب  رد  ار  وا  وـت ، يوـمع  ّبلطم  منم  تفگ : یـشاب ، وـت  نم  ماـمعا  زا  یکی  هک  مربیم  ناـمگ  دـیدرگ ، لـیام  وـت  يوـس  هب  ملد  هـک 

: تفگ مربب ؟ تسا  وت  هناخ  هک  وت  ياهومع  ردپ و  رهـش  هب  ار  وت  یهاوخیم  ردارب ! راگدای  رون  يا  تفگ : سپ  تسیرگیم . دیـسوبیم و 
ورب تعرـس  هب  نم  ّمع  يا  تفگ : هبیـش  سپ  دش ، ناور  هّکم  يوس  هب  درک  راوس  دوخ  اب  ار  هبیـش  دش و  راوس  ّبلطم  سپ  مهاوخیم ، یلب 

ّبلطم يرب ، نوریب  ارم  هک  دـنراذگن  دـننک و  تقفاوم  ناشیا  اب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ناعاجـش  دـنوش و  علطم  مردام  ناشیوخ  مسرتیم  هک 
ّبلطم دوخ  ّمع  اب  هبیـش  هک  دندش  علّطم  نادوهی  نوچ  دیامنیم . ناشیا  ّرـش  تیافک  یلاعت  يادـخ  هک  روخم  مغ  ردارب ! دـنزرف  يا  تفگ :
يزور مان ، هیطال »  » تشاد يرـسپ  دـنتفگیم  هبهو »  » ار وا  هک  دوهی  ياسؤر  زا  یکی  ناشیا ، لتق  رد  دـندرک  عمط  دـناهدش  هّکم  هناور  اهنت 
هیدوهی دـنزرف  يا  تفگ : تسکـش و  ار  شرـس  دز  وا  رـس  رب  تفرگ  ار  يرتش  ناوختـسا  هبیـش  دـنک ، يزاب  لافطا  اب  هک  دـمآ  نوریب  هیطال 

و دیدرگ ، كانمـشخ  تیاغ  رد  دیـسر  وا  ردپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دش ، دـهاوخ  بارخ  امـش  ياههناخ  يدوز  هب  تسا ، هدـش  کیدزن  تلجا 
وا زا  هک  رـسپ  نآ  نادوـهی ! هورگ  يا  هک : دوـهی  ناـیم  رد  درک  ادـن  دینـش  ار  ربـخ  نـیا  نوـچ  دـش . ناـشیا  میدـق  هـنیک  هوـالع  هـنیک  نـیا 

دوخ رب  هحلـسا  دوهی  رفن  داتفه  دـیدرگ ، نمیا  وا  ّرـش  زا  دـینک و  كـاله  دـیبایرد و  ار  وا  سپ  تسا ، هتفر  اـهنت  دوخ  ّمع  اـب  دیدیـسرتیم 
! ردارب دنزرف  يا  تفگ : دیسر  ّبلطم  عمس  هب  ناشیا  ناروتس  مس  يادص  نوچ  بش  رد  سپ  دندش . ناور  ناشیا  بقع  زا  دندرک و  تسرد 

نآ يامنهار  وت  نیبج  رون  تفگ : ّبلطم  نم ، ّمع  يا  نادرگب  ار  هار  نیا  هک : تفگ  هبیـش  میدرکیم ، رذـح  ناشیا  زا  هک  اهنآ  ام  هب  دیـسر 
ّبلطم سپ  ددرگ ، یفخم  رون  نآ  هک  دیاش  ناشوپب  ارم  يور  تفگ : هبیش  دیسر ، دنهاوخ  ام  هب  میور  هک  وس  ره  هب  دش ، دهاوخ  ناهارمگ 

دیـشروخ رون  نیا  ردارب ! دـنزرف  يا  تفگ : و  درکن ، یتواـفت  دوب  عطاـس  زاـب  روـن  نآ  سپ  تخیوآ ، هبیـش  يور  هب  درک و  هت  هس  ار  هماـج 
یلاعت قح  دزن  میظع  ردق  گرزب و  ینأش  ار  وت  دومن ، دناوتیمن  ناهنپ  ار  نآ  یـسک  دودـنا ، ناوتیمن  لگ  هب  تسا  یئادـخ  رون  وت  لامج 
ناشیا هب  نادوهی  سپ  درک . دـهاوخ  عفد  وت  زا  ار  روذـحم  ره  هدرک  اـطع  وت  هب  ار  رون  نآ  هک   61 ص : نویعلا ، ءالج  دـنوادخ  نآ  تسه ،

داتفا هدجـس  هب  كاخ  يور  رب  دیـسر  نیمز  رب  نوچ  میامنب ، وت  هب  ار  یهلا  تردق  ات  روآ  دورف  ارم  هک : تفگ  دوخ  مع  هب  هبیـش  دندیـسر ،
لاؤس تّما ، ره  ياهیزور  هدننک  تمـسق  و  تعفر ، ار  کلف  تفه  هدننادرگ  و  تملظ ، رون و  راگدرورپ  يا  تفگ : دـیلام و  كاخ  رب  يور 

هدـشن مامت  وا  ياعد  زونه  ار ، نانمـشد  رکم  ام  زا  یئامن  در  هک  ام  هب  ياهدرپس  هک  يراوگرزب  رون  ازج و  زور  عیفـش  ّقح  هب  وت  زا  منکیم 
ناـشیا رب  وا  ّمع  زا  هبیـش و  زا  میظع  تباـهم  یهلا  تردـق  هب  دندیـشک ، فص  ناـشیا  ربارب  رد  دندیـسر ، ناـشیا  دزن  هب  دوهی  لـیخ  هک  دوب 

هب ار  هبیش  میهاوخیم  نکیل  و  میاهدماین ، امش  ررـض  دصق  هب  ام  رادرکوکین  ناراوگرزب  يا  دنتفگ : ارادم  ّقلمت و  يور  زا  و  دش ، یلوتـسم 
، منیبیمن يزیچ  رکم  هنیک و  ریغ  هب  امـش  زا  تفگ : هبیـش  تسام ، تمعن  تکرب و  هیام  تسام و  رهـش  غارچ  هک  مینادرگرب  شرداـم  يوس 

هیطال دنتفر  هار  يردق  نوچ  دنتـشگرب ، لوذخم  فئاخ و  نادوهی  سپ  دیئوگیم . نخـس  نیا  تسا  هدش  رهاظ  امـش  رب  یهلا  تردق  نوچ 
، مینک عفد  ار  ناشیا  میدرگرب و  هدایپ  ات  دییایب  دندرک ، وداج  ار  ام  دنرحس  ندعم  هورگ  نیا  هک  دینادیمن  رگم  تفگ : ناشیا  هب  هبهو  رـسپ 

بلطم نونکا  تفگ : ّبلطم  دندیـسر  ناشیا  کیدزن  هب  نوچ  دندیدرگرب ، راوگرزب  ود  نآ  بناج  هب  دندیـشک و  رادـبآ  ياهریـشمش  سپ 
سپ داتـسرف ، مّنهج  هب  ار  ناشیا  ناوج  دنچ  ریت  دنچ  هب  تفرگ و  ار  دوخ  نامک  ّبلطم  سپ  دـیدرگ ، بجاو  امـش  داهج  دـش و  رهاظ  امش 

هاگرد هب  درکیم  عّرـضت  تسیرگیم و  هبیـش  درکیم ، هلداجم  ناشیا  اب  درب و  ادخ  مان  ّبلطم  دـندروآ ، هلمح  هعفدکی  هب  یگمه  ناشیا 
دندیسر کیدزن  نوچ  دیسر ، ناشیا  شوگ  هب  ناعاجش  حالـس  هعقعق  و  نابـسا ، لیهـص  دش ، ادیپ  رود  زا  يرابغ  هکنآ  ات  لالجلا ، وذ  رداق 
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اب نادوهی  هک  دید  یملـس  نوچ  دناهدمآ ، هبیـش  بلط  هب  جرزخ  سوا و  ناعاجـش  زا  رفن  دص  راهچ  دوخ و  ردـپ  اب  یملـس  هک  دـید  ّبلطم 
اجک هب  تفگ : ّبلطم  داهن ، تمیزه  هب  ور  هیطال  سپ  تسا ، رادرک  هچ  نیا  امش  رب  ياو  هک  ناشیا  رب  دز  گناب  دناهبراحم  لوغـشم  ّبلطم 

نوریب ناـشیا  زا  يدـحا  دوـهی ، رب  دـندروآ  ور  جرزخ  سوا و  ناعاجـش  درک ، مینود  هـب  ار  وا  دز و  يریـشمش  ادـخ ؟ نمـشد  يا  يوریم 
دیـسرت و دوخ  دنزرف  رب  یملـس  سپ  تشاد ، تسد  رد  هنهرب  ریـشمش  ّبلطم  و  ّبلطم ، هب  دندروآ  ور  سپ   62 ص : نویعلا ، ءالج  دنتفرن .
: تفگ ّبلطم  ینک ، ادج  دوخ  ردام  زا  ار  ریـش  دنزرف  یهاوخیم  هک  وت  یتسیک  هک : ّبلطم  اب  دومن  باطخ  درک ، عنم  لاتق  زا  ار  دوخ  هلیبق 
ار وا  یلاـعت  قـح  هک  مراودـیما  امـش و  زا  مرتناـبرهم  وا  رب  میازفیب ، تّزع  رب  ار  وا  تّزع  و  فرـش ، رب  ار  وا  فرـش  مهاوـخیم  هک  منآ  نـم 
رد يدـیبلطن  تصخر  نم  زا  ارچ  يدـمآ ، شوخ  اـبحرم  تفگ : یملـس  سپ  ّبلطم . وا  يومع  منم  دـنادرگ ، مما  ياوشیپ  مرح و  بحاـص 

: هک تفگ  هبیش  دوخ  دنزرف  اب  یملس  سپ  دنکن ، ادج  نم  زا  دسر  مه  هب  يدنزرف  نوچ  هک  وا  ردپ  رب  ماهدرک  طرـش  نم  نم ؟ دنزرف  ندرب 
دینش ار  دوخ  ردام  نخس  نوچ  هبیـش  درگرب ، نم  اب  یهاوخیم  رگا  ورب و  دوخ  ّمع  اب  یهاوخیم  رگا  تسا  وت  اب  رایتخا  یمارگ ! دنزرف  يا 
رگا مناهاوخ ، ار  ادـخ  هناخ  ترواجم  مناسرت و  وت  تفلاـخم  زا  ناـبرهم  رداـم  يا  تفگ : و  تخیر ، ورف  کـشا  تارطق  دـنکفا  ریز  هب  رس 

هب و  مدرک ، راـیتخا  دوـخ  شهاوـخ  رب  ار  وـت  شهاوـخ  تفگ : تسیرگ و  یملـس  سپ  مدرگیمرب . هن  رگا  موریم و  یئاـمرفیم  تـصخر 
عادو تفرگ و  رب  رد  ار  وا  ریگمزاـب ، نم  زا  ار  دوخ  ياـهربخ  نکم و  شوـمارف  ارم  سپ  متـشاذگ ، دوـخ  رب  ار  وـت  تقراـفم  درد  ترورض 

، امن تظفاـحم  وا  زا  سپ  مدرک ، میلـست  وت  يوس  هب  دوب  هدرپس  نم  هب  تردارب  هک  یتناـما  فاـنم ! دـبع  دـنزرف  يا  تفگ : ّبلطم  اـب  دومن ،
مرک راوگرزب ! همیرک  يا  تفگ : ّبلطم  نک . لیـصحت  فرـش  تباجن و  تّزع و  رد  دشاب  وا  بسانم  هک  ینز  دوش  وا  جـیوزت  ماگنه  نوچ 

هّجوتم هّکم  بناـج  هب  دومن و  دوخ  فیدر  ار  هبیـش  ّبلطم  سپ  درک . میهاوخن  شومارف  ار  وت  ّقح  میاهدـنز  اـت  يدوـمن ، ناـسحا  يدرک و 
هّکم لها  تریح  ینـشور  نآ  دـیبات ، هبعک  هّکم و  ياههوک  رب  وا  رون  وترپ  دـیدرگ  علاط  هّکم  ياههّرد  زا  هبیـش  لاـمج  باـتفآ  نوچ  دـش ،

نم هدنب  تفگ : تحلصم  يارب  ياهدروآ ؟ دوخ  اب  هک  تسیک  نیا  هک : دندیـسرپ  دندید  ار  ّبلطم  نوچ  دنتفاتـش ، نوریب  اههناخ  زا  دیدرگ 
بّجعت وا  روـن  زا  مدرم  تشاد ، یفخم  ار  وا  رما  یتّدـم  دروآ و  هناـخ  هب  ار  وا  سپ  دـندیمان ، ّبلطملا  دـبع  ار  هبیـش  ببـس  نـیا  هـب  تـسا ،

نایم رد  وا  رما  سپ   63 ص : نویعلا ، ءالج  دوب . دهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ّدج  وا  هک  دنتـسنادیمن  دندومنیم و 
رون هب  لّسوتم  تّدش  طحق و  ره  رد  و  دندربیم ، وا  هب  هانپ  ياهّیلب  تبیصم و  ره  رد  و  دنتفاییم ، تکرب  وا  زا  رما  ره  رد  دش ، میظع  شیرق 
رهاظ رون  نآ  زا  تارهاب  تازجعم  و  دومنیم ، ناشیا  زا  دیادش  نآ  عفد  یلاعت  قح  دندشیم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 

64 ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » دیدرگیم

وا خیرات  ترضح و  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  مّوس  لصف 

رد نافلاخم  رثکا  دـش ، لّوألا  عیبر  هام  مهدـفه  رد  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدالو  هکنآ  رب  تسا  دـقعنم  هّیماما  ياملع  عاـمجا  هک  نادـب 
كرابم هام  رد  هک : دـناهتفگ  ناشیا  زا  يّذاـش  و  دـناهدش ، لـئاق  روبزم  هاـم  مهد  اـی  متـشه  رد  ناـفلاخم  زا  يرداـن  و  دـننادیم ، مهدزاود 

عیبر هام  زا  بش  هدزاود  هک  دـش  یتقو  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک : تسا  هتفگ  هّللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  دـش . عقاو  ناـضمر 
هب لاوز ؛ تقو  هعمج  زور  رد  دندش ، بّذعم  لیّجـس  هراجح  هب  و  هبعک ، ندرک  بارخ  يارب  دندروآ  لیف  هک  یلاس  رد  دوب ، هتـشذگ  لّوالا 
رد یطـسو ، هرمج  دزن  قیرـشت  ماّیا  رد  دـش  هلماح  ترـضح  نآ  هب  شردام  و  لاـس ، لـهچ  هب  تثعب  زا  شیپ  رجف  عولط  دزن  رگید : تیاور 

ربارب هیواز  رد  فسوی  نب  دّمحم  هناخ  رد  بلاط  یبا  بعـش  رد  دش  همّظعم  هّکم  رد  ترـضح  نآ  تدالو  ّبلطملا ، دبع  نب  هّللا  دـبع  لزنم 
. دـننک زامن  مدرم  هک  درک  دجـسم  ار  نآ  تخادـنا  نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  هرجح  نآ  نارزیخ  و  دوش ، هناخ  لخاد  هک  یـسک  پچ  بناج  زا 

هّیوق ِدَدُع  باتک  رد  و  تسا . هدرک  نایب  نافلاخم  نایم  روهـشم  قفاوم  هدومرف  هّیقت  تدالو  زور  نییعت  رد  ایوگ  «. 1  » ینیلک مالک  دش  مامت 
زور جنپ  هاجنپ و  زا  دعب  دـش  لّوالا  عیبر  هام   65 ص : نویعلا ، ءالج  مهدفه  هعمج  زور  حبـص  عولط  دزن  ترـضح  نآ  تدالو  تسا : هتفگ 
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هک تسا  نآ  رهـشا  دوب ، زور  نامه  رد  دناهتفگ : یـضعب  نآ ؛ زا  دعب  لاس  یـس  ای  نآ ، زا  دعب  زور  جنپ  لهچ و  ای  لیف  باحـصا  كاله  زا 
رد دـناهتفگ : یـضعب  دوب ، هدـنام  ناوریـشونا  یهاشداپ  زا  لاس  تفه  دـنیوگ : دوب ، هبنـشود  زور  رد  دـناهتفگ : هماع  و  دوب ، لاس  نامه  رد 

نیا دـّیؤم  و  دوب ، هتـشذگ  ناوریـشونا  یهاشداپ  زا  لاس  ود  لهچ و  هک : تسا  هتفگ  يربط  و  دوب . ناوریـشونا  دـنزرف  زمره  یهاشداپ  نامز 
: هک دنیوگ  و  لداع ؛ هاشداپ  نامز  رد  مدش  ّدلوتم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  روهـشم  تیاور  نآ  تسا  لوق 

برقع و  دوب ، سرف  هام  يد  مهدفه  و  هدوب ، یمور  ناسین  متشه  تسیب و  ای  متسیب  ای  هّرغ  دنیوگ : یضعب  هدوب . یمور  طابـش  متـسیب  قفاوم 
خیّرم و  دندوب ، برقع  رد  يرتشم  لحز و  دوب ، يدج  متسیب  رد  ترـضح  نآ  تدالو  علاط  تسا : هتفگ  رـشعم  وبا  دوب . علاط  رمق  لزانم  زا 

رد رمق  و  دوب ، توح  رد  زین  دراطع  و  فرـش ، رد  دوب  توح  رد  هرهز  و  لمح ، رد  دوب  فرـش  رد  باـتفآ  و  لـمح ، رد  دوب  دوخ  هناـخ  رد 
بلاط یبأ  نب  لـیقع  هب  ار  هناـخ  نآ  ترـضح  سپ  دـش ، دـّلوتم  دوخ  هناـخ  رد  و  دوب ؛ سوق  رد  بنذ  و  دوب ، ازوج  رد  سأر  و  نازیم ، لّوا 

وا ردام  نارزیخ  دش  نوراه  نامز  نوچ  درک ، دوخ  هناخ  همیمض  وا  و  جاّجح ، ردارب  فسوی  نب  دّمحم  هب  تخورف  ار  نآ  لیقع  و  دیـشخب ،
هیوباب نبا  « . دنوریم ترایز  هب  مدرم  تسا ، یقاب  تلاح  نامه  هب  لاحلا  درک ، دجـسم  فسوی و  نب  دّـمحم  هناخ  زا  درک  ادـج  ار  هناخ  نآ 

ربتعم دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 2  » رخآلا يدامج  رهـش  مهدجه  هعمج  بش  رد  وا  هب  ترـضح  نآ  ردام  دش  هلماح  هک : تسا  هتفگ  همحرلا  هیلع 
مدید یبیرغ  باوخ  هاگان  مدوب ، هدیباوخ  لیعامـسا  رجح  رد  یبش  تفگ : بلطملا  دـبع  هک : مالّـسلا  هیلع  بلاط  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور 

درک هدـهاشم  نم  رد  ّریغت  راـثآ  نوچ  تسا ، كّرحتم  مشود  رب  مرـس  ياـهوم  مزرلیم و  هک  دـید  ارم  ناـنهاک  زا  یکی  هار  رد  متـساخرب ،
ور ار  وا  رهد  ثداوح  زا  ياهثداح   66 ص : نویعلا ، ءالج  ایآ  تسا ؟ هدیدرگ  ّریغتم  نینچ  شگنر  هک  ار  برع  گرزب  دوشیم  هچ  تفگ :
هب شرـس  هک  دیدرگ  دنلب  نادنچ  دیئور ، نم  تشپ  زا  یتخرد  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب ، هدیباوخ  رجح  رد  بشما  یلب  متفگ : تسا ؟ هداد 

برع و دوب ، باتفآ  رون  ربارب  داـتفه  هک  دـیدرگ  عطاـس  تخرد  نآ  زا  يرون  تفرگ ، ار  برغم  قرـشم و  شیاـههخاش  و  دیـسر ، نامـسآ 
نآ دنتـساوخیم  شیرق  زا  یهورگ  و  دوب ، دـیازت  رد  نآ  روـن  تمظع و  هتـسویپ  تخرد ، نآ  يارب  دـندرکیم  هدجـس  هک  مدـید  ار  مجع 

و تسکـشیم ، ار  ناشیا  ياهتـشپ  تفرگیم و  ار  ناشیا  رتهماجهزیکاپ  رتوکین و  همه  زا  یناوج  دنتفریم  کیدزن  نوچ  دـننکب  ار  تخرد 
نآ زا  ار  وت  تفگ : ارم و  دز  ادـص  ناوج  نآ  مریگب ، ار  نآ  ياـههخاش  زا  ياهخاـش  هک  مدرک  دـنلب  تسد  سپ  دـنکیم ، ار  ناشیاههدـید 

سپ دناهتخیوآ ، نآ  رد  هک  تسا  یهورگ  نآ  زا  شاهرهب  تفگ : مرادـن ؟ ياهرهب  نآ  زا  نم  تسا و  نم  زا  تخرد  متفگ : تسین ، ياهرهب 
نوریب يدنزرف  وت  بلص  زا  یئوگیم  تسار  رگا  تفگ : دش و  ّریغتم  شگنر  دینـش  ار  باوخ  نیا  نهاک  نوچ  مدمآرب . باوخ  زا  ناساره 

وا يرای  هک  ناوج  نآ  هک  نک  یعس  بلاط  وبا  يا  تفگ : ّبلطملا  دبع  سپ  دوش ، ربمغیپ  ددرگ و  برغم  قرشم و  کلام  هک  دمآ  دهاوخ 
نیما مساقلا  وبا  تخرد  نآ  هّللا  و  تفگیم : درکیم و  رکذ  ار  باوخ  نآ  ترضح  نآ  توف  زا  دعب  هتسویپ  بلاط  وبا  سپ  یشاب ، وت  دومن 

: تسا هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  دشاب . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  شریبعت  ناوج  نآ  هک  تسا  نآ  شرهاظ  دـیوگ : ّفلؤم  «. 1  » دوب
هب يروآیمن  نامیا  ارچ  یکریز  ملع و  نیا  اب  وت  تفگ : وا  هب  يزور  دـش ، رهاظ  موجن  ملع  رد  هاوخدزیا  میکح  ملع  روفو  نومأـم  رب  نوچ 

متاـخ نم  تسا : هتفگ  وا  هک  اریز  تسا  هدـیدرگ  رهاـظ  نـم  رب  وا  غورد  هـکنآ  لاـح  وا و  هـب  مرواـیب  ناـمیا  هنوـگچ  تـفگ : اـم ؟ ربـمغیپ 
زا یکی  سپ  دشاب . ربمغیپ  دیابیم  دوش  ّدلوتم  علاط  نآ  رد  هک  ره  هک  تسا  هدش  ّدلوتم  یعلاط  رد  نوچ  منادیم ، غورد  ار  نیا  مناربمغیپ ،
هک دـناهدرک  قاّفتا  امکح  هک  اریز   67 ص : نویعلا ، ءالج  تسا  وگتـسار  وا  هک  مینادیم  وا  علاط  زا  ام  داد : باوج  دوب  رـضاح  هک  اـمکح 

هّتبلا دنامب  رگا  و  دریمب ، تعاس  نامه  هک  دیابیم  دوش  دـّلوتم  علاط  نآ  هب  هک  يدـنزرف  ره  تسا ، خـیّرم  هرهز و  دراطع و  يرتشم و  علاط 
سپ تسوا ، تازجعم  ریاس  هوالع  نیا  درک ، یناگدنز  لاس  هس  تصش و  دش و  ّدلوتم  علاط  نآ  هب  ربمغیپ  نآ  دریمیم ، متفه  زور  زا  شیپ 

تنطف یکریز و  تمکح و  ملع و  تمالع  يرتشم  رظن  سپ  درک . مان  هّللا » ءاش  ام   » و هاوخدزیا »  » ار وا  نومأم  دش ، ناملـسم  درک و  رارقا  وا 
لیلد هرهز  رظن  و  تسوا ، توالح  تحاصف و  تحالم و  تفارظ و  تفاطل و  هناشن  دراـطع  رظن  و  دوب ، ترـضح  نآ  تساـیر  تسایـس و  و 

تدالج و تعاجـش و  رب  دنکیم  تلالد  خیّرم  رظن  و  تسوا ، لالد  جـنغ و  اهب و  لامج و  بیط و  نسح و  تشاشب و  يداش و  تحابص و 
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علاط دناهتفگ : نامّجنم  زا  یـضعب  ار . حیادم  عیمج  ترـضح  نآ  رد  درک  عمج  یلاعت  قح  سپ  ترـضح ، نآ  هبراحم  هبلغ و  رهق و  لاتق و 
نآ علاـط  هک : دـناهتفگ  یـضعب  دوب . نازیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  علاـط  و  تسا ، نازیم  هلبنـس و  ناربمغیپ  تدـالو 

تفگ وا  ردـپ  ساّبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  هللا  دـبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّللا  همحر  هیوباـب  نبا  و  «. 1  » دوب حمار  كامس  ترـضح 
: تفگ مردپ  سپ  باتفآ ، رون  دننام  مدید  يرون  وا  يور  رد  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  مردارب  ّبلطملا  دـبع  مردـپ  يارب  نوچ  هک :
قرشم و هب  ات  درک  زاورپ  دمآ ، نوریب  دیفـس  یغرم  هّللا  دبع  ینیب  زا  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  سپ  دوب ، دهاوخ  گرزب  ینأش  ار  رـسپ  نیا 
، متسیرگنیم تریح  هب  غرم  نآ  رد  سپ  دندرک ، هدجـس  ار  وا  شیرق  همه  سپ  تسـشن ، هبعک  ماب  رب  ات  تشگرب  سپ  دیـسر ، ملاع  برغم 
، مدیـسرپ دوب  موزخم  ینب  رد  هک  ياهنهاک  زا  مدش  رادیب  نوچ  تفرگ ، ورف  ار  برغم  قرـشم و  و  نامـسآ ، نیمز و  نایم  دـش  يرون  هاگان 
. دندرگ وا  عبات  برغم  قرـشم و  لها  هک  دـیآ  نوریب  يرـسپ  هّللا  دـبع  تشپ  زا  هک  دـیابیم  وت  باوخ  دـشاب  تسار  رگا  ساّبع  يا  تفگ :
وا و  دروآ ، رد  دوخ  دقع  هب   68 ص : نویعلا ، ءالج  ار  هنمآ  هک  یتقو  ات  مدوب  هّللا  دبع  رما  رکف  رد  هتسویپ  باوخ  نیا  زا  دعب  تفگ : ساّبع 

، تشگ ّدلوتم  هنمآ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش  لصاو  یهلا  تمحر  هب  هللا  دبع  نوچ  دوب ، شیرق  نانز  نیرتهلیمج 
سپ مدـیدرگ . وبـشوخ  کشم  هفان  دـننام  مدینـش ، وا  زا  کشم  يوب  متفرگ  رب  رد  ار  وا  نوچ  دوب ، عمال  وا  هدـید  ود  نایم  زا  يرون  مدـید 

نایمدآ نخس  هب  هک  مدوب  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  مدینـش  رایـسب  ياهادص  دش ، دیدش  تفرگ و  ندیئاز  درد  ارم  نوچ  هک  داد  ربخ  ارم  هنمآ 
و دوب ، هدرک  رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  هک  دـندوب  هتخیوآ  توقاـی  زا  یبصق  رب  هک  مدـید  تشهب  سدنـس  زا  یملع  و  تشادـن ، تهاـبش 

هلعش دننام  رون  يرایسب  زا  هک  مدید  ار  ماش  ياهرصق  و  درک ، نشور  ار  نامسآ  هک  دش  عطاس  ترضح  نآ  كرابم  رس  زا  هک  مدید  يرون 
هک مدید  ار  هّیدسا  هریعـش  نم . رود  رب  دندوب  هدوشگ  اهلاب  هک  مدیدیم  دورفـسا  دـننام  رایـسب  ناغرم  دوخ  رود  رد  دـندوب و  هدـش  یـشتآ 

رتدـنلب و سک  همه  زا  هک  مدـید  ار  يدـنلب  ناوج  و  وت ، دـنزرف  نیا  زا  اهتب  نانهاک و  دـید  دـنهاوخ  اـههچ  هنمآ  يا  تفگیم : تشذـگ و 
وا ناهد  رد  ار  شناهد  بآ  تفرگ و  ار  مدنزرف  دـمآ و  نم  کیدزن  سپ  تسا ، ّبلطملا  دـبع  وا  هک  مدرک  نامگ  دوب ، رتوکین  رتدـیفس و 

ار شلد  تفاکـش و  ار  ترـضح  نآ  مکـش  سپ  تشاد ، الط  زا  ياهناش  و  دـندوب ، هدرک  عّصرم  دّرمز  اب  هک  تشاد  ـالط  زا  یتشط  تخیر ،
دوشگ ار  نآ  زبس و  ریرح  زا  دروآ  نوریب  ياهسیک  سپ  تخادنا ، دروآ  نوریب  رّونم  لد  نآ  نایم  زا  یهایس  هطقن  تفاکـش ، دروآ و  نوریب 
مکـش رب  تسد  تشاذـگ و  دوخ  ياج  هب  درک و  رپ  نآ  زا  ار  سّدـقم  لد  نآ  سپ  دیفـس ، هریرذ  دـننام  دوب  یهاـیگ  هسیک  نآ  ناـیم  رد  و 

ظفح و ناما و  رد  تفگ : هکنآ  رگم  مدـیمهفن  ار  ناشیا  نخـس  نم  تفگ ، باوج  وا  تفگ و  نخـس  ترـضح  نآ  اب  و  دیـشک ، شکراـبم 
لاح اـشوخ  رـشب ، نیرتهب  یئوت  تعاجـش ، لـقع و  نیقی و  ملح و  ملع و  ناـمیا و  زا  ار  تلد  مدرک  رپ  هک  قیقحت  هب  شاـب ، ادـخ  تیاـمح 

ار شرـس  دیفـس و  ریرح  زا  دروآ  نوریب  رگید  ياهسیک  سپ  دـنک . تفلاـخم  ار  وت  هک  یـسک  رب  ياو  و  دـیامن ، تعباـتم  ار  وـت  هک  یـسک 
ءالج نم  راگدرورپ  ارم  تسا  هدرک  رما  هک : تفگ  سپ  تفرگ ، شقن  هک  دز  شکراـبم  فتک  ود  ناـیم  رب  دروآ  نوریب  يرتشگنا  دوشگ ،

، ایند ياهتفآ  زا  تسا  وت  ناما  نیا  تفگ : دیناشوپ و  وا  رب  ینهریپ  دـیمد و  وا  سپ  سدـقلا ، حور  زا  وت  رد  ممدـب  نم  هک   69 ص : نویعلا ،
ار لاوحا  نیا  هتـسویپ  و  مدـناوخ ، ار  رهم  شقن  مدوشگ و  ار  شیاهفتک  تفگ : ساـّبع  مدـید ، دوخ  ياههدـید  هب  هک  دوب  اـهنیا  ساـّبع  يا 
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مدش  فّرـشم  مالـسا  فرـش  هب  هکنآ  زا  دعب  دش ، وحم  مرطاخ  زا  هکنآ  ات  متـشادیم  ناهنپ 

الاـب نامـسآ  تفه  هب  هّللا  هنعل  سیلبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » دروآ نم  رطاـخ 
راهچ ات  دندرک  عنم  نامسآ  هس  زا  ار  وا  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نوچ  دینشیم ، ار  هّیوامـس  رابخا  دادیم و  شوگ  تفریم 

هب ار  نیطایش  و  دندرک ، عنم  اهنامسآ  همه  زا  ار  وا  دش  ّدلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  و  تفریم ، الاب  نامـسآ 
لها هک  میدینشیم  ام  هک  دشاب  تمایق  ندمآ  ایند و  نتشذگ  تقو  دیابیم  دنتفگ : شیرق  سپ  دندنار . تاوامس  باوبا  زا  باهـش  ياهریت 

تیادـه اهنآ  هب  هک  فورعم  ياههراتـس  رگا  دـینک  رظن  تفگ : دوب  ّتیلهاج  لها  نیرتاـناد  هک  هّیما  نب  رمع  سپ  دـندرکیم ، رکذ  باـتک 
قلخ عیمج  هک  تسا  نآ  تقو  هک  دـینادب  دـتفیب  اهنآ  زا  یکی  رگا  ار ، ناتـسبات  ناتـسمز و  ياهنامز  دنـسانشیم  اـهنآ  هب  مدرم و  دـنباییم 
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نآ هک  زور  نآ  حبـص  دوش . ثداح  دیابیم  یبیرغ  رما  سپ  دوشیم ، رهاظ  رگید  ياههراتـس  دندوخ و  لاح  هب  اهنآ  رگا  و  دنوش ، كاله 
هرگنک هدراهچ  و  دیزرلب ، مجع  هاشداپ  ینعی  يرسک  ناویا  و  دندوب ، هداتفا  رد  ور  هب  دوب  ملاع  ياج  ره  رد  هک  یتب  ره  دش  ّدلوتم  ترضح 

و تسا - ناشاک  کیدزن  تسا ، هدـش  کمن  هک  تسا  نامه  دـش - کشخ  تفر و  ورف  دـندیتسرپیم  ار  نآ  هک  هواس  هچایرد  و  داتفا ، نآ 
رد دوب  هدشن  شوماخ  لاس  رازه  هک  سراف  هدکشتآ  و  دش ، يراج  نآ  رد  بآ  دوب  هدیدن  نآ  رد  بآ  یـسک  دوب  اهلاس  هک  هوامـس  يداو 

هلجد زا  دیـشکیم و  ار  یبرع  نابـسا  دنچ  یبعـص  رتش  هک  دید  باوخ  رد  بش  نآ  رد  سوجم  ياملع  نیرتاناد  و  دـش ، شوماخ  بش  نآ 
رد دش  هتفاکش  هلجد  بآ   70 ص : نویعلا ، ءالج  و  دش ، هّصح  ود  تسکش  شنایم  زا  يرـسک  قاط  و  دندش ، ناشیا  دالب  لخاد  هتـشذگ و 
ره تخت  دیـسر ، قرـشم  هب  ات  درک  زاورپ  دـیدرگ  رـشتنم  ملاع  رد  دـش و  رهاظ  زاجح  فرط  زا  بش  نآ  رد  يرون  و  دـش . يراج  وا  رـصق 

دش و فرطرب  نانهاک  ملع  تفگ ، دنتسناوتیمن  نخس  دندوب  لال  زور  نآ  رد  ناهاشداپ  عیمج  دوب ، هدش  نوگنرس  حبص  نآ  رد  یهاشداپ 
برع نایم  رد  شیرق  و  داتفا ، یئادـج  تفگیم  وا  هب  اهربخ  تشاد  هک  يدازمه  وا و  نایم  دوب  هک  ینهاـک  ره  دـش ، لـطاب  نارحاـس  رحس 

هب مرـسپ  نوچ  هک  هّللا  و  هک : تفگ  مالّـسلا  اهیلع  هنمآ  و  دندوب . ادخ  هناخ  رد  ناشیا  هک  اریز  دـنتفگیم  هّللا  لآ  ار  ناشیا  دـندش ، گرزب 
همه هک  دش  عطاس  يرون  وا  زا  سپ  درک ، رظن  نامسآ  فارطا  هب  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  تشاذگ ، نیمز  رب  ار  اهتسد  دیسر  نیمز 

نیرتهب يدیئاز  هک : تفگیم  یلئاق  هک  مدینش  یئادص  ینشور  نآ  نایم  رد  مدید ، ار  ماش  ياهرصق  رون  نآ  ببـس  هب  درک ، نشور  ار  زیچ 
نماد رد  ار  وا  دـندروآ ، بلّطملا  دـبع  دزن  هب  ار  ترـضح  نآ  نوـچ  نک . ماـن  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  ار  وا  سپ  ار ، مدرم 

لاـفطا همه  رب  هراوهگ  رد  هک  ار  وبـشوخ  رـسپ  نیا  نم  هب  درک  اـطع  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  رکـش  میوگیم و  دـمح  تفگ : تشاذـگ 
ناطیش تقو  نآ  رد  دومرف ، ترضح  نآ  لئاضف  رد  دنچ  يرعش  هبعک  ناکرا  ياهمان  هب  دومن  ذیوعت  ار  وا  سپ  دراد ، يراوگرزب  تدایس و 

زا امـش ، رب  ياو  تفگ : ام ؟ دّیـس  يا  تسا  هدروآرب  اج  زا  ار  وت  زیچ  هچ  دنتفگ : دندش  عمج  وا  دزن  همه  ات  درک  دایرف  دوخ  دالوا  نایم  رد 
نامـسآ هب  یـسیع  ات  هک  دشاب  هدـش  عقاو  نیمز  رد  یمیظع  هثداح  هک  دـیابیم  مباییم ، ّریغتم  ار  نیمز  نامـسآ و  لاوحا  لاح  ات  بش  لّوا 

دـندش و قّرفتم  سپ  تسا ؟ هدـش  ثداح  بیرغ  رما  هچ  هک  دـینک  صّحفت  دـیدرگب و  دـیورب  سپ  تسا ، هدـشن  عقاو  نیا  لـثم  تسا  هتفر 
رد درک  نالوج  ایند و  رد  تفر  ورف  سپ  تسا ، نم  راـک  نیا  مالعتـسا  تفگ : نوعلم  نآ  میتفاـین . يزیچ  دـنتفگ : دنتـشگرب و  دـندیدرگ و 

سپ دـندز ، گناب  وا  رب  هکئالم  دوش  لخاد  هک  تساوخ  نوچ  دـناهتفرگ ، ارف  ار  مرح  فارطا  هکئالم  هک  دـید  دیـسر  مرح  هب  ات  ایند  ماـمت 
فرح کی  لیئربج  يا  تفگ : نوعلم ! يا  درگرب  تفگ : لیئربج  دش ، لخاد  ارح  هوک  بناج  زا  یکشجنگ  دننام  دش  کچوک  تشگرب و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تفگ : لیئربج  نیمز ؟ رد  تسا  هدـش  عقاو  هچ  بشما  هک  وگب  منکیم  لاؤس   71 ص : نویعلا ، ءالج  وت  زا 
وا تّما  رد  اـیآ  دیـسرپ : هن ، تفگ : تسه ؟ ياهرهب  وا  رد  ارم  اـیآ  هک : دیـسرپ  تسا ، هدـش  دـّلوتم  بشما  تسا  ناربـمغیپ  نیرتـهب  هک  مّلس 

هلماح نوچ  هک : تفگ  اهنع  هّللا  یـضر  هنمآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدـح  رد  «. 1  » دش یـضار  سیلبا  یلب ؛ تفگ : مراد ؟ ياهرهب 
ارم دوشیم  ضراع  لمح  رد  ار  نانز  هک  تالاح  نآ  و  متفاین ، دوخ  رد  لمح  رثا  چیه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  مدـش 

یناسآ هب  دش  تدالو  تقو  نوچ  نامدرم ، نیرتهب  هب  يدش  هلماح  تفگ : دمآ و  نم  دزن  رد  یـصخش  هک  مدید  باوخ  رد  هدـشن ، ضراع 
یتشاذگ نیمز  هب  هک  درک  ادـن  ارم  یفتاه  دـمآ ، دورف  تشاذـگ و  نیمز  رب  رتشیپ  ار  دوخ  ياهتـسد  دیـسرن ، نم  هب  يرازآ  هک  دـش  دـّلوتم 

هب ار  وا  نوچ  هک : تفگ  رگید  تیاور  هب  «. 2  » دسح بحاص  یملاظ و  ره  ّرش  زا  دمص  هناگی  دنوادخ  هب  هد  هانپ  ار  وا  سپ  ار ، رشب  نیرتهب 
نآ سپ  دعاق » مئاق و  نم  دراوملا ، قرط  یف  دصارملاب ، ذخأی  درام ، قلخ  لک  و  دساح ، لک  ّرـش  نم  دحاولاب ، هذیعا  : » وگب يراذـگ  نیمز 
نآ هام  رد  نارگید  هک  درکیم  ومن  ردق  نآ  هتفه  رد  و  دننک ، ومن  ردق  نآ  هتفه  رد  نارگید  هک  درکیم  ومن  ردق  نآ  يزور  رد  ترـضح 
وا زا  نم  دوـب ، رـضاح  راـبحألا  بعک  مدوـب و  هیواـعم  دزن  نم  تفگ : هک  دعـس  نب  ثیل  زا  تسا  هدرک  تـیاور  ًاـضیا  «. 3  » دننک ومن  ردـق 

يارب یتلیـضف  ایآ  دوخ ؟ ياهباتک  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تدالو  تفـص  دـیاهتفای  هنوگچ  هک  مدیـسرپ 
نابز هب  یلاـعت  قح  سپ  هن ، اـی  نتفگ  هب  تسا  یـضار  وا  دـنیبب  هک  هیواـعم  يوس  هب  دـش  تفتلم  بعک  سپ  دـیاهتفای ؟ ترـضح  نآ  تّزع 
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نامسآ زا  اهنآ  همه  هک  ماهدناوخ  باتک  ود  داتفه و  نم  تفگ : بعک  ینادیم . هدید و  هچنآ  قاحسا  وبا  يا  وگب  هک : درک  يراج  هیواعم 
وا ترتع  تدالو  ترـضح و  نآ  تدـالو  رکذ  اـهنآ  همه  رد  ماهدـناوخ ، ار  لاـیناد  فحـص   72 ص : نوـیعلا ، ءـالج  و  تسا ، هدـمآ  دورف 

مالّسلا هیلع  یـسیع  ریغ  هب  دندشن  لزان  هکئالم  يربمغیپ  چیه  تدالو  ماگنه  رد  اهباتک ، همه  رد  تسا  فورعم  وا  مان  هک  یتسردب  تسه ،
رد ینز  رب  دندشن  لّکوم  هکئالم  و  هنمآ ، میرم و  زا  ریغ  هب  ینز  يارب  دندزن  ار  تشهب  ياهباجح  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحا  و 
هک دوب  نآ  ترضح  نآ  لمح  تمالع  و  مّلس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحا  ردام  مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  ردام  زا  ریغ  هب  ندوب  هلماح  تقو 

ءایبنا متاخ  هفطن  راوهاش  ّرد  هک  ار  امش  داب  تراشب  هک  هناگتفه  ياهنامسآ  رد  درک  ادن  يدانم  دش ، هلماح  ترضح  نآ  هب  هنمآ  هک  یبش 
ياهدنرپ هدنور و  چیه  نیمز  رد  دندرک ، ادن  ار  هرمث  تّرـسم  هدژم  اهایرد  اهنیمز و  عیمج  رد  تفرگ ، رارق  تلالج  تمـصع و  فدـص  رد 

اهنآ دندرک و  انب  رت  دیراورم  زا  رـصق  رازه  داتفه  بانج  نآ  تداعـس  اب  تدالو  بش  رد  دیدرگن ، علطم  ترـضح  نآ  تدالو  رب  هک  دنامن 
، دیدرگ ّدلوتم  وت  ناتسود  ربمغیپ  هک  لابب  دوخ  رب  وش و  داش  هک  دندرک  ادن  دندومن و  تنیز  ار  اهتشهب  عیمج  و  دندیمان ، تدالو  روصق  ار 
، تسا نایهام  گرزب  دّیس و  دنیوگیم ، اسومط »  » ار نآ  هک  ایرد  نایهام  زا  یکی  هک  مدینش  تسا . نادنخ  تمایق  ات  دیدنخ و  تشهب  سپ 

رازه داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  و  تسا ، رتگرزب  ایند  زا  يواگ  ره  هک  دـنوریم  هار  واـگ  رازه  دـصتفه  وا  تشپ  رب  دراد و  مد  رازه  دـصتفه 
رگا دـمآ ، تکرح  هب  بانج  نآ  تدالو  يداش  يارب  یهام  نآ  و  دوشیمن ، رادربخ  اهنآ  راتفر  زا  یهاـم  نآ  و  زبس ، دّرمز  زا  دـنراد  خاـش 

تراشب ار  رگید  هوک  هک  دـنامن  هوک  چـیه  زور  نآ  رد  هک  مدینـش  دـشیم . نوگنرـس  نیمز  هنیآره  دـینادرگیمن  نکاس  ار  وا  یلاـعت  قح 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تمارک  يارب  سیبق  وبأ  دزن  دندش  عضاخ  اههوک  عیمج  دـندرک و  دـنلب  هّللا  ّالا  هلا  هب ال  ادـص  همه  و  دادـن ،

نیمز نامـسآ و  نایم  رد  دـندیزو ، ترـضح  نآ  تدالو  يداش  هب  اههویم  اههخاش و  اب  دـندرک  یلاـعت  قح  سیدـقت  اـهتخرد  عیمج  مّلس ،
، دنداد ترـضح  نآ  تدالو  تراشب  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  حور  و  دوبن ، هیبش  يرگید  هب  کیچیه  هک  اهرون  عاونا  زا  دومع  داتفه 

دمآ رد  بارطـضا  هب  تشهب  رد  رثوک  ضوح  و  تفر ، نوریب  وا  ماک  زا  گرم  یخلت  تقو  نآ  رد  دش ، فعاضم  وا  نسح  ربارب  داتفه  سپ 
، دنتسب اهریجنز  هب  ار  ناطیـش  و  ترـضح . نآ  تدالو   73 ص : نویعلا ، ءالج  راثن  يارب  دـنکفا  نوریب  توقاـی  ّرد و  زا  رـصق  رازه  داـتفه  و 

اهنآ زا  هالیو  او  دایرف  دندش ، نوگنرـس  همه  اهتب  دندرک ، قرغ  بآ  رد  زور  لهچ  ار  وا  شرع  دـندرک و  سوبحم  هعلق  رد  ار  وا  زور  لهچ 
تـسوا اب  و  اهباذع ، زا  هدنناسرت  و  اهباوث ، هب  هدنهد  تراشب  امـش  يوس  هب  دمآ  شیرق  لآ  يا  هک  دش  هدینـش  هبعک  زا  یئادـص  دـش ، دـنلب 

زا دـنناما  رد  مدرم  وا  زا  دـعب  دـنمدرم ، نیرتهب  وا  ترتع  هک  میاهتفای  اهباتک  رد  ام  ناربمغیپ . متاخ  تسوا  گرزب ، يدـنمدوس  دـبا و  تّزع 
نادـنزرف تفگ : دنتـسیک ؟ وا  ترتع  قاحـسا  وبا  يا  تفگ : هیواعم  دوریم . هار  نیمز  رب  ناشیا  زا  يدـحا  ایند  رد  هک  ماداـم  ادـخ  باذـع 

تفـص میاهتفای  ام  تفگ : بعک  سپ  دیلامیم ، دوخ  سجن  شیر  رب  تسد  دیزگ  نادند  هب  ار  دوخ  ياهبل  دومن و  شرت  ور  هیواعم  همطاف ،
هک تفگ : هیواعم  ادخ ! قلخ  نیرتدب  ار  ناشیا  تشک  دنهاوخ  دناهمطاف ، دنزرف  ود  اهنآ  و  دش ، دنهاوخ  دیهـش  هک  ار  ربمغیپ  دنزرف  ود  نآ 
زا ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 1  » میتساخرب ام  سپ  دیزیخرب ، تفگ : دش و  باتیب  هیواعم  سپ  شیرق ! زا  يدرم  تفگ : ار ؟ ناشیا  تشک  دهاوخ 

هیلع بلاط  وبا  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ردام  دسا  تنب  همطاف  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یس تفگ : بلاط  وبا  درک ، لقن  رایسب  بیارغ  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تدالو  هب  داد  تراشب  ار  وا  دمآ و  مالّـسلا 
خیش و  «. 2  » يربمغیپ زا  ریغ  هب  تالامک  همه  رد  دـشاب  دـنزرف  نیا  لثم  هک  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  يدـنزرف  مه  وت  يارب  هک  نک  ربص  لاس 
تنب همطاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تدالو  ماگنه  رد  تسا : هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 

نیا تفگ : ینیبیم ؟ هچ  تفگ : يرگید  منیبیم ؟ نم  هچنآ  ینیبیم  ایآ  تفگ : يرگید  هب  ناشیا  زا  یکی  سپ  دوب ، رـضاح  هنمآ  دزن  دـسا 
، نویعلا ءالج  هب  دـمآ  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  وبا  هک  دـندوب  نخـس  نیا  رد  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  برغم  قرـشم و  نیب  ام  هک  عطاس  رون 
: تفگ مهد ؟ یتراشب  ار  وت  یهاوخیم  تفگ : ار  وا  بلاط  وبا  درک ، رکذ  ار  رون  نآ  ربخ  همطاف  دیراد ؟ بّجعت  هچ  تفگ : ناشیا   74 ص :

بلاط وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 1  » دوب دهاوخ  دنزرف  نیا  ّیـصو  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  يدـنزرف  وت  زا  تفگ : بلاط  وبا  یلب ،
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دمحا هقیقع  تفگ : تسا ؟ ماعط  هچ  نیا  هک  دندومن  لاؤس  وا  زا  دیبلط ، ار  بلاط  وبا  لآ  و  ترضح ، نآ  تدالو  متفه  زور  رد  درک  هقیقع 
یـسوط خیـش  ینیلک و  ًاضیا  درک . دنهاوخ  شیاتـس  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  اریز  تفگ : يدرک ؟ مان  دمحا  ار  وا  ارچ  دنتفگ : تسا ،
ترضح هک  یبش  رد  مالّـسلا : هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  امهنع  هّللا  یـضر 

ناشیا نایم  رد  و  دندوب ، رـضاح  ناشیا  فارـشا  هک  شیرق  سلجم  يوس  هب  دمآ  زور  نآ  رد  باتک  لها  ياملع  زا  یکی  دش  ّدلوتم  لوسر 
امـش نایم  رد  بشما  ایآ  تفگ : دوب ، هعیبر  نب  ۀـبتع  هّیما و  نب  ورمع  یبأ  نب  ةزجو  وبا  ماشه و  نب  صاع  هریغم و  ياهرـسپ  دـیلو  ماـشه و 

هک دشاب  دیابیم  یتمالع  وا  رد  دشاب ، دمحا  شمان  هک  دشاب  هدش  ّدلوتم  يدنزرف  دیابیم  تفگ : هن ، دنتفگ : تسا ؟ هدش  دـّلوتم  يدـنزرف 
هدشن علّطم  امش  دشاب و  هدش  دیاش  دوب ، دهاوخ  وا  تسد  رب  دوهی  ًاصوصخ  باتک  لها  كاله  دشاب و  لیام  یهایس  هب  هک  يزخ  گنر  هب 

درم نآ  سپ  تسا ، هدش  ّدلوتم  ّبلطملا  دبع  نب  هللا  دبع  يارب  يرسپ  هک  دندینش  دندرک ، لاؤس  سلجم ، نآ  زا  دندش  قّرفتم  نوچ  دیشاب .
: دنتفگ نآ ؟ زا  دعب  ای  میوگب  امـش  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  هک : دیـسرپ  تسا ، هدـش  دـّلوتم  ام  نایم  رد  يرـسپ  یلب  دـنتفگ : دـندرک ، بلط  ار 
. مینک رظن  وا  رب  اـت  ار  دوخ  دـنزرف  روآ  نوریب  دـنتفگ : دـنتفر  هنمآ  دزن  هب  نوچ  منک ، رظن  وا  رد  اـت  وا  دزن  هب  دـیربب  ارم  سپ  تفگ : رتشیپ ،

عطاس وا  زا  يرون  درک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  تخادنا و  نیمز  رب  ار  اهتـسد  دماین ، رگید  نادنزرف  شور  هب  نم  دنزرف  هک  هّللا  و  تفگ :
ّلک ّرش  نم  دحاولاب  هذیعا   » وگب سپ  ار ، تّما  دّیس  يدیئاز  هک : دز  ادص  اوه  نایم  زا  یفتاه  و  مدید ، ماش  زا  ار  يرـصب  ياهرـصق  هک  دش 

دروآ ار  ترـضح  نآ  هنمآ  نوچ  منیبب ، ار  وا  ات  روآ  نوریب  ار  وا  تفگ : درم  نآ  سپ  نک . مان  دّمحم  ار  وا  دـساح »  75 ص : نویعلا ، ءالج 
ادخ دنتفگ : دنداد  هنمآ  هب  دنتفرگ و  ار  ترضح  نآ  سپ  داتفا ، شوهیب  دید  ار  تّوبن  رهم  دوشگ  ار  ششود  تشپ  درک  رظن  وا  رد  درم  نآ 

ات دـش  فرطرب  لیئارـسا  ینب  زا  يربـمغیپ  تفگ : ار ؟ وت  دـش  هچ  دـنتفگ : دـمآزاب  شوه  هب  درم  نآ  نوچ  ار ، وت  دـنزرف  دـنادرگ  كراـبم 
دیامنب امش  هب  یتوطـس  هک  هّللا  و  تفگ : دندش  داش  وا  ربخ  زا  شیرق  هک  دید  نوچ  دنک ، كاله  ار  ناشیا  هک  نآ  هّللا  تسا و  نیا  تمایق ،

: هک تفگ  هنمآ  دناهدرک : تیاور  ناشیا  ریغ  راونا و  باتک  بحاص  هّللا و  همحر  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » دننک دای  برغم  قرشم و  لها  هک 
لاب هک  ار  يدیفس  غرم  مدید  سپ  دش ، بلاغ  نم  رب  یتشهد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تدالو  دش  کیدزن  نوچ 
ربنع کشم و  يوب  ناشیا  زا  دندش و  لخاد  هک  يدنلب  رد  لخن  دننام  مدید  نانز  سپ  دش ، لیاز  نم  زا  فوخ  ات  دیشک  نم  لد  رب  ار  دوخ 

رد و  دوبن ، هیبش  نایمدآ  نخـس  هب  هک  مدینـشیم  نانخـس  دنتفگیم ، نخـس  نم  اب  دندوب  هدرک  رب  رد  تشهب  نّولم  ياههماج  مدینـشیم و 
وت داب  تراشب  اهتبرش ، نیا  زا  هنمآ  يا  ماشایب  دنتفگ : دوب ، اههساک  نآ  رد  تشهب  ياهتبرش  و  دیفـس ، رولب  زا  دوب  اههساک  ناشیا  ياهتـسد 
دوب میور  رد  هک  يرون  مدیماشایب ، اهتبرش  نآ  زا  سپ  مّلس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  نیرتهب  هب  ار 

ار یفتاه  يادص  دوب ، هدرک  رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  نایم  هک  دیفـس  يابید  دننام  يزیچ  مدید  تفرگ ، ورف  ارم  ياپارـس  و  دـیدرگ ، لعتـشم 
قرـشم و دنتـشاد ، تسد  رد  اهقیربا  دندوب و  هداتـسیا  اوه  رد  هک  مدید  دـنچ  ینادرم  و  ار ، مدرم  نیرتزیزع  دـیریگب  تفگیم : هک  مدـینش 
ار نیمز  نامـسآ و  نایم  دندوب ، هدرک  بصن  هبعک  ماب  رب  و  دندوب ، هتـسب  خرـس  توقای  رب  سدنـس  زا  مدید  یملع  مدـید و  ار  نیمز  برغم 

تاـجانم یلاـعت  قح  اـب  درک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  اهتـسد  و  داـتفا ، هدجـس  هب  هبعک  هب  ور  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  نوچ  دـندوب . هتفرگ 
: هک درک  ادن  یفتاه  سپ  تفرگ ، ورف  ار  ترضح   76 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  هکنآ  ات  دمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  مدید  دیفس  يربا  تفگیم ،
و دـش ، فرطرب  ربا  سپ  دنـسانشب . تروص  تفـص و  مان و  هب  ار  وا  قیالخ  همه  ات  اهایرد  نیمز و  برغم  قرـشم و  هب  ار  دّـمحم  دـینادرگب 
، تشاد تسد  رد  رت  دیراورم  زا  دیلک  هس  و  دناهدرتسگ ، زبس  ریرح  شریز  رد  و  رتدیفس ، ریش  زا  هدیچیپ  ياهماج  رد  ار  ترضح  نآ  مدید 

نم هدید  زا  ار  ترـضح  نآ  دـمآ و  رگید  ربا  سپ  ار . يربمغیپ  يدـنمدوس و  ترـصن و  ياهدـیلک  تفرگ  دّـمحم  هک : تفگیم  هدـنیوگ 
ّنج و نایناحور  رب  ار  وا  دینک  ضرع  و  برغم ، قرـشم و  هب  ار  دّمحم  دینادرگب  هک : مدینـش  رگید  يادن  و  لّوا ، هبترم  زا  هدایز  درک  ناهنپ 

تراشب و  فسوی ، لامج  و  لیعامـسا ، نابز  و  میهاربا ، دـلخ  و  حون ، ّتقر  و  مدآ ، يافـص  وا  هب  دـینک  اطع  و  ناگدـنرد ، ناغرم و  سنا و 
و دراد ، تسد  رد  هک  مدید  يدیفـس  ریرح  دش  هدوشگ  ربا  نوچ  ار . مالّـسلا  مهیلع  یـسیع  مرک  و  ییحی ، دهز  و  دواد ، يادص  و  بوقعی ،

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هکنآ  رگم  دنامن  زیچ  چیه  سپ  تفرگ ، دوخ  فّرصت  رد  ار  ایند  عیمج  دّمحم  هک : تفگیم  هدنیوگ  مدینـش  دناهدیچیپ ، مکحم  رایـسب 
تـسد رد  و  دوب ، علاط  ناشیا  يور  زا  دیـشروخ  ایوگ  هک  دندوب  ياهبترم  هب  تافـص  رون و  زا  هک  مدـید  رفن  هس  و  دـش ، لخاد  وا  فّرـصت 

بناج ره  هب  و  تشاد ، بناـج  راـهچ  تشط  نآ  و  زبس ، دّرمز  زا  دوب  یتشط  يرگید  تسد  رد  و  یکـشم ، هفاـن  هرقن و  زا  دوب  یقیربا  یکی 
ار هبعک  هک : تفگ  هدـنیوگ  تفرگ ، ار  شنایم  سپ  ادـخ ، تسود  يا  ریگب  تسایند  نیا  هک : تفگیم  یلئاـق  و  دوب ، بوصنم  يدـیراورم 
نآ عاعـش  هک  دروآ  نوریب  نآ  نایم  زا  يرتشگنا  دوشگ و  ار  وا  سپ  هدـیچیپ ، دوب  يدیفـس  ریرح  میـس  تسد  رد  و  تفرگ ، درک و  رایتخا 
دز وا  فتک  ود  نایم  رب  ار  رتشگنا  نآ  و  دوب ، قیربا  رد  هک  یبآ  نآ  هب  تسش  هبترم  تفه  ار  ترـضح  نآ  سپ  درکیم ، ناریح  ار  اههدید 
لاب نایم  رد  یتعاـس  ار  وا  کـی  ره  و  درک ، اـعد  ار  ترـضح  نآ  سپ  تفگ ، وا  باوج  ترـضح  تفگ ، نخـس  وا  اـب  و  تفرگ ، شقن  هک 

دش تفتلم  ترضح  نآ  بناج  هب  دش و  هناور  سپ  دوب ، تشهب  نزاخ  ناوضر »  » درک ترـضح  نآ  هب  تبـسن  اهنآ  هک  نآ  و  دنتفرگ ، دوخ 
رد ّبلطملا  دبع  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنس  هب  «. 1  » ترخآ  77 ص : نویعلا ، ءالج  ایند و  تّزع  هیام  يا  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : و 

میهاربا ماقم  بناج  هب  دش و  هدنک  نیمز  زا  شناکرا  همه  اب  هبعک  هناخ  هک  دید  هاگان  دوب ، هدیباوخ  هبعک  کیدزن  بانج  نآ  تدالو  بش 
ناکرشم ساجنا  زا  دینادرگ  كاپ  ارم  لاحلا  نم  راگدرورپ  یفطـصم ، دّمحم  راگدرورپ  ربکا  هّللا  تفگ : دش  تسار  سپ  داتفا ، هدجـس  هب 

هب هّکم  ياههوک  دـندش و  عمج  هبعک  يوس  هب  همه  ناغرم  هک  مدـید  هاگان  دـنداتفا ، رد  ور  رب  دـندیزرلب و  اـهتب  سپ  نارفاـک ، ساـجرا  و 
هنمآ هناـخ  يوـس  هب  سپ  تفگ : ّبلطملا  دـبع  تسا . هداتـسیا  هنمآ  هرجح  ربارب  رد  هک  مدـید  دیفـس  يربا  دـندش و  فرـشم  هبعک  بناـج 

نم زا  هک  تسا  دنزرف  نآ  هب  تفگ : دش ؟ هچ  دوب  وت  یناشیپ  رد  هک  يرون  متفگ : رادیب ، تفگ : رادـیب ؟ ای  مباوخ  ایآ  نم  متفگ : مدـیود و 
روایب متفگ : تسا ، هدنکفا  هیاس  نم  رب  وا  تدالو  يارب  ربا  نیا  و  دنراذگیمن ، نم  تسد  هب  دناهتفرگ  نم  زا  ار  وا  دنچ  یغرم  دـش و  ادـج 

روآ و نوریب  ارم  دنزرف  متفگ : مدیشک و  ار  دوخ  ریشمش  نم  سپ  ینیبب ، هک  تشاذگ  دنهاوخن  ار  وت  زور  هس  ات  تفگ : منیبب ، ات  ارم  دنزرف 
هک درگرب  تفگ : دـمآ و  نوریب  يدرم  موـش  هرجح  لـخاد  هک  متفر  نوـچ  وا ، یناد و  وـت  تسا  هرجح  رد  تفگ : مشکیم ، ار  وـت  هن  رگا 
نآ تسا : هدرک  تیاور  «. 2  » متـشگرب مدیزرلب و  دوخ  رب  سپ  دننکب ، ترایز  ار  وا  هکئالم  همه  ات  دنیبیمن  ار  وا  مدآ  نادـنزرف  زا  يدـحا 

نینمؤملا ریما  ترضح  زا  «. 3  » تسه گرزب  ینأش  ارم  دنزرف  نیا  تفگیم : بلّطملا  دبع  دش ، دـّلوتم  هدـیرب  فان  هدرک و  هنتخ  ترـضح 
دـش ماش  نوچ  دنداتفا ، رد  ور  رب  همه  دندوب  هتـشاذگ  هبعک  رب  هک  اهتب  دش  ّدلوتم  ترـضح  نآ  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

یخولک گنس و  ره  دش ، نشور  بش  نآ  رد  ملاع  عیمج  و  اقوهز » ناک  لطابلا  ّنا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج   » هک دیسر  نامـسآ  زا  ادن  نیا 
: تفگیم تخیرگیم و   78 ص : نویعلا ، ءالج  ناطیـش  دنتفگ ، ادخ  حـیبست  دوب  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـیدنخ ، دوب  هک  یتخرد  و 

یسربط خیش  «. 1  » تسا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نایملاع  نیرتگرزب  ناگدـنب و  نیرتیمارگ  قیالخ و  نیرتهب  اهتّما و  نیرتهب 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک : مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  رد  همحرلا  هیلع 
ار دوخ  ياهبل  و  درک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  تسار  تسد  و  تشاذگ ، نیمز  رب  ار  پچ  تسد  دمآ ، نیمز  رب  ردام  مکـش  زا  مّلـس  هلآ و 

ياهرصق و  دندید ، ماش  زا  ار  نآ  فارطا  يرصب و  ياهرصق  هّکم  لها  هک  دش  عطاس  يرون  شکرابم  ناهد  زا  دروآ ، تکرح  هب  دیحوت  هب 
ات دش  نشور  ایند  ترـضح  نآ  تدالو  بش  رد  و  دـندید . ار  نآ  یلاوح  سراف و  رخطـصا  دیفـس  ياهرـصق  ار و  نآ  یحاون  نمی و  خرس 

الاب دـندمآیم و  دورف  هک  دـندید  ار  هکئالم  و  تسا ، هدـش  ثداح  یبیرغ  رما  نیمز  رد  دـنتفگ : دندیـسرت و  نیطایـش  سنا و  ّنج و  هکنآ 
تدالو تامالع  اهنیا  دنتخیریم ، اوه  نایم  رد  دندمآ و  تکرح  هب  اههراتـس  و  دندرکیم ، ادخ  سیدقت  حـیبست و  و  جوف ، جوف  دـنتفریم 
نامـسآ رد  دوب  یئاج  ار  وا  هک  اریز  هدرک  هدـهاشم  هک  بیارغ  نآ  ببـس  هب  دور ، نامـسآ  هب  هک  تساوخ  نیعل  سیلبا  دوب . ترـضح  نآ 

دندز باهش  ياهریت  هب  ار  ناشیا  دننک  مولعم  هعقاو  تقیقح  هک  دنتفر  نوچ  هکئالم ، نخس  هب  دندادیم  شوگ  نیطایش  ریاس  وا و  هک  مّیس 
هانپ تلاسر  ترضح  تداعـسلا  نیرق  تدالو  بش  رد  هک : دناهدرک  تیاور  وا  ریغ  هیوباب و  نبا  «. 2  » ترضح نآ  يربمغیپ  تدالو و  يارب 

هک سراـف  هدکـشتآ  تفر و  ورف  هواـس  هچاـیرد  و  تخیر ، نآ  هرگنک  هدراـهچ  و  يرـسک ، ناوـیا  دـیزرلب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
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هلجد زا  هکنآ  اـت  ار  یبرع  نابـسا  دندیـشکیم  دـنچ  یبعـص  رتش  هک  دـید  باوخ  رد  سراـف  ياـملع  ملعا  و  دـش ، شوماـخ  دـندیتسرپیم 
، تسـشن دوخ  تخت  رب  تشاذگ و  رـس  رب  جات  دومن  هدهاشم  ار  هبیرغ  لاوحا  نیا  يرـسک  نوچ  دـندش ، رـشتنم  مجع  دالب  رد  دنتـشذگ و 

ياهمان لاح  نیا  ياـنثا   79 ص : نویعلا ، ءـالج  رد  سپ  دوب . هدـید  هچنآ  هب  داد  ربـخ  ار  ناـشیا  درک ، عمج  ار  دوـخ  تلود  ناـکرا  ءارما و 
زین نم  هاشداپ ! يا  تفگ : ناشیا  ملاع  دـش ، فعاضم  يرـسک  هودـنا  مغ و  سپ  سراف ، هدکـشتآ  ندـش  شوماـخ  ربخ  رب  لمتـشم  دیـسر 
عقاو برغم  هیحان  رد  ياهثداـح  دـیابیم  تفگ : تسیچ ؟ شریبعت  باوخ  نیا  تفگ : درک ، لـقن  ار  دوخ  باوخ  و  ماهدـید ، یبیرغ  باوخ 

مهاوخیم هک  تسرف  نم  يوس  هب  ار  برع  ياملع  زا  یملاع  هک  تشون  برع  هاشداپ  رذنملا  نب  نامعن  هب  ياهمان  يرسک  سپ  دشاب . هدش 
لقن وا  هب  ار  عیاقو  دش  رضاح  نوچ  داتسرف ، ار  یناسغ  ورمع  نب  حیسملا  دبع  دیـسر  نامعن  هب  همان  نوچ  منک ، لاؤس  وا  زا  یـضماغ  هلأسم 

بیارغ نیا  ریبعت  دشابیم  ماش  رد  هک  حیطس  نم  يولاخ  نکیل  تسین و  هعقاو  نیا  رارـسا  باوخ و  نیا  ملع  ارم  تفگ : حیـسملا  دبع  درک ،
توم رب  فرشم  وا  دش  رضاح  حیطس  سلجم  هب  حیسملا  دبع  نوچ  روایب . ربخ  نم  يارب  نک و  لاؤس  وا  زا  ورب  تفگ : يرـسک  دنادیم ، ار 
بعت و  یگرزب ، دزن  زا  یلاؤس  يارب  ماهدمآ  رود  هار  زا  هکنآ  رب  لمتـشم  دـناوخ  دـنچ  يرعـش  سپ  دینـشن ، باوج  درک  مالـس  دوب ، هدـش 
راوس يرتش  رب  حیـسملا  دبع  تفگ : دوشگ  ار  دوخ  ياههدید  دینـش  ار  وا  رعـش  نوچ  حیطـس  مدـیماان ، باوج  زا  نونکا  ماهدیـشک ، رایـسب 

تـسا هداتـسرف  ار  وا  حیرـض ، هب  ددرگ  لقتنم  هک  تسا  کیدزن  هک  یماگنه  رد  ياهدـمآ ، حیطـس  يوس  هب  ياهدومن  لحارم  یط  ياهدـش 
دبع يا  هواس ، هچایرد  ندش  کشخ  و  ناشیا ، ياملع  ملعا  ندید  باوخ  و  نارین ، ندش  یفتنم  و  ناویا ، ندـیزرل  يارب  ناساس  ینب  هاشداپ 

هوامـس هناـخدور  و  دـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  یکچوک  ياـصع  و  يربمغیپ ، دوش  ثوعبم  و  نآرق ، توـالت  دوش  رایـسب  هک  یتـقو  حیـسملا !
هک يرـسک  رـصق  ياههرگنک  ددـع  هب  و  دور ، رد  هب  ناشیا  کلم  فّرـصت  زا  مجع  ماش و  کلم  دوش ، کشخ  هواس  هریحب  و  دوش ، بآرپ 

تفگ ار  نیا  دوشیم . عقاو  هّتبلا  تسا  یندش  هچ  ره  دش ، دهاوخ  لیاز  ناشیا  یهاشداپ  نآ  زا  دـعب  درک ، دـنهاوخ  یهاشداپ  تسا ، هتخیر 
، درک لقن  ار  حیطـس  نانخـس  دیناسر و  مجع  هاشداپ  هب  ار  دوخ  مامت  تعرـس  هب  دـش و  راوس  حیـسملا  دـبع  سپ  درک ، عادو  ار  یناف  راد  و 

راهچ تّدم  رد  ناشیا  سک  هد  سپ  تشذگ ، دهاوخ  يرایـسب  نامز  دننک   80 ص : نویعلا ، ءالج  یهاشداپ  ام  رفن  هدراهچ  تفگ : يرسک 
نامز ات  دوب و  هدش  ّدلوتم  مرعلا  لیـس  رد  حیطـس  دندش ؛ لصأتـسم  دندرک و  یهاشداپ  نامثع  تراما  ات  ناشیا  یقاب  دندش و  ضرقنم  لاس 
تسا هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  «. 1  » هدایز ای  تسا  لاس  یـس  ینرق  ره  هک  دوب  نرق  یـس  زا  هدایز  نآ  و  دنام ، هدنز  ساون  وذ  یهاشداپ 

تخرد ياههدـیرج  يور  رب  ار  وا  هک  اهنت  یتشوگ  دوب  هدرک  قلخ  ار  وا  یلاعت  قح  تفگ : حیطـس ، لاوحا  زا  دندیـسرپ  ساـّبع  نبا  زا  هک :
زا و  ندرگ ، رـس و  زا  ریغ  هب  دوبن  وا  ندب  رد  بصع  ناوختـسا و  چیه  دـندرکیم ، لقن  دنتـساوخیم  هک  اجکره  هب  و  دنتـشاذگیم ، امرخ 

نوـچ وا ، ناـبز  زا  ریغ  هب  درکیمن  تـکرح  وا  زا  يوـضع  چـیه  و  دـنچیپیم ، ار  هماـج  هکناـنچ  دـندیچیپیم  ار  وا  ندرگ  هربـنچ  اـت  اـهاپ 
شیرق زا  رفن  راهچ  سپ  دندروآ ، هّکم  هب  دنتخادنا و  وا  يور  رب  ار  وا  دـنتفاب و  لخن  هدـیرج  زا  يربنچ  دـنروآ  هّکم  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ 

ام نامز  رد  هچنآ  هب  ار  ام  هد  ربخ  سپ  وت ، ملع  روفو  زا  تسا  هدیسر  ام  هب  هچنآ  ببس  هب  میاهدمآ  وت  ترایز  هب  ام  دنتفگ : دندمآ و  وا  دزن 
عاونا هک  دیسر  دنهاوخ  مه  یهورگ  امش  بقع  زا  و  تسین ، مهف  ملع و  امـش  دزن  برع ! هورگ  يا  تفگ : حیطـس  دوب . دهاوخ  ام  زا  دعب  و 

هچ حیطـس ! يا  دنتفگ : درک ، دنهاوخ  بلط  اهتمینغ  و  تشک ، دنهاوخ  ار  مجع  و  تسکـش ، دنهاوخ  ار  اهتب  و  درک ، دـنهاوخ  بلط  ار  ملع 
هب ار  نامحر  دنوادخ  هک  دیـسر  دنهاوخ  مه  هب  نادـنزرف  امـش  بقع  زا  ناکرا  بحاص  هناخ  ّقح  هب  تفگ : ناشیا ؟ دوب  دـنهاوخ  تعامج 

نیرتفیرش لسن  زا  تفگ : دوب ؟ دنهاوخ  هک  لسن  زا  هک : دندیسرپ  درک ، دنهاوخ  ناتب  ناطیش و  تدابع  كرت  دیتسرپ و  دنهاوخ  یگناگی 
زا رگم  دمآ  دهاوخن  نوریب  دبا  ات  تسا  یقاب  هک  يدنوادخ  قح  هب  تفگ : دمآ ؟ دنهاوخ  نوریب  دلب  مادک  زا  دنتفگ : فانم ، دـبع  فارـشا 

ءالج «. 2  » حالف يزوریف و  هب  ار  هناگی  دنوادخ  درک  دـهاوخ  تدابع  و  حالـص ، دـشر و  هار  هب  ار  مدرم  درک  دـهاوخ  تیادـه  و  دـلب ، نیا 
رب يّدـس  مجع  هاشداپ  يرـسک  هک : هبنم  نب  بهو  زا  دوخ  دنـس  هب  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  سوواط  نبا  دّیـس   81 ص : نویعلا ،

سلجم نآ  و  دوب ، هدیدن  انب  نآ  دننام  یسک  هک  دوب  هتخاس  دوخ  يارب  اجنآ  رد  یقاط  هدرک و  جرخ  نآ  رد  يرایسب  لام  دوب و  هتسب  هلجد 
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رـضاح وا  سلجم  رد  ناـمّجنم  ناـنهاک و  نارحاـس و  زا  رفن  تصـش  دصیـس و  تسـشنیم و  تخت  رب  دیـشوپیم و  جاـت  هک  دوب  وا  ناوید 
رد و  دوب ، هداتـسرف  وا  يارب  نمی  مکاح  ناذاب »  » دـنتفگیم و بیاس »  » ار وا  هک  برع  نامّجنم  زا  دوب  يدرم  ناـشیا  ناـیم  رد  و  دـندشیم ،
نآ هراچ  ّرفم و  زا  دـیبلطیم ، ار  دوخ  نامّجنم  نارحاس و  نانهاک و  دـمآیم  شیپ  ار  هاشداپ  هک  يرما  ره  درکیم ، مک  اطخ  دوخ  ماـکحا 
دید تساخرب  یحبص  دش - ثوعبم  یتیاور  هب  و  دش - ّدلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دومنیم . لاؤس  وا  زا  رما 

مه رد  نم  یهاشداپ  تفگ : تسا ، هدیدرگ  يراج  بآ  شرصق  رب  و  تسا ، هدش  هتخیر  هلجد  رد  تسا و  هتسکش  نایم  زا  شکلم  قاط  هک 
نیا ببـس  دـیئامن  صّحفت  دـینک و  يرکف  تفگ : درک  لقن  ناشیا  هب  ار  هعقاو  دـیبلط  ار  نانهاک  ناـمّجنم و  دـش ، نوزحم  رایـسب  تسکش ،

ناشیا رب  يزیچ  دـندومن  لّمأت  دـندرک و  رکف  هار  ره  زا  دـندمآ  نوریب  نوچ  دوب ، اهنآ  نایم  رد  زین  بیاس  دـینک . ناـیب  نم  يارب  ار  هثداـح 
تناـهک و  نارحاـس ، رحـس  هک  دـندید  دـنتفای ، دودـسم  دوخ  رب  نآ  ریغ  موجن و  تناـهک و  هار  زا  ار  دوـخ  شناد  ياـههار  و  دـشن ، رهاـظ 

یقرب هاگان  دوب ، هدـنام  ناریح  لاح  نآ  رد  و  دوب ، هتـسشن  یلت  يور  رب  بش  نآ  رد  بیاس  تسا ، هدـش  لطاب  نامّجنم  ماـکحا  و  ناـنهاک ،
هب يزبس  غاب  هاگان  دوخ  ياپ  ریز  هب  درک  رظن  دـش  حبـص  نوچ  دیـسر ، قرـشم  هب  ات  درک  زاورپ  دـیدرگ و  عمـال  زاـجح  تهج  زا  هک  دـید 

و دسرب ، قرـشم  هب  وا  یهاشداپ  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  یهاشداپ  زاجح  فرط  زا  هک  تسا  نآ  منیبیم  هچنآ  ياضتقم  تفگ : دمآ و  شرظن 
ندش لطاب  هک  مینادیم  دنتفگ : دنتسشن  رگیدکی  اب  نامّجنم  نانهاک و  نوچ  یهاشداپ . ره  نامز  زا  هدایز  دوش  نادابآ  نآ  ببـس  هب  نیمز 

ثوعبم هک  دشاب  يربمغیپ  يارب  دیابیم  ینامـسآ ، رما  ثودـح  يارب  رگم  تسین  ام  ملع  ياههار  ندـش  دودـسم  ام و  ياهتناهک  اهرحس و 
يرـسک هب  ار  مکح  نیا  رگا  و  دش ، دهاوخ  فرطرب   82 ص : نویعلا ، ءالج  وا  ببـس  هب  كولم  نیا  یهاشداپ  و  دش ، دهاوخ  ای  تسا  هدش 

رظن ام  دـنتفگ : يرـسک  دزن  هب  دـندمآ  سپ  دوش . عیاش  رگید  یتهج  زا  ات  میئامن  افخا  وا  زا  ار  نیا  هک  دـیاب  تشک ، دـهاوخ  ار  اـم  میئوگب 
رد دـناهدرک  طـلغ  تسا ، هدوب  یـسحن  تعاـس  زا  دناهتـشاذگ  نآ  رد  ار  وت  رـصق  هلجد و  ّدـس  ياـنب  هک  یتعاـس  هک  میتفاـی  ناـنچ  میدرک 

رایتخا یتعاـس  سپ  دوشن . نینچ  اـت  درک  اـنب  تعاـس  نآ  رد  درک و  راـیتخا  یکین  تعاـس  دـیاب  دـش ، بارخ  نینچ  ببـس  نیا  هب  باـسح ،
غراف نوچ  دـندرک ، جرخ  نآ  رد  باسحیب  لام  دـندرک ، مامت  هام  تشه  تّدـم  رد  و  دـندرک ، انب  ار  هلجد  ّدـس  تعاس  نآ  رد  و  دـندرک ،

تـسشن تسرد  نوچ  تشاذگ ، دوخ  رود  رب  نیحایر  عاونا  درتسگ ، نّولم  ياهـشرف  تسـشن و  رـصق  ماب  رب  دـندرک ، رایتخا  یتعاس  دـندش 
نامّجنم و سپ  دوب ، هدنام  وا  زا  یقمر  كدنا  هک  دـندروآ  نوریب  ار  وا  بآ  زا  یتقو  تفر ، ورف  بآ  هب  تسکـش و  مه  رد  شرـصق  ساسا 
مهدیم و امش  هب  ناوارف  لاوما  ماهدینادرگ و  دوخ  بّرقم  ار  امـش  نم  تفگ : دز ، ندرگ  ار  ناشیا  رفن  دص  هب  بیرق  درک  عمج  ار  نانهاک 

هدرک اطخ  ام  زا  شیپ  هچنانچ  میدرک  اطخ  باسح  رد  زین  ام  هاشداپ ! يا  دـنتفگ : ناشیا  دـیهدیم . بیرف  ارم  دـینکیم و  يزاب  نم  اب  اـمش 
راب درک ، جرخ  باسحیب  لاوما  رگید  هام  تشه  سپ  میراذـگیم ، ار  رـصق  يانب  باسح  نآ  رب  و  مینکیم ، رگید  باسح  نونکا  دـندوب ،

يرسک تسشن ، بآ  هب  تسکـش و  مه  رد  رـصق  زاب  دش ، رـصق  لخاد  هراوس  دریگ ، رارق  هک  درکن  تأرج  دیناسر ، مامتا  هب  ار  رـصق  رگید 
مشکیم و ار  امش  همه  تفگ : دومن و  رایسب  دیدهت  دیبلط  ار  ناشیا  سپ  دندروآ . نوریب  ار  وا  هک  دوب  هدنام  وا  زا  یقمر  كدنا  دش ، قرغ 
رد کلملا ! اهّیا  دنتفگ : دیئوگن ، تسار  نم  هب  ار  هعقاو  نیا  ّرس  رگا  مزادنایم  نالیف  ياپ  ریز  رد  ار  امش  مروآیم و  نوریب  ار  امش  فاتکا 

دودـسم ار  دوخ  ملع  باوبا  میدرک ، دوخ  راک  رد  رظن  اـم  زا  کـی  ره  يدرک ، رکذ  ار  هلیاـه  هعقاو  نیا  نوچ  میئوگیم ، تسار  هبترم  نیا 
ثوعبم نیا  زا  دـعب  ای  دـشاب  هدـش  ثوعبم  يربمغیپ  دـیابیم  تسا ، هداد  ور  هبیرغ  روما  نیا  ینامـسآ  ثداح  ببـس  هب  هک  میتسناد  میتفای ،

نم ات  دیئوگب  لّوا  تسیاب  امـش  رب  ياو   83 ص : نویعلا ، ءالج  تفگ : دومن ، میتسناوتن  رما  نیا  راهظا  وت  هب  ندـش  هتـشک  فوخ  زا  و  دوش ،
84 ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » تشگرب تشادرب و  رصق  يانب  ناشیا و  زا  تسد  سپ  منکب ، دوخ  راک  هراچ 

عقاو سدق  ملاع  هب  ترضح  نآ  لاحترا  کیدزن  هک  یعیاقو  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تّیـصو  نایب  رد  مراهچ  لصف 
دش
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نآ رب  دومن ، تعجارم  عادولا  ۀّجح  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  یـسربط  خیـش  دیفم و  خیش 
زا دعب  ياههنتف  زا  ار  ناشیا  دـناوخیم ، هبطخ  ناشیا  نایم  رد  هتـسویپ  تسا ، هدـش  کیدزن  اقب  ملاع  هب  وا  تلحر  هک  دـش  مولعم  ترـضح 
رد تعدـب  و  دـنرادن ، رب  وا  هقیرط  ّتنـس و  زا  تسد  هک  ار  ناشیا  دومرفیم  ّتیـصو  و  دومنیم ، رذـح  دوخ  ياههدومرف  تفلاخم  دوخ و 

و دـنناد ، مزال  دوخ  رب  ار  ناشیا  تعباتم  تسارح و  ترـصن و  و  تعاطا ، هب  وا  تیب  لها  ترتع و  هب  دـنوش  کّـسمتم  و  دـننکن ، یهلا  نید 
رب رثوک  ضوح  رد  امش  و  موریم ، امش  زا  شیپ  نم  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرفیم  رّرکم  ندش . دترم  ندش و  فلتخم  زا  ار  ناشیا  درکیم  عنم 

ترتع و  ادخ ، باتک  متشاذگ : امش  نایم  رد  هک  گرزب  نارگ  زیچ  ود  اب  دیدرک  هچ  هک  درک  مهاوخ  لاؤس  امش  زا  دش ، دیهاوخ  دراو  نم 
هداد ربخ  ارم  ریبخ  فیطل  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  زیچ ، ود  نیا  رد  درک  دـیهاوخ  نم  تفـالخ  هنوگچ  هک  دـینک  رظن  دـننم ، تیب  لـها  هک 

مراذگیم امـش  نایم  رد  ار  زیچ  ود  نیا  هک  یتسرد  هب  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادـج  مه  زا  زیچ  ود  نیا  هک  تسا 
و دش ، دیهاوخ  كاله  هک  ناشیا  ّقح  رد  دـینکم  ریـصقت  ناشیا و  زا  دـیوشم  هدـنکارپ  نم و  تیب  لها  رب  دـیریگم  تقبـس  سپ  موریم ، و 

ءالج رفاک  دـیدرگرب و  نید  زا  نم  زا  دـعب  هک  ار  امـش  مباییم  نینچ  امـش ، زا  دـنرتاناد  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دـینکم ، ناـشیا  میلعت  يزیچ 
یناوارف و رد  لیـس  دـننام  يرکـشل  رد  ار  یلع  اب  نم  دـینک  تاقالم  سپ  دیـشکب ، رگیدـکی  يور  هب  اهریـشمش  دـیوش و   85 ص : نویعلا ،

لاتق هچنانچ  نآرق  لیوأت  رب  درک  دـهاوخ  لاتق  و  تسا ، نم  ّیـصو  ردارب و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هک  دـینادب  تّدـش ، تعرس و 
هنتف لها  ناقفانم و  زا  يرکـشل  درک و  ریما  ار  دیز  نب  ۀماسا  سپ  دومرفیم . دّدعتم  سلاجم  رد  نانخـس  باب  نیا  زا  نآرق ، لیزنت  رب  مدرک 
اجنآ رد  شردـپ  هک  یعـضوم  نآ  هب  مور  دـالب  يوـس  هب  دور  نوریب  هباحـص  رثـکا  اـب  هک  ار  وا  درک  رما  داد ، بیترت  وا  يارب  ناـشیا  ریغ  و 
ریما ترـضح  اب  یـسک  دوش و  یلاخ  ناقفانم  هنتف و  لها  زا  هنیدم  هک  دوب  نآ  رکـشل  نیا  نداتـسرف  زا  ترـضح  ضرغ  و  دوب ، هدش  دـیهش 

هماسا نتفر و  نوریب  رد  دومرفیم  رایسب  هغلابم  ار  مدرم  و  ددرگ ، رقتسم  ترضح  نآ  رب  تفالخ  رما  ات  دنکن  هعزانم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نوریب ار  مدرم  هک  دومرف  رّرقم  ار  یعمج  و  دنوش ، عمج  وا  رـس  رب  رکـشل  ات  دـیامن  فّقوت  اجنآ  رد  هک  دومرف  مکح  داتـسرف و  برح  هب  ار 

راوج هب  ضرم  نآ  هب  هک  دـش  يراـط  یـضرم  ار  ترـضح  نآ  لاـح  نآ  ياـنثا  رد  سپ  نتفر . رید  زا  دوـمرفیم  رذـح  ار  ناـشیا  و  دـننک ،
عیقب هّجوـتم  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تسد  دوـمن ، هدـهاشم  ار  تلاـح  نآ  نوـچ  دـیدرگ ، لـصاو  یهلا  تمحر 

هب نوچ  عیقب ، ناگدرم  يارب  منک  رافغتـسا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  یلاعت  قح  هک : دندومرف  دندمآ ؛ نوریب  وا  یپ  زا  هباحـص  رثکا  دـیدرگ ،
هک یئاهتنحم  زا  دیاهتفای  تاجن  نآ و  رد  دیاهدرک  حبص  هک  یتلاح  نآ  ار  امش  داب  اراوگ  روبق ، لها  يا  مکیلع  مالّسلا  تفگ : دیسر ، عیقب 

بلط داتـسیا و  یتّدم  سپ  رات . بش  ياههراپ  دننام  رایـسب  ياهتنحم  مدرم  يوس  هب  تسا  هدرک  ور  هک  یتسرد  هب  تسا ، شیپ  رد  ار  مدرم 
رب هبترم  کی  ار  نآرق  لاس  ره  رد  لیئربج  دومرف : مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يوس  هب  دروآ  ور  و  دومن ، عیقب  لها  يارب  شزرمآ 

. تسا هدـش  کـیدزن  نم  تاـفو  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  هک  مراد  ناـمگ  نینچ  دومن ، ضرع  هبترم  ود  لاـس  نیا  رد  و  درکیم ، ضرع  نم 
ياقل رایتخا  نم  تشهب ، ای  نآ  رد  ندوب  دـّلخم  ایند و  ياههنازخ  نایم  رب  دـینادرگ  ّریخم  ارم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  یلع  اـی  دومرف : سپ 

هب سپ  دوشیم . روک  دـنک  رظن  نم  تروع  هب  هک  ره  هک  ناـشوپب   86 ص : نویعلا ، ءـالج  ارم  تروع  مریمب  نوچ  مدرک ، دوخ  راـگدرورپ 
تـسد هب  و  هتـسب ، كرابم  رـس  رب  هباصع  دمآ  رد  دجـسم  هب  زور  هس  زا  دعب  دش ، دیدش  ترـضح  نآ  ضرم  و  دومن ، تعجارم  دوخ  لزنم 

يا دومرف : تسـشن و  تفر  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ات  دوب  هدومرف  هیکت  ساّبع  نب  لضف  شود  رب  پچ  تسد  هب  و  نینمؤملا ، ریما  شود  رب  تسار 
ار هک  ره  دریگب ، ار  دوخ  هدعو  دیایب  دشاب  ياهدـعو  نم  دزن  ار  هک  ره  موش ، بیاغ  امـش  نایم  زا  نم  هک  تسا  هدـش  کیدزن  مدرم ! هورگ 

ببس هب  هک  ياهلیسو  يدحا  هنایم  ادخ و  هنایم  تسین  مدرم ! هورگ  يا  دیامن ، دوخ  نید  يافیتسا  دنادرگ و  رادربخ  ارم  دشاب  یضرق  نم  رب 
راگتـسر لمعیب  نم  هک  ياهدننک  يوعد  دـنکن  يوعد  ساّنلا ! اهّیا  ادـخ . تعاط  هب  لمع  رگم  ددرگ  رود  وا  زا  يّرـش  ای  دـبایب  يریخ  نآ 
هداتـسرف قلخ  هب  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  مسریم ، وا  ياضر  هب  ادـخ  تعاطیب  هک  ياهدـننک  وزرآ  دـنکن  وزرآ  و  مدرگیم ،

، موریم مّنهج  هب  هنیآره  منک  تیـصعم  نم  رگا  و  یلاـعت ، قـح  تمحر  اـی  وـکین  لـمع  رگم  یهلا  باذـع  زا  دـهدیمن  تاـجن  هک  تـسا 
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ود ای  زور  کی  تشگرب ، هملـس  ّما  هناخ  هب  درک و  ادا  یکبـس  زامن  مدرم  اب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ  ار ؟ وت  تلاسر  مدیناسر  ایآ  ادـنوادخ 
نوچ درب ، دوخ  هناخ  هب  ار  ترـضح  نآ  درک  سامتلا  دمآ و  ترـضح  دزن  هب  درک و  یـضار  ار  رگید  نانز  هشیاع  سپ  دنام ، اجنآ  رد  زور 
نوچ دوب ، سدق  ملاع  هّجوتم  ترضح  تقو  نآ  رد  دمآ ، حبص  زامن  ماگنه  لالب  سپ  دش ، دیدش  ترضح  نآ  ضرم  تفر  هشیاع  هناخ  هب 

ار رمع  هک : تفگ  هصفح  و  دنک ، زامن  مدرم  اب  هک  دیئوگب  ار  رکب  وبأ  هک : تفگ  هشیاع  سپ  دش ، علّطم  ترـضح  داد  ار  زامن  يادـن  لالب 
نانخـس نیا  زا  تسد  هک : دومرف  تسناد ، ار  ناشیا  دساف  ضرغ  دینـش و  ار  ناشیا  يادـص  نوچ  ترـضح  دـنک ، زامن  مدرم  اب  هک  دـیئوگب 
رکـشل اب  رمع  رکب و  وبأ  هک  دوب  هدرک  رما  ترـضح  نوچ  دـننک . هارمگ  دنتـساوخیم  ار  فسوی  هک  دـینامیم  ینانز  هب  امـش  هک  دـیرادرب 

اب دش و  نیگمغ  رایسب  دناهتشگرب ، هنیدم  هب  داسف  هنتف و  يارب  ناشیا  هک  تفای  هصفح  هشیاع و  نانخس  زا  تقو  نیا  رد  دنور ، نوریب  هماسا 
نینمؤملا و ریما  شود  رب  تسد  دوش ، مدرم  ههبـش  ثعاب  نیا  هک  دـننک  زامن  مدرم  اب  رمع  ای  رکب  وبأ  ادابم  هک  تساـخرب  ضرم  تّدـش  نآ 

کیدزن نوچ  دمآ ، رد  دجسم  هب  ات  دیشکیم  ار  دوخ  ياهیاپ  یناوتان  فعض و   87 ص : نویعلا ، ءالج  تیاهن  اب  تخادنا ، ساّبع  نب  لضف 
هب سپ  تسا ، هدرک  عورـش  زاـمن  هب  و  هداتـسیا ، ترـضح  نآ  ياـج  هب  بارحم  رد  تسا و  هدرک  تقبـس  رکب  وبأ  هک  دـید  دیـسر  بارحم 

تفرگ رس  زا  ار  زامن  درک ، ادا  هتسشن  ار  زامن  مدرم  اب  تسـشن  دش و  بارحم  لخاد  دوخ  تسیاب ، سپ  هک  درک  هراشا  دوخ  كرابم  تسد 
دومرف دیبلط  ار  ناناملسم  زا  یتعامج  رمع و  رکب و  وبأ  تشگرب ، هناخ  هب  تفگ  زامن  مالس  نوچ  دوب . هدرک  رکب  وبأ  هچنآ  هب  درکن  انتعا  و 

وبأ دیدرکن ؟ تعاطا  ارم  رما  ارچ  سپ  هک : دومرف  یتفگ ، هّللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ : دـیور ؟ نوریب  هماسا  رکـشل  اب  امـش  هک  متفگن  نم  هک :
متـشگرب متفر و  نوریب  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : رمع  و  منک ، هزاـت  وت  اـب  ار  دوخ  دـهع  هکنآ  يارب  متـشگرب  متفر و  نوریب  نم  تفگ : رکب 

رکشل دینک  هناور  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  مسرپب . نارگید  زا  ار  وت  يرامیب  ربخ  هک  متـساوخن  هکنآ  يارب 
دومرف و ار  نخـس  نیا  هبترم  هس  هماسا ، رکـشل  زا  دـیامن  فّلخت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  هماسا ، رکـشل  اب  دـیور  نوریب  و  ار ، هماـسا 
زا دومن  هدهاشم  هچنآ  ببـس  هب  ار  ترـضح  نآ  دش  ضراع  هک  یهودنا  نزح و  زا  و  نتـشگرب ، دجـسم و  هب  نتفر  بعت  زا  دش  شوهدـم 
نآ نادنزرف  نانز و  زا  هحون  هیرگ و  يادص  و  دنتسیرگ ، رایسب  ناناملسم  سپ  ناشیا . دساف  ياهتّین  زا  تسناد  و  ناقفانم ، هدیدنسپان  راوطا 

دومرف درک  رظن  ناشیا  يوس  هب  دوشگ و  كرابم  مشچ  ترـضح  سپ  تساخرب ، ناناملـسم  نانز  نادرم و  زا  نویـش  و  دش ، دـنلب  ترـضح 
هباحـص زا  یکی  سپ  زگره . دـیوشن  هارمگ  هک  ياهماـن  امـش  يارب  زا  مسیوـنب  اـت  يدنفـسوگ  فـتک  یتاود و  نـم  يارب  زا  دـیروایب  هـک :

باتک ار  ام  تسا ، هدـش  بلاغ  وا  رب  يرامیب  و  دـیوگیم ، نایذـه  درم  نیا  هک  درگرب  تفگ : رمع  دروایب ، ار  فتک  تاود و  هک  تساخرب 
لوق لوق  هک : دنتفگ  یـضعب  و  تسا ، رمع  لوق  لوق  دـنتفگ : یـضعب  دـندوب ، هناخ  نآ  رد  هک  اهنآ  دـندرک  فالتخا  سپ  تسا ؛ سب  ادـخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  تفلاخم  هنوگچ  یلاح  نینچ  رد  دنتفگ : و  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
نیا زا  دـعب  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  يدرک  بلط  هچنآ  میرواـیب  اـیآ  هک : دندیـسرپ  رگید  راـب  سپ   88 ص : نویعلا ، ءـالج  دـشاب ؟ اور  مّلس 

ناشیا زا  ور  دینک و  كولس  نم  تیب  لها  اب  هک  ار  امش  منکیم  ّتیصو  نکیل  و  تسین ، نآ  هب  یتجاح  ارم  مدینـش  امـش  زا  نم  هک  نانخس 
لها هربتعم  بتک  ریاس  و  « 3  » ملسم و  « 2  » يراخب حیحـص  رد  ملق  تاود و  ثیدح  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 1  » دنتساخرب ناشیا  دینادرگن ؛

هزیرگنـس شاهدـید  بآ  هک  ردـق  نآ  تسیرگ  وا  هک  ساـّبع  نبا  زا  ناـشیا  دـناهدرک  تیاور  نینچ  هدّدـعتم ، قرط  هب  تسا  روکذـم  ّتنس 
دش و دیدش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درد  هک  يزور  هبنشجنپ ، زور  هچ  هبنشجنپ و  زور  هک : تفگیم  و  درک ، رت  ار  دجسم 

راوازـس و  نیا ، رد  دـندرک  عازن  سپ  زگره ، نآ  زا  دـعب  دـیوشن  هارمگ  هک  یباتک  امـش  يارب  زا  مسیونب  ات  یفتک  یتاود و  دـیروایب  تفگ :
هدـش بلاـغ  وا  رب  درد  تفگ : رگید  یتـیاور  هب  دـیوگیم ، نایذـه  ادـخ  لوسر  تفگ : رمع  دوخ ، ربـمغیپ  روضح  رد  دـننک  عازن  هک  دوبن 

یـضعب دـندرک ، همـصاخم  رگیدـکی  اب  هناخ و  نآ  لها  دـندرک  فالتخا  سپ  ادـخ ، باتک  ار  ام  تسا  سب  تسه ، نآرق  امـش  دزن  تسا ،
لوق هک : دنتفگ  یضعب  دیوشن ، هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  یباتک  امش  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دسیونب  ات  دیروایب  دنتفگ :
ساّبع نبا  سپ  نم . شیپ  زا  دیزیخرب  دومرف : دش و  گنتلد  ترضح ، نآ  دزن  دش  رایسب  فالتخا  دش و  دنلب  اهزاوآ  نوچ  تسا ، رمع  لوق 
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هکنآ نایم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نایم  دندش  عنام  هک  دوب  نآ  اهتبیـصم  نیرتدب  تبیـصم و  هک  یتسرد  هب  تفگیم :
هک ثیدح  نیا  زا  دـعب  ایآ  زیزع ! يا  «. 4  » دندرک دـنلب  هک  اهزاوآ  دـندومن و  هک  یفالتخا  ببـس  هب  دـسیونب ، ناشیا  يارب  زا  ار  باتک  نآ 

یلاّقب رگا  دناد ، ناملـسم  ار  رمع  هک  یـسک  رفک  رمع و  رفک  رد  دنک  کش  هک  تسه  نآ  لاجم  ار  لقاع  چیه  دناهدرک  تیاور  هّماع  همه 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگره  دننکیم ، اهنعط  وا  رب  مدرم  دوش ، وا  ّتیصو  عنام  یسک  دنک ، ّتیـصو  هک  دهاوخ  یفاّلع  ای 

تبـسن دـنک و  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  یلاح  نانچ  رد  دوش ، وا  عنام  یـسک  دـشاب و  نآ  رد  تّما  عیمج  حالـص  هک  دـنک  یتّیـصو  دـهاوخ 
ِنَع ُقِْطنَی  ام  َو  دـیامرفیم : یلاـعت  قح  هکنآ  لاـح  و  وا ؟ لاـح  دوب  دـهاوخ   89 ص : نویعلا ، ءالج  هنوگچ  دـهد ، ترـضح  نآ  هب  نایذـه 

وا هب  هک  یحو  رگم  وا  نخـس  تسین  دوخ و  سفن  شهاوـخ  زا  ترـضح  نآ  دـیوگیمن  نخـس  ینعی : « 1  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْـهلا 
مادـک و  ترخآ . ایند و  رد  ار  ناشیا  تسا  هدرک  تنعل  ادـخ  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دـننکیم  رازآ  هک  اهنآ  دـیامرفیم : و  دوشیم ؛ هداتـسرف 

یتعفنم رگید  تسا  هدش  وا  نتفر  کیدزن  هک  دنبایب  نوچ  ار  ینابرهم  تقفـش و  يراوگرزب و  نآ  هب  ربمغیپ  هک  دشابیم  رتدـب  نیا  زا  رازآ 
نامرف دیور  نوریب  هماسا  رکـشل  اب  هک  دـیوگ  دـنچ  ره  دـنرادرب ، وا  تعاط  زا  تسد  دـننک و  رهاظ  ار  دوخ  ياههنیک  تسین ، رّوصتم  وا  زا 

رتحضاو ار  نینمؤملا  ریما  تفالخ  رما  ادابم  هکنآ  يارب  دننکن ، تعاطا  مسیونب  همانّتیـصو  هک  دیروایب  ملق  تاود و  هک  دیامرف  و  دـندربن ،
تنعل سپ  دنـشکب ، وا  تیب  لها  زا  ار  وا  ماقتنا  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ناشیا  ضرغ  هک  دناد  ترـضح  لاوحا  همه  رد  دنادرگ ،

دوخ ّلحم  رد  نخـس  نیا  لیـصفت  دیامن ، فّقوت  ناشیا  نعل  رد  هک  ره  دـناد و  ناملـسم  ار  ناشیا  هک  ره  هب  و  داب ، ناشیا  رب  لوسر  ادـخ و 
تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  « 2  » فرط باتک  رد  سوواط  نبا  دّیـس  و  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب 

كرابم رس  دیبلط ، ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دش ، نیگنس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  ضرم  نوچ  هک :
زامن مدرم  اب  ورب  تفگ : ار  رمع  تفر  نوریب  هشیاع  دنتفگ  زامن  ناذا  نوچ  دـیدرگ ، شوهدـم  تشاذـگ و  ترـضح  نآ  ناماد  رد  ار  دوخ 

مرن و تسا  يدرم  نم  ردـپ  نکیل  یئوـگیم و  تسار  تفگ : هشیاـع  ندرک ، زاـمن  هب  تسا  یلوا  وـت  ردـپ  رکب  وـبأ  هک : تـفگ  رمع  نـک ،
مراذگیمن منکیم ، ددم  ار  وا  نم  دتـسیاب  شیپ  دیایب  وا  تفگ : رمع  نک ، زامن  ورب  وت  دنک ، زامن  هک  ار  وا  دـنراذگن  هک  مسرتیم  تسس 

تقرافم وا  زا  تلاح  نیا  رد  تسوا ، لوغـشم  یلع  ددرگرب و  هک  مرادن  نامگ  تسا و  شوهدم  دّمحم  هکنآ  هب  دیامن  تفلاخم  یـسک  هک 
رگا  90 ص : نویعلا ، ءالج  هک  اریز  دنک  زامن  مدرم  اب  رکب  وبأ  دیآزاب  شوه  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  دـیاب  تسا  تمینغ  تصرف  و  دـیامنیمن ،

ةالـصلا  » تفگ نخـس  رخآ  رد  تفگ ؛ یلع  هب  اـهزار  هچ  بشید  هـک  يدینـشن  رگم  داتـسرف ، دـهاوخ  زاـمن  هـب  ار  یلع  دـیآزاب  شوـه  هـب 
زامن امـش  اب  ماهدمآ  تلاسر  ترـضح  رما  هب  نم  تفگ : دندرک  راکنا  مدرم  لّوا  دنک ، زامن  مدرم  اب  دـمآ  دجـسم  هب  رکب  ابا  سپ  ةالـصلا .»
رکب وبا  دـنتفگ : دیـسرپ ، زامن  ربخ  دوشگ ، كراـبم  مشچ  تلاـسر  ترـضح  هک  دوب  هتفگن  ریبکت  زونه  تفر ، بارحم  کـیدزن  هب  و  منک ،

تـسد وا و  شود  رب  تسد  کی  ساّبع - نب  لضف  رگید  تیاور  هب  دـیبلط - ار  ساّبع  دـش  هدرزآ  ترـضح  دـنک ، زامن  مدرم  اب  تسا  هتفر 
مدرم اب  هتسشن  درک و  رود  ار  رکب  ابا  دیسر ، بارحم  کیدزن  هب  ات  دیشکیم  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  ياپ  تخادنا و  یلع  شود  رب  رگید 

زا هنیدـم  لـها  عیمج  دومن ، تلحر  اـیند  زا  اـت  تفرن  ربنم  رب  رگید  نآ  زا  دـعب  دـندیناشن ، ربنم  رب  دنتـشادرب  ار  وا  درک  رما  سپ  درک . زاـمن 
نانز نادرم و  دندیود ، دجسم  هب  اههلجح  زا  نارتخد  یّتح  دندمآ  رد  دجسم  هب  نیلسرملا  دّیس  نیرخآ  ياقل  كاردا  يارب  راصنا  رجاهم و 
هبطخ فیعـض  زاوآ  هب  ترـضح  نآ  دنتفگیم ، هّلل  ّانا  یـضعب  هالیو و  او  یـضعب  دـنتفرگ ، رد  هحون  هلان و  دـندروآرب  ناغف  دنتـسیرگیم ،

ره راصنا ! رجاهم و  هورگ  يا  دومرف : هبطخ  يانثا  رد  سپ  درکیم . هبطخ  هب  عورـش  زاب  دـشیم  تکاس  یتعاس  یناوتان  زا  هاگ  دـناوخیم ،
، دیناسرب نابیاغ  هب  میوگیم  امـش  هب  هچنآ  هک  دیاب  نایمدآ ، نایّنج و  زا  تسا  هدش  رـضاح  سلجم  نیا  رد  تعاس  نیا  رد  زور  نیا  رد  هک 
هچ ره  ناـیب  تیادـه و  رون  رب  تسا  لمتـشم  هک  ار  ادـخ  باـتک  مراذـگیم  امـش  ناـیم  رد  موریم و  نم  هک  دـینادب  دـیناشوپم ، ار  قح  و 

رون تسا و  نید  هار  ناشن  هک  ار  ربکا  ملع  امش  نایم  رد  مراذگیم  و  امـش ، رب  نم  يارب  زا  تسادخ  تّجح  نآ  نم ، تّما  نآ  هب  دنجاتحم 
و وا ، زا  دیوشم  هدنکارپ  وا و  رد  دینز  گنچ  همه  سپ  تسادـخ ، نیتم  لبح  وا  و  تسا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  ّیـصو  وا  تسا ، تیادـه 
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هب دیدیدرگ  سپ  امـش ، ياهلد  نایم  رد  دنکفا  تفلا  ادخ  سپ  رگیدکی ، اب  دیدوب  نانمـشد  هک  یتقو  رد  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـینک  دای 
، نویعلا ءالج  رد  ار  وا  دراد  تسود  هک  ره  تسادخ ، تمکح  ملع و  جنگ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ساّنلا ! اهّیا  رگیدـکی . ناردارب  ادـخ  تمعن 

نیا زا  دعب  ای  زورما  وا  اب  دنک  ینمشد  هک  ره  و  وا ، رب  تسا  بجاو  هچنآ  تسا  هدرک  ادا  و  ادخ ، دهع  هب  تسا  هدرک  افو  زور  نیا   91 ص :
يایند اب  نم  دزن  تمایق  زور  دیئاین  ساّنلا ! اهّیا  ادـخ . دزن  دوب  دـهاوخن  یتّجح  وا  يارب  زا  دـش ، دـهاوخ  روشحم  رک  روک و  تمایق  زور  رد 

هب دشاب  هدـش  يراج  امـش  يور  شیپ  رد  ناشیا  ياهنوخ  هدیدمتـس ، هدیـشک و  رازآ  دولآدرگ و  هدـیلوژ و  دـنیآ  نم  تیب  لها  و  ناوارف ،
، تسه اهتمالع  ار  ناشیا  و  تسه ، نابحاص  ار  تماما  ساّنلا ! اهّیا  دیشاب . هدرکن  ناشیا  يرای  امش  تلاهج ، ياهتروشم  تلالـض و  ياهتعیب 

امـش هب  ناشیا  ّقح  رد  دـیاب  هچنآ  ماهدرب ، ماـن  امـش  يارب  ار  ناـشیا  نم  تسا ، هدرک  ناـیب  دـیجم  نآرق  رد  ار  ناـشیا  فاـصوا  یلاـعت  قح 
لیوأت ینادان  هب  ار  ادـخ  باـتک  و  دـیدرگیمرب ، نید  زا  دـیوشیم ، رفاـک  نم  زا  دـعب  ناداـن  یهورگ  ار  امـش  منیبیم  نکیل  و  ماهدـیناسر ،

و تسا ، لطاب  نآ  تسا  نآرق  فالخ  هک  نخس  ثیدح و  ّتنـس و  ره  هک  اریز  دینکیم  نید  رد  اهتعدب  دوخ ، شهاوخ  اوه و  هب  دینکیم 
نب یلع  وا  دنادیم ، ار  نآ  ریـسفت  لیوأت و  و  دـناوخیم ، نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يدـئاق  ار  نآرق  تسا ، تیادـه  هار  ياوشیپ  نآرق 

هب سانلا ! اهّیا  تسوا . دزن  ناربمغیپ  عیمج  نم و  ثاریم  تسا ، ناهن  ياهزار  مرحم  ناّنم و  کلم  تمکح  ملع  ثراو  هک  تسا  بلاـط  یبأ 
یلع نیملاعلا ، ّبر  ملع  ندعم  نیقی و  هار  غارچ  نید و  ناکرا  دنناشیا  هک  یتسرد  هب  دوخ ، تیب  لها  ّقح  رد  ار  امش  مهدیم  دنگوس  ادخ 
سک همه  زا  شیپ  درک ، دهاوخ  افو  وا  نم  ياهدهع  هب  تسوا ، اب  تفالخ  نم  زا  دـعب  تسا ، نم  نیما  نم و  ریزو  نم و  ثراو  نم و  ردارب 

، دیناسرب نابیاغ  هب  نارـضاح  سپ  دوب ، دهاوخ  رتکیدزن  نم  هب  همه  زا  تمایق  رد  دش ، دهاوخ  ادج  نم  زا  همه  زا  دعب  هدروآ ، نامیا  نم  هب 
دیایب دراد  بلط  یّقح  نم  زا  هک  ره  ساـنلا ! اـهّیا  تسا . رفاـک  وا  دـشاب  يرتاـناد  وا  زا  ناـشیا  ناـیم  رد  دوش و  یتعاـمج  ياوشیپ  هک  ره  و 

ریما ترـضح  بناـج  هب  ور  سپ  تسا ، نم  ياههدـعو  نماـض  وا  هک  دور  یلع  دزن  هب  نم  زا  دـعب  ماهدرک  هدـعو  وا  اـب  نم  هـک  ره  دریگب ،
يور رب  ریـشمش  تشگ ، دـنهاوخرب  نید  زا  و  دـش ، دـنهاوخ  رفاک  تعاـمج  نیا  رثکا  یلع ! اـی  هک : دومرف  دـینادرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

وت اب  هک  ره  یلع ! ای  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  وت  رب  متفگ  هچنآ   92 ص : نویعلا ، ءالج  منک  تلحر  ایند  زا  نم  نوچ  دیـشک ، دنهاوخ  رگیدـکی 
مرازیب ناشیا  زا  نم  تسا ، هدرک  ادخ  تیصعم  دنک  نم  تیصعم  هک  ره  تسا و  هدرک  نم  تیصعم  نم  باحصا  نم و  نانز  زا  دنک  هعزانم 

. شاب هاوگ  وت  ادـنوادخ  تفگ : لوسر  ترـضح  ناشیا ، زا  نم  مدـش  رازیب  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : ریما  ترـضح  شاب . رازیب  ناـشیا  زا  زین  وت 
زور هب  بش  لطاب  لایخ  نیا  رب  و  دـننک ، متـس  وت  رب  نم  زا  دـعب  هک  هدرک  نامیپ  دـهع و  دـیهمت و  رگیدـکی  اب  ناشیا  یلع ! اـی  تفگ : سپ 

ُلوُقَت يِذَّلا  َْریَغ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َتََّیب  تسا  هدش  لزان  ناشیا  ّقح  رد  هیآ  نیا  و  مرازیب ، وا  زا  نم  دشاب  وا  رطاخ  رد  رکم  نیا  هک  ره  دـنروآیم ،
ناشیا ار  هچنآ  دـسیونیم  ادـخ  و  یئوگیم ، وت  هچنآ  ریغ  رب  ناشیا  زا  ياهفیاط  دـنروآیم  زور  هب  بش  ینعی : « 1  » َنُوتِّیَُبی اـم  ُُبتْکَی  ُهَّللا  َو 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هنع  هّللا  یـضر  سوواـط  نب  دّیـس  اـضیا  «. 2  » دننکیم هئطوت  اهبـش  رد 
دیبلط و ار  راصنا  دش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیـس  ترـضح  تافو  ماگنه  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

توعد دوخ  تمحر  راوج  هب  ارم  یلاعت  قح  تسا ، هدـش  کیدزن  امـش  زا  نم  تقراـفم  راـتخم ! دـمحا  نارواـی  راـصنا و  هورگ  يا  تفگ :
اب و  دـیدروآ ، لـمع  هب  دوب  ترـصن  يراـی و  طرـش  هچنآ  دـیدرک ، ترواـجم  وکین  نم  اـب  تسا ، مزـال  قح  یعاد  تباـجا  و  تسا ، هدومن 

نیا رب  ار  امش  یلاعت  قح  دیتشادن . غیرد  ناج  ادخ  هار  رد  و  دیداد ، تعسو  ناناملسم  رب  ار  دوخ  ریخ  و  دیدرکن ، هقیاضم  لام  رد  نارجاهم 
نودـب دوشیم و  مامت  اهنآ  هب  امـش  راک  هک  تسا  هدـنام  زیچ  ود  و  دومرف ، دـهاوخ  تمارک  لیمج  باوث  لیزج و  يازج  هدیدنـسپ  لامعا 

زا دیرادمرب  تسد  سپ  دننم ، تیب  لها  ادخ و  باتک  اهنآ  دوشیمن : ادج  مه  زا  زیچ  ود  نآ  و  دشخبیمن ، هدـیاف  ار  امـش  لمع  چـیه  اهنآ 
لمع نآ  هب  هک  یهورگ  اـب  درک  دـهاوخ  یمـصخ  تماـیق  زور  رد  ناناملـسم ، لداـع  هاوـگ  ناـهرب و  تّجح و  تسا  نآ  هک  ادـخ  باـتک 

، نم تیب  لها  ّقح  رد  دینک  تیاعر  ارم  راصنا ! هورگ  يا   93 ص : نویعلا ، ءالج  دینازغل . دهاوخ  طارص  زا  ار  ناشیا  ياهمدق  و  دناهدرکن ،
دننام مالـسا  هک  دینادب  رثوک ، ضوح  رد  نم  رب  دـنوش  دراو  ات  دوشیمن  ادـج  ناشیا  زا  ادـخ  باتک  هک  هداد  ربخ  ارم  ادـخ  هک  یتسرد  هب 
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ناـشیا هک  دـیرادمرب  نم  تیب  لـها  زا  تسد  هک  راـهنز  ناناملـسم ! هورگ  يا  وا . تعباـتم  تسا و  ماـما  تعاـطا  نآ  نوتـس  تسا و  یفقس 
یبأ نب  یلع  ناشیا  زا  یکی  نامـسآ ، هکئالم  دنوشیم ، لزان  ناشیا  رب  و  دنتمکح ، ياههمـشچ  ملع و  ياهندـعم  تیادـه و  هار  ياهغارچ 

نم تمرح  هاگرد  همطاف  راصنا ! هورگ  يا  یـسوم . زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  و  تسا ، نم  ثراو  نیما و  یـصو و  وا  هک  تسا  بلاط 
مالّسلا هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  سپ  تسا . هدرک  عیاض  ار  ادخ  تمرح  دنک  عیاض  ار  وا  تمرح  هک  ره  تسا ، نم  هناخ  وا  هناخ  تسا و 
تیاـعر ار  ادـخ  تمرح  و  دنتـسکش ، ار  وت  تلـالج  هاـگرد  و  دـندرک ، عیاـض  ار  وت  تمرح  راوگرزب ! رداـم  يا  تفگ : تسیرگ و  رایـسب 
ترـضح ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  درک و  عمج  ار  نارجاهم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  هک : دومرف  هاـگنآ  دـندرکن ،

و ماهدیدرگ ، دوخ  راگدرورپ  تمحر  ياقل  قاتـشم  و  میامنیم ، تباجا  ار  وا  توعد  يدوز  نیا  رد  هدـناوخ ، دوخ  يوس  هب  ارم  هّزعلا  ّبر 
ّیلع دوخ  ّیصو  اب  ار  امش  راک  و  مراذگیمن ، رادرسیب  نایاپراهچ  دننام  ار  امـش  و  ماهدش ، دنناربمغیپ  هک  دوخ  ناردارب  تاقالم  دنموزرآ 

ار ّتیصو  نیا  ادخ  رما  هب  ایآ  تفگ : تساخرب و  رمع  سپ  ماهتفگ ، وا  هب  تسا  رورض  ار  امش  هچنآ  ماهتشاذگ ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب 
تعاط و  تسادخ ، رما  نم  رما  و  مدرک ، یصو  ار  وا  دوخ  رما  ادخ و  رما  هب  هک  رمع  يا  نیشنب  هک : دومرف  ترـضح  دوخ ؟ رما  هب  ای  يدرک 

ادخ دنک  تعاطا  ارم  هک  ره  و  هدرک ، تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ارم  ّیـصو  هک  ره  تسادخ ، تیـصعم  نم  تیـصعم  و  تسادخ ، تعاط  نم 
وت و اّما  هدرک ، ینامرفان  ار  ادخ  دنک  ینامرفان  ارم  هک  ره  و  تسا ، هدرک  ینامرفان  ارم  دـنک  ینامرفان  ارم  ّیـصو  هک  ره  و  هدرک ، تعاطا  ار 
ره ارم  ّتیصو  دیونشب  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دینادرگ و  وا  زا  ور  كانمشخ  ترـضح  نآ  سپ  دیتسین . یـضار  رما  نیا  هب  رکب  وبا  وت  بحاصم 

تعاطا بلاط و  یبأ   94 ص : نویعلا ، ءالج  نب  ّیلع  تیالو  هب  منکیم  ّتیصو  ار  وا  هدرک  قیدصت  ارم  يربمغیپ  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک 
هک دـیاب  متفگ ، امـش  هب  میوگب  تسیاب  هچنآ  نم  تسا ، نم  راگدرورپ  تیالو  نم  تیالو  نم و  تیـالو  وا  تیـالو  هک  اریز  وا  قیدـصت  و 
وا هار  دریگ  یشیپ  وا  رب  هک  ره  و  تسا ، هارمگ  دنام  سپ  وا  زا  هک  ره  تسا ، تیاده  ملع  یلع  هک  یتسرد  هب  دیناسرب ، نابیاغ  هب  نارـضاح 
زا روبزم  دنس  هب  ینیلک  سوواط و  نب  دّیـس  اضیا  «. 1  » تسا هارمگ  کـلاه و  دور  پچ  تسار و  بناـج  هب  هک  ره  و  تسا ، مّنهج  يوس  هب 

مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  مردپ  زا  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
هک دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  همان  ّتیـصو  بتاک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دوب  نینچ  هن  ایآ  مدیـسرپ :

یتعاس مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دندوب ؟ ناهاوگ  مالّـسلا  هیلع  نابّرقم  هکئالم  لیئربج و  و  تشونیم ، وا  درکیم و  اقلا  وا  رب  ترـضح 
همان لیلج  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  دش  ترـضح  نآ  تافو  تقو  نوچ  نکیل  و  یتفگ ، هک  دوب  نینچ  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دش ، تکاس 
دننک نوریب  هک  نک  رما  دّمحم  ای  تفگ : لیئربج  سپ  نابّرقم . هکئالم  زا  نایملاع  دـنوادخ  نانیما  اب  دروآ  ياهدرک  رهم  هدرک  مامت  هتـشون 
هکنآ رب  ار  ام  وت  يریگهاوگ  وت ، ّیصو  دریگب  ام  زا  ار  ینامسآ  همان  هکنآ  ات  بلاط ، یبأ  نب  یلع  وت  ّیـصو  زا  ریغ  هب  دناوت  دزن  هک  ار  اهنآ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  درک  رما  سپ  تسه . همان  نآ  رد  هچنآ  هب  دـیامن  لمع  هک  دـش  نماض  وا  و  يدرپس ، وا  هب  ار  همان 
، دوب هتسشن  هدرپ  تشپ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  و  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زا  ریغ  هب  دندرک  نوریب  دوب  هناخ  نآ  رد  هک  ره  هک  مّلس 

مدوب هدرک  دهع  نآ  ریغ  جارعم و  رد  رتشیپ  هک  تسا  يزیچ  همان  نآ  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  تراگدرورپ  دّمحم  ای  تفگ : لیئربج 
يارب زا  میفاـک  نم  هکنآ  هب  ار  دوخ  هکئـالم  وت  رب  مدوب  هتفرگ  هاوگ  و  وت ، رب  نآ  هب  مدوب  هدـش  هاوگ  و  وت ، رب  مدوب  هدرک  طرـش  و  وـت ، اـب 
فوخ زا  شکرابم  ندب  ياهدنب  دینش ، لیئربج  زا  ار  نانخس  نیا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دّمحم . يا  ندوب  هاوگ 

همه ددرگیمرب  وا  يوـس  هب  و  اهیتمالـس ، همه  تسوا  زا  و  اهـصقن ، همه  زا  تسا  ملاـس  نم  راـگدرورپ  لـیئربج ! يا  دوـمرف : دـیزرل  یهلا 
ار همان  لیئربج  سپ   95 ص : نویعلا ، ءالج  ار . همان  هدـب  نم  هب  تسا ، هدومن  دوخ  هدـعو  هب  افو  نم ، راگدرورپ  تسا  هتفگ  تسار  اهتّیحت ،

همان مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  دیامن ، میلست  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  درک  رما  داد ، ترـضح  نآ  هب 
درک ماـمت  ار  هماـن  نوچ  رخآ ، هب  اـت  دـناوخ  فرح  فرح  ار  هماـن  ترـضح  ار ، هماـن  نیا  ناوخب  دومرف : دومن  مالّـسلا  هیلع  یلع  میلـست  ار 

و تسا ، هتفرگ  نم  رب  هک  تسا  یطرـش  و  نم ، يوس  هب  تسا  نم  راـگدرورپ  دـهع  نیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
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ریما مدوـمن . ادـخ  ياـهتلاسر  يادا  مدروآ و  لـمع  هب  دوـب  تّما  یهاوـخ  ریخ  هـچنآ  و  ار ، نآ  مدـیناسر  نـم  نـم ، دزن  وا  زا  تـسا  یتناـما 
تّما یهاوخ  ریخ  يدرک و  تلاـسر  غیلبت  هک  داـب - وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  وت - يارب  زا  مهدیم  یهاوـگ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

لیئربج نم . نوخ  نم و  تشوگ  نم و  مشچ  نم و  شوگ  وت  يارب  زا  دـهدیم  یهاوگ  یتفگ ، هچنآ  رد  ار  وت  میاـمنیم  قیدـصت  يدومن ،
یتفرگ یلع  ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مناـهاوگ . هلمج  زا  دـیتفگ  هچنآ  رب  ود  ره  امـش  يارب  زین  نم  تفگ :

ترـضح تسا ؟ هتـشون  همان  نآ  رد  هک  يدهع  ره  هب  ینک  افو  هک  نم  يارب  زا  ادخ و  يارب  زا  يدـش  نماض  ار و  نآ  یتسناد  ارم ، ّتیـصو 
قیفوت دـنک و  يرای  ارم  هک  تسادـخ  رب  اهنآ و  نامـض  تسا  نم  رب  داب - وت  يادـف  مردام  ردـپ و  یلب - دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

زور رد  نوچ  مریگب  هاوگ  وت  رب  مهاوخیم  نم  یلع  ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  میامن ، لمع  اهنآ  هب  هک  دهد 
لوسر ترـضح  ریگب . هاوگ  یلب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مدرک ، ماـمت  وـت  رب  تّجح  هک  دـنهد  یهاوـگ  نم  يارب  یئآ  نم  دزن  هب  تماـیق 

، دـنهاوگ وت  نم و  نایم  دنرـضاح ، دـناهدمآ و  ناشیا  اـب  هک  ناـبّرقم  هکئـالم  اـب  لـیئاکیم  لـیئربج و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
لوسر ترـضح  سپ  داب - وت  يادف  مردام  ردپ و  مریگیم - هاوگ  ار  ناشیا  زین  نم  نم و  رب  دنوش  هاوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
یلاعت قح  بناج  زا  لیئربج  رما  هب  تفرگ  طرـش  بانج  نآ  رب  هک  يروما  هلمج  زا  و  تفرگ . هاوگ  ار  ناـشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هک یسک  ینمشد  و  دنک ، یتسود  لوسر  ادخ و  اب  هک  یسک  یتسود  زا  تسا  همان  نیا  رد  هچنآ  هب  ینکیم  افو  یلع  ای  تفگ : هک  دوب  نآ 
بـصغ وت و  ّقح  نتفر  رب  ناشیا و  مشخ  ندروخ  ورف  رب  ینک  ربص  هکنآ  رب  و  ناشیا ، زا  نتـسج  يرازیب  و  دـنک ، ینمـشد  لوسر  ادـخ و  اب 

سپ  96 ص : نویعلا ، ءـالج  هّللا . لوسر  اـی  یلب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  وت ؟ تمرح  ندرک  عیاـض  وت و  سمخ  ندرک 
مدینش هک  تسا ، هدیرفآ  ار  قیالخ  و  هتفاکش ، ار  هناد  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  منکیم  دای  دنگوس  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
لوسر ادخ و  تمرح  وا  تمرح  درک ، دنهاوخ  وا  تمرح  کته  هک  ار  وا  نک  مالعا  دّـمحم  ای  هک : ادـخ  لوسر  اب  تفگیم  هک  لیئربج  زا 

زا مدینش  ار  هملک  نیا  نوچ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  درک ، دنهاوخ  باضخ  وا  رـس  نوخ  زا  ار  وا  كرابم  شیر  و  تسا ،
لّطعم ار  اهتّنـس  دننکب و  نم  تمرح  کته  دنچ  ره  مدش ، یـضار  مدرک و  لوبق  یلب  متفگ : مداتفا ، رد  ور  رب  مدش  شوهدـم  نیما  لیئربج 

دیما درک و  مهاوخ  ربص  لاوحا  همه  رد  دـننک ، نیگنر  منوخ  زا  ار  مشیر  دـننک و  بارخ  ار  هبعک  دـننک و  هراپ  ار  یهلا  باتک  دـننادرگ و 
نسح و همطاف و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  میآ . وت  دزن  هب  مولظم  هکنآ  ات  تشاد ، مهاوخ  دوخ  راگدرورپ  زا  رجا 

باوج ریما  ترـضح  هچنآ  لثم  ناشیا  دوب ، هدرک  مالعا  ار  ریما  ترـضح  هچنآ  لثم  درک  مالعا  ار  ناشیا  دـیبلط ، ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  ار  همان  دوب ، هدیـسرن  نآ  هب  شتآ  هک  تشهب  يالط  ياهرهم  هب  دـندرک  رهم  ار  همانّتیـصو  دـنتفگ ، تفگ 

دومرف ترضح  دوب ؟ هچ  همانتّیصو  نآ  رد  دیسرپ : يوار  دیناسر ، اجنیا  هب  ار  نخس  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  نوچ  دندرپس . مالّسلا 
بـصغ ناقفانم  هک  دوب  هتـشون  ّتیـصو  نآ  رد  ایآ  دیـسرپ : يوار  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ياهتّنـس  ادخ و  ياهتّنـس  هک :

قح لوق  ياهدینشن  رگم  دوب ، هتـشون  همان  نآ  رد  دندرک  هچنآ  عیمج  هّللا  یلب و  هک : دومرف  ترـضح  درک ؟ دنهاوخ  نینمؤملا  ریما  تفالخ 
مینادرگیم هدـنز  ام  ینعی : « 1  » ٍنِیبـُم ٍماـمِإ  ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍءْیَـش  َّلُـک  َو  ْمُهَراـثآ  َو  اُومَّدَـق  اـم  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  هک  ار  یلاـعت 

رد میاهدرک  اصحا  ار  زیچ  همه  دوشیم ، ّبترتم  ناشیا  لامعا  رب  ناـشیا  زا  دـعب  هچنآ  دناهداتـسرف و  شیپ  هچنآ  میـسیونیم  ار و  ناـگدرم 
ترضح اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : دومرف  ترـضح  سپ  مالّـسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  ظوفحم  حول  ینعی  نیبم ، ماما 

، یلب دـنتفگ : دـیئامن ؟ لمع  اهنآ  هب  هک  دـیدرک  لوبق  متفگ ؟ امـش  هب  هچنآ  دـیدیمهف  ایآ  هک : دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما 
«. 1  » دروآ مشخ   97 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  ام  دشاب و  راوشد  ام  رب  هچنآ  رب  مینکیم  ربص  و  تسا ، ندرک  لوبق  ّقح  هچنانچ  میدرک  لوبق 

تلاسر ترضح  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  زا  سوواط  نب  دّیس 
نم دـندوب ، اجنآ  رد  مالّـسلا  امهیلع  لیئاکیم  لیئربج و  درک ، تولخ  ار  هناـخ  دـیبلط و  ارم  تاـفو  ماـگنه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هک درک  رما  داد و  نم  هب  تفرگ  لیئربج  زا  ار  یهلا  ّتیـصو  همان  لوسر  ترـضح  سپ  مدیدیمن . ار  ناشیا  مدینـشیم و  ار  ناشیا  يادـص 
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ار همه  مدناوخ  نوچ  تسا ، هدروآ  وت  يارب  لیلج  دنوادخ  بناج  زا  ار  نیا  لیئربج  کنیا  تفگ : سپ  مدناوخ ، ار  همه  متفرگرب و  ار  رهم 
ایب هک : دومرف  سپ  دوب ، هداد  هیکت  نم  هنیـس  رب  تلاسر  ترـضح  تلاح  نآ  رد  دوب ، هدرک  ّتیـصو  ارم  ترـضح  نآ  هچنآ  هب  متفای  قفاوم 

فک یلع  اـی  دومرف : ترـضح  تسـشن . يو  تسار  بناـج  رد  لـیئاکیم  و  دینابـسچ ، دوـخ  هنیـس  هب  ار  ترـضح  نآ  لـیئربج  و  نم ، ربارب 
ار وت  لیئاکیم ، لیئربج و  ناـیملاع  راـگدرورپ  نیما  ود  روضح  رد  مریگیم  دـهع  وت  زا  تفگ : و  نابـسچب ، رگیدـکی  رب  ار  دوخ  ياهتـسد 
یئابیکـش و اـب  ار  همه  یئاـمن  لوـبق  يروآ و  لـمع  هب  تسا  هتـشون  همانتّیـصو  رد  هچنآ  هـک  راوـگرزب  ود  نـیا  ّقـح  هـب  مـهدیم  دـنگوس 

ّتین يوق و  لد  اب  تسا  هدرک  اطع  ار  وت  ادـخ  هچنآ  ریگب  و  رمع ، رکب و  وبأ  تعدـب  تقیرط و  رب  هن  نم ، تقیرط  ّتنـس و  رب  يراـکزیهرپ 
: تفگ سپ  دش ، هتخیر  يزیچ  نم  تسد  نایم  رد  هک  متفای  نانچ  درک ، لخاد  نم  تسد  ود  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپ  تسرد ،
؛ دوش دراو  وت  رب  هک  یئاضق  مکح و  ياهلئـسم و  چـیه  دوب  دـهاوخن  یفخم  وت  رب  ار ، تمکح  ملع و  وت  تسد  ود  نایم  رد  متخیر  یلع  اـی 

تکرب اب  ّتیصو  عطقنم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  «. 2  » نک نینچ  دوخ  ّیـصو  اب  زین  وت  دوش  وت  تافو  ماگنه  نوچ 
هانپ تیاصو  يوسب  هلا  رما  هب  تسا ، هللا  دبع  نب  دّـمحم  نامیپ  دـهع و  ّتیـصو  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دوب : نینچ  تلاسر  ترـضح 
هچنآ رب  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و   98 ص : نویعلا ، ءالج  دندش  هاوگ  هک  دوب  هتشون  ّتیصو  رخآ  رد  نانمؤم ؛ ریما  بلاط  یبأ  نب  یلع 
لمع هک  دش  نماض  ار ، ّتیصو  یلع  دومن  ضبق  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يوسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دومن  ّتیـصو 

نب یسیع  يارب  نومح  نب  نوعمش  و  نارمع ، نب  یسوم  يارب  نون  نب  عشوی  دندش  نماض  هک  يوحن  هب  تسا  هتشون  نآ  رد  هچنآ  هب  دیامن 
نیرتهب یلع  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  دّـمحم  هکنآ  هب  ناربمغیپ  يارب  ناـشیا  زا  شیپ  يایـصوا  دـندش  نماـض  هچناـنچ  مالّـسلا ، هیلع  میرم 

هن یلع و  يارب  زا  هن  دوب ، دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  دومن  دهع  دینادرگ و  تفالخ  رما  ّیلو  ار  یلع  دـمحم  و  تسا ، ناشیا  يایـصوا 
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ياهتّیصو  نوچ  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  « . سک همه  رب  تسا  هاوگ  ادخ  يرگید ، يارب  زا 

رب تمایق  رد  نم  هک  یتسرد  هب  ینک ، ادا  یلاعت  قح  دزن  تمایق  يادرف  هک  نک  اّیهم  ار  دوخ  باوج  یلع  ای  تفگ : دـش  مامت  مّلـس  هلآ و  و 
زا ماهدرک  رما  ار  وت  نم  هچنآ  هب  تسا  هداتـسرف  هک  يوحن  هب  ادـخ ، مـالک  هباـشتم  مکحم و  مارح و  لـالح و  هب  تفرگ  مهاوخ  تّجح  وت 

هبعک هناخ  ّجح  و  نآ ، لها  هب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  و  ادخ ، دودح  تماقا  و  اهیدـب ، زا  یهن  اهیکین و  هب  رما  و  ماکحا ، ضیارف و 
یتمارک و هب  مراودـیّما  داب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : ریما  ترـضح  یلع ؟ اـی  تفگ  یهاوخ  باوج  هچ  سپ  ادـخ ، هار  رد  داـهج  و 

ّتنـس رب  ارم  درادب  تباث  يدومرف ، هچنآ  رب  نم  راگدرورپ  دنک  يرای  ارم  هک  دراد  وت  رب  ادخ  هک  اهتّنم  تسه و  ادـخ  دزن  ار  وت  هک  یتلزنم 
وت يور  يادـف  منادرگن ، رهاظ  وت  نیبم  نیبج  رب  تلجخ  و  مشاب ، هدرکن  طیرفت  ریـصقت و  میامن  تاـقالم  ادـخ  دزن  ار  وت  سپ  وت ، هقیرط  و 

هقیرط و  ّتیـصو ، هدـننک  تعباتم  داب - وت  يادـف  مردام  و  ردـپ - ارم - تفای  یهاوخ  هکلب  نم ، ناردام  ناردـپ و  ياـهیور  نم و  يور  داـب 
هریان دیـشک ، اجنیا  هب  نخـس  نوچ  دومرف : ریما  ترـضح  سپ  ارم . نادـنزرف  ناماما  زا  کی  ره  تفای  یهاوخ  نانچ  ماهدـنز ، ات  ار  وت  ّتنس 

او هک  مدیـشکرب  ناـغف  متـشاذگ و  شیوـجقح  يور  هب  ور  و  مدـنکفا ، وا  هنیـس  رب  ار  دوـخ  دـیدرگ ، لعتـشم  ماهنیـس  نوناـک  رد  ترـسح 
نادنزرف راوگرزب و  رتخد  رب  تشحو  ترسح و  یهز  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  یسینا ، وت  نوچ  زا  دعب  یئاهنت  تشحو و  یهز  هاترـسح ،

نوچ تقرافم  رب  زارد  رود و  هودنا  زادگناج و  مغ  یهز  درادـن ، مارآ  وت  يادزمغ   99 ص : نویعلا ، ءالج  ياقلیب  هظحل  کی  وت ، رارقیب 
. تفای مهاوخ  يرثا  لیئاکیم  زا  هن  يربخ و  لیئربج  زا  هن  دـش ، دـهاوخ  عطقنم  ام  هناخ  زا  نامـسآ  ياهربخ  وت  زا  دـعب  هک  يزاسمد  رای  وت 
، دندمآ رد  هرهاط  هرجح  هب  تامّظعم  نیتاوخ  تامّرکم و  تاجوز  دش و  شوهدم  دیدرگ و  بابرالا  ّبر  ترضح  هّجوتم  بانج  نآ  سپ 

ترـضح نآ  سپ  دندیناسر . هاگرخ  مهن  هب  ادّیـس  او  ادّمحم و  او  هلان  رد  نوریب  زا  راصنا  نارجاهم و  دندرک ، دنلب  نویـش  هحون و  هب  ادـص 
ادخ مهفب  ردارب  يا  تفگ : دینابسچ و  دوخ  رونا  هنیس  رب  ار  رورس  نآ  دش  لخاد  نوچ  دومن ؛ بلط  ار  ریما  ترـضح  دوشگ ، كرابم  هدید 

، دنزادرپن نم  هب  راّدغ  تّما  منک  تلحر  ایند  زا  نم  نوچ  ردارب ! يا  دزاس . هزاوآ  دـنلب  ار  وت  دـنادرگ و  هدایز  ار  وت  قیفوت  دـنامهفب و  ار  وت 
هک اریز  دـنیآ  وت  بلط  هب  ناشیا  ات  نکم  دوخ  ّقح  بلط  ورم ، ناشیا  یپ  زا  وت  دـندرگ ، تفالخ  بصغ  لوغـشم  نم  نفد  لـسغ و  زا  شیپ 
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، دـنور نآ  يوس  هب  ناـهج  فارطا  زا  هک  تسا  مزـال  مدرم  رب  تسا و  تباـث  دوخ  ياـج  نآ  رد  هک  تسا  هبعک  لـثم  تّما  نیا  رد  وت  لـثم 
دنگوس تسا  هداتسرف  قلخ  هب  یتسار  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  ردارب ! يا  نیمز . نامسآ و  ینـشور  نید و  رون  تیاده و  ملع  یئوت 

هک منادیم  دندرک ، دایقنا  راهظا  رهاظ  هب  یگمه  متفرگ و  تعیب  رارقا و  ماهدیناسر ، همه  هب  ار  وت  تعباتم  بوجو  تناما و  هک  منکیم  دای 
هب ار  نآرق  نیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  يوش ، غراـف  نم  نفد  زاـمن و  لـسغ و  زا  منک ، تلحر  اـقب  ملاـع  هب  نوچ  درک ، دـنهاوخن  اـهنآ  هب  اـفو 
نک ربص  تّما  روج  رب  نکم و  اورپ  قلخ  تمالم  زا  روآ و  اج  هب  ماهدرک  رما  نآ  هب  ار  وت  هچنآ  نک ، عمج  تسا  هداتـسرف  ادـخ  هک  یبیترت 

ار هملس  ّما  درک ، نوریب  هناخ  زا  ار  نارگید  دیبلط ، ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترضح  سپ  «. 1  » یئآ نم  دزن  هب  ات 
هدید رون  تسد  سپ  تسا . عادو  ماگنه  هک  ایب  نم  کیدزن  هب  یلع  ای  دومرف : سپ  دیآ ، رد  کیدزن  هب  یـسک  راذگن  تسیاب  رد  رب  تفگ :

هب یتعاـس  و  تفرگ ، ار  یلع  دوـخ  ردارب  تسد  رگید  تسد  هب  دینابـسچ و   100 ص : نویعلا ، ءالج  دوخ  هنیـس  رب  تفرگ  ار  همطاـف  دوخ 
. دشیم عنام  هیرگ  دیوگب  نخس  هک  درکیم  هدارا  هک  هاگره  دیراب ، كرابم  هدید  زا  تاربع  تارطق  تسیرگن و  ناشیا  رد  ترـسح  هدید 
ار مرگج  يدرک و  هراپ  هراپ  ار  ملد  دوخ  هیرگ  هب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : همطاـف  ترـضح  دـندروآرب ، شورخ  همه  تلاـسر  تیب  لـها  سپ 
و نایملاع ! راگدرورپ  نیما  يا  و  ناگدنیآ ! ناگتشذگ و  نیرتهب  يا  و  ناربمغیپ ! دّیـس  يا  یتخورفا ؛ مترـسحرپ  هنیـس  رد  شتآ  یتخوس و 
؟ دسر نم  هب  وت  تّما  زا  هک  اهّتلذم  رد  دوب  دهاوخ  نم  نادنزرف  یماح  وت  زا  دعب  هک  ناّنم ! کلم  بیبح  يا  و  نامحر ! دـنوادخ  لوسر  يا 

یحو وت  زا  دعب  هک  دیـسر ؟ دهاوخ  تسادخ  نید  رـصان  هک  یلع  تردارب  دایرف  هب  وت  تّما  دادـیب  روج و  رد  هک  دوب  دـهاوخ  نم  روای  هک 
ار شکرابم  يور  و  دینابـسچ ، دوخ  راوگرزب  ردپ  هنیـس  هب  ار  دوخ  همطاف  سپ  دیناسر ؟ دهاوخ  مدرم  هب  ار  ادخ  رما  دینـش و  دهاوخ  ادـخ 

امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  سپ  دیناسریم ، نوگلین  خرچ  هب  ترسح  هآ  و  دیرابیم ، نیب  قح  هدید  زا  تارطق  و  دیـسوبیم ،
تسد سپ  دش . دنلب  نامسآ  نیمز و  زا  قارفلا » قارفلا   » شورخ و  عادولا » عادولا   » يادص درک ، عادو  ار  کی  ره  تفرگ ، رب  رد  ار  مالّـسلا 

و نک ، تیاعر  وا  ّقح  رد  ارم  تمرح  ادخ و  تمرح  سپ  وت ، دزن  تسادخ  لوسر  تناما  ادخ و  تناما  دومرف : داد  یلع  تسد  هب  ار  همطاف 
زا هک  دنگوس  ادخ  هب  ناگدنیآ ، ناگتـشذگ و  زا  تسا  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یلع ! ای  درک ، یهاوخ  هک  مناد 
ریخ هچنآ  امـش  وا و  يارب  زا  مدرک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  هکنآ  رگم  دیـسرن  اجنیا  هب  مناج  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ ، دزن  تسا  رتگرزب  میرم 
وت هب  لیلج ، دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  رما  هب  ماهتفگ  همطاف  هب  دنچ  يرما  نم  یلع ! ای  دومرف . اطع  مدرک  لاؤس  هچنآ  و  تسا ، نآ  رد  امش 

راگدرورپ نینچمه  و  تسا ، یـضار  وا  زا  همطاـف  نم  رتخد  هک  ره  زا  میـضار  نم  هک  نادـب  و  روآ ، لـمع  هب  دـیوگ  هچنآ  تفگ ، دـهاوخ 
باذع و  دنک ، متس  وت  رب  هک  یسک  رب  ياو  یلع ! ای  تسا . دونشخ  وا  زا  همطاف  هک  دندونشخ  یـسک  زا  نامـسآ  نیمز و  هکئالم  نایملاع و 

هب ادب  دیامن ، وا  تمرح  کته  هک  تسا  یـسک  يارب  لیو  و  دـنک ، بصغ   101 ص : نویعلا ، ءـالج  ار  وا  ّقح  هک  تسا  یـسک  يارب  مّنهج 
يارب میحج  تاکرد  لفـسا  دـناسر ، ّتیذا  ار  وا  تسود  هک  تسا  یـسک  يارب  میلا  باذـع  و  دـنازوسب ، ار  وا  هناخ  هاگرد  هک  یـسک  لاح 

وبأ درب  مان  تلاسر  ترـضح  سپ  دـنرازیب . نم  زا  ناشیا  مرازیب و  ناشیا  زا  نم  ادـنوادخ  دـیامن ، تزرابم  تعزانم و  وا  اب  هک  تسا  یـسک 
دیشک و شوغآ  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و  سپ  دش . رداص  ناشیا  زا  هعینـش  لامعا  نیا  هک  ار  اهنآ  رمع و  رکب و 
اب هک  نانآ  اب  مبراحم  نمـشد و  دـنوش ، تشهب  لخاد  هک  منماض  و  مرواـی ، تسود و  ناـشیا  نایعیـش  ناـشیا و  يارب  نم  ادـنوادخ  تفگ :

منماض و  دننکن ، رایتخا  ار  ناشیا  تعباتم  دننام و  سپ  ناشیا  زا  ای  دنریگ  یـشیپ  ناشیا  رب  ای  دننک  متـس  ناشیا  رب  ای  دـنیامن  ینمـشد  ناشیا 
و يوشن ، یضار  وا  زا  وت  ات  موشیمن  یضار  یسک  زا  هک  منکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هبترم  هس  هاگنآ  دنوش ؛ مّنهج  لخاد  همه  هک 
هشیاع و یلع ! اـی  تفگ : درک و  باـطخ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اـب  سپ  «. 1  » یـشابن دونـشخ  وا  زا  وت  هک  یـسک  زا  موشیمن  دونـشخ 

دهاوخ ار  هصفح  و  درک ، دـهاوخ  جورخ  وت  رب  نارگ  رکـشل  اب  هشیاع  و  نم ، زا  دـعب  درک  دـنهاوخ  توادـع  عازن و  لادـج و  وت  اب  هصفح 
؟ درک یهاوخ  هچ  تقو  نآ  رد  یلع  اـی  دوـب ، دـنهاوخ  رگیدـکی  لـثم  وـت  توادـع  رد  ود  ره  و  دـنک ، عـمج  رکـشل  وا  يارب  هک  تشاذـگ 

وت ّتنـس  دننکن  لوبق  رگا  منک ، مامت  ناشیا  رب  تّجح  ادخ  باتک  زا  لّوا  دننک  نینچ  رگا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
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ناشیا رب  ار  وت  ار و  ادخ  دـننکن  لوبق  رگا  درک ، مهاوخ  تّجح  ناشیا  رب  ياهدومرف  نم  ّقح  موزل  نم و  تعاطا  بوجو  نایب  رد  هچنآ  ار و 
: تفگ سپ  نکم ، اورپ  نک و  یپ  ار  هشیاع  رتش  نک و  لاتق  یلع ! ای  دومرف : ترـضح  درک . مهاوخ  لاـتق  ناـشیا  اـب  تفرگ و  مهاوخ  هاوگ 
رد نم  زا  دناهناگیب  ود  ره  هک  نادرگ  هناگیب  نم  زا  وگب و  قالط  ار  ناشیا  دننک ، نینچ  نوچ  یلع ! ای  دومرف : سپ  شاب . هاوگ  وت  ادنوادخ 

رفک و هک  یتسرد  هب  ناملاظ ، متـس  رب  نک  ربص  یلع ! ای  تفگ : سپ  ناشیا . لامعا  رد  ناشیا  اب  دنکیرـش  ناشیا  ياهردـپ  و  یبقع ، اـیند و 
و دوب ، دهاوخ  رتراکمتـس  رتدب و  وا  زا  رمع  و  رکب ، وبأ  تفالخ  اب  مدرم  يوس  هب  دروآ  دهاوخ   102 ص : نویعلا ، ءالج  ور  قافن  دادترا و 
ناثکان و اب  درک  یهاوخ  داهج  ناشیا  اب  هک  نایعیش  زا  یهورگ  دش  دهاوخ  عمج  وت  يارب  دوش  هتشک  وا  نوچ  نامثع ، ناشیا  مّیس  نینچمه 
یلع و زاب  دش  بش  نوچ  «. 1  » دنقافن رفک و  بازحا  ناشیا  ناتسود  نایعیش و  ناشیا و  هک  ناشیا  رب  نک  تنعل  نیرفن و  ناقرام ، ناطساق و 
هب ار  همطاف  دوخ  هبیبح  سپ  دیاین ، ناشیا  ریغ  هب  یسک  هک  دنتسب  ار  هناخ  رد  هک  دومرف  دیبلط و  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و 

دندمآ نوریب  دیوگیم  زار  همطاف  اب  لوسر  ترـضح  هک  دـندید  تیب  لها  ریاس  نوچ  تفگ ؛ وا  اب  زارد  رود و  زار  دـیبلط و  دوخ  کیدزن 
نیـسح ماما  نسح و  ماـما  ریما و  ترـضح  هک  دـندیدیم  تلاـسر  ترـضح  ناـنز  و  دـندوب ، رد  نوریب  رد  مدرم  و  دنداتـسیا ، رد  کـیدزن 
تعاس نیا  رد  تسا ، هدرک  تولخ  دوخ  رتخد  اب  هدرک و  نوریب  ار  اهامش  یمیظع  رما  يارب  هک : تفگ  هشیاع  سپ  دناهداتسیا . رد  کیدزن 
دیهمت رگید  رفن  دنچ  رمع و  تردپ و  وت و  هچنآ  يارب  تسا ، هدرک  تولخ  هچ  يارب  هک  ینادیم  وت  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
باوج دناهدش  علّطم  ناشیا  زار  رب  تیب  لها  هک  تسناد  دینش  ار  نخـس  نیا  نوچ  هنوعلم  نآ  دیئامنیم ، شـشوک  نآ  مامتا  رد  دیاهدرک و 
ترخآ رفـس  حانج  رب  تلاسر  ترـضح  هک  مدید  مدش  لخاد  نوچ  دـیبلط ، ارم  همطاف  لاح  نیا  رد  هک : دومرف  ریما  ترـضح  سپ  تفگن .
ّتیـصو تقو  تسین  تیزعت  ماگنه  نیا  ییرگیم ؟ ارچ  یلع  ای  دومرف : ترـضح  متـسیرگ ، رایتخایب  درک  متـسناوتن  طبـض  ار  دوخ  تسا ،

مغ و مراپـسیم ، ادـخ  هب  ار  وت  ردارب ! يا  تسا . هدرک  رایتخا  ایند  رب  نم  يارب  ار  یبقع  يارـس  یلاعت  قح  هدـش ، کیدزن  تقرافم  تسا و 
هب ار  امش  و  امـش ، ملظ  رب  دناهدرک  عامجا  تّما  ناقفانم  هورگ  و  درک ، دنهاوخ  متـس  وا  رب  نم  زا  دعب  هک  تسا  همطاف  رب  وت و  رب  نم  هودنا 

هچنآ دیوگب ، وت  هب  ار  اهنآ  هک  مدرک  رما  ماهدرک و  دـنچ  یتّیـصو  ار  همطاف  یلع  ای  ارم ؛ تعیدو  تسا  هدرک  لوبق  ماهدرپس ؛ دوخ  دـنوادخ 
دیسوب و ار  شرـس  تفرگ  رب  رد  ار  تمـصع  فدص  رهوگ  نآ  رگید  راب  سپ  تسا . هدش  هدرک  قیدصت  وگتـسار و  وا  هک  روآ  اجب  دیوگ 

دنلب  103 ص : نویعلا ، ءالج  يراز  هیرگ و  هب  همطاف  يادص  سپ  دـهد ؛ ربص  ار  وت  یلاعت  يادـخ  همطاف  يا  داب ، وت  يادـف  تردـپ  تفگ :
بضغ وت  بضغ  يارب  دیشک و  دهاوخ  ناراکمتس  زا  وت  يارب  ماقتنا  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دیـشکرب  رد  ار  همطاف  رگید  راب  دش ،

زا ترـسح  کشا  هاگنآ  دومرف : ریما  ترـضح  سپ  تساـّیهم . وت  ناراکمتـس  يارب  میحج  شتآ  میلا و  باذـع  لـیو و  سپ  درک ، دـهاوخ 
دندوب هدنکفا  ترضح  نآ  يور  رب  هک  يرداچ  دیود ، شکرابم  شیر  رب  دیدرگ و  يراج  ناراب  دننام  تلاسر  ترضح  نیب  قح  ياههدید 

دوخ هنیـس  هب  ار  شکرابم  رـس  لاح  نآ  رد  دش ؛ هراپ  هراپ  ترـضح  نآ  هیرگ  يارب  مرگج  هک  تسیرگ  نادـنچ  دـش ، رت  شاهدـید  بآ  زا 
ار شیاـمیپ  شرع  ياهمدـق  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  دوـب ، هدینابـسچ  دوـخ  هنیـس  رب  ار  همطاـف  دوـب و  هداد  هیکت  نـم  رب  مدوـب و  هـتفرگ 

تقو نآ  رد  دندوب ؛ هدرک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندیلامیم و  دوخ  راوگرزب  ّدج  كرابم  ياهاپ  رب  ار  دوخ  ینارون  ياههدـید  دندیـسوبیم و 
سپ دندمآ . ناغف  هیرگ و  رد  نامسآ  نیمز و  هک  متفاییم  نانچ  همطاف  هیرگ  زا  و  مدینشیم ، ار  وا  هیرگ  يادص  دوب ، رضاح  نیما  لیئربج 

نآ هب  منکیم  دای  دنگوس  امـش ، يارب  تسا  ياهفیلخ  وکین  ادخ  وت و  رب  تسا  نم  هفیلخ  ادـخ  یمارگ ! رتخد  يا  دومرف : تلاسر  ترـضح 
دنتسیرگ وت  هیرگ  هب  الاب  ملاع  نانکاس  العا و  شرع  تساهنآ و  رد  هچنآ  اهنیمز و  اهنامسآ و  هک  تسا  هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ 

لخاد وت  نم  زا  دـعب  و  موش ، لخاد  نم  ات  قیالخ  همه  رب  تسا  مارح  تشهب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  همطاف ! يا  دـندمآ . ناغف  هب  وت  هلان  هب  و 
نیرتهب وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ، ياهتمعن  ار  وت  داب  اراوگ  همطاف  يا  لاحشوخ ، داش و  تشهب  ياهرویز  اـههماج و  اـب  دـش  یهاوخ 

شوهدـم نآ  تشهد  زا  ناربمغیپ  نابّرقم و  هکئالم  عیمج  هک  دـشورخب  نانچ  مّنهج  تماـیق ، رد  هک  یتسرد  هب  همطاـف ! يا  یتشهب . ناـنز 
وت زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  ات  ریگ  رارق  وش و  نکاس  نم  تّزع  هب  هک : دنک  ادن  ار  مّنهج  یلاعت  قح  سپ  دندرگ ،
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تـسار بناج  رد  نسح  يوش و  تشهب  لخاد  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دسرن ؛ وا  تّزع  ناماد  هب  يدود  رابغ و  و  تشهب ، يوس  هب  درذگب 
؛ دشاب یلع  تسد  رد  دمح  ملع  و  يوش ، فرشم  رـشحم  رب  یئآ و  رب  نانج  تافرغ  يالعا  رب  هکنآ  ات  دنـشاب ، وت  پچ  بناج  رد  نیـسح  و 
دندرک و بصغ  ار  وت  ّقح  هک  اهنآ  دنوش  نامیشپ  و  منک ، یمصخ   104 ص : نویعلا ، ءالج  وت  نانمشد  اب  زور  نآ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
زا اهنیا  میوگ : نم  سپ  دنشک . مّنهج  يوس  هب  دنیابر و  نم  کیدزن  زا  ار  ناشیا  هکئالم  و  دنتسب ، نم  رب  غورد  دندرک و  عطق  ار  وت  تّدوم 

یلع يا  هک : تفگ  تلاسر  ترضح  سپ  «. 1  » دنتفر مّنهج  هار  هب  دندرک و  لدب  ار  نید  وت  زا  دعب  ناشیا  هک : دنیوگ  باوج  رد  دننم ، تّما 
نیا هک : دـیوگیم  دـناسریم و  مالـس  ار  امـش  و  تسا ، هدروآ  نم  يارب  نیرب  تشهب  زا  نیما  لیئربج  هک  تسا  یطونح  نیا  همطاـف ! يا  و 

تمـسق بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ار  یقاب  دـشاب و  وت  زا  نآ  ثلث  هّللا  لوسر  ای  هک : تفگ  همطاـف  ترـضح  دـینک ؛ تمـسق  دوخ  ناـیم  ار  طونح 
ياضر قفاوم  یتفگ  هچنآ  یمهلم ، هتفای و  تیاده  ّقفوم و  وت  هتـسویپ  هک : دومرف  تفرگرب  رد  ار  همطاف  تسیرگ و  لوسر  ترـضح  دـنک .

هک ره  يارب  رگید  فصن  دـشاب و  همطاـف  زا  یقاـب  فصن  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : ریما  ترـضح  نک ؛ مکح  یقاـب  رد  وـت  یلع  اـی  دوـب ؛ یهلا 
نم ضرق  نماض  اـیآ  یلع ! اـی  دومرف : سپ  «. 2  » یتـسناد هچنآ  رد  نک  فرـص  ریگب و  ار  همه  تسا ، وت  زا  رگید  فصن  دوـمرف : یئاـمرفب ؛
وت ریغ  هدب ، لسغ  ارم  وت  یلع  ای  تفگ : سپ  شاب ، هاوگ  وت  ادنوادخ  دومرف : لوسر  ترـضح  یلب ، تفگ : ینک ؟ ادا  نم  زا  دعب  هک  يدـش 
هک ره  هک  لیلج  ّبر  بناج  زا  تفگ  نینچ  لیئربج  هک : دومرف  هّللا ؟ لوسر  ای  ارچ  تفگ : ریما  ترضح  دوشیم ؛ انیبان  هک  دهدن  لسغ  ارم 

؟ داد مناوت  لسغ  ار  وت  یئاـهنت  هب  هنوگچ  نم  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : ریما  ترـضح  دوشیم ؛ روک  دـتفایم  وت  ندـب  رب  شرظن  توف ، زا  دـعب 
، نم لسغ  رب  درک  دـنهاوخ  تناعا  ار  وت  تسا  لّکوم  لّوا  نامـسآ  رب  هک  لیعامـسا  توم و  کلم  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  دومرف :
رب تسا  مارح  هک  اریز  دتفین  نم  ندـب  رب  شرظن  هک  ددـنبب  ار  دوخ  هدـید  اّما  ساّبع ، نب  لضف  دومرف : داد ؟ دـهاوخ  نم  هب  بآ  هک  تفگ :

ندب رب  بآ  ولد  لهچ  سرغ  هاچ  زا  راذگب و  ياهتخت  رب  ارم  یئوشب ، ارم  ندب  نوچ  نم . ندـب  هب  دـننک  رظن  هک  وت  زا  ریغ  هب  نادرم  نانز و 
یهاوخ هچ  ره   105 ص : نویعلا ، ءالج  ار و  هدنیآ  هتشذگ و  ربخ  ونشب  نم  زا  و  نادرگ ، رضاح  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  سپ  زیرب ، نم 

. شاب هاوگ  وت  ادنوادخ  تفگ : هاگنآ  یلب ، تفگ : يدرک ؟ لوبق  متفگ  هچنآ  یلع  ای  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  تفگ  مهاوخ  وت  باوج  هک  سرپب 
هب ار  وت  دتـسرفب و  یغاط  رکب  وبأ  دنریگ و  یـشیپ  وت  رب  نم و  زا  دعب  دنوش  ریما  وت  رب  هورگ  نیا  رگا  درک  یهاوخ  هچ  یلع  ای  تفگ : سپ 

، دـنربب نیعل  نآ  يوس  هب  روای  راییب و  مومهم و  كانهودـنا و  لوذـخم و  دریگب ، ار  وت  نابیرگ  ینک  اـبا  نوچ  دـناوخب ؛ دوخ  تعیب  يوس 
نایرگ دروآرب ، دایرف  دومن ، عامتـسا  ار  زوسناج  نانخـس  نیا  همطاف  نوچ  دریگورف . ار  همطاف  نم  هشوگرگج  يراوخ  ّتلذم و  نآ  زا  دعب 

هک ار  دوخ  نارای  نانیـشنمه و  نکم ، هیرگ  یمارگ  رتخد  يا  تفگ : سپ  دش ، نایرگ  ءاسن  هدّیـس  هیرگ  زا  تلاسر  ترـضح  دـش . نالان  و 
يا دندش ، نایرگ  وت  هیرگ  زا  لیفارـسا  ادخ  ّرـس  بحاص  لیجعت و  اب  لیئاکیم  لیلج و  لیئربج  کنیا  ناسرم ، ّتیذا  دـنراگدرورپ  هکئالم 

هاگرد نابّرقم  ترسح  هآ  زا  ار  هام  رهم و  هدید  و  يدروآ ، ناغف  هلان و  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  نکم  هیرگ  هدید  رون  هدیدنـسپ و  دنزرف 
و منکیمن ، تعیب  ناشیا  اب  منکیم و  ربص  مباین  روای  رگا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  يدـینادرگ . هریت  ّتیدـحا 

هّللا یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  درک . مهاوخ  لاتق  ناشیا  اب  متفای  راکددـم  روای و  نوچ  درک ، مهاوخن  لاتق  ناشیا  اب  مباین  رواـی  اـت  نکیل 
هّللا لوسر  ای  تفگ : ریما  ترـضح  نآرق ؟ اـب  درک  یهاوخ  هچ  یلع  اـی  تفگ : هاـگنآ  شاـب ، هاوگ  وت  ادـنوادخ ! تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ترـضح سپ  دـینادرگ . مهاوخ  هاوگ  ناـشیا  رب  ار  وت  ادـخ و  دـننکن  لوبق  رگا  درب ، مهاوخ  ناـشیا  يوس  هب  درک و  مهاوخ  عمج  ار  نآرق 
هماج یکی  هک  هماج  هس  رد  نک ، نفد  ارم  تسا  هدـش  نم  حور  ضبق  هک  هناخ  نامه  رد  یهد ، لسغ  ارم  نوچ  یلع  ای  هک : دومرف  تلاـسر 

اب سپ  دهد ، تصخر  ار  وت  لیئربج  ات  نک  ربص  يوش  غراف  لسغ  زا  نوچ  دیاین . رد  نم  ربق  رد  یـسک  وت  ریغ  و  نک ، نفک  ارم  دشاب  ینمی 
سپ دننک ، زامن  جوف  جوف  نم  رب  نم  تیب  لها  نادرم  سپ  دیئوگب ، نم  رب  ریبکت  جنپ  داتفه و  دینک و  زامن  نم  رب  نیـسح  نسح و  همطاف و 
ءالج رد  نم  دـننک  نفد  نم  هرجح  رد  ار  وت  هاگره  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دیـسر و  هشیاـع  تقو  نآ  رد  «. 1  » مدرم ریاس  سپ  ناشیا ، ناـنز 
هناـخ رد  تسین ، یّقح  هرجح  رد  ار  وت  وش و  نکاـس  یهاوخ  هک  هناـخ  ره  رد  هک : دومرف  ترـضح  موش ؟ نکاـس  اـجک   106 ص : نویعلا ،
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قاقـش متـس و  يور  زا  نکم  لاتق  دوخ  رما  هب  یلوا  دوخ و  يالوم  اب  و  ورم ، نوریب  هناخ  زا  ّتیلهاج  رفک و  لها  شور  هب  ریگ و  رارق  دوخ 
هک نکم  هضراعم  دّمحم  اب  یلع  باب  رد  هک  وگب  هشیاع  اب  تفگ : ار  هصفح  دیسر  رمع  هب  نخس  نیا  نوچ  درک . یهاوخ  هک  مناد  قافن ؛ و 

. درک دناوتیمن  نوریب  هناخ  زا  ار  وت  یـسک  تسوت ، زا  هناخ  هک  راد  عمج  رطاخ  تافو ، دزن  تایح و  لاح  رد  تسا  هدـش  وا  ّتبحم  هناوید 
رورس نآ  يور  رب  یکزان  هماج  میدوب و  هتسشن  ترضح  نآ  کیدزن  بش  نآ  رد  ام  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 

نآ هاگان  دنتفگیم ، نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا   » دندوب و يراز  هیرگ و  لوغـشم  تلاسر  تیب  لها  دوب ، سدق  ملاع  هّجوتم  دندوب و  هدـنکفا 
باحصا تخبدب ، یهورگ  دندش و  دنمتداعس  یتعامج  دنچ ، یئور  دش  هایس  دنچ و  یئور  دش  دیفس  تفگ : دمآ و  رد  نخس  هب  ترـضح 

ناشیا يوریپ  تعباتم و  هک  ره  دش  دـهاوخ  دنمتداعـس  هلآ ؛ هاگرد  نابّرقم  نم و  تیب  لها  دـنناشیا  مناشیا و  رورـس  نم  دـنرفن و  جـنپ  ابع 
ور هنـشت و  بل  تمایق ؛ زور  ات  نم  تیب  لها  ّقح  رد  ار  دوخ  ياههدعو  يدروآ  لمع  هب  اراگدرورپ  نم ؛ ناردـپ  نید  نم و  نید  رب  دـیامن 
رود دوخ  ياج  زا  دـننم  تیب  لها  هک  ار  رغـصا  لقث  و  دـندرک ، عیاض  دـندیرد و  ار  نآرق ) ینعی   ) ربکا لقث  هک  نانآ  دـنتفر  مّنهج  هب  هایس 

ياهور دوب  دـنهاوخ  یمراهچ  یمّوس و  قفانم  ود  نیا  زا  دـعب  تسا . دوخ  رادرک  ورگ  رد  سک  ره  تسادـخ ؛ اب  ناشیا  باـسح  دـندرک و 
، دیدرگ دهاوخ  سردنم  ادخ  باتک  ناشیا  نامز  رد  و  دیشک ، دنهاوخ  مّنهج  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  دنهاوخ  عمج  اهلام  هک  هایـس  ناشیا 
و دـنمّنهج ، رد  یلع  لآ  یلع و  نمـشد  درک ؛ دـنهاوخ  ینادان  هب  اهمکح  و  دوب ، دـهاوخ  كورتم  روجهم و  تلاسر  تیب  لـها  هناـخ  رد  و 

ضایر ناّنم و  کـلم  برق  شرع  هرگنک  هب  شـسّدقم  حور  دـش و  تکاـس  یتعاـس  ترـضح  نآ  سپ  تشهب . رد  یلع  لآ  یلع و  تسود 
زا ربتعم  دنـس  هب  هنع  هّللا  یـضر  ینیلک  ًاـضیا  «. 1  » دـیدرگ قحلم  ءادهـش  ءایلوا و  ءایبنا و  زا  یلعا  ناـقیفر  اـب  دومن و  زاورپ  نادواـج  دـلخ 

ترضح تافو  ربخ  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا   107 ص : نویعلا ، ءالج  نیما  لیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ادن مدرم  نایم  رد  دومرف  ترضح  سپ  دوبن ، یملا  يدرد و  چیه  ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  دروآ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
ربخ دمآرب و  ربنم  رب  ترضح  دندش ، عمج  مدرم  نوچ  دنـشوپب ، ار  دوخ  هحلـسا  دومرف  مکح  ار  راصنا  رجاهم و  و  دنوش ، عمج  هک  دندرک 

تعامج رب  دنک  محر  هّتبلا  هک  نم  تّما  رب  دشاب  یلاو  نم  زا  دعب  هک  مروآیم  یسک  دای  هب  ار  ادخ  دومرف : تفگ و  ناشیا  هب  ار  دوخ  توف 
ثعاب هک  دناسرن  ناشیا  هب  ررض  دیامن ، میظعت  ار  ناشیا  ملاع  دنک و  محر  ناشیا  نافیعض  رب  درامش و  گرزب  ار  ناشیا  ناریپ  ناناملـسم و 

نافیعـض رب  ناشیا  يایوقا  هک  ددنبن  ناشیا  يور  هب  ار  دوخ  رد  دوش ، ناشیا  رفک  ثروم  هک  ار  ناشیا  دـنادرگن  ریقف  ددرگ و  ناشیا  ّتلذـم 
تلاسر غیلبت  هک : دومرف  سپ  ددرگ ، نم  تّما  لسن  عطق  ثعاب  هک  دیامنن  سبح  رایـسب  نارفاک  ياهدح  رـس  رد  ار  ناشیا  دـنوش و  ّطلـسم 
ترضح نآ  هک  دوب  ینخس  رخآ  نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دیشاب . هاوگ  همه  سپ  مدروآ ، اجب  امش  یهاوخریخ  مدرک و 

ماما ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  هّماع  هّصاخ و  نیثّدحم  رثکا  دیفم و  خیش  یسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیلک و  «. 1  » تفگ دوخ  ربنم  رب 
تافو ماگنه  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  مالّسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رقاب و  دّمحم  ماما  ترضح  نیدباعلا و  نیز 

رپ هناخ  دومن و  بلط  ار  ساّبع  نینمؤملا و  ریما  ترضح  دش ، نیگنس  ترـضح  نآ  يرامیب  دش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
ترضح يور  شیپ  رد  ساّبع  و  تشاذگ ، نینمؤملا  ریما  نماد  رد  ار  دوخ  كرابم  رس  و  راصنا ، رجاهم و  زا  ترضح  نآ  باحـصا  زا  دوب 

يا ساـّبع  يا  دومرف : دوشگ و  مشچ  ترـضح  نآ  سپ  درکیم . رود  ترـضح  نآ  يور  زا  ار  سگم  دوخ  يادر  فرط  هب  دوب و  هداتـسیا 
تّمذ و  روآ ، لمع  هب  ارم  ياههدعو  و  ارم ، نید  نک  ادا  ارم و  ثاریم  ریگب  و  نم ، نانز  رد  نم و  لها  رد  ارم  ّتیصو  نک  لوبق  ربمغیپ ! مع 

لام و  يرتهدنـشخب ، يراهب  ربا  زا  رت و  تسد  داب  فصاع  حـیر  زا  وت  مرابلایع و  ریپ  درم  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ساّبع  نادرگ ؛ يرب  ارم 
هبترم هس  ترضح  دشاب . رتشیب  نم  زا  شتقاط  هک  یسک  يوس  هب  نادرگب  نم  زا  ار  نیا  وت ، ياهـششخب  وت و  ياههدعو  هب  دنکیمن  افو  نم 

هب ار  دوخ  ثاریم  هک : دومرف  ترـضح  سپ  تفگ ، نینچ   108 ص : نویعلا ، ءالج  باوج  وا  هبترم  ره  رد  درک و  هداـعا  وا  رب  ار  نخـس  نیا 
اب سپ  دـیوگن . باوج  یتـفگ  باوج  وت  هچناـنچ  دـشاب ، نآ  راوازـس  تسا و  ندرک  لوبق  قح  هچناـنچ  ار  نآ  دـنک  لوـبق  هک  مهد  یـسک 
نآ رد  وت  اـب  ار  یـسک  تسا و  وت  صوصخم  هک  ارم  ثاریم  ریگب  وت  یلع ! اـی  دومرف : درک و  باـطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 
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غیلبت و  نم ، لها  رد  شاب  نم  هفیلخ  یلع  ای  ارم ؛ ياهـضرق  نک  ادا  ارم و  ياههدـعو  روآ  لمع  هب  ارم و  ّتیـصو  نک  لوبق  و  تسین ، یعازن 
یّلص لوسر  ترضح  كرابم  رس  مدرک و  رظن  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  نکب . مدرم  هب  نم  زا  دعب  نم  تلاسر 

، تخیر شکرابم  يور  رب  نم  ياههدید  زا  بآ  مدش و  باتیب  دزرلیم ، ضرم  تّدش  زا  نم  نماد  رد  هک  مدید  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هدش هرگ  نم  يولگ  رد  هیرگ  زاب  دومرف ، هداعا  ار  نخس  نآ  رگید  راب  سپ  میوگب ، ترضح  نآ  باوج  هک  متـسناوتن  تفرگ ، ندیپط  ملد 

نآ ناشنب ، ارم  دومرف : ترـضح  سپ  داب . وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  هّللا  لوسر  اـی  یلب  متفگ : یفیعـض  يادـص  هب  يراوشد  تیاـهن  اـب  دوب ،
هفیلخ یصو و  ترخآ و  ایند و  رد  نم  ردارب  یئوت  یلع  ای  تفگ : سپ  مدینابسچ ، دوخ  هنیـس  رب  ار  شکرابم  تشپ  مدیناشن و  ار  ترـضح 

« لوضفلا تاذ   » ار نآ  هک  ارم  هرز  دـنیوگیم و  نیبجلا » وذ   » ار نآ  هک  ارم  دوخ  روایب  ورب و  لالب  يا  دومرف : سپ  نم ، تّما  لها و  رد  نم 
نآ هک  رگید  همامع  دنیوگیم و  باحس »  » هک ارم  همامع  و  راقفلا » وذ   » ارم ریـشمش  دنیوگیم و  باقع »  » ار نآ  هک  ارم  تیار  دنیوگیم و 
نآ تفگ : ساّبع  دـنیوگیم ، قوشمم »  » ار نآ  هک  ارم  تسد  بوچ  ارم و  کچوک  ياصع  ارم و  هقربا  ارم و  دُرب  دـنیوگیم و  هّیمحط »  » ار
یلع ای  هک : دومرف  ترـضح  سپ  دیابرب ، ار  اههدید  هک  دوب  کیدزن  نآ  رون  دـندرک  رـضاح  ار  وا  نوچ  و  مدوب ، هدـیدن  رتشیپ  نم  ار  هقربا 
سپ دـنبب ، ترمک  رب  هقطنم  ياج  هب  نک و  لخاد  دوخ  هرز  ياههقلح  رد  ار  نیا  دّـمحم  ای  تفگ : دروآ و  نم  يارب  ار  هماـج  نیا  لـیئربج 

هک ینهاریپ  دیبلط و  دوب  هدیـشوپ  جارعم  بش  رد  هک  ینهاریپ  و  تشادـن ، هنیپ  یکی  تشاد و  هنیپ  یکی  هک  دـیبلط  ار  یبرع  لعن  تفج  ود 
دیـشوپیم و اهدـیع  رد  هک  یهالک  دیـشوپیم و  رفـس  رد  هک  یهالک  دـیبلط ، ار  دوخ  دوخهالک  هس  و  دـیبلط ، دوب  هدیـشوپ  دُـحا  زور  رد 

یکی ارم  رتسا  ود  رواـیب  لـالب ! يا  هک : دومرف  سپ   109 ص : نویعلا ، ءالج  تسـشنیم . دوخ  باحـصا  نایم  رد  دیـشوپیم و  هک  یهالک 
نآ حانج »  » و موزیح ،»  » يرگید و  حانج »  » یکی ارم  بسا  ود  و  ابهص ،»  » يرگید و  ابـضع »  » یکی ارم  هقان  ود  و  لدلد ،»  » يرگید و  ابهـش » »

و دـشیم ، راوس  نآ  رب  داتـسرفیم  یتجاح  یپ  ار  هک  ره  دنتـشادیمزاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  رب  هک  دوب 
شوگ شوگزارد  و  موزیح ، يا  ور  شیپ  تفگیم : اوه  ناـیم  رد  لـیئربج  دوب و  راوس  نآ  رب  ترـضح  دُـحا  زور  رد  هک  دوب  نآ  موزیح » »

و راد ، هاگن  ارم  تشپ  نیـشنب و  یلع  ياج  هب  دومرف : دـیبلط و  ار  ساّبع  درک ، رـضاح  ار  اـهنآ  لـالب  نوچ  دوب . روفعی »  » هک دـیبلط  ار  دوخ 
یعازن وت  اب  نم  زا  دـعب  یـسک  دـنوش و  هاوگ  همه  دنرـضاح  هک  تعاـمج  نیا  نم ، تاـیح  رد  نک  ضبق  ار  اـهنیا  زیخرب و  یلع  اـی  دومرف :

، مدرب دوخ  هناخ  هب  متفرگ و  ار  همه  متفر  تّقـشم  تیاهن  اب  سپ  تشادـن ، راتفر  یئاناوت  نم  ياپ  متـساخرب و  هک : دومرف  ترـضح  دـنکن .
رد دروآ و  نوریب  دوخ  تسرپقح  تسد  زا  ار  دوخ  رتشگنا  داتفا  نم  رب  شکرابم  رظن  نوچ  مداتسیا . ترـضح  تمدخ  هب  متـشگرب و  سپ 
رس تشاد و  هاگن  تسناوتیمن  ار  دوخ  رـس  هک  فعـض  نآ  اب  و  ناناملـسم ، ریاس  مشاه و  ینب  زا  دوب  رپ  هناخ  هک  یتقو  رد  درک  نم  تسد 

یصو نم و  ردارب  یلع  ناناملسم ! هورگ  يا  تفگ : دندینـش و  همه  هک  درک  دنلب  ادص  درکیم ، تکرح  پچ  تسار و  بناج  هب  شکرابم 
نادنزرف مشاه و  نادـنزرف  هورگ  يا  نم ، ياههدـعو  هب  دـنکیم  افو  ارم و  نید  دـنکیم  ادا  یلع  و  نم ، تّما  لها و  رد  تسا  نم  هفیلخ  و 

بناج زا  دیربم و  وا  رب  دسح  و  دیوشیم ، هارمگ  هک  دیئامنم  وا  رما  تفلاخم  دینکم و  یلع  اب  ینمشد  ناناملسم ! هورگ  يا  بلّطملا و  دبع 
ار يریپ  درم  هک : تفگ  ساـّبع  یلع ، ياـج  زا  زیخرب  ساـّبع ! يا  هک : دومرف  سپ  دـیوشیم . رفاـک  هک  دـیئامنم  تبغر  يرگید  يوس  هب  وا 

كانبـضغ ساـّبع  سپ  تفگ ، باوج  نینچ  وا  دومرف و  ار  نخـس  نیا  هبترم  هس  ترـضح  یناـشنیم ، وا  ياـج  هب  ار  یلفط  ینازیخیمرب و 
يا هک : دومرف  تفای  كانبضغ  ار  ساّبع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  تسـشن . وا  ياج  رد  ریما  ترـضح  تساخرب و 

110 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  وت  نم  بضغ  مشاب و  كانمـشخ  وت  رب  مور  نوریب  اـیند  زا  نم  هک  نکم  يراـک  ادـخ ! لوسر  ّمع  يا  ساـّبع 
يا هک : دومرف  دیباوخ  ترضح  نوچ  ناباوخب ، ارم  یلع  ای  هک : دومرف  سپ  تسشن ، دوخ  ياج  هب  تشگرب و  دینش  ار  نیا  نوچ  درب . مّنهج 

ار تلاسر  ناتـسوب  لگ  ود  نآ  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  رب  ار  ناشیا  دـندش ، رـضاح  ناشیا  نوچ  نیـسح . نسح و  ارم  دـنزرف  ود  روایب  لالب 
ار ناشیا  هک  متفر  کیدزن  دنوش ، ترـضح  نآ  هودنا  يدایز  ثعاب  ناشیا  هک  مدیـسرت  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دیـسوبیم ،

نم تاـقالم  زا  ار  دوخ  هشوت  ناـشیا  دـنیوبب ، ارم  ناـشیا  میوـبب و  ار  ناـشیا  نم  هک  ار  ناـشیا  راذـگب  یلع  اـی  دوـمرف : ترـضح  منک ، رود 
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ادخ سپ  دیـسر ، دهاوخ  ناشیا  هب  میظع  ياهتبیـصم  گرزب و  ياههّیلب  نم  زا  دـعب  هک  مریگب  ناشیا  ياقل  زا  ار  دوخ  هشوت  نم  و  دـنریگب ،
یلع ینعی  نانمؤم  هتسیاش  هب  مراپسیم و  وت  هب  ار  ناشیا  ادنوادخ  دناسر ، ناشیا  رب  متـس  روج و  دناسرتب و  ار  ناشیا  هک  یـسک  دنک  تنعل 

وا و رسپ  لضف  ساّبع و  دنتفر ، نوریب  درک ، صّخرم  ار  مدرم  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیـش  «. 1  » مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب 
ینب ام  رد  تفالخ  رما  نیا  رگا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ساـّبع  سپ  دـندنام ، وا  دزن  ترـضح  نآ  صوصخم  تیب  لـها  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع 

بـصغ ام  زا  ار  تفالخ  درک و  دـنهاوخ  متـس  ام  رب  هک  ینادیم  رگا  و  میوش ، داش  هک  هد  تراـشب  ار  اـم  سپ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  مشاـه 
بلاغ امـش  رب  درک و  دـنهاوخ  فیعـض  نم  زا  دـعب  ار  امـش  هک : دومرف  ترـضح  نکب ؛ ار  ام  شرافـس  دوخ  هباحـص  هب  سپ  درک  دـنهاوخ 

رد زور  بش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ضرم ، نآ  رد  دندش . دیماان  ترـضح  نآ  تایح  زا  و  دـندش ، نایرگ  تیب  لها  همه  سپ  دـش ؛ دـنهاوخ 
یسوط و خیش  دیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا  «. 2  » يرورـض تجاح  يارب  رگم  دومنیمن  تقرافم  بانج  نآ  زا  و  دندوب ، ادخ  لوسر  تمدـخ 

ماما نینمؤملا و  ریما  ترضح  زا  ًارتاوتم  دوخ  ياهدنس  هب  دناهدرک  تیاور  نارگید  هّللا و  همحر  بوشآ  رهش  نبا  یسربط و  خیـش  رافص و 
هیلع نینمؤملا  ریما  بانج  ترضح ، نآ  رخآ  ضرم  رد  هک  ناشیا  ریغ  هشیاع و  هملس و  ّما  مالّـسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم 

هب هشیاع  سپ  ارم ، ردارب  ارم و  تسود  ارم و  رای  نم  يارب  زا  دیناوخب  هک : دومرف  ترضح  دوب ، هتفر  نوریب  يرورـض  تجاح  يارب  مالّـسلا 
رب ترضح  رظن  دندش و  رضاح  ناشیا  نوچ  دندیبلط ، ار  ناشیا  داتـسرف ، رمع  دزن  هب  هصفح   111 ص : نویعلا ، ءالج  داتسرف و  رکب  وبأ  دزن 

درک و رود  ار  هماج  زاب  دنتشگرب ، ناشیا  نوچ  دینادرگ - ناشیا  زا  ور  رگید  یتیاور  هب  دیناشوپ - هماج  هب  ار  دوخ  يور  رـس و  داتفا  ناشیا 
ترـضح دندش ، رـضاح  نوچ  دندیبلط ، ار  دوخ  ياهردپ  هنوعلم  ود  نآ  زاب  ارم ؛ ردارب  نم و  بیبح  نم و  لیلخ  نم  يارب  زا  دیبلطب  دومرف :

اهیلع همطاف  ترـضح  سپ  دـهاوخیم . ار  یلع  دـهاوخیمن  ار  ام  هک : دـنتفگ  ناشیا  دـیناشوپ ، ناشیا  زا  ور  ای  دـینادرگ  ناـشیا  زا  ور  زاـب 
رب ار  كرابم  ناهد  دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب  ار  وا  ترضح  دش  رضاح  ریما  ترضح  نوچ  درک ، بلط  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالّـسلا 

تفگ زار  ترضح  نآ  اب  رایـسب  نامز  و  تخیریم ، رگیدکی  يور  رب  ناشیا  قرع  دیـشک و  وا  يور  رب  ار  دوخ  هماج  تشاذگ و  وا  شوگ 
مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  نوچ  دندوب . هداتـسیا  رد  نوریب  رد  زین  رمع  رکب و  ابا  و  دندوب ، هدش  عمج  ترـضح  نآ  هناخ  تشپ  رد  مدرم  و 

نم میلعت  ملع  زا  باب  رازه  دومرف : تفگیم ؟ وت  اب  ربمغیپ  هک  دوب  زارد  زار  هچ  نیا  دندیـسرپ : هباحـص  ریاس  نوعلم و  ود  نآ  دمآ ، نوریب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناخ  زیلهد  رد  مالّسلا  هیلع  رضخ  رگید ، تیاور  هب  و  «. 1  » دوشیم حوتفم  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومن 
هب ملع  زا  عون  رازه  یلب  تفگ : تفگ ؟ يزار  وت  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  دیسرپ : دید و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلـس  و 

تـسیچ دیـسرپ : یلب ، تفگ : يدومن ؟ طبـض  یتسناد و  ار  همه  ایآ  دیـسرپ : ددرگیم ، حوتفم  رگید  عون  رازه  عون  ره  زا  هک  تخومآ  نم 
«2  » ًةَرِْـصبُم ِراهَّنلا  َۀَیآ  اْنلَعَج  َو  ِْلیَّللا  َۀَـیآ  انْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو  دـیامرفیم : یلاعت  قح  دومرف : تسه ؟ هام  رد  هک  یفلک  نآ 

ادخ لوسر  دش ، رضاح  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نوچ  هک : تسا  نینچ  هشیاع  تیاور  رد  «. 3  » یلع ای  ياهتفرگ  دای  تسرد  تفگ : رضخ 
ءالج ندـب  زا  شـسّدقم  حور  ات  تفگیم ، زار  وا  اـب  ار و  وا  تفرگ  رب  رد  درب و  دوخ  فاـحل  ناـیم  رد  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندب  يور  رب  شتـسد  و  درک ، تقرافم  شرّهطم   112 ص : نویعلا ،
ای تفگ : دیبلط و  ارم  دش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

، تسادخ تسود  نم  تسود  تسا و  نم  تسود  وت  تسود  نم ، تامم  تایح و  رد  نم  تّما  لها و  رب  نم  هفیلخ  نم و  یصو  یئوت  یلع 
تلاسر راکنا  هک  تسا  نانچ  نم  زا  دعب  تسا  وت  تماما  رکنم  هک  ره  یلع  ای  تسادخ ، نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد  و 

یباـب ره  زا  هک  دوشگ  نم  رب  ملع  زا  باـب  رازه  دـیبلط  کـیدزن  ارم  سپ  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  اریز  نم  تاـیح  رد  دـشاب  هدرک  نم 
نم میلعت  تمایق  زور  ات  دوب  دـهاوخ  هدوب و  هچنآ  زا  مارح و  لالح و  زا  باب  رازه  دومرف : رگید  یتیاور  هب  «. 2  » دوشیم حوتفم  باب  رازه 
دیاب مدرم  نایم  رد  هک  یّقح  ياهمکح  و  ار ، مدرم  ياهالب  اهگرم و  متسناد  هکنآ  ات  دیدرگ ، حوتفم  نم  رب  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومن 

ضرم رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  راّفـص  «. 3  » دومن
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یهن رما و  ار  مدرم  هبطخ  نآ  رد  و  مدرم ، يارب  دناوخ  هبطخ  سپ  دوب ، هدیشوپ  یهایس  نهاریپ  دومن و  ءادا  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن  دوخ 
نودب هک  روآ  اجب  ادخ  تعاط  نک و  لمع  همطاف ! يا  دومرف : مدرم  هیبنت  يارب  سپ  دروآ ، ناشیا  دای  هب  ار  ترخآ  دومرف و  هظعوم  درک و 

نانز و  دـندیدرگ ، رورـسم  ترـضح  نآ  ندـید  هب  و  دندینـش ، ار  ترـضح  هبطخ  مدرم  نوچ  دیـشخب . مناوتیمن  وت  هب  ياهدـیاف  نم  لمع 
رد سپ  دندیـشک ، دوخ  ياههدید  رد  همرـس  دندرک و  هناش  ار  دوخ  ياهوسیگ  تسا و  هتفای  افـش  ترـضح  نآ  هک  دندش  داش  ادخ  لوسر 

یّلص ادخ  لوسر  هکنآ  دوب  تقو  هچ  رد  سپ  هک : دیسرپ  يوار  دومن . تقرافم  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زور  نامه 
دوب زور  نیا  زا  شیپ  نآ  هک : دومرف  ترـضح  دومن ؟ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  میلعت  ملع  زا  باـب  رازه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

مالّسلا و هیلع  بلاط  یبأ   113 ص : نویعلا ، ءالج  نب  یلع  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  هللا  دبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  و  «. 4»
و دومن ، تقرافم  ایند  زا  ضرم  نآ  رد  هک  یـضرم  رد  دـندش  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  ساّبع  نب  لضف  ساّبع و 
: دنتفگ دنیرگیم ؟ ارچ  دومرف : ترـضح  دـنیرگیم ، وت  رب  همه  دـناهدش و  رـضاح  دجـسم  رد  راصنا  نانز  نادرم و  هّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ :

هدیچیپ دوخ  رب  يرداچ  دمآ و  نوریب  سپ  دـیریگب ، ارم  تسد  دومرف : ترـضح  یئامن ، تقرافم  ناشیا  زا  ضرم  نیا  رد  وت  هک  دنـسرتیم 
دینکیم راکنا  هچ  ساّنلا  اهّیا  دعب  اّما  دومرف : درک و  ادا  ار  یلاعت  قح  يانث  دـمح و  تسـشن و  ربنم  رب  سپ  دوب ، هتـسب  رـس  رب  هباصع  دوب و 
يربمغیپ هشیمه  نم  زا  شیپ  رگا  متفگ ، امـش  هب  ار  امـش  گرم  ربخ  و  مداد ، امـش  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  رّرکم  نم  ار ، دوخ  ربـمغیپ  ندرم 
مراذگیم يزیچ  امـش  نایم  رد  دوخ و  راگدرورپ  يوس  هب  موریم  نم  هک  دینادب  مدنامیم ، امـش  نایم  رد  هشیمه  مه  نم  دنامیم  ایند  رد 

، دینکیم توالت  ماش  حبـص و  ره  رد  تسامـش ، نایم  رد  هک  تسادخ  باتک  نآ  دیوشیمن ، هارمگ  زگره  دیوش  کّسمتم  نآ  هب  رگا  هک 
هب تسا ، هدومرف  رما  ار  امش  ادخ  هچنانچ  دیـشاب  ناردارب  مه و  اب  دینکم  ینمـشد  رگیدکی و  رب  دیربم  دسح  ایند و  رد  دیئامنم  تبغر  سپ 

راصنا هب  ار  امش  منکیم  ّتیصو  سپ  ناشیا . هب  منکیم  ّتیصو  ار  امش  و  مراذگیم ، امـش  نایم  رد  ار  دوخ  ترتع  تیب و  لها  هک  قیقحت 
دوخ و ياههناخ  رد  امش  يارب  دنداد  هعسوت  نانمؤم ، ادخ و  لوسر  دزن  ادخ و  دزن  ار  ناشیا  ياهیعـس  ار و  ناشیا  ياهقح  دیتسناد  هک  اریز 
رد دوش  يرما  یلاو  هک  یسک  دندوب ، جاتحم  دوخ  هک  دنچ  ره  دوخ  رب  ار  امش  دندرک  رایتخا  دندیشخب و  امـش  هب  ار  دوخ  ياههویم  فصن 
ات تسـشن ، ربنم  رب  ترـضح  هک  دوب  یـسلجم  رخآ  نیا  دـیامن . وفع  ناشیا  رادرکدـب  زا  و  دزاونب ، ار  راصنا  راکوکین  دـیاب  ناناملـسم  نایم 

نوچ هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  «. 1  » درک تاـقالم  ار  یلاـعت  قح  هکنآ 
هک یهاوخیم  ایآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  لیئربج  دش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه 
زاب ماهدروآ ، لمع  هب  یهلا  تلاسر  غیلبت  زا  دوب  نم  رب  هچنآ  مهاوخیمن  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  يدرگرب ؟ اـیند  هب 

ءایبنا و تقفاوم  ینعی  مهاوخیم ، ار  یلعا  قیفر  هکلب  هن  دومرف :  114 ص : نویعلا ، ءالج  يدرگرب ؟ ایند  هب  یهاوخیمن  ایآ  تفگ : لیئربج 
، تسین نم  زا  دعب  يربمغیپ  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : درک و  هظعوم  ار  مدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  سپ  ادخ . ناتـسود  ءایـصوا و 

شتآ رد  وا  تعدب  وا و  ياوعد  دنک ، نم  نید  رد  یتعدب  ای  دنک  يربمغیپ  ياوعد  نم  زا  دعب  هک  ره  سپ  تسین ، نم  ّتنس  زا  دعب  یتّنس  و 
دیرادب هدنز  ار و  صاصق  دینک  ایحا  ساّنلا ! اهّیا  تسا ، شتآ  رد  دـنک  وا  يوریپ  هک  ره  دیـشکب و  ار  وا  دـنک  یئاوعد  نینچ  هک  ره  تسا ،

دناوخ ار  هیآ  نیا  سپ  دیدرگ ، ملاس  ترخآ  ایند و  باذع  زا  ات  ار  نید  نایاوشیپ  دینک  دایقنا  دیشاب و  ناملسم  دیوشم و  هدنکارپ  ار و  قح 
لوسر هک  ياهبطخ  رخآ  هک : هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  « 2 « » 1  » ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُسُر  َو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک 

رب هدرک  هیکت  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  دـناوخ و  دوـخ  رخآ  ضرم  رد  هک  دوـب  ياهبطخ  دـناوخ  اـم  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ 
مراذگیم امش  نایم  رد  هک  یتسرد  هب  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : تسشن و  ربنم  رب  سپ  دوخ ، هدرک  دازآ  هنومیم  رب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 

بـضغ رد  ترـضح  سپ  دنمادک ؟ یتفگ  هک  ار  زیچ  ود  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  يدرم  سپ  دـش ، تکاس  و  گرزب ، زیچ  ود 
مسفن يرامیب ، فعض و  زا  نکیل  منکب و  نآ  ریسفت  متـساوخیم  هکنآ  رگم  ار  نآ  متفگن  نم  دومرف : و  دش ، خرـس  شکرابم  گنر  ات  دش 

کی تسادخ و  تسد  هب  شفرط  کی  نیمز و  رب  نامسآ  زا  هتخیوآ  تسا  ینامـسیر  هک  تسا  نآرق  اهنآ  زا  یکی  دومرف : سپ  دش ، گنت 
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هک منادیم  میوـگیم و  امـش  هب  ار  نخـس  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف : سپ  دـننم ، تیب  لـها  يرگید  و  تسامـش ، تسد  هـب  شفرط 
ادخ هب  دومرف : سپ  مراد . امـش  رثکا  زا  هدایز  ناشیا  زا  دیما  دـناهدماین ، ایند  هب  دنکرـش و  لها  ياهتـشپ  رد  زونه  هک  دنتـسه  دـنچ  ینادرم 

ضوح رد  هکنآ  ات  تماـیق  زور  رد  يرون  وا  هب  دـنکیم  اـطع  یلاـعت  قح  هکنآ  رگم  ياهدـنب  ارم  تیب  لـها  درادیمن  تسود  هک  دـنگوس 
زور رد  دـنادرگیم  بوجحم  وا  زا  ار  دوخ  تمحر  یلاـعت  قح  هکنآ  رگم  ياهدـنب  ار  ناـشیا  درادیمن  نمـشد  و  دوش ، دراو  نم  رب  رثوـک 

قیدصت ترضح  مدرک ، ضرع   115 ص : نویعلا ، ءالج  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تمدـخ  هب  ار  ثیدـح  نیا  نم  تفگ : يوار  تمایق .
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  تفگ : هنع  هّللا  یضر  یسراف  ناملس  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 1  » دومرف نآ 

، مدیسرپ ترضح  نآ  لاوحا  زا  متسشن و  وا  تمدخ  رد  دومن ، تلحر  سدق  ملاع  هب  ضرم  نآ  رد  هک  یـضرم  رد  متفر  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هک مدید  هاگان  متسشن  نوچ  تسا . روما  نیرتهب  نآ  هک  يرما  رب  يوش  هاوگ  هک  ناملـس  يا  نیـشنب  دومرف : میآ  نوریب  هک  متـساخرب  نوچ 

لخاد زین  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندمآ و  رد  هناخ  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  دنچ  يدرم  ترـضح و  نآ  تیب  لها  زا  دنچ  يدرم 
ترضح نوچ  تخیر . ورف  شکرابم  يور  رب  شاهدید  بآ  دش و  هرگ  شیولگ  رد  هیرگ  درک  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  فعـض  نوچ  دش ،
ترـضح دـنایرگن ، ار  وت  هدـید  زگره  دـنادرگ و  نشور  ار  وت  هدـید  ادـخ  ینکیم ، هیرگ  ارچ  رتخد  يا  دومرف : دومن  هدـهاشم  ار  وا  لاح 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  منکیم ؟ هدهاشم  لاح  نیا  هب  ار  وت  هکنآ  لاح  میرگن و  نوچ  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
ایآ دـندوب ، ناربمغیپ  ياهنز  هک  وت  ناردام  دـندوب و  ربمغیپ  هک  وت  ناردـپ  دـندرک  ربص  هچنانچ  نک  ربص  ادـخ و  رب  نک  لّکوت  همطاف ! يا 

ار وت  ردپ  قلخ  عیمج  زا  یلاعت  قح  هک  ینادیمن  رگم  دومرف : راوگرزب ، ردپ  يا  یلب  تفگ : همطاف ؟ يا  ار  وت  مهد  تراشب  هک  یهاوخیم 
ار وت  هک  ارم  درک  رما  و  درک ، رایتخا  ار  یلع  وا  زا  دعب  سپ  دـینادرگ ، ثوعبم  قلخ  هّفاک  رب  دـیناسر ، يربمغیپ  هبترم  هب  ار  وا  درک و  رایتخا 

رتمیظع سک  همه  ّقح  زا  ناناملـسم  رب  یلع  ّقح  همطاف ! يا  مدـینادرگ . دوخ  ّیـصو  ریزو و  راگدرورپ  رما  هب  ار  وا  و  میامن ، جـیوزت  وا  هب 
زا وا  ردق  تلزنم  ردق و  نازیم  رد  و  رتناوارف ، همه  زا  وا  ملح  و  رتشیب ، همه  زا  وا  ملع  و  تسا ، رتمیدق  همه  زا  وا  مالـسا  و  ناشیا ، رب  تسا 

؟ همطاف يا  ار  وت  مدرک  داش  ایآ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، داش  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  سپ  تسا . رتنارگ  همه 
هک یتسرد  هب  دومرف : ادخ ، ربمغیپ  يا  یلب  تفگ : تّمع ؟ رـسپ  رهوش و  تلیـضف  رد  میوگب  هدایز  یهاوخیم  دومرف : ردپ ، يا  یلب  تفگ :

ردام هجیدخ  سک  همه  زا  شیپ  وا  زا  دعب  و  تّما ، نیا  زا  لوسر   116 ص : نویعلا ، ءالج  ادخ و  هب  دروآ  نامیا  هک  تسا  یسک  لّوا  یلع 
ردپ نم و  هدـیزگرب  نم و  ردارب  یلع  هک  یتسرد  هب  همطاف ! يا  دوب . یلع  نم  يربمغیپ  رب  درک  نم  يرای  هک  یـسک  لّوا  و  دروآ ، نامیا  وت 

وا زا  دعب  ار  يدحا  تسا و  هدادن  وا  زا  شیپ  ار  يدـحا  هک  تسا  هدرک  اطع  وکین  ياهتلـصخ  دـنچ  ار  یلع  یلاعت  قح  تسا ، نم  نادـنزرف 
داـش لّوا  ارم  ردـپ ! يا  تفگ : همطاـف  ددرگیم . قـحلم  یلاـعت  قـح  هب  يدوز  نیا  رد  وـت  ردـپ  هـک  نادـب  نـک و  ربـص  سپ  داد ، دـهاوخن 

هب ایند  یفاص  تسا و  هتخیمآ  وا  هودـنا  هب  وا  يداش  اـیند ، روما  تسا  نینچ  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  يدومن ، نیگمغ  رخآ  يدـینادرگ و 
ار ناشیا  دـیرفآ و  ار  قیالخ  یلاعت  قح  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  یلب  تفگ : وت ؟ يارب  منک  هداـیز  یهاوخیم  اـیآ  تسا ، طولخم  شترودـک 
ارم و دینادرگ ، اههلیبق  ار  تمسق  ود  ره  نآ  و  دنانیمیلا ، باحصا  ناشیا  هک  داد  رارق  رتوکین  تمسق  رد  ار  یلع  ارم و  و  دومن ، تمسق  ود 
ار اـههلیبق  نآ  سپ  « 1  » ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاـْنلَعَج  َو  دومرف  هچناـنچ  داد  رارق  اـههلیبق  نیرتهب  ار  یلع 
َو ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  دومرف : هچنانچ  داد  رارق  اهدابآ  هناخ  نیرتهب  رد  ار  یلع  نم و  دـینادرگ ، اهدابآ  هناـخ 

نم سپ  ناشیا ، زا  ار  وت  نیـسح و  نسح و  یلع و  درک  راـیتخا  و  نم ، تیب  لـها  زا  ارم  درک  راـیتخا  یلاـعت  قح  سپ  «. 2  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 
وت هّیرذ  زا  و  دنتشهب ، لها  ناناوج  نیرتهب  نیسح  نسح و  ینایملاع و  نانز  نیرتهب  وت  تسا و  برع  نیرتهب  یلع  ممدآ و  نادنزرف  نیرتهب 

تارف «. 3  » دشاب هدش  متـس  روج و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  تلادع  زا  دنکیم  رپ  ار  نیمز  وا  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  تسا 
اب دوخ  رخآ  ضرم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  يراـصنا  رباـج  زا  ربتعم  دنـس  هب  میهاربا  نبا 

نسح ماما  همطاف  بلطب ؛ ار  دوخ  رهوش  تسرفب و   117 ص : نویعلا ، ءالج  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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هک دینـش  دش  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  دبلطیم ؛ ار  وت  نم  ّدج  وگب : دوخ  ردپ  دزن  هب  ورب  تفگ : ار  مالّـسلا  هیلع 
وت رب  یتّدش  رگید  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ردپ . يا  وت  رازآ  ملا و  تّدش  يارب  هودنا  ملا و  یهز  دیوگیم : همطاف 

نکیل و  تفگ ، دیابیمن  هالیو  او  دیـشارخ و  دیابیمن  ور  دیرد و  دیابیمن  نابیرگ  ربمغیپ  يارب  هک  همطاف  يا  نادـب  تسین ، زورما  زا  دـعب 
بضغ بجوم  هک  يزیچ  میوگیمن  دیآیم ، درد  هب  لد  دنیرگیم و  نامـشچ  هک : تفگ  دوخ  دنزرف  میهاربا  تافو  رد  وت  ردپ  هچنآ  وگب 

، ایب کیدزن  یلع  ای  دومرف : سپ  دوش . ربمغیپ  هک  تسیابیم  دنامیم  هدنز  میهاربا  رگا  میکانهودنا . وت  رب  ام  میهاربا ! يا  دـشاب ، راگدرورپ 
دنونـشب ار  ترـضح  نخـس  هک  دـنداد  شوگ  هصفح  هشیاع و  نوچ  رادـب . نم  ناهد  کـیدزن  ار  دوخ  شوگ  دومرف : تفر  کـیدزن  نوچ 

تـسا هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  ياهدینـش  نم ! ردارب  يا  دومرف : سپ  دنونـشن ، هک  امن  دودسم  ار  ناشیا  ياهـشوگ  ادنوادخ ! دومرف :
، دناهدرک هتـسیاش  لامعا  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب  ینعی : « 1  » ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

نم هاگهدعو  و  دناوت ، ناروای  نایعیش و  ناشیا  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  ماهدینش  یلب  تفگ : مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنقلخ ؟ نیرتهب  ناشیا 
یلاعت قح  رب  ار  ناشیا  لاـمعا  دنـشاب و  هداـتفا  رد  وناز  ود  هب  اـهتّما  همه  هک  یماـگنه  رد  تسا  رثوک  ضوح  دزن  تماـیق  زور  رد  ناـشیا  و 

! یلع ای  دیـشاب . باریـس  ریـس و  هک  یتلاح  رد  ینارون  ياهاپ  تسد و  اهور و  اب  دیئایب  ار  وت  نایعیـش  وت و  دناوخب  ادخ  سپ  دنیامن ، ضرع 
ْمُه َِکئلوُأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  ياهدینش 

تمایق زور  رد  دـنوشیم  ثوعبم  دـناوت ، نایعیـش  نانمـشد  ناشیا و  عاـبتا  هّیما و  ینب  نادوهی و  ناـشیا  دومرف : یلب ، تفگ : 2 ؟»  » ِۀَّیِرَْبلا ُّرَش 
زا سیق  نب  میلس  باتک  رد  ثیدح  نیمه   118 ص : نویعلا ، ءالج  «. 3  » دیدش باذع  بعت و  تواقش و  هایس و  ياهور  اب  هنشت  هنـسرگ و 

تسا يورم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  رایهام  نب  ساّبعلا  نب  دّمحم  ریسفت  رد  و  «. 1  » تسا لوقنم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 2»

ار دوخ  يوسیگ  شارخم و  نم  يارب  ار  دوخ  يور  مریمب  نوچ  همطاـف ! يا  تفگ : مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  دوـخ  تاـفو  ماـگنه 
نوچ هک : تسا  هدرک  تیاور  یفطـصملا » ةراشب   » باتک رد  «. 3  » بلطم ار  نارگهحون  نکم و  هحون  نم  رب  وگم و  ـالیو  او  نکم ، ناـشیرپ 

هب تشادرب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دومن ، تقرافم  ایند  زا  هک  يرامیب  رد  دش  روجنر  ادخ  لوسر 
كرابم هنیس  هب  ار  دوخ  هنیس  و  داتفا ، ترـضح  نآ  يور  رب  دش و  باتیب  دومن  هدهاشم  لاح  نآ  اب  ار  ردپ  نوچ  دمآ ، بانج  نآ  تمدخ 

هدید زا  بآ  تساخرب و  همطاف  سپ  شاب ؛ روبـص  نکم و  هیرگ  همطاف  يا  دومرف : ترـضح  سپ  تسیرگ ، رایـسب  دینابـسچ ، ترـضح  نآ 
وت و هب  مراپسیم  ار  اهنآ  دننم و  تیب  لها  ناشیا  ادنوادخ ! تفگ : تبون  هس  دش ، يراج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  كرابم 

کیدزن سدق  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  «. 4  » ینمؤم ره  هب 
نم ناج  نوچ  تسا ، هدیسر  نایملاع  دنوادخ  رما  هک  راذگب  دوخ  نماد  رد  ار  مرـس  یلع ! ای  هک : تفگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش ،
نم رب  وت  لّوا  وش ، نم  زیهجت  هّجوتم  نادرگب و  هلبق  يوس  هب  ارم  يور  سپ  شکب ، دوخ  يور  هب  ریگب و  دوـخ  تسد  هب  ار  نآ  دـیآ  نوریب 

رورس نآ  كرابم  رس  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  وجب . يرای  یلاعت  قح  زا  روما  نیا  عیمج  رد  يراپـس ، مربق  هب  ات  وشم  ادج  نم  زا  نک و  زامن 
دناوخ يرعـش  درکیم ، هبدن  تسیرگیم و  هدومن  ترـضح  نآ  لاثمیب  لامج  هب  رظن  همطاف  سپ  دـش ، شوهیب  ترـضح  داهن  نماد  هب  ار 

، نویعلا ءالج  تسا . نانزهویب  هانپ  نامیتی و  سردایرف  و  دننکیم ، ناراب  بلط  وا  يور  تکرب  هب  هک  یئور  دیفس  تسا : نیا  شنومضم  هک 
يا تفگ : یفیعض  زاوآ  هب  دوشگ و  ار  دوخ  هدید  دینـش ، ار  همطاف  يادص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ   119 ص :
َِلُتق َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هک  وگب  نکیل  وگم و  ار  نیا  تسا ، بلاـط  وبا  وت  ّمع  نخـس  نیا  رتخد !
نوچ دش . داش  وا  تفگ ، وا  شوگ  رد  يزار  دیبلط و  دوخ  کیدزن  هب  ار  وا  ترـضح  تسیرگ ، رایـسب  همطاف  نوچ  « . ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا 
يور رب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  سپ  دوب ، ترـضح  نآ  يور  ریز  رد  شتـسد  ریما  ترـضح  درک ، تقرافم  ترـضح  نآ  سّدـقم  حور 

دوب زار  هچ  نآ  دندیسرپ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  زا  سپ  دیـشک ، شتمارک  اب  تماق  رب  هماج  دیناشوپ و  ار  شنیبقح  ياههدید  دیـشک و  دوخ 
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نیکـست وت  بارطـضا  قلق و  و  دش ، لّدبم  يداش  هب  وت  هودـنا  تفگ  وت  شوگ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک 
مهاوخ نم  دش  دـهاوخ  قحلم  وا  هب  وا  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  هک  داد  ربخ  ارم  مراوگرزب  ردـپ  هک : دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تفای ؟

تّدم هک  متسناد  هک  اریز  تفای  نیکـست  نم  نزح  هودنا و  تّدش  ببـس  نیا  هب  و  تشاد ، دهاوخن  يدادتما  وا  دعب  نم  تایح  تّدم  دوب و 
«. 2  » دوب دهاوخن  رایسب  ترضح  نآ  نم و  تقرافم 

و تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ءایبنا  دّیس  تافو  ینعی  یمظع  هعقاو  يربک و  تبیصم  عوقو  تّیفیک  نایب  رد  مجنپ  لصف 
تسا هتسویپ  عوقو  هب  نآ  زا  دعب  نآ و  نراقم  هک  یعیاقو  و  ترضح ، نآ  رب  زامن  نفد و  نیفکت و  لیسغت و  تّیفیک 

هعیش ياملع  رثکا  و  تسا ، هدوب  هبنشود  زور  رد  اقب  ملاع  هب  ایبنا  دّیـس  لاحترا  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  هّماع  هّصاخ و  ياملع  رثکا  هک  نادب 
دّمحم و  دناهتفگ ، لّوألا  عیبر  هام  مهدزاود  زور  هّماع  ياملع  رثکا  و  تسا ، هدوب  رفص  هام  متـشه  تسیب و  زور  نآ  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار 

و عیبر ، هام  مّود  هّماع  ياـملع  زا  یـضعب  تسا . رهـشأ  حـصأ و  لّوا  لوق  و  تسا ، هدـش  لـئاق  لوق  نیا  هب  اـم  ياـملع  زا  ینیلک  بوقعی  نب 
تقو نآ  رد  هک  تسین  یفالخ  و  دناهتفگ ، زین  متشه  یضعب  و  عیبر ، هام  مهد  یضعب  و  عیبر ، هام  مهدجیه  یـضعب  و  عیبر ، هام  لّوا  یـضعب 

هیلع رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  و  دوب . ترجه  مهد  لاس  و  دوب ، هتشذگ  لاس  هس  تصش و  ترـضح  نآ  فیرـش  ّنس  زا 
لاس هس  تصش و  ترضح  نآ  فیرش  رمع  زا  دومن و  تلحر  اقب  ملاع  هب  ترجه  مهد  لاس  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

دومن ترجه  هنیدم  هب  نوچ  دنام ، هّکم  رد  رگید  لاس  هدزیـس  نآ  زا  دعب  دـش ، لزان  وا  رب  یحو  ات  دـنام  هّکم  رد  لاس  لهچ  دوب ، هتـشذگ 
هام مّود  هبنـشود  زور  رد  ترـضح  نآ  تافو  و  دنام ، هنیدـم  رد  ترجه  زا  دـعب  لاس  هد  دوب و  هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هس  هاجنپ و 
رب لومحم  دیاش  تسا ، هدشن  لئاق  هعیش  ياملع  زا  یـسک  لوق  نیا  هب  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 1  » دش عقاو   121 ص : نویعلا ، ءالج  لّوالا  عیبر 

راهچ لاس و  ود  دوخ  ردپ  اب  دوب ، لاس  هس  تصـش و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک : تسا  هدروآ  هّمغلا  فشک  رد  ًاضیا  دـشاب . هدوب  هّیقت 
وا تیامح  تلافک و  بلاط  وبا  وا  ّمع  وا  زا  دـعب  و  دوب ، هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاس  تشه  تفای  تاـفو  ّبلطملا  دـبع  نوچ  دـنام ، هاـم 

تمحر هب  شردام  تشذـگ  شفیرـش  رمع  زا  لاس  شـش  نوچ  دوب ، ههامتفه  دوخ  ردـپ  تافو  تقو  رد  هک : دـناهتفگ  یـضعب  دومنیم .
تسیب و هام و  تشه  لاس و  شـش  لـهچ و  ترـضح  نآ  رمع  زا  دومن  تلحر  ّتنج  ضاـیر  هب  بلاـط  وبا  وا  ّمع  نوچ  دـش ، لـصاو  یهلا 
و دنتفگ . نزح  ماع  ار  لاس  نآ  ببـس  نیا  هب  سپ  دومن ، تلحر  ایند  زا  هجیدخ  ترـضح  زور  هس  هب  وا  زا  دـعب  و  دوب ، هتـشذگ  زور  راهچ 

دومن ترجه  هنیدم  يوس  هب  نآ  زا  دعب  دوب ، ناهنپ  راغ  رد  زور  شش  ای  زور  هس  سپ  دنام ، هّکم  رد  لاس  هدزیس  تثعب  زا  دعب  ترضح  نآ 
قلاخ تمحر  هب  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  رد  سپ  دنام ، هنیدم  رد  لاس  هد  و  دش ، هنیدم  لخاد  لّوالا  عیبر  هام  مهدزای  هبنـشود  زور  رد  و 

تمدـخ هب  نایفـس  وـبا  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  يدـنوار  بطق  «. 2  » ترجه مهد  لاس  رد  دـیدرگ  زیاف  ردـق  اـضق و 
زا مهد  ربخ  نم  یهاوخیم  رگا  هک : دومرف  ترضح  منکب ، یلاؤس  وت  زا  مهاوخیم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح 

: تفگ دوب ؟ دهاوخ  ردقچ  نم  رمع  هک  ینک  لاؤس  نم  زا  هک  ياهدـمآ  هک : دومرف  ترـضح  یلب ، تفگ : یئوگب ؟ هکنآ  زا  شیپ  وت  لاؤس 
وت هک  مهدیم  یهاوـگ  تفگ : نایفـس  وـبا  درک ، مهاوـخ  یناگدـنز  لاـس  هـس  تصـش و  نـم  هـک : دوـمرف  ترـضح  هـّللا ، لوـسر  اـی  یلب 

ماما ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 3  » لد هب  هن  یئوگیم  نابز  هب  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یئوگتسار ،
ادخ لوسر  زور  نیا  رد  هک  هبنشود  زور  رد  نکم  رفس  ریگم و  هزور  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 

ثیداحا مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  زا  نومـضم  نیا  رب  و  «. 1  » دومن تلحر   122 ص : نویعلا ، ءـالج  اـیند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ترـضح نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  یـسوط و  خیـش  تسا . هدـش  لوقنم  رایـسب 

هدیـسرن و یتبیـصم  نینچ  مدرم  هب  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تبیـصم  روآدای  هب  دـسرب  وت  هب  یتبیـصم  نوچ  دومرف :
هک ره  هب  یلع  ای  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » زگره دیسر  دهاوخن 
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يارب لـیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  «. 3  » تساهتبیـصم نیرتمیظع  نآ  هک  دنک  دای  ارم  تبیـصم  دسرب  یتبیـصم 
يواسم تمـسق  هس  ار  نآ  ترـضح  سپ  دروآ ، طونح  يارب  تشهب  روفاک  زا  مهرد  لـهچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

دنس هب  یسوط  خیش  «. 4  » مالّسلا مهیلع  همطاف  هب  ار  یکی  داد و  یلع  هب  ار  تمـسق  کی  تشاد و  هاگن  دوخ  يارب  ار  تمـسق  کی  و  درک ،
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  متفر  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم 

رد ادـخ  لوسر  و  ار ، یـسک  مدوب  هدـیدن  رتورشوخ  وا  زا  هک  تسا  یـسک  نماد  رد  ترـضح  نآ  رـس  هک  مدـید  دوب ، رامیب  هک  یتقو  رد 
نآ متفر  کیدزن  نم  نوچ  نم ، زا  وا  هب  يرتراوازـس  وت  هک  ریگب  ار  دوخ  ّمع  رـسپ  رـس  ایب  تفگ : درم  نآ  مدـش  لـخاد  نوچ  دوب ، باوخ 
هک يدرم  نآ  تفر  اجک  هک : دومرف  دش و  رادیب  ترضح  متسشن ، یتعاس  نوچ  تشاذگ . نم  نماد  رد  ار  رورـس  نآ  رـس  تساخرب و  درم 
هن متفگ : یتخانش ؟ ار  درم  نآ  هک : دومرف  ترضح  مدرک ، ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  هتـشذگ  هچنآ  نم  دوب ؟ وا  نماد  رد  نم  رس 
دـش کبـس  نم  درد  هکنآ  اـت  تفگیم  نخـس  نم  اـب  دوب  میظع  نم  رازآ  نوچ  دوب ، لـیئربج  وا  هک : دومرف  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
یّلص لوسر  ترضح  زا  تفگ : هک  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا  «. 5  » متفر باوخ  هب  مدیدرگ و  وا  نخس  لوغشم 

ار يربمغیپ  ره  دومرف : ترـضح  یبای ؟ تافو  نوچ  داد  دـهاوخ  لسغ  ار  وت  هک  مدیـسرپ :  123 ص : نویعلا ، ءـالج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
یناگدنز وت  زا  دعب  لاس  دنچ  هک : مدیـسرپ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  تفگ : هّللا ؟ لوسر  ای  تسیک  وت  یـصو  متفگ : دـهدیم ، لسغ  وا  ّیـصو 

هک بیعش  رتخد  ءارفص  و  درک ، یناگدنز  لاس  یس  یسوم  زا  دعب  یسوم  ّیصو  نون  نب  عشوی  هچنانچ  لاس  یس  هک : دومرف  درک ؟ دهاوخ 
وا تشک و  ار  وا  رکشل  درک و  هلتاقم  وا  اب  عشوی  وت ، زا  تفالخ  هب  مرتراوازـس  نم  تفگ : درک و  جورخ  وا  رب  دوب  یـسوم  ترـضح  هجوز 
زا درمان  رازه  نیدنچ  اب  درک  دـهاوخ  جورخ  یلع  رب  رکب  وبا  رتخد  هک  یتسرد  هب  تشاد ، یمارگ  ار  وا  ندرک  ریـسا  زا  دـعب  درک ، ریـسا  ار 
«. 1  » درک دـهاوخ  ناـسحا  وا  اـب  ندرک  ریـسا  زا  دـعب  درک ، دـهاوخ  ریـسا  ار  وا  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  رکـشل  نادرم  رثکا  یلع  و  نم ، تّما 

رقاب و دّمحم  ماما  ترضح  ریما و  ترضح  زا  رایـسب  ياهدنـس  هب  نارگید  يدنوار و  بطق  هیوباب و  نبا  یـسوط و  خیـش  راّفـص و  ینیلک و 
ای دومرف : دیبلط  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
زا نوچ  نک ، طونح  نک و  نفک  ارم  بآ و  نآ  هب  هد  لـسغ  وکین  ارم  سپ  سرغ ، هاـچ  زا  شکب  بآ  کـشم  شـش  مریمب  نم  نوـچ  یلع 

ار وت  یـسرپب  هچ  ره  هک  نک  لاؤس  نم  زا  یهاوـخ  هچ  ره  ناـشنب ، ارم  ریگب و  ارم  نفک  ناـبیرگ  يوـش  غراـف  نم  طوـنح  نفک و  لـسغ و 
باـب رازه  باـب  ره  زا  هک  دومن  میلعت  ارم  ملع  زا  باـب  رازه  زین  عضوم  نیا  رد  هک : دوـمرف  درک و  نینچ  ترـضح  سپ  میوـگیم . باوـج 

عقاو هچنآ  هب  داد  ربخ  ارم  مدرک ، لاؤس  ترضح  نآ  زا  نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگید  تیاور  رد  «. 2  » دوشیم حوتفم 
تیاور هب  «. 3  » تسیک ناشیا  هارمگ  ناشیا و  ّقحم  هک  منادیم  هکنآ  رگم  دنتـسین  مدرم  زا  یهورگ  چیه  سپ  تمایق ، زور  ات  دـش  دـهاوخ 
ترضح زا  حیحص  دنس  هب  یسوط  خیـش  «. 4  » تشون ار  همه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تقو ، نآ  رد  دوـمرف  ـالما  ترـضح  هچنآ  رگید :

ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   124 ص : نویعلا ، ءالج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
ریما سپ  دوشیم ، روک  وا  ياههدـید  هکنآ  رگم  وت  زا  ریغ  هب  دـنیبن  ارم  تروـع  يدـحا  هک  هد  لـسغ  ارم  مریمب  نم  نوـچ  یلع ! اـی  تفگ :

: هک دومرف  ترضح  وت ، لسغ  رب  دنک  يرای  ارم  هک  یـسک  زا  تسین  هراچ  ارم  ینارگ و  درم  وت  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
وا وگب  دهدب و  وت  تسد  هب  بآ  هک  ار  ساّبع  نب  لضف  نک  رما  و  نم ، لسغ  رب  درک  دهاوخ  يرای  ار  وت  تسا و  وت  اب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 

هیلع قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دوشیم روک  دتفا  نم  تروع  رب  شرظن  رگا  هک  ددنبب  دوخ  هدـید  رب  هباصع  هک  ار 
دیهاوخیم دومرف : ترضح  دندمآ ، مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  شیرق  زا  درم  ود  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

تافو زا  شیپ  زور  هس  هک  داد  ربخ  ارم  مردـپ  دومرف : یلب ، دـنتفگ : مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  مهد  ربخ  ار  امش 
هداتسرف ارم  نایملاع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دمحا  يا  تفگ : دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

هنوگچ دیوگیم : ار و  نآ  دنادیم  رتهب  دوخ  هک  یتلاح  زا  وت  زا  دنکیم  لاؤس  و  وت ، لیـضفت  وت و  نتـشاد  یمارگ  يارب  وت  يوس  هب  تسا 
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دش لزان  لیئربج  دش  مّوس  زور  نوچ  مباییم . تّدش  رد  نیگمغ و  ار  دوخ  لیئربج  يا  دومرف : ترـضح  دّمحم ؟ يا  ار  دوخ  لاح  یباییم 
زا شیپ  لیئربج  سپ  کلم ، رازه  داـتفه  رب  تسا  لّـکوم  اوه  رد  دـنیوگیم و  لیعامـسا  ار  وا  هک  دوب  یکلم  ناـشیا  اـب  و  توم ، کـلم  اـب 

لخاد هک  دیبلط  تصخر  توم  کلم  سپ  دومرف ، ار  باوج  نامه  ترضح  دروآ ، ار  قباس  ماغیپ  نامه  یلاعت  قح  بناج  زا  دمآ و  ناشیا 
تـصخر دـیآ و  رد  وت  هناخ  هب  هک  دـبلطیم  تصخر  تسا  توم  کلم  نیا  دـمحا  يا  تفگ : لـیئربج  سپ  ترـضح ، نآ  هناـخ  رد  دوش 

وا هد  تصخر  دومرف : ادخ  لوسر  وت ، زا  دعب  يدحا  زا  دیبلط  دهاوخن  تصخر  و  وت ، زا  شیپ  يدحا  هناخ  هب  ندش  لخاد  رب  تسا  هدیبلطن 
ترـضح نآ  تمدخ  رد  بدا  مدق  هب  دـمآ و  کیدزن  هب  دـش ، لخاد  توم  کلم  نوچ  داد . تصخر  ار  وا  لیئربج  سپ  دوش ، لخاد  ات  ار 

هچ ره  رد  ار  وت  منک  تعاطا  هک  ارم  تسا  هدرک  رما  و  وت ، يوس  هب  تسا  هداتسرف  ارم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دمحا  يا  تفگ : داتـسیا و 
سپ مدرگیمرب ، مدرگرب  هک  یئاـمرف  رگا  مـنکیم و   125 ص : نویعلا ، ءـالج  منک  ضبق  ار  وـت  ناـج  یئاـمرف  رگا  یئاـمن ، رما  نآ  هب  ارم 
یلب تفگ : توم ؟ کـلم  يا  درک  یهاوخ  يراذـگب  ارم  يدرگرب و  منک  رما  ار  وت  رگا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

وت ياقل  قاتـشم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دمحا  يا  تفگ : لیئربج  سپ  یئامرفیم ، هچ  ره  رد  ار  وت  منک  تعاطا  هک  ماهدـش  رومأم  نینچ 
سپ ياهدـیدرگ ، نآ  هب  رومأم  هچنآ  وش  لوغـشم  توم  کـلم  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تسا . هدـیدرگ 
سپ تسین . یتجاح  ایند  هب  ارم  رگید  متـشاد و  راک  وت  اب  ایند ، زا  نم  تجاح  يدوب  وت  نیمز ، هب  تسا  نم  ندـمآ  رخآ  نیا  تفگ : لیئربج 

دندینـشیم و ار  وا  يادـص  هک  تفگ  هیزعت  ار  ناشیا  دـمآ و  یـصخش  دومن ، تقرافم  شرّهطم  ندـب  زا  ترـضح  نآ  سّدـقم  حور  نوچ 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  هتاـکرب  هّللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالّـسلا  تفگ : سپ  دـندیدیمن . ار  وا  صخش 

هکنآ زج  تسین  و  تسا ، گرم  هدنشچ  یسفن  ره  ینعی : « 1  » ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  َزاف  ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف 
، تشهب رد  ار  وا  دـننادرگ  لخاد  مّنهج  شتآ  زا  دوش  هدـینادرگ  رود  هک  ره  سپ  تماـیق ، زور  رد  ار  دوخ  ياـهدزم  دـیوشیم  هداد  ماـمت 

فلخ ادـخ  و  یتبیـصم ، ره  زا  تسا  هدـنیامرف  ربص  یهلا  تمحر  و  بیرف ، عاتم  زج  اـیند  یگدـنز  تسین  و  تسا ؛ هدـیدرگ  راگتـسر  سپ 
یتسرد هب  دیرادب ، دیما  وا  زا  دینک و  دامتعا  ادـخ  رب  سپ  دوش ، توف  ار  هچنآ  دـیامنیم  كرادـت  وا  باوث  دوش و  كاله  هک  ره  زا  تسا 

هیلع رضخ  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  هّللا . ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  ددرگ و  مورحم  ادخ  باوث  زا  هک  تسا  یسک  هتفای  تبیـصم  هک 
هّللا یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هیوباب  نبا  ًاـضیا  «. 2  » دوب هدـمآ  ام  تیزعت  هب  هک  دوب  مالّـسلا 

: تفگ تساخرب  هنع  هّللا  یضر  رسای  نب  راّمع  دندیدرگ ، عمج  وا  درگرب  ترضح  نآ  باحصا  دیباوخ ، يرامیب  رتسب  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و 
ترـضح داد ؟ دهاوخ  لسغ  ار  وت  ام  زا  هک  يدرگ  لصاو  دوخ  راگدرورپ  تمحر  راوج  هب  نوچ  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

نآ نتـسش  رب  ار  وا  هکئالم  دـیوشب ، دـنکیم  دـصق  ارم  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  اریز  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  هدـنهد  لـسغ  دومرف :
: دومرف درک ؟ دهاوخ  زامن   126 ص : نویعلا ، ءالج  وت  رب  ام  زا  هک  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دـننکیم ، تناعا  وضع 

نم ندـب  زا  نم  حور  هک  ینیب  نوچ  بلاط  وبا  رـسپ  يا  تفگ : دروآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  سپ  دـنک . تمحر  ار  وت  ادـخ  وش  تکاس 
، ینامی درب  رد  ای  يرـصم  دیفـس  هماج  رد  ای  ماهدیـشوپ  هک  هماج  ود  نیا  رد  ارم  نک  نفک  هد و  لسغ  وکین  هد و  لـسغ  ارم  درک ، تقراـفم 

دهاوخ راّبج  دنوادخ  درک  دهاوخ  زامن  نم  رب  هک  یـسک  لّوا  سپ  دیراذگب ، ربق  رانک  رب  ات  دـیرادرب  ارم  نادرگم و  نارگ  رایـسب  ارم  نفک 
ياهجوف اهرکـشل و  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  نآ  زا  دـعب  داتـسرف ، دـهاوخ  تاولـص  نم  رب  دوخ  لالج  تمظع و  شرع  رب  هک  دوب 

سپ دناهدرک ، یهلا  شرع  هب  هطاحا  هک  اهنآ  سپ  درک ، دنهاوخ  زامن  نم  رب  نایملاع  دنوادخ  ریغ  هب  ار  ناشیا  ددع  دـننادیمن  هک  هکئالم 
برق هبترم  رد  نم  نانز  نم و  تیب  لها  عیمج  سپ  درک ، دـنهاوخ  زامن  نم  رب  رگید  ینامـسآ  زا  دـعب  ینامـسآ  ره  نانکاس  ناشیا  زا  دـعب 

: تفگ سپ  هدننکهلان . و  هدننکهحون . يادص  هب  ارم  دنناسرن  رازآ  و  یندرکمالس ، نم  رب  دننک  مالس  یندرکامیا و  دننک  امیا  ناشیا  تلزنم 
دوب و هتسب  رس  رب  ار  كرابم  همامع  دمآ ، نوریب  ترضح  دندش  عمج  نوچ  دنوش ، عمج  دجسم  رد  هک  بلطب  نم  دزن  هب  ار  مدرم  لالب ! يا 

يربمغیپ هنوگچ  باحـصا  هورگ  يا  دومرف : دومن و  ادا  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تفر  ـالاب  ربنم  رب  هکنآ  اـت  دوب  هدومرف  هیکت  دوخ  ناـمک  رب 
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؟ دیدرکن دولآكاخ  ارم  نیبج  ایآ  دیتسکـشن ؟ ارم  شیپ  نادند  ایآ  امـش ؟ نایم  رد  مدرکن  داهج  دوخ  سفن  هب  دوخ  ایآ  امـش ؟ يارب  مدوب 
زا گنـس  ایآ  دوخ ؟ موق  نانادان  زا  مدشن  اهبعت  اهتّدش و  لّمحتم  ایآ  دش ؟ نیگنر  نم  شیر  هکنآ  ات  دـیدرکن  يراج  نم  يور  رب  نوخ  ایآ 

ادـخ و يارب  زا  يدوب  هدـننکربص  هک  قیقحت  هب  هّللا  لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ : هباحـص  دوخ ؟ تّما  رب  راـثیا  يارب  متـسبن  مکـش  رب  یگنـسرگ 
زین ار  امش  ادخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اهازج . نیرتهب  ام  زا  ادخ  ار  وت  دهد  ازج  سپ  اهیدب ، زا  يدوب  هدننکیهن 

دنگوس سپ  يراکمتـس ، ملظ  زا  درذـگن  هک  تسا  هدومن  داـی  دـنگوس  تسا و  هدرک  مکح  یلاـعت  قح  هک : دومرف  سپ  دـهد ، ریخ  يازج 
نم دزن  اـیند  صاـصق  هک  دناتـسب  صاـصق  وا  زا  دزیخرب و  هتبلا  دـشاب  هدوب  ياهملظم  دّـمحم  دزن  ار  وا  هک  ره  هک  ادـخ  هب  ار  امـش  مهدیم 

ار وا  هـک  تساـخرب  مدرم  رخآ  زا  يدرم  سپ   127 ص : نویعلا ، ءـالج  اـیبنا . هکئـالم و  هورگ  روضح  رد  یبقع  صاـصق  زا  تسا  رتبوبحم 
وت مدمآ ، وت  لابقتسا  هب  نم  يدمآیم  فئاط  زا  هک  یماگنه  رد  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دنتفگیم  سیق  نب  داوس 

مکـش رب  ینزب  دوخ  هلحار  رب  هک  ار  نآ  يدرک  دـنلب  نوچ  یتشاد ، تسد  رد  ار  دوخ  قوشمم  ياصع  يدوب و  راوس  دوخ  يابـضغ  هقاـن  رب 
نامه همطاف  هناخ  هب  ورب  لالب ! يا  تفگ : سپ  مشاب . هدرک  دمع  هب  هک  هّللا  ذاعم  دومرف : اطخ !؟ هب  ای  يدرک  دمع  هب  هک  متسنادن  دمآ ، نم 
سفن دـیامرف  صاصق  هک  تسیک  مدرم ! هورگ  يا  هک : درکیم  ادـن  هنیدـم  ياهرازاب  رد  دـمآ ، نوریب  دجـسم  زا  لالب  نوچ  روایب . ار  اصع 

اهیلع همطاف  هناخ  رد  هب  نوچ  ازج . زور  زا  شیپ  تسا  هدروآ  رد  صاصق  ضرعم  رد  ار  دوخ  دّـمحم  کـنیا  تماـیق ، زور  زا  شیپ  ار  دوخ 
راـک زور  زورما  تفگ : همطاـف  دـبلطیم ، ار  دوـخ  قوـشمم  ياـصع  تردـپ  هک  زیخرب  همطاـف ! يا  تفگ : دـیبوک و  ار  رد  دیـسر ، مالّـسلا 

ایند نید و  لها  تسا ، هدمآ  رب  ربنم  رب  تردپ  هک  ینادیمن  رگم  همطاف  يا  تفگ : لالب  دهاوخیم ؟ ار  نآ  هچ  يارب  تسین ، اصع  ندومرف 
ردپ يا  وت  هودنا  يارب  نم  راکف  لد  ترـسح  هودنا و  مغ و  یهز  تفگ : دروآرب و  دایرف  دینـش  عادو  نخـس  همطاف  نوچ  دنکیم ، عادو  ار 

ار اصع  لالب  سپ  ارقف ؟ بولق  بوبحم  ادخ و  بیبح  يا  دنرب  هانپ  هک  هب  ناگدنامرد  نابیرغ و  ناگراچیب و  ناریقف و  وت  زا  دـعب  راوگرزب ،
وا ریپ ؟ درم  نآ  تفر  اجک  هب  دومرف : داد  ترضح  هب  ار  اصع  نوچ  تفاتـش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  تفرگ و 

مکش تفگ : درم  نآ  نم ، زا  يوش  یضار  ات  نک  صاصق  نم  زا  ایب و  دومرف : داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  هّللا  لوسر  ای  مرـضاح  نم  تفگ :
يروتـسد هّللا ، لوسر  اـی  داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : دوشگ  ار  دوخ  مرتـحم  مکـش  ترـضح  نوچ  هّللا ، لوسر  اـی  اـشگب  ار  دوخ 

عـضوم هب  مربیم  هانپ  تفگ : هدیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  مّرکم  مکـش  تفای ، تصخر  نوچ  مراذگ ؟ وت  مکـش  رب  دوخ  ناهد  هک  یهدیم 
ای ینکیم  صاصق  ایآ  هداوس  يا  هک : دومرف  ترضح  ازج ، زور  رد  مّنهج  شتآ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مکش  صاصق 
نب ةداوس  زا  نک  وفع  وت  ادنوادخ  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ترـضح  هّللا . لوسر  ای  میامن  وفع  هکلب  تفگ : یئامنیم ؟ وفع 

تّما راد  تمالـس  وت  اراگدرورپ ! تفگیم : دش و  هملـس  ّما  هناخ  لخاد  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپ  وت . ربمغیپ  زا  درک  وفع  وا  هکنانچ  سیق 
وت ارچ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هملس  ّما  سپ  نادرگ . ناسآ  ار  ازج  زور  باسح   128 ص : نویعلا ، ءالج  ناشیا  رب  مّنهج و  شتآ  زا  ار  دّمحم 

سپ دـیناسر ، نم  هب  ارم  گرم  ربخ  تعاس  نیا  رد  لیئربج  هک : دومرف  ترـضح  منیبیم ؟ ّریغتم  ار  وت  كرابم  گنر  مباـییم و  نیگمغ  ار 
رورـس نآ  زا  ار  رثا  تنحم  ربخ  نیا  نوچ  هملـس  ّما  دینـش . یهاوخن  ار  دّـمحم  يادـص  زگره  زور  نیا  زا  دـعب  هک  ایند  رد  داـب  وت  رب  مـالس 

ترـضح سپ  دنکیمن . وا  كرادت  ترـسح  تمادـن و  هک  دّـمحم  ای  داد  ور  ارم  یهودـنا  وت ، رب  انزح  او  تفگ : دروآرب و  شورخ  دـینش ،
ردپ دمآ  رد  هناخ  هب  ارهز  همطاف  نوچ  دش . شوهدم  تفگ و  ار  نیا  امن ، بلط  ار  همطاف  نم  هدـید  رون  لد و  بیبح  هملـس ! ّما  يا  دومرف :
ردـپ يا  داب ، وت  يور  يادـف  میور  داـب و  وت  ناـج  يادـف  مناـج  تفگ : دروآرب و  شورخ  دومن ، هدـهاشم  لاـح  نادـب  ار  ءاـیبنا  دّیـس  دوخ 
دنزرف اب  ياهملک  کـی  اـیآ  دـناهتفرگ ، ورف  ار  وت  وس  ره  زا  گرم  ياهرکـشل  يراد و  ترخآ  رفـس  مزع  هک  منیبیم  ناـنچ  ار  وت  راوگرزب 
دنزرف يادزمغ  يادـص  ادـخ  لوسر  نوچ  یهدیمن ؟ نیکـست  دوخ  نایب  لالز  هب  ار  وا  ترـسح  شتآ  یئوگیمن و  نخـس  دوخ  دنمتـسم 

، میامنیم عادو  ار  وت  منکیم و  تقرافم  وت  زا  يدوز  نیا  رد  یمارگ  رتخد  يا  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  هدید  دینش ، ار  دوخ  دنبلد 
يا تفگ : دروآرب و  دردرپ  لد  زا  ترسح  هآ  دینش ، رـشب  دّیـس  زا  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  نوچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  داب . وت  رب  مالـس  سپ 
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مالّـسلا اهیلع  همطاف  دـننکیم . باسح  ار  قیالخ  هک  اجنآ  رد  دومرف : ترـضح  منک ؟ تاـقالم  ار  وت  اـجک  تماـیق  زور  رد  راوگرزب ! ردـپ 
ناراکهانگ اجنآ  رد  هک  تسا  هداد  هدـعو  ارم  ادـخ  هک  دومحم  ماـقم  رد  هک : دومرف  میوجب ؟ ار  وت  اـجک  منیبن  ار  وت  اـجنآ  رگا  هک : تفگ 

بلط طارـص  دزن  ارم  هک : دومرف  منک ؟ هچ  مباین  زین  ار  وت  اـجنآ  رگا  هک : تفگ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  درک ، مهاوخ  تعافـش  ار  دوخ  تّما 
ریاس نم و  پچ  بناج  رد  لیئاکیم  نم و  تسار  بناج  رد  لیئربج  مشاب و  هداتـسیا  نم  دـنرذگ  طارـص  زا  نم  تّما  هک  یماگنه  رد  نک ،

اراگدرورپ هک : دننک  اعد  دنیامن و  عّرضت  تاجاحلا  یضاق  هاگرد  هب  همه  دنـشاب ، هداتـسیا  نم  رـس  سپ  ور و  شیپ  رد  یلاعت  قح  هکئالم 
هجیدخ نم  ردام  هک : دیسرپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  نادرگ . ناسآ  ناشیا  رب  ار  باسح  نارذگب و  طارـص  زا  تمالـس  هب  ار  دّمحم  تّما 

سپ دوشیم . هدوشگ  تشهب  يوس  هب  رصق  نآ  رد  راهچ  هک  تسا  يرـصق   129 ص : نویعلا ، ءالج  رد  دومرف : ترـضح  تساجک ؟ يربک 
شوه هب  ترـضح  هّللا ، کمحر  ةالّـصلا  تفگ : داد  ار  زامن  يادن  لالب  نوچ  دـیدرگ ، سدـق  ملاع  هّجوتم  دـش و  شوهدـم  ترـضح  نآ 
دیبلط ار  دیز  نب  ۀماسا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دش  غراف  نوچ  درک ، ادا  کبس  ار  زامن  دمآ و  رد  دجـسم  هب  تساخرب و  دمآزاب 
هیکت تشاذـگ و  نایملاع  ناـنز  نیرتهب  نآ  نماد  رد  ار  دوخ  رـس  دـمآرد ، همطاـف  هناـخ  هب  نوچ  دـیرب ، همطاـف  هناـخ  هب  ارم  هک : دومرف  و 

بآ دـندیدرگ و  باتیب  دـندومن ، هدـهاشم  تلاح  نآ  رب  ار  دوخ  راوگرزب  ّدـج  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  نوچ  دومرف .
ترـضح داب ، وت  يور  يادف  ام  ياهور  داب و  وت  ناج  يادف  ام  ياهناج  هک : دـنتفگیم  دـندروآرب و  شورخ  دـندیراب و  هدـید  زا  ترـسح 

ناشیا ترضح  سپ  نیسح . نسح و  دناوت  یمارگ  نادنزرف  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنتسیک ؟ ناشیا  هک : دندیسرپ 
نسح ماما  ترضح  نوچ  دینابسچ ، دوخ  هنیـس  هب  ار  دوخ  هشوگرگج  ود  نآ  دروآ و  رد  ناشیا  ندرگ  رد  تسد  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار 
تسا راوشد  نم  رب  وت  هیرگ  هک  نک  مک  ار  هیرگ  نسح  ای  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسیرگیم ، رتشیب  مالّسلا  هیلع 
کیلع و  دومرف : ترـضح  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دـش و  لزان  توم  کلم  لاح  نآ  رد  سپ  تسا . راکف  لد  رازآ  بجوم  و 

نآ نم  تجاح  دومرف : ادـخ ؟ ربمغیپ  يا  تسیچ  وت  تجاـح  تفگ : توم  کـلم  تسا ، یتجاـح  وت  يوس  هب  ارم  توم ، کـلم  يا  مالّـسلا 
توم کلم  سپ  میامن . عادو  ار  وا  منک و  مالـس  وا  رب  نم  دـنک و  مالـس  نم  رب  دـیآ و  نم  دزن  لـیئربج  اـت  ینکن  ضبق  ارم  حور  هک  تسا 

؟ توم کلم  يا  يدرک  دّـمحم  حور  ضبق  هک : دیـسرپ  دیـسر و  توم  کلم  هب  اوه  زا  لیئربج  سپ  هادّـمحم ، ای  تفگیم : دـمآ و  نوریب 
: تفگ لیئربج  دنک ، عادو  وت  اب  دیامن و  تاقالم  ار  وت  ات  میامنن  حور  ضبق  ار  وا  هک  درک  لاؤس  نم  زا  ادـخ  لوسر  لیئربج ، يا  هن  تفگ :

دناهدرک تنیز  هک  ار  تشهب  نایروح  ینیبیمن  رگم  دّـمحم ، حور  يارب  دـناهدوشگ  ار  نامـسآ  ياهرد  هک  ینیبیمن  رگم  توم  کلم  يا 
ابأ ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  دـش و  لزان  لیئربج  سپ  دّـمحم ؟ حور  يارب  ار  دوخ 
ای تفگ : لیئربج   130 ص : نویعلا ، ءالج  يراذـگیم ؟ اهنت  ارم  لاح  نینچ  رد  ایآ  لیئربج ، ای  مالّـسلا  کیلع  و  دومرف : ترـضح  مساقلا ،
يا نم  هب  وش  کیدزن  دومرف : ترضح  تسا ، گرم  هدنـشچ  یـسفن  ره  و  تسا ، شیپ  رد  گرم  ار  سک  همه  درم و  دیابیم  ار  وت  دّمحم 

ّتیـصو راد  رطاخ  هب  توم  کلم  يا  تفگ : وا  هب  لیئربج  دـش و  لزان  توم  کلم  تفر و  ترـضح  نآ  کیدزن  لیئربج  سپ  نم ؛ بیبح 
شیپ رد  توم  کلم  و  پچ ، بناج  رد  لیئاکیم  داتـسیا و  ادخ  لوسر  تسار  بناج  رد  لیئربج  سپ  دّمحم ، حور  ضبق  رد  ار  یلاعت  قح 

نم يارب  زا  دـیبلطب  تفگیم : رّرکم  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  تفگ : ساّبع  نبا  سپ  دـیدرگ . ترـضح  نآ  رهطا  حور  ضبق  لوغـشم  ور 
وا هک  میربیم  نامگ  دنتفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  سپ  دینادرگیم ، وا  زا  ار  دوخ  كرابم  يور  دندیبلطیم  ار  هک  ره  و  ارم ، لد  بیبح 

دّیـس رّونم  يور  رب  ءایبنا  دّیـس  كرابم  رظن  نوچ  دینادرگ . رـضاح  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفر و  همطاف  ترـضح  دبلطیم ، ار  یلع 
زاب دناشن و  دوخ  نیلاب  کیدزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  هکنآ  ات  ایب  نم  کیدزن  یلع  يا  تفگ : رّرکم  دیدرگ و  نادـنخ  داش و  داتفا  ءایـصوا 

وذ هدیزگرب  نآ  لاثمیب  لامج  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندمآرد . رد  زا  ادهـش  دّیـس  نیـسح  یبتجم و  نسح  لاح  نیا  رد  سپ  دـش . شوهدـم 
ترضح نآ  هنیس  رب  ار  دوخ  نانک  ناغف  و  دندروآرب ، هادّمحم  او  هاّدج  او  دایرف  دندرک  هدهاشم  لاح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  داتفا ، لالجلا 

هک راذگب  یلع  ای  تفگ : دمآزاب  شوه  هب  ادخ  لوسر  تلاح  نآ  رد  دنک ، رود  ار  ناشیا  هک  تساوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دندنکفا .
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هک یتسرد  هب  دـننک ، عادو  ارم  ناشیا  منک و  عادو  ار  ناـشیا  نم  و  دـنیوبب ، ارم  راـسخر  لـگ  ناـشیا  میوبب و  ار  دوخ  ناتـسوب  لـگ  ود  نم 
هک داب  یسک  رب  يادخ  تنعل  دومرف : هبترم  هس  سپ  دش ، دنهاوخ  هتشک  متـس  رهز  هب  ملظ و  غیت  هب  دش و  دنهاوخ  مولظم  نم  زا  دعب  ناشیا 

ناهد درب و  دوخ  فاحل  ریز  هب  هکنآ  اـت  دیـشک  ار  ترـضح  نآ  و  درک ، زارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  تسد  سپ  دـنک . متـس  ناـشیا  رب 
شوه شوگ  رب  یهانتم  ریغ  مولع  یهلا و  رارسا  تفگ و  رایسب  زار  وا  هب  و  تشاذگ - وا  شوگ  رب  رگید : تیاور  هب  و  وا - ناهد  رب  ار  دوخ 

ناربمغیپ دّیس  نآ  فاحل  ریز  زا  نانمؤم  ریما  سپ  درک . زاورپ  تمحر  شرع  نایشآ  يوس  هب  شـسّدقم  حور  غرم  هکنآ  ات  دندناوخیم ، وا 
دنوادـخ هک  یتسرد   131 ص : نویعلا ، ءـالج  هب  امـش ، ربـمغیپ  تبیـصم  رد  دـنادرگ  میظع  ار  امـش  دزم  یلاـعت  قح  تفگ : دـمآ و  نوریب 

نانمؤم زا  لیلق  یعمج  و  دش ، دنلب  تلاسر  تیب  لها  زا  نویش  شورخ و  يادص  سپ  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  نایمدآ  هدیزگرب  حور  نایملاع 
هیلع ریما  ترـضح  زا  تفگ : ساّبع  نبا  دـندومن . تقفاوم  ناشیا  اـب  تبیـصم  هیزعت و  رد  دـندوب  هدـیدرگن  لوغـشم  تفـالخ  بصغ  هب  هک 

زا باب  رازه  دومرف : ترضح  درب ؟ دوخ  فاحل  ریز  رد  ار  وت  هک  یماگنه  رد  تفگ  وت  اب  ادخ  لوسر  هک  دوب  زار  هچ  هک : دندیسرپ  مالّسلا 
نینمؤملا ریما  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دوشیم هدوشگ  رگید  باـب  رازه  باـب  ره  زا  هک  دومن  نم  میلعت  ملع 

هب ارم  هک  دوب  نآ  دش  دراو  نم  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  دعب  هک  اهناحتما  اهالب و  لّوا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
میامن و وا  رب  دامتعا  هک  دوبن  يروای  يرای و  سنوم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  هب  ناناملسم  همه  نایم  رد  صوصخ 

ارم لایع  ارم و  جرخ  و  دروآ ، رد  هب  یمیتی  زا  و  داد ، هاـنپ  یگرزب  رد  و  درک ، تیبرت  یلاـسدرخ  رد  ارم  وا  مشاـب ، هتـشاد  وا  زا  يراـی  دـیما 
نآ زا  دوب  دنچ  یتمعن  اهنیا  لاثما  اهنیا و  بسک  هب  ترـضح  نآ  تکرب  هب  مدشن  جاتحم  و  بلط ، زا  دینادرگ  زاینیب  ارم  و  دیدرگ ، لّفکتم 

هیلاع تاجرد  رد  ندومرف  یّقرت  زا  دینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ارم  هچنآ  بنج  رد  دوب  مک  يرایـسب  اب  اهنآ  و  ایند ، روما  رد  نم  رب  ترـضح 
بادآ هب  ندینادرگ  یّلحتم  و  لاعتم ، کلم  لاصو  برق و  بتارم  كولـس  یئامنهار  و  ینّابر ، مولع  هب  دینادرگ  زاتمم  و  یناسفن ، تالامک 

راب اههوک  رب  ار  اهنآ  رگا  هک  مرادن  نامگ  هک  دنچ  یهودـنا  ملا و  ترـضح  نآ  تافو  رد  نم  رب  دـش  لزان  سپ  لاعفا . لاوقا و  رد  هنـسح 
هک دوب  ياهبترم  هب  ناشیا  عزج  یـضعب  متفای ، فلتخم  لاوحا  رب  تبیـصم  نآ  رد  ار  مدرم  سپ  دنتـشادیم ، اـهنآ  لّـمحت  باـت  دـندرکیم 

ار ناشیا  لقع  و  دوب ، هدرب  ار  ناـشیا  ربص  عزج  تّدـش  و  دنتـشادن ، میظع  تبیـصم  نآ  لّـمحت  رب  تّوق  و  درک ، دنتـسناوتیمن  دوخ  طـبض 
لها زا  ترـضح  نآ  ناشیوخ  لاح  دوب  نیا  ندینـش . نتفگ و  ندـینامهف و  ندـیمهف و  وا و  نایم  دوب  هدـیدرگ  لئاح  و  دوب ، هدرک  ناشیرپ 

رد ناشیا  يرای  تدعاسم و  یـضعب  و  دندومرفیم ، ربص  هب  رما  دنتفگیم و  تیزعت  یـضعب  مدرم  ریاس  و  بلّطملا ، دبع  نادنزرف  وا و  تیب 
، دروآ نم  هب  ور  هاگان  هک  یمیظع  تبیصم  نینچ  اب  سپ  دندشیم ، کیرـش  عزج  رد  ناشیا  اب  دندرکیم و   132 ص : نویعلا ، ءالج  هیرگ 
نداد و لسغ  ندومن و  زیهجت  زا  دوب  هدومرف  رما  ارم  هچنآ  هب  مدیدرگ  لوغشم  و  مدرک ، رایتخا  ار  یشوماخ  متـشاد و  یئابیکـش  هب  ار  دوخ 

نآ بناج  زا  هک  هّیرورـض  روما  نیا  زا  ارم  و  ادخ ، باتک  ندرک  عمج  ندرپس و  ربق  رد  ار  وا  ندرازگ و  وا  رب  زامن  ندرک و  نفک  طونح و 
رد مدرک  ادا  هکنآ  ات  هدنروآدرد ، هب  تبیـصم  هن  هدنزگ و  تقرح  هن  هلان و  هآ و  هن  هناباتیب و  هیرگ  دشن  عنام  مدوب  هدـش  رومأم  ترـضح 

يراودیما یئابیکـش و  ربص و  يور  زا  متـسکش  دوخ  رب  ار  اهتبیـصم  اهدرد و  نآ  و  دوب ، هدیدرگ  مزال  نم  رب  یلاعت  قح  زا  هچنآ  روما  نیا 
رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  بوشآ  رهـش  نبا  و  «. 1  » یهلا یهاـنتمان  تمحر 

مبیرغ و درم  تفگ : دبوکیم ؟ رد  هک  تسیک  تفگ : همطاف  ترـضح  دیبوک ، ار  هناخ  رد  یـسک  هاگان  دش ، شوهدم  يزور  تافو  ضرم 
ار وت  ادـخ  دوخ ، راک  یپ  ورب  تفگ : همطاف  ترـضح  میآرد ؟ هناـخ  رد  هک  یهدیم  يروتـسد  اـیآ  منکب ، یلاؤس  ادـخ  لوسر  زا  ماهدـمآ 
رد زاب  تشگرب ، ینامز  كدنا  زا  دعب  تفر و  سپ  تخادرپ ، دناوتیمن  وت  هب  تسا و  لوغـشم  دوخ  ضرم  هب  ادخ  لوسر  هک  دنک  تمحر 

؟ ار نابیرغ  دیهدیم  تصخر  ایآ  دیآرد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  هک  دبلطیم  تصخر  یبیرغ  تفگ : دیبوک و  ار 
هک ینادیم  همطاف  يا  هک : دومرف  دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  هدـید  دـمآ و  شوه  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لاح  نآ  رد 
هک تسا  توم  کلم  نیا  تساهتّذل ، هدننکش  مه  رد  تساهتعامج و  هدننک  هدنکارپ  نیا  هک : دومرف  هّللا ، لوسر  ای  هن  تفگ : تسیک ؟ نیا 
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دوخ راگدرورپ  دزن  نم  هک  یتمارک  يارب  و  دیبلط ، دهاوخن  تصخر  یـسک  رب  نم  زا  دعب  تسا و  هدـیبلطن  تصخر  یـسک  رب  نم  زا  شیپ 
ار وت  ادـخ  آرد ، هناخ  هب  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  سپ  دـیآرد . هک  دـیهد  يروتـسد  دـیامنیم ، بلط  يروتـسد  نم  زا  مراد 

ادخ لوسر  سپ  هّللا . لوسر  تیب  لها  یلع  مالّسلا  تفگ : تلاسر و  تیب  لها  رب  درک  مالس  دنت  میـسن  دننام  دش  لخاد  سپ  دنک ، تمحر 
افج  133 ص : نویعلا ، ءـالج  روج و  لـها  زا  اـیند  رد  هچنآ  زا  ندرک  ربـص  هب  ار  نینمؤملا  ریما  درک  ّتیـصو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دسج دهد  لسغ  و  دیامن ، ادا  ار  ترضح  نآ  ياهضرق  و  دنک ، عمج  ار  نآرق  هکنآ  هب  و  همطاف ، ترضح  ندرک  ظفح  هب  و  دیامن ، تاقالم 
ترضح زا  هّمغلا  فشک  رد  و  «. 1  » دیامن تظفاحم  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  و  دزاسب ، يراوید  ترـضح  نآ  ربق  رود  رب  و  ار ، وا 
تـصخر يدرم  دیـسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءایبنا  دّیـس  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

لوسر هک  مهاوخیم  تفگ : يراد ؟ يراک  هچ  تفگ : تفر و  نوریب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیآرد ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  هک  دیبلط 
: تفگ يراد ؟ راکهچ  وگب  تسین  رّسیم  ترـضح  نآ  تمزالم  تقو  نیا  رد  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میامن ، تاقالم  ار  ادخ 
، دیبلط تصخر  وا  يارب  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مسرب ، وا  تمدخ  هب  دـیابیم  هّتبلا  مراد و  يرورـض  راک 

قح بناج  زا  تلاسر  هب  نم  ادخ ! ربمغیپ  يا  تفگ : تسشن  ترضح  نآ  نیلاب  کیدزن  دش  لخاد  نوچ  دیآ . رد  وگب  هک  دومرف  ترـضح 
وا ياقل  نایم  منادرگ  ّریخم  ار  وت  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  یلاعت  قح  توم ، کلم  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : دومرف  ماهدمآ ، وت  دزن  یلاعت 
ای تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  سپ  میاـمن ، تروشم  وا  اـب  دـیآ و  دورف  لـیئربج  اـت  هد  تلهم  ارم  هک : دومرف  ترـضح  اـیند ، هب  نتـشگرب  و 
هک داد  دهاوخ  وت  هب  ردق  نآ  تعافش  تلزنم و  تمارک و  برق و  زا  ترخآ  رد  یلاعت  قح  ایند و  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  ترخآ  هّللا  لوسر 

ياهدش رومأم  هچنآ  هب  هک : تفگ  ار  توم  کلم  ادخ  لوسر  سپ  ایند . ياقب  زا  تسا  رتوکین  وت  يارب  یلاعت  قح  ياقل  و  يدرگ ، دونـشخ 
ناج تفگ : توم  کلم  مدرگرب ، مور و  دوخ  راگدرورپ  دزن  نم  ات  نکم  لیجعت  توم  کلم  يا  تفگ : لیئربج  امن ، مادقا  ادـخ  بناج  زا 

هب ارم  رگید  نیمز و  رب  دوب  نم  ندـمآ  رخآ  نیا  تفگ : لیئربج  سپ  تسین ، اور  وا  رد  ریخأت  رگید  هک  تسا  هدیـسر  یئاـج  هب  وا  سّدـقم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  رکب  وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  زا  ًاضیا  و  «. 2  » تسین یتجاح  نیمز  يوس 

ترضح  134 ص : نویعلا ، ءالج  دوب ؟ دهاوخ  یک  وت  لجا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دوب و  هدش  نیگنس  ترـضح  نآ  ضرم  هک  یتقو  رد  دمآ 
قیفر و  يوأملا ، ۀّنج  و  یهتنملا ، ةردس  يوس  هب  دومرف : تساجک ؟ هب  وت  تشگزاب  تفگ : رکب  وبا  نم ، لجا  تسا  هدش  رـضاح  هک : دومرف 

هب نم  تیب  لها  زا  هک  ره  دومرف : داد ؟ دهاوخ  لسغ  هک  ار  وت  تفگ : رکب  وبا  یلاعت ، قح  برق  بارش  ياههعرج  و  اراوگ ، شیع  و  یلعا ،
ياههماج رد  ای  ینمی  ياههّلح  رد  ای  ماهدیـشوپ  هک  اـههماج  نیمه  رد  دومرف : دـننک ؟ نفک  ار  وت  زیچ  هچ  رد  دیـسرپ : دـشاب ، رتکیدزن  نم 

تلاسر ترـضح  دـمآ ، هزرل  هب  راوید  رد و  تساخرب و  مدرم  زا  شورخ  تقو  نیا  رد  دـننک ؟ زاـمن  وت  رب  هنوگچ  دیـسرپ : يرـصم ، دـیفس 
رب دیراذگب  یتخت  رب  ارم  دننک  نفک  دـنهد و  لسغ  ارم  نوچ  امـش ، زا  دـنک  وفع  ادـخ  دـینک  ربص  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تـصخر سپ  تسا ، ناـیملاع  دـنوادخ  دـنکیم  زاـمن  نم  رب  هک  یـسک  لّوا  و  دـیراذگب ، اـهنت  ارم  دـیور  نوریب  یتعاـس  نم و  ربـق  راـنک 
سپ توم  کلم  سپ  لیئاکیم  سپ  لیفارسا  سپ  تسا  لیئربج  دوشیم  لزان  هک  یـسک  لّوا  و  دننک ، زامن  نم  رب  هک  ار  هکئالم  دیامرفیم 

دـیتسرف و تاولـص  نم  رب  دـیئآرد و  هناخ  نیا  هب  جوف  جوف  امـش  سپ  دـننکیم ، زامن  نم  رب  دـنیآیم و  دورف  یگمه  هکئالم ، ياهرکـشل 
و دنـشاب ، نم  تیب  لها  ناکیدزن  دنک  زامن  نم  رب  نایمدآ  زا  هک  یـسک  لّوا  دیاب  و  هلان ، دایرف و  هیرگ و  هب  دینکم  رازآ  ارم  و  دـینک ، مالس 
زا هک  ره  دومرف : دش ؟ دهاوخ  وت  ربق  لخاد  هک  تفگ : رکب  وبا  رگید . مدرم  ناشیا  زا  دـعب  و  نم ، تیب  لها  ناکدوک  نانز و  ناشیا  زا  دـعب 

دیناسرب نارگید  هب  متفگ  هچنآ  دیزیخرب  دومرف : سپ  دـید ، دـیهاوخن  ار  ناشیا  امـش  هک  دـنچ  یکلم  اب  تسا  رتکیدزن  نم  هب  نم  تیب  لها 
لیئربج مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رخآ  يرامیب  رد  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ًاضیا  و  «. 1»

دیامرفیم دناسریم و  مالس  ار  وت  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  کیلع  مالّسلا  تفگیم : دشیم و  لزان  ترضح  نآ  رب  بش  ره  زور و  ره 
ار وت  هچنانچ  دنادرگ  هدایز  ار  وت  تفارـش  تمارک و  دهاوخیم  نکیل  و  دنادیم ، رتهب  وت  زا  ار  وت  لاح  وا  و  ار ؟ دوخ  یباییم  هنوگچ  هک :
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ار ترـضح  نآ  رگا  وت . تّما  رد   135 ص : نویعلا ، ءالج  ددرگ  یتّنـس  نارامیب  تدایع  هک  هتـساوخ  و  تسا ، هداد  تلیـضف  قلخ  عیمج  رب 
زا یلاـعت  قح  دزن  تسین  رتیمارگ  سکچـیه  دّـمحم  يا  هک : تفگیم  باوج  رد  لـیئربج  و  مراد ، درد  دومرفیم : باوج  رد  دوب  یعجو 

رتدـنلب ترخآ  رد  ار  وـت  تاـجرد  دـهاوخیم  و  دونـشب ، ار  وـت  ياـعد  يادـص  درادیم  تسود  هک  تسا  هداد  درد  ار  وـت  نآ  يارب  و  وـت ،
دمح یلاـعت  قح  هک  تیفاـع  رب  نک  دـمح  ار  ادـخ  تفگیم : لـیئربج  متیفاـع ، تحار و  رد  نم  دوـمرفیم : ترـضح  نآ  رگا  و  دـنادرگ ؛

لیئربج هک  هاگره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دنادرگیم . نوزفا  ناشیا  رب  ار  دوخ  تمعن  و  ددنـسپیم ، ار  نادـماح 
هب لیئربج  رخآ  هبترم  رد  سپ  دیآ ، نم  زا  ریغ  هب  دـنتفریم  نوریب  هناخ  نآ  زا  همه  دـیدرگیم ، رهاظ  ام  رب  وا  ندـمآ  راثآ  دـشیم و  لزان 

: دومرف ترـضح  دنادیم ، رتهب  هکنآ  اب  دـیامنیم  لاؤس  وت  لاح  زا  ار و  وت  دـناسریم  مالـس  وت  راگدرورپ  دّـمحم ! ای  تفگ : ادـخ  لوسر 
قح هک  ار  وت  داب  تراشب  دّـمحم  ای  تفگ : لـیئربج  میاـمنیم ، هدـهاشم  دوخ  رد  ار  گرم  راـثآ  منیبیم و  ترخآ  رفـس  حاـنج  رب  ار  دوخ 
وت هجرد  هب  سکچـیه  هجرد  هکنآ  اب  تسه  هچنآ  زا  دـنادرگ  دـنلب  ار  وت  تاجرد  تسه  وت  رد  هک  یلاح  نیا  ببـس  هب  دـهاوخیم  یلاـعت 
دزن هب  وت  ات  مدیبلط  تلهم  وا  زا  نم  دـش و  لخاد  نم  هناخ  هب  دـیبلط و  تصخر  توم  کلم  لیئربج ! يا  دومرف : ترـضح  سپ  دـسریمن ،

هدیبلطن تصخر  سکچیه  زا  وت  زا  ریغ  هب  توم  کلم  تسا و  قاتـشم  وت  يوس  هب  نایملاع  راگدرورپ  دّمحم ! ای  تفگ : لیئربج  ییآ ، نم 
دومن بلط  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  ترضح ، سپ  ددرگرب ؛ توم  کلم  ات  نکم  تکرح  لیئربج  يا  دومرف : ادخ  لوسر  دیبلط ، دهاوخن  و 

وا شوگ  رد  يزار  دیـسوب و  دیـشک و  رب  رد  ار  همطاف  سپ  رتخد ، يا  ایب  نم  کیدزن  دومرف : ار  همطاف  ترـضح  دـنک و  عادو  ناشیا  اب  هک 
دوخ کیدزن  هب  ار  وا  رگید  راب  ادخ  لوسر  سپ  تخیر ، شکرابم  ياههدید  زا  بآ  تشادرب  رس  مالّسلا  اهیلع  همطاف  بانج  نوچ  تفگ ،

، دندرک بّجعت  لاح  نآ  زا  ادخ  لوسر  نانز  سپ  دیدرگ . نادـنخ  تشادرب  رـس  نوچ  تفگ ، وا  شوگ  رد  يزار  دیـشک و  رب  رد  دـیبلط و 
: دومرف مّود  هبترم  رد  و  مدـش ، نایرگ  ببـس  نیا  هب  تفگ و  نم  هب  ار  دوخ  تافو  ربخ  هبترم  وا  دومرف : دـندرک  لاؤس  هرّدـخم  نآ  زا  نوچ 

نم يوس  هب  نم  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  لّوا  ماهدرک : لاؤس  دوخ  راـگدرورپ  زا  نم  هک  نکم  عزج  نم ! رتخد  يا   136 ص : نویعلا ، ءالج 
ماما سپ  مدیدرگ ، نادنخ  داش و  ببس  نیا  هب  و  دنام ، یهاوخن  رایسب  ایند  رد  نم  زا  دعب  هدینادرگ و  باجتسم  ارم  ياعد  یـشاب و  وت  دیآ 
ربتعم دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 1  » تخیر شکرابم  ياههدـید  زا  بآ  دیـسوب و  ار  ناشیا  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و 

و دنتخیوآ ، ترضح  نآ  شیپ  رد  ياهدرپ  دومن ، تقرافم  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : هدرک  تیاور 
داب نوچ  دوب ، هتشاذگ  دوخ  يور  ریز  رب  ار  دوخ  ياهتسد  هودنا  تیاغ  زا  دوب و  هتسشن  هدرپ  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
هلان هب  اهادص  و  دندوب ، هدش  رپ  دجسم  رد  ترضح و  نآ  هناخ  رد  رب  هباحـص  و  دروخیم ، ادخ  لوسر  كرابم  يور  رب  هدرپ  نآ  دیزویم 

نآ هناخ  نوردنا  زا  یئادص  هاگان  دنتخیریم . دوخ  رس  رب  ّتلذم  كاخ  و  دنتخیریم ، هدید  زا  ترـسح  بآ  و  دندوب ، هدرک  دنلب  يراز  و 
لـسغ دـینک و  نفد  ار  وا  دوب ، رّهطم  رهاط و  امـش  ربمغیپ  تفگ : هک  دندینـش  ار  وا  يادـص  دـندیدن و  ار  هدـنیوگ  هک  دـش  دـنلب  ترـضح 
هودنا يوناز  زا  رس  دیسرت و  مدرم  ناتتفا  زا  تسا ، ناطیـش  يادص  هک  تسناد  دینـش  ار  ادص  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  دیهدم .

همه يارب  زا  ّتنـس  نیا  و  منک ، نفک  مهد و  لسغ  ار  وا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  ترـضح  نآ  ادـخ  نمـشد  يا  وش  رود  دومرف : تشادرب و 
ربمغیپ تروع  ناشوپب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يا  هک : لّوا  يادـص  نآ  ریغ  هب  درک  ادـن  رگید  يدانم  سپ  تماـیق . زور  اـت  تسا  يراـج  سک 

ياهدنس هب  نارگید  امهنع و  هّللا  یضر  نیدلا  یضر  دّیـس  دیفم و  خیـش  «. 2  » نکم نوریب  وا  ندـب  زا  ار  نهاریپ  لـسغ  تقو  رد  و  ار ، دوخ 
، دومرف تلحر  اقب  راد  هب  انف  راد  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  وا  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  ربتعم 

ددـم ار  ترـضح  نآ  ساـّبع  نب  لـضف  و  دوب ، رـضاح  ساـّبع  و  دـیدرگ ، ترـضح  نآ  لـسغ  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
: تفگ درک و  رود  ادـخ  لوسر  كرابم  يور  زا  ار  هماج  درک ، نفک  ار  ترـضح  نآ  دـیدرگ ، غراف  ترـضح  نآ  لسغ  زا  نوچ  دومنیم .
، نویعلا ءالج  عطقنم  هچنآ  وت  تافو  هب  دـش  عطقنم  و  توم ، زا  دـعب  تایح و  رد  يدوب  هزیکاپ  وکین و  ّبیط و  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و 

هدنیامرف یّلست  هک  دش  میظع  نادنچ  وت  تبیصم  ینامسآ ، ياهیحو  ندش  لزان  يربمغیپ و  زا  قلخ  زا  يدحا  تافو  هب  دوب  هدشن   137 ص :
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هک دوب  نآ  هن  رگا  و  وت . تیزعت  رد  دناتبیـصم  بحاص  قلخ  همه  هک  دـیدرگ  ماع  نانچ  وت  تافو  تنحم  و  دـیدرگ ، نارگید  ياهتبیـصم 
درد هنیآره  و  متخیریم ، ورف  وـت  تبیـصم  رد  ار  دوـخ  رـس  ياـهبآ  هـنیآره  ندوـمن ، عزج  زا  يدوـمرف  یهن  ندرک و  ربـص  هـب  يدرک  رما 

و رایسب ، زا  تسا  یکدنا  وت  تبیـصم  رد  اهنیا  و  مدرکیمن ، نوریب  هنیـس  زا  ار  وت  تقرافم  تحارج  و  مدرکیمن ، اود  زگره  ار  وت  تبیـصم 
دزن ار  اـم  نک  داـی  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تسین ، یندـش  فرطرب  وـت  تقراـفم  نزح  و  درک ، ناوـتیمن  هراـچ  ار  ترـسح  هودـنا و 
هنیـس زا  ترـسح  هآ  دیـسوب و  ار  شکرابم  يور  داتفا و  رد  ترـضح  نآ  يور  رب  سپ  نکم ، نوریب  دوخ  رطاخ  زا  ار  ام  دوخ و  راگدرورپ 
ریما ترـضح  هک  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  تاجردلا  رئاصب  رد  و  «. 1  » دیناشوپ ترضح  نآ  يور  رب  ار  هماج  سپ  دیـشکرب ، دردرپ 

زا ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » تفگ زار  وا  هب  یلاعت  قح  داد ، لسغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
لزان دومن ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
رّونم ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدید  یلاعت  قح  سپ  دندشیم ، لزان  ترـضح  نآ  رب  ردق  بش  رد  هک  حور  هکئالم و  لیئربج و  دندش 
زامن ادخ و  لوسر  نداد  لسغ  رد  دندومنیم  ترـضح  نآ  تنواعم  ناشیا  و  دـیدیم ، نیمز  ات  اهنامـسآ  ياهتنم  زا  ار  ناشیا  هک  دـینادرگ 
ریما هکنآ  اـت  دـنکن ، ار  ترـضح  نآ  ربق  هکئـالم  زا  ریغ  هب  یـسک  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـندرکیم ، رفح  ار  شفیرـش  ربق  وا و  رب  ندرک 

ترـضح سپ  دنتـشاذگ . ربق  رد  ار  لوسر  و  دـندش ، ربق  لـخاد  ترـضح  نآ  اـب  ناـشیا  درب ، ربق  هب  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هک دینـش  و  داد ، نانخـس  نآ  یئاونـش  ار  نینمؤملا  ریما  شوگ  یلاعت  قح  و  دمآ ، نخـس  هب  هکئالم  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

هکئالم هک  دینش  دش و  نایرگ  ترضح  سپ  دنکیم ، مالّسلا  هیلع  یلع  شرافـس  ار  هکئالم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
زا دـعب  ام  ياوشیپ  ماما و  بحاص و  تسوا  و  درک ، میهاوخن  ریـصقت  وا  یهاوخریخ  يرای و  تناعا و  تمدـخ و  رد  اـم  دـنتفگ : باوج  رد 

. دینش دهاوخ  ار  ام  يادص  دید و  دهاوخن  ار  ام  هبترم  نیا  ریغ  هب  وا  نکیل  دمآ و  میهاوخ  وا  دزن  هب  هتـسویپ  و  وت ،  138 ص : نویعلا ، ءالج 
و دندش ، لزان  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  رب  زاب  حور  هکئالم و  لیئربج و  دومن ، تلحر  سدق  ملاع  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ 

تلاسر ترضح  دندید  و  دوب ، هدش  عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تافو  رد  هچنآ  دش  عقاو  و  دندید ، ار  هکئالم  ناشیا 
نسح ماما  ترـضح  نوچ  مالّـسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  نفد  نفک و  لسغ و  رد  ار  هکئالم  درکیم  ددم  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
مهیلع نینمؤملا  ریما  ادخ و  لوسر  حور و  هکئالم و  لیئربج و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دومن ، لاحترا  یقاب  يارس  هب  مالّـسلا  هیلع 

، دش دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  دـندومن . تقفاوم  وا  اب  وا  نفد  نفک و  لسغ و  رد  دـندش و  لزان  هک  دـید  ار  مالّـسلا 
رد دندش  رضاح  هک  دید  ار  مالّسلا  مهیلع  نسح  یلع و  ادخ و  لوسر  حور و  هکئالم و  لیئربج و  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

مالّـسلا هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  دومن ، تلحر  ّتنج  ضاـیر  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  دـندومن . ترـضح  نآ  يراـی  روما  همه 
رد ار  حور  هکئالم و  لیئربج و  دـندرکیم  ددـم  هک  دـید  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  نینمؤملا و  ریما  لوسر و  ترـضح 

نسح و نینمؤملا و  ریما  ادخ و  لوسر  مدید  نم  دومن ، تلحر  ترخآ  يارس  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  نوچ  ترـضح . نآ  تنواعم 
يرای و  ترـضح ، نآ  زامن  نفد و  نفک و  لسغ و  رد  ار  حور  هکئالم و  دندرکیم  ددم  هک  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیـسح و 

دیاش هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 1  » نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولـص  هّمئا  رخآ  ات  تسا  یقاب  يراج و  مکح  نیا  و  دـندومنیم ، روما  نیا  همه  رد  نم 
اب ات  موشیمن  لزان  یحو  يارب  هک  دشاب  نآ  دارم  موشیمن ، لزان  نیمز  رب  نم  رگید  دومرف : لیئربج  هک  تشذـگ  هک  یثیداحا  نآ  زا  دارم 

هدروآیم لمع  هب  ار  روما  نیا  اوه  رد  دشاب و  هدمآیمن  نیمز  هب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا  لمتحم  و  دشاب ، هتـشادن  تافانم  رابخا  نیا 
لوسر ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یسوط و  خیش  ینیلک و   139 ص : نویعلا ، ءالج  ملعی . یلاعت  هّللا  و  دشاب ،

و «. 1  » دوب نمی  يراحـص  زا  دیفـس  هماج  ود  و  دوب ، یخرـس  يربح  درب  یکی  دـندرک ، نفک  هماـج  هس  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
دمآ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  ساّبع  هک : دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  ًاضیا 
. دنک زامن  وا  رب  دتـسیاب و  شیپ  رکب  وبا  دننک و  نفد  عیقب  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  قاّفتا  مدرم  تفگ :
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لوسر هک  یتسرد  هب  ساّنلا  اهّیا  دومرف : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دـنراد ، داسف  هدارا  ناقفانم  نآ  هک  تسناد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ 
رد هک  ياهعقب  رد  موشیم  نفد  نم  دومرف : دوخ  تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  تسام  ياوشیپ  ماما و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

هقیاضم ترضح  نآ  اب  باب  نیا  رد  دندوب ، هدروآ  لمع  هب  ار  دوخ  بلطم  تفالخ  بصغ  رد  ناشیا  نوچ  و  دوشیم . نم  حور  ضبق  اجنآ 
دوـمرف صّخرم  نآ  زا  دـعب  و  درک ، زاـمن  وا  رب  دوـخ  داتـسیا و  رد  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  نکب . ینادیم  هـچنآ  دـنتفگ : دـندرکن 

داتسیایم و ناشیا  نایم  رد  نینمؤملا  ریما  و  دنداتسیایم ، ادخ  لوسر  هزانج  رود  رب  ناشیا  و  دندشیم ، لخاد  رفن  هد  رفن  هد  هک  ار  هباحص 
ار هیآ  نیا  ناـشیا  سپ  « 2  » ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  دـناوخیم : ار  هیآ  نیا 

تاولـص ترـضح  نآ  رب  همه  هنیدـم  فارطا  هنیدـم و  هکنآ  اـت  دـنتفریم  نوریب  دنداتـسرفیم و  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  دـندناوخیم و 
نآ رب  دـندشیم و  لخاد  رفن  هد  رفن  هد  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  یـسربط  خیـش  «. 3  » دنداتسرف

لها نز  درم و  گرزب و  درخ و  هکنآ  ات  ماش ، ات  هبنشهس  زور  حبص  ات  هبنشهس  بش  هبنشود و  زور  رد  یمامایب ، دندرکیم  زامن  ترـضح 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 4  » دندرک زامن  نینچ  ترـضح  نآ  رب  همه  هنیدم  فارطا  لها  هنیدم و 

هکئالم و عیمج  وا  رب  دـندرک  زامن  دومرف ، تلحر   140 ص : نویعلا ، ءالج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک  تسا 
لاح رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  مدینـش  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  جوف ، جوف  راصنا  نارجاهم و 

نآ زا  حیحص  دنس  هب  یـسوط  خیـش  و  «. 1  » تسا هدـش  لزاـن  نم  توف  زا  دـعب  نم  رب  زاـمن  باـب  رد  هیآ  نیا  هک : دومرفیم  دوـخ  تّحص 
رب ياهماج  داد  لسغ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح 
رب تاولص  دنداتسیایم و  ترضح  نآ  رود  رب  دندشیم  هناخ  لخاد  هک  یهورگ  ره  و  تشاذگ ، هناخ  نایم  رد  دنکفا و  ترضح  نآ  يور 
نآ رب  تاولص  زا  همه  نوچ  دندشیم . لخاد  رگید  یهورگ  سپ  دنتفریم ، نوریب  دندرکیم و  اعد  وا  يارب  دنداتـسرفیم و  ترـضح  نآ 

ار ادخ  لوسر  نوچ  درب . ربق  هب  دوخ  اب  زین  ار  ساّبع  نب  لضف  دش و  ادخ  لوسر  ربق  لخاد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دندش ، غراف  ترضح 
نوریب زا  دـنتفگیم  یلوخ  نب  سوا  ار  وا  هک  الیخلا  ینب  زا  راصنا  زا  يدرم  لاـح  نآ  رد  دـنک ، ربق  لـخاد  هک  تفرگ  دوخ  تسد  يور  رب 

هرهب فرـش  نیا  زا  زین  ار  ام  دـینکم و  شومارف  ار  ام  ياهتمدـخ  دـینکم و  عطق  ار  ام  ّقح  هک  ار  امـش  مهدیم  دـنگوس  تفگ : درک و  هاگن 
نآ هزانج  هک : دیسرپ  يوار  دوب . هدش  رضاح  ردب  گنج  رد  وا  و  درک ، ربق  لخاد  دیبلط و  زین  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  دیهدب 
نب میلـس  باتک  جاجتحا و  باتک  رد  « . دندرک ربق  لخاد  اجنآ  زا  و  دنتـشاذگ ، ربق  ياپ  دزن  دومرف : دنتـشاذگ ؟ ربق  ياجک  رد  ار  ترـضح 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نفک  لسغ و  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  ناملـس  زا  یلاله  سیق 
فص وا  بقع  رد  ام  داتسیا و  شیپ  دوخ  و  ار ، مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  دادقم و  رذ و  وبا  ارم و  درک  هناخ  لخاد  دش ، غراف 

مالّـسلا هیلع  لیئربج  هکنآ  ببـس  هب  ام  ندرک  زامن  رب  دـشن  علّطم  دوب و  هرجح  نآ  رد  هشیاـع  و  میدرک ، زاـمن  ادـخ  لوسر  نآ  رب  میتسب و 
دنداتسرفیم تاولص  ترضح  نآ  رب  ناشیا  دینادرگیم و  هرجح  لخاد  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  هد  رفن  هد  سپ  دوب ، هتفرگ  ار  وا  ياهمـشچ 

عقاو لّوا  رد  هک  دوب  نامه  ترـضح  نآ  رب  زامن  و  دندرک ، نینچ  راصنا  رجاهم و  همه   141 ص : نویعلا ، ءالج  هکنآ  ات  دـنتفریم  نوریب  و 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  دش  ادـخ  لوسر  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  راّمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  رثالا  ۀـیافک  باتک  رد  و  «. 1  » دش
، ارم مهف  ملع و  تسا  هدرک  اطع  وت  هب  یلاـعت  قح  و  ینم ، ثراو  ینم و  ّیـصو  وت  یلع  اـی  دومرف : سپ  تفگ ، وا  هب  يرایـسب  زار  دـیبلط و 
. دومن دنهاوخ  وت  ّقح  بصغ  و  تسا ، ناهنپ  یتعامج  ياههنیـس  رد  هک  هنیرید  ياههنیک  وت  يارب  دش  دـهاوخ  رهاظ  مورب  ایند  زا  نم  نوچ 

ردـپ يا  تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  نانز  نیرتهب  يا  هک : تفگ  همطاف  اب  ترـضح  دنتـسیرگب ، مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  سپ 
لّوا وت  هک  همطاف  يا  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : ترـضح  دـنیامنن ، تیاعر  ار  اـم  تمرح  دـننک و  عیاـض  وت  زا  دـعب  ار  اـم  ّقح  هک  مسرتیم 
لها ناـنز  نیرتـهب  وت  هک  یتـسرد  هب  شاـبم ، كانهودـنا  نکم و  هیرگ  يدرگیم ، قحلم  نم  هب  نم  تیب  لـها  زا  هک  دوب  یهاوـخ  یـسک 

قح و  دنتشهب ، لها  ناناوج  نیرتهب  وت  رسپ  ود  و  تسا ، ناربمغیپ  يایصوا  نیرتهب  وت  ّمع  رـسپ  و  تسا ، ناربمغیپ  نیرتهب  وت  ردپ  و  یتشهب ،
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نب یلع  اب  سپ  تّما . نیا  يدهم  دوب  دهاوخ  ام  زا  و  دنـشاب ، موصعم  رّهطم و  همه  هک  دروآ  دهاوخ  نوریب  ماما  هن  نیـسح  بلـص  زا  یلاعت 
لوسر ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  وت ، زا  ریغ  هب  یـسک  دوشن  نم  نفک  لسغ و  هّجوتم  یلع  ای  دومرف : درک و  باـطخ  بلاـط  یبأ 

و «. 2  » دهدب وت  تسد  هب  بآ  ساّبع  نب  لضف  و  درک ، دـهاوخ  وت  تنواعم  لیئربج  دومرف : وت ؟ لسغ  رب  دومن  دـهاوخ  نم  تنواعم  هک  هّللا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لسغ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  روکذم  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  رد 

وت يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مشچ  رود  رد  هچنآ  دیـسیل  دوخ  كرابم  نابز  هب  دش ، غراف 
همطاف تافو  زا  دعب  هک  تسا  روطسم  هغالبلا  جهن  باتک  رد  و  «. 3  » تافو زا  دعب  تایح و  لاح  رد  يدوب  هزیکاپ  ّبیط و  هّللا ، لوسر  ای  داب 

هک یتسرد  هب  هک : درک  باطخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز 
رد ار  وت  دوخ  تسد  هب  هک  اریز  یتبیـصم  ره  زا  تسا  هدـنیامرف  ربص  ارم  وت  گرزب  تبیـصم   142 ص : نویعلا ، ءالج  وت و  میظع  تقراـفم 

یّلص ادخ  لوسر  سّدقم  حور  نوچ  دومرف : رگید  هبطخ  رد  و  «. 1  » دمآ نوریب  نم  هنیس  رحن و  نایم  رد  وت  سّدقم  حور  و  متـشاذگ ، دحل 
دوخ يور  رب  ار  نآ  دـش و  يراج  نم  فتک  نایم  رد  وا  ناـج  و  دوب ، نم  هنیـس  رب  شکراـبم  رـس  دـندرک ، ضبق  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

، دوب هدـش  رپ  هکئالم  يادـص  زا  هناخ  نآ  فارطا  هناخ و  نآ  سپ  دـندوب . نم  ناروای  هکئـالم  و  مدـش ، وا  لـسغ  هّجوتم  دوخ  و  مدیـشک ،
هکنآ ات  دنداتـسرفیم ، تاولـص  ترـضح  نآ  رب  هک  مدینـشیم  ار  ناشیا  ياهادص  و  دـندمآیم ، ریز  هب  یهورگ  دـنتفریم و  الاب  یهورگ 

و «. 2  » وا تافو  زا  دـعب  وا و  تاـیح  رد  ادـخ  لوسر  هب  رتراوازـس  نم  زا  تسیک  سپ  مدرک ، ناـهنپ  شرّونم  حیرـض  رد  ار  وا  رّهطم  دـسج 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دحل  يراصنا  هحلط  وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  ینیلک 

عقاو رد  دـنکیم و  هحلط  وبا  هک  دـشاب  هدومن  نینچ  مدرم  رظن  رد  رهاـظ  بسح  هب  هک  دوب  دـناوتیم  هک : دـیوگ  ّفلؤم  «. 3  » دـنک ار  مّلس 
نارقش هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و  دشابن . قباس  ربخ  یفانم  ات  دشاب  هدنک  هکئالم 

ریما هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  حیحـص  دنـس  هب  و  «. 4  » تخادنا ياهفیطق  ترـضح  نآ  ربق  رد  ادـخ  لوسر  هدرک  دازآ 
لوسر ربق  يور  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  و  «. 5  » دیچ تشخ  ادخ  لوسر  ربق  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

یّلص تلاسر  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  يریمح و  ینیلک و  «. 6  » دنتخیر خرس  ياههزیرگنس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
راـهچ نیمز  زا  ارم  ربـق  و  نک ، نفد  ناـکم  نیمه  رد  ارم  مریمب ، نم  نوـچ  تفگ : ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا 

ربق هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدح  رد  یـسوط  خیـش  «. 1  » زیرب نم  ربـق  يور  رب  بآ  و  نـک ،  143 ص : نویعلا ، ءالج  دـنلب  تشگنا 
هب هک  تسا  لـمتحم  و  تسا ، رتشیب  تشگنا  راـهچ  ثیداـحا  دـیوگ : ّفلؤم  «. 2  » دـندرک دـنلب  نیمز  زا  ربش  کی  ار  ترـضح  نآ  فیرش 

تـشگنا راهچ  لّوا  رد  هک  تسا  لمتحم  و  تسا ، کیدزن  ربش  کی  هب  هداشگ  تشگنا  راهچ  هک  اریز  دـشاب  هدوب  اـهربش  فـالتخا  راـبتعا 
یـسربط خیـش  دشاب . هدوب  هّیقت  رب  لومحم  ثیدـح  نیا  هک  دراد  لامتحا  و  دـشاب ، هدـش  ربش  کی  هزیرگنـس  نتخیر  زا  دـعب  دـشاب و  هدوب 

دوخ تسد  نم  دومن ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک : تفگ  هملـس  ّما  هک  تسا  هدرک  تیاور 
دوخ تسد  زا  کـشم  يوب  متخاـسیم ، وـضو  اـی  مدروـخیم  ماـعط  نوـچ  نآ  زا  دـعب  هتفه  دـنچ  سپ  متـشاذگ ، نآ  كراـبم  هنیـس  رب  ار 
یّلص تلاسر  ترضح  هک  یبش  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و  «. 3  » مدینشیم

هک تشذـگ  ناشیا  رب  یتلاح  و  تشذـگ ، اهبـش  نیرتزارد  ترـضح  نآ  تیب  لها  رب  دومن ، تلحر  ّتنج  ضایر  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نارود ناکیدزن و  اب  ادخ  يارب  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  دننیمز ، يور  رب  ای  دننامـسآ  ریز  هک  دنتـسنادیمن 

ار یکلم  لاح  نیا  رد  یلاعت  قح  سپ  دـندوب ، ناسرت  ناقفانم  نارفاک و  ماقتنا  زا  و  دوب ، هتـشک  سک  رایـسب  ناشیا  زا  دوب و  هدرک  ینمـشد 
تیبلا و لها  مکیلع  مالّـسلا  : » تفگ و  دندینـشیم ، ار  وا  يادـص  دـندیدیمن و  ار  وا  هک  داتـسرف - ار  لیئربج  رگید  یتیاور  هب  و  داتـسرف -

هدننکكرادت ياهکلهم و  ره  زا  تسا  هدنهد  تاجن  یتبیـصم و  ره  زا  تسا  هدنهد  یّلـست  ادخ  باوث  هک  یتسرد  هب  هتاکرب » هّللا و  ۀـمحر 
َلِخْدُأ َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  ار ، هدـش  توف  ره  تسا 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


تلیـضف نارگید  رب  تسا و  هدـیزگرب  ار  امـش  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دومرف : سپ  «. 4  » ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  َزاف  ْدَـقَف  َۀَّنَْجلا 
ملع و  تسا ، هدـینادرگ  دوخ  ربمغیپ  تیب  لها  ار  امـش  و  تسا ، هدـینادرگ  كاپ  اهبیع  ناهانگ و  زا  و  تسا ،  144 ص : نویعلا ، ءالج  هداد 

تّزع ياصع  و  تسا ، هدـینادرگ  دوخ  ملع  قودنـص  ار  امـش  و  تسا ، هداد  ثاریم  امـش  هب  ار  دوخ  باتک  و  تسا ، هدرپس  امـش  هب  ار  دوخ 
هب سپ  اههنتف ، زا  ار  امش  دومن  نمیا  و  اهشزغل ، زا  ار  امش  دینادرگ  موصعم  و  تسا ، هدز  دوخ  رون  زا  یلثم  امش  يارب  و  تسا ، هتخاس  دوخ 
ادخ هب  ار . دوخ  تمعن  دنادرگیمن  لیاز  ار و  دوخ  تمحر  دنکیمن  رود  امـش  زا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دینک ، ربص  ادخ  ندومرف  ربص 

تسا هدومن  قفّتم  و  ار ، اهیگدنکارپ  تسا  هتخاس  عمتجم  و  قلخ ، رب  ار  دوخ  تمعن  تسا  هدرک  مامت  امش  هب  هک  ادخ  لها  دیئامـش  دنگوس 
امش زا  ار  امش  ّقح  دنک و  متس  امش  رب  هک  ره  و  تسا ، راگتـسر  دیامن  رایتخا  ار  امـش  تیالو  هک  ره  ادخ ، ناتـسود  دیئامـش  و  ار ، اههملک 
امش ندرک  يرای  رب  تسا  رداق  ادخ  تسا و  هدینادرگ  بجاو  نانمؤم  رب  دوخ  باتک  رد  ار  امـش  تّدوم  یلاعت  قح  تسا ، کلاه  وا  دریگب 

. تسادخ يوس  هب  روما  تشگزاب  هک  یتسرد  هب  ار ، وکین  تبقاع  دیشاب  رظتنم  دینک و  ربص  سپ  دناد ، تحلصم  دهاوخیم و  هک  تقو  ره 
، نیمز رد  دوخ  نمؤم  ناتـسود  هب  درپس  ار  امـش  درک و  لوبق  وا  زا  یلاـعت  قح  و  درپس ، یلاـعت  قح  هب  ار  امـش  ادـخ  ربمغیپ  هک  قیقحت  هب  و 
ار وا  یئوگتسار  يازج  یلاعت  قح  دیامن ، تیاعر  ار  امش  تمرح  دناد و  مزال  دوخ  رب  ار  امش  تیالو  دنکب و  یهلا  تناما  يادا  هک  ره  سپ 

ترـضح و  هضورفم . تعاطا  هبجاو و  تّدوم  تسامـش  يارب  زا  و  لوسر ، ادخ و  هدشهدرپس  تناما  دیئامـش  سپ  دهدیم ، وا  هب  تمایق  رد 
یتّـجح یلهاـج  يارب  زا  و  درک ، ناـیب  امـش  يارب  زا  ار  تاـجن  هار  و  دـینادرگ ، لـماک  امـش  يارب  زا  ار  نید  هکنآ  اـت  تفرن  اـیند  زا  لوسر 

رب سپ  دـیامن ، یـشومارف  راهظا  ای  دـنک  شومارف  ای  دـنکب  یّقح  راکنا  ای  دـیامن  ینادان  راهظا  اـی  دـشاب  ناداـن  هک  یـسک  سپ  تشاذـگن ،
زا هیزعت  نیا  هک : دیـسرپ  يوار  مکیلع . مالّـسلا  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار  امـش  و  تسامـش ، ياهتجاح  هدنروآرب  ادخ  و  وا ، باسح  تسادخ 
نآ هک  تسا  هدـش  دراو  هربـتعم  ثیداـحا  رد   145 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 1  » نایملاع دـنوادخ  بناج  زا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هک  بناـج 
ربیخ زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  راّفـص  هچنانچ  «. 1  » تفر ایند  زا  تداهش  هب  ترـضح 

تشوگ نآ  دومن ، لوانت  نآ  زا  ياهمقل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  ياهلاغزب ، تسد  رد  ار  ترضح  نآ  دنداد  رهز 
نآ تسکـش  مه  رد  ارم  تشپ  دومرفیم : توم  ضرم  رد  ترـضح  سپ  دناهدولآ ، رهز  هب  ارم  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  نخـس  هب 

رگید ربتعم  تیاور  رد  و  دوریم . اـیند  زا  تداهـش  هب  هکنآ  رگم  تسین  ربـمغیپ  ّیـصو  ربـمغیپ و  چـیه  و  مدرک ، لواـنت  ربـیخ  رد  هک  همقل 
نم هک  داد  ربـخ  عارذ  نآ  دومرف ، لواـنت  نآ  زا  يردـق  ترـضح  نوـچ  دنفـسوگ ، عارذ  رد  داد  رهز  ار  ترـضح  نآ  هّیدوـهی  نز  دوـمرف :

دومن تلحر  ایند  زا  ّتلع  نامه  هب  هکنآ  ات  درکیم  رثا  ترضح  نآ  ندب  رد  رهز  نآ  هتسویپ  و  تخادنا ، ار  نآ  ترـضح  سپ  مدولآرهز ،
دندرک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  هصفح  هشیاع و  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـشاّیع  و  «. 2»

ریاس یـسربط و  خیـش  یـسوط و  خیـش  دـیفم و  خیـش  و  دـشاب . هدوب  لیخد  ترـضح  نآ  تداهـش  رد  رهز  ود  ره  هک  تسا  لمتحم  و  «. 3»
راصنا نارجاهم و  ناقفانم  دومن ، تلحر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم 
ناـشیا تیزعت  هب  دنتـشاذگ و  لاـح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ناـشیا ، لاـثما  فوـع و  نـب  نـمحّرلا  دـبع  رمع و  رکب و  وـبا  دـننام 

رثکا ببـس  نیا  هب  و  دندش ، تفالخ  بصغ  هّجوتم  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  هب  دـنتفر  دـندیدرگن و  ترـضح  نآ  زیهجت  هّجوتم  دـنتخادرپن و 
، دنوش رضاح  ترضح  نآ  زامن  هب  هک  داتسرف  ناشیا  دزن  هب  ار  هدیرب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  دنتفاین ، رد  ار  ادخ  لوسر  رب  زامن  ناشیا 

دایرف مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دش ، حبـص  نوچ  دـندوب . هدرک  نفد  ار  ترـضح  هک  دـندرک  مامت  یتقو  ار  دوخ  تعیب  هکنآ  ات  دـنتفرن  ناشیا  و 
زور هک : تفگ  تتامش  يور  زا  دینش ، ار  نخـس  نیا  نیعل  رکب  وبا  نوچ  تسا . وت  زور  هک  ایب  دب  زور  ینعی  هاحابـص ، ءوس  او  هک : دروآرب 

لیسغت هّجوتم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دندرمـش  تمینغ  ار  تصرف  نیعالم  نآ  سپ  تساهزور . نیرتدب   146 ص : نویعلا ، ءالج  وت 
ار رکب  وبا  هک  دندرک  قاّفتا  رگیدکی  اب  دنتفر و  سپ  دناهدنامرد ، ترضح  نآ  تبیصم  هب  مشاه  ینب  تسا و  ترـضح  نآ  نفد  زیهجت و  و 

دنتساوخ راصنا  ناقفانم  نوچ  دندوب . هدرک  هئطوت  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تایح  رد  هچنانچ  دننادرگ ، هفیلخ 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـش مامت  رکب  وبا  تعیب  نوچ  دـندش . بولغم  درک  دنتـسناوتن  تمواقم  نارجاهم  ناقفانم  اب  دـنریگب ، هدابع  نب  دعـس  يارب  ار  تفـالخ  هک 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  فیرش  ربق  تشاد و  تسد  رد  لیب  ترـضح  نآ  هک  یتقو  رد  دمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  يدرم 

قح بصغ  دنناوتن  دیوش  غراف  امش  ادابم  نوچ  هکنآ  سرت  زا  دندرک  تعیب  رکب  وبا  اب  هباحص  ناقفانم  تفگ : تخاسیم و  ار  مّلس  هلآ و  و 
َبِـسَح َأ  ملا *  » میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  دناوخ  ار  تایآ  نیا  تشاذگ و  نیمز  رب  تشاد  تسد  رد  هک  لیب  ریما ، ترـضح  سپ  دومن . امش 
َبِـسَح ْمَأ  َنِیبِذاْکلا * َّنَمَْلعََیل  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  َنُونَتُْفی * ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا 

ءاش نا  دش  دهاوخ  روکذم  رگید  دّلجم  رد  نیا  زا  دـعب  هّصق  نیا  ریـسفت  و  «. 2 « » 1 « » َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْـسَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا 
ریما ایآ  هک : دنتـشون  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  و  یلاعت . هّللا 

: هک تشون  باوج  رد  ترـضح  داد ؟ لـسغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتـقو  رد  درک  لـسغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ره هک  دش  يراج  نینچ  ّتنـس  درک و  لسغ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نکیل  و  دوب ، رّهطم  رهاط و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
زور رد  هک : دناهدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدـحم  ریاس  یـسربط و  خیـش  یـسوط و  خیـش  و  «. 3  » دـننک لسغ  دـنیامن  سم  هک  ار  یتّیم 
نم زا  ریغ  هب  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  دومنیم ، اقلا  ناقفانم  نآ  رب  اهتّجح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  يروش 

اهوب اب  دندوب  هدش  لزان  هک  نیبّرقم   147 ص : نویعلا ، ءالج  هکئالم  اب  دشاب  هداد  لسغ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک 
دیناشوپب هک : دنتفگیم  مدینشیم و  ار  ناشیا  نخس  نم  و  دندینادرگیم ، ار  ترضح  نآ  ياضعا  نم  يارب  زا  هکئالم  و  تشهب ، ياهلگ  و 

نفک هک  نم  زا  ریغ  هب  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  زاب  هن ، دنتفگ : همه  دناشوپب ؟ ار  امش  یلاعت  قح  ات  ار  دوخ  ربمغیپ  تروع 
: هک دومرف  زاب  هن . دنتفگ : دوخ ؟ تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  دشاب  هدرک  نفد  ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دشاب  هدرک 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  یتقو  رد  دشاب  هداتسرف  تیزعت  وا  يوس  هب  یلاعت  قح  هک  تسه  امش  نایم  رد  یسک  نم  زا  ریغ  هب  ایآ 

هدـنیوگ رد و  شیپ  زا  یئادـص  مدینـش  هاگان  تسیرگیم ، ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  و  دومن ، تقرافم  ایند  زا  مّلـس  هلآ و 
: هک دیامرفیم  ار و  امش  دناسریم  مالس  امش  راگدرورپ  هتاکرب » هّللا و  ۀمحر  تیبلا و  لها  مکیلع  مالّـسلا  : » منیبب ار  وا  هکنآیب  تفگیم 
ره زا  تسا  ياهدنیامن  كرادت  هتشذگ و  ره  زا  تسا  ياهدنیامرف  یّلست  یتبیـصم و  ره  زا  تسه  ضوع  فلخ و  یهلا  باوث  تمحر و  رد 

و دـنامیمن ، یقاب  یـسک  نامـسآ  لها  زا  دـنریمیم و  نیمز  لـها  همه  هک  دـینادب  دـینک و  ربص  ادـخ  ندومرف  تیزعت  هب  سپ  هدـش ، توف 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  نیسح ، نسح و  همطاف و  نم و  زا  ریغ  هب  هناخ  نآ  رد  دوبن  تقو  نآ  رد  و  هّللا ، ۀمحر  مکیلع و  مالّـسلا 
هک تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  زاب  هن . دـنتفگ : میدوب ؟ هدـیناشوپ  وا  يور  رب  هماج  و  دوب ، هدـیباوخ  ام  نایم  رد  مّلـس  هلآ و 
ارم نآ  ثلث  هب  نک و  تمسق  هس  ار  نآ  هک : دشاب  هدومرف  دشاب و  هداد  وا  هب  ار  تشهب  طونح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

تسه یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  زاب  هن . دنتفگ : راد ؟ هاگن  دوخ  يارب  ار  ثلث  کی  و  نم ، رتخد  يارب  ار  ثلث  کی  و  نک ، طونح 
ار امـش  مهدیم  دنگوس  هک : دومرف  زاب  هن . دنتفگ : دشاب ؟ رتکیدزن  نم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تاقالم  هب  وا  دهع  هک 
ره هک  دشاب  هدومن  میلعت  وا  هب  هملک  رازه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسه  امـش  نایم  رد  نم  زا  ریغ  هب  ایآ  هک  ادـخ  هب 

تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  ینیلک و  و  «. 1  » هن دنتفگ : دشاب ؟ هدوب  رگید  هملک  رازه  دـیلک  ياهملک 
اهیلع همطاف  ترضح  دومن ، تلحر  دلخ  ضایر  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح   148 ص : نویعلا ، ءالج  نوچ  دناهدرک :
سپ تسنادیمن . ار  نآ  تّدـش  یـسک  یلاعت  قح  زا  ریغ  هب  هک  دوب  هداد  ور  ینزح  تّما  ناقفانم  روج  ترـضح و  نآ  تاـفو  زا  ار  مالّـسلا 

ره دیامن . نیکست  ار  ترـضح  نآ  هودنا  تّدش  دیوگ و  نخـس  ترـضح  نآ  دزن  هک  داتـسرف  ترـضح  نآ  يوس  هب  ار  لیئربج  یلاعت  قح 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تلزنم  برق و  زا  ار  ترضح  نآ  دادیم  ربخ  دومنیم و  ترضح  نآ  يرادلد  دمآیم و  لیئربج  زور 
زا دـش  دـهاوخ  عقاو  ترـضح  نآ  رّهطم  هّیّرذ  رب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هچنآ  و  ترـضح ، نآ  لزانم  تاـجرد و  و  یلاـعت ، قح  دزن  مّلـس  و 

دهاوخ لطاب  ای  قح  هب  یتلود  یتنطلس و  تّما  نیا  رد  هک  ره  و  اهباذع ، زا  دش  دهاوخ  عقاو  ناشیا  نانمـشد  رب  هچنآ  و  اهتنحم ، اهتبیـصم و 
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دیآیم نم  دزن  هب  یـسک  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دومن ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  تفای .
اهیلع همطاف  دمآیم ، لیئربج  هاگره  سپ  نک . ربخ  ارم  دـیآ  وت  دزن  هب  وا  هاگره  همطاف  يا  هک : دومرف  ترـضح  دـیوگیم ، نانخـس  نینچ 

دش و عمج  یباتک  هکنآ  ات  تشونیم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  تفگیم  لیئربج  هچنآ  درکیم ، ربخ  ار  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مالّـسلا 
. تسا مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دزن  نونکا  باتک  نآ  تماـیق ، زور  اـت  هدـنیآ  لاوحا  عیمج  رب  تسا  لمتـشم  همطاـف  فحـصم  تسا  نآ 

ردـپ هب  ات  دوب  ملا  تّدـش و  رد  هتـسویپ  و  دـنام ، هدـنز  زور  جـنپ  داتفه و  تلاسر  ترـضح  زا  دـعب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دومرف : ترـضح 
ءالج «. 1  » نیعمجأ مهئادـعأ  یلع  هّللا  ۀـنعل  و  نیرهاطلا ، اهدالوأ  اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هّللا  تاولـص  دـیدرگ ، قحلم  دوخ  راوگرزب 

149 ص : نویعلا ،

بیارغ و  دیدرگ ، رهاظ  ترضح  نآ  سّدقم  حیرض  دزن  هچنآ  و  دش ، عقاو  ترضح  نآ  نفد  زا  دعب  هک  تسا  دنچ  لاوحا  نایب  رد  مشـش  لصف 
تسا ترضح  نآ  سّدقم  حور  لاوحا 

نآ ياپ  کیدزن  ترضح و  نآ  رس  کیدزن  دنزاسب ، ار  ترضح  نآ  هضور  ترامع  دنتـساوخ  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
هک بیطخ  یّنثم  نب  رفعج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 1  » دندوب هدیدن  یئوبشوخ  نآ  هب  هک  دش  رهاظ  یکشم  ترـضح 

ترضح نآ  فیرش  ربق  کیدزن  هک  یعضوم  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دجـسم  فقـس  دش  بارخ  هک  مدوب  هنیدم  رد  تفگ :
ایآ هک  دـنک  لاؤس  قداص  ترـضح  زا  هک : متفگ  ار  راّمع  نب  لیعامـسا  سپ  دـندمآیم ، دورف  دـنتفریم و  الاب  نانکراک  ناـیاّنب و  و  دوب ،

ترـضح هک  دروآ  ربخ  اـم  يارب  لیعامـسا  رگید  يزور  مینک ؟ رظن  میوش و  فرـشم  ادـخ  لوسر  سّدـقم  ربـق  رب  هک  تفر  ـالاب  میناوتیم 
هب دوش  انیبان  شاهدید  هک  يزیچ  دنیبب  هک  متسین  نمیا  و  دوش ، فرشم  ادخ  لوسر  ربق  رب  هک  يدحا  يارب  مرادیمن  تسود  نم  هک : دومرف 

تسا و هتـسشن  دوخ  هرهاط  نانز  زا  یـضعب  اب  هک  دنیبب  هکنآ  ای  دـنکیم ، زامن  تسا و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  هک  دـنیبب  هکنآ  ای  نآ ، ببس 
لهچ لاس  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  اضیا   150 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » درادیم تبحص 
یّلص لوسر  ترـضح  ربنم  هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  همان  داتـسرف و  اهتلآ  اهبوچ و  اب  ار  يراّجن  و  درک ، جح  هدارا  هیواعم  ترجه ، مکی  و 

فـسکنم باتفآ  دندرک ، ترـضح  نآ  ربنم  ندنک  هدارا  نوچ  زاسب . مراد  ماش  رد  نم  هک  يربنم  ردـق  هب  نکب و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
تشون ناشیا  باوج  رد  نوعلم  نآ  و  دنتـشون ، هیواعم  هب  ار  هّیـضق  نآ  دنتـشادرب و  تسد  ناشیا  و  دش ، ادیپ  نیمز  رد  یمیظع  هلزلز  دش و 

هب نارگید  راّفص و  «. 1  » دندرک گرزب  دندنک و  ار  ترضح  نآ  ربنم  نوعلم  نآ  هتفگ  هب  ناشیا  سپ  درک . دیابیم  هّتبلا  ماهتشون  هچنآ  هک :
هب يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک : دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  حیحـص  ياهدـنس 

تایح هک  مینادیم  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : هباحص  امش ، يارب  تسا  رتهب  نم  ندرم  امش و  يارب  تسا  رتهب  نم  یگدنز  تفگ : دوخ  باحصا 
ریخ ام  يارب  زا  وت  ندرم  ببس  هچ  هب  میتفای ، تاجن  شتآ  لادوگ  رانک  زا  تلالض و  زا  میتفای  تیاده  وت  ببـس  هب  تسا و  رتهب  ام  يارب  وت 

هک منکیم  اعد  منیبیم  امش  زا  هک  کین  لمع  ره  سپ  دنیامنیم ، ضرع  نم  رب  ار  امش  ياهلمع  نم ، توف  زا  دعب  دومرف : ترضح  تسا ؟
ناقفانم زا  يدرم  سپ  میامنیم . شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  امـش  يارب  منیبیم  امـش  زا  هک  دـب  لمع  ره  و  دـنادرگ ، داـیز  ار  امـش  قیفوت  ادـخ 

، تسا نینچ  هن  دومرف : ترـضح  دـشاب ؟ هدـش  كاخ  وت  ياهناوختـسا  هک  یتقو  رد  درک  یهاوخ  اعد  ام  يارب  هنوگچ  هّللا  لوسر  ای  تفگ :
ياهدنس هب  اضیا  «. 2  » دوشیمن هنهک  دـسوپیمن و  نیمز  رد  اـم  ندـب  و  تسا ، هدرک  مارح  نیمز  رب  ار  اـم  ياهتـشوگ  یلاـعت  قح  هک  اریز 

هکنآ ات  دنامیمن  زور  هس  زا  هدایز  نیمز  رد  يربمغیپ  ّیـصو  يربمغیپ و  چیه  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
هب مدرم  مالس  کیدزن  رود و  زا  و  دنوریم ، ناشیا  ياهندب  ياج  يوس  هب  مدرم  و  دوریم ، الاب  نامـسآ  هب  وا  ناوختـسا  تشوگ و  حور و 

ریما  151 ص : نویعلا ، ءـالج  زا  رکب  وبا  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رایـسب  ربـتعم  ياهدنـس  هب  اـضیا  «. 3  » دسریم ناشیا 
نوعلم نآ  ینک ؟ تعاـطا  ارم  هک  درکن  رما  ار  وت  ادـخ  لوسر  اـیآ  هک : تفگ  وا  هب  ترـضح  درک ، تفـالخ  بصغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
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؟ درک یهاوخ  ایآ  نم  تعاطا  هب  دـنک  رما  ار  وت  ینیبب و  ار  ربمغیپ  رگا  لاـحلا  دومرف : ترـضح  مدرکیم ، درکیم  رما  ارم  رگا  هن و  تفگ :
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دید  رکب  وبا  دندیسر ، ابق  دجسم  هب  نوچ  ابق . دجسم  يوس  هب  ایب  نم  اب  دومرف : ترضح  يرآ ، تفگ :

دنکیم راکنا  رکب  وبا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  دـنکیم . زامن  تسا و  هداتـسیا  مّلـس  هلآ و 
هب ماهدرک  رما  ار  وت  رّرکم  نم  تفگ : رکب  وبا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  ياهدرک ، نم  تعاـطا  هب  رما  ار  وا  وـت  هک 

رکب وبا  ار ؟ وت  دوـشیم  هچ  تفگ : رمع  دـید ، ار  رمع  هار  رد  تشگرب و  دیـسرت و  رایـسب  نوـعلم  نآ  نک . تعاـطا  ار  وا  ورب و  وا  تعاـطا 
دوخ یلاو  ار  یقمحا  وت  نوچ  هک  یتّما  دنوش  كاله  تفگ : رمع  تفگ ، نینچ  نم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تفگ :

زا ربتعم  ياهدنس  هب  بتک  ریاس  تاجردلا و  رئاصب  صاصتخا و  باتک  رد  «. 1  » تسا مشاه  ینب  رحس  زا  اهنیا  هک  ینادیمن  رگم  دناهدرک ،
دجـسم يوـس  هب  رکب  وـبا  تعیب  يارب  دـنتفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـبیرگ  نوـچ  هک : دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

َْنبا تفگ : یسوم  باوج  رد  نوراه  هچنآ  تفگ  داتسیا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دندیشک ،
دـندینادرگ و فیعـض  ارم  موق  هک  یتسرد  هب  نم ! رداـم  دـنزرف  يا  نم و  ردارب  يا  ینعی : « 2  » ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ 
هک دنتخانش  همه  هک  رکب  وبا  يوس  هب  دمآ  نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  زا  یتسد  سپ  دنـشکب . ارم  هک  دش  کیدزن 

ٍۀَفُْطن ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  تفگ : تسا  ترـضح  نآ  يادـص  دنتـسناد  همه  هک  یئادـص  هب  و  تسا ، بانج  نآ  تسد 
يدرم ار  وـت  سپ  هفطن ، زا  سپ  كاـخ ، زا  تسا  هدرک  قـلخ  ار  وـت  هـک  يدـنوادخ  نآ  هـب  يدـش  رفاـک  اـیآ  ینعی : « 3  » اًـلُجَر َكاَّوَس  َُّمث 

نم مث  بارت  نم  کقلخ  يّذلاب  رمع  ای  ترفکأ  : » دوب هتـشون  تسد  نآ  رب  و  دـش ، رهاظ  ربق  زا  یتسد  رگید : یتیاور  هب  و  تسا . هدـینادرگ 
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  راّفـص و  اضیا  152 و  ص : نویعلا ، ءالج  «. 4 « » الجر کیّوس  مث  ۀفطن 
هنوگچ ام  دنتفگ : ار ؟ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دینکیم  هدرزآ  ارچ  دومرف : دوخ  باحصا  اب  ترضح  نآ  هک : دناهدرک 

یتیصعم نوچ  دوشیم ، ضرع  ترضح  نآ  رب  امـش  لامعا  هک  دینادیمن  رگم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مینکیم ؟ هدرزآ  ار  ترـضح  نآ 
بش نوچ  دناهدرک : تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  راّفـص و  ینیلک و  « . دوشیم هدرزآ  دنیبیم  امـش  زا 

ار و هتشذگ  يایصوا  حاورا  ار و  هتشذگ  ناربمغیپ  حاورا  ار و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنهدیم  تصخر  دوشیم ، هعمج 
ياههمئاق زا  ياهمئاـق  ره  دزن  و  دـننکیم ، فاوط  شرع  رود  رب  طوش  تفه  دـنربیم و  ـالاب  شرع  هب  ار  ناـشیا  سپ  ار ، ناـمز  ماـما  حور 

هدـش دراو  رگید  ربتعم  تیاور  رد  و  «. 2  » تسا هدیدرگ  نوزفا  رایـسب  ناشیا  ملع  دوشیم  حبـص  نوچ  دنراذگیم ، زامن  تعکر  ود  شرع 
دزن هب  دتـسرفیم  یکلم  اب  ار  ملع  نآ  سپ  مارح ، لالح و  زا  ریغ  هب  دیامن  هضافا  نامز  ماما  رب  هزات  ملع  دهاوخیم  یلاعت  قح  نوچ  تسا :
یلع دزن  هب  ورب  هک  دیامرفیم  تصخر  ترـضح  سپ  دیامنیم ، ضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  نآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ره نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  نسح  دزن  هب  ورب  دـیامرفیم : دـیآیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  نوچ  ناسرب . وا  هب  ار  ملع  نیا  بلاط و  یبأ  نب 
اضر ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  راّفص  يریمح و  «. 3  » دوشیم یهتنم  نامز  ماما  هب  ات  دتسرفیم  رگید  ماما  يوس  هب  یماما 

«. 4  » متفرگرب رد  ار  وا  مدید و  عضوم  نیمه  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  بشید  دومرف : مالّسلا  هیلع 

هکئالم همودخم  نایملاع و  ءاسن  هدّیس  هفیرش  بقانم  همیرک و  لاوحا  زا  یـضعب  تافو و  تداعـس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  مّود  باب 
تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  نابّرقم 

تسا بانج  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  ّلوا  لصف 

لوسر تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  بانج  نآ  تدالو  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک 
فشک رد  و  «. 1  » دوب زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  بانج  نآ  فیرـش  ّنس  و  دش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
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رکذ املع  ناقّقحم  رثکا  نآ و  ریغ  حابصم و  رد  یسوط  خیـش  و  «. 2  » تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  نیا  لثم  هّمغلا 
یـضعب و  تثعب ، مّود  لاس  رد  دوب  هعمج  زور  هک : دـناهتفگ  و  دوب ، یناّثلا  يدامج  هاـم  متـسیب  زور  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  دـناهدرک 

رهشا و لّوا  لوق  و  «، 3  » دوب تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  بانج  نآ  تدالو  هک  دناهدرک  تیاور  هّماع  و  دوب ، تثعب  مجنپ  لاس  رد  هک : دناهتفگ 
رد مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تدالو  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هماـمالا  لـیالد  رد  یماـما  يربط  تسا . يوقا 
هد دنام و  هّکم  رد  لاس  تشه  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تدالو  مجنپ  لهچ و  لاس  رد  دوب  یناّثلا  يدامج  هام  متـسیب 

مهدزای لاس  یناّثلا  يدامج  هام  مّوس  رد  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  زور  جـنپ  داـتفه و  و  هنیدـم ، رد  لاـس 
مالّـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  «. 4  » دومن لاـقتنا  ناـنج  هب  ترجه 

ردق  156 ص : نویعلا ، ءالج  هب  هتفه  رد  و  درکیم ، ومن  دـنوش  گرزب  هتفه  کـی  رد  رگید  نـالفط  هکنآ  ردـق  هب  يزور  رد  دـش ، دـّلوتم 
دوخ حاکن  هب  ار  هملس  ّما  دومرف ، ترجه  هنیدم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  نوچ  و  یلاس ، ردق  هب  یهام  رد  و  یهام ،

متخومآیم بدا  وا  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هملس  ّما  دیامن ، تیبرت  تمدخ و  هک  درپس  وا  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  و  دروآ ، رد 
ساّبع نب  هّللا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » تسنادیم نارگید  نم و  زا  رتهب  ار  زیچ  همه  دوبن و  بادآ  نتخومآ  هب  تجاـح  ار  وا  و 

: تفگ دسوبیم ، ار  ارهز  همطاف  بانج  نآ  دید  دمآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ  هب  هشیاع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 
تبسن وت  یتسود  هنیآره  مرادیم  تسود  ار  وا  ردقچ  ینادب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  ار  همطاف  يرادیم  تسود  ایآ 

سپ تفگ ، تماقا  لیئاکیم  تفگ و  ناذا  لیئربج  مدیـسر  مراهچ  نامـسآ  هب  نوچ  جارعم  بش  رد  هک  یتسرد  هب  دش ، دهاوخ  هدایز  وا  هب 
لیئربج زامن ، رد  وت  رب  میوج  مّدـقت  نم  ایآ  لـیئربج  اـی  متفگ : نم  مینک ، زاـمن  وت  اـب  هک  دّـمحم  اـی  تسیاـب  شیپ  هک : تفگ  ارم  لـیئربج 

همه رب  تسا  هداد  یتدایز  صوصخ  هب  ار  وت  و  نیبّرقم ، هکئالم  رب  ار  دوخ  لـسرم  ناربمغیپ  هداد  تلیـضف  ادـخ  هک  یتسرد  هب  یلب  تفگ :
ياهغاب زا  یغاب  رد  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  تسار  بناج  هب  سپ  مدرک . زامن  مراـهچ  نامـسآ  لـها  اـب  متفر و  شیپ  سپ  ناـیملاع .
نامـسآ هب  اجنآ  زا  و  مجنپ ، نامـسآ  يوس  هب  متفر  الاب  اجنآ  زا  سپ  دندوب ، هدـمآرب  وا  درگرب  هک  مدـید  ار  هکئالم  زا  یهورگ  و  تشهب ،

وت ردارب  تسا  يردارب  وکین  میهاربا و  وت  ردپ  تسا  يردپ  وکین  دّـمحم  يا  هک : دیـسر  نم  هب  یلاعت  قح  يادـن  اجنآ  رد  سپ  متفر ، مشش 
رد و  مدرک ، هدهاشم  رون  زا  یتخرد  مدش  لخاد  نوچ  دـینادرگ ، تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  لیئربج  مدیـسر ، بجح  هب  نوچ  یلع .

و تسیک ؟ يارب  زا  تخرد  نیا  لیئربج  نم  بیبح  يا  متفگ : دـندیچیپیم ، مه  رب  اهرویز  اـههّلح و  هک  مدـید  کـلم  ود  تخرد  نآ  ياـپ 
اههّلح رویز و  وا  يارب  زا  هتـسویپ  کـلم  ود  نیا  و  تسا ، بلاـط  یبأ  نب  یلع  وـت  ردارب  زا  اـهنیا  تفگ : تسیک ؟ زا  اـهرویز  اـههّلح و  نیا 

سپ رتنیریش ، لسع  زا  و  رتوبشوخ ، کشم  زا  و  رتمرن ، هکسم  زا  مدرک  هدهاشم  یبطر  متفر و  رتشیپ  يردق  سپ  تمایق . زور  ات  دنچیپیم 
تبراقم هجیدخ  اب  مدـمآ  نیمز  هب  نوچ  نم ، بلـص  رد  دـش  هفطن  بطر  نآ  و  مدرک ، لوانت   157 ص : نویعلا ، ءالج  اهنآ  زا  بطر  کـی 

قفاوم قـالخا  تافـص و  رد  تسا و  ناـسنا  تروص  هب  رهاـظ  رد  هک  تسا  هّیـسنا  هّیروـح  همطاـف  سپ  دـش ، هلماـح  همطاـف  هب  وا  مدوـمن و 
زا ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » مباییم تشهب  يوب  وا  زا  میوبیم و  ار  همطاف  تشهب ، يوس  هب  موشیم  قاتـشم  هک  هاگره  سپ  تسا ، نایروح 

یسوبیم رایـسب  ببـس  هچ  هب  هک : دنتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اب  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
دوخ نارتخد  ریاس  هب  تبـسن  هک  یئامنیم  دـنچ  یفطل  وا  هب  تبـسن  یبلطیم و  دوخ  کیدزن  رایـسب  و  ار ، وا  يریگیم  رب  رد  و  ار ، همطاـف 

رد دـش  هفطن  مدرک و  لواـنت  ار  نآ  سپ  دروآ ، نم  يارب  تشهب  ياهبیـس  زا  لـیئربج  هک  تسا  نآ  شببـس  دوـمرف : ترـضح  یئاـمنیمن ؟
نارگید میهاربا و  نب  یلع  «. 2  » مونشیم تشهب  يوب  وا  زا  هتسویپ  نم  و  دش ، هلماح  همطاف  هب  مدرک و  تبراقم  هجیدخ  اب  سپ  نم ، بلص 

دیسوبیم و رایسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
ترـضح دومنیم ، ینعم  نیا  راهظا  اهزور  زا  یـضعب  رد  نوچ  دوب ، نارگ  ینعم  نیا  هشیاـع  عبط  رب  و  ار ، مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـیئوبیم 

هب تخرد  نآ  ياههویم  زا  درب و  یبوط  تخرد  کیدزن  هب  ارم  لیئربج  مدش ، تشهب  لخاد  دندرب و  نامسآ  هب  ارم  نوچ  هشیاع  يا  دومرف :
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هلماح همطاف  هب  وا  مدرک و  تبراقم  هجیدخ  اب  مدمآ  نیمز  هب  نوچ  نم ، تشپ  رد  دـینادرگ  یبآ  ار  نآ  یلاعت  قح  و  مدرک ، لوانت  داد  نم 
ترـضح زا  ربتعم  دنـس  هب  رابخالا  یناعم  باتک  رد  «. 3  » میامنیم مامـشتسا  وا  زا  یبوط  تخرد  يوب  میوبیم  ار  وا  هک  هاـگره  سپ  دـش ،

ار همطاف  رون  درک  قلخ  یلاعت  قح  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
رد همطاف  دومرف : ترضح  تسین ؟ سنا  لخاد  وا  رگم  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  زا  یضعب  ار ، اهنیمز  اهنامـسآ و  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ 

یلاعت قح  دومرف : ترـضح  امرف ، نایب  ام  يارب  زا  ار  نخـس  نیا  تقیقح  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : تسا ، هّیـسنا  رهاظ  هب  و  تسا ، هّیروح  نطاب 
قح نوچ  دیرفآ ، ار  قیالخ  حاورا  هک  یماگنه  رد  دـنک  قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ   158 ص : نویعلا ، ءالج  دوخ  رون  زا  ار  همطاـف 

؟ دوب اجک  رد  همطاف  رون  مدآ  ندـیرفآ  زا  شیپ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : هباحـص  درک . ضرع  مدآ  رب  ار  همطاـف  رون  درک  قلخ  ار  مدآ  یلاـعت 
یلاعت قح  دیمحت  لیلهت و  حیبست و  وا  ماعط  دومرف : دوب ؟ هچ  وا  كاروخ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : شرع . قاس  ریز  رد  دوب  ياهّقح  رد  دومرف :

رون دروآ ، نوریب  نم  بلص  زا  ار  همطاف  هک  تساوخ  دروآ و  نوریب  وا  بلص  زا  ارم  درک و  قلخ  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  یلاعت  قح  نوچ  دوب ،
ای هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  کیلع و  مالّـسلا  تفگ : دروآ و  نم  يارب  ار  بیـس  نآ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  تشهب و  رد  دینادرگ  یبیـس  ار  همطاف 

، ار وت  دناسریم  مالـس  وت  راگدرورپ  دّمحم  يا  تفگ : لیئربج  سپ  لیئربج ، نم  بیبح  يا  هّللا  ۀمحر  مالّـسلا و  کیلع  و  متفگ : دّـمحم ،
هب یلاعت  قح  هک  تسا  یبیس  نیا  دّمحم  ای  تفگ : لیئربج  سپ  اهتّیحت . اهمالس و  ددرگیمرب  وا  يوس  هب  و  اهیتمالس ، تسوا  زا  متفگ : نم 

لیلج دنوادخ  دّمحم  يا  تفگ : لیئربج  مدینابسچ ، دوخ  هنیس  هب  متفرگ  ار  بیس  نآ  نم  سپ  تشهب ، زا  وت  يوس  هب  تسا  هداتـسرف  هیده 
لوانت ارچ  تفگ : لیئربج  نآ ، زا  مدش  ناسرت  نم  هک  دیدرگ  عطاس  نآ  زا  يرون  مدرک  هراپ  ار  بیس  نوچ  روخب . ار  بیس  نیا  دیامرفیم :

يا متفگ : تسا ، همطاـف  نیمز  رد  و  تسا ، هروصنم  نامـسآ  رد  وا  ماـن  هک  تسا  یـسک  رون  نیا  هک  یتـسرد  هب  سرتـم ، روخب و  ینکیمن 
يارب زا  دـنیوگیم  همطاف  نیمز  رد  ار  وا  تفگ : لیئربج  همطاف ؟ نیمز  رد  دـنیوگیم و  هروصنم  ار  وا  نامـسآ  رد  ارچ  لـیئربج  نم  بیبح 

هروـصنم ار  وا  نامـسآ  رد  و  تسا ؛ هدـیرب  دوـخ  ّتبحم  زا  ار  دوـخ  نانمـشد  و  مّنهج ، شتآ  زا  ار  دوـخ  نایعیـش  تـسا  هدرک  عـطق  هـکنآ 
ْنَم ُرُْـصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب  َنُونِمْؤُْملا * ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  دیامرفیم : یلاعت  قح  هچنانچ  دنکیم  يرای  ترـصن و  ار  دوخ  ناّبحم  هکنآ  يارب  دـنمانیم 

همطاف دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  رـسای  نب  راّمع  زا  تازجعملا  نویع  باتک  رد  و  (. 2 « ) 1  » ُءاشَی
هچنآ زا  تسا و  هدوب  هچنآ  زا  ار  وت  مهد  ربخ  ات  ایب  نم  کیدزن  یلع  ای  تفگ : داتفا  ترـضح  نآ  رب  همطاف  رظن  نوچ  تفر ، مالّـسلا  اهیلع 

هب تشگرب  دینش  همطاف  زا  نخس  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ   159 ص : نویعلا ، ءالج  دوب ، دهاوخن  هچنآ  زا  تمایق و  زور  ات  دوب  دـهاوخ 
داتفا ترضح  نآ  رب  شرظن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  دمآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ 

یلع یهدیم ؟ ربخ  ارم  وت  ای  مهد  ربخ  ار  وت  نم  یهاوخیم  دومرف : تسـشن  بانج  نآ  کیدزن  نوچ  نسحلا ، وبا  يا  اـیب  کـیدزن  دومرف :
بانج سپ  دومرف . نایب  دوب  هتـشذگ  همطاف  ترـضح و  نآ  نایم  هچنآ  سپ  هّللا ، لوسر  ای  تسا  رتهب  وت  نتفگ  نخـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

ریما بانج  سپ  تسام ، رون  زا  همطاف  رون  هک  یلع  اـی  ینادیمن  رگم  دومرف : لوسر  ترـضح  تساـم ؟ رون  زا  همطاـف  رون  اـیآ  تفگ : ریما 
ترـضح دومن ، تعجارم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  يوس  هب  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ  دروآ . اـجب  یهلا  رکـش  دـمآ  رد  هدجـس  هب  مالّـسلا  هیلع 

: تفگ همطاف  سپ  همطاف . يا  دوب  نینچ  یلب  دومرف : ترـضح  یتفگ ؟ مردپ  هب  متفگ  وت  اب  نم  هچنآ  نم و  ردپ  دزن  هب  یتفر  دومرف : همطاف 
ياهتخرد زا  یتخرد  رب  درپس  ارم  رون  سپ  درکیم ، یلاعت  قح  حـیبست  نم  رون  و  ارم ، رون  دـیرفآ  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  نسحلا  وبا  يا 

نآ زا  ار  هویم  نآ  هک  ار  وا  درک  ماهلا  یلاعت  قح  دش ، تشهب  لخاد  مردـپ  جارعم  بش  نوچ  دـش ، نشور  نم  رون  هب  تخرد  نآ  تشهب و 
، دلیوخ رتخد  هجیدـخ  محر  هب  دـش  لقتنم  وا  بلـص  زا  نم  رون  سپ  تفرگ ، رارق  وا  بلـص  رد  نم  رون  سپ  دومن ، لوانت  دـیچ و  تخرد 

دنکیم رظن  ادخ  رون  هب  نمؤم  نسحلا  وبا  يا  متـسنادیم ، ار  هدنیآ  هتـشذگ و  ملع  مدش  ّدلوتم  نوچ  مدـمآ ، دوجو  هب  رون  نآ  زا  نم  سپ 
دوب هنوگچ  هک  مدرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1»
نانز دومن ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تجوازم  رایتخا  هجیدـخ  نوچ  دومرف : ترـضح  مالّـسلا ؟ اهیلع  همطاف  تدالو 
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سپ دورب ، وا  دزن  هب  ینز  هک  دنتشاذگیمن  دندرکیمن و  مالس  وا  رب  دندومن و  ترجه  وا  زا  دنتشاد ، ترـضح  نآ  هب  هک  یتوادع  زا  هّکم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  يارب  هجیدخ  عزج  مغ و  هدمع  نکیل  و  دش ، ضراع  میظع  یتشحو  ببـس  نیا  هب  ار  هجیدخ 

نخس وا  اب  مکش  رد  همطاف  دش ، هلماح  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  نوچ  دسرب . ترـضح  نآ  هب  یبیـسآ  ناشیا  توادع  تّدش  زا  ادابم  هک  دوب 
، تشادیم ناهنپ  تلاسر  ترـضح  زا  ار  تلاـح  نیا  هجیدـخ  دومرفیم . ربص  ار  وا   160 ص : نویعلا ، ءـالج  دوب و  وا  سنوـم  تفگیم و 

نخـس هک  اب  هجیدخ  يا  دومرف : دیدن ، وا  دزن  ار  یـسک  یـصخش و  اب  دیوگیم  نخـس  هجیدخ  هک  دینـش  دش  لخاد  ترـضح  يزور  سپ 
ارم لیئربج  کنیا  دومرف : ترضح  تسا ، نم  سنوم  دیوگیم و  نخـس  نم  اب  تسا  نم  مکـش  رد  هک  يدنزرف  تفگ : هجیدخ  یئوگیم ؟

، دروآ دهاوخ  دوجو  هب  وا  زا  ارم  لسن  یلاعت  قح  و  تسا ، تکرب  اب  تنمیم  اب  رهاط  وا  لسن  وا و  تسا ، رتخد  دـنزرف  نیا  هک  دـهدیم  ربخ 
رد دینادرگ  دهاوخ  دوخ  ياههفیلخ  ار  ناشیا  یحو  ياضقنا  زا  دعب  یلاعت  قح  دیـسر ، دنهاوخ  مه  هب  نید  نایاوشیپ  ناماما و  وا  لسن  زا  و 

دوخ رد  ار  ندـیئاز  درد  نوچ  دـش ، کیدزن  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  تدـالو  هکنآ  اـت  دوب  تلاـح  نیا  رد  هجیدـخ  هتـسویپ  و  نیمز .
ام نامرف  هک : دنداتـسرف  وا  باوج  رد  ناشیا  دـنوش ، رـضاح  وا  دزن  هک  داتـسرف  سک  مشاه  نادـنزرف  شیرق و  نانز  يوس  هب  درک  ساسحا 

هّجوتم میئآیمن و  وت  هناخ  هب  ببـس  نیا  هب  ام  و  درادـن ، یلام  تسا و  ریقف  هک  يدـش  بلاط  وبا  میتی  نز  يدرکن و  اـم  لوق  لوبق  يدربن و 
دنلب نوگمدنگ  نز  راهچ  هک  دید  هاگان  تلاح  نیا  رد  دیدرگ . كانهودنا  رایـسب  دینـش  ار  ناشیا  ماغیپ  نوچ  هجیدـخ  میوشیمن ، وت  روما 

هجیدخ يا  سرتم  تفگ : ناشیا  زا  یکی  سپ  دیـسرتب ، ناشیا  ندید  زا  هجیدخ  دندوب ، هیبش  مشاه  ینب  نانز  هب  هدـش و  رـضاح  وا  دزن  الاب 
وت قیفر  هک  تسا  محازم  رتخد  هیـسآ  مّود  و  لیلخ ، میهاربا  هجوز  هراس  منم  میئوت ، ناریهظ  ام  و  وت ، يوس  هب  میراگدرورپ  نالوسر  ام  هک 

ار ام  یلاعت  قح  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک  مراهچ  و  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  مّوس  و  تشهب ، رد  دوب  دهاوخ  وت  رهوش  نز  و 
هجیدـخ تسار  بناج  رد  ناشیا  زا  یکی  سپ  میئامن ، تنواـعم  تلاـح  نیا  رب  ار  وت  و  میـشاب ، وت  دزن  تدـالو  تقو  رد  هک  تسا  هداتـسرف 

نوچ و  دمآ ، دورف  هزیکاپ  كاپ و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ  رس . تشپ  رد  مراهچ  ور و  شیپ  رد  مّیس  پچ و  بناج  رد  يرگید  و  تسـشن ،
رگم دنامن  یعـضوم  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  و  دـینادرگ ، نشور  ار  هّکم  ياههناخ  هک  ياهبترم  هب  دـیدرگ  عطاس  وا  رون  دیـسر  نیمز  هب 

تشهب زا  یتشط  یقیربا و  کی  ره  و  دندمآ ، رد  هناخ  نآ  هب  نیعلا  روح  زا  رفن  هد  و  دش ، نشور  رون  نآ  زا  هکنآ   161 ص : نویعلا ، ءالج 
اهیلع همطاـف  باـنج  دوب  هتـسشن  هجیدـخ  يور  شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوک ، بآ  زا  دوب  ولمم  ناـشیا  ياـهقیربا  و  دنتـشاد ، تسد  رد 

و دوب ، رتيوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  هک  دروآ  نوریب  يدیفـس  هماج  ود  داد و  لسغ  رثوک  بآ  هب  تشادرب و  ار  مالّـسلا 
و هّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  تفگ : همطاف  دروآ ، رد  نخـس  هب  ار  وا  سپ  دینادرگ . وا  هعنقم  ار  رگید  هماج  و  دیچیپ ، هماج  کی  رد  ار  همطاف 

هکنآ هب  ادـخ و  یگناگی  هب  مهدیم  یهاوگ  ینعی : طابـسألا ، ةداس  يدـلو  و  ءایـصوالا ، دّیـس  یلعب  ّنا  و  ءایبنالا ، دّیـس  هّللا  لوسر  یبأ  ّنا 
سپ دنناربمغیپ . ياههدازدنزرف  نیرتهب  منادنزرف  و  تسا ، ناربمغیپ  يایـصوا  نیرتهب  مرهوش  و  تسا ، ناربمغیپ  نیرتهب  ادـخ  لوسر  مردـپ 

و دـندش ، نادـنخ  تشهب  نایروح  و  دـندرک ، يداش  نانز  نآ  سپ  دـناوخ ، ناشیا  مان  هب  ار  کی  ره  درک و  مالـس  نانز  نآ  زا  کـی  ره  رب 
ادیوه ینـشور  رون  نامـسآ  رد  نایملاع ، نانز  هدّیـس  نآ  تدالو  هب  دنداد  تراشب  ار  رگیدکی  اهنامـسآ  لها  دنداد و  تراشب  ار  رگیدکی 
رّهطم رهاط و  هک  ار  رتخد  نیا  ریگب  دنتفگ : دندرک و  باطخ  هجیدخ  اب  هسّدـقم  نانز  نآ  سپ  دـندوب ، هدـیدن  يرون  نانچ  رتشیپ  هک  دـش 

رد ناتـسپ  لاحشوخ  داش و  تفرگ ، ار  وا  هجیدخ  سپ  ار ، وا  لسن  ار و  وا  تسا  هداد  تکرب  یلاعت  قح  تسا ، تکرب  اب  هزیکاپ و  تسا و 
هک درکیم  ومن  ردق  نآ  یهام  رد  دـننک و  ومن  یهام  رد  رگید  لافطا  هک  درکیم  ومن  ردـق  نآ  يزور  رد  همطاف  سپ  تشاذـگ ، شناهد 

«. 1  » دننک ومن  لاس  رد  رگید  لافطا 

تسا ترضح  نآ  لئاضف  زا  یضعب  هفیرش و  ءامسا  نایب  رد  ّمود  لصف 

قح دزن  تسا  مان  هن  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
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ریـسفت تسیچ  هک  ینادیم  ایآ  دومرف : ترـضح  سپ  ارهز ، هثّدـحم و  هّیـضرم ، هیـضار ، هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدـص ، همطاـف ، یلاـعت :
هیلع نینمؤملا  ریما  رگا  دومرف : ترضح  سپ  اهیدب ، زا  تسا  هدش  هدیرب  ینعی  دومرف : نم ، دّیـس  يا  ارم  هد  ربخ  درک : ضرع  يوار  همطاف ؟

و تسا ، هموصعم  ینعم  هب  هقیّدص  دـیوگ : ّفلؤم  «. 1  » تمایق زور  ات  نیمز  يور  رب  دوبن  يوفک  ار  وا  دومنیمن  جـیوزت  ار  همطاـف  مالّـسلا 
ینعی هّیکز  صقن ، تافـص  زا  هزیکاـپ  ینعی  هرهاـط  مارگ ، دـالوا  تازجعم و  تـالامک و  لـضف و  ملع و  رد  تکرب  بحاـص  ینعی  هکراـبم 

اب کلم  ینعی  هثّدحم  ادخ ، ناتسود  ادخ و  هدیدنسپ  ینعی  هّیـضرم  یهلا ، ياضق  هب  یـضار  ینعی  هیـضار  تاریخ ، تالامک و  رد  هدننکومن 
یلع ترـضح  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  نادـب  يونعم . يروص و  رون  هب  ینارون  ینعی  ارهز  و  تفگیم ، نخـس  وا 

یـضعب هکلب  دـشاب ، لـضفا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ناـمّزلا  رخآ  ربمغیپ  زا  ریغ  هب  ناـشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع 
ربتعم دنس  هب  عئارّـشلا  للع  باتک  رد  اضیا   163 ص : نویعلا ، ءالج  دناهدرک . زین  ناشیا  رب  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ّتیلضفا  رب  لالدتـسا 

: دومرف ترضح  دندیمانیم ؟ ارهز  ار  همطاف  ببس  هچ  هب  درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بلغت  نب  نابا  هک : تسا  هدرک  تیاور 
هب همطاف  هک  زور  لّوا  رد  هبترم  کی  دـشیم : رهاظ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  هبترم  هس  يزور  رد  همطاـف  رون  هکنآ  يارب 
رد دـیدرگیم ، عطاس  تمـصع  کلف  دیـشروخ  نآ  زا  يدیفـس  رون  دـندوب ، دوخ  ياهباوختخر  نایم  رد  مدرم  و  داتـسیایم ، دادـماب  زاـمن 

ترـضح تمدـخ  هب  دـندرکیم و  بّجعت  تلاح  نآ  هدـهاشم  زا  دـشیم ، دیفـس  اهنآ  ياهراوید  دـشیم و  لخاد  هنیدـم  ياههناخ  عیمج 
: دومرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دندرکیم ، لاؤس  ار  رون  نآ  ّتلع  دنتفاتشیم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
رد ترـضح  نآ  هک  دندیدیم  دـندمآیم  ترـضح  نآ  هناخ  هب  نوچ  ددرگ . رهاظ  امـش  رب  رون  نآ  ببـس  ات  همطاف  مرتخد  هناخ  هب  دـیورب 
وا زا  دـناهدرک  هدـهاشم  هک  يرون  دنتـسنادیم  سپ  تسا ، عطاس  رون  نآ  شرونا  يور  زا  تسا ، لوغـشم  زامن  هب  هتـسشن  تداـبع  بارحم 
رب و  دیـشخردیم ، شنیبج  زا  يدرز  رون  دـیدرگیم ، نیـشیپ  زامن  ياّیهم  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دـشیم  سمـش  لاوز  ماـگنه  نوچ  تسا .

، دـندرک لاؤس  لاـح  نآ  ببـس  زا  نوچ  دـشیم ، درز  ناـشیا  ياـهگنر  اـههماج و  راوید و  رد و  رون  نآ  زا  و  دـیباتیم ، هنیدـم  ياـههناخ 
هب هک  دـنتفاییم  تدابع  بارحم  رد  ار  وا  دـنتفریم  ترـضح  نآ  هناخ  هب  نوچ  داتـسرفیم ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ار  اهنآ  ترـضح 

. تسا هدوب  ترضح  نآ  يور  رون  زا  دناهدید  هچنآ  هک  دنتسنادیم  سپ  تسا ، عطاس  شکرابم  يور  زا  يدرز  رون  و  تسا ، لوغـشم  زامن 
حرف زا  دیشخردیم  وا  يور  زا  یخرس  رون  و  دشیم ، خرس  مالّسلا  اهیلع  همطاف  رّونم  يور  درکیم  بورغ  باتفآ  دشیم ، زور  رخآ  نوچ 

بّجعتم تلاح  نآ  هدهاشم  زا  دشیم ، خرـس  نآ  ياهراوید  دـشیم و  هنیدـم  ياههناخ  لخاد  رون  نآ  سپ  یهلا ، تمعن  رکـش  يداش و  و 
هناخ هب  ار  ناشیا  ترـضح  دندومنیم ، لاؤس  نآ  ّتلع  زا  دندمآیم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  هب  و  دـندشیم ،

زا تسا و  لوغـشم  یهلا  دیجمت  حیبست و  هب  هتـسشن  زامن  بارحم  رد  هک  دـندیدیم  ار  ترـضح  نآ  سپ  داتـسرفیم ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
نیبج رد  رون  نآ  هتـسویپ  و  تسا ، ترـضح  نآ  رون  راثآ  زا  دـناهدید  هچنآ  هک  دنتـسنادیم  سپ  تسا ، عطاـس  یخرـس  رون  شفیطل  هنوگ 
لقتنم ترضح  نآ  نیبج  هب  رون  نآ  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هکنآ  ات  دوب  ترـضح  نآ  رونا   164 ص : نویعلا ، ءالج 

هک تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » تمایق زور  ات  دوشیم  لقتنم  رگید  یماما  هب  یماما  زا  تسه و  ام  اب  رون  نآ  هتسویپ  و  دش ،
زا دیرفآ  ار  ترضح  نآ  یلاعت  قح  هک  اریز  دومرف : دنتفگ ؟ ارهز  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ببـس  هچ  هب  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا 

يارب یگمه  و  دینادرگ ، هریخ  ار  هکئالم  ياههدید  دیدرگ و  نشور  وا  يور  رون  زا  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  ار  وا  نوچ  دوخ ، تمظع  رون 
هک تسا  يرون  هک : ناشیا  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  تسا ؟ رون  هچ  نیا  ام ! گرزب  ام و  يادخ  يا  دنتفگ : دـنداتفا و  هدجـس  هب  یلاعت  قح 

بلـص زا  ار  وا  دروآ  مهاوخ  نوریب  و  ماهدرک ، قـلخ  ار  وا  دوـخ  تمظع  زا  و  ماهدـینادرگ ، نکاـس  نامـسآ  رد  و  ماهدـیرفآ ، دوـخ  روـن  زا 
دنیامن مایق  هک  ار  نید  ناـیاوشیپ  دروآ  مهاوخ  نوریب  رون  نیا  زا  و  ناربمغیپ ، عیمج  رب  ماهداد  یتداـیز  ار  وا  هک  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ 

اضیا «. 2  » دوش عطقنم  نم  یحو  هکنآ  زا  دعب  نیمز  رد  منادرگ  دوخ  ياههفیلخ  ار  اهنآ  و  قح ، نید  هب  ار  مدرم  دننک  تیادـه  نم و  رما  هب 
هب دوخ  بارحم  رد  نوـچ  هک  دـندیمان  ارهز  ببـس  نآ  هب  ار  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربـتعم  دنـس  هب 
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دنس هب  اضیا  «. 3  » دنهدیم ینشور  ار  نیمز  لها  نامسآ  ناگراتس  هکنانچ  دیـشخبیم  ینـشور  ار  نامـسآ  لها  وا  رون  داتـسیایم ، تدابع 
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسنادیم  نوچ  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  ربتعم 

هب همطاف  نوچ  اذل  درک ، دـنهاوخ  ترـضح  نآ  تفالخ  رد  عمط  ناشیا  زا  کی  ره  تساوخ و  دـهاوخ  رایـسب  لئابق  زا  رتخد  مّلـس  هلآ و  و 
عمط عطق  ترـضح  نآ  تدالو  هب  تسوا ، نادنزرف  رهوش و  رد  ترـضح  نآ  تفالخ  هک  داد  ربخ  هک  اریز  دـیمان  همطاف  ار  وا  دـمآ  دوجو 

دّمحم ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  و  «. 4  » تسا ندیرب  عطق و  ینعم  هب  تسا  مطف »  » زا قتشم  همطاف  هک  اریز  دش  تفالخ  زا  نارگید 
رب هک  داتسرف  یکلم  یلاعت  قح  دش ، ّدلوتم  ءاسّنلا  ةدّیـس   165 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
ملع هب  ار  وت  هک : درک  باطخ  همطاف  اب  سپ  دیمان ، همطاف  ار  ترضح  نآ  هک  دینادرگ  يراج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیـس  نابز 

تسلا زور  رد  ار  وا  یلاعت  قح  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  سپ  ندش ، ضئاح  زا  مدیرب  ار  وت  و  لهج ، زا  مدیرب 
هدـش تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  رد  و  «. 1  » دـینادرگ رّهطم  اهیگدولآ  ضیح و  تفاـثک  زا  و  صوصخم ، دوخ  ملع  هب 

هب هیوباب  نبا  و  «. 2  » تسا هدیرب  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  نایعیـش  ار و  وا  یلاعت  قح  هک  دـناهدیمان  همطاف  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  هک : تسا 
، داتسیا دهاوخ  مّنهج  رانک  رب  تمایق  زور  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 

تیب لها  ناّبحم  زا  یکی  زور  نآ  رد  دننک  رما  سپ  رفاک ، ای  تسا  نمؤم  هک  دش  دهاوخ  هتـشون  سک  ره  مشچ  ود  نایم  رد  زور  نآ  رد  و 
هک دناوخب  وا  یناشیپ  رد  بانج  نآ  دـنناسر ، همطاف  بانج  کیدزن  هب  ار  وا  نوچ  دـنرب ، مّنهج  هب  ار  وا  هک  دـشاب  هدرک  رایـسب  هانگ  هک  ار 

ببس هب  هک  يداد  هدعو  ارم  يدیمان و  همطاف  ارم  نم  دّیـس  نم و  يادخ  يا  دیوگ : سپ  تسا ، ترـضح  نآ  ّتیرذ  ترـضح و  نآ  ّبحم 
يا یتفگ  تسار  دیامرف : یلاعت  قح  سپ  ینکیمن . هدعو  فالخ  تسا و  قح  وت  هدـعو  و  ینادرگ ، دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ارم  ناتـسود  نم 

زا دراد و  تسود  ار  وت  ّتیرذ  زا  ناـماما  ار و  وت  هک  ره  ار و  وـت  مدرک  عـطق  مدـیرب و  مدـیمان و  همطاـف  ار  وـت  نم  هک  یتـسرد  هب  همطاـف ،
ار هدنب  نیا  هک  مدرک  رما  نآ  يارب  منکیمن ، هدعو  فالخ  تسا و  قح  نم  هدعو  و  مدرک ، دازآ  مّنهج  شتآ  زا  دشاب  ناشیا  وت و  نایلاوم 
ردق و نم  نالوسر  ءایبنا و  هکئالم و  رب  ددرگ  رهاظ  و  منک ، لوبق  وا  ّقح  رد  ار  وت  تعافش  ینک و  تعافش  ار  وا  وت  ات  دنرب  شتآ  يوس  هب 

دنس هب  اضیا  و  «. 3  » نادرگ تشهب  لخاد  ریگب و  ار  شتـسد  تسا  نمؤم  هک  یناوخب  شاهدـید  نایم  رد  ار  هک  ره  سپ  نم ، دزن  وت  تلزنم 
: هک دومرف  یمانیم ؟ لوتب  ار  همطاف  ببس  هچ  هب  هک : دندیسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم 
و «. 1  » تسا شوخان  ناربمغیپ  نارتخد  رد  نوخ  ندید  و  دـنیبیمن ،  166 ص : نویعلا ، ءالج  وا  دـننیبیم  رگید  نانز  هک  ینوخ  هکنآ  يارب 
و «. 2  » دشابیمن رگید  نانز  ياهتفاثک  اهتّلع و  همطاف  رد  هک : تسا  لوقنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  تیاور  رد 
: دومرف دندیمان ؟ ارهز  ار  همطاف  ترضح  ارچ  هک : دندرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  تسا : هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 

دننام لاوز  ماگنه  رد  و  باتفآ ، دننام  دیشخردیم  زور  لّوا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  ترـضح  نآ  يور  هکنآ  يارب  زا 
: هک دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  اضیا  و  «. 3  » دوشیم نشور  هراتـس  دننام  باتفآ  بورغ  دزن  و  رینم ، هام 

هّبق نآ  يدنلب  و  خرس ، توقای  زا  تسه  تشهب  رد  ياهّبق  همطاف  يارب  زا  هکنآ  يارب  دومرف : ترضح  دندیمان ؟ ارهز  ببـس  هچ  هب  ار  همطاف 
ریز زا  هن  دراد و  هاگن  ار  نآ  هک  دراد  هقالع  الاب  زا  هن  تسا ، هداتـسیا  اوه  ناـیم  رد  یلاـعت  قح  تردـق  هب  و  تسا ، هار  لاـس  کـی  ردـق  هب 

دننام تشهب  لها  ار  هّبق  نآ  دـننیبیم  تسا ، هداتـسیا  کلم  رازه  يرد  ره  رب  و  تسا ، رد  رازه  ار  نآ  و  دریگ ، رارق  نآ  رب  هک  دراد  ینوتس 
رد یملید  «. 4  » تسا ءاسّنلا  ةدّیس  همطاف  زا  ینارون  ارهز و  هّبق  نیا  هک : دنیوگیم  سپ  دینکیم ، هدهاشم  نامسآ  رد  ار  ناگراتـس  هک  امش 
رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  زا  بولقلا  داشرا  باـتک 

ساّبع سپ  تفگ ، ابحرم  ار  وا  دومرف و  وا  باوج  ترـضح  درک و  مالـس  دش و  لخاد  ترـضح  نآ  ّمع  ساّبع  هاگان  دوب ، هتـسشن  دجـسم 
دیرفآ یلاعت  قح  مع ! يا  هک : دومرف  تسا ؟ یکی  ام  لصا  هکنآ  لاح  بلاط و  یبأ  نب  یلع  تسا  هتفای  تلیـضف  اـم  رب  ببـس  هچ  هب  تفگ :

ار ام  هک  تساوخ  یلاـعت  قح  نوچ  ملق ، هن  دوب و  حول  هن  و  خزود ، هن  تشهب و  هن  و  نیمز ، هن  دوب و  نامـسآ  هن  هک  یتقو  رد  ار  یلع  ارم و 
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نآ هب  ار  رون  نآ  سپ  دیـسر ، مه  هب  یحو  نآ  زا  دومرف و  رگید  هملک  سپ  دیـسر ، مه  هب  يرون  نآ  زا  ياهملک و  هب  دوـمن  مّلکت  دـنیرفایب 
نم دروآ و  نوریب   167 ص : نویعلا ، ءالج  ار  شرع  نم  رون  زا  سپ  دـیرفآ ، حور  رون و  نآ  زا  ار  یلع  نم و  سپ  دـینادرگ ، جوزمم  حور 

نسح رون  زا  دروآ  نوریب  سپ  اهنامسآ ، زا  تسا  رتگرزب  رتلیلج و  یلع  سپ  دروآ  نوریب  ار  اهنامـسآ  یلع  رون  زا  و  مرتگرزب ، شرع  زا 
: دنتفگیم دندرکیم و  یلاعت  قح  حـیبست  هکئالم  سپ  هام . باتفآ و  زا  دـنرتگرزب  ناشیا  سپ  ار ، هام  رون  نیـسح  رون  زا  و  ار ، باتفآ  رون 

داتـسرف ناشیا  رب  ار ، هکئالم  دـنک  ناحتما  هک  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ  یلاعت . قح  دزن  اـهرون  نیا  دـنایمارگ  رایـسب  هچ  سوّدـق ، حّوبس 
ام هک  يزور  ام ! گرزب  دّیـس و  ام و  دنوادخ  يا  دنتفگ : هکئالم  دندیدیمن ، ار  رگیدکی  هک  ار  هکئالم  تفرگ  ورف  نانچ  و  کیرات ، يربا 

. ینادرگ رود  ام  زا  ار  تملظ  هک  رون  نیا  ّقح  هب  مینکیم  لاؤس  وت  زا  سپ  میدوب ، هدرکن  هدـهاشم  یتلاح  نینچ  لاح  اـت  يدوب  هدـیرفآ  ار 
هناگتفه و ياهنامـسآ  نآ  رون  زا  و  تخیوآ ، شرع  رانک  رب  یلیدنق و  دننام  دیرفآ  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رون  یلاعت  قح  سپ 
: هک دومرف  یلاعت  قح  و  دندرک ، یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  هکئالم  سپ  دـندیمان ، ارهز  ار  همطاف  ببـس  نیا  هب  و  دـیدرگ ، نشور  اهنیمز 
وا ردپ  نز و  نیا  ناّبحم  يارب  زا  مداد  رارق  تمایق  زور  ات  ار  امـش  سیدقت  حیبست و  باوث  هک  منکیم  دای  دنگوس  مدوخ  لالج  تّزع و  هب 

نسحملا و ّما  نیسحلا و  ّما  نسحلا و  ّما  ترـضح : نآ  ياهتینک  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  و  «. 1  » وا نادنزرف  وا و  رهوش  و 
هرهاط و هکرابم و  ءاروح و  ءارهز و  ءارذـع و  هدّیـس و  هّرح و  ناصح و  لوتب و  همطاف و  ترـضح : نآ  ءامـسا  و  دوب ، اهیبأ  ّما  هّمئـالا و  ّما 

168 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دوب يربکلا  ۀقیّدص  يربکلا و  میرم  هثّدحم و  هّیضرم و  هّیکز و 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  لاوحا و  زا  یضعب  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد  مّوس  لصف 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  دیفم و  خیش 
زا ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  و  «. 1  » وا يدونـشخ  يارب  دوشیم  دونـشخ  و  همطاف ، بضغ  يارب  دـنکیم  بضغ  یلاـعت  قح  دومرف : مّلـس  و 

سک راهچ  نانز  زا  یلاعت  قح  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  و  «. 2  » همطاف هجیدـخ و  هیـسآ و  میرم و  تسا : هدرک  رایتخا  ار 

دعب نیمز  لها  عیمج  زا  دنرتهب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک :
تیاور کلام  نب  سنا  ردام  زا  نافلاخم  قیرط  زا  هیوباـب  نبا  «. 3  » تسا نیمز  لها  نانز  نیرتهب  ناشیا  ردام  و  دوخ ، ردـپ  زا  دـعب  نم و  زا 

ترـضح زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  اضیا  «. 4  » دـیدن سافن  ضیح و  نوخ  زگره  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  باـنج  هک : هدرک 
ءالج دوخ  نامز  لها  نانز  نیرتهب  ایآ  تسا ، تشهب  لها  نانز  نیرتهب  همطاف  دومرف : ادخ  لوسر  هچنآ  هک : دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص 

نیلّوا و زا  تسا  تشهب  ناـنز  نیرتهب  همطاـف  و  دوب ، دوخ  ناـمز  لـها  ناـنز  نیرتهب  میرم  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب   169 ص : نویعلا ،
هنوگچ دنتـشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  نیـسح  نسح و  دندومرف : هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  هک : دندیـسرپ  نیرخآ ،

هدرک تیاور  حیحص  دنـس  هب  اضیا  «. 1  » ناگدنیآ ناگتـشذگ و  زا  دنتـشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  ناشیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : تسا ؟
فیرشت مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  لّوا  دندومرفیم ، تعجارم  يرفـس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا 

اهیلع همطاف  بانج  ترـضح  نآ  ياهرفـس  زا  یـضعب  رد  سپ  دـنتفریم ، دوخ  نانز  هناـخ  هب  نآ  زا  دـعب  دـندنامیم و  یتّدـم  دـندربیم و 
هناخ هب  دندومرف و  تعجارم  بانج  نآ  نوچ  دنتخیوآ ، هناخ  رد  رب  ياهدرپ  دنتخاس و  هرقن  زا  هراوشوگ  هدالق و  جـنر و  تسد  ود  مالّـسلا 

دجسم هب  دنتفر و  نوریب  كانبضغ  دندومرف ، هدهاشم  ار  لاح  نآ  دندومن و  فّقوت  هناخ  رد  رب  هباحص  دندش و  لخاد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
هب نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اهتنیز  نآ  يارب  هک  دندرب  نامگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دنتـسشن ، ربنم  دزن  هب  دندمآ و  رد 
نآ هب  و  دنداتسرف ، بانج  نآ  دزن  هب  ار  همه  دندوشگ و  ار  هدرپ  دندنک و  ار  اههراوشوگ  اهجنر و  تسد  دنب و  ندرگ  سپ  دندمآ ، بضغ 

بانج نآ  دزن  هب  نوچ  هدب . ادخ  هار  رد  ار  اهنیا  دیوگیم : دناسریم و  مالس  ترتخد  هک  ترـضح  هب  وگب  تفگ : درب  ار  اهنآ  هک  صخش 
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ادخ دزن  یبوخ  رد  ایند  رگا  تسین ، دّمحم  لآ  دّمحم و  زا  ایند  داب ، وا  يادـف  شردـپ  متـساوخیم ، هچنآ  درک  دومرف : هبترم  هس  دـندروآ ،
ربتعم دنس  هب  اضیا  «. 2  » دندش لخاد  همطاف  هناخ  هب  دنتساخرب و  سپ  دادیمن ، بآ  یتبرـش  ار  نارفاک  ایند  رد  ادخ  دوبیم  ياهشپ  رپ  ربارب 

: هک دیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
منک تعافـش  و  دـشاب ، نم  اب  دـمح  ملع  هک  یتقو  رد  تشهب  رد  دزن  همطاف  يا  دومرف : منک ؟ تاقالم  اجک  ار  وت  تماـیق  زور  رد  ردـپ ! يا 

رد رثوک  ضوح  دزن  دومرف : منک ؟ بلط  ار  وت  اـجک  رد  مباـین  اـجنآ  ار  وت  رگا  ردـپ  يا  تفگ : دوخ ، راـگدرورپ  يوس  هب  دوخ  تّما  يارب 
هک یتقو  طارـص  دزن  دومرف : منک ؟ بلط  ار  وت  اـجک  رد  مباـین  اـجنآ  رگا  ردـپ  يا  تفگ : ضوح ، نآ  زا  مهد  بآ  ار  دوخ  تّما  هک  یتقو 
هچ ار  وت  مباین  اـجنآ  رگا  تفگ : نارذـگب ، طارـص  زا  تمالـس  هب  ارم  تّما  اراـگدرورپ   170 ص : نویعلا ، ءالج  میوگب : مشاـب و  هداتـسیا 

؟ مباین اجنآ  رگا  تفگ : دوخ ، باذـع  زا  ارم  تّما  رادـب  ملاس  ادـنوادخ  میوگ : مشاـب و  هداتـسیا  هک  نازیم  دزن  نک  بلط  ارم  دومرف : منک ؟
اهیلع همطاف  سپ  دوخ ، تّما  زا  ار  نآ  ياههنابز  اههرارش و  منک  عنم  مشاب و  هداتـسیا  هک  یماگنه  رد  نک  بلط  ارم  مّنهج  رانک  رد  دومرف :
يزور هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 1  » دش داش  نانخس  نیا  عامتسا  زا  مالّسلا 

سپ دـید ، يدـنبندرگ  وا  ندرگ  رد  دـمآ و  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  بانج 
، دنکفا رود  درک و  هراپ  ار  نآ  دنبندرگ ، نآ  ندید  دماین  شوخ  ار  بانج  نآ  هک  تفای  همطاف  ترضح  نوچ  دینادرگ ، وا  زا  كرابم  يور 

ندرگ مالّسلا  اهیلع  همطاف  بانج  دمآ ، یلئاس  لاح  نآ  رد  همطاف . يا  ینم  زا  وت  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ 
ارم نوخ  هک  یسک  رب  نم  بضغ  ادخ و  بضغ  تسا  دیدش  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دیشخب ، وا  هب  ار  دنب 
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  «. 2  » نم ترتع  رد  ارم  دنک  رازآ  دزیرب و 

هدرزآ ارم  دـنک  هدرزآ  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدـینادرگ  داش  ارم  دـنادرگ  داش  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : مّلـس  هلآ و  و 
لوسر دزن  نادرم  زا  سکچـیه  هک : تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ناـشیا  قیرط  هب  اـضیا  «. 3  » نم دزن  تسا  مدرم  نیرتزیزع  همطاـف  تـسا ،
همطاف ترضح  زا  رتبوبحم  یـسک  ترـضح  نآ  دزن  نانز  زا  و  دوبن ، بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  رتبوبحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

اهیلع همطاف  بانج  دوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک : دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  اضیا  «. 4  » مالّسلا اهیلع 
ود داتفا  وا  رب  رظن  ار  ترـضح  نآ  نوچ  تفریم ، هار  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفر  دـننام  دـمآ و  وا  يوس  هب  مالّـسلا 

نیرتهب یئایب ، تمایق  زور  رد  نوچ  هک  یتسین  یضار   171 ص : نویعلا ، ءالج  ایآ  همطاف  يا  تفگ : سپ  نم ، رتخد  هب  ابحرم  دومرف : هبترم 
لوسر ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  « 1 « ؟ یـشاب تّما  نیا  نانز  نیرتهب  ای  نانمؤم  ناـنز 

: تفگ سپ  دندوب ، ترضح  نآ  دزن  مهیلع  هّللا  تاولص  نیسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  دوب و  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
راد نمـشد  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  راد  تسود  سپ  نم ، دزن  دنمدرم  نیرتیمارگ  دننم و  تیب  لها  اهنیا  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ 
نک تناعا  و  دنک ، ینمشد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  نک  ینمشد  دنک و  یتسود  ناشیا  اب  هک  ره  اب  نک  یتسود  و  دراد ، نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره 
نک تیوقت  و  یهانگ ، ره  زا  نادرگ  موصعم  و  ههبـش ، کش و  ره  زا  نادرگ  رّهطم  هزیکاپ و  ار  ناشیا  و  دـنکیم ، تناعا  ار  ناـشیا  هک  ره 

هدـنناشک وت  و  نم ، زا  دـعب  نم  تّما  رب  ینم  هفیلخ  و  ینم ، تّما  ياوشیپ  وت  یلع  ای  دومرف : سپ  دوخ . بناج  زا  سدـقلا  حور  هب  ار  ناـشیا 
زا و  رون ، زا  يرتش  رب  هدـش  راوس  رـشحم  يارحـص  هب  دـیایب  هک  همطاف  دوخ  رتخد  يوس  هب  منکیم  رظن  ایوگ  و  تشهب ، يوس  هب  یناـنمؤم 

کی ره  وا  رـس  تشپ  وا و  يور  شیپ  زا  نینچمه  و  دنـشاب ، کلم  رازه  داتفه  زین  وا  پچ  بناج  زا  کلم و  رازه  داـتفه  وا  تسار  بناـج 
ادا ار  بجاو  زامن  جنپ  يزور  هنابش  رد  هک  ینز  ره  سپ  تشهب ، يوس  هب  درب  دوخ  یپ  زا  ارم  تّما  هنمؤم  نانز  و  دنشاب ، کلم  رازه  داتفه 
یلع تماما  هب  رارقا  هدرک و  تعاطا  ار  دوخ  رهوش  هداد و  ار  دوخ  لام  تاکز  و  دشاب ، هتـشاد  هزور  ار  ناضمر  كرابم  هام  و  دشاب ، هدرک 

. تسا ناـیملاع  ناـنز  نیرتهب  همطاـف  نم  رتخد  هک  یتسرد  هب  همطاـف ، نم  رتـخد  تعافـش  هب  دوش  تشهب  لـخاد  دـشاب ، هدرک  نم  زا  دـعب 
، دوب دوخ  نامز  نانز  نیرتهب  هک  تسا  نارمع  رتخد  میرم  نآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ دوخ  نامز  نانز  نیرتهب  وا  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ :
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کلم رازه  داتفه  دتسیایم ، دوخ  تدابع  بارحم  رد  نوچ  و  ناگدنیآ ، ناگتشذگ و  زا  تسا  نایملاع  نانز  نیرتهب  همطاف  نم  رتخد  اّما  و 
ّنا  » همطاف ای  دنیوگیم : و  دندرکیم ، ار  نارمع  رتخد  میرم  هکئالم  هک  یئادن  ار  وا  دننکیم  ادن  و  دننکیم ، مالس  وا  رب  نیبّرقم  هکئالم  زا 

ار وت  یلاـعت  قـح  هک  یتـسرد  هب  همطاـف  يا  ینعی :  172 ص : نویعلا ، ءـالج  نیملاـعلا » ءاـسن  یلع  كافطـصا  كرّهط و  كافطـصا و  هّللا 
همطاف یلع ! ای  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّجوتم  سپ  نایملاع . نانز  رب  ار  وت  درک  رایتخا  و  دـینادرگ ، هزیکاپ  رّهطم و  دـیزگرب و 

هچ ره  دنادرگیم  داش  ارم  دنکیم و  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  دنکیم  هدرزآ  ارم  تسا ، نم  لد  هویم  تسا و  نم  هدید  رون  تسا و  نم  نت  هراپ 
ماما نک . كولـس  وکین  وا  هب  نم  زا  دـعب  سپ  دوب ، دـهاوخ  وا  دوشیم  قحلم  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  و  دـنکیم ، داش  ار  وا 
دننام يراد  یمارگ  ار  ناشیا  هک  دیاب  سپ  دنتشهب ، ناناوج  نیرتهب  و  دننم ، ناتسوب  لگ  ود  و  دننم ، نارسپ  ناشیا  سپ  نیسح  ماما  نسح و 

تـسود نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وـت  نم  ادـنوادخ ! دوـمرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  بناـج  هب  تسد  باـنج  نآ  سپ  دوـخ . شوـگ  مشچ و 
حلص ناشیا  اب  هک  یسک  اب  محلص  و  دراد ، نمشد  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  مرادیم  نمـشد  و  دراد ، تسود  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  مرادیم 

دّمحم ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » تسا رای  ناشیا  اب  هک  یـسک  اب  مرای  و  تسا ، گنج  ناشیا  اب  هک  یـسک  اب  مگنج  و  تسا ،
لّوا و  ناـنز ، يارب  تسا  یتبوقع  ضیح  هک  یتـسرد  هب  دـنوشیمن ، ضئاـح  ناربـمغیپ  نارتـخد  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب 

ماهدیدن تفگیم : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  نافلاخم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 2  » دوب هراس  دش  ضئاح  وکین  نانز  زا  هک  یـسک 
نآ دزن  هب  همطاف  نوچ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  همطاف  زا  دـشاب  رتهیبش  نخـس  راتفگ و  رد  هک  ار  ناـمدرم  زا  يدـحا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  دناشنیم ، دوخ  ياج  رد  دیسوبیم و  ار  وا  ياهتسد  تفگیم و  ابحرم  ار  وا  دمآیم  ترضح 
ار ترـضح  نآ  ياهتـسد  تفگیم و  ابحرم  درکیم و  ترـضح  نآ  لابقتـسا  تساخیمرب و  تفریم ، مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  مّلس 
هک تفگ  يزار  وا  اب  ترضح  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  همطاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تافو  ضرم  رد  دیـسوبیم .

، متـسنادیم نانز  زا  رتهب  ار  همطاف  نم  متفگ : دوخ  رطاـخ  رد  نم  سپ  دـش ، نادـنخ  وا  تفگ  وا  هب  رگید  يزار  سپ  دـش ، ناـیرگ  همطاـف 
همطاف زا  هدـنخ  هیرگ و  نآ  ببـس  زا  ددـنخیم ، هیرگ  يانثا  رد  تسا  رگید   173 ص : نویعلا ، ءالج  نانز  لـثم  زین  وا  هک  متـسناد  نونکا 

لاح نآ  ببس  تفر ، ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  منکیمن ، رس  ياشفا  نم  دومرف : مدرک ، لاؤس  مالّسلا  اهیلع 
لها ریاس  زا  شیپ  وت  هک : داد  ربخ  ارم  سپ  متـسیرگ ؛ ببـس  نآ  هب  دوخ ، توف  هب  داد  ربخ  ارم  هبترم  لّوا  دومرف : مدرک ، لاؤس  همطاف  زا  ار 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  «. 1  » مدش نادنخ  ببـس  نیا  هب  دش ، یهاوخ  قحلم  نم  هب  تیب 
زا دعب  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  نم ، زا  دـعب  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نم  تایح  رد  ار  همطاف  دـنک  رازآ  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و 

و هدرک ، رازآ  ار  ادخ  دنک  رازآ  ارم  هک  ره  و  هدرک ، رازآ  ارم  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  نم ، تایح  رد  ار  وا  دـنک  رازآ  هک  تسا  نانچ  نم 
َو اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هداتـسرف : ار  هیآ  نیا  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياذـیا  باب  رد  یلاعت  قح 
ایند و رد  ار  ناشیا  ادخ  تسا  هدرک  تنعل  ار ، لوسر  ادخ و  دننکیم  اذیا  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب  ینعی : « 2  » ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا 

ترضح هک : دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  «. 3 « » هدننکراوخ باذع  ناشیا  يارب  تسا  هدینادرگ  اّیهم  و  ترخآ ،
نادرم رب  دیزگرب  ارم  قلخ و  لاوحا  هب  درک  هطاحا  ادخ  ملع  هک  یتسرد  هب  یلع  ای  هک : دومرف  ّتیصو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

، وت زا  دـعب  نم و  زا  دـعب  نایملاع  نادرم  عیمج  زا  ار  وت  نادـنزرف  زا  ناماما  درک  رایتخا  سپ  نم ، زا  دـعب  درک  راـیتخا  ار  وت  سپ  ناـیملاع ،
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  اضیا  «. 4  » نایملاع نانز  عیمج  رب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دیزگرب  سپ 

دنادرگیم داش  و  دنکیم ، اذـیا  ار  وا  هچ  ره  ارم  دـنکیم  اذـیا  نم ، زا  تسا  ياهخاش  همطاف  دومرف : بانج  نآ  هک : دـناهدرک  تیاور  مّلس 
يدونـشوخ يارب  ددرگیم  دونـشوخ  و  همطاف ، بضغ  يارب  دـنکیم  بضغ  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  دـنادرگیم ، داـش  ار  وا  هچ  ره  ارم 

تلاسر ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  ۀفیحـص  رد   174 ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » همطاف
زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  الط  زا  دـید  ياهدالق  وا  ندرگ  رب  دـمآ ، مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناـخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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ار ناراـّبج  ساـبل  يدّـمحم و  رتـخد  دـنیوگ  هک  مدرم  دـنهدن  بیرف  ار  وت  همطاـف  يا  دومرف : باـنج  نآ  سپ  دوب ، هتفرگ  وا  يارب  تمینغ 
داش نآ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  سپ  درک ، دازآ  هدیرخ  ياهدنب  تخورف و  دوشگ و  ار  هدالق  نآ  همطاف  ترـضح  یـشوپب ،

مالّسلا اهیلع  همطاف  دوب  هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  «. 1  » دیدرگ
نآ کـیدزن  هب  همطاـف  نوچ  اـیب ، نم  کـیدزن  دومرف : سپ  دوـب ، هدـیدرگ  ّریغتم  یگنـسرگ  زا  شکراـبم  گـنر  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن 
ریـس يا  ادـنوادخ  تفگ : سپ  دوب ، كدوک  ترـضح  نآ  زونه  تشاذـگ ، ترـضح  نآ  هنیـس  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  تفر ، ترـضح 

هب يدرز  زا  همطاف  نوگلگ  هک  مدید  دش ، مامت  ترضح  ياعد  نوچ  رادم . هنـسرگ  ار  همطاف  ناتـسد ! ریز  هدننک  دنلب  ناگنـسرگ و  هدننک 
دنس هب  اضیا  «. 2  » متفاین یگنـسرگ  زگره  نآ  زا  دعب  دومرف : همطاف  سپ  دشیم ، يراج  كرابم  يور  رب  نوخ  ایوگ  دـیدرگ  لیام  یخرس 

، دومرفن لوانت  یماعط  هک  تشذگ  زور  دنچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ربتعم 
همطاف بانج  هرهاط  هرجح  هب  سپ  تفاین ، یماعط  دیدرگ و  دوخ  نانز  ياههرجح  هب  دش ، بلاغ  رایسب  ترضح  نآ  رب  یگنـسرگ  هکنآ  ات 

؟ تسا هدروآ  روز  نم  رب  یگنـسرگ  هک  اریز  میامن  لواـنت  تسه  یماـعط  وت  دزن  اـیآ  یمارگ  كرتخد  يا  دومرف : دـمآ  رد  مالّـسلا  اـهیلع 
همطاف ناکزینک  زا  یکی  تفر ، نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نوچ  داب . وت  يادف  مناج  تسین  نم  دزن  ماعط  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : همطاف 

يور رب  هماج  درک و  ناهنپ  هساک  ریز  رد  تفرگ و  ار  نآ  همطاف  سپ  دروآ ، هیدـه  ترـضح  نآ  يارب  زا  یتشوگ  هچراـپ  ناـن و  هدرگ  ود 
هب جاتحم  دندوب و  هنـسرگ  همه  دوخ ، نادنزرف  رب  دوخ و  رب  منکیم  رایتخا  ار  تلاسر  ترـضح  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیناشوپ و  نآ 

دندروآ فیرـشت  نوچ  دیبلط ، ار  ترـضح  نآ  دوخ و  راوگرزب  ردپ  تمدخ  هب  داتـسرف  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  سپ  ماعط ،
نادنزرف زا  ماهدرک  ناهنپ   175 ص : نویعلا ، ءالج  وت  يارب  زا  دیناسر و  نم  يارب  زا  یماعط  یلاعت  قح  امـش  نتفر  زا  دـعب  ردـپ  يا  تفگ :

نآ همطاف  نوچ  دوب . هدـش  تشوگ  نان و  زا  رپ  هساک  نآ  یلاعت  قح  تردـق  هب  تشادرب  ار  هساک  رـس  نوچ  رتخد . يا  روایب  دومرف : دوخ ،
یّلص تلاسر  ترـضح  رب  تاولـص  دروآ و  اجب  یهلا  دمح  سپ  تسا ، یلاعت  قح  بناج  زا  هک  تسناد  دش  ّریحتم  درک  هدهاشم  ار  تلاح 

هب یلاعت  قح  رکـش  دـید ، ار  ماعط  زا  رپ  هساک  نآ  ترـضح  نوچ  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  ماعط  نآ  داتـسرف ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
يزور یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  تسا ، هدمآ  یلاعت  قح  دزن  زا  تفگ : همطاف  ار ؟ ماعط  نیا  ياهدروآ  اجک  زا  هک : دیـسرپ  دیناسر ، میدـقت 

، دیبلط ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  باسحیب ، دهاوخیم  ار  هک  ره  دهدیم 
هیلع نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 
چیه دنام و  دوخ  لاح  هب  هساک  نآ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  دندش ، ریس  ات  دندرک  لوانت  ماعط  نآ  زا  ترضح  نآ  نانز  عیمج  مالّسلا و 

تیاور اضیا  «. 1  » دومرف تمارک  رایـسب  تکرب  ریخ و  نآ  رد  یلاعت  قح  و  مدرک ، ریـس  نآ  زا  ار  دوخ  ناگیاسمه  عیمج  هکنآ  ات  دـشن  مک 
دمآ دوـخ  ردـپ  کـیدزن  همطاـف  دوـمرف ، تلحر  اـقب  راد  هب  اـیند  راد  زا  هجیدـخ  نوـچ  هک : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا  هدرک 
لاؤس هناخ  لها  زا  تشگیم و  هتـسویپ  همطاـف  دومرفیمن ، وا  باوج  ترـضح  تساـجک ؟ نم  رداـم  هک : دیـسرپیم  درکیم و  بارطـضا 

لیئربج لاح  نآ  رد  ار ، وا  دیوگ  باوج  هچ  هک  تسنادیمن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تساجک ؟ نم  ردام  هک : درکیم 
رد وت  ردام  هک : وا  هب  یئوگب  یناسرب و  همطاف  هب  ار  وا  مالـس  هک  ار  وت  دنکیم  رما  وت  راگدرورپ  تفگ : دـش و  لزان  لیلج  کلم  بناج  زا 
رد و  تسا ، خرـس  توقای  زا  نآ  ياهدومع  و  دـناهدرک ، بصن  الط  رد  ار  اهین  و  دـناهتخاس ، ین  زا  هک  تشهب  ياههناخ  زا  تسا  ياهناخ 

و تسوا ، زا  اهیتمالـس  و  اهبیع ، اهـصقن و  زا  تسا  ملاس  یلاعت  قح  تفگ : همطاف  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  نوعرف و  نز  هیـسآ  رـصق  نایم 
نآ همداخ  نمیا  ّما  درک ، تقرافم  ایند  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 2  » ددرگیمرب وا  هب  اهتّیحت  اـهمالس و 

هنیدم زا  سپ   176 ص : نویعلا ، ءالج  دنیبب . یلاخ  ار  ترـضح  نآ  ياج  دناوتیمن  هک  اریز  دـنامن ، هنیدـم  رد  درک  دای  دـنگوس  ترـضح 
درک و زارد  نامـسآ  يوس  هب  تسد  هدـش  سویأـم  بآ  زا  نوچ  داد . يور  یمیظع  یگنـشت  ار  وا  لزاـنم  زا  یـضعب  رد  دـش ، هّکم  هّجوـتم 

يارب نامـسآ  زا  یبآ  ولد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  زاجعا  هب  سپ  درک ؟ یهاوخ  كاله  یگنـشت  زا  ارم  ایآ  ماهمطاف  مداخ  نم  ادنوادخ  تفگ :
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يارب مرگ  رایـسب  ياهزور  رد  ار  وا  مدرم  دیدرگن ، ندیماشآ  ندروخ و  هب  جاتحم  لاس  تفه  ات  دـیماشآ  بآ  نآ  زا  نوچ  دـمآ ، ریز  هب  وا 
دید دمآ ، رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ناملس  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » دشیمن هنشت  دنداتسرفیم  اهراک 
نوخ هدرک و  هنیپ  هدیدرگ و  حورجم  شکرابم  تسد  دنکیم و  درخ  دوخ  لایع  يارب  زا  وج  یئایسآ و  دزن  تسا  هتسشن  ترـضح  نآ  هک 

لوسر رتخد  يا  تفگ : ناملس  دنکیم ، بارطضا  هیرگ و  یگنسرگ  زا  هناخ  هیحان  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدش ، ناور  ایـسآ  بوچ  رب 
وا هب  ار  تمدـخ  نیا  ارچ  تسا  رـضاح  وـت  زینک  هّضف  کـنیا  تـسا ، هدرک  هـنیپ  تـسا و  هدـش  حورجم  ندرک  ایـسآ  زا  وـت  ياهتـسد  ادـخ 

کی هناخ  تمدخ  هک  تسا  هدرک  ّتیصو  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : يوشیم ؟ لّمحتم  دوخ  یئامرفیمن و 
هیلع نیـسح  ماما  هک  امرفب  ای  میامـش  هدرک  دازآ  هدـنب  نم  تفگ : ناملـس  دوب ؛ هّضف  تبون  زورید  نم ، اـب  زور  کـی  دـشاب و  هّضف  اـب  زور 
نوچ نادرگب . ار  ایـسآ  وت  درک ، مناوتیم  رتـهب  نم  ار  نیـسح  نیکـست  دومرف : ترـضح  منادرگب ، ار  ایـسآ  اـی  منادرگ  لوغـشم  ار  مالّـسلا 
يارب زا  دوب  هدـید  هچنآ  دـش ، غراـف  زاـمن  زا  نوچ  تفر . دجـسم  هب  زاـمن  يارب  دینـش ، ار  زاـمن  هماـقا  درک ، درخ  ار  وج  زا  يردـق  ناـملس 
دجسم هب  زاب  نانک  مّسبت  سپ  تشگرب  هناخ  هب  دش و  نایرگ  هّصق  نآ  عامتسا  زا  ترـضح  درک ، لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

متشگرب هناخ  هب  نوچ  تفگ : درک  لاؤس  ترضح  نآ  مّسبت  ببـس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دومن ، تدواعم 
دشاب رهاظ  یتسد  هکنآیب  ایسآ  دوب و  هتفر  باوخ  هب  شاهنیـس  يور  رب  نیـسح  ماما  ترـضح  و  دوب ، هدیباوخ  تشپ  رب  هک  مدید  ار  همطاف 
تـسه دنچ  یکلم  ار  ادخ  هک  ینادیمن  رگم  یلع  ای  دومرف : درک و  مّسبت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دیدرگیم ، دوخ 
تیاور ربتعم  دنس  هب  اضیا   177 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » تمایق زور  ات  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  دننکیم  تمدـخ  دـندرگیم و  نیمز  رد  هک 

هک داتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  تفگ : هنع  هّللا  یـضر  رذ  وبا  هک : تسا  هدرک 
ددرگیم و دوخ  ایـسآ  هک  مدـید  تفگن ، باوج  ارم  یـسک  مدرک ، ادـن  متفر و  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  نوچ  میاـمن ، بلط  ار  ترـضح  نآ 

تفگ وا  هب  ینخس  دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تمدخ  هب  نوچ  مدرک ، ادن  ار  ترضح  سپ  تسین ، رضاح  ایـسآ  دزن  یـسک 
یلاعت قح  دومرف : ترـضح  دوبن ، وا  دزن  یـسک  دیدرگیم و  یلع  هناخ  رد  مدـید  هک  یئایـسآ  زا  مبّجعت  رد  هک : متفگ  سپ  مدـیمهفن ، هک 

رب تسا  هدرک  يرای  ار  وا  دـنادیم ، ار  وا  فعـض  یلاـعت  قح  نوچ  نیقی . ناـمیا و  زا  تسا  هدرک  رپ  ار  همطاـف  مرتخد  حراوج  عیمج  لد و 
یّلـص دّمحم  لآ  يرای  هب  دنلّکوم  هک  تسه  دـنچ  یکلم  ار  ادـخ  هک  ینادیمن  رگم  تسا ، هدومن  وا  تاّمهم  روما و  تیافک  وا و  راگزور 

دناهدرک تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  یـسوط و  خیـش  یلاما  هّمغلا و  فشک  باتک  رد  «. 1  » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا 
همطاف منک ؟ تشاچ  هک  تسه  یماعط  وت  دزن  ایآ  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک :

دزن دادماب  نیا  رد  هک  تیاصو  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  وت  يربمغیپ و  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  مردپ  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  تفگ :
دوخ نادنزرف  دوخ و  زا  مدروآیم ، وت  دزن  هچنآ  ریغ  هب  متـشادن  یماعط  هک  دوب  زور  ود  منک ، رـضاح  وت  يارب  هک  تسین  یماعط  چیه  نم 

رد ماعط  هک  يدرکیمن  ربخ  ارم  زور  ود  نیا  رد  ارچ  همطاف  يا  دومرف : ترـضح  مدرکیم . رایتخا  ناـشیا  دوخ و  رب  ار  وت  متفرگیمزاـب و 
ار وت  هک  دوخ  يادـخ  زا  منکیم  مرـش  نم  نسحلا  وبا  يا  تفگ : مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  منک ، بلط  یماـعط  امـش  يارب  زا  اـت  تسین  هناـخ 

دنوادـخ هب  میظع  قوثو  مامت و  ماـمتها  اـب  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یتسین . نآ  رب  رداـق  هک  يزیچ  رب  منک  فیلکت 
رایـسب زور  رد  درک  تاقالم  ار  دادـقم  هار  ضرع  رد  هاگان  دریگب ، یماـعط  دوخ  لاـیع  يارب  زا  هک  تساوخ  درک  ضرق  راـنید  کـی  دوخ ،

تقو نآ  رد  ار  وا  ترضح  نوچ  دوب . هدینادرگ  ّریغتم  ار  شلاح  دوب و  هتفرگ  ورف  ار  وا  اپ  ریز  زا  رس و  يالاب  زا  باتفآ  ترارح  هک  یمرگ 
: تفگ دادقم  ياهدـمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  هچ  يارب  مرگ   178 ص : نویعلا ، ءالج  تعاس  نیا  رد  دادـقم  يا  تفگ : درک  هدـهاشم  لاح  نآ  اب 

علّطم وت  لاح  رب  ات  مرذگرد  وت  زا  هک  تسین  زیاج  ارم  ردارب  يا  دومرف : ترضح  نکم ، لاؤس  نم  لاح  زا  رذگ و  رد  نم  زا  نسحلا  وبا  يا 
هب ار  دّـمحم  تسا  هتـشاد  یمارگ  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  تفگ : دادـقم  سپ  دومرف ، هغلابم  ترـضح  درک ، هقیاضم  دادـقم  زاب  مدرگن ،

هنـسرگ هناـخ  رد  ار  دوخ  لاـیع  یگنـسرگ و  تّدـش  يارب  رگم  ماهدـماین  نوریب  هناـخ  زا  هک  تسا  هدـینادرگ  وا  ّیـصو  ار  وـت  يربـمغیپ و 
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علّطم دادـقم  لاح  رب  ترـضح  نوچ  مدـمآ . نوریب  هناخ  زا  لاح  نیا  اب  و  مدرواین ، بات  مدینـش  ار  ناـشیا  هیرگ  يادـص  نوچ  ماهتـشاذگ ،
نآ هب  منکیم  دای  دنگوس  هک : دومرف  دـش و  رت  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  تخیر و  ورف  شکرابم  ياههدـید  زا  بآ  دـیدرگ ،

ار وت  ماهدـیناسر ، مهب  ضرق  رانید  کی  ماهدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  راک  نیا  يارب  زا  زین  نم  هک  يدرک  دای  دـنگوس  وا  هب  وت  هک  يدـنوادخ 
لوسر اب  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  دمآ  دجـسم  هب  تفرن و  هناخ  هب  مرـش  زا  داد و  دادقم  هب  ار  رانید  سپ  دوخ ، سفن  رب  منکیم  راثیا 

نینمؤملا ریما  هب  دش ، غراف  برغم  زامن  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  درک . ادا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
یپ زا  تساـخرب و  ترـضح  سپ  زیخرب ، هک  درک  هراـشا  دوخ  كراـبم  ياـپ  هب  سپ  دوب ، هتـسشن  لّوا  فص  رد  هک  تشذـگ  مالّـسلا  هیلع 

ترضح ترضح ، نآ  هب  درک  مالس  دیسر و  ترضح  نآ  هب  دجسم  رد  رد  و  دش ، ناور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح 
دـش و تکاس  مرـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  مینک ؟ لوانت  بشما  اـم  هک  يراد  یماـعط  اـیآ  یلع  اـی  دومرف : درک و  وا  مالـس  ّدر 

قح دوب ، هتشذگ  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  رب  هچنآ  دوب  هتسناد  یهلا  یحو  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دومرفن ، باوج 
ارچ نسحلا  وبا  اـی  دومرف : تفاـی  تکاـس  ار  وا  ادـخ  لوسر  نوـچ  دـنک . راـطفا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  دزن  بش  نآ  رد  درک  رما  ار  وا  یلاـعت 

تفگ مناوتیمن  باوج  مرـش  زا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  میایب ، ات  يرآ  وگب  ای  مدرگرب  نم  ات  هن  وگب  ای  یئوگیمن ؟ باوج 
همطاف دندمآ . رد  همطاف  هناخ  هب  ات  دندش  هناور  رگیدکی  اب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  میورب ، ات  ایب 
هـساک رـس  زا  راخب  دوب و  ماعط  زا  ّولمم  هک  دوب  هتـشاذگ  ياهساک  شرـس  تشپ  رد  هدـش  غراـف  زاـمن  زا  دوب ، هتـسشن  دوخ  زاـمن  ياـج  رد 

ص: نویعلا ، ءالج  نآ  رب  دمآ و  نوریب  دوخ  زامن  ياج  زا  دینش  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يادص  نوچ  تساخیمرب .
رب ار  دوخ  كرابم  تسد  تفگ و  وا  مالس  باوج  ترضح  سپ  ترضح ، نآ  دزن  دوب  مدرم  نیرتزیزع  همطاف  و  درک ، مالس  ترضح   179

یماعط دومرف : ماهدرک ، ماش  یبوخ  ریخ و  هب  تفگ : دـنک ؟ تمحر  ار  وت  ادـخ  ياهدرک  ماش  لاـح  هچ  رب  رتخد  يا  تفگ : دیـشک و  وا  رس 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  تشادرب و  ار  هساک  نآ  همطاف  سپ  تسا . هدرک  دنک و  تمحر  ار  وت  ادـخ  منک  لوانت  هک  روایب  ام  يارب 

مالّسلا اهیلع  همطاف  يور  رب  بّجعت  يور  زا  دومن  هدهاشم  ار  ماعط  نآ  ریما  بانج  نوچ  تشاذگ . مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و 
هک ماهدرک  يدـب  ایآ  ینکیم ، رظن  نم  يوس  هب  تّدـش  بّجعت و  يور  زا  يرایـسب  هچ  هّللا  ناحبـس  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  درک ، رظن 
ود هک  يدرک  دای  دنگوس  زورما  هک  منکیم  بّجعت  نآ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ماهدـیدرگ ؟ وت  بضغ  طخـس و  بجوتـسم 

يوس هب  همطاف  ترـضح  سپ  ياهدروآ ، نم  دزن  یماعط  نینچ  نونکا  مرادـن و  هناخ  رد  ماعط  چـیه  ماهدرکن و  لوانت  ماـعط  هک  تسا  زور 
اجک زا  همطاف  يا  تفگ : ریما  ترـضح  دوب ، ّقح  مدرک  دای  هک  يدنگوس  دـنادیم  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  تفگ : درک و  رظن  نامـسآ 
هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  ماهدروخن . یماعط  رتوکین  نیا  زا  و  وب ، رد  گنر و  رد  ماهدـیدن  ماعط  عون  نیا  هک  ار  ماـعط  نیا  ياهدروآ 
لدب نیا  یلع  ای  دومرف : درـشف و  فطل  يور  زا  تشاذگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  فتک  ود  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

دهاوـخیم ار  هک  ره  دـهدیم  يزور  ادـخ  و  ادـخ ، بناـج  زا  تسا  وـت  راـنید  يازج  ماـعط  نیا  و  يداد ، دادـقم  هـب  هـک  تـسا  وـت  راـنید 
نوریب ایند  زا  ار  امـش  هک  ار  يدنوادخ  رم  ساپـس  دمح و  تفگ : دش و  نایرگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  باسحیب ،
دّمحم ماما  ترضح  زا  ار  هّصق  نیا  لثم  یـشاّیع  «. 1  » نارمع رتخد  میرم  هلزنم  هب  ار  همطاف  دـینادرگ و  اـّیرکز  هلزنم  هب  ار  وت  هکنآ  اـت  دربن 

لثم یلع  ای  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  روکذم  شرخآ  رد  و  تسا ، هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
نیا تسا  هدـمآ  اجک  زا  دیـسرپیم : وا  زا  تفاییم ، وا  دزن  یماعط  تفریم ، وا  دزن  هاگره  هک  تسا  میرم  اّیرکز و  لـثم  همطاـف  لـثم  وت و 

زا هام  کی  دومرف : سپ  باسحیب . دهاوخ  ار  هک  ره  دهدیم  يزور  وا  هک  یتسرد  هب  نایملاع ، دـنوادخ  دزن  زا  تفگیم : وت ؟ يارب  ماعط 
ماعط هساک  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تسام و  دزن  هساک  نآ   180 ص : نویعلا ، ءالج  نونکا  دـشن ، مک  دـندروخ  ماعط  هساک  نآ 

ضرق هب  جاتحم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : دناهدرک  تیاور  يدنوار  بطق  بوشآ و  رهـش  نبا  «. 1  » درک دهاوخ  لیم 
نآ و  تشاد - مان  دیز  يدوهی  نآ  بوشآ  رهش  نبا  تیاور  هب  و  درک - نوهرم  يدوهی  دزن  هب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رداچ  و  دش ،
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يدوهی نز  دش  بش  نوچ  تشاذگ . هرجح  رد  درب و  هناخ  هب  ار  رداچ  نآ  يدوهی  سپ  تفرگ . ضرق  هب  وج  يردـق  و  دوب ، مشپ  زا  رداچ 
هب درک  هدهاشم  ار  بیرغ  تلاح  نآ  نز  نوچ  دوب ، هدرک  نشور  ار  هرجح  مامت  هک  دید  عطاس  رداچ  نآ  زا  يرون  دمآ و  رد  هرجح  نآ  هب 

ترضح رداچ  هک  دوب  هدرک  شومارف  دش و  بّجعتم  تلاح  نآ  عامتـسا  زا  يدوهی  سپ  درک . لقن  دوب  هدید  هچنآ  تفر و  دوخ  رهوش  دزن 
هک تسا  تمصع  کلف  دیشروخ  نآ  رداچ  عاعش  دید  دش  هرجح  نآ  لخاد  تفاتش و  تعرـس  هب  تسا ، هناخ  نآ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

دـندیود و دوخ  ناشیوخ  هناخ  هب  شنز  اب  سپ  دـش ، هداـیز  شبّجعت  تلاـح  نآ  هدـهاشم  زا  تسا ، هدرک  نشور  ار  هناـخ  رینم  ردـب  دـننام 
يدنوار بطق  «. 2  » دـندیدرگ رّونم  مالـسا  رون  هب  یگمه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  رداچ  عاعـش  تکرب  زا  دـندش و  رـضاح  اهنآ  زا  رفن  داتـشه 

وت رب  ام  دنتفگ : دندمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دنتـشاد ، یـسورع  دوهی  زا  یعمج  تسا : هدرک  تیاور 
تمرکم تّزع و  دـیزم  بجوم  هک  یتسرفب  ام  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  میئامنیم  سامتلا  میراد ، شیپ  رد  یـسورع  و  میراد ، یگیاـسمه  ّقح 
سامتلا ناشیا  تسوا ، مکح  رد  تسا و  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نز  وا  هک : دومرف  ترـضح  دـندرک ، رایـسب  هغلاـبم  باـب  نیا  رد  و  ددرگ ، اـم 

رویز یلح و  هب  ار  دوخ  نوچ  هک  دوب  نآ  اهنآ  ضرغ  دریگب . تصخر  نینمؤملا و  ریما  ترضح  دزن  هب  دیامن  تعافش  ترـضح  هک  دندرک 
ّتلذم يراوخ و  بجوم  دورب  ناشیا  یسورع  هب  دوخ  هنهک  ياههماج  اب  همطاف  رگا  دندوب ، هدیشوپ  رخاف  ياههماج  دندوب و  هتسارآ  رایسب 

اههماج و اـب  ترـضح  نآ  و  دروآ ، همطاـف  يارب  تشهب  زا  اـهرویز  اـههماج و  دـش  لزاـن  لـیئربج  لاـح  نآ  رد  سپ  ددرگ ، ترـضح  نآ 
رون و اهرویز و  یلح و  نآ  اـب  ار  ترـضح  نآ  دوهی  ناـنز  نوچ   181 ص : نویعلا ، ءالج  دـمآ . رد  يدوهی  نآ  هناخ  هب  یتشهب  ياـهرویز 

فّرشم مالـسا  فرـش  هب  يرایـسب  و  دنداد ، هسوب  ار  شکرابم  ياهاپ  دنداتفا و  نیمز  رب  ترـضح  نآ  دزن  هب  یگمه  دندرک ، هدهاشم  افص 
داریا نینچ  اـم  دوب  وحن  نیا  هب  ربتعم  بتک  رد  نوچ  تسا ، روطـسم  رگید  بتک  رد  رتـطوسبم  نیا  زا  هّصق  نیا  دـیوگ : مجرتـم  «. 1  » دندش
َجَرَم هیآ  ریسفت  رد  دناهدرک  تیاور  ترضح  نآ  ریغ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  ربتعم  ثیداحا  رد  میدرک .

یلع و ینعی  تسا  ملع  يایرد  ود  دارم  دومرف : ترضح  رگیدکی ، اب  دندروخیمرب  هک  ار  ایرد  ود  درک  طولخم  ینعی : « 2  » ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا 
یتدایز رگیدـکی  رب  هک  تسا  هلـصاف  ناشیا  ناـیم  ینعی : « 3  » ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  دـیناسر ؛ رگیدـکی  هب  ار  ناشیا  یلاـعت  قح  هک  همطاـف 

ُُؤلْؤُّللا اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  دیدرگ ؛ همطاف  یلع و  تفلا  ببس  هک  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دارم  دومرف : ترـضح  دننکن ،
نآ زا  هک  دنامالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دارم  دومرف : ترـضح  ناجرم ، دیراورم و  ایرد  ود  نآ  زا  دیآیم  نوریب  ینعی : « 4  » ُناجْرَْملا َو 

تیاور مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  رایـسب  دـیناسا  هب  هّماـع  هربـتعم  بتک  رد  «. 5  » دـناهدمآ دوجو  هب  ملع  ياـیرد  ود 
دّمحم رتخد  همطاف  و  دلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  و  نارمع ، رتخد  میرم  سک : راهچ  نایملاع  نانز  زا  تسا  سب  دومرف : ترـضح  هک  دـناهدرک 

هک دناهدرک  تیاور  رگید  رایـسب  دیناسا  هب  تسا . مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ناشیا  نیرتهب  و  نوعرف ؛ نز  هیـسآ  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هّماع هّصاخ و  قیرط  زا  هرتاوتم  تیاور  رد  دـننز . راهچ  نیا  نایملاع  ناـنز  نیرتهب  رگید : تیاور  هب  دـننز . راـهچ  نیا  تشهب  ناـنز  نیرتهب 

لوسر ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  نافلاخم  اضیا  نیرخآ . نیلّوا و  زا  تسا  نایملاع  نانز  نیرتهب  همطاف  هک  تسا  هدش  تیاور 
نانز رب  ار  وت  تسا  هدـیزگرب  ادـخ  هک  همطاـف  يا  ار  وت  داـب  تراـشب  تفگ : مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

همطاف يور  شیپ  هجیدـخ  میرم و  هیـسآ و  تماـیق  زور  رد  هک : دـناهدرک  تیاور  رگید  ثیدـح  رد   182 ص : نویعلا ، ءـالج  « 6  » نایملاع
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  اضیا  «. 1  » دننک تشهب  لخاد  ار  ترـضح  نآ  ات  ناراکتمدخ  نانابرد و  دننام  دنور 

تاقالم هک  ار  یسک  لّوا  تشگیمرب  رفس  زا  نوچ  دوب ، همطاف  دومنیم  عادو  هک  ار  یسک  رخآ  دومنیم  يرفـس  هدارا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ارم یلاعت  قح  نوچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  اضیا  «. 2  » دوب همطاف  درکیم 

تابـصق زا  ار  نآ  ياهراوید  و  دـیراورم ، زا  تسا  هدرک  انب  یتشهب  یلاعت  قح  تفگ : لیئربج  میاـمن ، جـیوزت  یلع  هب  ار  همطاـف  دومرف  رما 
انب دیراورم  زا  اهقاط  تشهب  نآ  رد  و  هدینادرگ ، زبس  دجربز  زا  ار  نآ  ياهفقـس  و  هدـینادرگ ، کّبـشم  الط  هب  هتخاس و  توقای  دـیراورم و 
زا تشخ  کی  هرقن و  زا  تشخ  کی  الط و  زا  تشخ  کـی  هدـیرفآ ، اـههفرغ  تشهب  نآ  رد  و  هتخاـس ، لـّلکم  توقاـی  هب  ار  اـهنآ  هدرک و 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


و يراج ، اههفرغ  نآ  فارطا  زا  هک  دـناهداد  رارق  اههمـشچ  اههفرغ  نآ  رد  و  دـجربز ، زا  تشخ  کی  توقای و  زا  تشخ  کی  دـیراورم و 
رود رب  و  دناهتـسب ، الط  ياهریجنز  هب  ار  اههّبق  نآ  هدـش و  هتخاس  دـیراورم  زا  اههّبق  اهرهن  نآ  رب  و  تسا ، يراج  اههفرغ  نآ  رود  رب  اهرهن 

اههدرپ و  دیفس ، دیراورم  زا  دناهتـشاذگ  یتخت  ياهّبق  ره  رد  و  دناهدرک ، انب  ياهّبق  یخاش  ره  رب  و  هتـسر ، رادهویم  ناتخرد  عاونا  اههّبق  نآ 
ربنع کشم و  هب  ار  اـهتخت  نآ  و  تسا ، نارفعز  زا  شنیمز  شرف  و  دناهدیـشک ، اـهتخت  نآ  يور  رب  تشهب  هدـنک  دیفـس و  كزاـن  ریرح  زا 

ۀیآ اـههّبق  نآ  رود  رب  و  هداتـسیا ، زینک  ود  رد  ره  رب  و  دراد ، رد  دـص  هّبق  نآ  و  دـناهداد ، اـج  ياهیروـح  هـّبق  ره  رد  و  دـناهدینادرگ ، رّطعم 
و دناهدرک ، انب  همطاف  یلع و  يارب  زا  تفگ : لیئربج  دناهدرک ؟ انب  هک  يارب  ار  تشهب  نیا  لیئربج  ای  متفگ : نم  سپ  هدش . شقن  یـسرکلا 

هکنآ يارب  زا  تسا  هدـیرفآ  ناـشیا  يارب  زا  هک  رگید  ياهتـشهب  زا  ریغ  هب  هدـینادرگ  رّرقم  ناـشیا  يارب  یلاـعت  قح  هک  تسا  ياهفحت  نیا 
ءالج هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّـمحم  ماما  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 3  » ددرگ داش  نشور و  وت  هدـید 

و دیـسوبیم ، ار  همطاف  ترـضح  رونا  يور  هکنآ  اـت  تفریمن  باوخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح   183 ص : نویعلا ،
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  «. 1  » درکیم اعد  وا  يارب  زا  تشاذـگیم و  دوخ  هدـید  رون  نآ  ناتـسپ  ود  ناـیم  رد  ار  دوخ  يور 
همطاف يوس  هب  ندرک  یکین  هب  دیباتشب  ینعی  دومرف : ترضح  لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  ینعم  زا  دندرک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک : تسا  هدرک 

تـشهب لها  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هّماع  نارّـسفم  زا  نارگید  یبلعث و  «. 2  » تسا لامعا  نیرتهب  نآ  هک  تمایق  زور  ات  همطاـف  دـنزرف  و 
نآرق رد  وت  اراگدرورپ  دـنیوگ : تشهب  لها  سپ  نآ ، هب  ددرگ  نشور  تشهب  مامت  هک  دـننک  هدـهاشم  يرون  تشهب ، رد  دـندرگ  نکاـس 
هکلب تسین  هام  باتفآ و  رون  نیا  دنک : ادن  يدانم  سپ  میدرک ؟ هدهاشم  هک  تسا  رون  هچ  نیا  دننیبیمن ، باتفآ  تشهب  لها  هک  يداتسرف 

تدابع لوغشم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  رایـسب  هک  دناهدرک  تیاور  اضیا  «. 3  » تسا ناشیا  رون  نیا  دـندیدنخ ، همطاف  یلع و 
نآ اـت  دـندادیم  تکرح  ار  هراوـهگ  هـک  درکیم  رما  ار  هکئـالم  یلاـعت  قـح  هراوـهگ ، رد  دنتـسیرگیم  وا  رّهطم  نادـنزرف  زا  یکی  دوـب ،

دناهدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّمغلا  فشک  باتک  رد  «. 4  » دشیم غراف  تدابع  زا  ترـضح 
سپ هدـیرفاین . رتهب  ام  زا  یقلخ  یلاـعت  قح  تفگ : اّوح  هب  مدآ  تشهب ، رد  دـندرک  راـختفا  درک ، قلخ  ار  اّوح  مدآ و  نوچ  یلاـعت  قح  هک 

دندـش سودرف  لخاد  اّوح  مدآ و  نوچ  یلعا ، سودرف  يوس  هب  ربب  ار  اّوح  مدآ و  نم  هدـنب  ود  هک  لیئربج  يوس  هب  درک  یحو  یلاـعت  قح 
ود دوـخ  ياهـشوگ  رد  تشاد و  رـس  رب  روـن  زا  یجاـت  دوـب و  هتـسشن  تشهب  ياـهتخت  زا  یتـخت  يور  رب  هک  يرتـخد  يوـسب  دـندرک  رظن 
هک رتخد  نیا  تسیک  لیئربج  نم  بیبح  يا  تفگ : مدآ  سپ  دوب . هدـیدرگ  نشور  وا  يور  رون  زا  اهتـشهب  عیمج  تشاد ، رون  زا  هراوشوگ 
وا و  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رتـخد  همطاـف  نیا  تفگ : لـیئربج  تسا ؟ هدـیدرگ  نشور  وا  يور  روـن  زا  تـشهب  ماـمت 

دراد رـس  رب  هک  یجاـت  نیا  تفگ : مدآ  دـش ، دـهاوخ  رهاـظ  ناـمّزلا  رخآ  رد  هک  وـت  نادـنزرف  زا  تسا   184 ص : نویعلا ، ءـالج  يربمغیپ 
دنزرف ود  تفگ : لیئربج  تسوا ؟ شوگ  رد  هک  تسیچ  اههراوشوگ  نیا  دیسرپ : مالّسلا ، هیلع  یلع  تسوا  رهوش  جات  نیا  تفگ : تسیچ ؟

دناهدوب دوجوم  ناشیا  تفگ : لیئربج  دناهدش ؟ هدـیرفآ  نم  زا  شیپ  ناشیا  ایآ  لیئربج  نم  بیبح  يا  تفگ : مدآ  نیـسح ، نسح و  دـنیوا 
هـشیاع هک  دـناهدرک  تیاور  نافلاخم  قرط  زا  اـضیا  «. 1  » لاـس رازه  راـهچ  هب  يوش  هدـیرفآ  وت  هکنآ  زا  شیپ  یلاـعت  قـح  ناـهنپ  ملع  رد 

هشیاع زا  اضیا  «. 2  » دوب وا  رهوش  ترـضح  نآ  يوس  هب  نادرم  نیرتبوبحم  و  دوب ، همطاف  ادـخ  لوسر  يوس  هب  ناـنز  نیرتبوبحم  تفگیم :
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 3  » شردپ رگم  ار  یسک  مدیدن  همطاف  زا  رتوگتسار  نم  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور 

رد هک  نوعرف  نز  هیسآ  و  نارمع ، رتخد  میرم  نانز : زا  سک  راهچ  يوس  هب  تسا  قاتشم  تشهب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  و  ترخآ ، ایند و  رد  تسا  ترـضح  نآ  هجوز  هک  هجیدخ  و  دوب ، دهاوخ  ادـخ  لوسر  هجوز  تشهب 

هناخ زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 4  » مّلس هلآ و 
رتخد همطاف  نیا  دسانـشن  هک  ره  و  دسانـشب ، دسانـش  ار  نیا  هک  ره  دومرف : تشاد و  تسد  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسد  دمآ و  نوریب 

دنک رازآ  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا ، نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  تسا  نم  ناج  تسا و  نم  لد  نیا  تسا و  نم  نت  هراپ  نیا  و  تسا ، دّـمحم 
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هک تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  نافلاخم  قیرط  زا  اـضیا  «. 5  » تسا هدرک  رازآ  ار  ادـخ  دـنک  رازآ  ارم  هک  ره  و  تـسا ، هدرک  رازآ  ارم 
تیاور ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 6  » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  تریـس  تقلخ و  ور و  رد  دوب  مدرم  نیرتهیبش  همطاف  تفگ :
تاولص وت  رب   185 ص : نویعلا ، ءالج  هک  ره  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دناهدرک 

هب یفطصملا  ةراشب  باتک  رد  «. 1  » مشاب هک  تشهب  زا  ياج  ره  رد  نم  هب  دـنادرگ  قحلم  ار  وا  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دتـسرف ،
ادا ار  رصع  زامن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 

برع و نارجاهم  زا  دش  ادیپ  يریپ  درم  هاگان  دندوب ، هتسشن  ترضح  نآ  رود  رب  مدرم  تسـشن و  بارحم  رد  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک ،
، دیـسرپ وا  زا  لاوحا  دـیدرگ و  وا  هّجوتم  ترـضح  سپ  تشاد ، تسناوتیمن  هاگن  ار  دوخ  يریپ  تیاهن  زا  دوب ، هدیـشوپ  هنهک  ياـههماج 

يارب زا  هک : دومرف  ترـضح  نادرگ . زاینیب  ارم  مریقف  و  هد ، هماج  ارم  ماهنهرب  و  هد ، ماعط  ارم  ماهنـسرگ  نم  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : ریپ  درم 
تـسود ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  یـسک  هناخ  يوس  هب  ورب  تسا ، نآ  هدننک  لثم  ریخ  رب  هدـننک  تلالد  نکیل  مباییمن و  دوخ  دزن  يزیچ  وت 

نآ هناخ  و  همطاف ، هرجح  يوس  هب  ورب  دـنکیم ، رایتخا  دوخ  ناـج  رب  ار  ادـخ  ياـضر  درادیم و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  وا  دـنرادیم و 
زا هک  تساوخیم  هاگره  دوب ، هدومرف  رّرقم  دوخ  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  ياهرجح  هب  دوب  لصّتم  ترـضح 

همطاف هناخ  رد  هب  ریپ  درم  نآ  نوچ  همطاف ، هناخ  هب  ربب  ار  درم  نیا  هک : دومرف  ار  لالب  ترـضح  سپ  دمآیم . هرجح  نآ  هب  دوش  اهنت  نانز 
دنع نم  لیزنتلاب  نیمألا  حوّرلا  لیئربج  طبهم  ۀـکئالملا و  فلتخم  ةّوبنلا و  تیب  لها  اـی  مکیلع  مالّـسلا  : » هک درک  ادـن  دـنلب  زاوآ  هب  دیـسر 

نآرق اب  نیمالا  حور  لیئربج  لوزن  ّلحم  و  هکئالم ، نتفر  ندمآ و  ّلحم  و  يربمغیپ ، هناخ  لها  يا  داب  امـش  رب  مالـس  ینعی : نیملاعلا » ّبر 
هب ماهدـمآ  برع ، زا  يریپ  درم  نم  تفگ : وت ؟ یتسیک  مالـس  داب  وت  رب  تفگ : همطاف  ترـضح  سپ  نایملاع ، راـگدرورپ  بناـج  زا  دـیجم 

ار وت  ادـخ  ات  دوخ  لام  زا  نم  اب  نک  تاساوم  سپ  ماهنهرب ، هنـسرگ و  دّـمحم  رتخد  يا  يرود ، ناکم  زا  ماهدرک  ترجه  وت و  ردـپ  يوس 
هس مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  و  دنک . تمحر 

ص: نویعلا ، ءالج  تسنادیم . ناشیا  زا  ار  تلاح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دندوب ، هدرکن  لوانت  ماعط  هک  دوب  زور 
يور رب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  هک  تشاد  هناخ  رد  يدنفـسوگ  تسوپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ   186

يا تفگ : یبارعا  دنادرگ ، رّـسیم  وت  يارب  زا  رتهب  نیا  زا  یلاعت  قح  دیاش  ار  نیا  ریگب  هک : دومرف  داد و  لئاس  هب  ار  نآ  دـندیباوخیم ، نآ 
؟ مراد هک  یگنـسرگ  اب  نآ  اب  منکچ  نم  يداد  نم  هب  يدنفـسوگ  تسوپ  وت  مدرک و  تیاکـش  یگنـسرگ  زا  وت  يوس  هب  نم  دّمحم  رتخد 

هیده ترضح  نآ  يارب  هزمح  رتخد  همطاف  هک  يدنبندرگ  يوس  هب  درک  زارد  تسد  دینـش ، لئاس  زا  ار  نخـس  نیا  همطاف  ترـضح  نوچ 
یلاعت قح  هک  دیاش  شورفب  ار و  دنب  ندرگ  نیا  ریگب  هک : دومرف  دـنکفا و  یبارعا  يوس  هب  تخیـسگ  دوخ  ندرگ  زا  ار  نآ  دوب ، هداتـسرف 

زونه دـمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دجـسم  يوس  هب  تشادرب و  ار  دـنبندرگ  نآ  یبارعا  سپ  دـهد ، ضوع  ار  وت  نیا  زا  رتـهب 
وت يارب  یلاعت  قح  دیاش  شورفب  تفگ : داد و  نم  هب  ار  دنب  ندرگ  نیا  همطاف  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دوب  هتسشن  دوخ  باحـصا  اب  ترـضح 

رّـسیم رتهب  نیا  زا  وت  يارب  زا  یلاعت  قح  هنوگچ  هک : دومرف  تسیرگ و  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  نآ  دنادرگ . رّـسیم  نیا  زا  رتهب 
لوسر ای  تفگ : تساخرب و  راّمع  لاح  نآ  رد  سپ  مدآ . دنزرف  نارتخد  نیرتهب  تسا  هداد  وت  هب  دّمحم  رتخد  همطاف  هکنآ  لاح  دنادرگ و 

سنا نج و  مامت  دـنب  ندرگ  نیا  رد  دـنوش  کیرـش  رگا  راّمع  يا  رخب  دومرف : مرخب ؟ ار  دـنب  ندرگ  نیا  هک  ارم  یهدیم  تصخر  ایآ  هّللا 
زا هک  ردـق  نآ  هب  تفگ : یبارعا ؟ يا  ار  نآ  یـشورفیم  دـنچ  هب  تفگ : راّمع  مّنهج ، شتآ  هب  دزاسن  بّذـعم  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هنیآره 

رانید کی  و  منک ، زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  درب  نآ  رد  و  مناشوپب ، نآ  هب  ار  دوخ  تروع  هک  ینامی  درب  کی  موش و  ریـس  نان  تشوگ و 
راّمع سپ  دوب . هدـنام  وا  يارب  زا  يزیچ  دوب و  هتخورف  ربیخ  تمینغ  زا  ار  دوخ  هّصح  راّمع  تقو  نآ  رد  دـناسرب . دوخ  لها  هب  ارم  هک  الط 

هب ار  وت  هک  مراد  دوخ  هک  يرتش  ینامی و  درب  کی  يرجه و  مهرد  تسیود  رانید و  تسیب  هب  مرخیم  وت  زا  ار  دـنب  ندرگ  نیا  هک : تفگ 
سپ درم ، يا  دوخ  لام  هب  يدرمناوج  رایسب  هچ  تفگ : یبارعا  تشوگ ، مدنگ و  نان  زا  يوش  ریـس  هک  يزیچ  ردق  نآ  دناسرب و  دوخ  لها 
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دومرف ترضح  تشگرب .  187 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  تمدـخ  هب  یبارعا  دومن ، وا  میلـست  دوب  هتفگ  هچنآ  درب و  دوخ  اب  ار  وا  راّـمع 
: هک دومرف  ترضح  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  مدش  زاینیب  ینغتسم و  یلب  تفگ : یبارعا  يدش ؟ هدیشوپ  يدش و  ریس  ایآ  یبارعا  يا  هک :

هـشیمه میاهتفاـین ، ثداـح  ار  وـت  هک  يراـگدرورپ  یئوـت  ادـنوادخ  تفگ : یبارعا ، يا  وـت  هب  تبـسن  درک  هچنآ  هب  ار  همطاـف  هد  ازج  سپ 
هدـید هچنآ  همطاف  هب  نک  اطع  ادـنوادخ  لاـح ، همه  رب  اـم  هدـنهد  يزور  یئوت  و  میرادـن ، وت  زج  هب  مینک  تداـبع  هک  یئادـخ  و  ياهدوب ،

درک و دوخ  باحصا  هب  ور  وا و  ياعد  رب  تفگ  نیمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  دشاب . هدینشن  یـشوگ  و  دشاب ، هدیدن 
لثم نایملاع  زا  يدـحا  و  وا ، ردـپ  منم  هک  اریز  درک ، لاؤس  وا  يارب  یبارعا  هچنآ  ایند  رد  تسا  هدرک  اطع  همطاف  هب  یلاعت  قح  هک : دومرف 

هب و  هدرک ، اطع  ار  نیسح  نسح و  وا  هب  یلاعت  قح  دوبن ، يدننام  یتفج و  ار  همطاف  دوبیمن  یلع  رگا  هک  تسوا  رهوش  یلع  و  تسین ، نم 
نآ ربارب  رد  تقو  نآ  رد  دنتـشهب . ناناوج  نیرتهب  و  دنناربمغیپ ، ناگدازدنزرف  نیرتهب  و  تسا ، هدادـن  دـنزرف  نینچ  نایملاع  زا  سکچـیه 

لیئربج هک : دومرف  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : میوگب ؟ هدایز  دیهاوخیم  هک : دومرف  سپ  دندوب ، هتسشن  راّمع  دادقم و  ناملـس و  ترـضح 
: هک دننک  لاؤس  وا  زا  دنیآ و  وا  ربق  رد  کلم  ود  دننک ، نفد  ار  وا  دنک و  تلحر  ایند  زا  همطاف  نوچ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع 

ردپ هک : دیوگ  وت ؟ ربمغیپ  تسیک  هک : دنیوگ  سپ  تسا ، نم  راگدرورپ  نایملاع  دنوادخ  هک : دیوگ  باوج  رد  وا  وت ؟ راگدرورپ  تسیک 
زا میوگب  رگید  هک : دومرف  سپ  بلاط . یبأ  نب  یلع  تسا  هداتـسیا  نم  رانک  رد  هک  نیا  دـیوگ : وت ؟ ماـما  ّیلو و  تسیک  هک : دـنیوگ  نم ،
ور شیپ  زا  ار  وا  دنیامنیم  تظفاحم  هک  ار  هکئالم  زا  يرایسب  هورگ  همطاف  هب  تسا  هدینادرگ  لّکوم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  وا ، لئاضف 

و دوب ، دـنهاوخ  وا  ربق  دزن  وا  تافو  زا  دـعب  و  وا ، تایح  رد  دـنیوا  اـب  هکئـالم  نآ  و  پچ ، بناـج  زا  تسار و  بناـج  زا  رـس و  تشپ  زا  و 
هک تسا  نانچ  نم  تافو  زا  دعب  دنک  ترایز  ار  وا  هک  ره  سپ  شنادـنزرف . شرهوش و  رب  شردـپ و  رب  وا و  رب  دنتـسرفیم  رایـسب  تاولص 

نسح و هک  ره  و  دـشاب ، هدرک  تراـیز  ار  همطاـف  هک  تسا  ناـنچ  دـنک  تراـیز  ار  یلع  هک  ره  و  نم ، تاـیح  رد  تسا  هدرک  تراـیز  ارم 
ار ناشیا  نادـنزرف  زا  ناـماما   188 ص : نویعلا ، ءالج  هک  یـسک  و  دـشاب ، هدرک  تراـیز  ار  یلع  هک  تسا  ناـنچ  دـنک  تراـیز  ار  نیـسح 
نآ دیچیپ  ینامی  درب  رد  و  درک ، وبـشوخ  کشم  اب  ار  دنب  ندرگ  نآ  راّمع  سپ  تسا . هدرک  ترایز  ار  ناشیا  هک  تسا  نانچ  دنک  ترایز 

: تفگ داد و  مالغ  هب  ار  دنب  ندرگ  نآ  سپ  دوب ، هدـیرخ  ار  وا  ربیخ  تمینغ  هّصح  زا  و  دوب ، هدرک  مان  مهـس  ار  وا  هک  تشاد  یمالغ  و  ار ،
دروآ ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  نآ  مالغ  نوچ  مدیـشخب . وا  هب  زین  ار  وت  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  ربب  ار  نیا 
بانج تمدخ  هب  مالغ  نوچ  مدیـشخب . وا  هب  ار  وت  هدب و  وا  هب  ار  دنب  ندرگ  همطاف و  دزن  هب  ورب  دومرف : درک ، ضرع  دوب  هتفگ  راّمع  هچنآ 

: هک دومرف  ترـضح  دیدنخ ، مالغ  سپ  درک ، دازآ  ار  مالغ  تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  همطاف  بانج  دیناسر ، ار  ترـضح  ماغیپ  تفر و  همطاف 
ینغ ار  ریقف  و  درک ، هدیـشوپ  ار  هنهرب  و  درک ، ریـس  ار  هنـسرگ  دنب ، ندرگ  نیا  تکرب  يرایـسب  زا  منکیم  بّجعت  تفگ : يدـنخیم ؟ ارچ 

تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 1  » تشگرب شبحاص  هب  زاب  درک  دازآ  ار  هدـنب  و  درک ،
سپ ار ، هساک  نآ  روآ  نوریب  زیخرب و  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  باـنج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور  هک :

نآ رد  و  تساـخیمرب ، نآ  يور  زا  راـخب  دیـشوجیم و  دوـب ، يدـیدرت  یتـشوگ و  نآ  رد  هک  ار  هساـک  دروآ  نوریب  تساـخرب و  همطاـف 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  بانج  دوب ، هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  تعاس 

هیلع نیـسح  ماما  بانج  تسد  رد  نآ  زا  يردق  هک  دید  نمیا  ّما  يزور  سپ  زور . هدزیـس  تّدم  رد  دندرکیم  لوانت  نآ  زا  مالّـسلا  مهیلع 
نیا زا  ام  هک  تسا  زور  دنچ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  هک : دیـسرپ  درکیم ، لوانت  دوب  مالّـسلا 

همطاـف و يارب  زا  دـسریم  مه  هب  نمیا  ّما  دزن  يزیچ  هاـگره  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دزن  هـب  نـمیا  ّما  سپ  مـینکیم ، لواـنت 
ّما ار و  هساک  دروآ  نوریب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  درادن . ياهرهب  نآ  زا  نمیا  ّما  دسریم  مهب  همطاف  دزن  هاگره  و  تسا ، همطاف  نادنزرف 
هب ار  نآ  رگا  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دـش ، فرطرب  هساـک  نآ  ماـعط  ببـس  نآ  هب  دروـخ ، نآ  زا  نمیا 

رقاب دّمحم  ماما  ترضح  سپ   189 ص : نویعلا ، ءالج  تمایق . زور  ات  دنامیم  وت  نادـنزرف  وت و  يارب  زا  هنیآره  يدرکیمن  ماعطا  يرگید 
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ترضح نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دروآ دـهاوخ  نوریب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  ام  مئاق  و  تسام ، دزن  هساـک  نآ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 
رگا مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  حیبست  زا  دشاب  رتهب  هک  وا  دیجمت  میظعت و  زا  يزیچ  هب  ادخ  تسا  هدـشن  هدرک  تدابع  هک : تسا  هدرک  تیاور 

رد میهاربا  نبا  تارف  «. 2  » درکیم اطع  همطاـف  هب  ار  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هنیآره  دوبیم  يزیچ  رتهب  نآ  زا 
مالّسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  مردپ  زا  يراصنا  رباج  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دوخ  ریـسفت 
تمایق زور  نوچ  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : دومرف  مالّـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  لئاضف  زا  درک  لاؤس 

ای دنک : ادن  ارم  یلاعت  قح  سپ  دـشاب ، رتدـنلب  ناشیا  ياهربنم  زا  نم  ربنم  و  دـننک ، بصن  رون  زا  اهربنم  نالوسر  ناربمغیپ و  يارب  زا  دوش ،
يارب دننک  بصن  سپ  دنشاب . هدینـشن  ياهبطخ  نینچ  نالوسر  ناربمغیپ و  زا  سکچیه  هک  مناوخب  ياهبطخ  نم  سپ  ناوخب ، هبطخ  دّمحم 

اهنآ همه  زا  هک  دـننک  بصن  يربنم  اـهنآ  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نم  ّیـصو  يارب  و  رون ، زا  اـهربنم  ناربمغیپ  يایـصوا 
. دنشاب هدینشن  ياهبطخ  نانچ  ایـصوا  زا  يدحا  هک  دنک  ادا  ياهبطخ  وا  و  ناوخب ، هبطخ  یلع  يا  هک : دیامرف  یلاعت  قح  سپ  دشاب ، رتیلاع 

ربنم ود  نیسح  نسح و  نم  ناتسوب  لگ  ود  نم و  رسپ  ود  يارب  زا  سپ  رون ، زا  دننک  اپرب  اهربنم  نالسرم  ناربمغیپ و  نادنزرف  يارب  زا  سپ 
ياهبطخ نانچ  ناربمغیپ  دالوا  زا  يدحا  هک  دننک  ادا  ياهبطخ  ناشیا  و  دنناوخب ، هبطخ  هک  ار  ناشیا  دنک  رما  یلاعت  قح  سپ  دـننک ، بصن 

هجیدخ تساجک  مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تساجک  هک : دنک  ادـن  لیئربج  سپ  دنـشاب . هدرکن  ادا 
قح و  دـنزیخرب ، ناشیا  سپ  ییحی ؟ ردام  موثلک  ّما  تساجک  محازم ؟ رتخد  هیـسآ  تساجک  نارمع ؟ رتخد  میرم  تساجک  دـلیوخ ؟ رتخد 

صوصخم هک : دنیوگ  نیـسح  نسح و  یلع و  دّمحم و  سپ  زورما ؟ تسیک  يارب  زا  يراوگرزب  مرک و  رـشحم  لها  يا  هک  دنک  ادن  یلاعت 
دّمحم  190 ص : نویعلا ، ءالج  يارب  ار  يراوگرزب  مرک و  زورما  نم  رـشحم  لها  يا  هک : دنک  ادن  یلاعت  قح  تسا . راّهق  هناگی و  دنوادخ 

. دوریم تشهب  يوس  هب  همطاف  هک  دیـشوپب  اههدـید  دـینکفا و  ریز  هب  اهرـس  رـشحم  لها  يا  مداد ، رارق  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  و 
زا نآ  راهم  و  دنـشاب ، هدرک  نّیزم  تشهب  يابید  هب  ار  نآ  ياهولهپ  هک  دروایب  ترـضح  نآ  يارب  تشهب  ياههقان  زا  ياهقاـن  لـیئربج  سپ 

رازه دص  یلاعت  قح  سپ  دوش ، راوس  نآ  رب  و  ترـضح ، نآ  دزن  هب  ار  نآ  دناباوخب  سپ  دشاب ، ناجرم  زا  نآ  زاهج  و  دـشاب ، رت  دـیراورم 
ياهلاب رب  ار  وا  هک  رگید  کلم  رازه  دص  و  دنور ، وا  پچ  بناج  زا  رگید  کلم  رازه  دص  و  دنور ، وا  تسار  بناج  رب  هک  دتـسرفب  کلم 

بیبح رتخد  يا  هک : دنک  ادن  ار  وا  یلاعت  قح  دنک ، بقع  هب  يرظن  دسر ، تشهب  رد  هب  نوچ  تشهب . يوس  هب  دننک  زاورپ  دنرادرب و  دوخ 
ردق و هک  متساوخیم  نم  راگدرورپ  يا  هک : دیوگ  همطاف  دنرب ؟ تشهب  هب  ار  وت  هک  ماهدرک  رما  هک  نآ  لاح  ینکیم و  رظن  هچ  يارب  نم 
رد ار  هک  ره  نک  رظن  رـشحم و  يوس  هب  درگرب  نم  بیبح  رتخد  يا  دیامرف : یلاعت  قح  سپ  دوش ، مولعم  مدرم  رب  زورما  وت  دزن  نم  تلزنم 

هیلع رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  سپ  نادرگ . تشهب  لـخاد  ریگب و  ار  وا  تسد  دوخ ، ّتیرذ  زا  یکی  ّتبحم  اـی  دوخ  ّتبحم  یباـیب  وا  لد 
هناد غرم  هکنانچ  دیابرب  رـشحم  يارحـص  زا  ار  دوخ  ناّبحم  نایعیـش و  زور  نآ  رد  همطاف  هک  دنگوس  ادخ  هب  رباج ! يا  هک : دومرف  مالّـسلا 

بقع هب  تافتلا  هک  دنکفایم  ناشیا  لد  رد  یلاعت  قح  دنسریم ، تشهب  رد  هب  ترضح  نآ  نایعیش  نوچ  دنکیم . ادج  دب  هناد  زا  ار  وکین 
رتخد همطاف  تعافش  هکنآ  لاح  دینکیم و  بقع  هب  تافتلا  هچ  يارب  نم  ناتـسود  يا  هک : دنکیم  ادن  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  دننکیم ،
لها رب  ددرگ  رهاظ  وت  دزن  ام  ردـق  زور  نیا  رد  هک  میتساوخیم  اراگدرورپ  دـنیوگ : ناشیا  سپ  مدرک ؟ لوبق  امـش  ّقح  رد  ار  دوخ  بیبح 

یتسود يارب  دراد  تسود  ار  امـش  هک  ره  هب  دینک  رظن  و  رـشحم ، يوس  هب  دیدرگرب  نم  ناتـسود  يا  هک : دـیامرف  یلاعت  قح  سپ  رـشحم .
ار امش  هک  ره  و  همطاف ، ّتبحم  يارب  دشاب  هدیناشوپ  هماج  ار  امـش  هک  ره  و  همطاف ، ّتبحم  يارب  دشاب  هداد  ماعط  ار  امـش  هک  ره  و  همطاف ،

لخاد دیریگب و  ار  ناشیا  تسد  همطاف ، ّتبحم  هب  دشاب  هدرک  در  یتمینغ  امـش  زا  هک  ره  و  همطاف ، ّتبحم  يارب  دـشاب  هداد  بآ  زا  یتبرش 
191 ص : نویعلا ، ءالج  رگم  دنام  دنهاوخن  رشحم  يارحص  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  سپ  دینک . تشهب 
: ینعی « 1  » ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش * ْنِم  اَنل  امَف  هک : دنیوگ  دنزادنا  رد  مّنهج  تاقبط  هب  ار  ناشیا  نوچ  یقفانم . ای  يرفاک  ای  هدننککش 
ار اـم  رگا  يدوب  هچ  ینعی : « 2  » َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف  دـنیوگ : سپ  نابرهم ، راـی  هن  ناگدـننک و  تعافـش  ار  اـم  تسین  سپ 
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زور نآ  رد  ناشیا  يوزرآ  تاهیه  تاهیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  سپ  نانمؤم . زا  میدـیدرگیم  سپ  دوبیم  ایند  هب  یتشگزاـب 
هب و  اهنآ ، زا  ار  ناشیا  دندوب  هدرک  یهن  هک  یئاهلمع  نآ  يوسب  تشگ  دنهاوخ  رب  هنیآره  ایند  يوسب  دـندرگرب  رگا  و  دـشخبیمن ، هدـیاف 

يارب هشبح  هاشداپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  سوواط  نبا  دّیس  و  «. 3  » دننایوگغورد زا  ناشیا  هک  یتسرد 
يدرم هب  ار  هفیطق  نیا  هّتبلا  دومرف : ترضح  دندوب ، هتفاب  الط  هب  هک  داتسرف  هیده  هب  ياهفیطق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 

دندیشک اهندرگ  همه  دندینش ، ترـضح  نآ  باحـصا  نوچ  دنراد . تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  و  دراد ، تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  مهدب 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  راّمع  یلع ؟ تساـجک  دومرف : ترـضح  سپ  دوش . هداد  ناـشیا  هب  دـیاش  هک 

داد و وا  هب  ار  هفیطق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش ، رـضاح  بانج  نآ  نوچ  دیناسر . ترـضح  هب  ار  ربخ  نیا  تفاتش و 
نایم ار  نآ  ياهالط  دوشگ ، مه  زا  ار  نآ  ياهرات  دروآ و  لیللا  قوس  هب  ار  هفیطق  نآ  ریما  ترـضح  سپ  هفیطق ، نیا  راوازـس  یئوت  دومرف :

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رگید  زور  نوچ  دربن . دوخ  اب  نآ  زا  چیه  تشگرب  هناخ  هب  نوچ  دومن ، تمـسق  راصنا  نارجاهم و 
، دروخ میهاوخ  تشاچ  وت  دزن  راصنا  نارجاهم و  همه  نم و  ادرف  ياهتفرگ ، الط  لاقثم  رازه  زورید  یلع  ای  دومرف : درک  تاقالم  ار  وا  مّلس 
رجاهم و اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دش  رگید  زور  نوچ  هّللا . لوسر  ای  دشاب  نینچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

قرع رد  داتفا ، ناشیا  رب  شکرابم  رظن  نوچ  دمآ ، نوریب  ترـضح  هکنآ  ات  دـندیبوک ، رد  هکنآ  ات  دـندش  ترـضح  نآ  هناخ  هّجوتم  راصنا 
یّلص لوسر  ترـضح  سپ  رایـسب . هن  كدنا و  هن  تشادن  يزیچ   192 ص : نویعلا ، ءالج  نامگ  دوخ  هناـخ  رد  هک  اریز  دروخ  هطوغ  اـیح 

هـساک هاگان  تفر  همطاـف  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنتـسشن ، دـندمآ و  رد  هناـخ  هب  راـصنا  نارجاـهم و  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ار نآ  هک  تساوخ  ریما  ترـضح  سپ  دوب ، عطاس  نآ  زا  کشم  يوب  هک  دوب  هتـشاذگ  یتشوگ  هراپ  نآ  يور  رب  دیرت و  زا  رپ  دید  یگرزب 

دزن هب  ار  هساک  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  ات  درک  ددـم  ار  وا  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  سپ  تشاد ، هک  یگرزب  يرایـسب  زا  تسناوتن  درادرب 
رتخد يا  دومرف : دمآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دزن  هب  درک  هدهاشم  ماعط  نآ  ترضح  نوچ  تشاذگ . مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

دهاوخیم ار  هک  ره  دهدیم  يزور  ادخ  هک  یتسرد  هب  تسا ، هدـمآ  ادـخ  بناج  زا  ردـپ  يا  تفگ : همطاف  ار ؟ ماعط  نیا  يدروآ  اجک  زا 
مدید هکنآ  ات  ایند  زا  ارم  دربن  نوریب  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دمح  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  باسحیب .
تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دـید نارمع  رتخد  میرم  رد  اـّیرکز  هچنآ  دوخ  رتخد  رد 
هچنانچ دندرکیم  ادن  ار  وا  دندمآیم و  دورف  نامسآ  زا  هکئالم  هک  دنتفگیم  هثّدحم  ببـس  نیا  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک :
موصعم رّهطم و  ار  وـت  تسا و  هدـیزگرب  ار  وـت  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  دـنتفگیم : سپ  ار ، نارمع  رتـخد  میرم  دـندرکیم  ادـن 

نک و دوجـس  دوخ و  راگدرورپ  يارب  وش  عضاخ  نک و  تدابع  همطاـف  يا  ناـیملاع ، ناـنز  رب  تسا  هدرک  راـیتخا  ار  وت  تسا و  هدـینادرگ 
ایآ هک : تفگ  هکئالم  اب  یبش  سپ  دـنتفگیم ، نخـس  وا  اب  هکئالم  تفگیم و  نخـس  هکئالم  اـب  وا  سپ  ناگدـننک ، عوکر  اـب  نک  عوکر 

ار وت  یلاعت  يادـخ  دوب ، دوخ  نامز  نانز  نیرتهب  میرم  هک : دـنتفگ  ناشیا  نارمع ؟ رتخد  میرم  لثم  نایملاع  ناـنز  هدـیزگرب  تسین  یـسک 
«. 2  » تسا هدینادرگ  نیرخآ  نیلّوا و  نانز  نیرتهب  میرم و  نامز  دوخ و  نامز  نانز  نیرتهب 

تسا ترضح  نآ  قالخا  مراکم  ریس و  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  لصف 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد 
و دروآ ، اجب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اهنیا  لاثما  ندروآ و  مزیه  بآ و  زا  دشاب  رد  نوریب  تمدخ  هچ  ره  هک  دومرف  رّرقم  مّلس 

دشاب مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  اهنیا  لاثما  ندرک و  بوراج  نتخپ و  ماعط  نان و  ندرک و  ایسآ  زا  دشاب  هناخ  نوردنا  تمدخ  هچ  ره 
مردام هعمج  بش  رد  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  «. 1»

مایق و دوجس و  عوکر و  رد  هتسویپ  و  دیدرگ ، یلاعت  قح  یگدنب  لوغشم  هداتسیا و  دوخ  تدابع  بارحم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
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رایـسب ناشیا  يارب  اعد  و  دربیم ، مان  ار  ناشیا  تانمؤم و  نینمؤم و  يارب  زا  درکیم  اعد  هتـسویپ  هک  مدینـش  دـش ، علاط  حبـص  ات  دوب  اـعد 
يا تفگ : يدرک ؟ نارگید  يارب  زا  هچنانچ  يدرکن  اعد  دوخ  يارب  زا  ارچ  ردام  يا  متفگ : سپ  درکیمن ، یئاعد  دوخ  يارب  زا  درکیم و 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 2  » ار دوخ  رخآ  دیـسر و  دیاب  ار  هیاسمه  لّوا  دنزرف !
کـشم زا  بآ  ردـق  نآ  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دزن  دوب  مدرم  نیرتبوبحم  ارهز  همطاف  هک : دومرف  ترـضح  نآ 

درک بوراج  ار  هناخ   194 ص : نویعلا ، ءالج  ردق  نآ  و  درک ، هنیپ  شیاهتسد  هک  دینادرگ  ایسآ  ردق  نآ  و  درک ، رثا  وا  هنیس  رد  هک  دروآ 
ترـضح نآ  هب  اهتمدخ  نیا  ببـس  هب  دش ، هایـس  شیاههماج  هک  تخورفا  شتآ  نتخپ  ماعط  رد  ردق  نآ  و  دش ، دولآدرگ  شیاههماج  هک 

وت ياهتمدخ  زا  یضعب  هک  درخب  یکزینک  وت  يارب  هک  نک  لاؤس  دوخ  ردپ  زا  ورب و  هک : متفگ  وا  هب  يزور  نم  سپ  دیسر ، يدیدش  ررض 
نخـس هک  دـید  ار  یتعاـمج  ترـضح  نآ  دزن  تفر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  نوـچ  ددرگ . لّـمحتم  ار 
تسناد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تشگرب . هناخ  هب  دیوگ  نخـس  بانج  نآ  اب  هک  ار  وا  دش  عنام  ایح  دنتفگیم ،

ریز زا  میشوپب و  هک  میتشادن  هماج  میدوب و  فاحل  کی  ریز  رد  ود  ره  ام  دمآ و  ام  دزن  هب  دادماب  رگید  زور  سپ  هتفر ، يراک  يارب  وا  هک 
هک یتلاح  نآ  ببس  هب  میئوگب  ترضح  نآ  مالس  باوج  هک  میدرک  مرش  ام  مکیلع ، مالّسلا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  میئآ ، نوریب  فاحل 

، ددرگرب میئوگن  باوج  رگا  هک  میدیسرت  درک  مالس  مّوس  هبترم  رد  نوچ  میتفگن ، باوج  درک و  مالـس  بانج  نآ  رگید  راب  سپ  میتشاد ،
لوسر ای  مالّسلا  کیلع  و  متفگ : نم  سپ  تشگیمرب ، دینشیمن  باوج  رگا  درکیم  مالس  هبترم  هس  هک  دوب  نینچ  ترـضح  نآ  تداع  و 

رد مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دّمحم ؟ دزن  زورید  یتشاد  تجاح  هچ  همطاف  يا  دومرف : تسـشن ، ام  نیلاب  رب  دـش و  لخاد  وا  سپ  وش ، لخاد  هّللا 
، مدرک ضرع  ار  وا  تلاـح  مدروآ و  نوریب  ار  دوخ  رـس  نم  دزیخرب ، ترـضح  میوگن  باوـج  رگا  مدیـسرت  نم  درک ، مرـش  نتفگ  باوـج 
هس یـس و  دیوریم  باوختخر  هب  نوچ  زینک ؟ زا  امـش  يارب  زا  تسا  رتهب  هک  يزیچ  کی  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  هک  دیهاوخیم  ایآ  دومرف :

دروآ و نوریب  ار  دوخ  رس  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ  دیئوگب ، ربکا  هّللا  هبترم  راهچ  یس و  هّلل و  دمحلا  هبترم  هس  یس و  هّللا و  ناحبـس  هبترم 
مالّـسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  قالخالا  مراکم  باتک  رد  و  «. 1  » لوسر ادخ و  زا  مدـش  یـضار  تفگ : هبترم  هس 

وا هناخ  زا  و  دوب ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  دومنیم  عادو  هک  ار  یسک  رخآ  دومنیم ، رفس  هدارا  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور 
نآ ياهرفـس  زا  یکی  رد  سپ  تفریم ، همطاف   195 ص : نویعلا ، ءالج  هناخ  هب  لّوا  يرفـس  زا  تشگیمرب  نوچ  دیدرگیم ؛ رفـس  هّجوتم 
نآ زا  همطاـف  ترـضح  تفر ، نوریب  رفـس  نآ  هب  ترـضح  نآ  نوچ  دوب ، هداد  همطاـف  هب  دوب و  هتفاـی  یتـمینغ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  تخیوآ . ياهدرپ  دوخ  هناخ  رد  رب  و  درک ، تسد  رد  تفرگ و  هرقن  زا  جنر  تسد  ود  تمینغ 
داش و همطاف  ترـضح  دـش ، لخاد  دـیدرگ و  همطاف  هناخ  هّجوتم  رّرقم  تداع  هب  دـش و  دجـسم  لـخاد  دومرف ، تعجارم  رفـس  نآ  زا  مّلس 
زا همطاف  تسـشن . دجـسم  رد  تشگرب و  دـید  ار  هدرپ  اـهجنرتسد و  نآ  باـنج  نآ  نوچ  تفاتـش ، راوگرزب  ردـپ  لابقتـسا  هب  لاـحشوخ 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  ترـضح  سپ  درکیمن ، نینچ  نم  اب  نیا  زا  شیپ  هک : دومرف  تسیرگ و  دش و  نیگمغ  رایـسب  لاح  نیا  هدهاشم 
داد يرگید  هب  ار  هدرپ  داد و  ناشیا  زا  یکی  هب  ار  اهجنر  تسد  و  درک ، نوریب  ار  اهجنر  تسد  دوشگ و  ار  هدرپ  دیبلط و  ار  مالّـسلا  امهیلع 
هک میدوب  هدرکن  اهنیا  زا  ریغ  هب  يراک  ام  وت  نتفر  زا  دعب  هک  دیئوگب  دیناسرب و  مالس  نم  زا  ار  وا  مردپ و  يوس  هب  ار  اهنیا  دیربب  تفگ : و 

ماـغیپ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هدـید  رون  ود  نآ  نوچ  نکب . اـهنیا  هب  یهاوخ  هچ  ره  سپ  ددرگ ، وت  بضغ  بجوم 
دوخ نار  کی  رب  ار  کـی  ره  دیـسوب و  ار  ناـشیا  يور  دیـشکرب و  رد  ار  ناـشیا  ترـضح  هدـیناسر ، ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  مّرکم  رداـم 

یلزنم دندوبیم و  هّفص  رد  هک  ار  نیرجاهم  يارقف  زا  یهورگ  سپ  دندرک ، هراپ  هراپ  دنتـسکش و  ار  اهجنر  تسد  نآ  دومرف  سپ  دیناشن ،
زا کی  ره  هب  درک و  هراپ  هراپ  اهگنل  ردـق  هب  ار  هدرپ  نآ  سپ  درک ، تمـسق  ناشیا  نایم  رد  هراـپ  هراـپ  ار  اـهنآ  دـیبلط و  دنتـشادن  یلاـم  و 
هب هاگره  دوب  ضرع  مک  هدرپ  نآ  نوچ  دنتـسبیم . گنل  ياج  هب  هک  دادیم  ار  اـهنآ  زا  یکی  دنتـشادن  يرتس  دـندوب و  ناـیرع  هک  ناـشیا 

هدجس زا  رس  نانز  زا  شیپ  نادرم  تعامج  زامن  رد  هک  دومرف  رّرقم  ترضح  ببـس  نیا  هب  دشیم ، هدوشگ  ناشیا  تروع  دنتفریم  دوجس 
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هب ار  وا  و  ار ، همطاف  دنک  تمحر  ادخ  هک : دومرف  ترـضح  سپ  دـش . رّرقم  نینچ  ّتنـس  و  دـتفین ، ناشیا  تروع  رب  نانز  رظن  هک  دـنرادرب 
نبا و  « 1  » دـنادرگ یّلحم  تشهب  ياهرویز  زا  رویز  نیا  ضوع  هب  و  دـناشوپب ، تشهب   196 ص : نویعلا ، ءالج  ياـههماج  هدرپ  نیا  ضوع 

رد دوـب ، تّما  نیرتدـباع  همطاـف  ترـضح  هک : تفگیم  يرـصب  نسح  هک : دـناهدرک  تیاور  ناـفلاخم  قـیرط  زا  نارگید  بوـشآ و  رهش 
يزور هک : دـناهدرک  تیاور  هربتعم  دـیناسا  هب  اـضیا  «. 2  » درکیم مرو  شکرابم  ياهاپ  هک  داتـسیایم  اـپ  رب  ردـق  نآ  یلاـعت  قح  تداـبع 

ياهتسد هب  رتش و  ياهّلج  زا  دوب  هدیشوپ  ياهماج  همطاف  دمآ ، رد  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
هدـید زا  بآ  درک ، هدـهاشم  تلاـح  نآ  رب  ار  وا  ترـضح  نوـچ  دادیم . ریـش  ار  دوـخ  دـنزرف  تلاـح  نآ  رد  و  دـینادرگیم ، ایـسآ  دوـخ 

هّللا لوسر  ای  تفگ : همطاف  سپ  ترخآ ، ياهتوالح  يارب  شچب  زورما  ار  اـیند  ياـهیخلت  یمارگ  رتخد  يا  دومرف : دـش و  ناور  شکراـبم 
َکُّبَر َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  وا ، ياهتمارک  رب  ار  ادخ  منکیم  رکـش  و  وا ، ياهتمعن  رب  ار  ادخ  منکیم  دمح 
قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیـش  و  «. 4  » يوش یـضار  هک  داد  دهاوخ  وت  هب  ردـق  نآ  تمایق  رد  یلاعت  قح  ینعی : « 3  » یضْرَتَف

تفریم دحا  هب  ادهش  ریاس  هزمح و  ترایز  هب  هبنش  زور  دادماب  ره  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و  «. 5  » درکیم هزمح  يارب  زا  رافغتـسا  مّحرت و  و 
ار مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دید  باوخ  رد  همطاف  بانج  یبش 

بناج رد  هک  یهار  زا  لوسر  ترـضح  سپ  دـمآ ، شیپ  ار  ناشیا  هار  ود  دنتـشذگ  هنیدـم  ياهغاب  زا  نوچ  درب ، نوریب  هنیدـم  زا  تشادرب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  دوب ، امرخ  ناتخرد  یبآ و  اجنآ  رد  هک  یعـضوم  هب  دش  یهتنم  هکنآ  ات  دش  ناور  دوب  تسار 

دندرک حبذ  ار  دنفسوگ  نآ  هک  دومرف  و  دوب ، دیفس  ياههطقن  شیاهتشوگ  زا  یکی  رد  هک  دیرخ   197 ص : نویعلا ، ءالج  يدنفسوگ  مّلس 
علّطم باوخ  نیا  زا  ار  لوسر  ترـضح  ناسرت و  نایرگ و  دـش  رادـیب  باوخ  زا  همطاـف  سپ  دـندرم . همه  دـندومن  لواـنت  نوچ  دـنتخپ . و 

ریما درک  رما  و  ار ، همطاف  نآ  رب  درک  راوس  دروآ و  یشوگزارد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش  حبـص  نوچ  دینادرگن .
ناشیا هار  ود  دنتفر ، نوریب  هنیدم  ياهناتسغاب  زا  نوچ  و  دروآ . نوریب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  ار  نینمؤملا 

، دوب هدید  باوخ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هچنانچ  دومرف  لیم  تسار  بناج  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دمآ ، شیپ  ار 
باوخ رد  همطاف  هک  يوحن  هب  دیرخ  يدنفسوگ  لوسر  ترضح  سپ  دوب ، امرخ  ناتخرد  بآ و  نآ  رد  هک  یعـضوم  هب  دندیـسر  هکنآ  ات 

هب تساخرب و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دننک  لوانت  هک  دنتساوخ  نوچ  سپ  دندرک ، نایرب  دندرک و  حبذ  ار  دنفـسوگ  نآ  هک  دومرف  دوب ، هدید 
ات درک  بلط  ار  ترضح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دوب ، هدید  باوخ  رد  هچنآ  سرت  زا  دش  نایرگ  تفر و  يرانک 
رد هچنآ  مدوب ، هدـید  یباوخ  نینچ  هّللا  لوسر  ای  هک : درک  ضرع  رتخد ؟ يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  هک : دومرف  تفای ، ناـیرگ  ار  وا  هکنآ 

لوسر ترـضح  سپ  منکن . هدهاشم  ماهدید  نیا  زا  دعب  هک  ار  یتلاح  نآ  ات  مدش  رود  امـش  زا  يدروآ ، لمع  هب  لاح  ات  مدوب  هدید  باوخ 
زا همطاف  باوخ  دّـمحم  ای  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  سپ  درک ، تاجانم  دوخ  راـگدرورپ  اـب  دـعب  و  درک ، زاـمن  تعکر  ود  تساـخرب و 
هک دیامنیم  ناشیا  هب  ناشیرپ  ياهباوخ  دنکیم و  رازآ  ار  ناشیا  دـیآیم و  نانمؤم  باوخ  هب  و  دـنیوگیم ، راّهو  ار  وا  هک  تسا  یناطیش 

نیا هک  يدوب  وت  هک : دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  دروآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  ناطیـش  نآ  لـیئربج  سپ  ددرگیم . ناـشیا  هودـنا  ثعاـب 
ار وا  رـس  ياـج  هس  و  تخادـنا ، وا  بناـج  هب  ار  ناـهد  بآ  هبترم  هس  ترـضح  سپ  دّـمحم ، اـی  یلب  تفگ : يدومن ؟ همطاـف  هب  ار  باوخ 

نینچ نانمؤم  زا  یکی  دنیبب  ای  دیاین  شوخ  ار  وت  هک  يزیچ  دوخ  باوخ  رد  ینیبب  هاگره  دّـمحم  ای  وگب  تفگ : لیئربج  سپ  درک . حورجم 
نم تیأر  ام  ّرـش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نولـسرملا و  هّللا  ءاـیبنأ  نوبّرقملا و  هّللا  ۀـکئالم  هب  تذاـع  اـمب  ذوعأ   » دـناوخب ار  اـعد  نیا  یباوخ ،

، دزادنیب ناهد  بآ  هبترم  هس  دوخ  پچ  بناج  هب  و  ار ، دحأ   198 ص : نویعلا ، ءالج  هّللا  وه  لق  نیتذّوعم و  دمح و  هروس  دناوخب  يایؤر »
َنِم يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  هک  داتـسرف  ترـضح  هب  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  دناسریمن ، يررـض  وا  هب  تسا  هدید  هک  یباوخ  نآ  دنک  نینچ  نوچ 

199 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2 « » 1  » َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا 
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تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما  جیوزت  نایب  رد  مجنپ  لصف 

لاس زا  مّرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنشجنپ  بش  رد  تداعس  اب  تجوازم  نیا  هک : دناهدرک  رکذ  املع  مظاعا  رثکا  سوواط و  نبا  دیفم و  خیش 
تافو زا  دعب  زور  هدزناش  مالّسلا  امهیلع  همطاف  ریما و  ترضح  فافز  هک : هدرک  تیاور  یلاما  رد  یسوط  خیش  «. 1  » دش عقاو  ترجه  مّوس 

دوب هّجحیذ  هام  مشش  هبنـشهس  زور  هک : دناهتفگ  یـضعب  و  دوب . هتـشذگ  لاّوش  هام  زا  زور  دنچ  ردب و  گنج  زا  عوجر  زا  دعب  و  دوب ، هّیقر 
هّجحیذ هام  رد  فافز  و  ناضمر ، هام  رد  ترضح  نآ  جیوزت  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 2»

زا دعب  دناهتفگ : یـضعب  دش . عقاو  لاس  کی  هب  ترجه  زا  دعب  رفـص  هام  رد  دناهتفگ : نافلاخم  زا  یـضعب  و  «. 3  » ترجه مّود  لاـس  زا  دوب 
: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  اـضّرلا  راـبخا  نویع  باـتک  رد  دـش . عقاو  ردـب  گـنج  زا  تعجارم 
زا ینادرم  دندرک  هبتاعم  نم  اب  یلع  ای  تفگ : نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

: ناشیا هب  متفگ  نم  يدومن ، جیوزت  یلع  هب  ار  وا  يدرک و  عنم  ام  زا  وت و  زا  ار  وا  میدرک  يراگتـساوخ  ام  دـنتفگ : همطاف و  رما  رد  شیرق 
جیوزت وا  هب  درک و  عنم  ار  امـش  ادخ  هکلب  وا ، هب  مدرکن  جیوزت  نم   200 ص : نویعلا ، ءالج  ار و  امـش  مدرکن  عنم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

وت رتخد  همطاف  يارب  هنیآره  ار  یلع  مدرکیمن  قلخ  نم  رگا  دـیامرفیم : دـنوادخ  دّـمحم  ای  تفگ : دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  سپ  درک ،
رگا هک : تسا  هدرک  تیاور  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 1  » مدآ ریغ  هن  مدآ  هن  نیمز  يور  رد  دوبن  یتـفج  يوـفک و 

هب هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  نومضم  نیا  و  «. 2  » دوبن يوفک  وا  يارب  درکیمن ، قلخ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یلاعت  قح 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباب  نبا  هدش . دراو  رایـسب  ياهدنس 

ناشیا جـیوزت  هب  درک  رما  ارم  یلاعت  قح  هکنآ  زا  دـعب  رگم  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هب  ار  همطاـف  مدرکن  جـیوزت  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دزن هب  یکلم  دمآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ًاضیا  «. 3»

هب ار  وا  نک  جیوزت  سپ  یلع ، هب  مدرک  جیوزت  ار  همطاف  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دّمحم  ای  تفگ : نم 
هک دـشاب  دوز  و  نیا ، يارب  دـندش  داش  نامـسآ  لها  هک  یتسرد  هب  ناجرم ، توقای و  ّرد و  درادرب  هک  ار  یبوط  تخرد  مدرک  رما  و  یلع ،
وت هک  دّمحم  ای  شاب  داش  سپ  تشهب ، لها  دـنبای  تنیز  ناشیا  هب  و  دنـشاب ، تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  هک  دوش  دـّلوتم  ناشیا  زا  رـسپ  ود 

تلاسر ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  اضیا  «. 4  » یناگدنیآ ناینیشیپ و  نیرتهب 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تشاد ، ور  راهچ  تسیب و  هک  دش  لخاد  ترضح  نآ  رب  یکلم  هاگان  دوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ارم یلاعت  قح  دومحم ، منم  متسین  لیئربج  نم  تفگ : تروص ، نیا  لثم  رد  ماهدیدن  ار  وت  زگره  لیئربج  نم  بیبح  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و 
ترـضح درک  تشپ  کلم  نوچ  یلع . اب  ار  همطاف  تفگ : هک ؟ اب  ار  هک  دومرف : ترـضح  ینادرگ ، تفج  رون  اـب  ار  رون  هک  تسا  هداتـسرف 

تسا هاگ  دنچ  دیسرپ : وا   201 ص : نویعلا ، ءالج  زا  ترضح  هّیـصو . یلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  تسا : هتـشون  وا  فتک  ود  نایم  رد  هک  دید 
رهش نبا  تیاور  هب  و  «. 1  » لاس رازه  ود  تسیب و  هب  دنیرفایب  ار  مدآ  یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : هدـش ؟ هتـشون  وت  فتک  نایم  رد  نیا 

لیئاصرـص کلم  نآ  مان  ناشیا  تیاور  هب  دـناهدرک ، تیاور  رایـسب  قرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  هّماـع  و  لاـس ، رازه  راـهچ  تسیب و  بوشآ 
فتک ود  نایم  رد  و  دوب ، نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  زا  رتگرزب  وا  ياهتسد  و  تشاد ، نابز  رازه  يرس  ره  رد  تشاد و  رـس  تسیب  و  دوب ،
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  «. 2  » ۀّجحلا میقم  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوب : هتشون  نیتداهش  زا  دعب  وا 

ار همطاـف  هک  يوریمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دزن  هـب  ارچ  دـنتفگ : رمع و  رکب و  وـبا  دـندمآ  نـم  دزن  هـک : تـسا 
وبا يا  ياهدـمآ  هچ  يارب  دومرف : دـش و  نادـنخ  داتفا  نم  هب  شکرابم  رظن  نوچ  ترـضح ، نآ  تمدـخ  هب  متفر  نم  یئامن ؟ يراگتـساوخ 

مدوب و هدرک  ار  ترضح  نآ  هک  اهیرای  مالسا و  يوس  هب  ار  دوخ  ندومن  تردابم  یـشیوخ و  نم  سپ  نک . نایب  ار  دوخ  تجاح  نسحلا ؟
. يدرک داـی  یتفگ و  هچنآ  زا  يرتوکین  وت  یتفگ  تسار  یلع  اـی  دومرف : مدرک ، ضرع  مدوب  هدـیناسر  میدـقت  هب  نید  هار  رد  هک  اـهداهج 
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اهنآ نوچ  دندومن ، وا  يراگتـساوخ  یتعامج  وت  زا  شیپ  دومرف : ینک ، جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  میامنیم  اعدتـسا  هّللا  لوسر  ای  متفگ : سپ 
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  مدرگرب . وت  دزن  هب  مورب و  ات  شاب  نکیل  و  مدید ، وا  يور  رد  تهارک  راثآ  متخاس ، روکذم  وا  دزن  ار 

شیاپ تسد و  دروآ  بآ  دـنک ، شکرابم  ياپ  زا  نیلعن  تفرگ و  ار  شکرابم  يادر  تساخرب و  همطاف  تفر ، همطاـف  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  و 
يا دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  يراد  تجاح  هچ  کیّبل  تفگ : همطاف ، يا  دومرف : ادخ  لوسر  تسشن ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  سپ  تسش ، ار 

مدرک لاؤس  یلاعت  قح  زا  نم  ادخ ، نید  رد  ار  وا  قوقح  ار و  وا  مالسا  قبـس  ار و  وا  تلیـضف  بلاط و  یبأ  نب  یلع  تبارق  ینادیم  همطاف 
هچ سپ  وت ، يراگتـساوخ  رما  رد  وا  يوـس  هب  قـلخ  نیرتبوـبحم  دوـخ و   202 ص : نویعلا ، ءـالج  قلخ  نیرتـهب  هب  دـیامن  جـیوزت  ار  وت 

تهارک راهظا  دینادرگن و  ار  دوخ  يور  نکیل  دیدرگ و  تکاس  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ینادیم ؟ تحلصم 
دش و لزان  لیئربج  تقو  نآ  رد  سپ  تسوا . ندش  یضار  تمالع  وا  ندش  تکاس  ربکا  هّللا  دومرف : تساخرب و  ادخ  لوسر  سپ  دومرفن ،
هدرک و قـلخ  یلع  يارب  ار  همطاـف  همطاـف و  يارب  ار  یلع  یلاـعت  قـح  هک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هب  نک  جـیوزت  ار  همطاـف  دّـمحم  اـی  تفگ :

بتک ریاـس  یمزراوخ و  بقاـنم  رد  «. 1  » نم هب  ار  همطاـف  درک  جـیوزت  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تسا . هدیدنـسپ 
اهیلع همطاف  ترضح  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  یسراف  ناملس  هملـس و  ّما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هّصاخ  هّماع و  هربتعم 
کی ره  دندومن ، يراگتساوخ  ار  ترضح  نآ  تّزع  فرش و  تورث و  لام و  نابحاص  شیرق و  فارشا  رباکا و  دیسر ، غولب  ّدح  هب  مالّسلا 

راـهظا دـینادرگیم و  وا  زا  ار  دوخ  كراـبم  يور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـندومنیم  رما  نیا  راـهظا  هک  ناـشیا  زا 
لزان وا  تّمذـم  رب  نامـسآ  زا  یحو  ای  تسا  كانمـشخ  وا  رب  ترـضح  هک  دـندربیم  نامگ  اهنآ  زا  کـی  ره  هکنآ  اـت  دومرفیم ، تهارک 
نامه ترـضح  درک ، هبطخ  رمع  وا  زا  دعب  تسادخ و  اب  وا  رما  دومرف : وا  باوج  رد  هک  دوب  رکب  وبا  دندرک  هبطخ  هک  اهنآ  هلمج  زا  هدـش .

هتسشن مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دجسم  رد  ذاعم  نب  دعس  رمع و  رکب و  وبا  يزور  دناهدرک : تیاور  سپ  دومرف . باوج 
نآ زا  وا  يراگتـساوخ  شیرق  فارـشا  تفگ : رکب  وـبا  سپ  دـندروآ ، ناـیم  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  تجوازم  نخـس  دـندوب و 

دهاوخ دیامن  جیوزت  ار  وا  هک  دـهاوخ  رگا  تسوا ، راگدرورپ  يوس  هب  وا  رما  هک : دومرف  ناشیا  باوج  رد  ترـضح  و  دـندومن ، ترـضح 
يزیچ هک  مرادن  نامگ  و  تفگن ، نخس  ترضح  نآ  يارب  زین  یسک  و  تفگن ، نخس  ترـضح  اب  باب  نیا  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دومن ،

ار مالّسلا  اهیلع  همطاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  هک  تسا  نآ  منادیم  نم  هچنآ  و  یتسدگنت ، رگم  ار  وا  دشاب  هدش  عنام 
ءـالج فیلکت  ار  وا  میورب و  یلع  دزن  هب  هک  دـیزیخرب  هک : تفگ  ذاـعم  نب  دعـس  رمع و  اـب  رکب  وبا  سپ  وا . يارب  زا  رگم  دناهتـشادن  هاـگن 

ذاعم نب  دعـس  مینک . ددم  باب  نیا  رد  ار  وا  ام  دشاب  عنام  ار  وا  یتسدگنت  رگا  و  دـنکب ، همطاف  يراگتـساوخ  هک  میئامن   203 ص : نویعلا ،
تقو نآ  رد  دنتفاین ، هناخ  رد  ار  بانج  نآ  دـنتفر ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  دنتـساخرب و  و  ياهدـید ، تسرد  رایـسب  هک : تفگ 

ترضح نآ  تمدخ  هب  نوچ  دندش ، غاب  نآ  هّجوتم  سپ  ترجا . هب  دیـشکیم  بآ  راصنا  زا  يدرم  غاب  رد  دوب  هدرب  ار  دوخ  رتش  ترـضح 
رب وـت  هکنآ  رگم  تسین  ریخ  لاـصخ  زا  یتلـصخ  چـیه  نسحلا  وـبا  يا  تفگ : رکب  وـبا  دـیاهدمآ ؟ تجاـح  هچ  يارب  هک : دوـمرف  دندیـسر 

تبحاصم یشیوخ و  تهج  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  وت و  نایم  هطبار  و  ياهتفرگ ، تقبـس  تلـصخ  نآ  رد  نارگید 
تباجا دندومن  يراگتساوخ  ار  ترـضح  نآ  رتخد  همطاف  شیرق  فارـشا  عیمج  تسا ، مولعم  يونعم  طباور  و  يرای ، ترـصن و  و  یمئاد ،

ارم هک  اریز  ار ؟ وا  یئاـمنیمن  يراگتـساوخ  هک  ار  وت  تسا  عناـم  هچ  سپ  تسوا ، راـگدرورپ  اـب  وا  رما  هک : دومرف  باوـج  رد  و  دوـمرفن ،
نیا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  دننکیم . عنم  نارگید  زا  دناهتشاد و  هاگن  وت  يارب  زا  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  نآ  نامگ 

ناهنپ نم  هنیـس  رد  هک  یئوزرآ  يدرک و  هزات  ارم  هودنا  هک : دومرف  تخیر و  ورف  شکرابم  ياههدید  زا  بآ  دینـش ، رکب  وبا  زا  ار  نانخس 
سپ میامن . راهظا  ار  ینعم  نیا  هکنآ  زا  منکیم  مرـش  یتسدگنت  رابتعا  هب  نکیل  دهاوخن و  ار  همطاف  هک  دـشاب  هک  يدروآ ، ناجیه  هب  دوب 

نآ زا  ار  همطاف  دور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  هک  دندرک  یـضار  ار  ترـضح  نآ  دوب  هک  وحن  ره  هب  ناشیا 
ترـضح هناـخ  هّجوتم  دیـشوپ و  ار  دوخ  نیلعن  و  تسب ، دروآ و  هناـخ  هب  دوشگ و  ار  دوـخ  رتـش  ترـضح  دـیامن . يراگتـساوخ  ترـضح 
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هملـس ّما  دز ، رد  رب  تسد  ترـضح  نوچ  دوب . هملـس  ّما  هرجح  رد  ترـضح  نآ  تقو  نآ  رد  دـش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 
هملس ّما  يا  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  یلع ، منم  هک  دیامرفب  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  سپ  یتسیک ؟ تفگ :
ردپ تفگ : هملـس  ّما  دنرادیم . تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  و  درادیم ، تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  تسا  يدرم  نیا  هک  اشگب  رد  زیخرب و 

ّما يا  شاب  تکاس  هک : دومرف  ترـضح  ياهدـیدن ؟ ار  وا  زونه  یئوگیم و  نخـس  نینچ  وا  ّقح  رد  وت  هک  تسیک  داـب  وت  يادـف  مرداـم  و 
نم ّمع  رـسپ  تسا و  نم  ردارب   204 ص : نویعلا ، ءـالج  نیا  دـیآیمن ، رد  هب  اـج  زا  دوز  درادـن و  تهافـس  هک  تسا  يدرم  نیا  هک  هملس 

دیچیپ منماد  هب  میاپ  ندوشگ و  رد  يارب  مدومن  تردابم  متسجرب و  نم  هک : تفگ  هملـس  ّما  نم . يوس  هب  تسا  قلخ  نیرتبوبحم  تسا و 
هناخ لخاد  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  مدـید ، ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدوشگ  ار  رد  نوچ  میآرد . رـس  هب  هک  دوب  کیدزن  لیجعت  تیاهن  زا  و 

مالّـسلا تفگ : مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  دش  لخاد  سپ  مدومن . تعجارم  دوخ  هدرپ  هب  نم  هک  تسناد  هکنآ  ات  دـشن 
نسحلا وبا  يا  مالّسلا  کیلع  و  دومرف : باوج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هتاکرب ، هّللا و  ۀمحر  هّللا و  لوسر  ای  کیلع 

نانچ درکیم ، رظن  نیمز  يوسب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تمدخ  رد  تسشن  بلاط  یبأ  نب  یلع  سپ  تفگ : هملس  ّما  نیـشنب ،
لوسر ترـضح  سپ  دوب ، هدنکفا  ریز  هب  رـس  ترـضح  نآ  ایح  زا  دنک و  راهظا  هک  دـنکیم  مرـش  تسا و  هدـمآ  يراک  يارب  هک  دومنیم 

ناـنچ نسحلا  وـبا  يا  هک : دوـمرف  دراد ، رطاـخ  رد  هچ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسناد  تّوـبن  ملع  هب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
سپ تسا . هدروآرب  نم  دزن  وت  ياهتجاح  هک  نک  راهظا  يراد  رطاخ  رد  هچنآ  يوگب و  ار  دوخ  تجاح  ياهدمآ ، يراک  يارب  هک  منیبیم 
دـسا تنب  همطاف  بلاط و  وبا  دوخ  ّمع  زا  ارم  هک  هّللا  لوسر  ای  ینادیم  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 

ردپ ردام و  زا  نم  هب  تبـسن  يدرک ، بیدأت  ارم  دوخ  بادآ  هب  و  يداد ، اذغ  ارم  دوخ  ياذـغ  زا  و  مدوب ، كدوک  نم  هک  یتقو  رد  یتفرگ 
تریح و زا  دـندوب  نآ  رب  ام  ياهومع  ناردـپ و  هچنآ  زا  يداد  تاـجن  ارم  و  درک ، تیادـه  وت  تکرب  هب  ارم  یلاـعت  قح  يدوب ، رتناـبرهم 

تبسن وت  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  اهتمارک  نآ  هب  و  ترخآ ، ایند و  رد  نم  فرـش  نم و  هریخذ  هّللا  لوسر  ای  یئوت  هک  یتسرد  هب  تلالض ،
نم هب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  هک  مراد  دیما  هدننکهبطخ ، وت  يوس  هب  ماهدـمآ  مشاب و  هتـشاد  هناخ  هجوز و  هک  مهاوخیم  تسا  هدرک  نم  هب 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  يور  مدید  هک : تفگ  هملـس  ّما  هّللا ؟ لوسر  ای  ار  وا  یئامنیم  جیوزت  نم  هب  ایآ  یئامن ، جیوزت 
هک يراد  دوخ  اب  يزیچ  ایآ  یلع  ای  تفگ : ترضح  نآ  هب  مّسبت  يور  زا  سپ  دیدرگ ، نادنخ  هتفکش و  نانخس  نآ  عامتـسا  زا  هک  ار  مّلس 

تـسین ناهنپ  وت  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  میامن ؟ جـیوزت  وت  هب  ار  وا 
اّما هک : دومرف  ترـضح  متـسین ، کلام  اهنیا  ریغ  هب  يزیچ  و  مشکیم ، بآ  نآ  اـب  هک  يرتش  یهرز و  مراد و  يریـشمش  نم ، رما  زا  يزیچ 

ار رتش  و  ادخ ، نانمـشد  اب  نآ  هب  ینکیم  هلتاقم  هّللا و  لیبس  یف  داهج  يارب  زا  تسه  جایتحا  نآ   205 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  وت  ریشمش 
هرز و نآ  هب  منکیم  جیوزت  ار  وت  نکیل  و  ینکیم ، راب  نآ  هب  رفس  رد  ار  دوخ  بابسا  دوخ و  لها  دوخ و  ناتسلخن  يارب  زا  یشکیم  بآ 

داب وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ : ریما  ترـضح  مهدـب ؟ یتراـشب  ار  وت  یهاوخیم  نسحلا ، وبا  يا  میـضار  وت  زا  نآ  هب 
. داـب وـت  رب  ادـخ  دورد  رادرک ، راـتفگ و  رد  ياهدوـب  يزوریف  تنمیم و  تداعـس و  تکرب و  اـب  هشیمه  وـت  هک  یتـسرد  هب  ارم ، هد  تراـشب 

جیوزت وت  هب  ار  همطاف  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  نسحلا ، وبا  يا  ار  وت  داب  تراشب  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
نم رب  یکلم  یئایب  وت  هکنآ  زا  شیپ  ماهتـسشن  هک  عضوم  نیمه  رد  نیمز . رد  میامن  جـیوزت  وت  هب  ار  وا  نم  هکنآ  زا  شیپ  نامـسآ  رد  درک 

مالّـسلا تفگ : دمآ  دورف  نوچ  مدوب ، هدـیدن  وا  دـننام  هکئالم  زا  وا  زا  شیپ  تشاد و  رامـشیب  ياهلاب  رایـسب و  ياهور  هک  دـیدرگ  لزان 
یهدیم هک  تسا  ربخ  هچ  نیا  متفگ : وت ، لسن  یگزیکاپ  وت و  لها  عامتجا  هب  دّـمحم  يا  ار  وت  داب  تراشب  هتاکرب ، هّللا و  ۀـمحر  کیلع و 

ار وت  هک  مدـیبلط  تصخر  دوخ  راگدرورپ  زا  یهلا ، شرع  ياههمئاق  زا  یکی  هب  ملّکوم  لیئاطیـس و  منم  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : کـلم ؟ يا 
مامت کلم  نآ  نخس  زونه  وت . هب  تبـسن  یلاعت  يادخ  ياهتمارک  هب  دهد  ربخ  ار  وت  هک  دسریم  نم  بقع  زا  لیئربج  کنیا  مهد ، تراشب 

هب تشهب  ياهریرح  زا  يدیفـس  ریرح  سپ  هّللا ، ّیبن  ای  هتاکرب  هّللا و  ۀـمحر  کـیلع و  مالّـسلا  تفگ : دیـسر و  رد  لـیئربج  هک  دوب  هدـشن 
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دّمحم اـی  تفگ : تسیچ ؟ اههتـشون  ریرح و  نیا  لـیئربج  نم  بیبح  يا  متفگ : دوب ، هتـشون  رون  زا  رطـس  ود  ریرح  نآ  رد  داد و  نم  تسد 
زا وت  زا  دـعب  و  داتـسرف ، دوخ  تلاـسر  هب  ار  وت  سپ  دـیزگرب ، قلخ  عیمج  زا  ار  وت  دوب  علّطم  قلخ  لاوحا  رب  دوخ  ملع  هب  یلاـعت  قح  نوچ 

بیبح يا  متفگ : درک . جیوزت  وا  هب  ار  همطاف  وت  رتخد  سپ  يداماد ، یبحاصم و  يریزو و  يردارب و  وت  يارب  زا  دـیزگرب  قلخ  عیمج  نایم 
هک یتسرد  هب  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تبـسن  رد  وت  ّمع  رـسپ  ایند و  رد  وت  ردارب  دّمحم  يا  تفگ : تسیک ؟ درم  نآ  لیئربج  نم 

اههّلح و راد  رب  هک  یبوط  تخرد  يوسب  و  تاّنج ، تاـضور  دـندیدرگ  نّیزم  سپ  دـیبای . تنیز  هک  اهتـشهب  يوسب  درک  یحو  یلاـعت  قح 
مراهچ نامـسآ  رد  دـنوش  عمتجم  هک  ار  هکئالم  درک  رما  یلاعت  قح  تشهب ، نایروح  دـندرک  تنیز  ار و  اهرویز   206 ص : نویعلا ، ءالج 

قح تفر ، الاب  دوب  مراهچ  نامسآ  ریز  رد  هک  یکلم  ره  و  دمآ ، دورف  دوب  مراهچ  نامـسآ  يالاب  رد  هک  یکلم  ره  سپ  رومعملا ، تیب  دزن 
هیلع مدآ  ترـضح  هک  تسا  يربنم  نآ  و  رومعملا ، تیب  دزن  دـیامن  بصن  ار  تمارک  ربنم  هک  درک  رما  ار  تشهب  رادهنازخ  ناوضر  یلاـعت 
يوس هب  درک  یحو  یلاعت  قح  سپ  رون ، زا  تسا  يربنم  نآ  و  هکئالم ، رب  درکیم  ءامسا  ضرع  هک  يزور  رد  دناوخ  هبطخ  نآ  رب  مالّـسلا 

تلالج هب  ار  وا  وا و  دماحم  هب  دنک  شیاتـس  ار  یلاعت  قح  و  دور ، الاب  ربنم  نآ  رب  هک  دـنیوگیم  لیحار  ار  وا  هک  بجح  هکئالم  زا  یکلم 
ربنم هب  سپ  تسین . وا  زا  رتوکین  رتنابزشوخ و  هکئالم  نایم  رد  تسوا ، راوازـس  هک  یئانث  ار  یلاعت  قح  دـیوگ  انث  و  دـنک ، دای  یگرزب  و 

اهنامـسآ هکئالم  عیمج  زا  حرف  يداش و  يادص  دوب ، وا  لالج  تمظع و  راوازـس  هک  يدماحم  هب  درک  یلاعت  قح  شیاتـس  دمح و  دمآرب ،
تسا لّوا  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  دناوخ : ار  هبطخ  نیا  یتیاور  هب  و  دندش . داش  دنسرخ و  تاوامس  لها  عیمج  و  دمآرب ،

زا ار  ام  دینادرگ  و  نایناحور ، هکئالم  ار  ام  دینادرگ  هک  ار  وا  منکیم  دـمح  نایملاع . يانف  زا  دـعب  تسا  یقاب  و  ناینیـشیپ ، ّتیلّوا  زا  شیپ 
ناهانگ و زا  دینادرگ  بوبحم  ار  ام  و  ناگدننک ، رکـش  زا  تسا  هدرک  مامت  ام  رب  هک  یئاهتمعن  رب  و  دوخ ، يراگدرورپ  هب  ناگدـننک  رارقا 
رب صرح  دینادرگ  لیاز  ام  زا  و  تاقدارـس ، يوس  هب  دینادرگ  کیدزن  و  تاوامـس ، رد  دـینادرگ  نکاس  ار  ام  و  اهبیع ، زا  دـینادرگ  روتـسم 

و تسا ، هدرک  نـهپ  ار  دوـخ  تـمحر  هـک  يدـنوادخ  نآ  داد . رارق  دوـخ  سیدـقت  حـیبست و  رد  ار  اـم  شهاوـخ  صرح و  و  ار ، تاوـهش 
زا دوخ  لالج  تمظع و  هب  تسا  رتدنلب  و  نیمز ، رد  ناکرشم  دنهدیم  تبـسن  وا  هب  هچنآ  زا  تسا  رتلیلج  تسا ، دوخ  ياهتمعن  هدنـشخب 

هدـنب یمارگ و  هدـیزگرب  راّبج  دـنوادخ  درک  رایتخا  هک  یتسرد  هب  تفگ : دـنچ  ینخـس  زا  دـعب  سپ  نادـحلم . دـندنبیم  وا  رب  هک  اهارتفا 
نآ لـبح  درک  دـنویپ  سپ  تسا ، نالـسرم  فرـشا  ناربمغیپ و  نیرتهب  رتـخد  تسا و  ناـنز  نیرتـهب  هک  دوخ  زینک  يارب  ار  دوخ  هدیدنـسپ 

ّتلم نید و  يوس  هب  تسا  هدـننکتردابم  و  تسوا ، توعد  هدـننک  قیدـصت  و  تسوا ، بحاـصم  هک  وا  لـها  زا  يدرم  لـبح  هب  ار  ربمغیپ 
نم هب  یلاعت  قح  سپ  تفگ : لیئربج  لّوا  تیاور  هب  لوسر . رتخد  لوتب و  همطاف  هب  تسا  هتفای  دنویپ  هک  یلع  وا ،  207 ص : نویعلا ، ءالج 
نب یلع  دوخ  هدنب  هب  ار  دّمحم  دوخ  بیبح  رتخد  همطاف  دوخ  زینک  مدرک  جیوزت  نم  هک  یتسرد  هب  مدنبب ، ار  ناشیا  حاکن  دقع  درک  یحو 

، تسا هدش  هتشون  ریرح  نیا  رد  اهنآ  یهاوگ  و  ار ، نابّرقم  هکئالم  نآ  رب  متفرگ  هاوگ  ار و  حاکن  دقع  متـسب  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ 
تـشهب رادهنازخ  ناوضر  هب  و  منک ، رهم  ار  نآ  کـشم  هب  و  منک ، ضرع  وت  رب  ار  هماـن  نیا  هک  ارم  نم  راـگدرورپ  درک  رما  هک  قـیقحت  هب 
هتـشادرب راب  هچنآ  هک  ار  یبوط  تخرد  درک  رما  همطاف ، هب  یلع  جیوزت  رب  ار  هکئالم  تفرگ  هاوگ  یلاعت  قح  نوچ  هک  یتسرد  هب  مراپـسب .

يارب ناـیروح  هک  یتـسرد  هب  دـندوبر ، ار  اـهراثن  نآ  نیعلا  روح  هکئـالم و  سپ  دـنک ، راـثن  ناـشیا  رب  و  دزیر ، ورف  لـلح  یلح و  زا  تسا 
ار وت  منک  رما  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  یلاعت  قح  دّمحم  ای  تمایق . زور  ات  نآ  هب  دننکیم  رخافت  و  ار ، راثن  نآ  دنتـسرفیم  هیدـه  رگیدـکی 

بیجن هزیکاپ  رـسپ  ود  ناشیا  هب  درک  دـهاوخ  تمارک  یلاـعت  قح  هک  ار  ناـشیا  یهد  تراـشب  و  یلع ، هب  ار  همطاـف  نیمز  رد  ینک  جـیوزت 
رب تسد  وت  هک  دوب  هتفرن  الاب  زونه  نم  دزن  زا  کلم  هک  دنگوس  ادخ  هب  نسحلا  وبا  ای  ترخآ . ایند و  رد  تلیـضف  بحاص  ّریخ  ّبیط  رهاط 
هب میآیم  وت  بقع  زا  نم  هک  ور  نوریب  نسحلا  وبا  يا  ار ، دوخ  راـگدرورپ  رما  درک  مهاوـخ  يراـج  وـت  باـب  رد  نم  هک  نادـب  يدز ، رد 

هدید وت و  هدید  ینشور  ثعاب  هچنآ  درک  مهاوخ  رکذ  وت  تلیضف  زا  و  میامنیم ، جیوزت  وت  هب  ار  همطاف  مدرم  روضح  رد  و  دجـسم ، يوس 
هّجوتم تعرس  هب  هدمآ  نوریب  ترضح  تمدخ  زا  نم  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ترخآ . ایند و  رد  ددرگ  وت  ناتـسود 
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هداتـسرف ناـحتما  يارب  ار  ترـضح  نآ  رمع  رکب و  وبا  نوچ  درک . مناوتیمن  فـصو  هک  دوـب  هداد  ور  يداـش  حرف و  ارم  و  مدـش ، دجـسم 
ترـضح دومرف : ترـضح  يراد ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ : دنتفرگ و  وا  رب  هار  رـس  دندیـشکیم ، ار  ترـضح  نآ  ندـمآ  نوریب  راظتنا  دـندوب و 

جیوزت نم  هب  ار  وا  نامـسآ  رد  یلاعت  قح  هک  داد  ربخ  ارم  و  درک ، جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
نم هب  ار  همطاـف  مدرم   208 ص : نویعلا ، ءالج  روضح  رد  هک  دـیآیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  کـنیا  تسا ، هدومن 

ام دومرف : مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنتشگرب . دجـسم  هب  دندرک و  يدونـشخ  راهظا  رهاظ  هب  دندینـش  ار  ربخ  نیا  ناشیا  نوچ  دنک . جیوزت 
دنک ادن  هک  دومرف  ار  لالب  و  دوب ، رهاظ  يداش  راثآ  شکرابم  يور  زا  و  دـش ، قحلم  ام  هب  ربمغیپ  هک  میدوب  هدیـسرن  دجـسم  نایم  هب  زونه 
هورگ يا  هک : دومرف  درک و  ادا  یلاعت  قح  يانث  دمح و  تفر ، الاب  ربنم  هیاپ  کی  رب  دـندش  عمج  نوچ  دـنوش . عمج  هک  ار  راصنا  رجاهم و 
تفرگ هاوگ  ار  همه  و  درک ، عمج  رومعملا  تیب  دزن  ار  هکئالم  یلاعت  قح  هک  ارم  داد  ربخ  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  يدوز  نیا  رد  ناناملسم 
جیوزت وا  هب  نیمز  رد  ار  همطاـف  درک  رما  ارم  و  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  دوخ  هدـنب  هب  ار  لوسر  رتـخد  همطاـف  دوخ  زینک  درک  جـیوزت  هکنآ  رب 

، دوخ يارب  ار  همطاـف  نک  يراگتـساوخ  زیخرب و  نسحلا  وبا  يا  هک : دومرف  یلع  هب  تسـشن و  سپ  نیا . رب  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  و  منک ،
دمح تسا : نیا  هبطخ  نآ  زا  یضعب  درک . ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  ياهبطخ  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 

تاولص و  ددرگ ، وا  ياضر  بجوم  هک  یتداهـش  ادخ  ّتینادحو  هب  مهدیم  یهاوگ  و  وا ، ياهناسحا  اهتمعن و  رکـش  يارب  ار  ادخ  منکیم 
هدرک رما  یلاعت  قح  هک  تسا  یئاهزیچ  هلمج  زا  حاکن  هک  دینادب  دوش ، وا  تلزنم  دیزم  بجوم  هک  یتاولص  وا  لآ  دّمحم و  رب  متـسرفیم 

درک جیوزت  هک  قیقحت  هب  تسا ، هدیدرگ  ّبترم  یلاعت  قح  ردـق  اضق و  هب  ام  عمجم  سلجم و  نیا  و  ار ، نآ  تسا  هدیدنـسپ  نآ و  هب  تسا 
مهرد دصناپ  رگید : یتیاور  هب  دـینادرگ - نم  هرز  نیا  ار  وا  رهم  و  ار ، همطاف  دوخ  رتخد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نم  هب 

ار همطاف  يدرک  جیوزت  ایآ  هک : دندیسرپ  ترضح  زا  ناناملسم  سپ  دیوش . هاوگ  دیسرپب و  وا  زا  سپ  نیا ، هب  مدش  یضار  نم  و  دینادرگ -
لوسر ترضح  دنک ، عمج  ار  ناشیا  لمش  ناشیا و  يارب  دهد  تکرب  ادخ  هک : دنتفگ  ناناملسم  یلب ، دومرف : ترضح  هّللا ؟ لوسر  ای  وا  هب 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 1  » تشگرب دوـخ  جاوزا  هناـخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
وا دمآیم  همطاف  دزن  هب  درک ، جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر   209 ص : نویعلا ، ءـالج  نوچ  هک  تسا 
هب ار  وت  هنیآره  دوبیم  یـسک  رتهب  وا  زا  نم  تیب  لها  نایم  رد  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  هک : دیـسرپ  تسیرگیم ،
هک مادام  دـینادرگ  وت  رهم  ار  سمخ  و  درک ، جـیوزت  وا  هب  ار  وت  یلاـعت  قح  نکیل  مدرکن و  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  نم  و  مدرکیم ، جـیوزت  وا 
ای هک : دومرف  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا . یقاب  نیمز  نامـسآ و 

ترـضح نآ  نـماد  رد  ار  اـهرز  مدروآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هـب  مـتفرگ ، ار  نآ  تـمیق  متــساخرب و  سپ  شورفب ، ار  هرز  زیخرب و  یلع 
زا تفگ : داد و  وا  هب  دـیبلط  ار  لالب  تفرگ  رز  نآ  زا  فک  کی  سپ  متفگن ، زین  نم  تسا  دـنچ  هک  دیـسرپن  نم  زا  ترـضح  نآ  متخیر ،

هچنآ ریگب  همطاف  يارب  زا  رازاب و  هب  ورب  هک : دومرف  داد  رکب  وبأ  هب  تفرگرب و  مهارد  نآ  زا  فک  ود  سپ  ریگب ، یشوخ  يوب  همطاف  يارب 
ره سپ  دـندمآ . رد  رازاب  هب  یگمه  داتـسرف ، وا  یپ  زا  ار  هباحـص  زا  یعمج  رـسای و  نب  راّمع  تیبلا ، ثاثا  هماـج و  زا  تسا  راـک  رد  ار  وا 

، مهرد تفه  هب  دندیرخ  ینهاریپ  سپ  دندیرخیم . وا  تحلصم  هب  دندومنیم و  رکب  وبأ  هب  دندرکیم ، رایتخا  هک  ار  يزیچ  ناشیا  زا  کی 
ياههماج زا  دنتفرگ  یلاهن  ود  و  دـندوب ، هتفاب  امرخ  فیل  زا  ار  شنایم  هک  یـسرک  و  يربیخ ، هایـس  ياهفیطق  و  مهرد ، راهچ  هب  ياهعنقم  و 

فلع زا  ار  شنایم  هک  فئاط  تسوپ  زا  دنتفرگ  شلاب  راهچ  و  مشپ ، زا  رپ  رگید  دندوب و  هدرک  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  یکی  نایم  هک  يرـصم 
هساک تسوپ ، زا  ندروخ  بآ  يارب  یفرظ  و  يرصم ، هیداب  و  یئایسآ ، تسد  و  يرجه ، ریصح  و  مشپ ، زا  ياهدرپ  و  دندوب ، هدرک  رپ  رخذا 

، دندیرخ ار  بابسا  همه  نوچ  لافس . زا  اههزوک  و  يزبس ، يوبـس  و  هدودنا ، ریق  هب  ياهرهطم  و  بآ ، يارب  زا  یکـشم  و  ریـش ، يارب  یبوچ 
، دندروآ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دنتـشادرب  ار  یـضعب  هباحـص  زا  کی  ره  تشادرب و  رکب  وبأ  ار  یـضعب 
هب و  نم . تیب  لها  رب  ار  نیا  نادرگ  كرابم  ادـنوادخ  دومرفیم : دومنیم و  هظحالم  تفرگیم و  تسد  هب  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  ترـضح 
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رتشیب هک  یهورگ  يارب  هد  تکرب  ادـنوادخ  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  بناـج  هب  رـس  و  تخیر ، شکراـبم  هدـید  زا  بآ  رگید : تیاور 
ترضح اب  هک  مدنام  هام  کی  نیا  زا  دعب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح   210 ص : نویعلا ، ءالج  تسا . لافس  ناشیا  ياهفرظ 
روکذـم يزیچ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  رما  زا  و  متـشگیمرب ، هناـخ  هب  مدرازگیم و  دجـسم  رد  زاـمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر 

اب وت  تجوازم  باب  رد  اـم  هک  یهاوخیمن  اـیآ  هک : دـنتفگ  نم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ناـنز  سپ  متخاـسیمن ،
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دنتفر  ناشیا  سپ  دیئوگب ، متفگ : میئوگب ؟ ینخس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

یتسرد هب  مالّـسلا ، اهیلع  همطاف  فافز  هب  دشیم  نشور  وا  هدید  هنیآره  دوبیم  هجیدـخ  رگا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : نمیا  ّما  مّلـس ، هلآ و  و 
ار اـم  هدـید  و  راوگرزب ، ود  نیا  هناـیم  نک  عمج  و  شرهوـش ، هب  ار  همطاـف  هدـید  نادرگ  نشور  سپ  دـهاوخیم ، ار  دوـخ  هجوز  یلع  هک 

رظتنم نم  دـبلطیمن ؟ نم  زا  ار  دوخ  هجوز  ارچ  یلع  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  رما . نیا  هب  نادرگ  نشور 
دومرف نانز  بناج  هب  درک  يور  سپ  دـش ، نم  عنام  اـیح  هّللا  لوسر  اـی  متفگ : هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  میوا . بلط 

يارب دـینک  اّیهم  هک : دومرف  ترـضح  دنرـضاح ، نالف  نالف و  بنیز و  مرـضاح و  نم  تفگ : هملـس  ّما  اجنیا ؟ رد  نم  ناـنز  زا  تسیک  هک :
اّیهم ار  دوخ  هرجح  هک : دومرف  ترضح  هّللا ؟ لوسر  ای  هرجح  مادک  هک : تفگ  هملـس  ّما  نم ، ياههرجح  زا  ياهرجح  نم  ّمع  رـسپ  رتخد و 

مدیـسرپ همطاف  زا  تفگ : هملـس  ّما  دـنروآ . لمع  هب  تسا  راک  رد  ار  وا  هچنآ  و  دـننک ، تنیز  ار  همطاف  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  نانز  و  نک ،
نم فک  رد  يردق  هشیش  نآ  زا  دروآ و  ياهشیش  سپ  یلب ، تفگ : یـشاب ؟ هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  زا  هک  تسه  یـشوخ  يوب  وت  دزن  ایآ 

زا شوخ  يوب  نیا  مدیسرپ : همطاف  زا  سپ  مدوب . هدرکن  مامشتسا  یـشوخ  يوب  نینچ  زگره  هک  مدرک  مامـشتسا  یـشوخ  يوب  نم  تخیر ،
یشلاب روایب  همطاف  يا  دومرفیم : مردپ  دمآیم ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مردپ  تمدخ  هب  یبلک  هیحد  تفگ : تساجک ؟

وا ياـههماج  ناـیم  زا  تساوخیمرب  نوچ  تسـشنیم ، وا  يور  رب  هیحد  متخادـنایم و  شلاـب  وا  يارب  زا  نم  زادـنیب ، دوـخ  ّمع  يارب  زا  و 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  منک . عمج  ار  اهنآ  هک  درکیم  رما  ارم  ترـضح  تخیریم ، يزیچ 
نایم زا  هک  تسا  يربنع  نیا  و  دمآیم ، هیحد  تروص  هب  هک  دوب  لیئربج  وا  هک : دومرف  ترـضح  نآ ، ببـس  زا  دیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

، نویعلا ءالج  هملـس  ّما  دـندوب ، هدـیدن  رطع  نآ  هب  یبالگ  زگره  هک  دروآ  زین  یبالگ  همطاف  رگید : یتیاور  هب  تخیریم . لیئربج  ياـهلاب 
هلولیق نم  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  تفگ : همطاف  ترضح  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  بالگ  نیا  دیسرپ :  211 ص :

نینمؤملا ریما  ترـضح  سپ  تسا . ترـضح  نآ  قرع  زا  بالگ  نیا  مدرکیم ، هشیـش  نیا  رد  متفرگیم و  ار  ترـضح  نآ  قرع  درکیم ،
دومرف و  یئوکین ، ماعط  دوخ  لها  يارب  زا  زاسب  یلع  ای  تفگ : ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 

هیلع هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مدروآ ، متفرگ و  ار  نغور  امرخ و  سپ  روایب . وت  ار  نغور  امرخ و  و  میروآیم ، ام  ار  نان  تشوگ و  هک :
لاـگنچ تسکـشیم و  نغور  ناـیم  رد  ار  اـمرخ  دوـخ  تکرب  اـب  تسد  هب  درک و  ـالاب  دوـخ  كراـبم  ياهتـسد  زا  ار  هماـج  مّلـس  هلآ و  و 

ره ورب  یلع  ای  هک : دومرف  دـش  اّیهم  اهماعط  نوچ  درک . اّیهم  ام  يارب  زا  يرایـسب  نان  و  داتـسرف ، یهبرف  دنفـسوگ  ام  يارب  زا  و  تخاسیم ،
یضعب مبلطب و  ار  یضعب  هک  ارم  دش  عنام  ایح  و  متفای ، ولمم  هباحص  زا  ار  دجـسم  مدمآ ، رد  دجـسم  هب  نوچ  نک . بلط  یهاوخیم  ار  هک 

هناخ هّجوتم  دنتـساخرب و  دجـسم  لها  عیمج  سپ  همطاف . ترـضح  همیلو  يوسب  دیئایب  هک : مدرک  ادن  مدمآرب و  يدنلب  رب  سپ  مراذگب ، ار 
، درک هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  ماعط . یمک  مدرم و  يرایـسب  زا  مدرک  مرـش  نم  و  دندش ،

تکرب زا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دـهدب ، تکرب  ار  ماعط  نیا  یلاعت  قح  هک  درک  مهاوخ  اعد  نم  هک : دومرف 
ناشیا دنتـشگرب ، ریـس  دندرک و  تکرب  هب  اعد  ام  يارب  زا  و  دـندیماشآ ، بآ  زا  دـندروخ و  ماعط  نآ  زا  هباحـص  همه  ترـضح  نآ  ياعد 
اههساک دندروآ  نوچ  دیروایب ، اههساک  هک : دومرف  تلاسر  ترـضح  سپ  دشن . مک  چیه  ماعط  نآ  زا  و  دندوب ، سک  رازه  راهچ  زا  هدایز 

بورغ باتفآ  نوچ  تسوا . رهوش  همطاف و  زا  نیا  دومرف : درک و  ماـعط  زا  رپ  دـیبلط  هساـک  سپ  داتـسرف ، دوخ  ناـنز  هناـخ  هب  هدرک  رپ  ار 
رب ار  دوخ  ناماد  دروآ و  ار  همطاف  هملـس  ّما  سپ  ار ، همطاف  روایب  تفگ : ار  هملـس  ّما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  درک ،
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دمآ . رد  رـس  هب  مرـش  تیاغ  زا  و  دـیکچیم ، ترـضح  نآ  زا  ایح  قرع  و  دیـشکیم ، نیمز 
ترضح داتسیا ، ترضح  يور  شیپ  رد  نوچ   212 ص : نویعلا ، ءالج  ترخآ . ایند و  رد  دراد  هاگن  شزغل  زا  ار  وت  یلاعت  قح  هک : دومرف 

تـسد هب  تفرگ  ار  همطاف  تسد  سپ  درک ، هدهاشم  ار  شلامج  دیـشروخ  بلاط  یبأ  نب  یلع  هکنآ  ات  تشادرب  شرّونم  يور  زا  ار  باقن 
يرهوش وکین  همطاف  ای  و  همطاف ، تسا  ياهجوز  وکین  یلع  ای  وت ، اب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  تلصاوم  دنادرگ  كرابم  ادخ  دومرف : داد و  یلع 

ار همطاف  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  میایب . امـش  يوس  هب  نم  ات  دـینکم  يراـک  و  دوخ ، لزنم  يوس  هب  دـیورب  یلع ، تسا 
ریز هب  رـس  یگدنمرـش  زا  کی  ره  متـسشن ، رگید  بناج  کی  رد  دوخ  مدـیناشن و  هّفـص  بناج  کی  رد  ار  همطاف  و  مدرب ، هناـخ  هب  متفرگ 

هدننکترایز يا  وت  هب  ابحرم  هّللا  لوسر  ای  وش  لخاد  متفگ : اجنیا ؟ رد  تسیک  دومرف : دروآ و  فیرـشت  ترـضح  نآ  سپ  میدوب . هدنکفا 
ار هساک  تساخرب  همطاف  روایب . یبآ  همطاف  يا  دومرف : دیناشن و  دوخ  يولهپ  رد  ار  همطاف  دش و  لخاد  ترـضح  سپ  هدنوش ، لخاد  يا  و 
نآ رد  زاب  دومرف و  هضمضم  درک و  دوخ  كرابم  ناهد  رد  بآ  نآ  زا  ياهعرج  ترـضح  سپ  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  درک  بآ  زا  رپ 

شیاهناتـسپ ناـیم  رد  بآ  نآ  زا  يردـق  و  نک ، نم  بناـج  هب  ور  دوـمرف : تخیر و  همطاـف  رـس  رب  بآ  نآ  زا  يردـق  سپ  تخیر ، فرظ 
ادنوادخ هک : دومرف  سپ  دیشاپ ، ترضح  نآ  فتک  ود  نایم  رد  بآ  نآ  زا  يردق  و  نک ، نم  بناج  هب  ار  دوخ  تشپ  دومرف : سپ  دیشاپ ،

ار وا  ادـنوادخ  نم ، دزن  تسا  قلخ  نیرتبوبحم  تسا و  نم  ردارب  نیا  ادـنوادخ  نم ، يوس  هب  تسا  قلخ  نیرتبوبحم  تسا و  نم  رتـخد  نیا 
هب وش  کیدزن  یلع  يا  دومرف : سپ  نادرگ ، كرابم  وا  يارب  ار  وا  لـها  و  نادرگ ، دوخ  رادربناـمرف  هدـننکتعاطا و  نادرگ و  دوخ  ّیلو 

تسا و دمح  ّقحتـسم  ادخ  هک  یتسرد  هب  تیب ، لها  يا  داب  امـش  رب  ادخ  تاکرب  ادـخ و  تمحر  و  وت ، يارب  دـهد  تکرب  ادـخ  دوخ  لها 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  فافز  بش  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگید : ربتعم  تیاور  رد  «. 1  » تسا راوگرزب 

ادخ هچنآ  ادـخ ، تکرب   213 ص : نویعلا ، ءـالج  اـب  موریم  وـگب : ادـخ و  ماـن  هب  زیخرب  دوـمرف : تفرگ  ارم  تسد  دـمآ و  نم  دزن  هب  مّلس 
نیا ایادخ  تفگ : دیناشن و  همطاف  دزن  هب  دروآ  ارم  سپ  ادخ . رب  مدرک  لّکوت  ادـخ ، هب  رگم  روما  رد  تسین  یتّوق  و  دوشیم ، عقاو  دـهاوخ 
رّرقم ناشیا  رب  یظفاـح  دوخ  بناـج  زا  و  ناـشیا ، نادـنزرف  رد  هد  تکرب  ار و  ناـشیا  راد  تسود  وت  سپ  نم ، يوسب  دـنقلخ  ّبحا  ود  ره 

نینمؤملا ریما  ترـضح  زا  هّماع  هّصاخ و  هربتعم  بتک  رد  «. 1  » میجر ناطیـش  ّرـش  زا  ار  ناشیا  ّتیرذ  وت و  هب  ار  ناشیا  مهدیم  هانپ  و  نک ،
هب ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هباحص ، عمجم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

رکذ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزیچ  همطاف  رما  زا  مدرک و  ربص  هام  کی  نآ  زا  دعب  و  دومن ، جیوزت  نم 
داش وت ، هجوز  تسا  وکین  هچ  نسحلا  وبا  يا  دومرفیم : متسشنیم  تولخ  هب  ترضح  نآ  اب  هاگره  نکیل  و  ترـضح ، نآ  مرـش  زا  مدرکن 

- بلاط یبأ  نب  لیقع  مردارب  دمآ  نم  دزن  هب  تشذگ ، هام  کی  نوچ  ار . نایملاع  نانز  نیرتهب  وت  هب  مدرک  جیوزت  هک  نسحلا  وبا  يا  شاب 
اب وت  جـیوزت  زا  دیـسر  مه  هب  ارم  هک  يداش  دـننام  مدـشن  داـش  ردـق  نآ  زیچ  چـیه  هب  ردارب  يا  تفگ : و  لـیقع - رفعج و  رگید  تیاور  هب 

؟ امـش فافز  هب  ددرگ  نشور  ام  هدید  دـنک و  اطع  وت  هب  ار  همطاف  هک  ینکیمن  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ارچ  ردارب  يا  دّـمحم ، رتخد  همطاف 
راهظا ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  ار  ینعم  نیا  هک  تسا  عناـم  اـیح  نکیل  مهاوخیم و  زین  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

نیا رد  هک  دـیراذگب  تفگ : نمیا  ّما  میدرک ، تاقالم  ار  نمیا  ّما  هار  ياـنثا  رد  درب ، دوخ  اـب  تشادرب و  داد  دـنگوس  ارم  لـیقع  سپ  منک .
باب نیا  رد  وا  اـب  هملـس و  ّما  دزن  هب  تشگرب  نمیا  ّما  سپ  تسا ، عفنا  باـب  نیا  رد  ناـنز  نخـس  هک  میوگب  نخـس  ترـضح  اـب  نم  باـب 

هک یتقو  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دنتفر  همه  دیبلط و  ار  ترضح  نانز  ریاس  هملـس  ّما  و  درک ، تحلـصم 
تایح رد  هجیدـخ  رگا  هک  میاهدـش  عمج  يرما  يارب  هک : دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  و  دوب ، هشیاـع  هرجح  رد  ترـضح  نآ 
نایرگ ادخ  لوسر  مدرب ، ار  هجیدخ  مان  نوچ  تفگ : هملـس  ّما   214 ص : نویعلا ، ءالج  دیدرگیم . نشور  نآ  هب  شاهدـید  هنیآره  دوبیم 

تنواعم ادخ و  نید  رب  درک  يرای  ارم  و  دندرک ، بیذکت  ارم  مدرم  همه  هک  یتقو  درک  قیدصت  ارم  تساجک ؟ هجیدـخ  لثم  دومرف : دـش و 
هدرک انب  دّرمز  تابـصق  زا  تشهب  رد  ياهناخ  یلاـعت  قح  هک  ار  هجیدـخ  مهد  تراـشب  هک  درک  رما  ارم  یلاـعت  قح  دوخ ، لاـم  هب  ارم  درک 
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رد هچ  ره  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادـف  ام  ناردام  ناردـپ و  میتفگ : اـم  تفگ : هملـس  ّما  دـشابیمن . تّقـشم  بعت و  هناـخ  نآ  رد  هک  تسا 
اراوگ ادخ  هدیـسر ، یلاعت  قح  ياهتمارک  هب  هدیدرگ و  لصاو  دوخ  راگدرورپ  تمحر  هب  وا  و  تسا ، قح  همه  ینک  نایب  هجیدـخ  لئاضف 
بـسن رد  وت  ّمع  رـسپ  ایند و  رد  وت  ردارب  کنیا  دـهد ، ّتیعمج  تشهب  رد  وا  ام و  نایم  دوخ  تمحر  هب  ار و  دوخ  ياهتمعن  وا  رب  دـینادرگ 

لاؤس نم  زا  دوخ  ارچ  یلع  هملـس  ّما  يا  دومرف : ادـخ  لوـسر  یئاـمن . میلـست  وا  هب  ار  همطاـف  وا  هجوز  هک  دـهاوخیم  بلاـط  یبأ  نب  یلع 
ورب و تفگ : نم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تفگ : نمیا  ّما  هّللا ، لوسر  ای  ار  وا  تسا  عنام  ایح  تفگ : هملس  ّما  درکن ؟

دنتساخرب ادخ  لوسر  نانز  متفر ، ترضح  تمدخ  هب  دیبلط  ارم  نمیا  ّما  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  زاس ، رـضاح  ار  یلع 
؟ میامن میلـست  وت  هب  ار  وت  هجوز  یهاوخیم  دومرف : ادخ  لوسر  سپ  مدنکفا ، ریز  هب  رـس  مرـش  زا  متـسشن ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  و 
ار همطاف  هّللا  ءاش  نا  بش  ادرف  ای  بشما  دومرف : ادخ  لوسر  مردام ، ردپ و  دوش  وت  يادف  یلب  متفگ : مدنکفا و  ریز  هب  رس  مرـش  زا  نم  سپ 

تنیز ار  همطاف  هک  دومرف  رما  دیبلط  ار  دوخ  نانز  ادخ  لوسر  و  مدمآ ، نوریب  داش  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  نم  سپ  منکیم . میلـست  وت  هب 
داد نم  هب  تفرگ و  مهرد  هد  دوب  هدرپـس  هملـس  ّما  هب  هک  هرز  تمیق  زا  دـننک و  شرف  وا  يارب  ياهرجح  دـننادرگ و  وبـشوخ  ار  وا  دـننک و 

ياهرفس هدز  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترضح  هدروآ و  ترـضح  تمدخ  هب  مدیرخ و  سپ  رخب ، کشک  نغور و  امرخ و  یلع  ای  دومرف :
ره یلع  ای  دومرف : سپ  تخاس ، یلاگنچ  هکنآ  ات  درکیم  جوزمم  کشک  اـب  ار  نغور  اـمرخ و  دوخ  كراـبم  تسد  هب  دـیبلط و  تسوپ  زا 

ص: نویعلا ، ءالج  متفگ  دندوب  دجسم  رد  همه  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  یتقو  رد  مدمآ  دجـسم  يوس  هب  سپ  بلطب . یهاوخیم  ار  هک 
نآ تمدخ  متـشگرب  نم  دندش ، ترـضح  نآ  هناخ  هّجوتم  دنتـساخرب و  همه  سپ  دیئایب ، تسا  هدـیبلط  ار  امـش  لوسر  ترـضح  هک :  215

دنروخب و ماعط  روایب  سک  هد  سک  هد  دومرف : دنکفا و  هرفس  يور  رب  یلامتسد  ترضح  سپ  دندمآ ، يرایسب  تعامج  متفگ : ترضح و 
نآ زا  نز  درم و  دصتفه  هکنآ  ات  دشیمن ، مک  چیه  ماعط  زا  دنتفریم و  نوریب  دندروخیم و  دندمآیم و  وحن  نیا  هب  ناشیا  دنور ، نوریب 

لها عیمج  هب  دیسر  ترضح  نآ  زاجعا  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يادن  رگید : تیاور  هب  و  ترـضح . نآ  تکرب  هب  دندرک  لوانت  ماعط 
زا همه  دندنکفا ، دجسم  رد  اهعطن  ناشیا  يارب  و  دندش ، ترـضح  نآ  هناخ  هّجوتم  دوخ  ياهتعارز  اهناتـسلخن و  زا  و  نآ ، فارطا  هنیدم و 

يزیچ دندروخیم و  ماعط  نآ  زا  دندمآیم و  زور  هس  ات  دوب ، سک  رازه  راهچ  زا  شیب  ناشیا  ددـع  و  دـندش ، ریـس  دـندروخ و  ماعط  نآ 
دوخ تسار  تسد  هب  ار  یلع  دیبلط ، ار  همطاف  یلع و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  هک : تفگ  هملـس  ّما  دشیمن . مک 

میلست یلع  هب  ار  وا  دیـسوب و  ار  دوخ  هدید  رون  نآ  هدید  ود  نایم  و  دینابـسچ ، دوخ  هنیـس  هب  ار  ود  ره  پچ و  تسد  هب  ار  همطاف  تفرگ و 
اب ار  ناشیا  تساخرب و  سپ  وت ، رهوش  تسا  يرهوش  وکین  دومرف : درک و  همطاف  هب  ور  سپ  وت ، نز  تسا  ینز  وکین  یلع  ای  تفگ : درک و 

ياهتـسد هب  تفرگ  ار  رد  رکیپ  ود  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  و  دـندوب ، هدرک  اّیهم  ناـشیا  يارب  زا  هک  درک  ياهناـخ  لـخاد  هکنآ  اـت  درب  دوخ 
اب مگنج  تسا و  رای  امـش  اب  هک  ره  اب  مرای  نم  دنادرگ ، هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  لسن  دنادرگ و  رّهطم  ار  امـش  ادخ  دومرف : دوخ و  كرابم 
هب ابحرم  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و  منادرگیم . امش  رب  دوخ  هفیلخ  ار  ادخ  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  امش  تسا ، گنج  رد  امـش  اب  هک  ره 

ریما ترضح  دندیدرگ ، نرتقم  رگیدکی  اب  هک  فرش  تداعس و  نامـسآ  مجن  ود  هب  ابحرم  دندرک ، تاقالم  رگیدکی  اب  هک  ملع  يایرد  ود 
هک دید  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  دیایب ، ام  دزن  هب  هک  تساوخ  دش  مراهچ  زور  حبـص  نوچ  دماین ، ام  دزن  هب  لوسر  ترـضح  زور  هس  دومرف :

ردـپ و تفگ : ءامـسا  تسه ؟ هرجح  نیا  رد  هناـگیب  درم  ياهداتـسیا و  اـجنیا  هچ  يارب  هک : دومرف  وا  هب  تسا  هداتـسیا  اـم  هرجح  نوریب  رد 
يارب زا  نم  دـیامن ، مایق  وا  تامدـخ  هب  دـشاب و  وا  دزن  هک  ینز  زا  تسا  راچان  دـنربیم  رهوش  هناخ  هب  هک  ار  سورع  داب ، وت  يادـف  مردام 

. دروآرب ار  وت  ترخآ  اـیند و  جـیاوح  یلاـعت  قـح  ءامـسا   216 ص : نویعلا ، ءـالج  يا  دومرف : ترـضح  ماهداتـسیا ، ترـضح  نآ  تمدـخ 
هک میتساوخ  میدینش  ار  ترضح  نخس  نوچ  میدوب ، هدیباوخ  ابع  ریز  رد  همطاف  نم و  دوب ، درس  رایسب  دادماب  نآ  هک : دومرف  ریما  ترضح 

دوخ لاح  رب  سپ  امش ، يوسب  مدرگرب  نم  ات  دینکم  تکرح  دوخ  ياج  زا  هک  امش  رب  نم  ّقح  هب  هک  داد  دنگوس  ار  ام  ترضح  میزیخرب ،
هب متفرگ و  ار  شتسار  ياپ  نم  سپ  درک . لخاد  ام  نایم  رد  ار  دوخ  ياهاپ  تسشن و  ام  رس  کیدزن  دمآ و  ام  نیلاب  رب  ترـضح  ات  میدنام 
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شکرابم ياهاپ  نوچ  میدرک . مرگ  ار  شکرابم  ياـهاپ  و  دینابـسچ ، دوخ  هنیـس  هب  تفرگ و  ار  شپچ  ياـپ  همطاـف  مدینابـسچ ، دوخ  هنیس 
رب نآرق  زا  دـنچ  ياهیآ  تخادـنا و  نآ  رد  كرابم  ناهد  بآ  هبترم  هس  مدروآ  ار  هزوک  نوچ  روایب ، یبآ  هزوک  یلع  ای  دومرف : دـش  مرگ 

دومرف تخیر و  نم  هنیـس  رـس و  رد  ار  یقاب  مدیماشآ  نوچ  راذـگب . هزوک  هت  رد  یکدـنا  روخب و  بآ  نیا  زا  یلع  ای  دومرف : دـناوخ و  نآ 
هزات یبآ  دومرف : و  یندینادرگ ، كاپ  اهبیع  ناهانگ و  زا  ار  وت  دنادرگ  كاپ  نسحلا و  وبا  ای  دنادرگ  رود  وت  زا  ار  يدب  ره  یلاعت  قح  هک :

داد و مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  دـناوخ و  نآ  رب  نآرق  تایآ  تخیر و  نآ  رد  ار  دوخ  كرابم  ناـهد  بآ  هبترم  هس  زاـب  مدروآ  نوچ  رواـیب ،
دنادرگ و رود  وت  زا  ار  يدب  ره  ادخ  دومرف : تخیر و  شاهنیـس  رـس و  رب  ار  بآ  هدنامیقاب  سپ  راذگب ، شهت  رد  یکدـنا  ماشایب و  دومرف :

لاح هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  درک ، تولخ  همطاف  اب  درک و  نوریب  هناخ  زا  ارم  و  یندـینادرگ ، كاپ  اـهبیع  ناـهانگ و  زا  ار  وت  دـنادرگ  كاـپ 
دـندمآ و نم  دزن  هب  شیرق  ناـنز  نکیل  تسا و  يرهوش  وکین  ردـپ  يا  تفگ : همطاـف  یتفاـی ؟ هنوگچ  ار  دوخ  رهوـش  و  رتـخد ؟ يا  يراد 

يا دومرف : ترضح  درادن ، یلام  تسا و  ناشیرپهک  يدرم  هب  تسا  هدرک  جیوزت  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنتفگ :
ترخآ باوث  رایتخا  و  متـساوخن ، نم  ار و  نیمز  ياههنیزخ  نم  رب  دندرک  ضرع  هک  قیقحت  هب  دنتـسین ، ناشیرپ  وت  رهوش  وت و  ردـپ  رتخد 

ریخ رد  هک  رتخد  يا  دنگوس  ادـخ  هب  دوب ، دـهاوخن  يردـق  وت  رظن  رد  ار  ایند  هنیآره  دـنادیم  وت  ردـپ  هچنآ  ینادـب  رگا  رتخد  يا  مدرک ،
شملح تسا و  رتشیب  همه  زا  شملع  تسا و  رتشیپ  سک  همه  زا  شمالسا  هک  ماهدرک  جیوزت  یـسک  هب  ار  وت  مدرکن و  ریـصقت  وت  یهاوخ 

ردـپ ار  یکی  تسا  هدرک  رایتخا  ار  سک  ود  نیمز  لها  عیمج  نایم   217 ص : نویعلا ، ءالج  زا  یلاـعت  قح  رتخد  يا  تسا ، رتگرزب  همه  زا 
ترـضح سپ  رادم . اور  ار  وا  تفلاخم  يرما  چیه  رد  وت ، رهوش  تسا  يرهوش  وکین  رتخد  يا  وت ، رهوش  ار  يرگید  تسا و  هدـینادرگ  وت 

هراپ همطاف  هک  یتسرد  هب  دوخ ، هجوز  اب  نک  ینابرهم  وش و  دوخ  هناخ  لخاد  دومرف : سپ  هّللا ، لوسر  ای  کیّبل  متفگ : دیبلط ، ارم  دز  ادص 
مراپسیم و ادخ  هب  ار  امش  دنادرگیم ، داش  ارم  دنادرگ  داش  ار  وا  هچ  ره  و  دروآیم ، درد  هب  ارم  دروآ  درد  هب  ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نت 
هب ار  وا  زگره  تفر  ایند  زا  همطاف  ات  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  امـش . رب  منادرگیم  دوخ  هفیلخ  ار  ادـخ 

، درکن نم  ینامرفان  يرما  چیه  رد  درواین و  بضغ  هب  ارم  وا  زگره  و  مدرواین ، اجب  دوب  نارگ  وا  عبط  رب  هک  يرما  زگره  و  مدرواین ، بضغ 
لوسر ترضح  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفریم . نوریب  نم  هنیـس  زا  اهملا  اهمغ و  عیمج  مدرکیم  رظن  وا  هب  هک  هاگره  و 

هک ریگب  نم  يارب  یمداخ  مرادـن ، هناخ  تمدـخ  تقاط  نم  ردـپ  يا  تفگ : همطاف  دور ، نوریب  هک  تساخرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دشاب ؟ رتهب  مداخ  زا  هک  يزیچ  یهاوخیمن  همطاف  يا  دومرف : هناخ ، روما  رد  دنک  يرای  ارم  دنک و  تمدـخ  ارم 

یس هّللا و  ناحبس  هبترم  هس  یس و  زور  ره  دومرف : ترـضح  مداخ ، زا  تسا  رتهب  هچنآ  مهاوخیم  ردپ  يا  تفگ : همطاف  یلب ، وگب  تفگ :
رگا همطاف  يا  نازیم . رد  دراد  باوث  رازه  نابز و  رد  تسا  حیبست  دص  نیا  هک  وگب ، ربکا  هّللا  هبترم  راهچ  یـس و  هّلل و  دمحلا  هبترم  هس  و 

ساّبع نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » ار وت  ترخآ  ایند و  روما  دـنکیم  تیافک  یلاعت  قح  یئوگ ، زور  ره  حبـص  رد  ار  حـیبست  نیا 
يالاب رد  تخادنا و  يردارب  یلع  نم و  هنایم  یلاعت  قح  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

یلع سپ  دینادرگ ، نم  هفیلخ  یـصو و  ار  وا  و  ار ، نابّرقم  هکئالم  وا  جیوزت  رب  تفرگ  هاوگ  و  درک ، جـیوزت  وا  هب  ارم  رتخد  نامـسآ  تفه 
هکئالم هک  یتسرد  هب  تسا ،  218 ص : نوـیعلا ، ءـالج  نم  نمـشد  وا  نمـشد  تسا و  نم  تسود  وا  تسود  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا 

ّما يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  و  «. 1  » وا ّتبحم  هب  یلاعت  قح  يوسب  دنیوجیم  بّرقت 
هچ دوخ  اب  دومرف : وا  هب  ترضح  تشاد ، يزیچ  دوخ  رداچ  نایم  رد  دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  نمیا 

لوسر ای  تفگ : تسیرگ و  نمیا  ّما  سپ  تسوا ، راثن  زا  نیا  دندرک ، يراثن  وا  رب  مدوب و  هتفر  نز  نالف  یسورع  هب  تفگ : نمیا  ّما  يراد ؟
نوچ یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  یئوگیم ، غورد  ارچ  نمیا  ّما  يا  دومرف : ترـضح  دـشن ، راـثن  يزیچ  وا  رب  يدرک و  جـیوزت  ار  همطاـف  هّللا 

دیراورم و توقای و  اههّلح و  دوخ و  ياهرویز  زا  تشهب  لها  رب  دـننک  راثن  هک  ار  تشهب  ناتخرد  درک  رما  یلع ، هب  ار  همطاف  درک  جـیوزت 
یلع هناخ  رد  ار  نآ  داد و  همطاف  رهم  هب  ار  یبوط  تخرد  یلاعت  قح  درک ، فصو  دـنناوتن  هچنآ  اـهنآ  زا  دنتـشادرب  و  دوخ ، ریرح  دّرمز و 
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ترـضح دزن  ار  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  يراگتـساوخ  هک  ره  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  «. 2  » داد رارق  مالّـسلا  هیلع 
ریما هب  ار  وا  هک  تساوخ  نوچ  دومنیم ، تهارک  راهظا  دینادرگیمرب و  وا  زا  ور  ترـضح  درکیم ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

نکیل تسا و  وت  اب  نم  رایتخا  تفگ : باوج  رد  ترضح  نآ  دومن ، راهظا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  ناهنپ  دنک ، جیوزت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
شیپ و  تسا ، هدـنگ  شناوختـسا  ياهدـنب  و  دراد ، دـنلب  ياهتـسد  و  گرزب ، مکـش  تسا  يدرم  وا  دـنیوگیم : یلع  ّقح  رد  شیرق  ناـنز 

هک ینادیمن  رگم  همطاف  يا  دومرف : درادن . یلام  و  تسا ، هداشگ  هدنخ  هب  شیاهنادند  هتسویپ  دراد ، گرزب  ياهمشچ  و  درادن ، وم  شرس 
نادرم رب  ار  یلع  درک  رایتخا  ایند و  رب  دش  فّرـشم  رگید  راب  سپ  ملاع ، نادرم  عیمج  رب  درک  رایتخا  ارم  ایند و  رب  دـش  فرـشم  یلاعت  قح 

تیب هرخـص  رب  مدید  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  رد  همطاف ! يا  نایملاع . نانز  رب  درک  رایتخا  ار  وت  ایند و  رب  دـش  علّطم  سپ  نایملاع ،
يرای وا و  ریزو  هب  مدرک  تیوقت  ار  دّـمحم  ینعی : هریزوب . هترـصن  هریزوب و  هتدـّیأ  هّللا ، لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  دوب : هتـشون  سدـقملا 

نوچ مالّسلا . هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع   219 ص : نویعلا ، ءالج  تفگ : نم ؟ ریزو  تسیک  مدیـسرپ : لیئربج  زا  سپ  وا ، ریزو  هب  ار  وا  مدرک 
لخاد نوچ  مدـید ، هتـشون  شرع  مئاوق  رب  ار  نیا  لـثم  مدیـسر  شرع  هب  نوچ  مدـید ، هتـشون  نآ  رب  ار  نیا  زاـب  مدیـسر  یهتنملا  ةردـس  هب 

و تسه ، ياهخاش  تخرد  نآ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یلزنم  يرـصق و  چیه  تشهب  رد  مدـید و  یلع  هناخ  رد  ار  یبوط  تخرد  مدـش  تشهب 
دـص يدبـس  ره  رد  تسه ، دبـس  رازه  رازه  ینمؤم  هدنب  ره  يارب  و  تشهب ، قربتـسا  سدنـس و  ياههّلح  زا  تساهدبـس  تخرد  نآ  يالاب 

رد و  تسا ، نآ  زا  تشهب  لها  ياههماج  و  تسا ، یگنر  هب  کی  ره  و  تسین ، هیبش  رگید  هّلح  هب  اهنآ  زا  ياهّلح  چـیه  و  تسه ، هّلح  رازه 
ادـخ و هب  نینمؤم  يارب  تسا  هدـش  اـّیهم  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  ضرع  دـننام  تشهب  ضرع  و  هدیـشک ، تسا  يرون  تخرد  نآ  ناـیم 

ٍّلِظ َو  یلاـعت  قح  لوق  ریـسفت  تسا  نیا  و  دوریمن ، رد  هب  نآ  هیاـس  زا  دزاـتب ، لاـس  رازه  دـص  تخرد  نآ  هیاـس  رد  هراوـس  رگا  لوـسر .
نآ زا  ياهخاش  ره  رد  و  ناشیا ، ياههناخ  نایم  رد  تسا  هتخیوآ  هک  تسا  تشهب  لها  ياهماعط  اههویم و  تخرد  نآ  نیئاپ  و  « 1  » ٍدوُدْمَم

هچنآ زا  ار و  نآ  هیبش  دیاهدینـش  هچنآ  زا  و  دـیاهدیدن ، هک  اهنآ  زا  دـیاهدید و  ایند  رد  ار  نآ  هیبش  هک  اـههویم  نآ  زا  تسا  هویم  عون  دـص 
تـسا هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دیوریم ، وا  ياج  هب  نآ  لثم  تعاس  نامه  رد  تخرد ، نآ  زا  دوشیم  هدـیچ  هک  هویم  ره  و  دیاهدینـشن ؛
یلاـعت قح  هک  رهن ، راـهچ  دوشیم  بعـشنم  رهن  نآ  زا  هک  دوشیم  يراـج  يرهن  تخرد  نآ  خـیب  رد  و  « 2  » ٍۀَعُونْمَم َو ال  ٍۀَـعوُطْقَم  هک ال 
تّذـل هک  یبارـش  اـهرهن  مّوس  ددرگیمن ، ّریغتم  شاهزم  هک  يریـش  اـهرهن  مّود  دوـشیمن ، ّریغتم  زگره  هک  یبآ  اـهرهن  لّوا  تسا : هدوـمرف 

تفه یلع  ّقح  رد  تسا  هدرک  اـطع  نم  هب  یلاـعت  قح  همطاـف ! يا  هدرک . فاـص  لـسع  زا  اـهرهن  مراـهچ  ار ، ناگدـنماشآ  تسا  هدنـشخب 
شتآ هب  دنکیم  باطخ  دتسیایم و  طارص  رب  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لّوا  و  دیآیم ، نوریب  ربق  زا  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  تلـصخ :

نم اب  هک  تسا  یسک  لّوا  و  دشوپیم ،  220 ص : نویعلا ، ءالج  هماج  نم  اب  هک  تسا  یسک  لّوا  و  راذگب ، ار  نآ  ریگب و  ار  نیا  هک : مّنهج 
نیّیّلع تاجرد  رد  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لّوا  و  دـبوکیم ، ار  تشهب  رد  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لّوا  و  دتـسیایم ، شرع  تسار  بناج  رد 

يا ناگدننک . تبغر  دننک  تبغر  هک  دیاب  نیا  رد  و  تشهب ، رهم  هب  رس  بارش  زا  دشونیم  نم  اب  هک  تسا  یسک  لّوا  و  ددرگیم ، نکاس 
درادن یلام  ایند  رد  رگا  تشهب ، رد  وا  يارب  تسا  هدینادرگ  اّیهم  ترخآ و  رد  تسا  هدرک  تمارک  یلع  هب  یلاعت  قح  هک  تساهنیا  همطاف !

ار وا  تسا و  هدـینادرگ  ملع  زا  ّولمم  ار  وا  یلاعت  قح  تسا ، گرزب  وا  مکـش  هک  یتفگ  هکنآ  اّما  دراد . تلـالج  تمظع و  نیا  ترخآ  رد 
هک یتسرد  هب  تسا ، هداشگ  شیاههدید  درادن و  وم  شرـس  شیپ  یتفگ  هکنآ  اّما  و  تسا ؛ هتخاس  صوصخم  نم  ملع  هب  نم  تّما  نایم  زا 

هدینادرگ دنلب  ار  وا  ياهتـسد  نآ  يارب  یلاعت  قح  سپ  وا ، ياهتـسد  يدـنلب  اّما  و  تسا ؛ هدـیرفآ  مدآ  ترـضح  تفـص  هب  ار  وا  یلاعت  قح 
ره اهنید  همه  رب  دـینادرگ  دـهاوخ  بلاغ  ارم  نید  وا  تکرب  هب  یلاعت  قح  و  دـناسر ، لتق  هب  نآ  هب  ارم  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  هک  تسا 
اب و  نآرق ، لیزنت  رب  نارفاک  ناکرـشم و  اب  دومن  دهاوخ  هلتاقم  و  درک ، دهاوخ  تمارک  اهحتف  یلاعت  قح  وا  هب  و  ناکرـشم ، دنهاوخن  دـنچ 
ود دروآ  دهاوخ  نوریب  وا  تشپ  زا  یلاعت  قح  و  نآرق ، لیوأت  رب  ناگدـنور  رد  هب  نید  زا  ناگدننکـشتعیب و  ناگدـننک و  یغب  ناقفانم و 

هکنآ رگم  داتـسرفن  يربمغیپ  یلاعت  قح  همطاف ! يا  تمایق . رد  داد  دـهاوخ  تنیز  ار  دوخ  شرع  اـهنآ  هب  و  ار ، تشهب  لـها  ناـناوج  دـّیس 
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. دـنامیمن نیمز  رد  نم  ّتیرذ  دوـبیمن  یلع  رگا  دروآ ، دـهاوخ  نوریب  یلع  بلـص  زا  ارم  ّتیرذ  و  داد ، رارق  وا  بلـص  زا  ار  وا  نادـنزرف 
نارگید هیوباب و  نبا  «. 1  » دومن جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  یلاعت  قح  سپ  ار ، نیمز  لها  زا  يدـحا  منکیمن  رایتخا  وا  رب  دومرف : همطاف  سپ 
ترـضح هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  اضر  ماما  ترـضح  قداص و  رفعج  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 

لایخ نیا  رد  زور ، بش و  متـشاد  رطاخ  رد  ار  همطاف  ترـضح  جیوزت   221 ص : نویعلا ، ءـالج  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نآ تمدـخ  هب  يزور  هکنآ  اـت  میاـمن ، ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  هـک  مدرکیمن  تأرج  مدوـب و 

ترـضح نآ  و  دـنادیم ، رتـهب  ار  تحلـصم  ادـخ  لوسر  متفگ : منک ، ادـخدک  ار  وت  یهاوـخیم  اـیآ  یلع  اـی  هک : دوـمرف  متفر ، ترـضح 
هتـسشن ربخیب  يزور  دور ، نوریب  نم  تسد  زا  همطاـف  هک  مدیـسرتیم  نم  دـیامن ، جـیوزت  نم  هب  ار  شیرق  ناـنز  زا  یکی  هک  تساوخیم 

هب دبلطیم و  ار  وت  هک  ار  ترضح  نک  تباجا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هداتـسرف  هاگان  مدوب ،
هرجح رد  ار  وا  ترضح و  نآ  تمدخ  هب  متفر  باتشب  دومرف : ترضح  مدوب . هدیدن  يداش  حرف و  نآ  هب  ار  ترضح  نآ  زگره  ایب ، يدوز 
يّدح هب  دش  نادنخ  دیدرگ و  هتفکـش  دش و  رهاظ  شکرابم  نیبج  زا  يداش  رورـس و  رثا  داتفا ، نم  رب  شکرابم  رظن  نوچ  متفای . هملـس  ّما 

جیوزت زا  متـشاد  نآ  هب  مامتها  نم  ار  هچنآ  نم  يارب  درک  تیافک  یلاعت  قح  یلع  ای  دومرف : سپ  دـش ، عطاـس  شرّونم  ياهنادـند  رون  هک 
ار و اهنآ  متفرگ  نم  سپ  دروآ ، دوخ  اب  تشهب  لفنرق  لبنـس و  زا  دمآ ، نم  دزن  هب  لیئربج  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  تسا  هنوگچ  متفگ : وت ،
رد هک  ره  هکئالم و  زا  ار  تشهب  نانکاس  دومرف  رما  یلاعت  قح  تفگ : لیئربج  تسیچ ؟ لفنرق  لبنس و  نیا  ندروآ  ببـس  متفگ : مدیئوب و 

ار تشهب  ياهداب  درک  رما  و  اهنآ ، ياهرـصق  اههویم و  اهنیمز و  اب  ار  تشهب  ياهناتـسغاب  عیمج  دـنیامن  تنیز  دـنیارایب و  هک  تسا  تشهب 
سپ ار ، قسعمح  سی و  نیـساوط و  هط و  ياههروس  دنیامن  توالت  هک  ار  تشهب  نایروح  درک  رما  و  شوخ ، ياهوب  عاونا  هب  دندیزوب  هک 

همطاف مدرک  جیوزت  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  نم  هک  یتسرد  هب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  همیلو  زورما  هک : درک  ادـن  شرع  ریز  زا  يدانم 
رب دـیراب  هک  داتـسرف  يدیفـس  ربا  یلاعت  قح  سپ  رگیدـکی . يارب  ار  ناشیا  ماهدیدنـسپ  هکنآ  يارب  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  ار  دّـمحم  رتخد 

تسا هکئالم  راثن  زا  نیا  و  تشهب ، لفنرق  لبنـس و  زا  دنتخیر  ورف  هکئالم و  دنتـساخرب  دوخ ، ياهتوقای  اهدجربز و  اهدیراورم و  زا  ناشیا 
تحاصف و هب  هکئالم  نایم  رد  و  دـنیوگیم ، لیحار  ار  وا  هک  ار  تشهب  هکئـالم  زا  یکلم  درک  رما  یلاـعت  قح  سپ  ماهدروآ ، وت  يارب  هک 

هدینـشن نیمز  نامـسآ و  لها  ار  هبطخ  نآ  لثم  هک  دناوخ  هبطخ  سپ   222 ص : نویعلا ، ءالج  دـناوخب ، هبطخ  هک  تسین  یکلم  وا  تغـالب 
یّلـص دّمحم  تسود  بیبح و  هک  بلاط  یبأ  نب  یلع  رب  دیتسرف  تکرب  نم ! تشهب  نانکاس  يا  هکئالم و  يا  درک : ادن  يدانم  سپ  دندوب .

یتسرد هب  ناشیا ، رب  ماهداتسرف  تکرب  نم  هک  قیقحت  هب  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  رب  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  زا  دـعب  دوخ  يوسب  نادرم  نیرتبوبحم  اب  دوخ  يوسب  ار  نانز  نیرتبوبحم  مدرک  جـیوزت  نم  هک 

دهاوخ هچ  ناشیا  تمارک  زا  يدینادرگ  رهاظ  زورما  میدرک  هدهاشم  هچنآ  زا  هدایز  هداتسرف  ناشیا  رب  هک  یتکرب  تفگ : لیحار  سپ  مّلس ،
ار ناشیا  منادرگیم  دوخ و  ّتبحم  رب  ار  ناشیا  منکیم  عمج  هک  تسا  نآ  ناـشیا  رب  نم  تکرب  زا  لـیحار  يا  درک : ادـن  یلاـعت  قح  دوب ؟

دوجو هب  یتـّیرذ  ناـشیا  زا  دـیرفآ و  مهاوخ  یقلخ  ناـشیا  زا  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  دوخ  لـالج  تّزع و  هب  دوخ ، قلخ  رب  دوخ  تّجح 
درک دـنهاوخ  توعد  ار  مدرم  ناـشیا  و  دـینادرگ ، مهاوـخ  دوـخ  ملع  ياهندـعم  نیمز و  رد  دوـخ  ناراد  هنیزخ  ار  ناـشیا  دروآ و  مهاوـخ 

یتمارک ار  وت  یلاعت  قح  هک  یلع  ای  ار  وت  داب  تراشب  سپ  ناربمغیپ . زا  دعب  منکیم  مامت  دوخ  قلخ  رب  تّجح  ناشیا  هب  و  نم ، نید  يوسب 
جیوزت وت  هب  ار  وا  ناـمحر  دـنوادخ  هک  يوحن  هب  وت  هب  ار  همطاـف  مدرک  جـیوزت  نم  و  هدرکن ، یتـمارک  نینچ  قلخ  زا  يدـحا  هب  هک  هدرک 
قیقحت هب  و  نم ، زا  وا  هب  يرتراوازس  هک  ار  دوخ  هجوز  ریگب  سپ  هدش ، یـضار  وا  يارب  زا  ادخ  هچنآ  همطاف  يارب  زا  مدش  یـضار  و  درک ،
نوریب امـش  زا  هک  تسا  هدرک  رّدقم  یلاعت  قح  هک  دوب  نیا  هن  رگا  همطاف ، وت و  يوس  هب  تسا  قاتـشم  تشهب  هک  لیئربج  ارم  داد  ربخ  هک 
ناشیا هب  يدوز  نیا  رد  ار  امـش  درکیم و  باجتـسم  امـش  ّقح  رد  ار  تشهب  لها  تشهب و  ياعد  هنیآره  قلخ ، رب  ار  دوخ  ياهتّجح  دروآ 

ریما سپ  نارگید . يدونـشخ  زا  ادـخ  يدونــشخ  ارم  تـسا  یفاـک  و  نـم ، يارب  زا  وـت  یبحاـصم  داـماد و  ردارب و  وـکین  سپ  دـیناسریم ،
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رد ارم  یلاعت  قح  و  دـننکیم ، دای  تشهب  رد  ارم  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  نم  ردـق  ایآ  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
وا درادیم  یمارگ  ار ، دوخ  تسود  ار و  دوخ  ّیلو  دراد  یمارگ  یلاعت  قح  نوچ  هک : دومرف  ترضح  دیامنیم ؟ جیوزت  دوخ  هکئالم  نایم 

هیلع یلع  سپ  یلع ، يا  تسا  هدرک  اطع  وت  هب  ار  اهتمارک  نیا  یلاعت  قح  سپ  دشاب ، هدینـشن  اهـشوگ  دـشاب و  هدـیدن  اهمـشچ  هچنآ  هب  ار 
َو ُهاضَْرت  ًاـِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَدـِلاو  یلَع  َو  َّیَلَع   223 ص : نویعلا ، ءـالج  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  دومرف : مالّـسلا 

باتک رد  «. 2  » نیرصاّنلا ریخ  ای  نیملاعلا و  ّبر  ای  نیمآ  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  « 1  » ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ 
مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  همطاف و  ترضح  فافز  بش  رد  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا  برق 

الاب ار  شتـشپ  دندینادرگیم و  دـنباوخب  نآ  يور  رب  دنتـساوخیم  نوچ  دوب ، يدنفـسوگ  تسوپ  دـندوب  هدـنکفا  ریز  رد  هک  ناشیا  شارف 
هرز ترـضح  نآ  رهم  و  دندوب ، هدرک  رپ  امرخ  فیل  شنایم  رد  هک  دوب  یتسوپ  زا  ناشیا  شلاب  و  دـندیباوخیم ، نآ  يور  رب  دـندرکیم و 
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  «. 3  » دوب ینهآ 
یلع هب  ار  همطاف  يدرک  جیوزت  وت  دنتفگ : هدمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  شیرق  زا  یعمج  درک و  جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  مّلـس  هلآ و  و 

هب ارم  هک  یبـش  رد  درک  جـیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  وا  ادـخ  مدرکن ، جـیوزت  یلع  هب  ار  دوخ  رتـخد  نم  دومرف : ترـضح  یـسیسخ ، رهم  هب 
سپ رهاوج ، عاونا  ناجرم و  دیراورم و  درک  راثن  سپ  تسه ، وت  رب  هچنآ  نک  راثن  هک  دیـسر  یحو  سپ  یهتنملا ، ةردـس  هب  دـندرب  جارعم 
اهنیا هک : دنیوگیم  نآ و  هب  دننکیم  رخف  و  رگیدکی ، يارب  زا  دنداتـسرفیم  هیده  هب  ار  اهنآ  دندوبر و  دندرک و  تردابم  تشهب  نایروح 

تخاس و رضاح  ار  دوخ  بهشا  رتسا  ترضح  دش ، همطاف  فافز  بش  نوچ  تسا . مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  راثن  زا 
هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دشکب ، ار  رتسا  رـس  هک  ار  ناملـس  درک  رما  درک ، راوس  نآ  رب  ار  همطاف  دنکفا و  نآ  يور  رب  ياهفیطق 
و کلم ، رازه  داتفه  اب  دمآ  دورف  لیئربج  هاگان  دندینش ، رایـسب  ياهادص  اوه  نایم  رد  هار  يانثا  رد  سپ  تفریم ، رتسا  یپ  زا  مّلـس  هلآ و 

همطاف فافز  يارب  میاهدمآ  دنتفگ : دیاهدمآ ؟ نیمز  هب  هچ  يارب  هک : دیسرپ  ناشیا  زا  ترـضح  و  کلم ، رازه  داتفه  اب  دمآ  دورف  لیئاکیم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دندرک ، تقفاوم  ناشیا  اب  هکئالم  دـنتفگ و  ریبکت  لیئاکیم  لیئربج و  سپ  مالّـسلا ، امهیلع  یلع  و 

ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » دش رّرقم   224 ص : نویعلا ، ءـالج  بش  نآ  رد  اهیـسورع  رد  نتفگ  ریبکت  سپ  تفگ ، ریبکت  مه  مّلس 
دینادرگ وا  رهم  ار  خزود  تشهب و  و  دینادرگ ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  رهم  ار  ایند  عبر  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 

رب هتـشذگ  ناربمغیپ  عیمج  و  يربک ، هقیّدص  تسوا  دنکیم ، تشهب  لخاد  ار  دوخ  ناتـسود  دـنکیم و  مّنهج  لخاد  ار  دوخ  نانمـشد  هک 
رهم هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد  «. 2  » دـناهدیدرگ ثوعبم  وا  تدالو  تفرعم و 

دصناپ ترـضح  نآ  رهم  هک  تسا  نآ  رهـشا  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 3  » دیزرایم مهرد  یس  هب  هک  دوب  یهرز  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
همیلو ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  دوشیم . رانید  دصناپ  رازه و  کی  ناموت و  هس  نامز  نیا  باسح  هب  هک  دوب  مهرد 

ياههویم زا  هب  کی  و  دوب ، تشهب  زیوم  نان و  نآ  رد  هک  دوب  يدبس  نآ  و  دروآ ، نامسآ  زا  ياهیده  لیئربج  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
هب ار  نآ  فصن  یلع و  هب  ار  نآ  فصن  درک ، مینود  هب  ار  نآ  دوخ  تسد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دروآ . تشهب 
زا ياهّلح  نامـسآ  زا  لیئربج  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 4  » امـش يارب  تشهب  زا  تسا  ياهیدـه  نیا  دومرف : داد و  همطاف 

شیرق نانز  عیمج  دیـشوپ  ار  هماج  نآ  ترـضح  نآ  نوچ  دوب ، ایند  عیمج  ربارب  نآ  تمیق  هک  دروآ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  يارب 
زا اضیا  «. 5  » تسادـخ بناـج  زا  نیا  دومرف : ترـضح  ار ؟ نیا  يدروآ  اـجک  زا  دـنتفگ : دـندوب و  هدـیدن  نآ  لـثم  هک  اریز  دـندش  ّریحتم 

ار همطاف  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
مالّسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  اضیا  «. 6  » وا بضغ  يارب  زا  میآیم  بضغ  هب  نم  دیآ  بضغ  هب  وا  رگا  هک  دـنکن ، یلع  ینامرفان  هک : وگب 

بناج زا  نم  هک : درک  یحو   225 ص : نویعلا ، ءالج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور 
رهن ناورهن و  رصم و  لین  تارف و  رهن  متخاس : رّرقم  رهن  راهچ  نیمز  رد  وا  يارب  زا  و  مدیشخب ، همطاف  هب  ار  تشهب  ثلث  ایند و  سمخ  یلع 
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هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  رگید : تیاور  هب  «. 1  » وت تّما  يارب  زا  ددرگ  یتّنـس  ات  مهرد  دـصناپ  هب  نک  جـیوزت  نیمز  رد  ار  وا  وت  و  خـلب ،
مهرد داتـشه  دصراهچ و  نیمز و  سمخ  قادص  رب  یلاعت  قح  رما  هب  مدرک  جـیوزت  وت  هب  ار  همطاف  نم  یلع ! ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فافز  بش  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  اضیا  «. 2»
دـندوب و ترـضح  نآ  بقع  زا  کلم  رازه  داـتفه  و  دوب ، پچ  بناـج  زا  لـیئاکیم  تسار و  بناـج  زا  لـیئربج  دوب ، شیپ  رد  مّلـس  هلآ و 

همطاف هارمه  هک  ار  بلّطملا  دـبع  نارتخد  درک  رما  ترـضح  رگید : تیاور  هب  «. 3  » حبـص عولط  ات  دنتفگیم  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و 
: تفگ رباج  دنیوگن ، ددنـسپیمن  ادخ  هک  يزیچ  و  دنیوگب ، یلاعت  قح  دیمحت  حیبست و  دـنناوخب و  اهزجر  دـننک و  يداش  حرف و  دـنورب ،
- درک راوس  دوخ  بهـشا  رتسا  رب  رگید : تیاور  هب  درک - راوس  هقان  رب  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 

لها رفعج و  هزمح و  لیقع و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دنتفریم ، هّیروح  داتفه  شود  رب  تفرگ و  ار  شراهم  ناملس 
دنتفریم وا  شیپ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نانز  و  دنتشاد ، تسد  رد  هنهرب  ياهریشمش  دنتفریم و  وا  بقع  زا  تیب 

هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  دش ، حبص  نوچ  دندرپس . رگیدکی  هب  تداعس  تّزع و  هرجح  رد  ار  همطاف  یلع و  هکنآ  ات  دندناوخیم ، زجر  و 
ریما هب  و  تردـپ ، ددرگ  وت  يادـف  روخب  دومرف : همطاـف  هب  دروآ و  ناـشیا  يارب  ریـش  زا  ياهساـک  دـمآ و  ناـشیا  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  سیمع  تـنب  ءامـسا  زا  هّـمغلا  فـشک  باـتک  رد  «. 4  » تّمع رـسپ  ددرگ  وت  يادـف  ماـشایب  دومرف : نینمؤملا 
نآ اـب  نیمز  هک  مدینـش  دـمآ ، رد  نم  شارف  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یبش  دومرف : هک  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  مدـینش 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح   226 ص : نویعلا ، ءالج  دش ، حبص  نوچ  مدیدرگ ، ناسرت  تلاح  نآ  زا  تفگیم و  نخس  ترـضح 

، دیناسر میدقت  هب  یلاعت  قح  رکش  دمآ و  رد  هدجـس  هب  مدرک  لقن  ترـضح  هب  ار  هّصق  نوچ  تفای ، كانـسرت  ارم  دمآ  نم  دزن  هب  مّلـس  و 
تلیضف ار  وت  رهوش  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  وکین ، ّبیط و  نادنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب  همطاف  يا  دومرف : تشادرب و  هدجس  زا  رـس  سپ 

«. 1  » برغم قرـشم و  زا  دوشیم  عقاو  نآ  يور  رب  هچنآ  هب  ار  وا  دـهد  ربـخ  هک  ار  نیمز  تسا  هدرک  رما  و  دوخ ، قـلخ  ریاـس  رب  تسا  هداد 
دمآ نوریب  هناخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  يدنوار و  بطق 
نیا هّللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  سپ  نابات ، هام  دـننام  دوب  عطاس  نآ  زا  يرون  دوب و  نادـنخ  شکرابم  يور  و 

نم ّمع  رسپ  ردارب و  باب  رد  تسا  هدیسر  نم  هب  هک  تسا  یتراشب  ببس  هب  دومرف : ترضح  منکیم ؟ هدهاشم  وت  يور  رد  هک  تسیچ  رون 
هب ار  یبوط  تخرد  هک  ار  تشهب  رادهنازخ  ناوضر »  » تسا هدرک  رما  یلع و  هب  ار  همطاـف  تسا  هدرک  جـیوزت  یلاـعت  قح  هک  نم ، رتخد  و 
دنچ یکلم  تخرد  نآ  ریز  رد  دـیرفآ  و  ادـخ ، لوسر  تیب  لها  ناّبحم  ددـع  هب  یبوط  تخرد  دروآ  راب  هب  اهنآ  رب  سپ  دروآرد ، تکرح 

زا یّبحم  دـنامن  سپ  قیالخ ، ناـیم  رد  دـننک  ادـن  هکئـالم  نآ  دوش  اـپرب  تماـیق  نوچ  داد . نآ  زا  یتارب  کـیالم  زا  یکلم  ره  هب  رون و  زا 
نآ رد  سپ  مّنهج ، شتآ  زا  تسا  دازآ  وا  هک  دشاب  هتشون  تارب  نآ  رد  و  دنهد ، وا  هب  ار  اهتارب  نآ  زا  یکی  هکنآ  رگم  تیب  لها  ناتـسود 
هب ناـفلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  باـتک  رد  «. 2  » دـنوش دازآ  مّنهج  شتآ  زا  رایـسب  ياههدـنب  مرتـخد  مع و  رـسپ  ردارب و  تکرب  هب  زور 

يراگتـساوخ نم  زا  ار  همطاـف  هک  ره  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  رایـسب  ياهدـنس 
رب لیئربج  ناضمر  كرابم  هام  مراهچ  تسیب و  بش  رد  هکنآ  اـت  مدیـشکیم ، دوخ  راـگدرورپ  یحو  راـظتنا  متفگیمن و  باوج  دومنیم 

ار نآ  هک  يداو  رد  ار  ناـیبوّرک  ناـّیناحور و  درک  عمج  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  یلعا  ّیلع  دـنوادخ  دّـمحم  يا  تفگ : دـش و  لزاـن  نم 
ص: نویعلا ، ءالج  ّیلو  نایملاع  دنوادخ  مدوب و  هدننکهبطخ  نم  یلع ، هب  ار  همطاف  درک  جیوزت  یبوط و  تخرد  ریز  رد  دنیوگیم  خسف » »

نآ تشهب  نایروح  درک و  راثن  ناشیا  رب  سپ  توقای ، دـیراورم و  للح و  یلح و  زا  درادرب  هک  ار  یبوط  تخرد  درک  رما  دوب ، همطاف   227
فافز بش  نوچ  تسا . همطاف  راثن  نیا  هک : دیوگیم  تمایق و  زور  ات  دنکیم  رخف  تسا  هتشادرب  رتهب  رتشیب و  هک  ره  و  دندوبر ، ار  اهراثن 

تفرگ و ار  نآ  ماجل  لیئربج  و  دندروآ ، همطاف  يارب  ار  لدلد »  » دـندمآ و ریز  هب  کلم  رازه  داتفه  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دـش ،
تسرد ار  وا  ياههماج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  لدلد و  يولهپ  رد  دوب  هداتـسیا  لیئاکیم  تفرگ و  ار  باکر  لیفارـسا 
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تمایق زور  ات  فافز  رد  نتفگ  ریبکت  رد  دـش  يراج  ّتنـس  و  دـنتفگ ، ریبکت  هکئالم  عیمج  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  سپ  درکیم ،
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  تسا  نافلاخم  ریهاشم  زا  هک  رابخالا  سودرف  باتک  بحاص  و  «. 1»
سپ دینادرگ ، وا  رهم  ار  نیمز  دومن ، جیوزت  وت  هب  ار  همطاف  یلاعت  قح  یلع  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اب  مّلـس  هلآ و  و 
هیلع رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 2  » هتفر هار  نیمز  يور  رب  مارح  دـشاب ، وـت  نمـشد  دور و  هار  نـیمز  يور  رب  هـک  ره 

مه هب  هچ  ره  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  درک  تیاکش  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
رـسپ مردارب و  باب  رد  يروآ  مشخ  هب  ارم  هک  یهاوخیم  همطاف  يا  هک : دومرف  ترـضح  دنکیم ، تمـسق  نیکاسم  ارقف و  نایم  دناسریم 

زا ادخ  هب  مربیم  هانپ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  تسادخ ، مشخ  نم  مشخ  و  تسا ، نم  مشخ  وا  مشخ  هک  یتسرد  هب  مّمع ،
ترضح هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ینیلک  «. 3  » لوسر ادخ و  بضغ 

هک دنفـسوگ  تسوپ  زا  یـشارف  دـیزرایم و  مهرد  یـس  هک  یهرز  هنهک و  درب  هب  دومن  جـیوزت  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  مالّـسلا  هیلع  ریما 
يزور هک : تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هـب  اـضیا  «. 4  » دـندیباوخیم نآ  مشپ  يور  رب  دـندینادرگیم و  دـنباوخب  دنتـساوخیم  هاـگره 

ارچ دیـسرپ : تسیرگیم ، همطاف  دمآ   228 ص : نویعلا ، ءالج  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
مدرکن جیوزت  وا  هب  ار  وت  نم  و  مدرکیم ، جیوزت  وا  هب  ار  وت  نم  دوبیم  يرتهب  وا  زا  نم  لها  نایم  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ینکیم ؟ هیرگ 

قداص ترضح  زا  نسح  دنس  هب  اضیا  «. 1  » تسا یقاب  نیمز  نامسآ و  ات  دینادرگ  وت  قادص  ار  ایند  سمخ  و  درک ، جیوزت  وا  هب  ار  وت  ادخ 
یلع و هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  تسین  اور  لـالح  رد  یتریغ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

ناشیا نایم  رد  ار  شکرابم  ياهاپ  دمآ  ناشیا  دزن  هب  نوچ  میایب ، امش  دزن  نم  ات  دینکن  يراک  تفگ : فافز  بش  رد  مالّسلا  امهیلع  همطاف 
ءافرلاب و : » دـنتفگیم مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فاـفز  داـب  كراـبم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 2  » باوـختخر رد  درک  زارد 
: دیئوگب هکلب  دیئوگم  نینچ  دومرف : ربمغیپ  اهرسپ . قاّفتا و  هب  داب  نورقم  تجوازم  نیا  ینعی : دوب ، فراعتم  ناشیا  نایم  رد  هچنانچ  نینبلا »
: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 3  » داب تکرب  ریخ و  اـب  تجوازم  ینعی : ۀـکربلا » ریخلا و  یلع  »
وا هک  اریز  دوب ، تایح  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اـت  ار  رگید  ناـنز  دوب  هدـینادرگ  مارح  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رب  یلاـعت  قح 

نایب ار  تشهب  ياهتمعن  عاونا  یتأ » له   » هروس رد  یلاـعت  قح  هک : دـناهتفگ  ناـقّقحم  زا  یـضعب  «. 4  » دـشیمن ضئاح  زگره  دوب و  هرهاط 
تیاـعر يارب  یلاـعت  قح  تسا ، هدـش  لزاـن  تیب  لـها  يارب  هروس  نیا  نوچ  هک  دـیاش  تسا ، هدـیدرگن  ناـیروح  رکذ  ضّرعتم  هدومرف و 

«5  » دشاب هدرکن  رکذ  ار  نایروح  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  ترشاعم  تّیفیک  نایب  رد  مشش  لصف 

زامن ام  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ناـفلاخم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
، میتفر شبقع  زین  ام  تفر و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  لزنم  يوسب  تساـخرب و  سپ  دوب ، رهاـظ  شکراـبم  يور  زا  نزح  رثا  درک و  ادا  حـبص 

رود وا  تشپ  زا  ار  كاخ  تسشن و  وا  دزن  سپ  كاخ ، يور  رب  تسا  هدیباوخ  رد  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دید  دیـسر  هناخ  رد  هب  نوچ 
رد یتعاس  ام  دـش ، همطاف  هناخ  لخاد  تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپ  بارت . وبا  يا  مرداـم  ردـپ و  داـب  وت  يادـف  زیخرب  دومرفیم : درکیم و 
ای متفگ : سپ  داش ، هتفکـش و  ام  يوسب  دمآ  نوریب  ترـضح  لاح  نآ  نراقم  و  میدینـش ، يدنلب  هدـنخ  يادـص  سپ  میداتـسیا ، رد  نوریب 
ود نایم  مدرک  حالصا  هکنآ  لاح  مشابن و  داش  هنوگچ  دومرف : رگید ؟ يور  اب  يدمآ  نوریب  كانهودنا و  يور  اب  يدش  لخاد  هّللا  لوسر 

ترـضح نآ  يارب  یـشرف  دـش ، لـخاد  ترـضح  نوچ  رگید : تیاور  هب  «. 1  » نامـسآ لـها  يوس  هب  دـنانیمز  لـها  نیرتـبوبحم  هک  سک 
رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دیباوخ و  فرط  کی  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  دیباوخ ، شرف  نآ  يور  رب  ترـضح  دنتخادنا و 
زین ار  همطاف  تسد  تشاذگ و  دوخ  فان  يور  رب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  رگید ، بناج 
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مشابن و داش  هنوگچ  هک : تفگ  دمآ  نوریب  نوچ  درک ، حالصا  ناشیا  نایم  رد  ات  تفگیم  نخس  ناشیا  اب  هتـسویپ  تشاذگ ، دوخ  فان  رب 
هیوباـب نبا  هک : دـیوگ  ّفلؤم  نم . يوسب  دـننیمز  لـها  نیرتبوبحم  هک  سک  ود  ناـیم  مدرک   230 ص : نویعلا ، ءالج  حالـصا  هکنآ  لاـح 

و تسا ، ءاسن  هدّیـس  همطاف  تسایـصوا و  دّیـس  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  اریز  تسین ، دمتعم  نم  دزن  ثیدـح  نیا  هک : تسا  هتفگ  هّللا  همحر 
رذ و وبا  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  بقانم  یفطصملا و  ةراشب  عئارّـشلا و  للع  باتک  رد  «. 1  » تسین اور  هعزانم  هشقانم و  راوگرزب  ود  نیا  ناـیم 
، دوب مهرد  رازه  راـهچ  وا  تمیق  دنداتـسرف و  هیدـه  هب  يزینک  وا  يارب  دوب ، هشبح  رد  راـّیط  رفعج  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  ساـّبع  نبا 

ترضح نآ  تمدخ  كزینک  نآ  و  داتسرف ، هیده  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  ردارب  يارب  ار  كزینک  نآ  دمآ  هنیدم  هب  رفعج  نوچ 
ار تلاح  نآ  نوچ  تسا ، كزینک  نآ  نماد  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  رس  دید  دمآ  رد  هناخ  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  درکیم ، ار 
، مدرکن يراک  دّمحم  رتخد  يا  دنگوس  ادـخ  هب  هن  دـندومرف : ریما  ترـضح  وا ؟ اب  يدرک  يراک  ایآ  دیـسرپ : دـیدرگ  ّریغتم  دومن  هظحالم 

تـصخر دومرف : ریما  ترـضح  مور ، مردـپ  هناـخ  هب  هک  یهد  تصخر  ارم  مهاوخیم  تفگ : مروآ . اـجب  اـت  وگب  یهاوخیم  هچنآ  لاـحلا 
ترـضح تمدـخ  هب  همطاف  هکنآ  زا  شیپ  دـیدرگ . دوخ  راوگرزب  ردـپ  هناخ  هّجوتم  دـنکفا و  عقرب  درک و  رـس  رب  رداچ  همطاـف  سپ  مداد ،

وت دزن  هب  همطاف  کنیا  دـیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  تفگ : دـش و  لزان  وا  رب  لیلج  دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج  دـسرب ،
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش ، لخاد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  نکم . لوبق  يزیچ  یلع  باب  رد  وا  زا  یلع ، تیاکـش  يارب  دیآیم 

دوخ فنا  مغر  هب  وـگب : یلع و  يوـسب  درگرب  دوـمرف : سپ  هبعک ، ّبر  هب  یلب  تفگ : ياهدـمآ ؟ یلع  تیاکـش  هب  هک : دوـمرف  مّلـس  هلآ و 
نآ رد  وت  ياضر  هچنآ  هب  میضار  دوخ  فنا  مغر  هب  تفگ : هبترم  هس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تمدخ  هب  تشگرب  سپ  ینک ، هچنآ  هب  میـضار 

هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نم  رای  نم و  تسود  نم و  بیبح  هب  يدرک  ارم  تیاکـش  همطاف  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا .
قح ياضر  يارب  زا  مدرک  دازآ  ار  هیراج  نیا  هک  همطاف  يا  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  ترضح ، نآ  دزن  یگدنمرـش  زا  هاتأوس  او  مّلـس ، هلآ و 

نیلعن هماج و  سپ  هنیدم . يارقف  رب  منکیم  قّدصت  تسا  هدمآ  دایز   231 ص : نویعلا ، ءالج  نم  ياطع  زا  هک  مهرد  دص  راهچ  و  یلاعت ،
دـناسریم و مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  دّـمحم  ای  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  رگید  راب  سپ  دـش ، لوسر  ترـضح  تمدـخ  هّجوتم  دیـشوپ و 

مداد وت  هب  ار  مّنهج  رایتخا  و  همطاـف ، يدونـشخ  يارب  زا  هیراـج  ندرک  دازآ  يارب  مدرک  اـطع  وت  هب  ار  تشهب  هک  یلع  هب  وگب  دـیامرفیم :
نوریب مّنهج  زا  یهاوخ  ار  هک  ره  و  نم ، تمحر  هب  یهاوـخ  ار  هک  ره  نک  تشهب  لـخاد  سپ  يدرک ، قّدـصت  هک  مهرد  دـصراهچ  يارب 

رد دـیوگ : ّفلؤم  «. 1  » خزود تشهب و  ناـیم  هدـننک  تمـسق  منم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تقو  نآ  رد  سپ  نم ، وـفع  هـب  روآ 
، دوب دیابیم  دایقنا  میلـست و  ماقم  رد  دیـسر  ناشیا  زا  هچ  ره  و  دومن ، دیابیمن  رّکفت  نیملاعلا  ّبر  هاگرد  نابّرقم  نید و  ناگرزب  ياهراک 

نآ يارب  هک  دوب  دناوتیم  دشاب و  یهانتمان  ياهتحلـصم  رب  لمتـشم  عقاو  رد  و  دیامن ، یمـسق  رهاظ  بسح  هب  اههضراعم  نیا  هک  دشاب  اسب 
. ددرگیم رهاظ  نارگید  رب  ناشیا  تلالج  هک  دشاب 

هشوگرگج نآ  هب  تبسن  تّما  نیا  ناقفانم  زا  هک  تسا  یئاهمتس  نایب  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  تداهـش  تّیفیک  نایب  رد  متفه  لصف 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  دعب  ترضح  نآ  لاوحا  ریاس  و  هدش ، عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 

بوقعی و مدآ و  دـندوب : سک  جـنپ  ناگدـننک  هیرگ  رایـسب  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
ود رب  هک  تسیرگ  ردق  نآ  تشهب  تقرافم  رب  سپ  مدآ  اّما  نیعمجا . مهیلع  هّللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع  دّمحم و  رتخد  همطاف  فسوی و 
هب وا  هب  دنتفگ  هکنآ  ات  دش  انیبان  هک  تسیرگ  ردق  نآ  فسوی  تقرافم  رب  سپ  بوقعی  اّما  دوب . هدنام  رهن  ود  دننام  هیرگ  رثا  وا  يور  ّدـخ 
رد ردـق  نآ  سپ  فسوی  اّما  يوش . كاله  ات  يزادـنا  میظع  تّقـشم  هب  ار  دوخ  هکنآ  ات  ار  فسوی  ینکیم  دای  هتـسویپ  هک  دـنگوس  ادـخ 
ام ات  شاب  تکاس  زور  نک و  هیرگ  بش  رد  ای  هک : وا  هب  دنتفگ  دندش و  يّذأتم  وا  هیرگ  زا  نادـنز  لها  هکنآ  ات  تسیرگ  بوقعی  تقرافم 

تکاس يرگید  رد  دنک و  هیرگ  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  درک  حلص  ناشیا  هب  سپ  شاب ، تکاس  بش  رد  نک و  هیرگ  زور  رد  ای  میریگب  مارآ 
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ءالج وا  هیرگ  زا  هنیدم  لها  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تافو  رب  تسیرگ  ردق  نآ  سپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  اّما  و  دشاب .
يادهش هربقم  هب  تفریم  ترـضح  نآ  سپ  دوخ ، هیرگ  يرایـسب  زا  يدرک  رازآ  ار  ام  هک : وا  هب  دنتفگ  دندش و  يّذأتم   233 ص : نویعلا ،

و تسیرگ - لاس  تسیب  دوخ  ردپ  تبیصم  رب  نیـسحلا  نب  یلع  اّما  و  تشگیمرب . هنیدم  يوس  هب  تسیرگیم و  تساوخیم  هچنآ  دحا و 
ياههدرکدازآ زا  یکی  هکنآ  ات  دیرگن ، هک  دیماشاین  یبآ  زگره  و  دنکن ، هیرگ  هک  دنتشاذگن  وا  دزن  ماعط  زگره  و  لاس - لهچ  یتیاور  هب 

تبیصم منکیم  تیاکش  دومرف : ترضح  ینک ، كاله  هیرگ  زا  ار  دوخ  هک  مسرتیم  هّللا  لوسر  نب  ای  موش  وت  يادف  تفگ : ترضح  نآ 
هکنآ رگم  ار  همطاف  نادنزرف  تداهـش  مروآیمن  دای  هب  زگره  نم  دینادیمن ، امـش  هچنآ  ادخ  زا  منادیم  و  ادخ ، يوس  هب  ار  دوخ  هودنا  و 

تلاسر ترضح  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  «. 1  » دریگیم نم  يوـلگ  رد  هیرگ 
امش هیرگ  ببس  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دش . يراج  شکرابم  شیر  رب  شاهدید  بآ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

همطاف منیبیم  ایوگ  نم ، زا  دعب  نم  تّما  نادب  درک  دـنهاوخ  ناشیا  هب  تبـسن  هچنآ  دوخ و  نادـنزرف  يارب  منکیم  هیرگ  دومرف : تسیچ ؟
همطاف نوچ  دنکن . تناعا  ار  وا  نم  تّما  زا  يدحا  و  هاتبأ ، ای  هاتبأ  ای  هک : دـنک  ادـن  وا  نم و  زا  دـعب  دنـشاب  هدرک  متـس  وا  رب  ار  دوخ  رتخد 

يارب منکیمن  هیرگ  تفگ : همطاف  رتخد ، يا  نکم  هیرگ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تسیرگ . دینش  ار  نخس  نیا 
هک رتخد  يا  ار  وت  داب  تراشب  هک : دومرف  ترـضح  هّللا ، لوسر  اـی  وت  تقراـفم  زا  میرگیم  نکیل  درک و  دـنهاوخ  نم  اـب  وت  زا  دـعب  هچنآ 

ساّبع نبا  زا  يدـنوار  بطق  «. 2  » دوشیم قحلم  نم  هب  نم  تیب  لـها  زا  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  لّوا  وت  و  دـش ، یهاوخ  قـحلم  نم  هب  دوز 
ترـضح نآ  تمدـخ  هب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رخآ  ضرم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور 

ایند رد  نم  زا  دعب  هک  نکم  هیرگ  دومرف : ادخ  لوسر  تسیرگ ، همطاف  سپ  دناهدیناسر ، نم  هب  ارم  گرم  ربخ  دومرف : ترـضح  سپ  دمآ ،
ياههویم زا  هکنآ  ات  دـش  یهاوخن  قحلم  نم  هب  و  نم ، هب  دـش  یهاوخ  قحلم  هکنآ  ات  يزور  فصن  زور و  ود  داتفه و  رگم  دـنام  یهاوخن 

قداص ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب  نارگید  ینیلک و  «. 1  » دش نادنخ   234 ص : نویعلا ، ءالج  همطاف  سپ  دـنروایب ، هفحت  وت  يارب  تشهب 
يدیدش نزح  دنام و  ایند  رد  زور  جنپ  داتفه و  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

درکیم و شوخ  ار  وا  رطاخ  دادیم و  وکین  یّلست  ار  وا  وا و  دزن  هب  دمآیم  لیئربج  دوخ ، ردپ  تقرافم  زا  دوب  هدش  لخاد  ترضح  نآ  رب 
ریما ترـضح  و  وا ، نادـنزرف  رد  دـش  دـهاوخ  عقاو  وا  زا  دـعب  هچنآ  هب  ار  وا  دادیم  ربخ  و  وا ، ناـکم  شردـپ و  لاـح  زا  ار  وا  دادیم  ربخ 

: هک دناهدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  حیحص  دنس  هب  اضیا  «. 2  » تسا نیا  همطاف  فحصم  و  تشونیم ، ار  اهنیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ره رد  دیدن ، نادنخ  داش و  ار  ترضح  نآ  یسک  تّدم  نآ  رد  دنام و  ایند  رد  زور  جنپ  داتفه و  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  همطاف  ترضح 
ایند زا  ات  دوب  لاح  نیا  رب  درکیم ، هیرگ  اعد و  زامن و  هبنشجنپ  هبنـشود و  زور  رد  و  تفریم ، دحا  ءادهـش  روبق  ترایز  هب  هبترم  ود  هتفه 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 3  » درک تقرافم 

شوهدم دیئوبیم  مدادیم  ار  نهاریپ  نوچ  امنب ، نم  هب  ار  نهاریپ  تفگیم : همطاف  هتسویپ  مداد ، لسغ  شنهاریپ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا  «. 4  » مدادن رگید  مدرک و  ناهنپ  ار  نهاریپ  سپ  دیدرگیم ،

لوسر زا  دـعب  یـسک  يارب  زا  میوگیمن  ناذا  تفگ : نتفگ و  ناذا  زا  درک  عانتما  ترـضح  نآ  نّذؤم  لالب  درک ، تقراـفم  اـیند  زا  مّلـس  و 
دوخ ردپ  نّذؤم  يادص  مونشب  هک  مهاوخیم  نم  هک : دومرف  يزور  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
دای هب  ار  ترـضح  نآ  ترـشاعم  ماّیا  ار و  دوخ  ردپ  همطاف  تفگ ، ربکا » هّللا   » لالب نوچ  ناذا ، هب  درک  عورـش  دیـسر ، لالب  هب  ربخ  نیا  ار .

، درک شغ  داتفا و  رد  ور  رب  دز و  هرعن  همطاف  دیسر ، هّللا » لوسر  ادّمحم  ّنا  دهشا   » هب نوچ  درک ، تسناوتن  طبض  هیرگ  زا  ار  دوخ  دروآ و 
دّمحم رتـخد  هک  ار  ناذا   235 ص : نویعلا ، ءالج  نک  كرت  دـنتفگ : لالب  هب  درک ، تقرافم  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  ناـمگ  مدرم 

ار لالب  دمآ و  شوه  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  درکن . مامت  درک و  عطق  ار  ناذا  سپ  تفر ، ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
سپ يوش ، كاله  ناذا  هب  يونـشب  ارم  يادـص  نوچ  هک  مسرتیم  وت  رب  نانز ، نیرتهب  يا  تفگ : درکن و  وا  نک ، مامت  ار  ناذا  هک : دومرف 
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ترضح نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  «. 1  » تشاد فاعم  ار  وا  همطاف  ترـضح 
رظن ات  زیچ  هس  رد  میامنیم  ناـحتما  ار  وت  نم  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  دـندرب ، جارعم  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 

نآ هک : دیسرپ  وت . هب  رگم  تسین  یتّوق  یلوح و  ارم  ار و  وت  رما  اراگدرورپ  منکیم  میلست  دومرف : ترضح  تسا ، هنوگچ  وت  ربص  هک  منک 
ار تّما  ناجاتحم  ناریقف و  يرادب و  هنسرگ  ار  دوخ  لها  لایع و  دوخ و  هک  تسا  نآ  لّوا  هک : دومرف  ادن  یلاعت  قح  تسا ؟ مادک  زیچ  هس 
قیفوت و مبلطیم  وت  زا  مدرک ، میلـست  مدش و  یـضار  نم و  راگدرورپ  يا  مدرک  لوبق  هک : دومرف  ترـضح  یئامن ، رایتخا  ناشیا  دوخ و  رب 

لذـب نم  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هکنآ  و  ناشیا ، زا  رایـسب  میب  سرت و  و  تّما ، بیذـکت  رب  یئامن  ربص  هک  تسا  نآ  مّود  اـّما  ار . ربص 
رب و  قافن ، لها  زا  ّتیذا  رازآ و  زا  دـسریم  وت  هب  ناشیا  زا  هچنآ  رب  یئامن  ربص  دوخ و  لام  ناج و  هب  یئاـمن  هبراـحم  نارفاـک  اـب  و  ینک ،

مبلطیم وت  زا  مدومن ، دایقنا  مدـش و  یـضار  و  مدرک ، لوبق  اراگدرورپ  تفگ : ترـضح  دـسر . وت  هب  گـنج  رد  هک  یئاـهتحارج  اـهملا و 
یبأ نب  ّیلع  اّما  ندش ، هتـشک  وت  زا  دـعب  دیـسر  دـهاوخ  وت  تیب  لها  هب  هک  تسا  نآ  مّوس  اّما  هک : دومرف  یلاعت  قح  سپ  ار . ربص  قیفوت و 

تّقشم هب  و  دوخ ، ّقح  زا  ار  وا  درک  دنهاوخ  مورحم  و  شنزرس ، یتشرد و  فنع و  مانـشد و  وت  تّما  زا  تفای  دهاوخ  سپ  وت  ردارب  بلاط 
مدرک لوبق  اراگدرورپ  دومرف : ترضح  درک . دنهاوخ  دیهش  ار  وا  راک  رخآ  رد  و  درک ، دنهاوخ  وا  رب  متـس  و  ار ، وا  دنکفا  دنهاوخ  بعت  و 

بـصغ و  درک ، دنهاوخ  مورحم  وت  ثاریم  زا  ار  وا  و  دش ، دـهاوخ  مولظم  سپ  وت  رتخد  اّما  و  مبلطیم . ربص  قیفوت و  وت  زا  مدومن ، دایقنا  و 
وا هک  یتـقو  رد  دز  دـنهاوخ  وا  مکـش  رب  رد  و  داد ، یهاوخ   236 ص : نویعلا ، ءـالج  رارق  وا  يارب  زا  وت  هک  ار  یّقح  وا  زا  دوـمن  دـنهاوخ 

دهاوخن عنم  یـسک  و  تفرگ ، دهاوخ  ورف  ار  وا  يراوخ  ّتلذم و  و  دش ، دنهاوخ  لخاد  تصخریب  وا  لزنم  ارـسمرح و  هب  و  دـشاب ، هلماح 
برـض و نآ  تّدش  زا  و  دزادـنیب ، دـشاب  وا  مکـش  رد  هک  يدـنزرف  برـض  نآ  زا  و  دـننک ، وا  هب  تبـسن  هچنآ  زا  ار  وت  تّما  يایقـشا  درک 

بلط ربـص  قیفوت و  وـت  زا  مدوـمن ، داـیقنا  اراـگدرورپ و  مدرک  لوـبق  نوـعجار ، هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  دوـمرف : ترـضح  ددرگ . دیهـش  تحارج 
دنهاوخ دیهـش  ردـغ  رکم و  هب  ار  ناشیا  زا  یکی  دیـسر ، دـهاوخ  مه  هب  رـسپ  ود  وت  ردارب  رتخد و  زا  هک : دومرف  یلاعت  قح  سپ  میامنیم .
دنهاوخ وا  هب  تبـسن  وت  تّما  ار  اـهنیا  همه  دـینادرگ ، دـنهاوخ  حورجم  ار  وا  رجنخ  نعط  هب  و  دومن ، دـنهاوخ  تراـغ  ار  وا  لاوـما  و  درک ،

اّما هک : دومرف  یلاعت  قح  سپ  مبلطیم . ربص  قیفوت و  وت  زا  مدومن ، دایقنا  نوعجار و  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  مدرک  لوبق  هک : دومرف  ترضح  درک .
ار وا  ناشیوخ  ناردارب و  نادنزرف و  درک ، دنهاوخ  دیهش  یلاح  نیرتدب  هب  ار  وا  دیبلط و  دنهاوخ  داهج  هب  ار  وا  وت  تّما  سپ  ار ، رگید  رسپ 

دنهاوخ نم  هب  تناعتـسا  لاح  نآ  رد  درب ، دنهاوخ  تراغ  هب  ار  وا  همیخ  و  درک ، دنهاوخ  عیاض  ار  وا  تمرح  و  تشک ، دنهاوخ  وا  رظن  رد 
اهنامسآ و لها  سپ  نیمز ، لها  عیمج  رب  دوب  دهاوخ  تّجح  وا  نتـشک  مدرک ، رّرقم  تداهـش  وا  نارای  تیب و  لها  وا و  يارب  نم  تسج و 
. دنباین رد  ار  وا  يرای  دـنیایب و  وا  ترـصن  هب  هک  دـنچ  هکئالم  وا  رب  درک  دـنهاوخ  هیرگ  و  عزج ، يور  زا  درک  دـنهاوخ  هیرگ  وا  رب  اهنیمز 
زا ار  نیمز  درک  دـهاوخ  رپ  و  تسا ، شرع  ریز  رد  لاـحلا  وا  حبـش  و  منک ، يراـی  رـسپ  نآ  هب  ار  وـت  هک  مروآ  رد  يرـسپ  وا  تـشپ  زا  سپ 

نیا ار  مدرم  ارچ  هک : دنیوگ  مدرم  هک  تشک  دهاوخ  نارفاک  ناقفانم و  زا  ردق  نآ  دنکفا ، مهاوخ  مدرم  ياهلد  رد  ار  وا  بعر  و  تلادـع ،
رظن نوچ  نک ، رظن  الاب  بناج  هب  هک : دیسر  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  سپ  نوعجار . هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  دومرف : ترضح  دناسریم ، لتق  هب  ردق 
دوخ کـیدزن  هب  ار  وا  سپ  دوب . عطاـس  روـن  شیاـپ  رـس و  زا  رتوبـشوخ ، نادرم  عـیمج  زا  رتورشوـخ و  سک  همه  زا  دـید  ار  يدرم  درک 

نآ هدید  ود  نایم  دـمآ و  کیدزن  هب  دوب ، رهاظ  وا  نیبج  زا  تداعـس  ریخ و  يامیـس  و  رون ، ياههماج  اب  ترـضح  نآ  دزن  هب  دـمآ  دـیبلط ،
هب ار  هکئالم  نآ  ددع  هک  دندوب  هدرک   237 ص : نویعلا ، ءالج  هطاحا  وا  رود  رب  هک  دید  رایسب  هکئالم  ترضح  سپ  دیسوب ، ار  ترـضح 

بـضغ هک  يارب  زا  درم  نیا  نم  راگدرورپ  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تسنادیمن . یـسک  ادخ  زا  ریغ 
نم ياهدرک و  ترـصن  هدـعو  ارم  هکنآ  لاح  و  دـنیوا ؟ رود  رب  هک  ار  رایـسب  تعامج  نیا  ياهدـینادرگ  اـّیهم  هک  يارب  زا  و  درک ؟ دـهاوخ 
نم زا  دعب  هک  یئاهمتس  هب  يداد  ربخ  ارم  و  دننم ، تیب  لها  نم و  نارای  يدرک  نایب  ار  ناشیا  لاح  هک  تعامج  نیا  متسه ، وت  يرای  رظتنم 

دایقنا هکنآ  لاح  دـننک و  متـس  ناشیا  رب  هک  یئاهنآ  رب  ناشیا  ّقح  رد  یهد  يرای  ارم  هک  یناوتیم  یهاوخ  رگا  دیـسر ، دـهاوخ  ناـشیا  هب 
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وت ردارب  اّما  هک : نم  هب  دیـسر  باطخ  سپ  ار . ربص  رب  يرای  اضر و  قیفوت و  مبلطیم  وت  زا  مدـش ، یـضار  مدرک و  لوبق  ار و  وت  رما  مدرک 
بلاغ قیالخ  رب  ار  وا  تّجح  و  دـنکیم ، بئاصم  نیا  رب  هک  يربص  هب  منک  اطع  وا  هب  ار  يوأـملا  ۀـّنج  هک  تسا  نآ  نم  دزن  وا  يازج  سپ 
مّنهج و  ار ، امش  نانمشد  نآ  زا  دنک  عنم  دهد و  بآ  نآ  زا  ار  امش  ناتسود  هک  مراذگاو  وا  هب  ار  رثوک  ضوح  و  تمایق ، زور  رد  منادرگ 

، دشاب هدوب  وا  ّتبحم  زا  ياهّرذ  ینیگنس  ردق  هب  لد  رد  ار  هک  ره  نآ  زا  دروآ  نوریب  دوش و  مّنهج  لخاد  منادرگ ، تمالس  درس و  وا  رب  ار 
هب ار  دوخ  شرع  تمایق  زور  رد  سپ  ار ، دیهـش  لوتقم  مولظم  رـسپ  ود  نآ  اـّما  مهد . رارق  تشهب  هجرد  کـی  رد  ار  همه  اهامـش  تلزنم  و 
هب هک  اهالب  نآ  ببـس  هب  دـشاب  هدرکن  روطخ  یـسک  رطاخ  رد  هک  منک  اـطع  تمارک  ردـق  نآ  تماـیق  رد  ار  ناـشیا  و  مهد ، تنیز  ناـشیا 
وت ناگدننک  ترایز  و  دناوت ، ناگدننک  ترایز  ناشیا  ناگدننک  ترایز  هک  اریز  مراد ، یمارگ  ار  ناشیا  ناگدننک  ترایز  و  دـسر ، ناشیا 

و منکیم ، اطع  ار  ناشیا  دننکیم  لاؤس  هچ  ره  و  مراد ، یمارگ  ار  دوخ  ناگدننک  ترایز  هک  تسا  مزال  نم  رب  و  دننم ، ناگدـننک  ترایز 
ار وا  تمایق  زور  رد  سپ  وت  رتخد  اّما  ددرگ . علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  هک  ره  دنک  ناشیا  لاح  يوزرآ  هک  مهدـب  یئازج  تمایق  رد  ار  ناشیا 

هدرک متـس  هک  ره  سپ  دوخ ، قلخ  رب  تسا  هدـینادرگ  مکاـح  ار  وت  یلاـعت  قح  هک : منکیم  ادـن  ار  وا  و  مرادیمزاـب ، دوـخ  شرع  دزن  رد 
238 ص : نویعلا ، ءـالج  منکیم  تزاـجا  نم  هک  یتسرد  هب  یهاوخ ، هچنآ  هب  ناـشیا  ّقح  رد  نک  مکح  سپ  وت ، نادـنزرف  اـی  وت  رب  تسا 

سپ دـننک . مّنهج  لـخاد  ار  وا  نادـنزرف  وا و  ناراکمتـس  هک  دـیامن  مکح  دـیآرد و  رـشحم  هصرع  هب  سپ  ناـشیا ، ّقـح  رد  ار  وـت  مـکح 
، ادخ ناتسود  تیاعر  ادخ و  تعاطا  رد  مدرک  ریـصقت  هچنآ  رب  ترـسح  یهز  هک : دروآرب  دایرف  رمع - ینعی  رایخا - تیب  لها  ناراکمتس 
و مدوب ، هدرک  تسرد  یهار  ربمغیپ  اب  شاک  دیوگ : دزگ و  نادند  هب  ار  دوخ  تشگنا  و  دنک ، كرادـت  ددرگرب و  ایند  هب  هک  دـنک  وزرآ  و 
قرـشم و يرود  دننام  دوبیم  يرود  وت  نم و  نایم  شاک  دـیوگ : رکب  وبا  اب  و  مدوب ، هدرکن  دوخ  رای  ار  رکب  وبا  شاک  نم  رب  ياو  دـیوگ :
رد همه  دشخبیمن و  یعفن  ار  امـش  نانخـس  نیا  زورما  هک : دـنک  ادـن  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  نم . يارب  زا  يدوب  ینیرق  دـب  سپ  برغم ،
ای دـندرکیم  نآ  رد  فـالتخا  رتـشیپ  هچنآ  رد  دوخ  ناگدـنب  ناـیم  ینکیم  مکح  زورما  وـت  هک : دـیوگ  راکمتـس  سپ  دیکیرـش ، باذـع 
زا ار  مدرم  دندرکیم  عنم  هک  یئاهنآ  تسا ، ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک : رمع  رکب و  وبا  هب  دسر  ادن  سپ  دننکیم ، مکح  نآ  رد  نارگید 

لّوا و  دنتشادن . تمایق  هب  داقتعا  و  دندومنیم ، جک  مدرم  هب  ار  ادخ  هار  و  ادخ - ّیلو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعباتم  زا  ینعی  ادخ - هار 
وا هدنـشک  رد  درک  دهاوخ  مکح  هک  دوب ، دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنزرف  نسحم  درک ، دـنهاوخ  مکح  وا  يارب  تمایق  رد  هک  ار  یـسک 

ار نوـعلم  ود  نآ  سپ  درک ، دیهـش  ار  وا  نسحم  دز و  همطاـف  مکـش  رب  رد  تفر و  وا  رما  هب  هـک  ذـفنق  رد  وا  زا  دـعب  و  باّـطخلا ، نـب  رمع 
رب رگا  و  برغم ، ات  قرشم  زا  دنیآ  شوج  هب  همه  دوش  عقاو  ایرد  رب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دننزب ، ناشیا  رب  شتآ  ياههنایزات  دننک و  رضاح 
اب دـیآ و  رد  وناز  ود  هب  یلاعت  قح  شرع  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دـنوش . رتسکاـخ  هنیآره  دـنراذگب  اـیند  ياـههوک 
ار هاچ  نآ  رـس  و  مّنهج ، ياههاچ  زا  دنزادنا  یهاچ  هب  ار  هیواعم  رمع و  رکب و  وبا  سپ  هیواعم ، اصوصخ  دـیامن  یمـصخ  دوخ  ناراکمتس 

يا دـندوب : هدرک  رایتخا  ار  ناشیا  ّتبحم  تیالو و  هک  یتعاـمج  نآ  دـنیوگ  سپ  دـننیبن ، ار  یـسک  اـهنآ  دـنیبن و  ار  اـهنآ  یـسک  دنـشوپب ،
رارق دوخ  ياهاپ  ریز  رد  ار  ناشیا  ات  رمع - رکب و  وبا  ینعی  سنا - ّنج و  زا  ار  ام  دندرک  هارمگ  هک  ار  سک  ود  نآ  ام  هب  امنب  ام  راگدرورپ 

دنکیمن هدیاف  دیامرف : یلاعت  قح  سپ   239 ص : نویعلا ، ءالج  دشاب . رتدیدش  ام  زا  ناشیا  باذع  و  دنـشاب ، رتتسپ  ام  زا  هکنآ  ات  میهد ،
دندروآرب و هاروبث  او  هالیو و  او  يادـن  تقو  نیا  رد  سپ  دیکیرـش ، باذـع  رد  همه  دوخ و  رب  دـیاهدرک  متـس  نوچ  نانخـس ، نیا  ار  امش 
ار ام  ام و  زا  نک  وفع  دنیوگ : دنشاب و  وا  دزن  هکئالم  ناظفاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  دننک  لاؤس  رثوک  ضوح  دزن  هب  دنیآ 
زا رگم  زورما  امـش  بارـش  تسین  هک  مّنهج  شتآ  يوسب  بل  هنـشت  دیدرگرب  دیوگ : ناشیا  هب  ترـضح  نک . صالخ  باذع  زا  هد و  بآ 

دّیـس يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » نیعفاش تعافش  ار  امش  دشخبیمن  عفن  نیلـسغ ، میمح و 
، دمآرد رد  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هاگان  دندوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  باحـصا  زا  یعمج  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءایبنا 

نآ دنمتـسم ، لد  سینا  يا  نم و  دـنزرف  يا  يآ  نم  يوسب  ّینب » ای  ّیلا  : » دومرف تسیرگ ، رایـسب  داتفا  وا  رب  ملاع  دّیـس  كراـبم  رظن  نوچ 
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ملاع هجاوخ  دمآرد ، رد  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  دش  ینامز  نوچ  دـناشنب . دوخ  تسار  يوناز  رب  ار  هدازهاش 
رب ار  مولظم  ماـما  نآ  و  اـیب ، کـیدزن  نم  هنیـس  رورـس  يا  هدـید و  رون  يا  دومرف : دـیرابب ، هدـید  زا  تاربـع  تارطق  درک  رظن  يو  رب  نوچ 

رظن نوچ  دش ، رضاح  مالّـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ءاروح  هّیـسنا  تلالج  تمـصع و  قفا  دیـشروخ  یتعاس  زا  دعب  دیناشن . دوخ  پچ  يوناز 
نآ و  ایب ، نم  کیدزن  یمارگ  دـنزرف  يا  دومرف : درک و  زاغآ  هیرگ  رایتخایب  داتفا ، يو  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
رد زا  نابات  دیـشروخ  دننام  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ءایـصوا  دّیـس  ترـضح  تشذگ ، ياهظحل  نوچ  دـیناشن . دوخ  لباقم  رد  ار  بانج 
نم کیدزن  مغرپ  لد  سینا  يا  ّمع و  رسپ  يا  تفگ : دیراب و  كرابم  هدید  زا  ترسح  کشا  دید ، ار  بانج  نآ  نوچ  دش ، لخاد  دجـسم 

سومش زا  کی  ره  هک  دوب  هچ  ببس  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  دیناشن . دوخ  تسار  يولهپ  رد  ار  نیمیلا  باحـصا  رورـس  نآ  و  يآ ،
زا هداتـسرف و  قلخ  هب  یتسار  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  هک : دومرف  ملاع  دّیـس  یتسیرگب ؟ يدـید  هک  ار  تراـهط  تمـصع و  کـلف 

تراهط تمـصع و  فدـص  رهوگ  راـهچ  نیا  نم و  هک  ناـیملاع  دـنوادخ  هب  مروخیم  دـنگوس  هدـیزگرب ، ارم  ناـیمدآ  ناـیملاع و  عیمج 
ناشیا زا  ار  یهلا  قلخ  زا  يدـحا  چـیه  تسین ، رتیمارگ  اـم  زا  یقلخ   240 ص : نویعلا ، ءـالج  ار  وا  یلاـعت و  قح  دزن  میقلخ  نیرتیمارگ 
رادملع و  نم ، زا  دعب  تسا  تفالخ  رما  بحاص  و  تسا ، نم  لیدـع  زاسمد و  ردارب و  وا  سپ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  اّما  مرادیمن . رتتسود 
يامنهار نانمؤم و  ياوشیپ  ناناملـسم و  يالوم  و  تسا ، رـشحم  زور  هدـننک  تعافـش  رثوک و  ضوح  یقاـس  ترخآ ، اـیند و  رد  تسا  نم 

نم رادتـسود  وا  رادتـسود  نم ، تافو  زا  دـعب  تایح و  رد  نم  تّما  تیب و  لـها  رب  تسا  نم  نیـشناج  هفیلخ و  یـصو و  وا  تسا ، ناـیقّتم 
دیشروخ رون  هب  ار  نامرجم  راکهیس  و  دزرمایب ، وا  یتسود  تکرب  هب  ارم  تّما  ناراکهانگ  یلاعت  قح  تسا ، نم  نمـشد  وا  نمـشد  تسا و 

تّما نم  زا  دـعب  منادیم  هک  دوب  نآ  بانج  نآ  رب  نم  هیرگ  ببـس  دزاس ، بّذـعم  میلا  باذـع  هب  ار  وا  نانمـشد  و  دـیامن ، وحم  وا  تیالو 
نیرتدب ران و  لها  بالک  زا  یعمج  نایم  رد  راصنا  راییب و  ار  وا  دننک و  بصغ  يو  زا  ار  تفالخ  بصنم  دنیامن و  اهردغ  يو  اب  راکافج 

هکنآ ات  دروآ ، اجب  دشاب  تحیصن  طرش  هچنآ  هتسویپ  و  دیامن ، ربص  یهلا  رما  هب  وا  دسرب و  وا  هب  اهتنحم  تّما  زا  هتـسویپ  دنراذگب ، رارـشا 
نیا رب  وا  و  دوش ، نیگنر  شرس  نوخ  زا  شکرابم  شیر  هک  دنز  تفالخ  ریرس  ناطلس  نآ  كرابم  قرف  رب  یتبرـض  نم  تّما  نیرتتخبدب 
رتهب رتهم و  نایملاع و  نانز  هدّیـس  وا  سپ  همطاف ، اّما  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  سپ  دـیامن . تاـقالم  ار  ادـخ  لاـح 

بارحم رد  ّتیدوبع  مدـق  هب  وا  هک  هاگره  تسا ، نم  ناـج  لد و  هویم  نم و  مشچ  ود  رون  نم و  نت  هراـپ  وا  و  تسا ، ناینیـسپ  ناینیـشیپ و 
شرع وا  عاعـش  دـهد و  ینـشور  ار  نامـسآ  تفه  هکئالم  وا  رون  دزورفارب ، صالخا  رون  هب  هرهچ  دتـسیاب و  دوخ  دـنوادخ  دزن  هب  تداـبع 

يا هک : دیامرف  ادن  دیامن ، تاهابم  وا  هب  العا  ألم  رد  یلاعت  قح  و  دنشخب ، رون  ار  نیمز  لها  نامـسآ  بکاوک  هچنانچ  دزاس  رّونم  ار  میظع 
فوخ زا  وا  ياضعا  لصافم و  عیمج  هداتـسیا و  نم  تمدخ  رد  هنوگچ  نم  ناقلخ  نیرتهب  همطاف و  نم  هدنب  نیا  هب  دیئامن  رظن  نم  هکئالم 

نایعیـش و هک  دیـشاب  هاوگ  هکئالم  هورگ  يا  هدیدرگ ، نم  سدقا  بانج  هّجوتم  هتـشادرب و  يوس  ام  عیمج  زا  لد  و  هدـمآ ، رد  هزرل  هب  نم 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  سپ  مدیـشخب . تاجن  دوخ  باذع  زا  مدینادرگ و  نمیا  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ناّبحم 
زا هـک  یئاـهتنحم  نآ  رب  و  متــسیرگ ، دوـخ  زا  دـعب  وا   241 ص : نویعلا ، ءـالج  یبـیرغ  یـسکیب و  رب  مدـید  ار  دوـخ  هشوـگرگج  نوـچ 

دیآ و رد  يراوخ  ّتلذم و  تسا ، تمرکم  تّزع و  فرّشلا و  تیب  هک  وا  هناخ  رد  هک  دشاب  دوز  دیـسر ، دنهاوخ  وا  هب  نم  تّما  ناراکافج 
و دنیامن ، عنم  نم  ثاریم  زا  ار  وا  و  دنناتـسزاب ، وا  زا  هداد  وا  هب  ادخ  هک  ار  كدف  و  دنرادن ، مرـش  وا  زا  چیه  و  دـنیامنن ، وا  تمرح  تیاعر 

محر وا  هب  تّما  نیا  نامحریب  و  دـیامن ، يراوخمغ  ار  وا  هک  يزوسلد  هن  دـنک و  يرای  ار  وا  هک  دـبای  يرای  هن  دـنک  رظن  هک  فرط  ره  زا 
دنک يراز  عّرـضت و  هک  نادنچ  دسرن ، وا  دایرف  هب  سکچیه  هادّمحم ، ای  هاتبأ و  ای  هک  دـنک  دایرف  وا  و  دـنرادن ، وا  تمرح  ساپ  دـنیامنن و 

یهاگ دیامن ، يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  كانمغ  بورکم و  كاندرد و  نوزحم و  نم  زا  دعب  هتسویپ  و  دنکن . يرای  ار  وا  سکچیه 
نوناـک زا  ترـسح  شتآ  دـنارذگ و  رطاـخ  هب  ارم  تبحـص  یناـمز  و  دـشکرب ، مغرپ  لد  زا  زوسناـج  هآ  دروآ و  داـی  هـب  ار  یحو  عاـطقنا 

تّزع و دای  دلانب و  راز  راز  دونشن ، مدناوخیم  دّجهت  زامن  رد  هک  ارم  نآرق  توالت  زاوآ  دهد و  شوگ  بش  نوچ  ددرگ ، لعتشم  شاهنیس 
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نایـسدق ار و  العا  ألم  نایبوّرک  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  تقو  نآ  رد  دنک ، هحون  دوخ  يراوخ  ّتلذم و  رب  دنک و  راوگرزب  ردپ  نامز  تلود 
ّکبرل و یتنقا  ۀمطاف  ای  : » هدرک ار  نارمع  رتخد  میرم  هک  یئادن  هب  دنک  ادن  ار  وا  دتـسرفب و  وا  يرادلد  هب  دنادرگ و  وا  سنوم  ار  الاب  ملاع 

عوکر اـب  نک  عوکر  نک و  هدجـس  و  دوـخ ، راـگدرورپ  يارب  نک  عوـضخ  توـنق و  همطاـف ! يا  : » ینعی نیعکاّرلا » عـم  یعکرا  يدجـسا و 
دیامن دادتـشا  وا  عجو  و  ددرگ ، شارف  بحاص  دشاب ، هدروخ  باّطخلا  نب  رمع  ادخ  قلخ  نیرتدب  زا  هک  یتحارج  نآ  زا  هاگنآ  ناگدننک .»

تشحو و رد  هک  دتـسرفب  وا  يراتـسرپ  هب  ار  یـسیع  رداـم  میرم  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  دـباوخب ، بیرغ  سکیب و  مـلا  درد و  شارف  رب  و 
ایادخ راب  هک  درادرب  زاین  تسد  دیآ ، گنت  هب  تّما  يافج  ملا  ضرم و  زا  نوچ  دیامن ، وا  رامیت  ملا  ضرم و  رد  دشاب و  وا  سینا  یـسکیب 

، ماهتشگ لولم  راّدغ  يایند  ياهتنحم  زا  و  ماهدمآ ، گنت  هب  تّما  نیا  يافج  زا  و  ماهتشگ ، ریس  یناگدنز  زا  و  ماهدیدرگ ، وت  ياقل  قاتـشم 
هناحبـس و قح  سپ  نادرگ . قحلم  دوخ  ردپ  هب  نانج  تافرغ  ناوضر و  تاضور  رد  ارم  ماهدیدرگ ، تقاطیب  راوگرزب  ردـپ  تقرافم  زا  و 
نیگمغ و نوچ  دـشاب . وا  دوش  قحلم   242 ص : نویعلا ، ءالج  نم  هب  تلاسر  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  لّوا  و  دروآ ، نم  دزن  هب  ار  وا  یلاـعت 

دوخ باذع  هب  ار  همطاف  ناملاظ  ادنوادخ  هک : مروآرب  شورخ  مرادرب و  تاجاحلا  یضاق  هاگرد  هب  عّرـضت  تسد  دیآ ، نم  دزن  هب  حورجم 
راوخ ار  وا  هک  ره  نک  رادقمیب  راوخ و  و  نادرگ ، بقاعم  دوخ  لاکن  هب  ار  وا  هدرک  بصغ  ارم  هشوگرگج  ّقح  هک  ره  و  نادرگ ، بّذـعم 

اهنامـسآ هکئالم  منک  نم  هک  یئاعد  ره  و  هدرک ، دیهـش  ار  وا  نادنزرف  هدز و  وا  مکـش  رب  رد  هک  ره  رادـب  مّنهج  شتآ  رد  هتـسویپ  هدرک ،
لد هرمث  هنیس و  یئانشور  تسا و  نم  هدید  رون  هدیدنسپ و  دنزرف  وا  سپ  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  اّما  دومرف : ملاع  دّیس  سپ  دنیوگ . نیمآ 
نم هتفگ  وا  هتفگ  ناقلخ  رب  شردـپ  زا  دـعب  و  تسادـخ ، هفیلخ  تّجح و  تسا و  تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  رتهم و  دّیـس و  وا  تسا ، نم 

رب نوچ  هدرک . نم  تفلاخم  دنک  وا  تفلاخم  هک  ره  تسا و  هدرک  نم  تعباتم  دـنک  وا  تعباتم  هک  ره  و  تسا ، نم  هدرک  وا  هدرک  تسا و 
وا یموـلظم  یبـیرغ و  یـسکیب و  رب  مدروآ ، رطاـخ  هب  درک  دـنهاوخ  يو  رب  نـم  زا  دـعب  هـک  یئاهمتـس  مدـنکفا ، رظن  شلاـمک  اـب  لاـمج 
ات دشاب  انع  تّقشم و  تنحم و  رد  هتسویپ  دنراذگب ، راکافج  نانمشد  نایم  رد  راییب  بیرغ و  ار  وا  باحصا  نم  زا  دعب  هک  اریز  متسیرگ ،

نیمز نامـسآ و  و  دنیرگب ، نم  هشوگرگج  نآ  متام  رد  العا  ألم  نایبوّرک  امـس و  ضرا و  هکئالم  و  دـننک ، دیهـش  رهق  رهز  هب  ار  وا  هکنآ 
زا نینوخ  کشا  وا  تبیـصم  رد  سک  ره  دـننک . هحون  وا  یـسکیب  یبیرغ و  رب  ایرد  نایهام  اوه و  ناغرم  و  دـنیامن ، يراز  وا  تبیـصم  رد 

ياهلد هک  ازج  زور  رد  دشاب ، نیگهودنا  وا  هیزعت  رد  هک  ره  و  دـشاب ، نشور  وا  مشچ  دوش  انیبان  اههدـید  هک  تمایق  زور  رد  درابب ، هدـید 
دشاب تباث  طارـص  رب  وا  مدق  دنک ، ترایز  ار  وا  مولظم  ماما  نآ  رّهطم  هضور  رد  هک  ره  و  دشاب ، مّرخ  داش و  وا  لد  ددرگ  نیگمغ  قیالخ 

نیرتهب وا  و  تسا ، نم  دنمتسم  لد  سینا  دنبلد و  دنزرف  وا  سپ  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  اّما  و  دشاب . نازرل  طارص  رب  اهمدق  هک  يزور  رد 
و تسا ، نایملاع  دنوادخ  تّجح  ناگدنامرد و  سردایرف  ناگراچیب و  هانپ  وا  دوخ ، ردارب  ردـپ و  زا  دـعب  تسا  ناناملـسم  ماما  نامدرم و 

ءالج تسا . نم  تعاطا  وا  تعاطا  تسا و  نم  رما  وا  رما  تسا ، تّما  نیا  يزوریف  يراگتسر و  باب  تسا و  تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  وا 
دـصق تّما  نیا  ناتخبدب  هک  اریز  متـسیرگ ، وا  یگدـنامرد  یـسکیب و  یبیرغ و  رب  مدـید ، ار  دوخ  مشچ  رون  نآ  نوچ   243 ص : نویعلا ،

وا ّقح  رد  ارم  ّتیـصو  چـیه  و  دـنهدن ، ناما  ار  وا  و  دروآ ، نم  مّرکم  هضور  مرتحم و  مرح  هب  هانپ  دـیآ و  هنیدـم  هب  وا  و  دـننک ، وا  نتـشک 
دوخ هنیـس  رب  ار  وا  رـس  مریگرب و  رد  ار  وا  باوخ  رد  نم  سپ  دـنریگ ، گنت  وا  رب  ار  راـک  و  دـنیامنن ، نم  مرح  زا  مرـش  و  دـنرادن ، یعرم 

و درک ، دنهاوخ  دیهـش  ار  وت  تّما  نیا  ناراکافج  هک  مهد  تراشب  ار  وا  و  دـیامن ، تلحر  نم  ترجه  راد  زا  هک  میامن  رما  ار  وا  مراذـگ و 
نیمز هب  دـیامن و  تقرافم  نم  رّهطم  دـقرم  زا  ناـیرب  لد  ناـیرگ و  مشچ  اـب  نم  هشوگرگج  نآ  سپ  دیـسر . یهاوخ  تداهـش  تداعـس  هب 

ناناملسم زا  یهورگ  و  دنشکب ، وا  يور  رب  غیت  نم  تّما  زا  تخبدب  رازه  نیدنچ  دروآ ، ور  ابع  لآ  نادیهـش  لتقم  انع و  تنحم و  البرک و 
زا نم  هدید  رون  نآ  نوچ  دننک . ناراب  ریت  دنریگ  نایم  رد  ار  وا  هورگ  نآ  تمایق ، زور  رد  دنشاب  تّما  نادیهـش  نیرتهب  دننک و  يرای  ار  وا 

هیلع و هّللا  یّلص  ملاع  دّیـس  ترـضح  دنربب . رـس  دنفـسوگ  قیرط  هب  ار  وا  دنراذگ و  شکرابم  يولگ  رب  غیت  ناهایـسور  نآ  دتفا ، رد  بسا 
دنلب يراز  هحون و  يادص  دمآرب ، نارضاح  زا  شورخ  تسیرگب ، راز  راز  دیـشکرب ، دردرپ  هنیـس  زا  مرگ  یهآ  دومرف و  ار  نیا  مّلـس  هلآ و 
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نیا زا  هچنآ  زا  منکیم  تیاکش  وت  هب  ایادخ  راب  هک : درک  نامسآ  يوسب  ور  تساخرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  هاگنآ  دش ،
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » دومرف تعجارم  هرهاط  هرجح  هب  و  دسریم ، نم  تیب  لها  هب  راکمتس  هورگ 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  يزور  دومرف : ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور 
يارب میرگیم  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  تسیچ  وت  هیرگ  ببس  متفگ : تسیرگ ، ام  يوس  هب  درک  رظن  هاگان  میدوب ، هتسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

و دز ، دنهاوخ  وت  رس  رب  هک  یتبرـض  يارب  میرگیم  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  تسیچ  نآ  متفگ : نم ، زا  دعب  درک  دنهاوخ  وت  هب  تبـسن  هچنآ 
. نیـسح نتـشک  زا  و  درک ، دنهاوخ  دیهـش  رهز  هب  ار  وا  دز و  دنهاوخ  نسح  نار  رب  هک  ینعط  و  دز ، دنهاوخ  همطاف  يور  رب  هک  ياهچناپط 
زا رگم  ام  راگدرورپ  ار  ام  تسا  هدـیرفاین  هّللا  لوسر  ای  متفگ : نم  سپ  دـندش ، نایرگ  همه  دندینـش  ار  اهربخ  نیا  تلاسر  تیب  لها  نوچ 

رگم ار  وت  درادیمن  تسود  هک  نم  يوسب  تسا  هدرک  دهع  ادخ  هک  یلع  ای  شاب   244 ص : نویعلا ، ءالج  داش  دومرف : ترضح  الب ، يارب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  بوشآ  رهش  نبا  «. 1  » یقفانم رگم  ار  وت  درادیمن  نمشد  و  ینمؤم ،
وت منکیم  ّتیصو  نم ، ناتسوب  لگ  ود  ردپ  يا  داب  وت  رب  ادخ  مالس  تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  تافو  تقو  رد  مّلـس  و 

یّلص تلاسر  ترـضح  نوچ  دوش . بارخ  وت  نکر  ود  هک  دشاب  دوز  يرادب ، مرتحم  ار  نیـسح - نسح و  ینعی  ارم - غاب  هناحیر  ود  هک  ار 
اهیلع همطاـف  ترـضح  نوچ  دـش ، بارخ  هک  دوب  نم  نکر  کـی  نیا  دوـمرف : نینمؤـملا  ریما  باـنج  تفر ، اـیند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ترضح هک  یضرم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  هشیاع و  زا  اضیا  «. 2  » دوب مّود  نکر  نیا  هک : دومرف  دومن  تلحر  ایند  زا  مالّـسلا 
هّللا یّلـص  تلاسر  ترـضح  راتفر  دننام  وا  راتفر  دش ، ادیپ  همطاف  نوچ  دیبلط ، ار  همطاف  تفر  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

و دش ، نایرگ  هک  تفگ  وا  هب  يزار  دـیناشن و  دوخ  يولهپ  رد  ار  وا  سپ  نم ، کیدزن  ایب  نم  رتخد  يا  هک : دومرف  دوب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ره رد  لـیئربج  تفگ : نم  هب  لّوا  رد  دومرف : دندیـسرپ ، وا  زا  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب  نوچ  دـش . نادـنخ  هک  تفگ  وا  هب  رگید  يزار 

نادـنزرف موریم و  ایند  زا  لاس  نیا  رد  هک  منادیم  درک ، ضرع  هبترم  ود  لاس  نیا  رد  درکیم و  ضرع  نم  هب  هبترم  کی  ار  نآرق  یلاـس 
قحلم نم  هب  هک  دوب  یهاوخ  یسک  لّوا  هک : دومرف  سپ  مدش ؛ نایرگ  ببـس  نیا  هب  نم  دش ، دنهاوخ  هدیـسر  متـس  مولظم و  نم  زا  دعب  وت 

هب سپ  یشاب ، نایملاع  نانز  هدّیس  هک  یتسین  یضار  ایآ  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  مدش . نادنخ  ببـس  نیا  هب  نم ، تیب  لها  زا  يوشیم 
ترضح دومرف ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیس  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 3  » مدش نادنخ  ببس  نیا 

مه رد  شتّزع  ناکرا  و  فیحن ، فیعض و  شکرابم  مسج  و  تسبیم ، رس  رب  ملا  درد و  هباصع  دوب ، نوزحم  نیگمغ و  هتسویپ  ءاسن  هدّیس 
ءالج تعاس  هب  تعاس  دوبیم ، هتخورفا  رگج  هتخوس و  لد  اـب  و  دوب ، يراـج  شنیبقح  كراـبم  ياههدـید  زا  بآ  هتـسویپ  دوب ، هتـسکش 

تعاس هب  تعاس  ار  امش  هک  امش  ردپ  تساجک  تفگیم : مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اب  دشیم ، يراط  وا  رب  شغ   245 ص : نویعلا ،
؟ دـیور هار  نیمز  يور  رب  امـش  هک  تشاذـگیمن  امـش و  هب  تبـسن  دوب  رتناـبرهم  قلخ  همه  زا  هک  امـش  ردـپ  تساـجک  تفرگیم ؟ رب  رد 

رگید دـیآرد ، نم  نازحـالا  تیب  رد  دـیاشگب و  ار  رد  نـیا  هـک  دـید  میهاوـخن  زگره  رگید  دیـشاب ، وا  شود  رب  هـک  تساوـخیم  هتـسویپ 
یلاله و سیق  نب  میلـس  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  «. 1  » درکیم نینچ  امـش  اب  هتـسویپ  هکناـنچ  درادرب  دوخ  شود  هب  ار  امـش  هک  دـید  میهاوخن 
، دـیماجنا دادتـشا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ضرم  نوچ  دـنتفگ : ساـّبع  ناملـس و  هک : دـناهدرک  تیاور  نارگید 

باحصا هک  تسنادیم  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنتشگ ، رضاح  ترـضح  نآ  نیلاب  رب  راصنا  رجاهم و  زا  یعمج 
امش يارب  زا  ياهمان  ات  دیزاس  رضاح  نم  دزن  ياهفیحص  ملق و  تاود و  هورگ ! يا  دومرف : دومن ، دنهاوخن  مالّسلا  هیلع  یلع  تعیب  هب  افو  وا 
ریما تفالخ  هک  تساوخیم  ملاع  دّیس  ترـضح  هک  تسنادیم  باّطخلا  نب  رمع  نوچ  نم . تافو  زا  دعب  دیوشن  هارمگ  زگره  هک  مسیونب 

نایذـه هدرک و  هبلغ  وا  رب  يراـمیب  درم  نیا  تفگ : تـشادرب  قاـفن  يور  زا  هدرپ  تحاـقو  تـسد  هـب  دـسیونب ، ار  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا 
هب ار  ام  هک  دندش  نوعلم  نآ  عبات  باحـصا  نیقفانم  زا  یعمج  سپ  میرادن ، وا  باتک  هب  جایتحا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  باتک  دیوگیم ،

تسا و بجاو  همه  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تعاطا  دـنتفگ : باحـصا  زا  یعمج  و  تسین ، جایتحا  ادـخ  لوسر  باتک 
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ملاع دّیس  ترضح  نوچ  دندرک . دنلب  اهزاوآ  دش و  عازن  هباحـص  نایم  رد  تسین ، اور  یلاح  نینچ  رد  بانج  نآ  فیرـش  رطاخ  ندیناجنر 
زا دعب  دنداهن ، ملظ  مسق  نیا  يانب  وا  تایح  رد  هاگره  هک  تسناد  دیدرگ ، نیگمغ  تفای  عالّطا  ارجام  نیا  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دوخ راـگدرورپ  اـب  ارم  و  دـیزاسم ، ّملأـتم  ارم  نیا  زا  شیب  دـیورب و  نم  شیپ  زا  یّنع ، اوموق  دومرف : درک ، دـنهاوخ  هچ  وا  تیب  لـها  اـب  وا 
دنناد دوخ  ماما  ار  وا  دهد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  نایذه  تبسن  هک  یـسک  تخبدب ، هورگ  نآ  رب  ادخ  تنعل  دیراذگ .
لوسر نیرفن  و  « 1  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْـطنَی  اـم  َو   246 ص : نویعلا ، ءالج  هک : دـیامرفیم  یلاعت  هناحبـس و  قح  هکنآ  اب 

ار وا  دناجنرب ، دوخ  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تانیاک  دّیـس  لاح  نینچ  رد  هک  ار  ینیدیب  مرـشیب  نینچ  هک  داب  موق  نآ  رب  ادـخ 
ْمَُهل َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک  دـیامرفیم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  دـنناد و  ادـخ  لوسر  هفیلخ 

و هدرک ، تنعل  یبـقع  اـیند و  رد  ار  ناـشیا  یلاـعت  قح  دـنناسریم ، لوسر  ادـخ و  هب  رازآ  ّتیذا و  هک  یهورگ  نآ  ینعی : « 2  » ًانیِهُم ًاباذَع 
لاصو ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  ترـضح  رّهطم  حور  نوچ  هتخاس . اّیهم  ناشیا  تهج  زا  میحج  لاکن  میلا و  باذع 

زیهجت و هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع  دّیس  ّتیـصو  ياضتقم  هب  نیما  لیئربج  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن ، لاحترا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نامز  رد  هک  باحصا  ناقفانم  زا  یعمج  رکب و  وبا  رمع و  دندومن ، لاغتشا  بانج  نآ  لیـسغت  نیفکت و 

تفالخ زا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  تافو  زا  دعب  هک  دندوب  هدرک  تعیب  رگیدکی  اب 
رما رد  دنتفر و  هدعاس  ینب  هفیقـس  هب  هتـشاذگ  نایم  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هزانج  هتـسناد  تمینغ  تصرف  دنیامن ، عنم 
نآ و  تفای ، رارق  رکب  وبا  رب  يرهاظ  تفالخ  رما  راصنا ، رجاهم و  زا  رامشیب  هلداجم  رایـسب و  هعزانم  زا  دعب  دندرک ، زاغآ  نخـس  تفالخ 
یلع تعیب  راتخم و  دمحا  ّتیصو  راصنا  نیرجاهم و  رثکا  و  درک ، لوبق  ار  تفالخ  هدرک  رایتخا  یهلا  میلا  باذع  هب  تقبس  هایسور  نوعلم 

یئافویب دـش ، غراف  ءایبنا  رورـس  نفد  زا  ایـصوا  دّیـس  نوچ  دـندرک . تعیب  نوعلم  نآ  اب  دـندرکن و  مرـش  ادـخ  زا  هتـشادن ، روظنم  ار  راّرک 
دوخ اب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـمآ ، رد  بش  نوچ  دـیدرگ ، نیگمغ  دومن  هدـهاشم  ار  ناشیا  قاـفن  رفک و  باحـصا 

رب مخ  ریدغ  رد  ار  ادخ  لوسر  ّتیـصو  و  دیناسرتب ، یهلا  تبوقع  زا  ار  ناشیا  دـمآ و  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  کی  کی  هناخ  هب  هتـشادرب 
زا دش  علاط  حبص  نوچ  دندرکن . تباجا  رفن  راهچ  تسیب و  زج  هب  مرشیب  هورگ  نآ  زا  و  دیبلط ، يرای  ترصن و  ناشیا  زا  و  دناوخ ، ناشیا 

بلط دومرفیم و  توعد  تعیب  هب  ار  ناشیا  بانج  نآ  بش  هس  ات  سک ، راهچ  زا  ریغ  هب  دـندوب  هدـنامن  تعیب  رب  سک  راـهچ  تسیب و  نآ 
ریرس ناطلـس  نآ  نوچ  دندومنن . تباجا  سک - هس   247 ص : نویعلا ، ءالج  یتیاور  هب  و  سک - راهچ  زج  هب  و  دومنیم ، ناـشیا  زا  يراـی 

درک مامت  ناشیا  رب  یفاش  ياهتّجح  باحصا  عمجم  رد  و  دمآ ، رد  دجـسم  هب  دومرف  هدهاشم  هورگ  نآ  زا  ار  تواقـش  رفک و  نآ  تفالخ ،
رجاهم زا  و  تخاس ، تّجح  ناشیا  رب  دوب  هدومرف  وا  نأش  رد  ءایبنا  دّیس  هچنآ  دناوخ ، ناشیا  رب  دوب  هدروآ  وا  نأش  رد  لیئربج  هک  یتایآ  و 

زا نامدرم  هک  دیسر  کیدزن  هب  نوچ  دنداد . تداهش  وا  راتفگ  یتسار  هب  یگلمج  دومن ، بلط  شیوخ  لاقم  تقیقح  رب  تداهـش  راصنا  و 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تخاس ، قّرفتم  ار  مدرم  ّتیعمج  دیـسرتب و  رمع  دندرگزاب ، قح  هب  هدیدرگ  نامیـشپ  نوعلم  نآ  تعیب 

هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رما  هب  دیدرگ ، سویأم  موق  نآ  تیاده  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دومرف . تعجارم  هرهاط  هرجح  هب 
ّصاوخ زا  رفن  راهچ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ریغ  هب  راصنا  رجاهم و  عیمج  هک  دـید  رمع  نوچ  دومن . لاغتـشا  نآرق  عمج 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ترضح  ارچ  تفگ : رکب  وبا  هب  دندرک ، تعیب  نوعلم  نآ  اب  دنتخورف و  ایند  هب  نید  ترضح ، نآ  باحـصا 

ملعا و ادـخ و  لوسر  ّقح  هب  هفیلخ  وا  هک  اریز  دـباین ؛ رارق  وت  رب  تفالخ  دـیامنن ، تعیب  وت  اـب  رگا  هک  هّللا  و  یناوخیمن ، دوخ  تعیب  هب  ار 
دوخ تعیب  هب  ار  وا  داتسرف و  بانج  نآ  يوسب  رکب  وبا  سپ  تسا . رایسب  عوجر  وا  هب  ار  نامدرم  تسا ، تّما  نیا  ياضقا  لضفا و  عجـشا و 

تایآ ات  مزادنین  شود  رب  كرابم  يادر  میاین و  نوریب  هناخ  زا  هک  ماهدروخ  دنگوس  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ءایلوا  دّیـس  ترـضح  دناوخ ،
، دمآ دجسم  هب  هدرک  رهم  ار  نآ  رـس  تشاذگ و  هسیک  رد  هدرک  عمج  ار  نآرق  قطان ، هّللا  مالک  نآ  زور  دنچ  زا  دعب  میامن . عمج  ار  نآرق 

نآ رما  هب  مدیدرگ ، غراف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تانیاک  دّیـس  نفد  زا  نوچ  نامدرم  هورگ  يا  دومرف : ادن  راصنا  رجاهم و  عمجم  رد 
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ترضح هک  هدشن  لزان  نامسآ  زا  هیآ  چیه  و  مدرک ، عمج  ار  یناقرف  روس  ینآرق و  تایآ  عیمج  و  مدش ، لوغـشم  نآرق  عمج  هب  ترـضح 
زا هک  دوب  هیآ  دنچ  نآرق  نآ  رد  نوچ  دشاب . هدومنن  میلعت  نم  هب  ار  نآ  لیوأت  دشاب و  هدناوخن  نم  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

مالّـسلا هیلع  ءایـصوا  دیـس  درکن . لوبق  ار  نآ  رمع  دوب ، حیرـص  وا  نادـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  موق و  نآ  ناـقفانم  قاـفن  رفک و 
لآ مئاق  ترضح  ات  دید  دیهاوخن  رگید  ار  نآرق  نیا  دومرف : دومن  تعجارم  هرهاط   248 ص : نویعلا ، ءالج  هرجح  هب  دیدرگ و  كانمشخ 

ترضح ار ، ادخ  لوسر  هفیلخ  نک  تباجا  هک  داتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  رگید  راب  رکب  وبا  سپ  دیامن . روهظ  مالّسلا  هیلع  دّمحم 
هک دننادیم  یصاقا  ینادا و  زا  راصنا  رجاهم و  عیمج  یتسب ، ارتفا  ادخ  لوسر  رب  دوز  شوخ  نوعلم ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

، یلع دیوگیم  تسار  تفگ : رکب  وبا  دندیناسر ، ناشیا  هب  ار  ماغیپ  نیا  نوچ  دنتـشاذگن . ياهفیلخ  امـش  نایم  رد  نم  زج  هب  لوسر  ادخ و 
داتسرف هراب  رگید  نیشنب . تفگ : وا  هب  دوخ  تحلـصم  يارب  رکب  وبا  تسجرب ، دش  مشخ  رد  رمع  سپ  تسا . هدرکن  هفیلخ  ارم  ادخ  لوسر 

شومارف رگم  تسا ، کـیدزن  زونه  ادـخ  لوسر  هب  امـش  دـهع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیامنیم ، بلط  ار  وت  رکب  وبا  نینمؤملا  ریما  هک :
رما ار  امش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدینادرگ ، صوصخم  یماس  مسا  نیا  هب  ارم  دناوخ ، نینمؤملا  ریما  ارم  ادخ  هک  دیدرک 
ریما تسا  یلع  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دیدینـشن  رگم  دـینک ، مالـس  نم  رب  یمارگ  بقل  نیا  هب  هـک  دوـمرف 
طارص رب  ار  وا  تمایق  زور  رد  الع  ّلج و  نایملاع  دنوادخ  دجم ، تمارک و  بحاص  دمح و  ءاول  لماح  ناناملسم و  رتهم  دّیس و  نانمؤم و 

، دیسر ناشیا  هب  ماغیپ  نیا  نوچ  دزادنا . شتآ  رد  يراوخ  هب  ار  دوخ  نانمشد  و  دزاس ، تشهب  لخاد  دزاونب و  ار  دوخ  ناتـسود  هک  دناشنب 
وبا زاب  مروایب . وت  يارب  ار  وا  رس  مورب و  نم  ات  راذگب  دوشیمن ، میقتـسم  ام  رما  مشکن ، ات  ار  وا  هک  منادیم  نم  تفگ : تسجرب و  رمع  زاب 

لوغشم نم  دومرف : دومنن و  تباجا  ترضح  زاب  دبلطیم ، ار  وت  رکب  وبا  ایب  هک  داتسرفزاب  نیشنب ، هک  داد  دنگوس  ار  وا  تحلصم  يارب  رکب 
یصخش دیامنیمن ، لوبق  ار  ناشیا  تعیب  رایتخا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنتسناد  هایسور  نوعلم  ود  نآ  نوچ  ملوسر . ترـضح  ياهتّیـصو 

اب دوب ، روهـشم  ناشیا  نایم  رد  دوخ  یتشرد  هب  ور و  یتشز  هب  و  دوب ، نوعلم  نآ  لیدـع  تواقـش  رد  دوب ، رمع  هدرک  دازآ  هک  ار  مان  ذـفنق 
: دـنتفگ دنداتـسرف و  تراهط  تمـصع و  هرجح  تلاسر و  تیب  لها  هناخ  رد  هب  موق  نآ  ناتخبدـب  زا  رگید  یعمج  دـیلپ و  دـیلو  نب  دـلاخ 
هب نوچ   249 ص : نویعلا ، ءالج  میریگب . تعیب  وا  زا  اـت  دـیروآ  دجـسم  هب  هدروآ  نوریب  هناـخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

، دنیآرد هناخ  نآ  هب  تصخریب  هک  دـندرکن  تأرج  دندیـسر ، تلاسر  تیب  لها  هناخ  تلالج  تعفر و  میرح  تداعـس و  تّزع و  تحاس 
يو رب  هک  دهدیمن  تصخر  ار  ام  دـنتفگ : دنتـشگزاب و  نوعلم  نآ  يوسب  دومرفن . تزاجا  ار  ناشیا  بانج  نآ  دـندرک ، بلط  لوخد  نذا 

ناشیا رب  گناب  رمع  سپ  میوش . لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هناخ  رد  تصخریب  هک  تسین  نآ  تأرج  ار  ام  میوش ، لخاد 
، دوب ناشیا  اب  رمع  هبترم  نیا  رد  و  دیروآ . نوریب  هناخ  زا  ار  ترـضح  نآ  دشاب  هک  عون  ره  هب  تسین ، يراک  وا  تزاجا  هب  ار  امـش  هک : دز 

دایرف دز و  رد  رب  سجن  ياپ  رمع  دندرب . دح  زا  ار  یئایحیب  دندرک و  دنلب  تلاسر  تیب  لها  هناخ  رد  رد  دایرف  دندرک و  زاغآ  یمرشیب  و 
ترـضح هکنآ  ات  دـشیمن ، ناشیا  ضّرعتم  دومنیم و  ربص  ادـخ  رما  هب  تعاجـش  هشیب  ریـش  نآ  اشگب ، ار  رد  بلاط  وبا  رـسپ  يا  هک : درک 

هب دوب  هدیدرگ  فیحن  رایسب  شفیرش  مسج  دوب و  هتسب  رس  رب  هباصع  ملا  درد و  زا  دمآ ، رد  بقع  هب  هدیدرگ  باتیب  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
، يراذگیمن دوخ  تبیـصم  هب  ار  ام  یهاوخیم ، ام  زا  هچ  رمع  يا  دومرف : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تبیـصم  ببس 

ادخ زا  رمع  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  منازوسیم ، ار  امـش  مزادـنایم و  امـش  هناخ  رد  شتآ  ّالا  اشگب و  ار  رد  تفگ : رمع 
مرتحم مرح  نیا  زا  تسا ، تلالج  تّزع و  مارحلا  تیب  تلاسر و  تیب  لها  هناخ  نیا  یئآرد ، تصخریب  ام  هناخ  هب  یهاوخیم  یسرتیمن 

، دیبلط مزیه  درکن و  اورپ  چیه  نانخس  نآ  زا  ادخ ، لوسر  ادخ و  نمشد  نآ  ایحیب و  نوعلم  نآ  سپ  رادم . اور  متس  روج و  نیا  راد ، مرش 
نوعلم نآ  دـش  عنام  هّللا ، لوسر  ای  هاتبأ  ای  هک : دروآرب  دایرف  ءاسّنلا  ةدّیـس  ترـضح  دوشگ ، ار  رد  تخوس و  ار  تلاسر  تیب  لها  هناخ  رد 

نآ زاب  دروآرب ، دایرف  زاب  همولظم  نآ  دز ، همطاف  يولهپ  هب  ار  ریـشمش  فالغ  رـس  دـشن و  عنتمم  نیعل  ءایحیب  نآ  زاب  ندـش . لـخاد  زا  ار 
هیلع نینمؤملا  ریما  سپ  نیبب . ار  دوخ  تیب  لها  لاـح  هاـتبأ ! اـی  درکیم : داـیرف  همطاـف  دز ، شکراـبم  تسد  رب  درک و  دـنلب  هناـیزات  نوعلم 
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دروآ رطاـخ  هب  سپ  دـناسر  لـتق  هب  ار  وا  تساوـخ  درک ، حورجم  ار  شندرگ  ینیب و  دز ، نـیمز  رب  درک و  دـنلب  ار  رمع  تساـخرب  مالّـسلا 
ناراکافج هک  دـشاب  دوز  یلع  ای  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هک   250 ص : نویعلا ، ءالج  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ّتیـصو 

و دنراذگب ، ایقـشا  زا  یعمج  نایم  رد  اهنت  سکیب و  ار  وت  دننکن ، افو  نم  دهع  هب  دننکـشب و  ار  وت  تعیب  دنیامن و  رکم  ردـغ و  وت  اب  تّما 
تّما دنتخادرپ ، يرماس  هلاسوگ  تدابع  هب  دنتـشاذگب و  ار  نوراه  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  موق  هچنانچ  یـسوم ؛ زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت 

وت تّما  نوچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دنیامن . تعیب  رکب  وبا  تّما  نیا  يرماس  هلاسوگ  هب  دنراذگب و  اهنت  ار  وت  زین  نم 
ناشیا زا  تسد  نک و  ربص  ّالا  و  نک ، داهج  ناشیا  اب  یبایب  روای  رگا  دومرف : ترـضح  میامن ؟ هلماعم  هچ  ناشیا  اـب  نم  دـننک ، نینچ  نم  اـب 

یلع سپ  دزیرب . وت  ریـشمش  زا  نوخ  یئآ و  نم  دزن  هب  ات  نک  داهج  یبایب  يروای  نوچ  راذـگ ، دوخ  راگدرورپ  اب  ار  ناشیا  هلماعم  رادرب و 
كاّهص دنزرف  يا  دومرف : تشادرب و  نوعلم  نآ  زا  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ّتیـصو  ياضتقم  هب  مالّـسلا  هیلع 

یّلص تلاسر  ترضح  ّتیـصو  رگا  هک  يربمغیپ ، هب  ار  دّمحم  تسا  هتـشاد  یمارگ  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  منکیم  دای  دنگوس  هّیـشبح !
دجسم هب  سک  رمع  سپ  دش . یناوتیمن  نم  هناخ  لخاد  نم  تصخریب  هک  یتسنادیم  هنیآره  دومنیمن ، عنم  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ترضح نآ  هناخ  هب  هکنآ  ات  دندمآیم  نوعلم  نآ  يرای  هب  ناقفانم  نآ  زا  جوف  جوف  درک . بلط  يرای  ناقفانم  ریاس  رکب و  وبا  زا  داتسرف و 

وا هک  تساوخ  درک  هلمح  وا  رب  ترضح  سپ  درک ، هلمح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  دیـشک و  ریـشمش  دیلو  نب  دلاخ  دنتخیر ،
. تشادرب نوعلم  نآ  زا  تسد  ات  دنداد  مسق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ّقح  هب  ار  ترـضح  نارگید  دـناسر ، لتق  هب  ار 

سپ دوش ، اپرب  میظع  هنتف  هک  دش  کیدزن  دنتساخرب ، مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  يرای  هب  یملـسا  هدیرب  راّمع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و 
نآ سپ  منک . داهج  ناشیا  اب  تقو  نیا  رد  هک  تسا  هدرکن  رومأم  ارم  ادـخ  دـیراذگب ، ناشیا  اب  ارم  دومرف : درک و  عنم  ار  ناـشیا  ترـضح 
عنام مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندیسر  هناخ  رد  هب  نوچ  دندیشک ، دجسم  يوسب  دنتخادنا و  ترـضح  نآ  ندرگ  رد  ینامـسیر  نارفاک 
هیلع یلع  زا  تسد  ترـضح  نآ  زاب  درک ، مرو  تسکـش و  هک  دز  همطاف  يوزاـب  هب  ياهناـیزات  رمع - رگید  تیاور  هب  و  ذـفنق - سپ  دـش ،

، دنتسکش ار  ترضح  نآ  يولهپ  اههدند و  دندرشف و  ترـضح  نآ  مکـش  رب  ار   251 ص : نویعلا ، ءالج  رد  هکنآ  ات  تشادیمنرب  مالّـسلا 
نآ رب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دش و  طقـس  تعاس  نآ  رد  دندرک ، دیهـش  دوب  هدرک  مان  نسحم  ار  وا  ربمغیپ  هک  تشاد  مکـش  رد  هک  يدنزرف 
یلع سپ  درک ، دیهـش  ار  وا  دـنزرف  دز و  ترـضح  نآ  كرابم  مکـش  رب  رد  رمع  اب  هبعـش  نب  ةریغم  رگید : یتیاور  هب  تفر . ایند  زا  تبرض 
راّمع دادقم و  رذ و  یبأ  ناملس و  دندرکیمن . يرای  ار  وا  کیچیه  دنتفریم و  وا  یپ  زا  ناراکافج  نآ  دندیشک ، دجسم  هب  ار  مالّسلا  هیلع 

دوخ ياههنیس  ياههنیک  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  اب  دیدرک  تنایخ  دوز  هچ  دنتفگیم : دندرکیم و  دایرف  هدیرب  و 
وت دننادیم و  ار  وت  بسن  لصا و  شیرق  همه  رمع  يا  تفگ : هدیرب  سپ  دیدیشک . وا  تیب  لها  زا  ار  ترضح  نآ  ماقتنا  دیدرک و  رهاظ  ار 

حورجم ار  ترضح  نآ  رتخد  و  يوشیم ، لخاد  تلاسر  تیب  لها  هناخ  هب  لاح  نیا  اب  ياهدیـسر ، مه  هب  انز  نیدنچ  زا  هک  دنـسانشیم  ار 
وا زا  تسد  تفگ : داتفا  ترضح  نآ  رب  رکب  وبا  رظن  نوچ  یشکیم ؟ دجسم  هب  یئاوسر  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  ّیـصو  ردارب و  و  ینکیم ،
اب ربمغیپ  رما  هب  زورید  ياهدرک ؟ فّرـصت  تفالخ  رد  وت  ثاریم  تلیـضف و  مادک  هب  قح و  مادک  هب  رکب  وبا  يا  دومرف : ترـضح  دیرادرب ،

يالاب دیـشک و  فالغ  زا  ریـشمش  رمع  سپ  نانمؤم . تراما  هب  يدرک  مالـس  نم  رب  ترـضح  نآ  رما  هب  و  مخ ، ریدغ  رد  يدرک  تعیب  نم 
وت ینکن  تعیب  رگا  تفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  دومرف : نک ، تعیب  راذگب و  ار  نانخس  نیا  تفگ : داتسیا و  ترضح  نآ  رس 
ادخ هب  یناسر ؟ لتق  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ردارب  هک  یناوتیم  وت  دومرف : ترـضح  دیناسر ، مهاوخ  لتق  هب  ار 

تساخرب و هدـیرب  سپ  تسا . رتفیعـض  یک  هک  دـشیم  مولعم  وت  رب  دوبیمن ، ادـخ  ربمغیپ  ّتیـصو  ادـخ و  رما  تعاطا  رگا  هک  دـنگوس 
تراـما و هب  یلع  رب  مینک  مالـس  میورب و  هک  ار  اـهام  امـش و  درک  رما  ادـخ  لوـسر  هـک  دـیدوبن  امـش  اـیآ  رکب  وـبا  يا  رمع و  يا  تـفگ :
، تسا نینچ  لوسر  ادـخ و  رما  یلب  دومرف : یئوگیم ؟ ادـخ  بناج  زا  ار  نیا  هک : دیدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  امـش  سپ  نانمؤم ، یهاـشداپ 

هدیرب تسا ؟ راکهچ  اهراک  نیا  هب  ار  وت  هدیرب  يا  تفگ : رمع  نینمؤملا ؟ ریما  ای  کیلع  مالّسلا  میتفگ : میدرک و  مالـس  وا  رب  میتفر و  سپ 
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یّلص لوسر  ترضح  هفیلخ  و  دیشاب ، ریما  نآ  رد  اهامـش  هک   252 ص : نویعلا ، ءالج  يرهـش  رد  منامیمن  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
وبا يا  تفگ : تساخرب و  ناملس  سپ  دندرک . نوریب  دجسم  زا  دندز و  ار  هدیرب  هک  تفگ  رمع  سپ  دشاب ، لوزعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

تلاهج و هب  تمایق  زور  ات  ار  تّما  عیمج  راذگب و  شلها  هب  ار  تفالخ  ّقح  وش ، رود  یتسین  نآ  قیال  هک  یـسلجم  زا  سرتب و  ادخ  زا  رکب 
متسنادیم رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ناملس  تسا ؟ راکهچ  اهراک  نیا  هب  ار  وت  ناملـس  يا  هک : دز  گناب  وا  رب  رمع  راذگم . تلالض 

لوسر ّیصو  اب  امش  ات  مدرکیم  داهج  ادخ  هار  رد  هنادرم  مدیشکیم و  ریـشمش  هنیآره  درک  مناوتیم  نید  نیا  يرای  دوخ  ریـشمش  هب  هک 
رد هب  نید  زا  دیدمآ و  رد  نید  هب  دیدرک ، هچ  هک  دـینادن  دـیدرکن و  دـیدرک و  تفگ : درک و  مدرم  يوس  هب  ور  سپ  دـینکن ، نینچ  ادـخ 
هب دش و  دنهاوخ  ّطلسم  امـش  رب  ناراکمتـس  نیا  زا  دعب  هک  دینادب  اخر ، تمعن و  زا  يدیماان  الب و  هب  ار  امـش  مهدیم  تراشب  سپ  دیتفر ،
زین راّـمع  دادـقم و  رذ و  وـبا  سپ  درک . دـنهاوخ  لدـب  ار  وا  ماـکحا  ادـخ و  باـتک  درک و  دـنهاوخ  كولـس  امـش  ناـیم  رد  مـلظ  روـج و 

هچ هـک : دـنتفگ  مالّـسلا و  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  باـنج  هـب  دـندرک  ور  سپ  دـندرک ، ماـمت  ءایقــشا  نآ  رب  اـهتّجح  کـی  ره  و  دنتــساخرب ،
امش دنک  تمحر  ادخ  هک : دومرف  ترضح  میوش ، هتشک  ات  مینکیم  داهج  ناشیا  اب  میشکیم و  ریشمش  یهدیم  تصخر  رگا  یئامرفیم ؟

هتسشن ربنم  يالاب  رب  رکب  وبا  و  دیروآ ، دای  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ّتیـصو  دیرادرب و  ایقـشا  نیا  زا  تسد  ار ،
، تسا هبراحم  ماقم  رد  وت  اب  دـنکیمن و  تعیب  وت  اب  ربنم  ریز  رد  یلع  ربنم و  يـالاب  رب  ياهتـسشن  هچ  تفگ : رمع  تفگیمن ، نخـس  دوب و 

هداتسیا دوخ  راوگرزب  ردپ  رـس  يالاب  رب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تقو  نآ  رد  منزب . ار  شندرگ  ات  هدب  تصخر 
دندروآرب دایرف  دندرک و  دوخ  راوگرزب  ّدج  ربق  هب  ور  و  دندمآ ، شورخ  هب  دنتسیرگ و  دندینـش  نوعلم  نآ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  دندوب ،

دوخ هنیـس  هب  ار  ناـشیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  نیبـب ، رواـی  رـصانیب و  لاـح  نیا  هب  ار  اـم  هّللا ! لوسر  اـی  هاّدـج  اـی  هک :
رتلـیلذ و نآ  زا  و  دـنناسر ، لـتق  هب  ار  امـش  ردـپ  هک  دـنرادن  نآ  تردـق  ناـشیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هـب  دـینکم  هـیرگ  دوـمرف : دینابـسچ و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هجوز  هملس  ّما  تلاح  نآ  رد  سپ   253 ص : نویعلا ، ءالج  درک . دنناوت  هدارا  نیا  هک  دنارترادقمیب 
شوخ نیلسرملا ! دّیس  تّما  يایقشا  يا  رکب و  وبا  يا  هک : دندرک  دایرف  دندیود و  نوریب  اههرجح  زا  ترـضح  نآ  هّیبرم  نمیا  ّما  مّلـس و  و 

اب ار  ام  تفگ : و  دندرک ، رد  هب  دجـسم  زا  ار  ناشیا  هک  درک  رما  رمع  سپ  دیدرک . رهاظ  ترـضح  نآ  رب  ار  دوخ  ياهدسح  اههنیک و  دوز 
لیاضف بقانم و  درک ، راصنا  رجاهم و  يوس  هب  ور  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  تسا ؟ راکهچ  ناشیا  هتفگ  نانز و 

هدرک وا  تفالخ  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  یـصوصن  رب  تداهـش  ناشیا  زا  و  درمـش ، ناشیا  رب  کی  کی  ار  دوخ 
رگا یلع  ای  دنتفگ : ناتخبدب  نآ  درک ، مامت  ناشیا  رب  یهلا  تّجح  دروآ و  ناشیا  دای  هب  هدّدـعتم  نطاوم  زا  نآ  ریغ  ریدـغ و  زور  رد  دوب و 

نک و تعیب  یلع  ای  هک : تفگزاب  دندرگرب  رکب  وبا  تفالخ  زا  مدرم  هک  دیـسرت  رمع  سپ  میدرکیمن . تعیب  وا  اب  یتفگیم  ار  اهنیا  رتشیپ 
دیلو نب  دلاخ  سپ  يرادن ، تردق  هک  دنگوس  ادخ  هب  یئوگیم  غورد  كاّهص ! دنزرف  يا  هک : دومرف  ترضح  منزیم . ار  تندرگ  هن  رگا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  منزیم ، ار  تندرگ  ینکن  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هدیـشک و  فـالغ  زا  ریـشمش  تسجرب و 
دنک زارد  تعیب  هب  تسد  ترضح  هک  دندرک  یعس  دنچ  ره  داتفا ، شتسد  زا  ریشمش  تخادنا ، رود  هب  داد و  یتکرح  تفرگ  ار  وا  نابیرگ 

هربتعم ثیداحا  رد  «. 1  » دیناسر ترـضح  تسد  هب  درک و  زارد  ار  دوخ  سحن  تسد  رکب  وبا  دنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  سپ  درکن ،
درک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رّهطم  دقرم  يوسب  ور  دندروآرد ، دجسم  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک : تسا  هدش  دراو 

. دنـشکب ارم  هک  دش  کیدزن  و  دـندینادرگ ، فیعـض  ارم  موق  ردارب ! يا  ینعی : یننولتقی ، اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  ّنا  ّما  نب  ای  دومرف : و 
رهاظ یئادص  تسا و  ادخ  لوسر  تسد  هک  دنتخانش  همه  هک  دمآ  نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  ربق  زا  یتسد  سپ 

وبا يا  ینعی : الجر ، كاّوس  ّمث  ۀفطن  نم  ّمث  بارت  نم  کقلخ  يّذلاب  ترفکأ  رکب  ابأ  ای  تسا : ترـضح  نآ  يادص  هک  دنتخانـش  هک  دش 
دینادرگ يدرم  تسرد  ار  وت  سپ  هفطن ، زا  سپ  كاـخ ، زا  دـیرفآ   254 ص : نویعلا ، ءالج  ار  وت  هک  یئادـخ  نآ  هب  يدـش  رفاک  اـیآ  رکب 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  «. 1»
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تارجح تارّدخم  عیمج  اب  نیگمغ ، كانمشخ و  نالان و  حورجم و  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ءاسّنلا  ةدّیـس  ترـضح  دندروآ ، رد  دجـسم 
حیرـض کیدزن  هب  دـمآرد  دجـسم  هب  نوچ  دـندروآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دجـسم  هب  ور  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  مشاه  ینب 

دایرف دیشکرب و  دردرپ  لد  زا  دنچ  یهآ  تسیرگب و  دنلب  زاوآ  شورخ و  هب  دیسر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سّدقم 
هیلع و هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  مردپ  هک  یئادخ  نآ  ّقح  هب  دیرادب ، تسد  مّمع  رسپ  زا  راّدغ ! موق  يا  راکمتس و  هورگ  يا  هک : دروآرب 

ناشیرپ رـس  رب  ار  دوخ  ياهوسیگ  دیرادنرب ، ترـضح  نآ  زا  تسد  دـیراذگن و  ورف  ار  ملظ  نیا  رگا  هک  هداتـسرف  یتسار  هب  ار  مّلـس  هلآ و 
ّبر هاگرد  هب  منزب و  ّتیدحا  يایربک  نماد  رد  تسد  و  مزادنا ، رـس  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مردـپ  نهاریپ  منک و 

دردرپ هنیـس  زا  دـنچ  یهآ  و  مروآرد ، شوج  هب  ار  یهلا  بضغ  يایرد  و  مشکرب ، راکفا  لد  زا  رابشتآ  ياههلان  مروآرب و  دایرف  بابرالا 
و تسین ، رتیمارگ  نم  زا  ادخ  دزن  حلاص  هقان  هک  هّللا  و  مراذگن ، نیمز  يور  امـش  زا  سّفنتم  کی  منازوسب و  ار  نامز  نیمز و  هک  مشکرب 

ياهراوید هک  مدید  مدوب ، هداتـسیا  ترـضح  نآ  کیدزن  نم  هک : دیوگ  ناملـس  تسین . رتزیزع  نم  دنزرف  زا  نایملاع  دنوادخ  دزن  وا  هچب 
روـبع نآ  ریز  زا  یتـساوخ  یـسک  رگا  هک  يوـحن  هب  دـیدرگ  دـنلب  دـمآرد و  هزرل  هب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دجـسم 

ترضح نآ  کیدزن  هب  سپ  مدید ، هنیاعم  ار  یهلا  بضغ  راثآ  مدیزرل و  دوخ  رب  مدرک ، هدهاشم  ار  لاح  نآ  نوچ  نم  دومن . تسناوتیم 
لوسر هشوگرگج  يا  و  تمارک ، هلجح  يوناب  يا  و  تمایق ، نوتاوخ  يا  و  ارذع ، لوتب  يا  و  ءاسّنلا ، ةدّیس  يا  هک : مدومن  هثاغتسا  مدمآ و 
تمحر تردـپ  نوچ  دیتعافـش ، تمحر و  تیب  لـها  امـش  اـمن ، محر  دوخ  ردـپ  تّما  رب  اـشخبب و  موق  نیا  رب  نیطبـس ، رداـم  يا  و  نیلقث ،

ياهراوید و  دومرف ، تعجارم  هرهاط  هرجح  هب  دومن ، لوبق  ارم  سامتلا  بانج  نآ  دیوشم . ناشیا  رب  یهلا  باذـع  ثعاب  امـش  دوب ، نایملاع 
ترضح و  «. 1  » تفرگ ورف  ار  دجـسم  مامت  هک  دـیدرگ  دـنلب  يوحن  هب  درگ  و  تفرگ ، رارق  دوخ  ياج  رب   255 ص : نویعلا ، ءالج  دجسم 

: رگید یتیاور  هب  و  دندرمیم . همه  هنیآره  دوشگیم  ار  دوخ  رس  يوم  همطاف  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  تسد  دوب و  هتشاذگ  رـس  رب  ار  هانپ  تلاسر  ترـضح  نهاریپ  دمآ ، دجـسم  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ 

هک دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ میتی  ارم  نادـنزرف  یهاوخیم  تسا ، راکهچ  ام  اب  ار  وت  رکب  وبا  يا  هک : دز  دایرف  دوب ، هتفرگ  ار  مالّـسلا  امهیلع 
همه یهاوخیم  تفگ : رکب  وبا  هب  هورگ  نآ  زا  يدرم  سپ  مدرکیم . دنلب  ادص  ادخ  هاگرد  هب  مدوشگیم و  دوخ  رس  يوم  يدوبن  دب  رگا 

ناملس زا  سیق  نب  میلس  ًاضیا  «. 2  » تشگرب هناخ  هب  ترضح  تشادرب و  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  دیـسرت و  نوعلم  نآ  ینک ؟ كاله  ار 
وت درگرب  هک  لذارا  نیا  رگا  كاّهـص  دـنزرف  يا  تفگ : رمع  اـب  دـنک ، تعیب  رکب  وبا  اـب  هک  دـندرب  ار  ریبز  نوـچ  هک : تسا  هدرک  تیاور 

ار كاّهـص  ماـن  وت  تفگ : رمع  دـشاب ، نم  تسد  رد  ریـشمش  یئوجمّدـقت و  یلع  رب  هک  یتسناوتیمن  دـندرکیمن  يراـی  ار  وت  دـناهدمآرب 
وت ردـپ  درک و  انز  وا  اب  لـیفن  وت  ّدـج  دوب ، بلّطملا  دـبع  نم  ّدـج  کـلم  دوب ، يراـکانز  زینک  وا  مربن  ار  وا  ماـن  ارچ  تفگ : ریبز  يربیم ؟

دندرک و ندرگ  رد  نامـسیر  ار  ناملـس  نوچ  داد . حلـص  ریبز  رمع و  نایم  رکب  وبا  سپ  دوب . نم  ّدـج  هدـنب  وا  دیـسر ، مه  هب  وا  زا  باّطخ 
ار تلالـض  كـاله و  تفگ : درک  تعیب  رکب  وبا  هب  ربـج  هب  نوچ  دیـسر . مه  هب  هدـنک  شندرگ  رد  دندیـشک ، رکب  وبا  يوـسب  تعیب  يارب 

تفالخ دیتشگرب و  نید  زا  دوخ  ربمغیپ  زا  دعب  دیدروآ و  لمع  هب  ار  هتـشذگ  ياهتّما  ياهتعدب  و  تمایق ، زور  ات  دیدرک  رایتخا  دوخ  يارب 
ناملـس دـیوگب . دـهاوخ  هچ  ره  وا  و  وگب ، یهاوخ  هچ  ره  میتفرگ  تعیب  وت  ماـما  وت و  زا  نوچ  تفگ : رمع  دـیدرک ، نوریب  شندـعم  زا  ار 
باذع لثم  و  تمایق ، زور  ات  تّما  عیمج  ناهانگ  لثم  رکب  وبا  رب  وت و  رب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  مدینش  تفگ :

: تفگ ناملـس  وگب ، یهاوخ  هچ  ره  وت  يالوم  تفالخ  هب  دـشن  نشور  وت  هدـید  يدرک ، تعیب  نوچ  تفگ : رمع  سپ  دوب . دـهاوخ  ناشیا 
تینک و مان و  هب  تسا  یّمـسم  مّنهج  ياـهرد  زا  يرد  هک  ماهدـناوخ   256 ص : نویعلا ، ءالج  ینامـسآ  ياـهباتک  رد  هک  مهدیم  یهاوگ 

ناملـس وگب . یهاوخ  هچ  ره  يدوب  هتفرگ  دوخ  يادخ  ار  ناشیا  وت  هک  یتعامج  زا  دـیدرگ  لیاز  تفالخ  نوچ  تفگ : رمع  زاب  وت ، تفص 
َو ال ٌدَحَأ * َُهباذَع  ُبِّذَُعی  ٍِذئَمْوَیَف ال   » هیآ ریسفت  زا  مدیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ :
، وش تکاس  تفگ : نم  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک : تفگ  ناملـس  تسا ، وت  نأش  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  « 1 « » ٌدَحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی 
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هّللا یّلـص  تلاسر  ترـضح  هچنآ  دوب و  هدـش  لزان  رکب  وبا  وا و  نأش  رد  هک  هچنآ  هنیآره  موش  تکاـس  هک  دومرفیمن  ترـضح  نآ  رگا 
ریبز دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و  هب  درک  باطخ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  متفگیم . ار  همه  دوب  هتفگ  ناشیا  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هک تسه  یتوبات  مّنهج  رد  دومرفیم : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  دیدینـشن  هک  ار  امـش  مهدیم  دنگوس  هک 
رب و  مّنهج ، رعق  رد  تسا  یهاچ  رد  توبات  نآ  و  تّما ، نیا  زا  رفن  شش  ناگتـشذگ و  زا  سک  شـش  دنتـسه ، توبات  نآ  رد  سک  هدزاود 
هاچ رـس  زا  ار  گنـس  نآ  هک  دیامرفیم  رما  دزاس ، لعتـشم  ار  مّنهج  هک  دـهاوخیم  یلاعت  قح  هاگره  هک  تسا  هداتفا  یگنـس  هاچ  نآ  رس 

؟ دنتسیک اهنآ  مدیـسرپ : امـش  روضح  رد  نم  سپ  هاچ ، نآ  ترارح  زا  دوشیم  لعتـشم  مّنهج  عیمج  دنرادیمرب ، ار  گنـس  نوچ  دنرادرب .
یسیع و زا  دعب  هک  لیئارسا  ینب  زا  سک  ود  حلاص و  هقان  هدننک  یپ  دورمن و  نوعرف و  لیباق و  رفن : شـش  نیا  سپ  ناینیـشیپ  زا  اّما  دومرف :
اب دنتـشون و  همان  هک  رفن  جـنپ  تسا و  لاّجد  سپ  تّما ، نیا  زا  اـّما  و  دـندرک . هارمگ  ار  ناـشیا  تّما  دـنداد و  رییغت  ار  ناـشیا  نید  یـسوم 

هفیذح يالوم  ملاس  حاّرج و  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  ینعی : دریگ ، رارق  نم  ّیـصو  رب  تفالخ  هک  دنراذگن  هک  دندرک  نامیپ  رگیدـکی 
ترضح هک  ماهدینـش  رّرکم  هک : دومرف  ترـضح  ياهدینـش ؟ يزیچ  نم  ّقح  رد  ایآ  نسحلا  وبا  يا  تفگ : نامثع  سپ  صاعلا . نب  دعـس  و 

هب دندرک ، بصغ  ترـضح  نآ  زا  ار  تفالخ  نیعالم  نآ  نوچ  «. 2  » دشاب هدرک  رافغتسا  وت  يارب  هک  مدینـشن  و  درک ، تنعل  ار  وت  تلاسر 
اهنآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دوب  دنچ  ياهعلق  كدف  و  دنریگب ، همطاف  زا  ار  كدف  هک  دنتساوخ  هدشن  یضار  نیا 

: دیامرفیم یلاعت  قح  تفگ : لیئربج  و  « 1 « » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  داتـسرف  یلاعت  قح  و  دوب ، هتفرگ  گنجیب   257 ص : نویعلا ، ءالج  ار 
هب یهلا  رما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  و  تمایق . زور  ات  دشاب  وا  نادنزرف  وا و  يارب  زا  هک  هدب  همطاف  هب  ار  كدف  هک 

سپ تفر . ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ات  دوب  ترضح  نآ  يالکو  فّرصت  رد  و  دومن ، میلست  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
تلالج و ملع و  اب  دشاب ، تیب  لها  اب  نیا  رگا  دوشیم ، یمیظع  غلبم  كدف  دالب  لصاح  هک  دندرک  تحلـصم  رگیدـکی  اب  رکب  وبا  رمع و 

قاّفتا رگیدکی  اب  سپ  درک ، دنهاوخ  لیم  ناشیا  بناج  هب  نامدرم  هنیآره  دـنراد  تفالخ  یعقاو  قاقحتـسا  دـنراد و  ناشیا  هک  يراوگرزب 
و میراذگیمن ، ثاریم  هب  يزیچ  ناربمغیپ  هورگ  ام  تفگ : لوسر  ترـضح  هک  دننک  عضو  یثیدح  هک  ناقفانم  زا  رگید  یعمج  اب  دـندرک 

ترضح «، 2 « » َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » دیامرفیم نآرق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  اب  ناناملـسم ، همه  يارب  زا  تسا  قّدـصت  دـنامیم  ام  زا  هچنآ 
نوریب كدف  زا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ءالکو  دنداتـسرف و  نیعالم  نآ  سپ  «، 3 « » ِیُنثِرَی اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : » دومرف اّیرکز 

ار ینیمز  يریگب  نم  زا  یهاوخیم  دومرف : دمآ و  رکب  وبا  دزن  هب  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ  اب  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  نوچ  دندرک .
نیا زا  ریغ  هب  دوخ  نادـنزرف  يارب  ترـضح  نآ  و  تسا ، هداد  نم  هب  یلاعت  قح  رما  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک 

تیاعر وا  نادنزرف  باب  رد  ار  سک  ره  تمرح  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياهدینـشن  رگم  تسا ، هتـشاذگن  يزیچ 
ات تفگ : رمع  دنک ، در  ار  كدف  دسیونب و  ترضح  نآ  يارب  ياهمان  هک  دیبلط  یتاود  مدرم  عینـشت  سرت  زا  نیعل  رکب  وبا  سپ  درک ؟ دیاب 
زا ار  هنّیب  هک  ینکیم  يراج  ناناملـسم  همه  باب  رد  هک  یمکح  ایآ  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سیونم ، وا  يارب  درواـین  هاوگ 

هاوگ دیابیم  وت  يریگب ، نم  زا  یهاوخیم  وت  مراد ، فّرـصت  نم  ار  كدف  هکنآ  لاح  و  ینکیم ؟ يراج  نم  باب  رد  دیبلط ، دیاب  یعّدـم 
یهاوگ هک  دروآ  ار  نمیا  ّما  مالّسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف  ترـضح  سپ  مهدیمن ، يرواین  هاوگ  ات  تفگ : رمع  يروایب ،

نیسح نسح و  و  دنکیم ، دوخ  نادنزرف  دوخ و  يارب  زا  عفن  نوچ  درادن  رابتعا   258 ص : نویعلا ، ءالج  یلع  تداهش  تفگ : رمع  دنداد ،
، داد مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  تشون  ياهمان  رکب  وبا  رگید : تیاور  هب  «. 1  » درادن رابتعا  وا  یهاوگ  تسا و  یمجع  نز  نمیا  ّما  و  دـنکدوک ،

همان هچنانچ  دومرف : همطاف  ترضح  درک ، هراپ  ار  همان  تخادنا و  نآ  رب  ناهد  بآ  تفرگ و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسد  زا  ار  همان  نآ  رمع 
وا يارب  ترضح  هک  ار  ياهمان  دروآ  نوریب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دنک هراپ  ار  وت  مکـش  ادخ  يدرک  هراپ  ار 

سپ درک ، هراپ  تخادنا و  نآ  رب  ار  شدـیلپ  ناهد  بآ  تفرگ و  ار  همان  نآ  رمع  ناشیا ، رب  دـنادرگ  تّجح  هک  كدـف  رما  رد  دوب  هتـشون 
قح تّجح  هکنآ  يارب  دـنتخیوآ  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  هدرپ  مشاه  ینب  نانز  و  دـندمآرد ، دجـسم  هب  مشاه  ینب  ناـنز  اـب  ترـضح 
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رماوا و دومن و  ادا  تحاصف  تغالب و  تیاهن  رد  ياهبطخ  دـنادرگ ، رهاظ  نایملاع  رب  ار  ناشیا  رفک  دـنک و  ماـمت  ناـقفانم  نآ  رب  ار  یلاـعت 
دومرف هچنآ  درک ، اقلا  ناشیا  رب  كدـف  رما  رد  یفاش  ياهتّجح  دـیناسرت و  یهلا  تابوقع  زا  ار  ناـشیا  درک ، ناـیب  ناـشیا  رب  ار  یهلا  یهاون 

: هک تفگ  نم  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دـیبلط  یهاوگ  اهنآ  زا  دـندرک و  قیدـصت  راصنا  رجاـهم و  همه 
نیا تقیقح  رب  تداهش  همه  هدرک ؟ رازآ  ار  ادخ  دنک  رازآ  ارم  هک  ره  و  هدرک ، رازآ  ارم  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف 

َّنِإ  » دـناوخ ار  هیآ  نیا  و  درک ، تباث  ار  ناشیا  نعل  سپ  دـندرک ، رازآ  ارم  رمع  رکب و  وبا  هک  دیـشاب  هاوگ  همه  دومرف : سپ  دـنداد . لاـقم 
ناشیا ياهرازآ  اهتبرـض و  زا  تشگرب ، هناخ  هب  و  « 3 « » ًانیِهُم ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا 

وا زا  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  لاوحا  نوعلم  ود  نآ  دمآیم ، دجـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هاگره  تشگ ، روجنر  رامیب و 
هک رهاظ  هب  دننک  یـضار  دوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دندرک  رایـسب  یعـس  ناشیا  دـش ، دـیدش  ترـضح  نآ  ضرم  هکنآ  ات  دندیـسرپیم .

، نویعلا ءالج  نم  دندرک و  رازآ  ارم  ناشیا  هک  شاب  هاوگ  وت  ادنوادخ  هک : دومرف  دشن و  یضار  بانج  نآ  دوش . مک  ناشیا  زا  مدرم  عینشت 
میوگب وا  هب  دـندرک  نم  اب  هچنآ  منک ، تاقالم  ار  دوخ  ردـپ  ات  موشیمن  یـضار  ناشیا  زا  و  وت ، لوسر  يوسب  منکیم  تیاکـش   259 ص :

هیلع یلع  دش ، دـیدش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضرم  نوچ  تفگیم : هک  مدینـش  ساّبع  نبا  زا  دـیوگیم : سیق  نب  میلـس  سپ  «. 1»
يارب هکئالم  هچنانچ  ارم  شعن  و  یهاوخب ، ار  بنیز  نم  رهاوخ  رتخد  هماما  نم  زا  دعب  هک  ار  وت  منکیم  ّتیصو  تفگ : دیبلط و  ار  مالّسلا 

، درک تلحر  ایند  زا  همطاف  زور  نامه  سپ  دنوش . رضاح  نم  هزانج  رد  ادخ  نانمـشد  زا  يدحا  هک  يراذگن  و  يزاسب ، دندرک  فصو  نم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  تافو  زور  دننام  داد  يور  یتشهد  ار  مدرم  دمآرد و  هزرل  هب  هنیدم  نادرم ، نانز و  هیرگ  يادص  زا 
ادخ لوسر  رتخد  رب  زامن  میوشن  رـضاح  ام  ات  دنتفگ : دـندمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هیزعت  هب  رمع  رکب و  وبا  سپ  مّلـس ، و 

ترضح هزانج  رب  دیبلط  ار  راّمع  رذ و  وبا  ناملس و  دادقم و  وا و  رسپ  لضف  ساّبع و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دمآرد ، بش  نوچ  نکم .
هب رمع  میدرک ، نفد  ار  همطاف  بشید  ام  تفگ : رمع  رکب و  وبا  هب  دادقم  دش ، حبص  نوچ  درک . نفد  ار  وا  درک و  زامن  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
امش تفگ : رمع  دینکن ، زامن  وا  رب  امش  هک  دوب  هدرک  ّتیصو  نینچ  دوخ  همطاف  تفگ : ساّبع  درک ؟ دنهاوخ  نینچ  متفگن  تفگ : رکب  وبا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  منکیم ، زامن  وا  رب  مروآیم و  رد  هب  ربق  زا  ار  وا  موریم  هک  هّللا  و  دینکیمن ، كرت  زگره  ار  دوخ  میدـق  هنیک 
تعامج ار و  وت  ات  منکن  فالغ  رد  مشکب و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  ینکب ، هدارا  نیا  رگا  كاّهـص  دنزرف  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :

سپ دنکیم . نآ  هب  افو  هّتبلا  دروخیم  مسق  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تسناد  دش ، تکاس  دینش  ار  نیا  رمع  نوچ  مناسر . لتق  هب  ار  يرایسب 
دیبلط ارم  وت  قافن  رفک و  روهظ  ببس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رمع  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

زا تسد  ببس  نیا  هب  «، 2 « » ادَع ْمَُهل  ُّدـُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف   » داتـسرف ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  مناسر ، لتق  هب  ار  وت  دتـسرفب  تساوخیم 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دندرک  هئطوت  ناشیا  زا  دعب  سپ   260 ص : نویعلا ، ءالج  تشاذگ . ترخآ  هب  ار  وت  باذع  تشادرب و  وت  نتـشک 

نب دـلاخ  تفگ : رمع  دـنکیم ؟ هک  ار  تأرج  نیا  هک : تفگ  رکب  وبا  میـشکن ، ار  وا  ات  دوشیمن  میقتـسم  ام  رما  دـنتفگ : دـنناسر و  لتق  هب 
دیرادب دیهاوخیم  هچ  ره  رب  ارم  تفگ : میرادـب ، یمیظع  رما  رب  ار  وت  میهاوخیم  دـنتفگ : دـندیبلط و  ار  نوعلم  نآ  دنداتـسرف  سپ  دـیلو ،

رد تفگ : رکب  وبا  مروآ ؟ لـتق  هب  ار  وا  تقو  هچ  رد  تفگ : دـلاخ  ار ، وـت  میدـیبلط  نیمه  يارب  زا  دـنتفگ : دـشاب ، یلع  نتـشک  رب  هچ  رگا 
نآ رد  دوب ، راّیط  رفعج  نز  رتشیپ  هک  سیمع  تنب  ءامسا  نوچ  نزب . ار  وا  ندرگ  دیوگب  زامن  مالس  نوچ  تسیاب ، وا  يولهپ  رد  زامن  تقو 
نیا درگب و  ناشیا  هناخ  نایم  رد  همطاف  یلع و  هناخ  هب  ورب  تفگ : ار  دوخ  كزینک  دش ، علّطم  ناشیا  ریبدـت  رب  دوب ، رکب  وبا  هناخ  رد  تقو 
هیلع یلع  دـناوخ ، ار  هیآ  نیا  دـمآ و  كزینک  نوـچ  « 1  » َنیِحِـصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َکـِب  َنوُرِمَتْأَـی  َأَـلَْملا  َّنِإ  ناوخب  ار  هیآ 

اب درک  دهاوخ  لاتق  هک  دنشکب  ارم  ناشیا  رگا  دنرادن ، نآ  تردق  ناشیا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  هک : دوخ  نوتاوخ  هب  وگب  دومرف : مالّسلا 
رد دمآ  دیلو  نب  دلاخ  دش ، زامن  لوغشم  دمآ و  رد  دجسم  هب  دش ، زامن  ياّیهم  تخاس و  وضو  ترضح  سپ  ناقرام ؟ ناطـساق و  ناثکان و 

، دشکب ار  وا  لّوا  دشکب  ریشمش  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیـسرت  دش ، نامیـشپ  زامن  يانثا  رد  رکب  وبا  سپ  داتـسیا ، ترـضح  نآ  يولهپ 
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ياهنتف دنک  لمع  وا  هتفگ  هب  دلاخ  دیوگب  مالس  رگا  هک  دیسرتیم  دیآ ، رد  باتفآ  هک  دش  کیدزن  هکنآ  ات  داد  لوط  رایسب  ار  دّهشت  سپ 
زاـمن مالـس  نآ  زا  دـعب  تشک . مهاوخ  ار  وت  ینکب  رگا  مدوب ، هتفگ  ار  هچنآ  نکم  دـلاخ  يا  تفگ : زاـمن  مالـس  زا  شیپ  سپ  دوش ، اـپرب 
نوعلم نآ  يدرکیم ؟ دومرف : ترـضح  وت ، نتـشک  هب  تفگ : دوب ؟ هدرک  رما  زیچ  هچ  هب  ار  وت  تفگ : دـلاخ  هب  نینمؤـملا  ریما  سپ  تفگ .
شدوخ ریشمش  تسشن ، شاهنیـس  رب  دز و  نیمز  رب  درک و  دنلب  ار  وا  ترـضح  سپ  مدرکیم ، درکیمن  یهن  ارم  رگا  هک  هّللا  یلب و  تفگ :

عمج دجـسم  لها  عیمج  دینک ، صالخ  ار  وا  شدـشکیم  هک  هبعک  راگدرورپ  ّقح  هب  دز  دایرف  رمع  سپ  دـنزب ، ار  شندرگ  هک  تفرگ  ار 
نوتـس رب  تفرگ و  دوـخ  تشگنا  ود  هب  ار  وا  رگید : تیاور  هب   261 ص : نویعلا ، ءالج  تفرگ . ترـضح  تسد  زا  ار  وا  دنتـسناوتن  دندش 

رکب وبا  سپ  دنک ، صالخ  ار  وا  هک  تسناوتیمن  سکچیه  دزیم  اپ  تسد و  درک ، سجن  ار  دوخ  ياههماج  دز و  هرعن  وا  درـشف ، دجـسم 
ار وا  ّمع  ساّبع  ورب و  تفگ : ار  رمع  رکب  وبا  سپ  دش ، دهاوخ  نینچ  هک  متـسنادیم  نم  تسا  وت  موش  ياهيأر  زا  نیا  هک : تفگ  رمع  هب 
. درادرب تسد  ات  دیهد  مسق  ربق  بحاص  ّقح  هب  ار  وا  تفگ : دمآ  رد  دجسم  هب  ساّبع  نوچ  دنک . لوبق  ار  دوخ  ّمع  تعافش  دیاش  نک  ربخ 

هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  ّتیـصو  رگا  دومرف : داد و  یفینع  تکرح  ار  وا  دیبسچ و  رمع  نابیرگ  هب  تشادرب و  تسد  دندرک  نینچ  نوچ 
ربتعم دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دومرف تعجارم  هناخ  هب  تشادرب و  تسد  و  وت ، ای  مرتفیعض  نم  هک  یتسنادیم  دوبیمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

لیدـنق و هرمجم و  درب و  ناوتیم  هزانج  یپ  زا  شتآ  اـیآ  هک : دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یـصخش  هک : تسا  هدرک  تیاور 
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  دزن  هب  ءایقـشا  زا  یکی  هک : دومرف  دـش و  ّریغتم  ترـضح  كرابم  گنر  سپ  درب ؟ ناوتیم  هزانج  اـب  نآ  لاـثما 

هس نوعلم  نآ  داد ، دنگوس  ار  نوعلم  نآ  ترضح  دومنیم ، يراگتساوخ  ار  لهج  وبا  رتخد  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک : تفگ  دمآ و  مالّـسلا 
ّتلبج رد  یلاعت  قح  هک  اریز  دـمآ  تریغ  هب  رایـسب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تسا . ّقح  میوگیم  هچنآ  هک  درک  داـی  دـنگوس  هبترم 

لثم هدومرف  رّرقم  یباوث  دـنک  ربص  تریغ  دوجو  اب  هک  ینز  يارب  زا  و  هدـینادرگ ، بجاو  داـهج  نادرم  رب  هچناـنچ  هداد  رارق  یتریغ  ناـنز 
، دش بش  ات  دنام  رّکفت  رد  دش و  دیدش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مغ  سپ  ادخ . يارب  زا  ناناملـسم  ّدـح  رـس  رد  دـنک  هطبارم  هک  یـسک  باوث 

دوخ تسار  تسد  هب  ار  موثلک  ّما  تسد  تفرگ و  پچ  شود  رب  ار  نیسح  ماما  بانج  تسار و  شود  رب  ار  نسح  ماما  دمآ  رد  بش  نوچ 
ترضح نآ  مغ  دیدن ، اجنآ  رد  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دمآ  رد  هرجح  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نوچ  تفر ، دوخ  ردپ  هرجح  هب  تفرگ 

سپ دیامن . بلط  دوخ  ردـپ  هناخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  درک  مرـش  تسنادـن ، ار  تلاح  نآ  ببـس  وا ، رب  دومن  میظع  رایـسب  دـش و  دـیدش 
یّلص تلاسر  ترضح  نوچ  دومرف . هیکت  نآ  رب  درک و  عمج  ار  دجسم  گیر  زا  یضعب  سپ  رایسب ، درک  زامن  دجسم و  يوسب  دمآ  نوریب 

رد هتسویپ  دمآ ، رد  دجـسم  هب  دیـشوپ  هماج  262 و  ص : نویعلا ، ءالج  درک  لـسغ  دومن ، هدـهاشم  ار  همطاـف  نزح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
لیاز ار  همطاف  نزح  هک  دومنیم  لاؤس  یلاعت  قح  زا  درکیم  هک  زامن  تعکر  ود  ره  دوب ، دوجس  عوکر و  لوغشم  درکیم و  زامن  دجـسم 

وا هک  دید  ترضح  نوچ  درکیم . دنلب  ياههلان  دیدرگیم و  ولهپ  هب  ولهپ  زا  هک  دید  ار  همطاف  دمآ  نوریب  هناخ  زا  یتقو  هک  اریز  دنادرگ ،
ماما مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تساخرب  نوچ  یمارگ ، رتخد  يا  زیخرب  هک : دومرف  دریگیمن  رارق  دربیمن و  باوخ  ار 

، دندمآ دجسم  يوسب  هناخ  زا  تفرگ  ار  موثلک  ّما  تسد  تشادرب ، ار  نیسح  ماما  بانج  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تشادرب و  ار  نسح 
هیلع ریما  ترـضح  ياـپ  رب  ار  دوخ  ياـپ  لوسر  ترـضح  سپ  دوب ، باوخ  رد  وا  دندیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  کـیدزن  هکنآ  اـت 
سپ بلطب . ار  هحلط  رمع و  رکب و  وبا  ورب و  ياهدروآ ، رد  هب  اج  زا  ار  یتکاس  اـسب  بارت  وبا  يا  زیخرب  دومرف : درـشف  تشاذـگ و  مالّـسلا 

هّللا یّلص  لوسر  ترـضح  دندیدرگ ، رـضاح  ترـضح  دزن  نوچ  دروآ ، نوریب  هناخ  زا  ار  رمع  رکب و  وبا  تفر  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
هدرک رازآ  ارم  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  سپ  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاـف  هک  ینادیمن  رگم  یلع  اـی  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و 
تایح رد  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  نم ، تایح  رد  تسا  هدرک  رازآ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نم  تافو  زا  دعب  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  تسا ،

سپ هّللا . لوسر  ای  تسا  نینچ  یلب  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نم ؟ گرم  زا  دـعب  دـشاب  هدرک  رازآ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نم 
ّقح هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  يدرک ؟ يراک  نینچ  هک  دـش  ثعاب  هچ  ار  وت  سپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
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هب تسین و  عقاو  تسا  هدیسر  همطاف  هب  هک  اهنآ  زا  کیچیه  هک  منکیم  دای  دنگوس  تسا  هداتـسرف  قلخ  هب  یتسار  هب  ار  وت  هک  يدنوادخ 
اهیلع همطاف  سپ  تفگ ، تسار  زین  وا  یتفگ  تسار  وت  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تسا ، هدرکن  روطخ  مرطاخ 

نیا رد  ار  ام  تسین  بجع  تفگ : يرگید  هب  نوعلم  ود  نآ  زا  یکی  سپ  دش ، رهاظ  شکرابم  نادند  هکنآ  ات  درک  مّسبت  دش و  داش  مالّسلا 
تفرگ و ار  نینمؤـملا  ریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  سپ  تسه . یبـلطم  ندوـمن  بلط  نـیا  رد  ار  وا  دـیبلط و  تـقو 

ترضح و  تشادرب ، ار  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دینادرگ ، لخاد  ترضح  نآ  ناتشگنا  رد  ار  دوخ  ناتشگنا 
ترضح و  تشادرب ، ار  موثلک  ّما  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  تشادرب ، ار  نیسح  ماما  بانج   263 ص : نویعلا ، ءالج  مالّسلا  هیلع  یلع 

، دمآ نوریب  درپس و  ادخ  هب  ار  ناشیا  دنکفا ، ناشیا  يور  رب  ياهفیطق  درک ، دوخ  هناخ  لخاد  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 
نآ ياهتّیذا  ببـس  هب  درک  تقرافم  ایند  زا  هک  يرامیب  نآ  هب  دش  رامیب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  دینارذگ . زامن  هب  ار  بش  هّیقب 
ابا همطاف  ترضح  دنوش ، لخاد  هک  دندیبلط  تصخر  دندمآ و  ترضح  نآ  تدایع  هب  دندیسرت  مدرم  عینشت  زا  قفانم ، ود  نآ  نوعلم و  ود 

، دنادرگ یضار  دوخ  زا  ار  همطاف  ات  دورن  یفقس  ریز  رد  هک  درک  دهع  ادخ  اب  دید  ار  لاح  نیا  رکب  وبا  نوچ  ار . ناشیا  دادن  تصخر  درک 
يریپ درم  رکب  وبا  تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  رمع  سپ  تفرن . فقس  ریز  رد  دیباوخ و  نامسآ  ریز  رد  بش  کی  سپ 

میدـمآ و زین  هبترم  نیا  زا  ریغ  رّرکم  تشاد ، ترـضح  نآ  اـب  میدـق  تبحاـصم  هدوب و  راـغ  رد  ادـخ  لوسر  اـب  دراد ، یکزاـن  لد  تسا و 
سپ نکب . ام  يارب  زا  یبلطب  تصخر  هک  ینادیم  تحلـصم  رگا  دادن ، تصخر  درک و  ابا  همطاف  میوش  لخاد  وا  رب  هک  میدـیبلط  تصخر 

دش عقاو  نوعلم  ود  نیا  رما  زا  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : دمآ و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
، مریگب تصخر  ناشیا  يارب  زا  هک  دـندرک  لاؤس  نم  زا  ار ، ناشیا  يدادـن  تصخر  دـندیبلط و  تصخر  دـندمآ و  رّرکم  و  یتسناد ، هچنآ 

منک تاقالم  ار  دوخ  ردپ  ات  میوگیمن  نخس  ناشیا  اب  هملک  کی  ار ، ناشیا  مهدیمن  تصخر  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : همطاف  ترضح 
نم هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  سپ  نم ، رب  ملظ  متس و  زا  دناهدش  بکترم  هچنآ  دناهدرک و  نم  اب  هچنآ  زا  ترضح  نآ  دزن  منک  تیاکش  و 
هناخ هناخ  سپ  ناشیا ، يارب  زا  ياهدـش  نماـض  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  مریگب ، تصخر  ناـشیا  يارب  زا  هک  ماهدـش  نماـض 

يروتـسد یهاوخ  ار  هک  ره  منادیمن ، اور  ار  وت  تفلاخم  زیچ  چـیه  رد  نم  و  دنـشابیمن ، نادرم  عنام  ناـنز  تسوت و  اـب  راـیتخا  تسوت و 
رب هماج  هک : دومرف  همطاف  ترضح  و  دنوش ، لخاد  هک  ار  ناشیا  داد  تصخر  دمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  هدب .

264 ص : نویعلا ، ءالج  ناشیا  مالـس  باوج  ترـضح  نآ  دندرک ، مالـس  همطاف  ترـضح  رب  دندمآ ، رد  هناخ  هب  نوچ  دندیـشک . وا  يور 
سپ دندیدرگیم . یبناج  هب  یبناج  زا  دـینادرگ ، ور  ناشیا  زا  هبترم  نیدـنچ  دـندمآ و  رگید  بناج  هب  سپ  دـینادرگ ، ناشیا  زا  ور  تفگن 

ترـضح نآ  رود  رد  هک  ینانز  هب  دومرف  و  رادهاگن ، نم  ربارب  رد  رادرب و  نم  يور  شیپ  زا  ار  هماـج  یلع  اـی  هک : دومرف  همطاـف  ترـضح 
زا زارتحا  وت و  يدونـشخ  بلط  يارب  زا  وت  يوسب  میاهدـمآ  اـم  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکب  وبا  سپ  دـینادرگب . ارم  يور  هک  دـندوب 
وت اب  نخس  کی  نم  هک : دومرف  ترضح  میاهدرک ، وت  هب  تبسن  ام  هچنآ  زا  ینک  وفع  ام و  رب  یشخبب  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  و  وت ، بضغ 

ترضح نآ  دزن  دیاهدرک  نم  رب  هک  یمتس  روج و  ره  میامن و  تیاکـش  وا  دزن  امـش  زا  منک و  تاقالم  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  ات  میوگیمن 
، ار ام  زرمایب  سپ  يدرگ ، دونـشخ  ام  زا  وت  هک  میهاوخیم  وت ، دزن  یهاوخ  رذـع  هب  میاهدـمآ  ام  هک : دـنتفگ  نوعلم  ود  نآ  سپ  منک . داـی 
اب هملک  کی  هک : دومرف  دـش و  ریما  ترـضح  هّجوتم  ترـضح  سپ  وت ، هب  تبـسن  میاهدرک  هچنآ  هب  ار  ام  نکم  هذـخاؤم  اـم و  زا  نک  وفع 

تـسار رگا  سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دناهدینـش  هک  يزیچ  زا  ناـشیا  زا  منک  لاؤس  اـت  میوـگیمن  نخـس  ناـشیا 
هچنآ رگم  تفگ  میهاوخن  باوج  رد  ام  هک  یهاوخیم  هچنآ  زا  سرپب  دـنتفگ : تفگ ، مهاوخ  نخـس  ناشیا  اب  مهاوخ  رگا  نم  اب  دـنیوگب 

ار امش  دیآیم  رطاخ  هب  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  مهدیم  دنگوس  هک : دومرف  همطاف  ترـضح  سپ  یتسار . هب  رگم  داد  میهاوخن  یهاوگ  دشاب و 
؟ دیدوب هدز  یلع  رب  هک  یتمهت  نآ  ببس  هب  دروآ  نوریب  هناخ  زا  دیبلط ، ار  امش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  یبش  نآ 

نم تسا و  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : هک  مردپ  زا  دیدینشن  بش  نآ  رد  هک  ادخ  هب  مهدیم  دنگوس  ار  امش  دومرف : ترـضح  یلب ، دنتفگ :
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زا دـعب  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدرک  رازآ  ار  ادـخ  دـنک  رازآ  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  رازآ  ارم  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  میوا ، زا 
هدرک رازآ  ار  وا  نم  تافو  زا  دعب  هک  تسا  نانچ  دـنک  رازآ  ار  وا  نم  تایح  رد  هک  ره  و  نم ، تایح  رد  تسا  هدرک  رازآ  ار  وا  نم  تافو 
هاوگ وت  ادنوادخ  تفگ : سپ  درک ، يراج  امش  نابز  رب  ار  قح  یلاعت  قح  هک  هّلل  دمحلا  دومرف : همطاف  ترـضح  سپ  یلب . دنتفگ : تسا ؟
دزن نم و  تایح  رد  دناهدرک  رازآ  ارم  درم   265 ص : نویعلا ، ءالج  ود  نیا  هک  دیشاب  هاوگ  همه  دیرضاح  نم  دزن  هک  یتعامج  يا  شاب و 

زا وا  دزن  منک  تیاکـش  میامن و  تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  ات  هملک  کـی  هب  میوگیمن  نخـس  ناـشیا  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نم ، گرم 
يارب رکم  هلیح و  هب  رکب  وبا  سپ  نم . ّتیذا  رازآ و  نم و  تمرح  کته  زا  دندش  بکترم  هچنآ  نم و  رهوش  نم و  هب  تبسن  دندرک  هچنآ 

بّجعت تفگ : رمع  سپ  دوب ، هدـیئازن  ارم  مردام  شاک  تفگ : دروآرب و  هاروبث  او  هالیو و  او  دایرف  مدرم  دزن  دوخ  لاـمعا  حـیابق  ندیـشوپ 
مـشخ يارب  ینکیم  عزج  هتفایرد  تفارخ  يریپ و  ار  وت  دناهدرک ، هفیلخ  ار  وت  دناهتـشاذگ و  وت  هب  ار  دوخ  روما  هنوگچ  هک  مدرم  زا  مراد 

نوچ دنتفر . نوریب  دنتساخرب و  سپ  دروآ ، مشخ  هب  ار  ینز  هک  یسک  يارب  دوب  دهاوخ  هچ  وا ، يدونـشخ  يارب  يوشیم  داش  ینز و  کی 
ّما يا  دومرف : ترـضح ، نآ  دزن  دوب  نانز  نیرتدـمتعم  وا  دـیبلط و  ار  نمیا  ّما  دیـسر ، رد  ءاسن  هدّیـس  نآ  تافو  ربخ  یلاـعت  قح  بناـج  زا 

منکیم ّتیصو  ار  وت  ّمع  رسپ  يا  دومرف : دش ، رضاح  ریما  ترضح  نوچ  بلطب . نم  يارب  ار  یلع  سپ  هدیسر ، نم  هب  نم  تافو  ربخ  نمیا 
تسا نآ  لّوا  نم  ياهتّیصو  دومرف : وگب ، یهاوخیم  هچ  ره  هک : دومرف  ریما  ترـضح  یئامن ، ظفح  ارم  ياهتّیـصو  هک  دیاب  دنچ  يزیچ  هب 

یـشعن و  تسا ، نم  دننام  ینابرهم  رد  ناشیا  يارب  دشاب ، نم  نادنزرف  هدـننک  تیبرت  هک  ینک  جـیوزت  نم  زا  دـعب  ار  بنیز  رتخد  هماما  هک 
هب ناشیا  هنوگچ  هک  امنب  نم  هب  همطاف  ای  هک : دومرف  ترـضح  دندومن ، نم  هب  دندرک و  ریوصت  نم  يارب  هکئالم  هچنآ  لثم  زاسب  نم  يارب 

یلاعت قح  بناج  زا  هچنانچ  وا  يارب  زا  دندوب  هدرک  فصو  هکئالم  هک  یـشور  هب  دومن  ترـضح  نآ  هب  همطاف  ترـضح  سپ  دندومن ؟ وت 
تعاس نامه  رد  میامن ، تافو  هک  زور  بش و  زا  تعاس  ره  رد  هک  تسا  نآ  نم  مّوس  ّتیـصو  هک : دومرف  سپ  دندوب . هدـش  رومأم  نآ  هب 

زامن نم  رب  دنوش و  رـضاح  نم  هزانج  رب  دناهدرک  متـس  نم  رب  هک  ادخ  نانمـشد  زا  يدـحا  هک  يراذـگن  و  یئامنن ، ریخأت  ینک و  نفد  ارم 
نینمؤملا ریما  ترـضح  دومن ، لاقتنا  ّتنج  ضایر  هب  بش  نایم  رد  ترـضح  نآ  سپ  درک . مهاوخ  نینچ  هک : دومرف  ریما  ترـضح  دـننک ،

لسغ  266 ص : نویعلا ، ءالج  زا  سپ  دوب ، هدرک  ّتیصو  هچنانچ  دش  ترضح  نآ  نیفکت  زیهجت و  لوغـشم  تعاس  نامه  رد  مالّـسلا  هیلع 
نامه رد  هکنآ  ات  دندروآ ، نوریب  ترضح  نآ  هزانج  اب  دندرک  نشور  امرخ  تخرد  زا  يدیرج  دروآ و  نوریب  ار  هزانج  دش ، غراف  نفک  و 

مالّـسلا اهیلع  همطاـف  تداـیع  هب  رمع  رکب و  وبا  دـش  حبـص  نوچ  دـندرک . نفد  ار  شرّهطم  دـسج  دـندراذگ و  زاـمن  ترـضح  نآ  رب  بش 
تافو رگم  دنتفگ : میآیم ، همطاف  هیزعت  زا  تفگ : یئآیم ؟ اجک  زا  هک : دندیـسرپ  وا  زا  دندید  ار  شیرق  زا  يدرم  هار  ضرع  رد  دـندمآ ،

هب دـندش و  ّریغتم  رایـسب  مدرم  عینـشت  فوخ  زا  نوعلم  ود  نآ  سپ  دـندرک ، نفد  ار  وا  بش  نایم  رد  تسا و  هدـش  توف  یلب  تفگ : هتفای ؟
، ام اب  ندرک  دب  هلیح و  رکم و  زا  یتشاذگن  ورف  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  دندمآ و  عزج 
يداد و لسغ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  يراد ، هنیـس  رد  ام  زا  هک  تسا  یئاههنیک  زا  همه  اهنیا 

ریما ترـضح  يآ . دورف  مردـپ  ربنم  زا  رکب  وبا  يا  دز : ادـص  دـمآرد و  دجـسم  هب  هک  ار  دوخ  رـسپ  يداد ، دای  هکنانچ  يدرکن ، ربخ  ار  ام 
هب ار  ناشیا  ترـضح  سپ  یلب ، دنتفگ : درک ؟ دیهاوخ  نم  قیدصت  ایآ  امـش  يارب  زا  مروخ  دنگوس  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
وا لسغ  تقو  رد  ار  يرگید  هک  دوب  هدرک  ّتیصو  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  درک  دای  دنگوس  دروآرد و  دجسم 

لـضف و  ار ، وا  دندینادرگیم  هکئالم  ار و  ترـضح  نآ  مدادیم  لسغ  نم  سپ  وا ، ّمع  رـسپ  رگم  وا  ندب  هب  دـنکن  رظن  منادرگن و  رـضاح 
ارم هناخ  رانک  زا  یسک  منک  نوریب  ار  ترضح  نآ  نهاریپ  هک  متساوخ  نوچ  دوب ، هتسب  شیاهمشچ  دادیم و  نم  تسد  هب  بآ  ساّبع  رسپ 
وا يادص  رّرکم  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نهاریپ  نکم  تفگ : مدیدن ، ار  وا  تروص  مدینـش و  ار  وا  زاوآ  هک  دز  ادص 
هب ار  نفک  سپ  مداد ، لـسغ  ار  ترـضح  نآ  مدرک ، نـهاریپ  ریز  رد  تـسد  مدـنکن و  ار  وا  نـهاریپ  سپ  مدـیدیمن ، ار  وا  مدینـشیم و  ار 

لها امـش  سپ  نسح ، نم  رـسپ  اّما  مدنک . ار  ترـضح  نآ  نهاریپ  ندرک  نفک  زا  دعب  مدرک ، نفک  ار  ترـضح  نآ  دندروآ و  نم  کیدزن 
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نآ دیسریم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  ات  تشذگیم  اهفـص  زا  دمآیم و  زامن  يانثا  رد  وا  هک  دینادیم  هنیدم 
ءالج دوب و  نسح  تشپ  رب  شتـسد  کی  تساـخیمرب  ترـضح  نآ  نوچ  دـشیم ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دوب  هدجـس  رد  ترـضح 

زاب ار . نیا  مینادیم  یلب  دـنتفگ : دـشیم ؟ غراف  زامن  زا  ات  تشادیم  هاـگن  نینچ  و  وا ، ياـهاپ  رب  شرگید  تسد  کـی   267 ص : نویعلا ،
ندرگ رب  ار  وا  دوب ، هبطخ  يانثا  رد  ترضح  نآ  دمآیمرد و  دجـسم  هب  نسح  هک  یهاگ  هک  دینادیم  هنیدم  لها  همه  امـش و  هک : دومرف 

دجـسم ياـهتنم  زا  ار  نسح  ياـهلاخلخ  قرب  مدرم  و  درکیم ، ماـمت  ار  هبطخ  اـت  تفرگیم  دوخ  هنیـس  هب  ار  شیاـپ  درکیم و  راوس  دوـخ 
هب تفگ و  ار  نخـس  نیا  دومن ، راوشد  وا  رب  دید ، ار  هناگیب  وا  ربنم  رب  دوب و  هدید  دوخ  راوگرزب  ّدج  زا  ار  اهتفطالم  نیا  نوچ  دـندیدیم .
هب متفرگ ، امـش  يارب  تصخر  نم  هک  دینادیم  سپ  همطاف  اّما  دوبن . نم  هدومرف  هب  وا  نخـس  مدوب و  هدرکن  رما  ار  وا  نم  هک  دنگوس  ادـخ 

رضاح وا  هزانج  رد  ار  امش  هک  درک  ّتیـصو  ارم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیتسناد ، دوخ  اب  ار  وا  مشخ  دیدینـش و  ار  وا  نانخـس  دیدمآ و  وا  دزن 
ار وغل  نانخـس  نیا  تفگ : رمع  امـش . ّقح  رد  منک  وا  ّتیـصو  فالخ  هک  متـساوخن  زگره  منکن ، علّطم  ار  امـش  وا  رب  زاـمن  رد  و  منادرگن ،

نینچ رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  منکیم ، زامن  وا  رب  مروآیم و  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ناتـسربق و  يوسب  موریم  نونکا  راذگب ،
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نایم  نخـس  سپ  منک ، ادج  نت  زا  ار  ترـس  يروآ  لمع  هب  هکنآ  زا  شیپ  هنیآره  ینک  هدارا  يرما 

میوشیمن یـضار  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دندش و  عمج  راصنا  رجاهم و  دننک ، هلمح  رگیدکی  رب  هک  دوب  کیدزن  دش ، دنلب  نوعلم  نآ 
هب ینیلک  «. 1  » تفر تشادرب و  تسد  دوشیم ، اپرب  هنتف  هک  دید  رمع  نوچ  دوش . هتفگ  ازسان  نانخس  نیا  ادخ  لوسر  ّمع  رـسپ  ّقح  رد  هک 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دـنس 
نیا شنومضم  هک  دومن  ادا  يرعش  دوشگ و  تیاکش  هب  نابز  دمآ  دوخ  راوگرزب  ردپ  ربق  دزن  هب  دش ، مولظم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

هک ینیمز  لثم  میدیدرگ  یتفر  ام  نایم  زا  نوچ  دشیمن ، اهنیا  يدوب  رـضاح  وت  رگا  دش ، دنلب  اهادـص  دـش و  اپرب  اههنتف  وت  زا  دـعب  تسا :
رب رگید  راعـشا  و  ناشیا . زا   268 ص : نویعلا ، ءالج  شابم  لفاغ  ناـشیا و  لاوحا  رب  وش  علّطم  سپ  دـندش ، لـتخم  وت  موق  و  دـنیبن ، ناراـب 
هب مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضرم  رد  هملـس  ّما  هک : تسا  هدرک  تیاور  یـشاّیع  «. 1  » درک تعجارم  هناخ  هب  دومرف و  تیاکـش  لـیبس 
زا رایسب  مغ  هودنا و  لد و  تحارج  نایم  رد  مدرک  حبص  دومرف : ربمغیپ ؟ رتخد  يا  ار  بش  ياهدرک  حبص  هنوگچ  دیسرپ : هدمآ  وا  تدایع 

لیزنت و مکح  فالخ  رب  دوب ، بصغ  هب  شتماما  هک  یسک  ار  تلاسر  ترـضح  هدرپ  دیرد  راّرک ، ردیح  ّتیمولظم  راتخم و  ّیبن  تافو  مغ 
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  نامز  رد  و  دنتشاد ، هنیس  رد  دحا  ردب و  گنج  رد  هک  دوب  یئاههنیک  نآ  ببس  و  لیلج ، ربمغیپ  ّتیصو  فالخ 

زا دندیراب و  ام  رب  ملا  تنحم و  ياهناراب  دنتفای ، تصرف  نوچ  دـندوب ، تصرف  رظتنم  دنتـشادیم و  ناهنپ  قافن  يور  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
، دوخ راوگرزب  ردپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  ياقب  تّدم  رد  دیوگ : ّفلؤم  «. 2  » دنتخادنا ام  يوس  هب  قاقـش  ملظ و  ياهریت  قافن  رفک و  لامک 
رب درک  تلالد  ربتعم  ثیداحا  هک  یتسناد  دـناهتفگن ، رتمک  زور  لهچ  زا  رتشیب و  هام  شـش  زا  تسه ، هّماع  هّصاخ و  نایم  يرایـسب  فالخ 

رقاب دّمحم  ماما  ترضح  زا  نیّیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  هدوب . زور  جنپ  داتفه و  ربمغیپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  ياقب  هکنآ 
فالخ زین  ترضح  نآ  تافو  زور  رد  و  «. 3  » هدوب هام  هس  دوخ ، ردپ  زا  دعب  ترضح  نآ  ياقب  تّدم  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 

هدرک تیاور  شاّیع  نبا  زا  حابصم  رد  یسوط  خیـش  هدوب . عقاو  لّوالا  يدامج  مّوس  زور  رد  هک : دناهتفگ  هّیماما  ياملع  رثکا  تسا ، رایـسب 
لقن زین  ناضمر  كرابم  هام  مّوس  بش  رد  هّمغلا  فشک  رد  تسا . دعبا  لوق  نیا  و  «. 4  » تسا هدش  عقاو  بجر  مکی  تسیب و  رد  هک : تسا 
تنب ءامـسا  زا  هّمغلا  فشک  رد   269 ص : نویعلا ، ءالج  «. 6  » تسا هدرک  لقن  لّوألا  عیبر  هاـم  مهدزیس  بوشآ  رهش  نبا  «. 5  » تسا هدرک 
ناـنز ناـگدرم  اـب  هچنآ  زا  منادیم  حـیبق  تفگ : نم  هب  تاـفو  ضرم  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تـیاور  سیمع 

يا تفگ : ءامسا  دوشیم ، رهاظ  نادرم  رب  ناشیا  ندب  مجح  دنشکیم و  ناشیا  يور  رب  هماج  دنراذگیم و  هتخت  يور  ار  ناشیا  دننکیم ،
رب هماج  تخاس و  یـشعن  دیبلط  امرخ  تخرد  زا  ار  رت  ياههدیرج  سپ  ماهدید ، هشبح  رد  هک  ار  يزیچ  میامنب  وت  هب  نم  ادخ  لوسر  رتخد 
درم دنراذگیم  نیا  نایم  رد  ار  ّتیم  نوچ  نیا ، تسا  وکین  رایسب  دومرف : دید  ار  نآ  نوچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنکفا ، نآ  يور 
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نآ نوچ  روایم . نم  دزن  هب  ار  یـسک  و  هدـب ، لسغ  ارم  مریمب  نم  نوچ  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دـنوشیمن ، زاـتمم  رگیدـکی  زا  نز  و 
هیمعثخ نز  نیا  تفگ : درک و  تیاکش  رکب  وبا  هب  تفر  هشیاع  تشاذگن ، ءامسا  دوش ، لخاد  تساوخ  دمآ  هشیاع  تفر ، ایند  زا  ترـضح 

نینچ ارم  دوخ  تفگ : ءامسا  درک ، ضارتعا  ءامسا  هب  رکب  وبا  نوچ  تسا . هتخاس  یشعن  وا  يارب  زا  دوشیم ، لیاح  ربمغیپ  رتخد  نم و  نیب 
يارب ار  يزیچ  نینچ  هک  درک  رما  ارم  مدومن ، وا  هب  تایح  لاح  رد  ار  شعن  نیا  دیآرد ، وا  دزن  هب  هک  مراذگن  ار  یسک  هک  تسا  هدرک  رما 
باتک رد  «. 1  » دـنداد لسغ  ار  وا  ءامـسا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  سپ  تشگرب ، رواـیب و  لـمع  هب  تسا  هتفگ  هچنآ  تفگ : رکب  وبا  مزاـسب . وا 

، دش دتمم  زور  لهچ  ات  دش و  ضراع  يدـیدش  ضرم  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک : دـناهدرک  تیاور  نآ  ریغ  نیظعاولا و  ۀـضور 
! مع رسپ  يا  تفگ : تخاس و  رضاح  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  سیمع و  تنب  ءامسا  نمیأ و  ّما  دیـسر  وا  هب  ترـضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ 

ریما ترضح  مراد ، رطاخ  رد  هک  دنچ  يزیچ  هب  منکیم  ّتیصو  ار  وت  مترخآ ، رفس  حانج  رد  نم  دیسر و  نم  هب  نم  توف  ربخ  نامـسآ  زا 
نوریب دوب  هناخ  نآ  رد  هک  ره  تسشن و  ترـضح  نآ  نیلاب  رب  سپ  ادخ . لوسر  رتخد  يا  نک  ّتیـصو  یهاوخ  هچنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

ص: نویعلا ، ءالج  تفلاخم  ياهدومن  ترـشاعم  نم  اب  هک  يزور  زا  یتفاین ، نئاخ  وگغورد و  ارم  زگره  مع  رـسپ  يا  دومرف : سپ  دـندرک .
ادـخ زا  رتـمیرک و  رتراـکزیهرپ و  رتراـکوکین و  ادـخ و  هب  يرتاـناد  وـت  هّللا  ذاـعم  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  ماهدرکن ، وـت   270

نآ زا  ياهراچ  هک  تسا  يرما  نکیل  وت و  تقرافم  تسا  نارگ  رایـسب  نم  رب  و  دوخ ، تفلاخم  هب  منک  شنزرـس  ار  وت  هکنآ  زا  يرتناسرت 
رب وت  نتفاین  وت و  تافو  دش  میظع  و  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تبیـصم  نم  رب  يدرک  هزات  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تسین ،

هدـنروآنزح هب  هدـنزوس و  رایـسب  هچ  ارم و  تسا  هدـنروآدرد  رایـسب  هچ  هک  یتبیـصم  يارب  نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  میوگیم : سپ  نم ،
سپ دش . دناوتیمن  نآ  ضوع  زیچ  چیه  هک  تسا  ياهّیزر  و  درادن ، هدـنهد  یّلـست  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ارم ، تسا 

یهاوخیم هچ  ره  دومرف : دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  تفرگ و  نماد  هب  یتعاس  ار  همطاف  ترضح  رس  ترضح  سپ  دنتسیرگ ، ود  ره  یتعاس 
يازج ار  وت  ادـخ  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  منکیم ، رایتخا  دوخ  رما  هب  ار  وت  رما  مروآیم و  لمع  هب  یئاـمرف  هچنآ  نکب ، ّتیـصو 

زا هراچ  ار  نادرم  هک  اریز  يروآرد ، دوخ  دقع  هب  ار  هماما  نم  زا  دعب  هک  لّوا  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  ادـخ ، لوسر  ّمع  رـسپ  يا  دـهد  ریخ 
يارب شعن  تروص  هک  مدـید  ار  هکئالم  هک  اریز  هد ، رارق  یـشعن  نم  يارب  دومرف : سپ  تسا . نم  لثم  نم  نادـنزرف  يارب  وا  تسین ، نانز 
رـضاح نم  هزانج  رب  هک  يراذگن  هک  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  زاب  هک : دومرف  سپ  دوب . نآ  دنتخاس  نیمز  رد  هک  یـشعن  لّوا  و  دنتخاس ، نم 

هک يراذگن  و  دناادخ ، لوسر  نمـشد  نم و  نمـشد  ناشیا  هک  اریز  دندرک ، بصغ  ارم  ّقح  دندرک و  متـس  نم  رب  هک  اهنآ  زا  یکی  دـنوش 
هّمغلا فشک  رد  «. 1  » دشاب باوخ  رد  اههدید  هک  یتقو  رد  ینک  نفد  بش  رد  ارم  و  ناشیا ، عابتا  زا  هن  دننک و  زامن  نم  رب  ناشیا  زا  يدحا 

نم هک  روایب  یبآ  هک : تفگ  ار  سیمع  تنب  ءامسا  دش ، کیدزن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تافو  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  نآ  ریغ  و 
دـینادرگ و وبـشوخ  ار  دوخ  دـیبلط و  شوخ  يوب  و  اهلـسغ - نیرتوـکین  درک  لـسغ  رگید  یتـیاور  هب  تخاـس - وـضو  سپ  مزاـسب ، وـضو 

هـس ار  نآ  ترـضح  تشهب ، زا  دروآ  روفاک  مهرد  لهچ  مردـپ  تافو  تقو  رد  لیئربج  ءامـسا ! يا  دومرف : دیـشوپ و  دـیبلط ، ون  ياههماج 
ار روفاــک  نآ  یلع ، يارب  زا  یکی  نـم و  يارب  زا  یکی  271 و  ص : نویعلا ، ءالج  تشاذـگ  دوخ  يارب  زا  ار  هّصح  کـی  و  درک : تمـسق 

ياهماج دیباوخ و  درک و  هلبق  هب  ار  دوخ  ياپ  سپ  راذگب ، نم  رـس  کیدزن  دومرف : دروآ  ار  روفاک  نوچ  دننک . طونح  نآ  هب  ارم  هک  روایب 
هب نم  هک  نادب  نک و  بلط  ار  یلع  میوگن  باوج  رگا  ناوخب ، ارم  نآ  زا  دعب  نک ، ربص  یتعاس  ءامـسا  يا  دومرف : دیـشک و  دوخ  يور  رب 

رتـخد يا  تفگ : سپ  دینـشن ، یئادـص  درک  ادـن  ار  ترـضح  نآ  نآ  زا  دـعب  دیـشک ، راـظتنا  یتعاـس  ءامـسا  ماهدـیدرگ . قحلم  دوخ  ردـپ 
بـش رد  هک  یـسک  نآ  رتخد  يا  تسا ، هتفر  هار  نیمز  يور  رب  هک  یـسک  نیرتهب  رتـخد  يا  مدآ ، نادـنزرف  نیرتـهب  رتـخد  يا  یفطـصم ،

ضایر هب  شحور  غرم  هک  دید  تشادرب  شکرابم  يور  زا  ار  هماج  دینشن  باوج  نوچ  تسا . هدیسر  یندا  وا  نیسوق  باق  هبترم  هب  جارعم 
یّلص لوسر  ترضح  تمدخ  هب  نوچ  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  ترـضح  نآ  داتفا و  ترـضح  نآ  يور  رب  سپ  تسا ، هدرک  زاورپ  ّتنج 

امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  لاح  نیا  رد  ناسرب . ترضح  نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  مالـس  یـسرب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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هتفرن و باوخ  هب  امـش  ردام  تفگ : ءامـسا  تسا ؟ هتفر  باوخ  هب  ارچ  تقو  نیا  رد  ام  ردام  ءامـسا  يا  دـنتفگ : دـندمآرد و  رد  زا  مالّـسلا 
يور دـنکفا و  ترـضح  نآ  يور  رب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  تسا ، هدـیدرگ  لصاو  بابرالا  ّبر  تمحر  هب  نکیل 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  و  دـنک ، تقرافم  دـسج  زا  محور  هکنآ  زا  شیپ  وگب  نخـس  نم  اب  رداـم  يا  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  شرونا 
دوش و هتفاکش  ملد  هکنآ  زا  شیپ  وگب  نخس  نم  اب  نیسح  وت  دنزرف  منم  راوگرزب ! ردام  يا  تفگیم : دیـسوبیم و  داتفا  شیاپ  رب  مالّـسلا 
هب ار  دوخ  ردام  تافو  دینک و  ربخ  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  دیورب و  ادخ  لوسر  هشوگرگج  ود  يا  تفگ : ءامـسا  سپ  منک . تقرافم  ایند  زا 

دندیود ناشیا  لابقتـسا  هب  هباحـص  سپ  دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندیـسر  دجـسم  کیدزن  نوچ  دـنتفر ، نوریب  ناشیا  سپ  دـیناسرب . وا 
یلاخ ار  دوخ  ّدج  ياج  رگم  دنادرگن ، نایرگ  ار  امـش  هدید  زگره  یلاعت  قح  ادخ ؟ لوسر  نادنزرف  يا  تسیچ  امـش  هیرگ  ببـس  دنتفگ :

هیلع نینمؤملا  ریما  نوچ   272 ص : نویعلا ، ءالج  هدومن . تقرافم  ایند  زا  ام  ردام  دنتفگ : وا ؟ تاقالم  قوش  زا  دیاهدیدرگ  نایرگ  دیاهدید 
نآ تبیـصم  رد  دنچ  يرعـش  سپ  مهد ، یّلـست  هک  هب  ار  دوخ  وت  زا  دعب  دومرفیم : دمآرد و  ور  رب  دینـش ، ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالّـسلا 

دندش نایرگ  همه  نانز  نادرم و  دیدرگ ، رـشتنم  هنیدم  رد  ربخ  نیا  نوچ  «. 1  » دروآرد هیرگ  هب  ار  نامسآ  نیمز و  هک  دومرف  ادا  ترـضح 
رد مشاه  ینب  نانز  دندیود ، ترـضح  نآ  هناخ  يوس  هب  نادرم  نانز و  دش ، دـنلب  هنیدـم  ياههناخ  زا  نویـش  و  ترـضح ، نآ  تبیـصم  رد 

، نانز نوتاخ  هدّیس و  يا  دنتفگیم : ناشیا  دیآرد ، هزرل  هب  هنیدم  ناشیا  نویش  يادص  زا  هک  دش  کیدزن  دندش ، عمج  ترـضح  نآ  هناخ 
، دوب هتـسشن  ترـضح  نآ  دندمآیم . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يوس  هب  هیزعت  هب  جوف  جوف  مدرم  نامّزلا ؛ رخآ  ربمغیپ  رتخد  يا 
ّما دنتسیرگیم ، ناشیا  هیرگ  زا  مدرم  دنتسیرگیم ، دندوب و  هتسشن  ترـضح  نآ  شیپ  رد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج 

زورما دش و  هزات  ام  رب  وت  تبیصم  زورما  هّللا  لوسر  ای  هاتبأ  ای  تفگ : دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  ربق  دزن  هب  موثلک 
. دندیـشکیم هزانج  ندـمآ  نوریب  راظتنا  دـندرکیم و  هیرگ  دـندوب و  هدـش  عمج  مدرم  يدرب . دوخ  يوسب  ار  دوخ  رتخد  یتفر ، ایند  زا  وت 

نوچ دنتـشگرب . دندش  قّرفتم  مدرم  سپ  دـنتخادنا ، ریخأت  هب  نیـسپ  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  ندروآ  نوریب  تفگ : دـمآ  نوریب  رذ  وبا  سپ 
راّمع و مالّسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  نینمؤملا و  ریما  ترضح  دندروآ ، نوریب  ار  هزانج  تفر ، باوخ  هب  اههدید  تشذگ  بش  زا  یساپ 

نامه رد  دندرک و  زامن  ترضح  نآ  رب  ترضح  نآ  ّصاوخ  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  هدیرب و  ناملـس و  رذ و  وبا  ریهز و  لیقع و  دادقم و 
مادک ترـضح  نآ  ربق  دننادن  هک  تخاس  رگید  ربق  تفه  ترـضح  نآ  ربق  رود  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دندرک . نفد  بش 

اب ار  ترـضح  نآ  ربق  رگید : تیاور  هب  دـشاب . هبتـشم  نایم  رد  ترـضح  نآ  ربق  هک  دیـشاپ  بآ  ار  رگید  ربق  لهچ  رگید : یتیاور  هب  تسا .
دـننکن و زامن  وا  ربق  رب  دـننادن و  ار  ترـضح  نآ  ربق  عضوم  نیع  هک  دوب  نآ  يارب  اـهنیا  دـشابن ، مولعم  ربق  تمـالع  هک  درک  راومه  نیمز 

عقاو فالتخا  ترـضح  نآ  ربق  عضوم  رد  ببـس  نیا  هب   273 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 2  » دـننارذگن رطاخ  هب  ار  ترـضح  نآ  ربق  شبن  لایخ 
ربنم تلاسر و  ترضح  ربق  نایم  دناهتفگ : یـضعب  مالّـسلا و  مهیلع  عیقب  هّمئا  روبق  کیدزن  تسا  عیقب  رد  هک : دناهتفگ  یـضعب  تسا ، هدش 

ياهرد زا  تسا  يرد  رب  نم  ربنم  تشهب و  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نم  ربق  ربنم و  نایم  دومرف : ترضح  هک  اریز  تسا ، نوفدم  ترـضح  نآ 
رهـش نبا  دـنکیم . تلالد  نآ  رب  هحیحـص  تیاور  هچنانچ  دـندرک ، نوفدـم  دوخ  هناـخ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  حـصا  و  تشهب .

هب هیبـش  دـش  ادـیپ  ربـق  ناـیم  زا  تسد  ود  دـنراذگ ، ربـق  رد  هک  دنتـساوخ  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  نارگید  بوـشآ و 
ماما ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیـش  «. 1  » درب ربق  هب  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ياهتـسد 
یّلص تلاسر  ترـضح  ّمع  ساّبع  دش ، دیدش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضرم  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 
هناخ هب  سپ  دـید . ناوتیمن  ار  وا  تسا ، هدـش  نیگنـس  وا  ضرم  دـنتفگ : تداـیع ، يارب  ترـضح  نآ  دزن  هب  دـمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

دناسریم و مالس  ار  وت  تّمع  هک  ترضح  نآ  هب  وگب  تفگ : مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  داتـسرف  یکیپ  تشگرب و 
هک مراد  نامگ  نینچ  تسا ، هتـسکش  مه  رد  ارم  نم  هدید  رون  وا و  هدید  رون  ادخ و  لوسر  بیبح  رتخد  همطاف  يرامیب  مغ  هک : دـیوگیم 

بّرقم ار  وا  و  درک ، دهاوخ  رایتخا  تاجرد  لزانم و  نیرتهب  وا  يارب  ترـضح  نآ  دش و  دـهاوخ  قحلم  تلاسر  ترـضح  هب  ام  زا  شیپ  وا 
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موش وت  يادف  نک  عمج  سپ  دوش ، عقاو  ریزگان  رما  نیا  نوچ  دیـشخب ، دهاوخ  وا  هب  گرزب  ياهاطع  و  دینادرگ ، دـهاوخ  دوخ  راگدرورپ 
ترـضح تسا . نید  یتدایز  ثعاب  نیا  و  وا ، رب  ندرک  زامن  وا و  هزانج  ندـش  رـضاح  رد  دـنبایب  باوث  همه  هکنآ  ات  ار  راصنا  نارجاـهم و 

ار وت  یهاوخ  ریخ  دنامنزاب ، ام  زا  وت  ّتیحت  وت و  تقفش  زگره  وگب : ناسرب و  مالـس  ارم  ّمع  هک : دومرف  باوج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هب ار  شثاریم  و  دندرک ، عنم  وا  زا  ار  شّقح  و  دوب ، مولظم  هتسویپ  لوسر  رتخد  همطاف  هک  یتسرد  هب  منادیم ، ار  وت  يأر  تلیضف  مدینش و 
ّقح و  دندرکن ، ادا  ار  وا  تمرح  ّقح  و  دنتشادن ، یعرم  وا  باب  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  شرافـس  و  دندادن ، وا 

، ندیشک ناراکمتس  زا  ماقتنا  وا  يارب   274 ص : نویعلا ، ءالج  ندرک و  مکح  يارب  تسا  یفاک  ادخ  دـندرکن ، تیاعر  وا  باب  رد  ار  ادـخ 
ار وا  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  ارم  همطاـف  هک  اریز  ار  دوخ  تحیـصن  ندرکن  لـمع  یـشخبب  نم  رب  راوگرزب  ّمع  يا  منکیم  لاؤس  وت  زا  نم 

لاح ار و  مردارب  رـسپ  دزرمایب  ادـخ  تفگ : دـندیناسر ، ساّبع  هب  ار  ماغیپ  نیا  نوچ  منادرگن . رـضاح  وا  هزانج  رد  ار  مدرم  مرادرب و  ناهنپ 
وا زا  رتكرابم  يدنزرف  بلّطملا  دبع  نادنزرف  زا  هک  یتسرد  هب  دز ، ناوتیمن  ینعط  دشاب  هدید  وا  هک  ییأر  رد  تسا و  هدیزرمآ  وا  هکنآ 

، یتمرکم ره  يوسب  دوب  مدرم  نیرتقباس  هتسویپ  یلع  هک  یتسرد  هب  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگم  تسا  هدشن  ّدلوتم 
یسک لّوا  و  دوب ، رتدیدش  همه  زا  نید  نانمـشد  هدهاجم  رد  و  اهتّدش ، رد  دوب  مدرم  نیرتعاجـش  و  یتلیـضف ، ره  هب  دوب  مدرم  نیرتملاع  و 

ماما نیدباعلا و  نیز  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ینیلک  خیش  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش  «. 1  » دروآ لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هک  دوب 
هک مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  دومن  ّتیـصو  دش ، رامیب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هک : دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح 

لمع وا  ّتیـصو  هب  ترـضح  سپ  وا ، ضرم  هب  ار  يدـحا  دـنکن  مالعا  و  دـنادرگن ، علّطم  وا  لاوحا  رب  ار  مدرم  ار و  وا  ضرم  دـنک  نامتک 
نوچ مدرم . زا  دنتشادیم  ناهنپ  ار  وا  لاوحا  درکیم و  تنواعم  ار  ترضح  نآ  سیمع  تنب  ءامـسا  دوب ، وا  يراتـسرپ  هّجوتم  دوخ  هدومن ،

ار وا  بش  رد  دوش و  وا  نیفکت  لسغ و  هّجوتم  دوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  درک  ّتیصو  دش ، ترـضح  نآ  تافو  کیدزن 
رثا دومن و  نوفدم  بش  رد  ار  وا  دـیدرگ و  وا  روما  نیفکت و  لسغ و  هّجوتم  دوخ  ریما  ترـضح  سپ  دـنک ، راومه  ار  شربق  دـیامن و  نفد 

ياههدـید زا  بآ  درک ، ناـجیه  ترـضح  نآ  هودـنا  نزح و  دـناشفا ، دوخ  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  ربق  كاـخ  نوچ  درک . وحم  ار  وا  ربق 
زا داب  وت  رب  نم  مالـس  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  دومرف : دومن و  تلاسر  ترـضح  ربق  هب  ور  و  دـش ، يراـج  شرونا  يور  رب  شکراـبم 
قح هدـیباوخ ، وت  هصرع  رد  كاخ  نایم  رد  بشما  هدـمآ ، وت  ترایز  هب  هک  وت  هدـننک  تراـیز  وت و  هدـید  رون  وت و  هبیبح  رتخد و  بناـج 
ربص وت  هدیزگرب  زا  هّللا  لوسر  ای  دش  مک  ددرگ ، قحلم   275 ص : نویعلا ، ءالج  وت  هب  دوز  هک  درک  رایتخا  تیب  لها  نایم  رد  ار  وا  یلاـعت 

شیاجنگ وت ، تقرافم  هودنا  ندروآ  بات  وت و  تبیـصم  رد  ندرک  ربص  اب  نکیل  و  نم ، تّوق  نانز  نیرتهب  تقرافم  زا  دش  فیعـض  و  نم ،
رحن هنیـس و  نایم  رد  وت  سّدقم  ناج  هکنآ  زا  دعب  متـشاذگ  ربق  هب  دوخ  تسد  هب  ار  وت  هک  قیقحت  هب  منک ، ربص  تبیـصم  نیا  رد  هک  دراد 
درک دـیاب  لوبق  هکنآ  تسه  ادـخ  باتک  رد  یلب  مدـش ، لّفکتم  دوخ  ار  وت  روما  مدـیناشوپ و  ار  وت  هدـید  دوخ  تسد  هب  دـش ، يراـج  نم 

و یتفرگزاب ، نم  زا  ار  دوخ  ناگورگ  يدـینادرگرب و  دوخ  هب  ار  دوخ  تناما  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : دـیاب  اـهندرکلوبق و  نیرتهب 
دهاوخ هشیمه  نم  هودنا  هّللا  لوسر  ای  نم ، رظن  رد  دولآدرگ  نیمز  زبس و  نامـسآ  تسا  حـیبق  رایـسب  هچ  يدوبر . نم  زا  ار  ارهز  ترـضح 

نآ دنک  رایتخا  نم  يارب  یلاعت  قح  هکنآ  ات  تفر  دهاوخن  رد  هب  نم  زا  هودنا  نیا  تشذگ ، دهاوخ  يرادـیب  هب  هتـسویپ  نم  ياهبـش  دوب و 
رایـسب هچ  هدنروآرد ، هب  اج  زا  تسا  یهودـنا  ماهنیـس  رد  هدـنروآكرچ و  تسا  یتحارج  ملد  رد  یمیقم ، اجنآ  رد  وت  نونکا  هک  ار  هناخ 

يرای تنواعم و  هب  وت  رتخد  ار  وت  داد  دـهاوخ  ربخ  يدوز  هب  و  ار ، دوخ  لاح  منکیم  تیاکـش  ادـخ  يوسب  و  ام ، نایم  داـتفا  یئادـج  دوز 
مه يور  رب  وا  هنیس  رد  اهمغ  رایـسب  هچ  ار  لاوحا  سرپب  وا  زا  سپ  وا ، ّقح  رد  ندرک  ملظ  نم و  ّقح  بصغ  رب  ار  رگیدکی  وت  تّما  ندرک 
وا درک و  دـهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادـخ  و  تفگ ، دـهاوخ  وت  هب  ار  همه  يدوز  هب  و  درک ، تسناوـتیمن  راـهظا  یـسک  هب  هک  دوـب  هتـسشن 

يور زا  و  دـشاب ، هدـیناسر  مه  هب  یلالم  تلـصاوم  زا  هک  هدـننکعادو  مالـس  هّللا  لوسر  ای  داب  وت  رب  مالـس  تسا ، ناگدـننک  مکح  نیرتهب 
یئاهباوث زا  تسین ، نم  ینامگدـب  زا  میامن  تماقا  وت  ربق  دزن  رگا  و  تسین ، تلالم  زا  مورب  وت  ربق  دزن  زا  رگا  دـیامنن . تقراـفم  ینمـشد 
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یلوتـسم ام  رب  هک  دوبیم  یتعامج  نآ  ندوب  بلاغ  هن  رگا  و  تسا ، رتوکین  رتكرابم و  ربص  ار ، ناگدننک  ربص  تسا  هداد  هدعو  ادخ  هک 
متـشادیمرب هلان  هب  دایرف  هنیآره  و  مدـشیم ، فکتعم  وت  حیرـض  دزن  متـسنادیم و  مزال  دوخ  رب  ار  وت  ربق  دزن  تماـقا  هنیآره  دـناهدیدرگ 

و وا ، نانمشد  سرت  زا  منکیم  نفد  ناهنپ  ار  وت  رتخد  هک  دنادیم  دنیبیم و  ادخ  سپ  گرزب ، تبیـصم  نیا  رد  هدرم  دنزرف  نز  هلان  دننام 
دوب و هتـشذگن  یتّدم  وت  نامز  زا  هکنآ  لاح  و  هینالع ، دندرک  عنم  ار  شثاریم   276 ص : نویعلا ، ءالج  و  رهق ، هب  دـندرک  بصغ  ار  شّقح 

وت رب  وا و  رب  ادخ  تاولص  سپ  تسه ، وکین  یّلست  وت  تعاطا  رد  هّللا و  لوسر  ای  منکیم  تیاکش  امش  يوسب  سپ  دوب ، هدشن  هنهک  وت  مان 
محر زا  هک  یئاهطقس  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 1  » وا تاکرب  ادـخ و  تمحر  و  داب ،

دیاهتشاذگن و مان  ار  ام  ارچ  دنیوگیم : دننکیم  تاقالم  ار  امش  هک  تمایق  زور  رد  دیشاب ، هتشاذگن  مان  ار  ناشیا  رگا  دناهداتفا  امـش  نانز 
ربتعم دنـس  هب  ینیلک  هیوباـب و  نبا  2 ؟»  » تشاذـگ مان  تدالو  زا  لـبق  ار  نسحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  لاـح 

ریما دومرف : ترـضح  داد ؟ لسغ  هک  ار  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دومن : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  لّـضفم  هک : دـناهدرک  تیاور 
ترـضح موش ، تیادف  تسا  نینچ  یلب  تفگ : دـمآ ؟ نارگ  وت  رب  نخـس  نیا  ایوگ  تفگ : يوار  هب  سپ  داد ، لسغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ترـضح ار  میرم  هچنانچ  دـهدیمن ، لسغ  موصعم  زا  ریغ  هب  ار  موصعم  و  دوب ، هموصعم  هقیّدـص و  همطاف  هک  اریز  شاـبم  گـنتلد  دومرف :

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  رد  اضیا  «. 3  » داد لسغ  مالّسلا  هیلع  یسیع 
هب دندیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 4  » داد لسغ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ار 

ّتیصو مالّسلا  اهیلع  همطاف  هکنآ  يارب  دومرف : درک ؟ نفد  بش  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ببـس  هچ 
هب اضیا  «. 5  » دننکن زامن  وا  رب  رمع - رکب و  وبا  ینعی : دـندوب - هدرواین  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  زگره  هک  یبارعا  درم  ود  نآ  هک  دوب  هدرک 
اریز دومرف : بش ؟ رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نفد  ّتلع  زا  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس 

تعامج نآ  ّتبحم  تیالو و  هک  یسک  رب  تسا  مارح  و  دنوش ، رضاح  وا  هزانج  رب  اهنآ  تساوخیمن  یتعامج و  رب  دوب  كانمـشخ  وا  هک 
ریما ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 1  » همطاف نادـنزرف  زا  يدـحا  رب  دـنک  زامن  هک   277 ص : نویعلا ، ءالج  دـشاب  هتـشاد 

ره تسا : نیا  اهنآ  نومضم  هک  دومرف  اشنا  درد  يور  زا  دنچ  يرعش  دش ، غراف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نفد  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ربمغیپ زا  دـعب  همطاف  نتفر  تسا ، كدـنا  تسا  گرم  زا  ریغ  هک  یتبیـصم  ره  و  دوشیم ، یهتنم  یئادـج  هب  رخآ  تسود ، ود  زا  یعامتجا 

دوـش و فرطرب  مدرم  ناـیم  زا  زین  نم  ماـن  هک  دـشاب  دوز  و  دـنامیمن ، یقاـب  سک  نیا  يارب  یتـسود  چـیه  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  نم  شیپ 
تیاور مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  اضیا  «. 2  » دـسر مه  هب  رگید  رای  نم  رای  يارب  زا  نم  زا  دـعب  و  دـننک ، شومارف  ارم  یتسود 

نب هللا  دبع  هفیذح ، رسای ، راّمع  دادقم ، ناملـس ، رذ ، وبا  دندرک : زامن  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هزانج  رب  سک  تفه  هک : تسا  هدرک 
یسک لّوا  دندیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 3  » مدوب ناشیا  ماما  نم  و  دوعـسم ،
هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 4  » دوب مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دومرف : دوب ؟ هک  دـنداد  رارق  شعن  وا  يارب  زا  هک 

تلحر ایند  زا  هک  يرامیب  نآ  هب  دش  رامیب  ترـضح  نوچ  هک  دوب  نآ  شببـس  دوب ، همطاف  شعن  دنتخاس  مالـسا  رد  هک  یـشعن  لّوا  تسا :
تـسار نم  يارب  زا  يزیچ  ایآ  تسا ، هتفر  نم  ندب  زا  تشوگ  ماهدش و  فیحن  فیعـض و  ءامـسا ! يا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  درک ،
یهاوخ رگا  دندرکیم ، يراک  ناشیا  هک  مدید  مدوب  هشبح  دالب  رد  نوچ  نم  هک : تفگ  ءامـسا  دناشوپب ؟ نادرم  زا  ارم  ندب  هک  ینکیمن 

سپ تسب ، نآ  ياـههیاپ  رب  دـیبلط و  اـمرخ  ياههدـیرج  تشاذـگ و  نوگنرـس  دروآ و  یتخت  ءامـسا  سپ  یلب ، هک : دومرف  منکب ، وت  يارب 
نادرم زا  ارم  ندب  و  زاسب ، نم  يارب  زا  يزیچ  نینچ  هک : دومرف  ترـضح  دندرکیم ، هک  مدید  شور  نیا  تفگ : دنکفا و  وا  يور  رب  هماج 

دناهدرک تیاور  ساّبع  نبا  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  278 و  ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » دناشوپب خزود  شتآ  زا  ار  وت  ندب  ادخ  ات  ناشوپب 
ترـضح دیود ، دجـسم  بناج  هب  دیرد  ار  دوخ  نابیرگ  سیمع  تنب  ءامـسا  درک ، تلحر  ایند  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک :

نوچ تفگن ، باوج  دش و  تکاس  وا  دندیـسرپ ، وا  زا  ار  دوخ  ردام  لاوحا  دندید و  ار  وا  هار  رد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
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ار وا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دندمآ و  وا  کیدزن  هب  سپ  تسا ، هدیباوخ  هناخ  نایم  رد  هک  دندید  ار  دوخ  ردام  دندمآ  هناخ  هب 
هناخ زا  و  تردام ، تبیصم  رد  دهد  دزم  ار  وت  ادخ  ردارب ! يا  تفگ : نسح  ماما  هب  تسا ، هدرک  تلحر  ایند  زا  هک  دید  نوچ  داد ، تکرح 
سپ دـش . هزات  ام  يارب  زا  وت  گرم  درک ، تلحر  ایند  زا  ام  رداـم  هک  زورما  هادـمحا  اـی  هادّـمحم  اـی  هک : دـندروآرب  داـیرف  دـندیود  نوریب 

رب بآ  دیدرگ ، شوهدم  دینش  ار  زوسناج  ربخ  نیا  نوچ  دوب ، دجسم  رد  ترضح  نآ  دندرک ، ربخ  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
نیلاب رب  ءامـسا  دمآ و  همطاف  دزن  هب  تفرگ  شود  رب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  سپ  دمآزاب ، شوه  هب  ات  دندیـشاپ  شکرابم  يور 
همطاف زا  دعب  سپ  میدادیم ، یّلست  ار  دوخ  همطاف  هب  امش  ّدج  تبیصم  هب  ام  دّمحم ، نامیتی  يا  تفگیم : تسیرگیم و  دوب  ترـضح  نآ 

: دندوب هتشون  نآ  رد  هک  دید  ياهعقر  هتفر  ترضح  نآ  رس  کیدزن  دوشگ و  ار  همطاف  كرابم  يور  ترضح  میهد . یّلـست  هک  هب  ار  دوخ 
ّتینادحو هب  دهدیم  یهاوگ  دنکیم و  ّتیـصو  ادـخ ، لوسر  رتخد  همطاف  نآ  هب  هدرک  ّتیـصو  هچنآ  تسا  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

هکنآ و  تسین ، یّکـش  نآ  رد  تسا و  یندـمآ  تمایق  هکنآ  و  تسا ، قح  خزود  تسا و  ّقح  تشهب  هکنآ  اـیبنا و  دّیـس  تلاـسر  هب  ادـخ و 
ایند و رد  مشاب  وت  هجوز  هک  درک  جیوزت  وت  هب  ارم  ادخ  دّمحم ، رتخد  همطاف  منم  یلع  ای  دنیاهربق . رد  هک  ار  اههدرم  دنادرگیم  هدنز  ادخ 
، نکم مالعا  ار  یـسک  و  بش ، رد  يامن  نفد  ارم  و  نم ، رب  نک  زامن  و  امن ، نفک  لسغ و  ارم  نارگید ، زا  نم  هب  يرتراوازـس  وت  و  ترخآ ،
ار وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـمآ ، رد  بش  نوچ  سپ  تمایق . زور  ات  دوخ  نادـنزرف  رب  مالـس  و  مراپـسیم ، ادـخ  هب  ار  وت  و 

رضاح رذ  وبا  نوچ  نک ، بلط  ار  رذ  وبا  هک : دومرف  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما   279 ص : نویعلا ، ءالج  تشاذـگ و  هزانج  رد  داد و  لسغ 
تعکر ود  دش ، غراف  زامن  زا  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نوچ  دندرک . زامن  ترـضح  نآ  رب  دندرب و  عیقب  يوسب  دنتـشادرب و  ار  هزانج  دش 

زا ار  وا  رب  نوریب  سپ  همطاـف ، تسوت  ربمغیپ  رتخد  نیا  ادـنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتـسد  دروآ و  اـجب  زاـمن 
نآ هک  دنتـساوخ  نوچ  و  لیم . کی  رد  لیم  کی  ردـق  هب  دـش  نشور  نیمز  سپ  رورـس ، يداـش و  يوسب  اهتّدـش  زا  رون و  يوسب  اـهتملظ 
درک رظن  نوچ  دناهتـشادرب . نم  زا  ار  وا  تبرت  هک  دـیئایب  نم  يوسب  هک : عـیقب  ياـههعقب  زا  ياهعقب  زا  دیـسر  ادـن  دـننک ، نفد  ار  ترـضح 
يا درک : ادن  ربق  رانک  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دنتشاذگ ، ربق  نآ  دزن  ار  ترضح  نآ  هزانج  سپ  دید ، ياهدنک  ربق  ترـضح ،

درگرب و وت ، زا  وا  هب  مرتنابرهم  نم  یلع  ای  هک : دمآ  یئادص  نیمز  زا  سپ  مدرپس ، وت  هب  تسا  ادخ  لوسر  رتخد  هک  ار  دوخ  تناما  نیمز !
تمایق زور  ات  تساجک  رد  هک  دنتسنادن  رگید  و  دش ، ادیپان  راومه و  نیمز  اب  دش و  رپ  ربق  ددرگرب ، تساوخ  ترضح  نوچ  شابم . هدرزآ 
دنکیم تلالد  هربتعم  تایاور  رثکا  تسا ، رایسب  فالتخا  وا  تافو  تقو  رد  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  فیرـش  رمع  رد  هک  نادب  «. 1»
یضعب لاس و  تفه  تسیب و  یضعب  لاس و  یس  یضعب  لاس و  هس  تسیب و  یضعب  دوب ، هلاسهدجیه  تقو  نآ  رد  وا  فیرـش  رمع  هکنآ  رب 

280 ص : نویعلا ، ءالج  تسا . لّوا  لوق  هّیماما  ياملع  نایم  رهشا  حصا و  و  دناهتفگ ، زین  لاس  جنپ  یس و  یضعب  لاس و  تشه  تسیب و 

رشحم رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مّلظت  نایب  رد  متشه  لصف 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هتخیوآ تشهب  ياهریرح  هقان  نآ  ياهولهپ  زا  و  راوس ، تشهب  ياههقان  زا  ياهقان  رب  دـیایب  همطاف  نم  رتخد  دوش ، اپرب  تمایق  نوچ  دومرف :

نآ رب  خرـس ، توقای  رد و  زا  نآ  ياههدید  و  بان ، کشم  زا  نآ  مد  و  زبس ، دّرمز  زا  نآ  ياهاپ  و  دشاب ، رت  دـیراورم  زا  نآ  راهم  دـشاب و 
و میرک . تمحر  شنوریب  و  دـشاب ، راگدرورپ  وفع  زا  رپ  شناـیم  و  دـشاب ، ناـیامن  نوریب  شنوردـنا  زا  هک  دـشاب  هتـسب  رون  زا  ياهّبق  هقاـن 

رون و  توقای ، دـیراورم و  زا  دنـشاب  هدرک  عّصرم  ار  ینکر  ره  دـشاب ، لمتـشم  نکر  داتفه  رب  هک  دـشاب  هتـشاد  رـس  رب  رون  زا  یجات  همطاف 
ار هقان  راهم  لیئربج  و  کلم ، رازه  داتفه  وا  پچ  بناج  زا  دنـشاب و  کلم  رازه  داتفه  وا  تسار  بناـج  زا  و  نشور ، هراتـس  دـننام  دـشخب 
هن يربمغیپ و  زور  نآ  رد  دنامن  سپ  دّمحم . رتخد  همطاف  درذگب  ات  ار  دوخ  ياههدید  دیناشوپب  هک : دنک  ادن  دنلب  يادص  هب  دشاب و  هتفرگ 

شرع ریز  هب  نوـچ  درذـگب . رـشحم  يارحـص  زا  همطاـف  اـت  دنـشوپب  ار  دوـخ  ياههدـید  هکنآ  رگم  يدیهـش  هن  یقیّدـص و  هـن  یلوـسر و 
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متـس نم  رب  هک  اهنآ  نم و  نایم  نک  مکح  نم ، دّیـس  نم و  دـنوادخ  يا  دـنک : ضرع  دـنکفا و  ریز  هب  هقان  زا  ار  دوخ  دـیآ ، رد  راگدرورپ 
نم و هبیبح  يا  هک : دـسرب  یلاعت  قح  بناج  زا  ادـن  سپ  دـندرک ، دیهـش  ارم  نادـنزرف  هک  اهنآ  نم و  نایم  نک  مکح  ادـنوادخ  دـناهدرک ،

دای دـنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  منک ، اور  ار  وت  تعافـش  ات  نک  تعافـش  نم  دزن  و  منک ، اـطع  اـت  نک  لاؤس  نم  زا  نم ، لوسر  دـنزرف 
: دـنک ضرع  مالـّـسلا  اـهیلع  همطاـف  تـقو  نآ  رد  سپ   281 ص : نوـیعلا ، ءـالج  درذـگیمن . نم  زا  يراکمتـس  مـلظ  زورما  هـک  مـنکیم 

ادن زاب  سپ  نک ، تمحر  ارم  نادنزرف  ناتسود  ارم و  ناتسود  و  ارم ، نادنزرف  نایعیش  ارم و  نایعیش  و  ارم ، ّتیّرذ  شخبب  نم  هب  اراگدرورپ 
هتفرگ ورف  دنیایب و  ناشیا  سپ  وا ؟ ّتیرذ  ناتـسود  وا و  ناتـسود  وا و  نایعیـش  همطاف و  نادـنزرف  دـنیاجک  هک : دـسر  یلاعت  قح  بناج  زا 
هربتعم دیناسا  هب  اضیا  «. 1  » دنادرگ تشهب  لخاد  ار  ناشیا  ات  دوش  ناور  ناشیا  شیپ  رد  سپ  فرط ، ره  زا  تمحر  هکئالم  ار  ناشیا  دنشاب 

نم رتخد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  زا 
نم و نایم  نک  مکح  ملاع ! دنوادخ  يا  دیوگ : دـنز و  گنچ  شرع  همئاق  رد  دولآنوخ و  ياههماج  اب  دـیآرد  رـشحم  يارحـص  هب  همطاف 

ربتعم دنس  هب  اضیا  «. 2  » هبعک راگدرورپ  ّقح  هب  نم  رتخد  يارب  زا  درک  دـهاوخ  مکح  یلاعت  قح  سپ  دنتـشک ، ارم  نادـنزرف  هک  اهنآ  نایم 
يارب دوش ، تمایق  زور  نوچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هتشاد تسد  رد  ار  دوخ  كرابم  رس  دیایب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  سپ  دننک ، اپرب  رون  زا  ياهّبق  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

همه هکنآ  رگم  ینمؤم  هدنب  هن  یلـسرم و  ربمغیپ  هن  یبّرقم و  کلم  رـشحم  رد  دنامن  هک  دنزب  ياهرعن  دتفا ، وا  رب  همطاف  مشچ  نوچ  دـشاب .
ادـخ سپ  ترـضح . نآ  نالتاق  اب  دـنک  یمـصخ  هک  یتروص  نیرتوکین  هب  دـنادرگ  لّثمتم  وا  يارب  يدرم  یلاعت  قح  سپ  دـنوش ، ناـیرگ 

هب ار  ناشیا  همه  سپ  دندوب ، هدـش  وا  نوخ  رد  کیرـش  هک  اهنآ  دـندوب و  هدرک  ناشیا  يزاسراک  هک  اهنآ  ار و  نیـسح  نالتاق  دـنک  عمج 
دنادرگ هدنز  ار  ناشیا  زاب  و  دروآ ، لتق  هب  ار  ناشیا  رگید  راب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  ات  دنادرگ  هدنز  ار  ناشیا  زاب  و  دنروآ ، لتق 

سپ ددرگ . لیاز  ام  هودـنا  دنیـشن و  ورف  ام  نایعیـش  اـم و  مشخ  تقو  نیا  رد  سپ  دـناسر ، لـتق  هب  ار  ناـشیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـت 
ادخ هب  دنانانمؤم ،  282 ص : نویعلا ، ءالج  ناشیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ، ام  نایعیش  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 1  » ترسح نزح و  لوط  هب  تبیصم  رد  دنکیرـش  ام  اب  ناشیا  هک  دنگوس 
وا هب  سپ  دوخ ، نایعیـش  نانز  زا  یتعامج  اب  دـیآرد  رـشحم  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مّلس 

نایم رد  نک  رظن  دنیوگ : وا  هب  سپ  نم ، زا  دعب  دناهدرک  هچ  نم  نادـنزرف  اب  هک  منادـن  ات  موریمن  دـیوگ : وش ، تشهب  لخاد  هک : دـنیوگ 
عیمج زا  و  مروآرب ، دایرف  وا  دایرف  زا  نم  و  دروآرب ، دایرف  سپ  هداتسیا ، رسیب  هک  دنیب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  رظن  نوچ  تمایق ،

نآ لاس  رازه  و  دنیوگیم ، بهبه »  » ار وا  هک  یـشتآ  دنک  رما  دنک و  بضغ  ام  يارب  زا  یلاعت  قح  تقو  نیا  رد  سپ  دیآرب . دایرف  هکئالم 
ادن ار  نآ  یلاعت  قح  سپ  دوریمن ، نوریب  نآ  زا  زگره  یمغ  و  دوشیمن ، نآ  لخاد  زگره  یمیـسن  و  تسا ، هدـش  هایـس  ات  دـناهتخورفا  ار 

. دیابرب دناهدرک  ناودـع  ملظ و  هلیـسو  ار  نآرق  دناهتـشادرب و  تلاسر  تیب  لها  زا  تسد  هک  ار  نآرق  نالماح  نیـسح و  نالتاق  هک : دـنک 
هرعن ناشیا  دشک و  هنابز  شتآ  دنشورخب ، ناشیا  دشورخب و  شتآ  دنیآ ، هلان  هب  ناشیا  دیآ و  دایرف  هب  شتآ  دنیآرد ، شتآ  نایم  رد  نوچ 
سپ ناتسرپتب ؟ زا  شیپ  يدرک  بجاو  ام  رب  ار  شتآ  ببس  هچ  هب  راگدرورپ  يا  هک : دنیوگب  حیـصف  نابز  هب  دنیآرد و  نخـس  هب  دننز و 

زا ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 2  » دنک دـب  یئاناد  هب  هک  یـسک  لثم  تسین  دـنک ، دـب  هتـسنادن  هک  یـسک  هک : دـسرب  یلاعت  قح  بناج  زا  باوج 
رس تمایق  زور  رد  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
رس نآ  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  نوخ ، هب  هدیطلغ  دش  دهاوخ  لّثمتم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 

لها عیمج  دندرگ ، شوهدم  هکئالم  همطاف  هلان  دایرف و  يارب  زا  سپ  مومهم ، لد  هویم  يا  مولظم و  دنزرف  يا  دروآرب : دایرف  دـتفا  كرابم 
درک مهاوخ  نینچ  هک  دسرب  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  سپ  همطاف . يا  ار  وت  دنزرف  هدنشک  دشکب  ادخ  هک : دنیوگ  دنروآرب و  دایرف  رـشحم 
راوس تشهب  ياههقان  زا  ياهقان  رب  زور  نآ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  وا . لتاق  ناتـسود  وا و  لتاق  عابتا  وا و  لتاق  زا  دیـشک  مهاوخ  ماـقتنا  و 
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و دشاب ، الهـش  وا  ياههدید  ابیز و  هقان  نآ  يور  دنـشاب و  هدرک  نّیزم  تشهب  ریرح   283 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  نآ  ياهولهپ  هک  دـشاب 
نآ رب  دشاب ، نّیزم  رگید  رهاوج  هب  هک  دیراورم  زا  شزاهج  و  دـشاب ، زبس  دـجربز  زا  شراهم  ربنع و  کشم و  زا  شندرگ  الط و  زا  شرس 

کی ردق  هب  شراهم  يدنلب  و  دشاب ، یهلا  تمحر  زا  ّولمم  شنایم  دشاب و  یلاعت  قح  رون  زا  جدوه  نآ  هدرپ  هک  دنـشاب  هتـسب  یجدوه  هقان 
دیمحت و لیلهت و  حیبست و  هب  دنشاب  لوغشم  و  دنـشاب ، هدرک  هطاحا  کلم  رازه  داتفه  وا  جدوه  رود  رد  و  دشاب ، ایند  ياهخـسرف  زا  خسرف 

لوسر دّمحم  رتخد  همطاف  هک  دیشوپب  ار  دوخ  ياههدید  تمایق ! لها  يا  هک : دنک  ادن  شرع  نایم  زا  يدانم  سپ  یلاعت . قح  يانث  ریبکت و 
و هدنهج ، قرب  دننام  دنرذگب  طارص  رب  شناتسود  نایعیش و  همطاف و  ترضح  سپ  درذگیم ، طارص  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

زور نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  دیفم  خیـش  «. 1  » دزادنا مّنهج  رد  ار  دوخ  هّیرذ  نانمـشد 
ياههدـید دیـشوپب  هک : دـنک  ادـن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  سپ  دـنک ، عمج  نیمز  کی  رد  ار  نیرخآ  نیلّوا و  یلاـعت  قح  دوش ، تماـیق 

ار دوخ  ياههدید  قیالخ  همه  سپ  درذگب ، طارـص  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  ات  دینکفا  ریز  هب  اهرـس  ار و  دوخ 
سپ کلم . رازه  داتفه  ار  وا  دـننک  تعیاشم  و  هدـش ، راوس  تشهب  ياههقان  زا  ياهقاـن  رب  دـیایب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دنـشوپب و 
نیا اراگدرورپ  دـیوگ : دریگ و  تسد  رد  ار  نیـسح  دولآنوخ  نهاریپ  دـیآ و  دورف  هقان  زا  تماـیق و  فقاوم  زا  یفیرـش  فقوم  رب  دتـسیاب 
لمع هب  تسوت  يدونشخ  بجوم  هچنآ  دسر : وا  هب  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  سپ  دناهدرک ، هچ  وا  هب  هک  ینادیم  تسا ، نم  دنزرف  نهاریپ 
مّنهج شتآ  زا  هک  دنک  رما  یلاعت  قح  سپ  شکب . وا  ناگدنـشک  زا  ارم  ماقتنا  اراگدرورپ  دیوگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مروآیم .

يوسب ار  ناشیا  ندرگ  نآ  سپ  دـیابریم ، ار  هناد  غرم  هچناـنچ  دـیابرب  رـشحم  يارحـص  زا  ار  ترـضح  نآ  نـالتاق  دـیآ و  نوریب  یندرگ 
و ددرگ ، تشهب  لخاد  ات  دوش  راوس  دوخ  هقان  رب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  اهباذع ، عاونا  هب  مّنهج  رد  دنادرگ  بّذعم  درب و  مّنهج 

تسار بناج  رد  مدرم  زا  ناشیا  ناتسود  و  دنشاب ، وا  يور  شیپ  رد  شنادنزرف  و  دنشاب ، وا  تمدخ  رد  دندرکیم  وا  تعیاشم  هک  هکئالم 
تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  تارف   284 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دنور وا  پچ  و 

: هک دومرف  سپ  تفای ، نوزحم  ار  وا  دمآ و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک :
رد نایرع  ار  مدرم  نداتـسیا  ار و  رـشحم  مدروآ  دای  هب  هک : دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یمارگ ؟ رتخد  يا  تسیچ  وت  هودنا  ببس 
هک یسک  لّوا  هک  نایملاع  دنوادخ  زا  لیئربج  ارم  داد  ربخ  نکیل  تسا و  یگرزب  زور  زور  نآ  رتخد ! يا  هک : دومرف  ترـضح  ارحـص ، نآ 

، بلاط یبأ  نب  یلع  وت  رهوش  سپ  لیلخ ، میهاربا  نم  زا  دعب  دوب ، مهاوخ  نم  دمآ  دهاوخ  نوریب  ربق  زا  دش و  دـهاوخ  هتفاکـش  وا  زا  نیمز 
هـس لیفارـسا  سپ  دز . دـنهاوخ  رون  زا  هّبق  تفه  وت  ربق  رب  و  کلم ، رازه  داتفه  اب  داتـسرف  دـهاوخ  وت  ربق  دزن  هب  ار  لیئربج  یلاعت  قح  سپ 

يوسب ایب  نوریب  دّـمحم  رتخد  همطاـف  يا  هک : درک  دـهاوخ  ادـن  ار  وت  داتـسیا ، دـهاوخ  وت  رـس  کـیدزن  دروآ  دـهاوخ  وت  يارب  رون  زا  هّلح 
یهاوخ داد و  دهاوخ  وت  هب  ار  اههّلح  لیفارسا  سپ  زور . نآ  فواخم  زا  نمیا  هدیـشوپ و  تروع  اب  دمآ  یهاوخ  نوریب  ربق  زا  سپ  رـشحم ،
تـشپ رب  الط  زا  ياهفحم  دشاب ، رت  دیراورم  زا  نآ  راهم  دروآ و  دـهاوخ  وت  يارب  زا  ياهقان  دـنیوگیم  لیئاقوذ  ار  وا  هک  یکلم  و  دیـشوپ ،

رد حیبست  ياهملع  دنـشاب و  کلم  رازه  داتفه  وت  يور  شیپ  رد  دشکب ، ار  نآ  راهم  لیئاقوذ  يوش و  راوس  نآ  رب  وت  سپ  دنـشاب ، هدز  نآ 
کی ره  و  وـت ، يوـسب  ندرک  رظن  هب  دـننک  يداـش  دـنیایب و  وـت  لابقتـسا  هب  هّیروـح  رازه  داـتفه  يوـش  هناور  نوـچ  دنـشاب . هتـشاد  تسد 
رهاوج عاونا  زبس و  دجربز  هب  عّصرم  لیلکا  کی  ره  و  شتآیب ، دشاب  عطاس  دوع  يوب  اهنآ  زا  هک  دنشاب  هتـشاد  فک  رد  رون  زا  ياهرمجم 

رازه داتفه  اب  نارمع  رتخد  میرم  ار  وت  دنک  لابقتـسا  يورب ، هار  رگید  يردق  سپ  دنوش . ناور  وت  تسار  بناج  زا  دنـشاب و  هتـشاد  رـس  رب 
دلیوخ رتخد  هجیدخ  وت  ردام  ار  وت  دـنک  لابقتـسا  سپ  ددرگ . ناور  وت  پچ  بناج  زا  نایروح  نآ  اب  دـنک و  مالـس  وت  رب  رگید و  هّیروح 
هتـشاد تسد  رد  ریبکت  ياهملع  دنـشاب و  کلم  رازه  داتفه  وا  اـب  و  دـناهدروآ ، لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  ناـنز  زا  تسا  یـسک  لّوا  هک 

اب نوعرف  نز  هیسآ   285 ص : نویعلا ، ءالج  هّیروح و  رازه  داتفه  اب  دنک  لابقتسا  ار  وت  اّوح  ترضح  یسر ، رشحم  کیدزن  هب  نوچ  دنشاب .
رب هک : دنونشب  قیالخ  همه  هک  دنک  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  یسرب و  رـشحم  يارحـص  نایم  هب  نوچ  دنوش . هناور  وت  اب  زین  ناشیا  دشاب ، وا 
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رد سپ  دنیوا ، اب  هک  هرّهطم  نانز  نآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  هقیّدص  همطاف  درذگب  ات  ار  دوخ  ياههدید  دیراذگ  مه 
وت ردام  اب  وا  دـنک و  بلط  ار  اّوح  مدآ  سپ  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  وت  رهوش  میهاربا و  وت  ردـپ  سک : ود  رگم  دـنکن  وت  يوسب  رظن  زور  نآ 

ياهفص رگید  هیاپ  ات  هیاپ  ره  نایم  دشاب ، هتشاد  هیاپ  تفه  هک  دننک  بصن  رون  زا  يربنم  وت  يارب  زا  سپ  دنیایب . وت  يور  شیپ  رد  هجیدخ 
هب نانز  نیرتکیدزن  و  دنشک ، فص  ربنم  پچ  تسار و  بناج  زا  نایروح  و  دنشاب ، هتشاد  تسد  هب  رون  ياهملع  دنـشاب و  هداتـسیا  هکئالم 

! همطاف يا  دیوگ : دیآ و  وت  دزن  هب  لیلج  دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج  یئآرب ، ربنم  يالاب  رب  نوچ  دنـشاب . هیـسآ  اّوح و  وت  پچ  بناج  زا  وت 
نیـسح ندرگ  ياهگر  زا  دـنیآ و  وت  دزن  هب  ود  ره  سپ  ار ، نیـسح  نسح و  امن  نم  هب  اراگدرورپ  یئوگ : سپ  نک ، بلط  ار  دوخ  تجاح 

شوج هب  یلاعت  قح  بضغ  يایرد  تقو  نآ  رد  دناهدرک . متـس  نم  رب  هک  نانآ  زا  ارم  ّقح  زورما  ریگب  اراگدرورپ  دـیوگ : وا  دزیر و  نوخ 
ماما نآ  نالتاق  و  دیآرد ، رـشحم  يارحـص  هب  نآ  زا  ياهنابز  دنز و  هرعن  مّنهج  دـنیآ ، شورخ  هب  مّنهج  هکئالم و  وا ، بضغ  يارب  زا  دـیآ 
تقو رد  میدوبن  رضاح  ام  اراگدرورپ ! هک : دنیوگ  ناشیا  نادنزرف  سپ  ار ، ناشیا  نادنزرف  نادنزرف  ار و  ناشیا  نادنزرف  دیابرب و  ار  مولظم 

، تسا ناشیا  يور  یهایـس  مشچ و  يدوبک  ناشیا  تمالع  هک  ار  ناشیا  ریگب  هک : ار  مّنهج  هناـبز  دـنک  ادـن  یلاـعت  قح  سپ  نیـسح ، لـتق 
رب دـندوب  رتتخـس  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دـیزادنیب ، مّنهج  تاـقبط  نیرتنیئاـپ  رد  دیـشکب  يور  رب  و  ار ، ناـشیا  یناـشیپ  ياـهیوم  دـیریگب 

: یئوگ وت  بلطب ، ار  دوخ  تجاح  همطاف ! يا  دیوگ : لیئربج  سپ  دندرک . دیهش  ار  وا  هبراحم و  نیسح  اب  هک  ناشناردپ  زا  نیسح  ناتسود 
ار ناشیا  ناتسود  دوخ و  نایعیش  اراگدرورپ  یئوگ : وت  مدیزرمآ ، ار  ناشیا  ناهانگ  دیامرف : یلاعت  قح  سپ  مهاوخیم ، ار  منایعیـش  ایادخ 
زا هک  قیالخ  همه  دننک  وزرآ  تقو  نآ  رد  سپ  رب . تشهب  هب  ار  وا  دـنز  وت  ناماد  رد  گنچ  هک  ره  ورب و  دـیامرف : یلاعت  قح  مهاوخیم ،

ریما  286 ص : نویعلا ، ءـالج  نایعیـش  و  دوخ ، نادـنزرف  ناتـسود  و  دوخ ، نایعیـش  اـب  يوش  هناور  سپ  دنـشاب . همطاـف  نایعیـش  ناتـسود و 
رب تمایق  ياهتّدش  و  دـشاب ، هدیـشوپ  ناشیا  ياهتروع  و  دـشاب ، هدـش  لّدـبم  ینمیا  هب  ناشیا  ياهفوخ  هکنآ  لاح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
هب نوچ  باریس . ناشیا  دنشاب و  هنشت  مدرم  و  دنسرتن ، ناشیا  دنسرت و  مدرم  و  دنرذگب ، تلوهس  هب  تمایق  لاوها  زا  و  ددرگ ، ناسآ  ناشیا 

تسد رد  رون  ياههبرح  و  دنـشاب ، هتفرن  یـسک  لابقتـسا  هب  وت  زا  شیپ  هک  دنباتـشب  وت  لابقتـسا  هب  يروح  رازه  هدزاود  یـسرب ، تشهب  رد 
ياهباکر رت و  دیراورم  زا  اهنآ  ياهراهم  و  دشاب ، توقای  درز و  يالط  زا  اههقان  نآ  زاهج  هک  دنـشاب  راوس  رون  ياههقان  رب  دنـشاب ، هتـشاد 

ار رگیدکی  دننک و  يداش  نآ  لها  مامت  يدرگ ، تشهب  لخاد  نوچ  دشاب . سدنس  زا  یـشلاب  هقان  ره  زاهج  نایم  رد  دشاب ، دجربز  زا  اهنآ 
یتقو رد  دننک  لوانت  ماعط  اهناوخ  نآ  زا  ناشیا  و  دننک ، بصن  رون  ياهدومع  رب  رهاوج  ناولا  زا  اهناوخ  وت  نایعیـش  يارب  و  دنهد ، تراشب 
دنیآ وت  ترایز  هب  دنریگ ، رارق  تشهب  رد  هّمئا  ادخ و  ناتسود  نوچ  دندرگ . مّعنتم  تشهب  میعن  زا  ناشیا  دنشاب  باسح  لوغـشم  مدرم  هک 

، تسا دیفـس  اهدـیراورم  نآ  زا  یکی  هدـمآرب ، هتـشر  کی  زا  هک  تسه  دـیراورم  ود  تشهب  نایم  رد  و  متاـخ . اـت  مدآ  زا  ناربمغیپ  عیمج 
نایعیش ام و  ياهلزنم  دیفس  ياهرصق  نآ  سپ  هناخ ، رازه  داتفه  رصق  ره  رد  تسا و  رـصق  رازه  داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  رد  و  درز ، يرگید 

منیبب ار  وت  گرم  مهاوخیمن  نم  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسا . میهاربا  لآ  میهاربا و  لزانم  درز  ياهرصق  و  تسام ،
دوشیم قحلم  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  هداد  ربخ  یلاعت  قح  بناج  زا  ارم  لیئربج  دومرف : ترـضح  منامب ، هدنز  وت  زا  دـعب  و 

«1  » دنک يرای  ار  وت  هک  تسا  یسک  يارب  میظع  يراگتسر  وت ، رب  دنک  ملظ  هک  یسک  رب  ياو  سپ  یئوت ،

مالّسلا و هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  ءایفصا  هدبز  ءایصوا و  دّیس  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مّوس  باب 
تسا لصف  دنچ  نآ  رد 

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  ّلوا  لصف 

هبعک نایم  رد  لیفلا ، ماع  زا  سپ  لاس  یس  بجر ، هام  مهدزیس  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  ناخّروم  ناثّدحم و  نایم  روهشم 
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و لاس ، هدزاود  یلوق  هب  و  لاس ، تشه  تسیب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  فیرش  رمع  تقو  نآ  رد  دش ، ّدلوتم  همّظعم 
مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  حابصم  رد  همحرلا  هیلع  یسوط  خیش  «. 1  » دوب ترضح  نآ  تثعب  زا  شیپ  لاس  هد  یلوق  هب 

رهـشا لّوا  لوق  و  «، 2  » دـش عقاو  نابعـش  كرابم  هاـم  متفه  هبنـشکی  زور  رد  ترـضح  نآ  هداعّـسلا  روفوم  تدـالو  هک  تسا  هدرک  تیاور 
رسپ بلاط  وبا  ترـضح  نآ  ردپ  «. 3  » دناهتفگ زین  نابعـش  هام  مّوس  تسیب و  یـضعب  تسا ، رتهب  دـنیامن  مارتحا  زور  ود  ره  هب  رگا  و  تسا .

نب مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  ترضح  نآ  ردام  و  دوب ، ردام  کی  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ردپ  اب  هک  دوب  ّبلطملا  دبع 
رایسب هربتعم  ثیداحا  رد  دندوب . مشاه  ینب  زا  ود  ره  ناشیا  ردام  ردپ و  هک  دندوب  یمشاه  لّوا  شناردارب  ترـضح و  نآ  دوب ، فانم  دبع 

قلخ رون  کی  زا  یلع  نم و  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـناهدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا 
هب رگید : تیاور  هب  لاس - رازه  راهچ  تسیب و  هب  دنک  قلخ  ار  مدآ  ترـضح  ادـخ  هکنآ  زا  شیپ  میدوب  یلاعت  قح  راظنا  روظنم  و  میدـش ،

دیرفآ ار  مدآ  ادـخ  نوچ  میدرکیم ، یلاعت  قح  سیدـقت  حـیبست و  یهلا  شرع  تسار  بناج  رد  لاس - رازه  ود   290 ص : نویعلا ، ءالج 
؛ میدوب وا  بلـص  رد  ام  دمآ ، نیمز  هب  مدآ  نوچ  داد . اج  مدآ  ترـضح  بلـص  رد  ار  ود  ره  درک و  تمـسق  ءزج  ود  هب  ار  سّدـقم  رون  نآ 
هب میدوب ، وا  بلص  رد  ام  دنتخادنا ، شتآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نوچ  میدوب ؛ وا  بلـص  رد  ام  تسـشن ، یتشک  رد  حون  نوچ 
نب دّمحم  «. 1  » دیـسر مه  هب  یلع  رگید  ءزج  کی  زا  مدیـسر ، مه  هب  نم  رون  نآ  ءزج  کی  زا  سپ  دـیناسرن . ررـض  وا  هب  شتآ  ببـس  نیا 

، میدوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ساّبعلا 
ار وا  ادخ  هک  یـسک  نآ  هب  ابحرم  دومرف : دومن  مّسبت  داتفا  وا  رب  رظن  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دش ، ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
، یلب دومرف : دوش ؟ قولخم  ردـپ  زا  شیپ  دـنزرف  هک  دوب  دـناوتیم  هّللا  لوسر  ای  متفگ : لاس ، رازه  لـهچ  هب  تسا  هدرک  قلخ  مدآ  زا  شیپ 
دیرفآ و ارم  نآ  فصن  زا  درک ، مینود  هب  ار  نآ  سپ  تّدم ، نیا  هب  دنک  قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  یلع  ارم و  رون  درک  قلخ  یلاعت  قح 

تسار بناج  رد  ار  ام  سپ  دینادرگ ، رّونم  یلع  رون  نم و  رون  زا  ار  اهنآ  و  دنیرفایب ، ار  رگید  ءایشا  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  یلع  یفصن  زا 
حـیبست و دـنتخومآ  ام  زا  هکئالم  میدرک ، یلاعت  قح  دـیمحت  لیلهت و  حـیبست و  ام  نوچ  دـیرفآ . ار  هکئالم  ام  زا  دـعب  داد ، اج  دوخ  شرع 

لخاد یلع  نم و  نمـشد  دوشن و  مّنهج  لـخاد  یلع  نم و  تسود  هک  دومرف  رّرقم  نینچ  یلاـعت  قح  سپ  ار ، یلاـعت  قـح  لـیلهت  ریبـکت و 
رپ ار  اـهقیربا  نآ  و  تشهب ، هرقن  زا  تساـهقیربا  ناـشیا  تسد  رد  هک  تسا  هدـیرفآ  دـنچ  یکلم  یلاـعت  قح  هک  یتـسرد  هب  دوشن ، تشهب 

دیامن تبراقم  وا  ردام  اب  هک  یلع  نایعیش  زا  یکی  ردپ  دیامنیم  هدارا  نوچ  سودرفلا . ۀّنج  زا  تسا  ياهمـشچ  هک  تایح  بآ  زا  دناهدرک 
هک یبآ  رد  دزیریم  يردق  تشهب  بآ  نآ  زا  دیآیم و  هکئالم  نآ  زا  یکی  دوش ، دـقعنم  وا  هفطن  هک  دـهاوخیم  یلاعت  قح  هک  یتقو  رد 

همطاف یلع و  نم و  ّتبحم  وا  لد  رد  دسریم  مه  هب  ببـس  نیا  هب  سپ  ددرگیم ، طولخم  وا  هفطن  اب  بآ  نآ  دماشآیم و  تقو  نآ  رد  وا 
ّتبحم هک  ار  يدنوادخ  منکیم  رکش  هک : دومرف  ترـضح  سپ   291 ص : نویعلا ، ءالج  نیـسح . نادنزرف  زا  ماما  هن  نیـسح و  نسح و  و 

زا هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  سوواـط  نبا  «. 1  » تسا هدـینادرگ  مّنهج  زا  تاجن  تشهب و  لوخد  ببـس  ار  وا  هب  ناـمیا  یلع و 
ترضح دروآ ؟ اجب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  رکـش  هدجـس  ببـس  زا  دندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 

نآ داتـسرف و  یّمهم  يارب  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : دنداد  ربخ  ارم  نم  ناردپ  هک : دومرف 
، دوب هدمآ  نوریب  زامن  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دیسر  یتقو  تشگرب  نوچ  دروآ . اجب  هوجو  نسحا  هب  ار  مهم 

دوب هدرک  هچنآ  ترـضح  يدرک ؟ هچ  دیـسرپ : وا  زا  تفرگرب و  رد  ار  وا  لّوا  دـش  غراف  زامن  زا  ربمغیپ  نوچ  درک ، ادا  ار  زامن  ترـضح  اـب 
ترضح نسحلا ؟ وبا  ای  مهد  تراشب  ار  وت  یهاوخیم  دومرف : دیدرگ  مّرخ  داش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  درک ، نایب 

لاوز و تقو  رد  دش  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : ترـضح  يریخ . هب  هدنهد  تراشب  ارم  وت  هتـسویپ  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : ریما 
هک یّمهم  نیا  رد  و  هدیناسر ، ناناملسم  هب  میظع  تعفنم  وا  ببس  هب  یلاعت  قح  دیآیم ، وت  دزن  هب  یلع  وت  ّمع  رسپ  کنیا  دّمحم  ای  تفگ :

رگم مدآ  هّیرذ  زا  دـنتفاین  تاجن  هک  یتسرد  هب  دّـمحم  يا  تفگ : و  یتفگ . وت  هچنآ  هب  داد  ربخ  ارم  هدرک ، نینچ  نینچ و  ماهداتـسرف  ار  وا 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


موق زا  و  تفای ، تاجن  یلاعت  قح  هب  مدآ  و  تفای ، تاجن  مدآ  دوخ  ردپ  ببس  هب  ثیش  و  درک ، رایتخا  ار  وا  ّیصو  ثیش  تیالو  هک  یـسک 
و تفای ، تاجن  یلاعت  قح  هب  حون  و  تفای ، تاجن  حون  هب  ماس  و  دومن ، رایتخا  ار  وا  ّیـصو  ماس  تیالو  هک  یـسک  رگم  تفاین  تاـجن  حون 
و ادخ ، هب  میهاربا  تاجن  و  دوب ، میهاربا  هب  لیعامسا  تاجن  و  درک ، رایتخا  ار  لیعامسا  تیالو  هک  یسک  رگم  میهاربا  موق  زا  تفاین  تاجن 
، دوب یلاعت  قح  هب  وا  تاجن  یسوم و  هب  عشوی  تاجن  و  دومن ، رایتخا  ار  عشوی  وا  ّیصو  تیالو  هک  یسک  رگم  تفاین  تاجن  یسوم  موق  زا 
و تفای ، تاجن  یلاعت  قح  هب  یسیع  یسیع و  هب  نوعمش  دومن ، رایتخا  ار  وا  ّیصو  نوعمش  تیالو  هک  تفای  تاجن  یسک  یـسیع  موق  زا  و 
هب یلع  وت ، تافو  زا  دعب  تسوت  ّیـصو  وت و  تایح  رد  تسوت  ریزو  هک  ار  یلع  تیالو  دیامن  رایتخا  هک  دـباییم  تاجن  یـسک  وت  تّما  زا 

نیرتهب ار  یلع  هدـینادرگ و  ناربمغیپ  نیرتـهب  ار   292 ص : نویعلا ، ءالج  وت  یلاعت  قح  دّـمحم  اـی  یلاـعت ، قح  هب  وت  دـباییم و  تاـجن  وت 
تراشب نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  تمایق . زور  ات  تسا  هدینادرگ  امـش  ّتیرذ  زا  ار  نید  نایاوشیپ  و  ناماما ، ءایـصوا و 

یلع و دّمحم و  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دیـسوب ، ار  نیمز  دیلام و  نیمز  رب  ار  دوخ  يور  تفر و  هدجـس  هب  یلاعت  قح  رکـش  هب  دینـش ، ار 
یهلا شرع  شیپ  رد  دـنتفگیم  یلاعت  قح  لیلهت  حـیبست و  ناشیا  و  حاورا ، ملاع  رد  درک  قلخ  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و 

هدـیزگرب نادرم  ياهتـشپ  زا  تخاسیم  لقتنم  هک  دـینادرگ  يرون  ار  ناشیا  سپ  لاـس ، رازه  هدراـهچ  هب  ار  مدآ  دـنک  قلخ  هکنآ  زا  شیپ 
بجاو ام  رب  ار  ناشیا  ّقح  ار و  ناشیا  تلزنم  تلیـضف و  دـنادرگ  رهاظ  هکئالم  رب  تساوخ  یلاعت  قح  سپ  هزیکاپ . نانز  ياـهمحر  يوسب 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  وا  زا  هک  داد  رارق  ّبلطملا  دبع  نب  هللا  دبع  بلص  رد  ار  تمسق  کی  درک ، تمـسق  ود  ار  سّدقم  رون  نآ  دنادرگ ،
رارق فانم  دبع  بلص  رد  ار  رگید  مسق  و  داد ، رارق  وا  رد  ار  يربمغیپ  دیسر و  مه  هب  تسا  نالسرم  متاخ  ناربمغیپ و  دّیـس  هک  مّلـس  هلآ و 

نیرتهب نانمؤم و  ریما  هک  دیـسر  مه  هب  یلع  رون  نآ  زا  و  دیـسر ، مه  هب  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  ّبلطملا  دـبع  نب  بلاط  وبا  وا  زا  هک  داد 
و دوخ ، رتخد  رهوش  و  نیشناج ، هفیلخ و  یصو و  یلو و  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  تسا ، ناربمغیپ  يایـصوا 
زا یسوط  خیش  «. 1  » دینادرگ دوخ  ياهمغ  هدننک  فرط  رب  و  دوخ ، نید  هدننک  يرای  و  دوخ ، هدعو  هب  هدننک  افو  و  دوخ ، ضرق  هدننک  ادا 

، دـش راوس  دوخ  رتسا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ناـفلاخم  قیرط 
هک تفای  یهاوخ  ار  یلع  اجنآ  رد  ورب ، عضوم  نالف  هب  ریگب و  ار  رتسا  نیا  سنا  يا  هک : دومرف  دمآ  ریز  هب  رتسا  زا  تفر و  یهوک  کیدزن 

سنا روآ . نم  دزن  هب  نک  راوس  رتـسا  نیا  رب  ار  وا  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  ینیبـب  ار  وا  نوچ  دـیوگیم ، یلاـعت  قح  حـیبست  هزیرگنـس  هب 
نوچ مدش ، هناور  وا  باکر  رد  مدرک و  راوس  رتسا  رب  ار  وا  مدیناسر و  وا  هب  ترضح  مالس  مدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  تفگ :

، نویعلا ءالج  کیلع  و  دومرف : ترضح  هّللا . لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : داتفا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  وا  هدید 
همه زا  نم  و  دناهتـسشن ، عضوم  نیا  رد  لسرم  ربمغیپ  داتفه  هک  تسا  یعـضوم  نیا  هک  نیـشنب  نم  دزن  ایب  نسحلا  ابا  ای  مالّـسلا   293 ص :

کیدزن دش و  ادیپ  ناشیا  رـس  رب  يربا  مدـید  هاگان  يرتهب ، اهنآ  همه  زا  وت  هک  تسا  هتـسشن  وا  ردارب  يربمغیپ  ره  ياج  هب  و  مرتهب ، ناشیا 
دوخ و نایم  رد  هتفرگ  ربا  نایم  زا  يروگنا  هشوخ  درک و  زارد  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  سپ  ناشیا ، رس  هب  دش 
ای متفگ : نم  هک : تفگ  سنا  وت . يوسب  نم و  يوسب  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  ياهّیده  نیا  هک  نم  ردارب  يا  روخب  تفگ : هتـشاذگ  یلع 

هکنآ زا  شیپ  شرع  ریز  رد  درک  قلخ  یبآ  یلاعت  قح  هک : دومرف  ترـضح  تسوت ؟ ردارب  هنوگچ  وا  هک  نم  يارب  زا  نک  ناـیب  هّللا  لوسر 
وا بلـص  رد  ار  بآ  نآ  سپ  دیرفآ ، ار  مدآ  ترـضح  هکنآ  ات  داد  اج  يزبس  دیراورم  رد  ار  بآ  نآ  و  لاس ، رازه  هس  هب  دـنیرفایب  ار  مدآ 

دندرکیم لقتنم  یتشپ  زا  ار  بآ  نآ  هتسویپ  نینچمه  دینادرگ ، لقتنم  ثیش  بلـص  هب  ار  بآ  نآ  درب  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  نوچ  داد ، اج 
دبع بلص  هب  ار  نآ  فصن  درک و  مینود  هب  ار  وا  اجنآ  رد  سپ  دیـسر ، ّبلطملا  دبع  بلـص  هب  هکنآ  ات  ءایـصوا  ءایبنا و  هرهاط  بالـصا  زا 

رد تسا  نم  ردارب  یلع  ببس  نیا  هب  رگید ، فصن  زا  یلع  مبآ و  نآ  فصن  زا  نم  سپ  درک ، لقن  بلاط  وبا  بلـص  هب  رگید  فصن  هّللا و 
تسوا ینعی : « 1  » ًاریِدَـق َکُّبَر  َناک  َو  ًارْهِـص  َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  دـناوخ  هیآ  نیا  ترـضح  سپ  ترخآ . ایند و 

رد «. 2  » تسا رداـق  زیچ  همه  رب  وـت  راـگدرورپ  و  دـینادرگ ، داـماد  بسن و  بحاـص  ار  وا  سپ  ار ، يرـشب  بآ  زا  هدـیرفآ  هک  يدـنوادخ 
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ره سپ  تسا ، نم  نوخ  زا  وا  نوخ  تسا و  نم  تشوگ  زا  وا  تشوگ  میلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ببـس  نیا  هب  دومرف : رگید  ثیدح 
یسوط خیش  «. 3  » درادیم نمشد  ار  وا  نم  ینمشد  هب  دراد  نمشد  ارم  هک  ره  و  درادیم ، تسود  ار  وا  نم  یتسود  هب  دراد  تسود  ارم  هک 

یبأ نب  یلع  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
تنیط کی  زا  وت  نم و  دومرف : ترـضح  هّللا ، لوسر  ای   294 ص : نویعلا ، ءالج  یلب  تفگ : مهد ؟ یتراشب  ار  وت  یهاوخیم  تفگ : بلاـط 

رگم دـنیامن  بلط  ناشیا  ياهردام  مان  هب  ار  مدرم  دوش  تمایق  زور  نوچ  دـناهدش ، قلخ  اـم  نایعیـش  اـم  تنیط  یتداـیز  زا  میاهدـش و  قلخ 
اضر ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دـناهدازلالح هک  اریز  دـننکیم  بلط  ناشیا  ياهردـپ  مان  هب  ار  ناشیا  هک  وت  ناـیعیش 

فلتخم ياهتخرد  زا  ار  مدرم  یلاعت  قح  یلع  ای  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
نآ ياـههخاش  ناـشیا  نادـنزرف  ناـماما و  نیـسح و  نسح و  و  نآ ، عرف  وت  متخرد و  نآ  لـصا  نم  میتـخرد ، کـی  زا  وـت  نم و  هدـیرفآ ،

«. 2  » دنادرگیم تشهب  لخاد  ار  وا  یلاعت  قح  تخرد  نآ  ياههخاش  هب  دـنز  گنچ  هک  ره  دـنتخرد ، نآ  ياهگرب  ام  نایعیـش  و  دـنتخرد ،
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ینیلک 

ردام دسا  تنب  همطاف  دش ، رادومن  ماش  سراف و  ياهرصق  هنمآ  يارب  دش و  رهاظ  رایسب  تازجعم  ترضح  نآ  تدالو  دزن  دش ، ّدلوتم  مّلس 
ار وا  تفاتش  مالّسلا  هیلع  بلاط  وبا  يوسب  دیدرگ ، داش  بّجعتم و  تازجعم  تایآ و  نآ  هدهاشم  زا  دوب ، رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

يارب يدنزرف  رگید  لاس  یس  نک  ربص  تفگ : بلاط  وبا  درک ، رکذ  دوب  هدومن  هدهاشم  هک  یبیارغ  ترـضح و  نآ  تدالو  هب  داد  تراشب 
ۀـضور باتک  رد  «. 3  » دوب دـهاوخ  وا  ریزو  یـصو و  يربـمغیپ ، زا  ریغ  هب  دـشاب  وا  دـننام  تـالامک  همه  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  وـت 

هّللا یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : رباج  هک  دـناهدرک  تیاور  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  هربتعم  بتک  ریاـس  نیظعاولا و 
هک یسک  نیرتهب  زا  يدرک  لاؤس  هآ  هآ  هک : دومرف  ترضح  مالّسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداعـس  اب  تدالو  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

یلع ارم و  درک  قلخ  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دش ، دهاوخ  يراج  وا  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ّتنـس  تسا و  هدش  ّدلوتم  نم  زا  دعب 
، میتفگیم تومی  ّیح ال  سیدقت  حیبست و  توکلم  ملاع  رد  ام  سپ  لاس ، رازه  دصناپ  هب  دنیرفایب  ار  قیالخ  هکنآ  زا  شیپ  رون  کی  زا  ار 

ءـالج وا ، پچ  بناـج  رد  یلع  متفرگ و  رارق  وا  تسار  بناـج  رد  نم  سپ  داد ، رارق  وا  بلـص  رد  ار  اـم  دـیرفآ  ار  مدآ  یلاـعت  قح  نوچ 
دبع هک  دروآ  نوریب  هبّیط  بلص  زا  ارم  سپ  هزیکاپ ، ماحرا  هرهاط و  بالـصا  يوسب  مدآ  بلـص  زا  درک  لقن  ار  ام  سپ   295 ص : نویعلا ،

بلاـط وبا  هک  دروآ  نوریب  يرهاـط  بلـص  زا  ار  یلع  سپ  دوب ، هنمآ  محر  نآ  هک  داد  رارق  یمحر  نیرتهب  رد  و  دوب ، ّبلطملا  دـبع  نب  هللا 
شردام مکـش  رد  یلع  هکنآ  زا  شیپ  رباج  يا  دومرف : ترـضح  سپ  دوب . دسا  تنب  همطاف  محر  نآ  هک  داد  رارق  یمحر  نیرتهب  رد  دوب و 

دون دص و  تّدم  رد  و  دوب ، قافآ  روهـشم  دهز  تدابع و  رد  و  دـنتفگیم ، ابیعر  نب  مرثم  ار  وا  هک  دوب  یبهار  درم  وا  نامز  رد  دریگ ، رارق 
درک لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  يزور  دوب . هدـیبلطن  یتجاح  دوخ  يارب  ادـخ  زا  دوب ، هدرک  تدابع  صالخا  قدـص و  هب  ار  یلاعت  قح  لاس 

تلالج راونا  دـید و  ار  بلاط  وبا  مرثم  نوچ  داتـسرف ، وا  دزن  هب  ار  بلاط  وبا  یلاعت  قح  سپ  دـیامنب ، وا  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  هک 
؟ دنک تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک  وت  تفگ : دیناشن و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  وا  دیـسوب ، ار  وا  رـس  تساخرب و  هدومن ، هدـهاشم  وا  نیبج  رد 
: تفگ بلاط  وبا  هلیبق ؟ مادک  زا  دیسرپ  هّکم ، زا  تفگ : بلاط  وبا  هماهت ؟ رهش  مادک  زا  دیـسرپ  هماهت ، لها  زا  يدرم  منم  تفگ : بلاط  وبا 
، دینـش ار  راوگرزب  بسن  نیا  بهار  نوچ  مشاـه . نادـنزرف  زا  تفگ : فاـنم ؟ دـبع  هبعـش  مادـک  زا  هک : دیـسرپ  فاـنم ، دـبع  نادـنزرف  زا 

ایند زا  ارم  و  دومرف ، اطع  نم  هب  ارم  تلئسم  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  ساپس  دمح و  تفگ : دیسوب و  ار  رورس  نآ  رس  رگید  راب  تسجرب و 
وبا تسا ، هدرک  ماهلا  یتراشب  وت  باب  رد  ارم  یلاعت  قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : سپ  دومن ، نم  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  ات  دربن 

ّیـصو نایقّتم و  ياوشیپ  ادخ و  ّیلو  وا  هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  وت  بلـص  زا  يدـنزرف  تفگ : مرثم  تسا ؟ مادـک  تراشب  نآ  تفگ : بلاط 
یهاوگ دـناسریم و  مالـس  ار  وت  مرثم  هک : وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  یباـیرد ، ار  دـنزرف  نآ  نوچ  دـشاب ، ناـیملاع  راـگدرورپ  لوسر 

هب و  یئوا ، ّیـصو  وت  تسا و  ادخ  لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  دهدیم  تداهـش  و  تسین ، یکیرـش  ار  وا  هکنآ  ادخ و  ّتینادـحو  هب  دـهدیم 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تفگ : دیراب  هدید  زا  کشا  تارطق  دینش ، ار  تراشب  نیا  بلاط  وبا  نوچ  ّتیصو . دوشیم  مامت  وت  هب  يربمغیپ و  دوشیم  مامت  دّمحم 
296 ص : نویعلا ، ءالج  ناهرب و  هب  رگم  دوشیمن  رهاـظ  نم  رب  وت  راـتفگ  تقیقح  تفگ : تسا ، یلع  وا  ماـن  تفگ : دراد ؟ ماـن  هچ  دولوم 
ار وت  يدوزب  یلاعت  قح  هک  منک  لاؤس  تقو  نیا  رد  وت  يارب  هک  یهاوخیم  زیچ  هچ  تفگ : مرثم  میامن ، هدهاشم  هک  تسا  یحضاو  لیلد 

سپ دوش . رـضاح  نم  يارب  هک  مهاوخیم  تشهب  زا  یماـعط  تقو  نیا  رد  تفگ : دوـخ ؟ راـتفگ  رد  مقداـص  نم  هک  ینادـب  اـت  دـنک  اـطع 
سپ دوب ، تشهب  رانا  روگنا و  بطر و  نآ  رد  هک  دش  رضاح  ناشیا  دزن  یقبط  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  ياعد  زونه  دش ، اعد  لوغـشم  بهار 

رد یبآ  رانا  نآ  زا  یلاعت  قح  دومرف ، لوانت  ار  رانا  نآ  دومن ، تعجارم  دوخ  لزنم  هب  تساخرب  نادـنخ  داـش و  تشادرب  ار  راـنا  بلاـط  وبا 
هفطن نآ  نوچ  دـش ، هلماح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  دومن و  تبراـقم  دـسا  تنب  همطاـف  اـب  تعاـس  ناـمه  رد  دـیرفآ ، وا  بلص 

عزف ببـس  نیا  هب  ار  شیرق  دـیزرلیم ، زور  دـنچ  دـمآ و  تکرح  هب  نیمز  ترـضح  نآ  تباـهم  زا  تفرگ ، رارق  همطاـف  محر  رد  كراـبم 
لیاز ام  زا  هلزلز  نیا  دـیاش  مینک  لاؤس  ناشیا  زا  سیبق ، وبا  هوک  رـس  رب  میربب  ار  دوخ  ياـهتب  هک  دـیزیخرب  دـنتفگ : دـش ، لـصاح  یمیظع 

هب اهتب  دیشاپ و  مه  زا  هوک  يازجا  و  دیدرگ ، رد  هوک  زا  اهگنـس  دش ، رتدیدش  هلزلز  دندرب ، الاب  سیبق  وبا  هوک  رـس  رب  ار  اهتب  نوچ  ددرگ .
نیا رد  تسین . نکمم  نآ  زا  یئاهر  ار  ام  هک  تسا  یئالب  نیا  دنتفگ : دندیدرگ  ّریحتم  دندرک ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  دنداتفا . رد  ور 

ياهثداح بش  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ساـّنلا  اـهّیا  تفگ : سپ  درکیمن ، یئاورپ  تلاـح  نآ  زا  دـمآرب ، هوک  رب  بلاـط  وبا  لاـح 
، دیهدن وا  تماما  هب  تداهـش  دیئامنن و  وا  تیالو  هب  رارقا  دینکن و  تعاطا  ار  وا  رگا  هک  تسا  هدیرفآ  یکرابم  قلخ  و  تسا ، هدروآ  دیدپ 
میئوگیم و یئامرفب  هچنآ  بلاط  وبا  يا  دنتفگ : شیرق  دنامن ، امـش  يارب  زا  هماهت  رد  هناخ  کی  ددرگن و  نکاس  امـش  زا  زگره  هلزلز  نیا 
ةدومحملا و ۀیدّمحملاب  کلأسا  يدّیـس  یهلا و  تفگ : درک  دنلب  نامـسآ  يوسب  تسد  دـمآ و  هیرگ  هب  بلاط  وبا  سپ  میئامنیم . تعاطا 

ّقح هب  وت  زا  منکیم  لاؤس  نم  دّیس  نم و  دنوادخ  يا  ینعی : ۀمحّرلا . ۀفأرلاب و  ۀماهت  یلع  تلّـضفت  ّالا  ءاضیبلا  ۀّیمطافلاب  ۀّیلاعلا و  ۀّیولعلاب 
رب ینک  لّـضفت  هّتبلا  هک  تسا  یناروـن  نشور و  هک  همطاـف  هقیرط  و  تسا ، هبترم  دـنلب  هک  یلع  هقیرط  و  تسا ، هدیدنـسپ  هک  دّـمحم  ّتلم 

، نویعلا ءالج  نوریب  نآ  زا  ار  اههایگ  هتفاکـش و  ار  اههناد  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب  هک : دومرف  ترـضح  سپ  تمحر . تفأر و  هب  هماهت  لـها 
هک تّدـش  ره  ّتیلهاج  رد  و  دنتـشون ، ار  تاملک  نیا  برع  عیمج  هک  منکیم  دای  دـنگوس  تسا ، قیـالخ  راـگدرورپ  هدروآ و   297 ص :

. دنتـسنادیمن ار  تاملک  نیا  ینعم  تقیقح  و  دشیم ، باجتـسم  ناشیا  ياعد  دندرکیم ، اعد  ار  ادـخ  تاملک  نیا  هب  دادیم  ور  ار  ناشیا 
سپ هدیدرگ ، فعاضم  اههراتـس  رون  دش و  ادیپ  نامـسآ  رد  میظع  ینـشور  دـش ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تدالو  بش  نوچ 

رد دمآ و  نوریب  هناخ  زا  بلاط  وبا  هدیدرگ ، ثداح  یبیرغ  هثداح  نامـسآ  رد  دنتفگ : دندیدرگ و  بّجعتم  لاوحا  نیا  هدـهاشم  زا  شیرق 
دندیـسرپ دندید  ار  بلاط  وبا  مدرم  نوچ  ادخ . تّجح  دـش  مامت  ساّنلا  اهّیا  تفگیم : دـنلب  زاوآ  هب  تشگیم ، هّکم  ياهرازاب  اههچوک و 

زا یتسود  بش  نیا  رد  دـش  رهاظ  هک  ار  امـش  داب  تراشب  تفگ : بلاط  وبا  مینکیم ؟ هدـهاشم  نامـسآ  رد  ام  هک  تسا  راونا  هچ  نیا  هک :
نایقّتم ياوشیپ  ار و  ناربمغیپ  يایصوا  درک  دهاوخ  متخ  وا  هب  و  ار ، ریخ  ياهتلصخ  درک  دهاوخ  لماک  وا  رد  یلاعت  قح  هک  ادخ  ناتـسود 

، تسا ناگدننک  تدابع  تنیز  ناقفانم و  هدنروآمشخ  هب  و  تسا ، ناطیش  هدنزادنارب  و  تسا ، نایملاع  دنوادخ  نید  هدنهد  يرای  و  تسا ،
اهههبـش كرـش و  هدننک  كاله  و  تسا ، تمکح  ملع  دیلک  و  تسا ، تعفر  کلف  مجن  تسا و  تیاده  ياوشیپ  تسا ، ناربمغیپ  ّیـصو  و 

لوسر ای  تفگ : رباج  دیدرگ ، بیاغ  دوخ  موق  زا  زور  لهچ  سپ  دش . حبـص  ات  تفگیم  ار  ظافلا  تاملک و  نیا  هتـسویپ  بلاط  وبا  تسا .
ریغ زا  ار  ثیدـح  نیا  رباج  اـی  ناـشوپب  سپ  ماـگل ، هوک  رد  دوب  هتفاـی  تاـفو  وا  تفر ، مرثم  بلط  هب  دومرف : ترـضح  تفر ؟ اـجک  هب  هّللا 
هوک رد  ار  يراغ  بلاط  وبا  يارب  دوب  هدرک  ّتیصو  مرثم  هک  یتسرد  هب  تسا ، یلاعت  قح  هنوزخم  مولع  هنونکم و  رارـسا  زا  نیا  هک  شلها 
راغ نآ  يوسب  بلاط  وبا  نوچ  تفای . یهاوخ  هدنز  ای  هدرم  اجنآ  رد  ارم  هک  ایب  عضوم  نآ  هب  یبایب ، ارم  یهاوخ  رگا  هک : دوب  هتفگ  ماگل و 
دزن دیفس  یکی  هایـس و  یکی  رام  ود  تسا ، هدیباوخ  هلبق  هب  ور  هدیچیپ  ياهماج  رد  ار  دوخ  تسا و  هدرم  هک  دید  ار  مرثم  دش  لخاد  تفر ،

ناهنپ راغ  رد  دندید ، ار  بلاط  وبا  اهرام  نوچ  دـنیامنیم . تسارح  ار  وا  دـسرب و  وا  هب  يروناج  زا  یبیـسآ  هک  دـنراذگیمن  دنتـسه و  وا 
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یلاعت قح  سپ  هتاکرب ، هّللا و  ۀمحر  هّللا و  ّیلو  ای   298 ص : نویعلا ، ءالج  کیلع  مالّسلا  تفگ : تفر و  مرثم  کیدزن  بلاط  وبا  و  دندش ،
کیرـش هدحو ال  هّللا  ّالا  هلآ  نأ ال  دهـشأ  تفگ : دیلام و  دوخ  يور  رب  تسد  تساخرب و  دینادرگ و  هدـنز  ار  مرثم  دوخ  هلماک  تردـق  هب 

، دمآ نیمز  هب  یلع  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : بلاط  وبا  سپ  هّللا . ّیبن  دعب  مامالا  هّللا و  ّیلو  اّیلع  ّنأ  و  هلوسر ، هدـبع و  ادّـمحم  ّنأ  و  هل ،
ندـیئاز درد  ار  همطاـف  تشذـگ ، بش  زا  یثلث  نوچ  تفگ : بلاـط  وبا  دـمآ ؟ دوجوب  وا  هک  یبش  رد  دـش  رهاـظ  تمـالع  هچ  تفگ : مرثم 

مظعا مسا  مدـناوخ  وا  رب  سپ  میامنیم ، هدـهاشم  دوخ  رد  یبارطـضا  تفگ : نانز ؟ نیرتهب  يا  ار  وت  دوشیم  هچ  هک : وا  هب  متفگ  تفرگ ،
مروایب ار  نانز  زا  یعمج  مورب و  نم  متفگ : وا  هب  سپ  دـیدرگ ، نکاس  وا  بارطـضا  هکنآ  ات  تساهدرد  همه  زا  تاجن  نآ  رد  هک  ار  یهلا 
یفتاه يادص  هناخ ، رانک  زا  متـساخرب  نوچ  بلاط . وبا  يا  نکب  ینادیم  هچنآ  تفگ : بش ، نیا  رد  دنیامن  تنواعم  رما  نیا  رد  ار  وت  هک 

دندش و ادیپ  نز  راهچ  هک  مدید  هاگان  دسریمن ، وا  رّهطم  ندب  هب  ناهانگ ، هب  هدولآ  ياهتسد  هک  بلاط  وبا  يا  شاب  تفگ : هک  مدینـش  ار 
ینز يا  کیلع  مالّـسلا  دنتفگ : دندش  لخاد  نوچ  دوب ، رتوکین  کشم  يوب  زا  ناشیا  يوب  دندوب و  هدیـشوپ  دیفـس  ریرح  دننام  ییاههماج 

دندرک يرای  ار  وا  هرقن و  زا  دندروآ  نوریب  ینادهیلاغ  دنتسشن و  وا  يور  شیپ  رد  تفگ ، باوج  ار  ناشیا  همطاف  سپ  یئادخ ، تسود  هک 
تسا و هتفر  هدجس  هب  هک  مدید  هاگان  متفر ، وا  کیدزن  نم  هناباتیب  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ات  دندرک  يرادلد  و 

لوسر دّمحم  ّیصو  اّیلع  ّنأ  و  هّللا ، لوسر  ادّمحم  ّنأ  و  هّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  دیوگیم : تسا و  عطاس  وا  زا  يرون  نابات  دیـشروخ  دننام 
دوـخ ناـماد  رد  ار  وا  درک ، زارد  تسد  ناـنز  نآ  زا  یکی  سپ  نینمؤـملا . ریمأ  اـنأ  ۀّیـصولا و  ّمـتی  یب  و  ةّوـبنلا ، هـّللا  مـتخی  دّـمحمب  هـّللا ،

مالّسلا کیلع  تفگ : باوج  رد  وا  ردام ، يا  کیلع  مالّسلا  تفگ : غیلب  حیـصف  نابز  هب  داتفا  وا  يور  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  تشاذگ ،
مّعنت وا  لاصو  برق  هب  ددرگیم و  یلاعت  قح  ياهتمعن  رد  تفگ : نز  نآ  نم ؟ ردپ  زا  يراد  ربخ  هچ  تفگ : ترـضح  یمارگ ، دـنزرف  يا 

وت نم و  ینم و  ردپ  وت  یلب  تفگ : متـسین ؟ وت  ردپ  نم  رگم  یمارگ  دنزرف  يا  متفگ : هدش  باتیب  مدینـش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  دـیامنیم .
اّوح ترضح  مرش  زا  مدینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  اّوح .  299 ص : نویعلا ، ءالج  تسا  نم  ردام  نیا  میاهدیسر و  مه  هب  مدآ  بلص  زا  ود  ره 

ار یلع  تشاد و  تسد  رد  ار  هیلاغ  فرظ  هدمآ  وا  کیدزن  هب  رگید  نز  سپ  مدیزخ ، هناخ  هیواز  رد  مدـیناشوپ  دوخ  يادر  هب  ار  دوخ  رس 
سپ نم ، ردارب  يا  مالّسلا  کیلع  و  تفگ : نز  نآ  نم ، رهاوخ  يا  کیلع  مالّـسلا  تفگ : داتفا  وا  يور  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  تفرگ .
رهاوخ نیا  دنزرف  يا  متفگ : لاح  نیا  رد  دناسریم ، مالـس  ار  وت  تسا و  کین  وا  لاح  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  نم  ّمع  زا  دومرف : ترـضح 
فرظ نآ  زا  شوخ  يوب  نز  نآ  سپ  تسا ، میرم  نب  یـسیع  نم  ّمع  و  تسا ، نارمع  رتـخد  میرم  نیا  دومرف : تسیک ؟ ّمع  نیا  و  تسیک ؟
هدروآ دوخ  اب  هک  ياهماـج  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  رگید  ینز  سپ  دـینادرگ ، ّبیطم  شوخ  يوب  نآ  هب  ار  ّبیط  نآ  دروآ و  نوریب  هیلاـغ 

تقو نآ  رد  برع  ّتنـس  هک  اریز  دوب ، رتناسآ  وا  رب  میدرکیم  هنتخ  نونکا  ار  وا  رگا  متفگ : لاـح  نیا  رد  تفگ : بلاـط  وبا  دـیچیپ . دوب 
نهآ یمرگ  وا  دشچیمن  تسا و  رّهطم  رهاط و  دـنزرف  نیا  بلاط  وبا  يا  تفگ : نز  نآ  دـندرکیم ، هنتخ  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  دوب  نینچ 
تنعل دـنرادیم و  نمـشد  ار  وا  اـهایرد  اـههوک و  اـهنیمز و  اهنامـسآ و  هکئـالم و  لوـسر و  ادـخ و  هـک  يدرم  تـسد  رب  رگم  اـیند  رد  ار 

هفوک رد  ار  وا  هک  تسا  يدارم  مجلم  نبا  دـنتفگ : ناـنز  نآ  تسیک ؟ درم  نآ  تفگ : بلاـط  وبا  تسوا . قاتـشم  مّنهج  شتآ  و  دـننکیم ،
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  لاح  نیا  رد  تفگ : بلاط  وبا  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تافو  زا  لاس  یـس  دعب  درک  دهاوخ  دیهش 

وا هب  رایـسب  نانخـس  تفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  وا  تسد  تفرگ و  نانز  نآ  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  دمآرد و  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نز ود  نآ  شاک  متفگ : دوخ  رطاخ  رد  دـندش و  بیاـغ  ناـنز  نآ  سپ  تفگ ، ترـضح  نآ  هب  رایـسب  رارـسا  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ ،
مّود نز  و  دوب ، نایملاع  ردام  اّوح  لّوا  نز  نم ! ردـپ  يا  تفگ : یلاـعت  قح  ماـهلا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاـح  نیا  رد  متخانـشیم . ار  رگید 
هیلع یـسوم  ردام  دـینادرگ  وبـشوخ  ارم  هک  ینز  نآ  و  دوب ، نوعرف  نز  هیـسآ  دـیچیپ  هماـج  رد  ارم  هک  ینز  نآ  و  دوب ، نارمع  رتخد  میرم 

رد وا  يوگزاب ، وا  هب  يدینـش  يدـید و  هچنآ  و  نم ، تدالو  هب  هد  تراـشب  ار  وا  مرثم و  يوسب  تقو  نیا  رد  ورب  تفگ : سپ  دوب . مالّـسلا 
ءـالج متفگ . وت  هب  هک  دوب  نیا  وا  لاوـحا  مدـمآ و  وا  دزن  هب  وا  هدوـمرف  هب  نم  سپ  تفگ . نم  هب  زین  ار  راـم  نیا  ربـخ  و  تسا ، راـغ  نـالف 
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تکاس تشگرب و  ّتیلوفط  تلاح  هب  دش ، غراف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اب  دوخ  نانخـس  زا  نوچ   300 ص : نویعلا ،
نوچ دیناشوپب . نم  يور  رب  هماج  تفگ : دیباوخ و  هلبق  هب  ور  دروآ و  اجب  یلاعت  قح  رکش  داتفا و  هدجـس  هب  دینـش  ار  نیا  مرثم  نوچ  دش ،
متفگ نخـس  وا  هب  دـنچ  ره  مدـنام ، اجنآ  رد  زور  هس  تشگرب ، دوخ  تلاح  هب  درک و  تلحر  یقاب  يارـس  هب  مدـنکفا ، وا  يور  رب  ار  هماج 

: دنتفگ متفگ ، ناشیا  مالس  باوج  نوچ  بلاط . ابا  ای  کیلع  مالّسلا  دنتفگ : دندمآ و  نخس  هب  هدمآ  نوریب  اهرام  نآ  سپ  مدینشن . باوج 
لمع ام  دنتفگ : امش ؟ دیتسیک  ناشیا : هب  متفگ  نم  وا ، تظفاحم  تسارح و  هب  يرتراوازـس  سک  همه  زا  وت  هک  ادخ  ّیلو  هب  وش  قحلم  ورب 
هدنز تمایق  زور  رد  نوچ  تمایق . زور  ات  وا  زا  ار  اهتّیذا  مینک  عفد  هکنآ  ات  هدرک  قلخ  وا  لمع  ياهیکین  زا  ار  ام  یلاعت  قح  میئوا ، هتـسیاش 
هّکم هب  بلاط  وبا  سپ  تشهب ، يوسب  درک  میهاوخ  وا  یئامنهار  و  دوب ، میهاوخ  وا  بقع  رد  يرگید  وا و  يور  شیپ  رد  اـم  زا  یکی  دوش ،
بلاط وبا  دنیوگیم  مدرم  ربکا  هّللا  متفگ : درک  لقن  ار  ربخ  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  تفگ : رباج  تشگرب .

: متفگ مدید  رون  راهچ  مدیسر  شرع  ریز  هب  نوچ  جارعم  بش  رد  تسا ، رتاناد  بیغ  هب  وت  راگدرورپ  رباج ! يا  دومرف : ترضح  درم ، رفاک 
بلاط وت  ردارب  يرگید  هللا و  دبع  وت  ردپ  يرگید  بلاط و  وبا  يرگید  بلّطملا و  دبع  یکی  دّمحم  ای  دیـسر : ادن  تسیچ ؟ اهرون  نیا  یهلا 

هیقت دوخ  موق  زا  دنتـشاد ، ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  هکنآ  هب  دومرف : یلاـعت  قح  دـناهتفای ؟ زیچ  هچ  هب  ار  هجرد  نیا  ناـشیا  اـهلا  متفگ : تسا ،
عقاو هبعک  نایم  رد  لاوحا  نیا  هک  دوب  دـناوتیم  دـیوگ : ّفلؤم  «. 1  » دـندومن تلحر  ایند  زا  ات  دـندرک  ربص  ناشیا  ياهرازآ  هب  دـندرک و 
رگم دیـسر  دهاوخن  ترـضح  نآ  هب  نهآ  ترارح  هک  دوب  هدش  عقاو  هکنآ  و  دشاب ، هتـشادن  تفلاخم  رگید  ثیداحا  اب  هکنآ  ات  دشاب  هدش 

، رخآ تبرـض  رد  رگم  دیـسر  دهاوخن  وا  هب  دشاب  وا  ناتـسود  دوخ و  رایتخایب  هک  یتحارج  هک  دشاب  نآ  دارم  دـیاش  مجلم ، نبا  تسد  رب 
تاحارج نآ  رد  هک  تسا  لـمتحم  و  دروآیم ، اـهنآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ادـخ  يارب  دـش و  ثعاـب  دوخ  ار  رگید  ياـهتحارج  نآ  هک  اریز 

هک تسا  لمتحم  تسا و  بیرغ  ترـضح  نآ  ردارب  بلاط  رکذ  اضیا  دشاب . هدیـسرن  ترـضح  نآ  هب  یملا   301 ص : نویعلا ، ءـالج  رگید 
وا ياج  هب  بتک  زا  یـضعب  رد  و  تفر ، ایند  زا  ناملـسم  وا  هک  هدش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  نوچ  دشاب ، دارم  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ردارب 

قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  رایسب  ياهدنـس  هب  ناشیا  ریغ  یّلح و  هماّلع  یـسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا  تسا . روکذم  بلاط  یبأ  نب  رفعج 
ینب زا  یهورگ  بنعق و  نب  دـیزی  اب  بلّطملا  دـبع  نب  ساّبع  يزور  هک : دـناهدرک  تیاور  هشیاع  ساّبع و  بنعق و  نب  دـیزی  مالّـسلا و  هیلع 
ریما ترـضح  هب  دمآرد و  دجـسم  هب  دسا  تنب  همطاف  هاگان  دـندوب ، هتـسشن  هبعک  هناخ  ربارب  رد  يّزعلا  دـبع  ینب  هلیبق  زا  یتعامج  مشاه و 

: تفگ درک  نامسآ  بناج  هب  رظن  داتسیا  هبعک  هناخ  ربارب  رد  سپ  دوب ، هتفرگ  ندیئاز  درد  ار  وا  دوب و  هلماح  ههامهن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
ماهدرک قیدـصت  و  ياهدـینادرگ ، لزان  هک  یباتک  ره  هب  ياهداتـسرف و  هک  یلوسر  يربمغیپ و  ره  هب  وت و  هب  ماهدروآ  نامیا  نم  اراگدرورپ 

نآ ّقح  هب  هناخ و  نیا  ّقح  هب  وت  زا  منکیم  لاؤس  سپ  تسوا ، هدرک  انب  هبعک  هناخ  هک  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دوخ  ّدـج  ياههتفگ  هب 
دوخ نتفگ  نخـس  هب  و  دـیوگیم ، نخـس  نم  اب  تسا و  نم  مکـش  رد  هک  يدـنزرف  نیا  ّقح  هب  و  تسا ، هدرک  انب  ار  هناـخ  نیا  هک  یـسک 
دیزی ساّبع و  ارم . تدالو  نم  رب  یئامن  ناسآ  هک  تسوت ، تمظع  لـالج و  تاـیآ  زا  یکی  وا  هک  مراد  نیقی  تسا و  هدـیدرگ  نم  سنوم 

زا دش و  لخاد  هنخر  نآ  زا  همطاف  دش ، هتفاکش  هبعک  هناخ  بقع  راوید  هک  میدید  دش ، غراف  اعد  نیا  زا  همطاف  نوچ  هک : دنتفگ  بنعق  نب 
هدوشگ رد  میدرک  یعـس  هک  نادنچ  میئاشگب  ار  هناخ  رد  هک  میتساوخ  نوچ  ادخ ، نذا  هب  دش  تسرد  راوید  زاب  دـش ، ناهنپ  ام  ياههدـید 

لقن ار  هّصق  نیا  اهرازاب  اههچوک و  رد  هّکم  لها  و  دـنام ، هبعک  نوردـنا  رد  زور  هس  همطاف  ادـخ . بناج  زا  تسا  يرما  هک  میتسناد  دـشن ،
دوب هدش  هدوشگ  هک  یئاجنآ  زا  دش ، مراهچ  زور  نوچ  دندومنیم . بّجعت  دندرکیم و  دای  ار  تیاکح  نیا  اههناخ  رد  نانز  دـندرکیم و 

هب مدرم  هورگ  يا  تفگ : تشاد  دوخ  تسد  رد  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بلاـغلا  هّللا  دـسا  دـمآ ، نوریب  دـسا  تنب  همطاـف  دـش ، هدوشگزاـب 
یلاعت قح  هک  اریز  دـناهدوب ، نم  زا  شیپ  هک  هدـیزگرب  نانز  رب  ارم  داد  لیـضفت  و  دوخ ، قلخ  نایم  زا  ارم  دـیزگرب  یلاـعت  قح  هک  یتسرد 

اجنآ رد  یلاعت  قح  تدابع  هک  یعضوم  رد  ناهنپ  ار  یلاعت  قح   302 ص : نویعلا ، ءالج  درک  تدابع  وا  و  ار ، محازم  رتخد  هیسآ  دیزگرب 
هیلع یـسیع  ترـضح  تدالو  دـیزگرب و  یلاـعت  قح  ار  نارمع  رتخد  میرم  و  نوعرف - هناـخ  ینعی : ترورـض - لاـح  رد  رگم  دوبن  راوازس 
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ارم یلاعت  قح  تخیر ، ورف  تخرد  نآ  زا  وا  يارب  زا  هزات  بطر  و  دینابنج ، ار  کشخ  تخرد  نابایب  رد  و  دینادرگ ، ناسآ  وا  رب  ار  مالّسلا 
هناخ نایم  رد  ماهدروآ  يدـنزرف  نم  هک  اریز  دناهتـشذگ ، نم  زا  شیپ  هک  ناـیملاع  ناـنز  عیمج  رب  داد و  یتداـیز  ود  ره  رب  درک و  راـیتخا 

یماگنه رد  میآ  نوریب  هک  متـساوخ  نوچ  مدرک . لوانت  تشهب  ياهماعط  اههویم و  زا  مدنام و  مرتحم  هناخ  نآ  رد  زور  هس  و  وا ، هدیزگرب 
هب نک ، ماـن  یلع  ار  راوگرزب  دـنزرف  نیا  همطاـف  يا  درک : ادـن  ارم  بیغ  ملاـع  زا  یفتاـه  دوب ، نم  تسد  يور  رب  نم  هدـیزگرب  دـنزرف  هک 

و ماهدیـشخب ، وا  هب  دوخ  تلادع  زا  لماک  هرهب  و  دوخ ، لالج  تّزع و  تردـق و  زا  ماهدـیرفآ  ار  وا  و  العا ، ّیلع  دـنوادخ  منم  هک  یتسرد 
وا و  ماهدرک ، ضیوفت  وا  هب  ار  دوخ  روما  و  ماهدومن ، بیدأت  دوخ  هتسجخ  بادآ  هب  ار  وا  و  ماهدومن ، قاقتـشا  دوخ  سّدقم  مان  زا  ار  وا  مان 

هناخ يور  رب  تفگ : دـهاوخ  ناذا  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  تسا و  هدـش  دـّلوتم  نم  مرتحم  هناخ  رد  ماهدرک ، علّطم  دوخ  ناـهنپ  مولع  رب  ار 
دای یگناگی  يراوگرزب و  دـجم و  تمظع و  هب  ارم  و  تخادـنا ، دـهاوخ  ریز  هب  هبعک  يالاب  زا  ار  اـهنآ  تسکـش و  دـهاوخ  ار  اـهتب  و  نم ،

ّیصو وا  و  تسا ، نم  لوسر  هک  دّمحم  نم  قلخ  عیمج  زا  نم  هدیزگرب  نم و  ربمغیپ  نم و  بیبح  زا  دعب  اوشیپ  ماما و  تسوا  درک ، دهاوخ 
دـنکن و وا  يرای  دربن و  وا  نامرف  هک  یـسک  لاح  رب  ياو  و  دـنک ، يرای  دراد و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاح  اـشوخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  وا 

کیلع مالّسلا  تفگ : درک و  مالس  وا  رب  نینمؤملا  ریما  ترضح  دش ، داش  دید  ار  دوخ  راوگرزب  دنزرف  بلاط  وبا  نوچ  دیامن . وا  ّقح  راکنا 
ار نینمؤملا  ریما  ترضح  دمآرد و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دندروآ  هناخ  هب  ار  وا  نوچ  هتاکرب . هّللا و  ۀمحر  تبأ و  ای 
دـش و داش  داـتفا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  لاـثمیب  لاـمج  رب  ریما  ترـضح  رظن  نوچ  تشاذـگ ، نماد  رد  تفرگ و 

هروس توالت  هب  درک  عورـش  یلاـعت  قح  تردـق  هب  سپ  هتاـکرب . هّللا و  ۀـمحر  هّللا و  لوسر  اـی  کـیلع  مالّـسلا  تفگ : دـیدرگ و  نادـنخ 
نیا نوچ  « 1 « » َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف   303 ص : نویعلا ، ءالج  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا * َحَْـلفَأ  ْدَـق   » میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  تفگ : ناـنمؤم ،

نینمؤملا ریما  ترضح  سپ  ناشیا . دنتفای  يراگتسر  وت  هب  هک  قیقحت  هب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دناوخ  ار  هیآ 
لوسر ترـضح  سپ  « 2 « » َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  َنُوثِراْولا * ُمُه  َِکئلوُأ   » اـت دـناوخ  ار  نیا  زا  دـعب  تاـیآ  مالّـسلا  هیلع 

تنب همطاف  لوسر  ترـضح  سپ  دنباییم ، تیاده  وت  هب  و  ناشیا ، يامنهر  یئوت  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ادـخ لوـسر  داد ؟ دـهاوخ  ریـش  ار  وا  هک  مورب ، نم  نوـچ  تفگ : همطاـف  وا ، تدـالو  هب  هد  تراـشب  ار  هزمح  وا  ّمع  ورب و  تفگ : ار  دـسا 
نابز زا  همشچ  هدزاود  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  ترضح  سپ  منادرگیم ، باریس  ریـس و  ار  وا  نم  هک  ورب  وت  دومرف :

زا هک  دید  تشگرب  همطاف  نوچ  دنتفگ . هیورت  زور  ار  زور  نآ  ببـس  نیا  هب  دش ، يراج  نینمؤملا  ریما  ناهد  رد  ترـضح  نآ  ناشن  زجعم 
تداـع هب  ار  ترـضح  نآ  سپ  تسا ، هدـینادرگ  نشور  ار  نامـسآ  فارطا  هک  تسا  عطاـس  يرون  نامـسآ  بناـج  هب  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع 
همطاف سپ  دروآ ، نوریب  ار  دوخ  دـیرد و  مه  زا  ار  هماج  نآ  ینّابر  تّوق  هب  ترـضح  نآ  تسب ، دـیچیپ و  ياهماج  ناـیم  رد  رگید  لاـفطا 

ود رد  نینچمه  درک ، هراپ  ار  هماج  هدرک و  تّوق  ترـضح  نآ  زاب  تسب ، دـیچیپ و  هماج  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  زاب  دروآ ، رتمکحم  هماـج 
نآ درک و  رضاح  مکحم  يابید  هماج  شش  سپ  درک ، هراپ  ار  همه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسب ، ار  نآ  مکحم  هماج  راهچ  هماج و  هس  هماج و 
هب دیرد و  مه  زا  ار  همه  ینّابر  تّوق  هب  ادـخ  ریـش  نآ  زاب  دـیچیپ ، اهنآ  يور  رب  یمکحم  تسوپ  سپ  دـیچیپ ، اههماج  نآ  رد  ار  ترـضح 

، مروآرب اعد  عّرضت و  هب  ادخ  هاگرد  هب  ار  دوخ  ياهتسد  مهاوخیم  هک  دنبم  ارم  تسد  ردام  يا  تفگ : دمآ و  نخس  هب  یلاعت  قح  تردق 
وا راک  هک  رادرب  وا  زا  تسد  هک : تفگ  ار  همطاف  دومن ، هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  نوچ  بلاط  وبا  میاـمن . لـّتبت  لاـهتبا و  دوخ  ناتـشگنا  هب  و 

ریما ترضح  دمآ ، همطاف  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش ، رگید  زور  نوچ  تسین . رگید  نادنزرف  دننام  تسا و  بجع 
تشاشب و دیدنخ و  درک و  مالس  ترضح  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زاب  و  تشاذگ ، نماد  رد  تفرگ  وا  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ّقح هب  تفگ : درک  يداش   304 ص : نویعلا ، ءالج  همطاف  سپ  نک ، اطع  زاـب  يداد  نم  هب  زورید  هچنآ  زا  هک  دومن  هراـشا  و  درک ، يداـش 
ار ادخ  لوسر  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ینعی  دنتفگ ، هفرع  زور  ار  زور  نآ  ببـس  نیا  هب  و  تخانـش ، ار  لوسر  ترـضح  هک  هبعک  دـنوادخ 

نم دـنزرف  همیلو  يارب  دـیوش  رـضاح  هک : درک  ادـن  مدرم  نایم  رد  بلاط  وبا  دوب ، هّجحلا  يذ  مهد  زور  هک  دـش  مّوس  زور  نوچ  تخاـنش .
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رد درکیم  ادن  و  دـیناروخ ، ماعط  نآ  زا  ار  هّکم  لها  عیمج  درک و  حـبذ  مدرم  ماعطا  يارب  زا  واگ  دنفـسوگ و  رازه  رتش و  دصیـس  و  یلع ،
یلع نم  دنزرف  رب  دیایب  دنک و  فاوط  هبعک  هناخ  رود  رب  طوش  تفه  دیامن ، لوانت  یلع  نم  دنزرف  ماعط  زا  دـهاوخ  هک  ره  هک : مدرم  نایم 

ار رحن  زور  ببـس  نیا  هب  سپ  دیامن ، لوانت  وا  همیلو  زا  نآ  زا  دعب  و  تسا ، هدـینادرگ  راوگرزب  فیرـش و  ار  وا  یلاعت  قح  هک  دـنک  مالس 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  كرابم  ّنس  تقو  نآ  رد  دش . رّرقم  زور  نآ  رد  ینابرق  و  دندینادرگ ، دیع  ار  نآ  دندرک و  میرکت  میظعت و 
نم باوـختخر  کـیدزن  ار  وا  هراوـهگ  هک : دوـمرفیم  تشادیم ، تـسود  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  و  دوـب ، لاـس  یـس  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و 

تقو رد  و  تخیریم ، وا  يولگ  رد  ریش  و  تسشیم ، ار  ترضح  نآ  رّهطم  دسج  و  دشیم ، ترـضح  نآ  تیبرت  هّجوتم  دوخ  و  دیراذگب ،
نم ردارب  نیا  هک : دومرفیم  دینابسچیم ، دوخ  كرابم  هنیس  رب  ار  وا  تفگیم ، نخس  وا  اب  يرادیب  رد  و  دینابنجیم ، ار  وا  هراوهگ  باوخ 

اهتّیـصو و رب  تسا  نم  نیما  و  تسا ، نم  هدـیزگرب  رتخد  رهوش  و  تسا ، نم  هاـنپ  تشپ و  و  نم ، هریخذ  هدـیزگرب و  و  نم ، رواـی  ّیلو و  و 
مولع و و  دـینادرگیم ، هّکم  ياـهیداو  اـههوک و  رد  تشادیمرب و  ار  ترـضح  نآ  هتـسویپ  نم ، تّما  رد  تسا  نم  نیـشناج  و  نم ، موـلع 

لاوقا رابخا و  فلاخم  ثیدـح ، نیا  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  خـیرات  دـیوگ : ّفلؤم  «. 1  » دـناوخیم وا  ناـج  شوـگ و  رب  ار  یهلا  رارـسا 
نابعش هام  رد  جح  شیرق  ترضح  نآ  تدالو  لاس  رد  هکنآ  ای  دشاب ، هدوب  ءیسن  رب  ثیدح  نیا  يانب  هک  تسا  لمتحم  و  تسا ، هتـشذگ 

نبا میدومن . هراشا  نآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تدالو  رد  هچنانچ  دنشاب ، هدیمان  هّجحلا  يذ  ار  نآ  دنشاب و  هدرک 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر   305 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  هک  دـید  دـسا  تنب  همطاـف  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش 
هک مدرک  سامتلا  ترضح  زا  سپ  درادن ، تهباشم  ایند  ياهامرخ  هب  تسا و  رتوبـشوخ  ربنع  کشم و  زا  هک  دیامنیم  لوانت  یئامرخ  مّلس 

لالح وت  رب  امرخ  نیا  نم  يربمغیپ  یلاعت و  قح  ّتینادـحو  هب  یهدـن  یهاوگ  اـت  دومرف : ترـضح  اـمرف ، اـطع  نم  هب  اـمرخ  نآ  زا  ياهناد 
رگید هناد  دـش و  هدایز  امرخ  نآ  هب  شتبغر  ندروخ  زا  دـعب  دومن ، لوانت  تفرگ و  امرخ  نآ  زا  هناد  کی  تفگ ، نیتداهـش  همطاف  تسین ،
مّلکت هکنآ  زا  دـعب  رگم  بلاط  وبا  هب  یهدـن  هک  ار  هناد  نآ  مهدیم  یطرـش  هب  دومرف : ترـضح  دومن ، بلط  بلاـط  وبا  ترـضح  يارب  زا 

هک دومن  مامشتسا  همطاف  زا  یمیمـش  دمآ ، همطاف  دزن  هب  بلاط  وبا  دمآ ، رد  بش  نوچ  نم . تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  تداهـش و  هب  دیامن 
، تسامرخ نیا  زا  تفگ : دروآ  نوریب  ار  امرخ  همطاف  تسیچ ؟ زا  شوخ  يوب  نیا  هک : دیسرپ  وا  زا  دوب ، هدینشن  یـشوخ  يوب  نانچ  زگره 

دّمحم تلاسر  ادـخ و  ّتینادـحو  هب  یهدـن  تداهـش  ات  تفگ : همطاـف  میاـمن ، لواـنت  هک  هدـب  ار  اـمرخ  هک  درک  ساـمتلا  وا  زا  بلاـط  وبا 
تداهـش نم  هک  شیرق  دزن  نکم  راهظا  هک : تفگ  ار  همطاـف  تفگ ، تداهـش  لـّمأتیب  بلاـط  وبا  مهدیمن ، وت  هب  ار  اـمرخ  نیا  یفطـصم 
تـشهب يامرخ  نآ  و  دومن ، لوانت  تفرگ  ار  امرخ  بلاط  وبا  سپ  مرادیم ، ناـهنپ  ناـشیا  زا  تحلـصم  يارب  ار  دوخ  مالـسا  نم  هک  متفگ 

نسح و دـش ، هلماح  ترـضح  نآ  هب  همطاف  دومن ، تبراقم  همطاف  اـب  بش  ناـمه  رد  دـش . دـقعنم  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هفطن  نآ  هب  و  دوب ،
تفگیم و نخـس  وا  اب  وا  مکـش  رد  و  دیدرگ ، فعاضم  تفالخ  تماما و  کلف  هام  نآ  لمح  ببـس  هب  تیالو  فدـص  رهوگ  نآ  لامج 

مکـش رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب ، هارمه  وا  هب  راـّیط  رفعج  دـمآ و  هبعک  دزن  هب  همطاـف  يزور  دوب . وا  سنوم  یئاـهنت  رد 
رد ور  هب  دندوب  هدرک  بصن  هبعک  رب  هک  یئاهتب  لاح  نآ  رد  دش ، شوهدم  هداتفا  تلاح  نآ  تبارغ  زا  رفعج  تفگ ، نخس  رفعج  اب  همطاف 

، دننکیم هدجـس  ار  وت  اهتب  ياهدماین ، نوریب  مکـش  زا  زونه  وت  نم  هدـید  رون  يا  تفگ : دـیلام  دوخ  مکـش  رب  تسد  همطاف  سپ  دـنداتفا ،
ریـش داد  ربخ  ارم  هچنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  تفگ : درک ، لقن  بلاط  وبا  هب  ار  تلاـح  نیا  نوچ  دوب . دـهاوخ  نوچ  وت  هبتر  یئآ  نوریب  نوچ 

زا يزور  دنتخیرگیم ،  306 ص : نویعلا ، ءالج  وا  زا  دـندیدیم  ار  بلاط  وبا  نوچ  ناگدـنّرد  هک  دوب  ناـنچ  ریـش  هّصق  و  فئاـط ، هار  رد 
دیلامیم و كاخ  رب  ور  دمآ و  وا  کیدزن  هب  داتفا  بلاط  وبا  رب  شرظن  نوچ  دش ، ادیپ  وا  ربارب  رد  يریش  هاگان  دیدرگ ، هّکم  هّجوتم  فئاط 

نایب هک  مهدیم  دـنگوس  تسا  هدـیرفآ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  تفگ : بلاط  وبا  دومنیم ، ّللذـت  وا  دزن  دـیئاسیم و  نیمز  رب  مد 
ادخ و ربمغیپ  هدننک  يرای  ادخ و  ریـش  ردپ  یئوت  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  ادـخ  تردـق  هب  ریـش  یئامنیم ، ّللذـت  نینچ  نم  دزن  ارچ  ینک 
رد «. 1  » دروآ نامیا  درک و  اج  بلاط  وبا  لد  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ّتبحم  زور  نآ  رد  سپ  وا ، هدننک  تیبرت 
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تفرگ و دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  بلاط  وبا  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یبش  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدح 
رات بش  هک  يراگدرورپ  يا  تسا : نیا  اهنآ  نومـضم  هک  دنچ  يرعـش  هب  درک  ادن  دمآ و  حـطبا  يوسب  تفرگ  ار  دـسا  تنب  همطاف  تسد 

هب دـش  ادـیپ  نیمز  يور  زا  يزیچ  ربا  دـننام  هاگان  میراذـگ ؟ ماـن  هچ  ار  دوخ  كدوک  هک  اـم  يارب  زا  نک  ناـیب  ياهدـیرفآ ، ار  نشور  هاـم 
يزبس حول  دـید  دـش  حبـص  نوچ  تشگرب . هناخ  هب  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  یلع  اب  تفرگ و  ار  نآ  بلاط  وبا  دـمآ ، بلاط  وبا  کـیدزن 
هزیکاپ رهاط  دنزرف  هب  همطاف  بلاط و  وبا  يا  امش  دیدیدرگ  صوصخم  تسا : نیا  اهنآ  نومضم  تسا و  هتـشون  دنچ  يرعـش  نآ  رد  تسا ،

نآ بلاط  وبا  سپ  تسا . هدرک  قاقتـشا  دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  ـالعا  ّیلع  دـنوادخ  و  تسا ، یلع  وا  راوگرزب  ماـن  سپ  هدیدنـسپ ، هدـیزگرب 
اجنآ زا  ار  نآ  نوعلم  نآ  دوب ، کلملا  دـبع  نب  ماشه  نامز  اـت  و  تخیوآ ، هبعک  تسار  هیواز  رد  ار  حول  نآ  درک و  ماـن  یلع  ار  ترـضح 

دناهدرک تیاور  نارگید  يردخ و  دیعس  وبا  زا  رایسب  دنس  هب  نآ  ریغ  نیظعاولا و  ۀضور  باتک  رد  «. 2  » دش ادیپان  نآ  زا  دعب  دروآ ، دورف 
دادقم يرافغ و  رذ  وبا  یسراف و  ناملس  هاگان  میدوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  دنتفگ : هک 

زا هودنا  راثآ  و  دنتـسشن ، دـندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هلثاو  نب  رماع  تباث و  نب  ۀـمیزخ  ناهیت و  نب  مثیهلا  وبا  هفیذـح و  راّمع و  و 
307 ص : نویعلا ، ءالج  رد  یتعامج  زا  میونـشیم  ام  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  ام  ناردام  ناردپ و  دنتفگ : سپ  دوب  رهاظ  ناشیا  ياهور 

ردارب ّقح  رد  تفگ  دنناوتیم  هچ  دومرف : ترـضح  دروآیم ، هودنا  هب  ار  ام  هک  دـنچ  ینخـس  بلاط  یبأ  نب  یلع  تّمع  رـسپ  ردارب و  ّقح 
یکدوک وا  تثعب  ماگنه  رد  هکنآ  لاح  نارگید و  رب  مالـسا  تقبـس  رد  تسه  تلیـضف  هچ  ار  یلع  دنیوگیم  دنتفگ : نم ؟ ّمع  رـسپ  نم و 

رد دیاهدینشن  ایآ  هک  ار  امش  مهدیم  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  دنیوگیم . لطاب  نانخـس  هلوقم  نیا  زا  و  درادن ، رابتعا  وا  مالـسا  دوب ،
رانک رد  دنچ  یلت  نایم  درب  ار  وا  ردام  تشاد و  یفخم  دورمن  زا  شردپ  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک : تسا  هتشون  هتشذگ  ياهباتک 
يور رـس و  رب  تسد  تساخرب و  دمآ  نیمز  رب  نوچ  دش ، دـّلوتم  ترـضح  نآ  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  دـنتفگیم ، نارزح  ار  نآ  هک  يرهن 

، دیسرت دومن  هدهاشم  ار  لاح  نآ  شردام  نوچ  دیشوپ . دوخ  رب  تشادرب و  ياهماج  دوخ  داد ، یهلا  ّتینادحو  هب  تداهـش  دیـشک و  دوخ 
ار ضرا  تاوامس و  توکلم  ملع  یلاعت  قح  بش  نامه  رد  و  تفرگ ، اهتربع  نیمز و  نامسآ و  يوسب  درک  رظن  سپ  تخیرگ ، وا  شیپ  زا 
هک دینادیمن  اّما  تسا . هدومرف  دای  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  درک ، مامت  اهتّجح  بکاوک  نادباع  رب  و  دومرف ، اطع  ترضح  نآ  هب 
رـس ار  یکدوک  ره  تفاکـشیم و  مکـش  ار  هلماـح  ناـنز  وا  يارب  دوب و  وا  بلط  رد  نوـعرف  هک  دـش  دـّلوتم  یناـمز  رد  نارمع  نب  یـسوم 

نخـس زا  شردام  نکفا ، ایرد  هب  ار  توبات  راذگ و  توبات  رد  ارم  هک : تفگ  دوخ  ردام  هب  دش  ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  دـیربیم ،
وت هب  ارم  يدوزب  یلاعت  قح  هک  سرتم  تفگ : یـسوم  يوش ، قرغ  هک  مسرتیم  یمارگ  دنزرف  يا  تفگ : دـش  ناسرت  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

شردام هب  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دنکفا ، ایرد  هب  تشاذگ و  یقودنـص  رد  ار  یـسوم  وا  هتفگ  هب  یـسوم  ردام  سپ  دـینادرگ ، دـهاوخرب 
هیلع میرم  نب  یـسیع  و  تشگرب . دوخ  ردام  دزن  ات  دیماشاین  دروخن و  يزیچ  هام - تفه  یتیاور  هب  و  زور - داتفه  تّدـم  رد  و  دـینادرگرب ،

دومن هراشا  وا  يوسب  میرم  نوچ  تفگ ، نخـس  دوخ  ردام  اب  تدالو  ماگنه  رد  هک  تسا  هدومرف  دای  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچناـنچ  مالّـسلا 
باتک و یلاعت  قح  وا ، تدـالو  زا  زور  هس  زا  دـعب  سپ  « 1 « » اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ   » تفگ دـمآ  نخـس  هب  هراوهگ  رد 
زا ار  یلع  نم و  یلاعت  قح  هک  دـینادیم  امـش  همه  308 و  ص : نویعلا ، ءالج  دومن . تاـکز  زاـمن و  هب  ّتیـصو  ار  وا  داد و  وا  هب  يربمغیپ 
هب دینادرگ  لقتنم  ار  ام  یلاعت  قح  سپ  میتفگیم ، یلاعت  قح  حـیبست  میدوب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  بلـص  رد  نوچ  ام  تسا ، هدـیرفآ  رون  کی 

بلص هب  ات  ینامز  يرـصع و  ره  رد  دندینـشیم  اهمکـش  اهتـشپ و  رد  ار  ام  حیبست  لاوحا  نیا  همه  رد  و  نانز ، ياهمحر  نادرم و  ياهبلص 
ياههرهچ رب  رون  هب  ام  ياهمان  و  دوب ، عمال  عطاس و  هتـسویپ  ام  ناردام  ياهنیبج  ام و  ناردـپ  ياـهور  زا  اـم  رون  میدـمآ . رد  بلّطملا  دـبع 

نم ّمع  بلص  هب  رگید  فصن  هللا و  دبع  بلص  هب  نآ  فصن  دش ، ادج  یلع  رون  نم و  رون  بلّطملا  دبع  بلـص  رد  سپ  دوب ، هتـشون  ناشیا 
، دنتـسشنیم شیرق  ناگرزب  نایم  رد  نم  ّمع  ردپ و  نوچ  دندینـشیم . ناشیا  ياهبلـص  زا  ار  ام  حیبست  مدرم  سپ  دیدرگ ، لقتنم  بلاط  وبا 
رب رون  نیا  ببـس  هب  ناگدـنرد  ناروناج و  عیمج  هکنآ  یّتح  دـندوب ، زاتمم  شیرق  ریاس  زا  رون  نیا  هب  دوب ، عطاس  ناشیا  ياهور  زا  اـم  رون 
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رد لیئربج  نم  بیبح  و  میدـش ، لقتنم  اهردام  مکـش  هب  اهردـپ  تشپ  زا  هکنآ  ات  دـندومنیم ، میظعت  ار  ناشیا  دـندرکیم و  مالـس  ناشیا 
وت ردارب  تدالو  هب  دـیوگیم  تینهت  ار  وت  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  العا  ّیلع  دـنوادخ  ادـخ ! بیبح  يا  تفگ : نم  هب  یلع  تدالو  تقو 
اریز ددرگ ، ادیوه  نامدرم  رب  وت  تلاسر  دوش و  اراکشآ  وت  یحو  ددرگ و  رهاظ  وت  يربمغیپ  هک  تسا  هدش  کیدزن  هک : دیوگیم  یلع و 

ار وت  ماـن  منادرگیم و  يوق  ار  وت  يوزاـب  وا  ببـس  هب  هک  یـسک  نآ  و  وت ، نیـشناج  وت و  هیبش  وت و  ریزو  وت و  ردارب  هب  مدومن  تیوقت  هک 
تسد و نادیفسور و  وا  نایعیش  و  تسا ، نیمی  باحصا  هدرکرـس  هک  دوخ  تسار  تسد  هب  ار  وا  نک  لابقتـسا  زیخرب و  سپ  منکیم ، دنلب 

هتفرگ ندیئاز  درد  ار  وا  هک  مدیسر  یتقو  رد  مدیود  دسا  تنب  همطاف  يوسب  متسجرب و  مدینش ، ار  یحو  نیا  نوچ  دوب . دنهاوخ  نادیفس  اپ 
تسد هب  دیآ  نوریب  یلع  نوچ  هک  نیـشنب  هدرپ  سپ  رد  وت  مزیوآیم ، همطاف  وت و  نایم  هدرپ  نم  دّمحم ! ای  درک : ادن  ارم  لیئربج  سپ  دوب ،

ار دوخ  تسار  تسد  ریگب ، ار  یلع  نک و  زارد  ار  دوخ  تسد  دّمحم  ای  هک : درک  ادـن  ارم  لیئربج  یتعاس  زا  دـعب  سپ  ار ، وا  يریگب  دوخ 
هب تشاذـگ و  دوخ  تسار  شوگ  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  مدروآ  دوخ  کـیدزن  هب  نوچ  دـمآ ، دورف  نم  تسد  يور  رب  یلع  مدرک  زارد 

مالّسلا تفگ : دروآ  نم  هب  ور  سپ  داد ، تداهش  نم  تلاسر  ادخ و  ّتینادحو   309 ص : نویعلا ، ءالج  هب  تفگ و  هماقا  ناذا و  دنلب  زاوآ 
ناـج هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  سپ  ناوخب ، متفگ : مناوـخب ؟ هک  یئاـمرفیم  تصخر  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : سپ  هّللا ، لوـسر  اـی  کـیلع 

هک دومن  توالت  يوحن  هب  رخآ  ات  لّوا  زا  دومن  مایق  اهنآ  هب  وا  ّیصو  ثیش  هک  ار  مدآ  فحص  درک  عورش  تسوا ، تردق  هضبق  رد  دّمحم 
نانچ ار  یسوم  تاروت  و  دومن ، توالت  ار  میهاربا  فحـص  حون و  فحـص  سپ  دنادیم ، رتهب  نم  زا  تفگیم : دوبیم  رـضاح  ثیـش  رگا 

یـسیع رگا  هک  دومن  توـالت  ار  لـیجنا  سپ  تسا ، هدومن  ظـفح  رتـهب  نم  زا  وا  هک  دومنیم  رارقا  دوبیم  رـضاح  یـسوم  رگا  هک  دـناوخ 
وا هب  نم  سپ  دونشب ، نم  زا  هکنآیب  دومن  توالت  هدش  لزان  نم  رب  هک  ینآرق  سپ  دنادیم ، رتهب  نم  زا  هک  دومنیم  رارقا  دوبیم  رـضاح 

دوخ ّتیلوفط  تلاح  هب  سپ  دـنیوگ ، نخـس  رگیدـکی  اب  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  هک  یـشور  هب  تفگ  نخـس  نم  اـب  وا  متفگ و  نخس 
نوچ كرش ، کش و  لها  ياههتفگ  زا  دیشابیم  كانهودنا  ارچ  سپ  وا . نادنزرف  زا  ماما  هدزای  لاح  دوب  دهاوخ  نینچ  و  دومن ، تعجارم 

يایـصوا نیرتهب  نم ، ّیـصو  مناربمغیپ و  نیرتهب  نم  هک  دـینادیمن  رگم  ناشیا ، لطاب  ياـههتفگ  زا  دـیراد  اورپ  هچ  دـینیقی  بحاـص  اـمش 
نسح و همطاف و  یلع و  مان  نم و  مان  تسا  هتـشون  رون  هب  شرع  قاـس  هب  هک  دـید  نوچ  مدآ  ترـضح  مردـپ  هک  یتسرد  هب  تسا ، ناـشیا 

قح وت ؟ دزن  دـشاب  رتیمارگ  نم  زا  هک  ياهدـیرفآ  یقلخ  اـیآ  يدّیـس  یهلا و  تفگ : ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ّتیرذ  زا  ناـماما  نیـسح و 
هن ار و  یبّرقم  کلم  هن  و  ار ، نیمز  هن  ار و  نامـسآ  مدرکیمن  قلخ  هنیآره  دـندوبن ، اهمان  نیا  نابحاص  رگا  مدآ  يا  ار : وا  درک  ادـن  یلاعت 

هبوت دیامن  لوبق  هک  ام  ّقح  هب  هک  ادخ  زا  درک  لاؤس  دش ، رداص  وا  زا  یلوا  كرت  مدآ  ترضح  سپ  مدآ . يا  ار  وت  هن  ار و  یلسرم  ربمغیپ 
مدآ هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هک  یتاملک  نآ  میئاـم  و  درک . لوبق  ار  وا  هبوت  یلاـعت  قح  اـم  تکرب  هب  و  دزرماـیب . ار  وا  ياـطخ  ار و  وا 

وت و نادـنزرف  زا  اهمان  نابحاص  هک  شاـب  دنـسرخ  داـش و  مدآ  يا  درک : باـطخ  یلاـعت  قح  سپ  دوخ ، راـگدرورپ  زا  ار  اـهنآ  دومن  یّقلت 
رب تسادخ  لضف  زا  همه  اهنیا  و  ام ، ببـس  هب  هکئالم  رب  درک  رخف  درک و  رکـش  میظع  تمعن  نیا  رب  ار  یلاعت  قح  مدآ  سپ  دـناوت ، ّتیرذ 

: دومرف ترضح  ناراگتسر ، میئام  هک  ار  ادخ  مینکیم  رکش  هک : دنتفگ  دنتساخرب و  شباحصا  ناملـس و  سپ   310 ص : نویعلا ، ءالج  ام .
هدیرفآ امش  نانمشد  ام و  نانمـشد  يارب  زا  مّنهج  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  امـش  ام و  يارب  زا  تشهب  و  ناراگتـسر ، دیئامـش  تسا  نینچ  یلب 

رد دسا  تنب  همطاف  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  نیظعاولا  ۀضور  رد  «. 1  » تسا هدش 
، تفرگ ندیئاز  درد  ار  وا  فاوط  يانثا  رد  هاگان  دوب ، هلماح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  هک  یتقو  رد  درکیم  فاوط  هبعک  رود 
«. 2  » دیدرگ ّدلوتم  وا  زا  رّهطم  رهاط و  مّرکم  ناکم  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  دش ، هبعک  لخاد  همطاف  دش و  هتفاکـش  هبعک  یهلا  تردق  هب  سپ 

مارحلا دجسم  هب  بلاط  وبا  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  رگید  قیرط  هب  ار  نیا  و 
يا تفگ : تسیچ ؟ وت  هودنا  ببس  درک : لاؤس  وا  زا  دمآرد  دجسم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگان  دوب ، نیگمغ  دمآرد 
دزن هب  تشادرب  ار  همطاف  دمآ و  همطاف  دزن  هب  تفرگ  ار  بلاط  وبا  تسد  ترـضح  سپ  تسا ، هدرک  برطـضم  ندـیئاز  درد  ار  همطاف  مع !
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ّدلوتم دیابیم  مرتحم  ناکم  نیا  رد  مّرکم  دـنزرف  نآ  هک  ادـخ  مان  هب  نیـشنب  تفگ : درک و  لخاد  هبعک  نایم  رد  ار  وا  دروآ ، همّظعم  هبعک 
هب هدرک  هنتخ  هدیرب و  فان  و  دوبن ، هدولآ  یتفاثک  چیه  هب  هک  هزیکاپ  كاپ و  دـش  دـّلوتم  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  سپ  دوش .
هب ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  درک ، مان  یلع  ار  وا  بلاط  وبا  سپ  دیشخردیم . باتفآ  دننام  شیور  و  دمآ ، نیمز 

«. 3  » دروآ هناخ  هب  تفرگ و  دوخ  كرابم  شود 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ  نداد  ربخ  ترضح و  نآ  تداهش  هب  هتشذگ  ناربمغیپ  لوسر و  ادخ و  نداد  ربخ  نایب  رد  ّمود  لصف 
نآ هب 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  هیوباب و  نبا 
ادا ناضمر  كرابم  هام  تلیضف  رد  ياهبطخ  نابعـش  هام  رخآ  هعمج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا 

نـسحلا وبا  يا  دومرف : تسیچ ؟ كرابم  هام  نیا  رد  اهلمع  نیرتهب  هّللا  لوسر  اـی  متفگ : متـساخرب و  نم  درک  ماـمت  ار  هبطخ  نوچ  و  درک ،
ببس هّللا  لوسر  ای  متفگ : تخیر ، ورف  كرابم  هدید  زا  کشا  تارطق  سپ  تسا ، یهلا  تامّرحم  زا  يراکزیهرپ  هام  نیا  رد  اهلمع  نیرتهب 
يارب يزاـمن  لوغـشم  وت  هک  منیبیم  اـیوگ  هاـم ، نیا  رد  دـش  دـهاوخ  عقاو  وت  رب  هچنآ  رب  منکیم  هیرگ  یلع  اـی  دومرف : تسیچ ؟ وت  هیرگ 
شیر هک  دـنز  وـت  رـس  رب  یتبرـض  سپ  حـلاص ، هقاـن  هدـننک  یپ  تفج  نیرخآ ، نیلّوا و  نیرتتخبدـب  دوـش  هتخیگنارب  دوـخ ، راـگدرورپ 

؟ دوب دـهاوخ  نم  نید  یتمالـس  اب  تلاح  نآ  اـیآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـنک . نیگنر  ترـس  نوخ  زا  ار  تکراـبم 
دراد نمشد  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هتشک  ارم  دشکب  ار  وت  هک  ره  یلع  ای  دومرف : ترضح  سپ  دوب . دهاوخ  تمالـس  هب  وت  نید  یلب  دومرف :
تسا نم  حور  زا  وت  حور  ینم و  ناج  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک  اریز  تسا  هتفگ  ازسان  ارم  دیوگ  ازسان  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ارم 

ار وت  يربمغیپ و  يارب  ارم  و  دـیزگرب ، قلخ  ریاس  زا  دـیرفآ و  مه  اـب  ار  وت  ارم و  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  تسا ، نم  تنیط  زا  وت  تنیط  و 
یلع ای  هدرک . نم  يربمغیپ  راـکنا  هک  تسا   312 ص : نویعلا ، ءالج  نانچ  ار  وت  تماما  دـنک  راکنا  هک  ره  سپ  دومن ، رایتخا  تماـما  يارب 

تـسا نم  رما  وت  رما  نم ، تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  نم  تّما  رد  ینم  هفیلخ  ینم و  رتخد  رهوش  ینم و  نادنزرف  ردپ  ینم و  ّیـصو  وت 
وت هک  تسا ، هدینادرگ  قیالخ  نیرتهب  ارم  تسا و  هداتسرف  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدنوادخ  هب  منکیم  دای  دنگوس  تسا ، نم  یهن  وت  یهن  و 

ماما ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » وا ناگدنب  رب  یئادـخ  هفیلخ  و  وا ، رارـسا  رب  یئادـخ  نیما  و  قلخ ، عیمج  رب  یئادـخ  تّجح 
زا دومن ، لاؤس  دنچ  ياهلئـسم  زا  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  دوهی  ياملع  زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 

دهاوخ هتشک  ای  درم  دهاوخ  رخآ  رد  وگب  تفگ : لاس ، یس  دومرف : تسیز ؟ دهاوخ  لاس  دنچ  وا  زا  دعب  امش  ربمغیپ  ّیـصو  دیـسرپ : هلمج 
ادـخ هب  تفگ : يدوهی  دوش ، باـضخ  وا  نوخ  زا  وا  شیر  هک  دز  دـنهاوخ  وا  رـس  رب  یتبرـض  و  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  هکلب  دوـمرف : دـش ؟

زا ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  «. 2  » تسا هتشون  نوراه  تسا و  هدرک  ءالما  یسوم  هک  یباتک  رد  ماهدناوخ  نینچ  نم  یتفگ ، تسار  دنگوس 
رب قح  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

یتبرـض هک  تّما  نیرتتخبدب  تساجک  دومرف : سپ  دش ، دهاوخ  بلاغ  قح  رب  لطاب  تشگ و  دـهاوخرب  يدوز  هب  دـیدرگ و  بلاغ  لطاب 
تـسا هدـش  عناـم  هچ  دومرف : دیـشک  دوخ  شیر  رب  ار  دوخ  تسد  رگید : تیاور  هب  «. 3  » دنک نیگنر  نآ  زا  ار  منـساحم  دـنز و  نم  رـس  رب 
ياملع زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  «. 4  » دـنک نیگنر  نآ  رتـالاب  زا  ار  شیر  نیا  هک  ار  تّما  نیا  نیرتیقش 
دیسرپ دوب ، هدومن  تعجارم  ناورهن  جراوخ  لاتق  زا  ترضح  نآ  هک  یماگنه  رد  دمآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  دوهی 

رد دوشیم  دراو  ناـحتما  هّیلب و  تفه  يربـمغیپ  ره  ّیـصو  رب  تفگ : يدوهی  یلب ، دومرف : ناـمّزلا ؟ رخآ  ربـمغیپ  ّیـصو  یئوت  یلع  اـی  هک :
نوچ تسا ؟ هدش  عقاو  وت  هب  تبسن  اهنآ  ایآ  هک  امرف  نایب  وت  ربمغیپ ، نآ  تافو   313 ص : نویعلا ، ءالج  زا  دعب  هّیلب  تفه  و  ربمغیپ ، تایح 
یکی دندومرف : سپ  دـندومن . قیدـصت  همه  دـندوب  رـضاح  ترـضح  نآ  باحـصا  دومرف ، نایب  همه  ار  اهناحتما  اههّیلب و  نآ  ترـضح  نآ 
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ناغف هب  ترضح  نآ  باحـصا  و  دمآ ، هیرگ  هب  يدوهی  نآ  سپ  دوش ، دراو  نم  رب  هّیلب  نآ  هک  تسا  کیدزن  هدنام و  نم  ياههّیلب  زا  رگید 
نیا هک  تسا  نآ  رخآ  هّیلب  دومرف : دومن  دوخ  كرابم  شیر  هب  هراشا  ترـضح  امرف ؟ نایب  ار  رخآ  تلـصخ  نآ  یلع ! ای  دـنتفگ : دـندمآ و 

ياهادـص دومرف ، ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  ترـضح  نوچ  دومن . دوخ  كراـبم  رـس  هب  هراـشا  و  دـش ، دـهاوخ  رت  عضوم  نیا  نوخ  زا  شیر 
نوریب ادص  نآ  میب  زا  شلها  هکنآ  رگم  دنامن  هناخ  چیه  هفوک  رد  هک  دیـسر  يّدـح  هب  مدرم  نویـش  دـش ، دـنلب  هیرگ  هب  دجـسم  رد  مدرم 

هب ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هتـسویپ  دش ، ناملـسم  ترـضح  نآ  تسد  رب  تعاس  نامه  رد  يدوهی  نآ  دندیود .
دوب و رـضاح  يدوهی  نآ  تقو  نآ  رد  دندروآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  دنتفرگ و  ار  مجلم  نبا  و  دیدرگ ، زئاف  تداهـش  هجرد 

نآ هب  يدوهی  نآ  سپ  دـندوب ، هتـشادزاب  ترـضح  نآ  شیپ  رد  ار  نوعلم  نآ  و  دـندوب ، هدـش  عمج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رود  رب  مدرم 
لزان یـسوم  ترـضح  رب  هک  یباتک  رد  ماهدناوخ  نم  هک  یتسرد  هب  دشکب ، ار  وا  ادـخ  ار  نیعل  نیا  شکب  دّـمحم  وبا  يا  تفگ : ترـضح 

رهش نبا  «. 1  » حلاص هقان  هدـننک  یپ  رادـق  زا  و  تشک ، ار  دوخ  ردارب  هک  مدآ  رـسپ  زا  تسا  رتگرزب  شهانگ  تخبدـب  نیا  هک  تسا  هدـش 
، دـشکب ار  دو  دـبع  نب  ورمع  هکنآ  زا  شیپ  قدـنخ  هوزغ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوـچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوـشآ 

تلاسر ترضح  تمدخ  هب  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  نوعلم  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، هتفاکش  شکرابم  رس  هک  دز  ترضح  نآ  رس  رب  یتبرض 
نآ رب  دوخ  ناشن  زجعم  ناهد  هب  تسب و  ار  تحارج  نآ  دوخ  كرابم  تسد  هب  ترضح  نآ  دومن ، تعجارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دننک نیگنر  رـس  نیا  نوخ  هب  ار  شیر  نیا  هک  یماـگنه  رد  دوب  مهاوخ  اـجک  نم  دومرف : سپ  دـیدرگ ، مئتلم  تعاـس  رد  دـیمد ، تحارج 
هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر   314 ص : نویعلا ، ءالج  ترضح  يزور  هک : ساّبع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نب  میرکلا  دبع  دّیس  «2 ؟»
زا هک  یناکم  لّوا  سپ  نیمز ، اهنامـسآ و  رب  ار  ام  ّتبحم  درک  ضرع  یلاعت  قح  یلع ! ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  مّلـس  هلآ و 

ار وا  دومن ، تباجا  مراهچ  نامـسآ  نآ  زا  دـعب  یـسرک ؛ شرع و  هب  داد  تنیز  ار  وا  یلاـعت  قح  دوب ، متفه  نامـسآ  درک  تباـجا  اهنامـسآ 
هب ار  نآ  دومن ، تباجا  زاجح  نیمز  سپ  دینادرگ ؛ نّیزم  اههراتس  هب  ار  نآ  دومن ، تباجا  لّوا  نامسآ  سپ  رومعملا ؛ تیب  هب  دیشخب  تنیز 
ربق هب  ار  نآ  دومن ، تباجا  هنیدـم  نیمز  سپ  داد ؛ تنیز  سدـقملا  تیب  هب  ار  نآ  درک ، تباجا  ماش  نیمز  سپ  دـینادرگ ؛ نّیزم  هبعک  هناخ 

ای تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  یلع . ای  داد  فرش  وت  ربق  هب  ار  نآ  درک ، تباجا  هفوک  نیمز  سپ  دینادرگ ؛ فّرـشم  نم 
دیدرگ یهاوخ  نوفدم  هفوک و  نوریب  رد  دش  یهاوخ  دیهـش  یلع ، ای  یلب  دومرف : دـش ؟ مهاوخ  نوفدـم  قارع  هفوک  رد  نم  ایآ  هّللا  لوسر 

هب منکیم  دای  دنگوس  سپ  مجلم ، نب  نمحّرلا  دبع  تّما  نیا  نیرتتخبدب  تشک  دـهاوخ  ار  وت  دیفـس ، ياهلت  نیبام  رد  نیّیرغ  نیبام  رد 
دـص یلع  ای  تسین . رتشیب  وا  زا  شهانگ  یلاعت  قح  دزن  حـلاص  هقاـن  هدـننک  یپ  هک  تسا  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  دـئاوفلا  زنک  باـتک  رد  «. 1  » درک دـنهاوخ  يرای  ار  وت  قارع  زا  ریـشمش  رازه 
ریما اـی  دـنتفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دـش ، دـنلب  هیرگ  هب  ترـضح  نآ  يادـص  تفر و  هدجـس  هب  مالّـسلا 
ببـس ایآ  میدوب ، هدرکن  هدـهاشم  وت  زا  ياهیرگ  نینچ  لاح  ات  دـینادرگ ، كانهودـنا  ار  ام  وت و  هیرگ  دروآ  درد  هب  ار  ام  ياهلد  نینمؤملا 
باوخ رد  مدید ، یکانلوه  باوخ  دوبر ، باوخ  ارم  هاگان  مدناوخیم ، ار  تاریخ  ياعد  مدوب و  هدجـس  رد  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هچ  نآ 

، دـیماجنا لوط  هب  ام  زا  وت  تبیغ  نسحلا  وبا  يا  دـیوگیم : تسا و  هداتـسیا  نم  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  مدـید 
نم يارب  هچنآ  هّللا  لوسر  ای  متفگ : يدومن ، افو  اهنآ  همه  هب  دوب  هداد  هدعو  وت  باب  رد  ارم  یلاعت  قح  هچنآ  میاهدیدرگ ، وت  ياقل  قاتشم 

العا رد  وت  نادـنزرف  زا  ناماما  ریاـس  وت و  راوگرزب  نادـنزرف  وت و  هجوز  ياـج  ار و  وت  ياـج  دومرف : تسا ؟ مادـک  تسا  هدرک  اـطع  وت  هب 
ردپ و متفگ : نم  سپ  تسا . هدینادرگ  رتالاب   315 ص : نویعلا ، ءالج  نیبّرقم  هکئالم  عیمج  زا  ار  امـش  هجرد  و  تسا ، هتخاس  رّرقم  نیّیّلع 

يذاحم ناشیا  ياهرـصق  و  دوب ، دـنهاوخ  ام  اب  ام  نایعیـش  دومرف : دوب ؟ دـنهاوخ  اجک  رد  اـم  نایعیـش  هّللا ! لوسر  اـی  داـب  وت  يادـف  مرداـم 
دهاوخ باوث  هچ  ایند  رد  ار  ام  نایعیـش  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : دوب ، دهاوخ  ام  ياهلزنم  ربارب  رد  ناشیا  ياهلزنم  و  دوب ، دهاوخ  ام  ياهرـصق 

وا دومرف : دوب ؟ دهاوخ  هچ  گرم  تقو  رد  ناشیا  باوث  متفگ : تسا ، اههنتف  زا  تیفاع  ندـش و  هارمگ  زا  ینمیا  ناشیا  باوث  دومرف : دوب ؟
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، دـنک تعاطا  ار  وا  هک  دـننکیم  رما  ار  توم  کلم  و  یبقع ، يارـس  هب  نتفر  ایند و  رد  ندـنام  ناـیم  گرم  تقو  رد  دـننادرگیم  ّریخم  ار 
هک تسا  نآ  دننام  ناشیا  ناج  نتفر  نوریب  دنخـسار ، ام  ّتبحم  رد  هک  نانآ  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ناشیا  حور  ضبق  قیرط  متفگ ،

دنوریم نوریب  ایند  زا  نانچ  ام  نایعیش  ریاس  و  دنادرگ ، کنخ  ار  شلد  هک  دروخب  يدرس  رایـسب  بآ  یمرگ  رایـسب  زور  رد  امـش  زا  یکی 
هب تاجرّدلا  رئاصب  رد  «. 1  » ددرگ نشور  ندرم  هب  شاهدید  دور ، باوخ  هب  دـباوخب و  دوخ  باوختخر  رد  تحارتسا  تیاهن  اب  یـسک  هک 

هیلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  رـصم  فارـشا  زا  یهورگ  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نوـچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  ياهدـنس 
نوچ دوب ، وا  تسد  رد  دوب  هدـش  هتـشون  اجنآ  رد  ناشیا  یماسا  هک  ياهمان  دوب ، ناـشیا  ناـیم  رد  مجلم  نب  نمحّرلا  دـبع  داتـسرف ، مالّـسلا 

نینمؤملا ریما  ترـضح  یلب ، تفگ : نمحّرلا ؟ دـبع  یئوت  هک : دومرف  دیـسر  نوعلم  نآ  مان  هب  دـناوخ ، ار  اـهمان  تفرگ و  ار  هماـن  ترـضح 
یئوگیم غورد  هک : دومرف  ترضح  مرادیم ، تسود  ار  وت  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نوعلم  نآ  داب ، نمحّرلا  دبع  رب  ادخ  تنعل  دومرف :

هک درک  دای  دنگوس  هبترم  هس  ترضح  و  ترضح ، نآ  یتسود  رب  دروخ  مسق  هبترم  هس  وا  سپ  يرادیمن ، تسود  ارم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
ترـضح ینکیمن . رواب  مرادیم  تسود  ار  وت  هک  مدرک  دای  دـنگوس  هبترم  هس  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نوعلم  نآ  يرادیمن . تسود  ارم 

ملاع رد  هک  اهنآ  سپ  دینادرگ ، نکاس  اوه  رد  ار  ناشیا  لاس ، رازه  ود  هب  درک  قلخ  اهندـب  زا  شیپ  ار  حاورا  یلاعت  قح  وت  رب  ياو  دومرف :
و دنراد ؛ ّتبحم  تقفاوم و  رگیدکی  اب  ملاع  نیا  رد  دناهتخانـش ، ار  رگیدکی  316 و  ص : نویعلا ، ءالج  دناهتفرگ  تفلا  رگیدـکی  اب  حاورا 

ملاع رد  دسانـشیمن و  ار  وت  حور  نم  حور  دـنرادن ؛ تفلا  رگیدـکی  اب  ملاع  نیا  رد  دناهتـشادن ، تفلا  رگیدـکی  اب  ملاـع  نآ  رد  هک  اـهنآ 
هب دنک  رظن  نم ، هدنشک  هب  دنک  رظن  هک  دهاوخ  یسک  رگا  دومرف : ترـضح  درک ، تشپ  نوعلم  نآ  نوچ  تسا . هتـشادن  تفلا  وت  اب  حاورا 

ار یسک  مشکب  نم  هک  دیئوگیم  تسا  بجع  رایسب  دومرف : یـشکیمن ؟ ار  وا  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : نارـضاح  زا  یـضعب  درم ، نیا 
، دش ماّمح  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » ارم تسا  هتـشکن  زونه  هک 
؟ داب امش  يادف  مردام  ردپ و  ار  امش  دش  هچ  دومرف : ترضح  دش ، دنلب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  يادص  هک  دینش 

نم هدنشک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  دناسرب ، امش  هب  یبیـسآ  هک  میدیـسرت  دمآ  امـش  یپ  زا  مجلم  نبا  نوعلم  رجاف  نیا  دنتفگ :
رفک و قافن و  ینامرفان و  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  «. 2  » دوب دهاوخن  وا  ریغ  هب 

يرای ترضح  نآ  باحصا  دندروآیم و  تراغ  ترضح  نآ  کلم  یحاون  فارطا و  رب  هیواعم  رکشل  دش و  گنتلد  دوخ  باحـصا  قاقش 
، دهد اج  ناوضر  ضایر  رد  درب و  نوریب  امـش  نایم  زا  ارم  یلاعت  قح  هک  مرادیم  تسود  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ربنم  رب  دـندومنیمن ، وا 

باضخ مرـس  نوخ  زا  ارم  نساـحم  هک  ار  تّما  نیرتتخبدـب  تسا  هدـش  عناـم  هچ  دومرف : سپ  تسا ، نم  نیمک  رد  يدوز  نیا  رد  گرم 
نم زا  ناشیا  ماهدمآ و  گنت  هب  ناشیا  زا  نم  ادـنوادخ  دومرف : سپ  تسا ، هداد  ربخ  نآ  هب  ارم  راوگرزب  ربمغیپ  هک  تسا  يربخ  نیا  دـنک ،
نک التبم  ار  ناشیا  و  شخب ، تحار  ناشیا  زا  ارم  ادـنوادخ  دـناهتفای ، لالم  نم  زا  ناشیا  ماهتفای و  لالم  ناشیا  زا  نم  و  دـناهدمآ ، گنت  هب 

ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  روکذم  بوشآرهـش  نبا  بقانم  هّمغلا و  فشک  باتک  رد  «. 3  » دننک دای  ارم  هک  یـسک  هب 
وت رب  هضراـع   317 ص : نوـیعلا ، ءـالج  نیا  رد  اـم  نینمؤـملا  ریما  اـی  دـنتفگ : دـنتفر و  شتداـیع  هب  یعمج  داد ، ور  ياهضراـع  هفوـک  رد 

تفج تّما  نیرتیقش  دومرف : هک  قّدصم  قداص و  ربمغیپ  زا  ماهدینش  هک  اریز  مسرتیمن  دوخ  رب  نم  نکیل  و  دومرف : ترضح  میـسرتیم ،
ارچ نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : رگید : تیاور  هب  «. 1  » درک دهاوخ  نیگنر  ارم  نساحم  دز و  دهاوخ  نم  رس  رب  یتبرـض  حلاص  هقان  هدننک  یپ 

ترضح نآ  راوج  رد  یناسرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ترـضح  هنیدم  هب  ار  دوخ  هک  يوریمن  رد  هب  ناقفانم  نیا  نایم  زا 
«. 2  » دیدرگ مهاوخ  نوفدم  رهش  نیا  تشپ  رد  و  دش ، مهاوخ  دیهش  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  ربمغیپ  هک : دومرف  يوش ؟ نوفدم 

دبع تفرگیم ، تعیب  مدرم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوـچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ربـتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  دـیفم و  خـیش 
ترـضح نآ  تمدـخ  هب  هبترم  هس  هکنآ  ات  دومنن  وا  تعیب  لوبق  ترـضح  دـنک ، تعیب  ترـضح  نآ  اب  هک  دـمآ  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلا 
ياهدهع دنکشن و  تعیب  هک  داد  اهدنگوس  دیبلط و  ار  وا  رگید  راب  ترضح  درک ، تشپ  نوچ  درک . تعیب  ترضح  اب  مّوس  هبترم  رد  دمآ ،
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اب يدرک  نم  اب  هچنآ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نوعلم  نآ  درک ، دیکأت  وا  رب  رگید  راب  دیبلط  ار  وا  زاب  دـش ، هناور  نوچ  تفرگ . وا  زا  مکحم 
نم لتق  هدارا  وا  و  منکیم ، یکین  میاـمنیم و  شـشخب  وا  هب  نم  هک : تسا  نیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  يرعـش  ترـضح  يدرک ، نارگید 
سپ درک ، یهاوخن  دوخ  ياهدهع  هب  افو  هک  منادیم  دنگوس  ادـخ  هب  مجلم  نبا  يا  ورب  دومرف : سپ  دارم ، هلیبق  تسا  يرای  دـب  هچ  دراد ،

، درک تشپ  وا  نوچ  دوب . نامه  شنومـضم  هک  دناوخ  يرعـش  ترـضح  زاب  دش ، راوس  بسا  رب  وا  نوچ  داد . وا  هب  یئوکین  بسا  ترـضح 
يروتسد ترضح  میشکب ، ار  وا  هک  هد  يروتسد  ار  ام  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : دوب ، دهاوخ  نم  هدنشک  نوعلم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

هتـسشن مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  رد  نم  تفگ : هنیزم  هلیبق  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق  «. 3  » دادن
نبا نینمؤملا ! ریما  ای  دنتفگ : هورگ  نآ  سپ  دوب ، ناشیا  نایم  رد  مجلم  نبا  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دارم  هلیبق  زا  یهورگ  مدوب ،

نوعلم نآ  ترضح  وا . زا  میسرتیم  وت  رب  و  ام ، رایتخایب  تسا  هدمآ  ام  هارمه  وا  میاهدرواین ،  318 ص : نویعلا ، ءالج  دوخ  اب  ام  ار  مجلم 
رد يدوبن  وت  اـیآ  دومرف : سپ  وـگب  تسار  مسرپیم  وـت  زا  هچنآ  هک  داد  دـنگوس  ار  وا  درک و  وا  يور  رب  ینـالوط  رظن  نیـشنب و  تفگ  ار 

؟ اهگـس هدننارچ  دنزرف  دمآ  دـنتفگیم : دـندیدیم  رود  زا  ار  وت  هاگره  يدرکیم و  يزاب  ناشیا  اب  یکدوک  رد  ناکدوک ، زا  یعمج  نایم 
یپ زا  رتیقش  يا  تفگ : درک و  رظن  دنت  وت  رد  یبهار و  هب  یتشذگ  يدیسر  یناوج  ّنس  هب  نوچ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : نوعلم  نآ 
نآ نوچ  دوب ؟ هدـش  هلماح  وت  هب  ضیح  رد  هک  دادـن  ربخ  ار  وت  وت  ردام  دومرف : ترـضح  زاب  دوب ، ناـنچ  یلب  تفگ : حـلاص ، هقاـن  هدـننک 
ادخ لوسر  زا  مدینش  دومرف : ترضح  سپ  داد ، ربخ  نینچ  ارم  مردام  تفگ : رخآ  دیسر و  مه  هب  شنخس  رد  یبارطضا  دینش  ار  نآ  نوعلم 
هام رد  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 1  » تسا دوـهی  زا  هکلب  دوـهی  هب  تسا  هیبـش  وـت  هدنـشک  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

مهاوخن امـش  نایم  رد  نم  و  تفر ، دـیهاوخ  جـح  هب  لاسما  دومرف : ربنم  رب  دومن ، لاقتنا  ناوضر  ضایر  هب  هام  نآ  رد  هک  ناضمر  كراـبم 
بنیز هناخ  رد  بش  کی  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هناخ  رد  بش  کی  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هناخ  رد  بش  کـی  هاـم  نآ  رد  و  دوب ،

نآ زا  تلاـح  نآ  ببـس  زا  دومنیمن ، لواـنت  ماـعط  همقل  هس  زا  هداـیز  دومنیم و  راـطفا  دوـب  رفعج  نب  هللا  دـبع  هناـخ  رد  هک  دوـخ  رتـخد 
لـصاو قح  تمحر  هب  نوچ  مهاوخیم  تسا ، هدنامن  شیب  بش  ود  ای  بش  کی  تسا  هدش  کیدزن  ادخ  رما  دومرف : دندیـسرپ ، ترـضح 
ترضح يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  و  «. 2  » دشابن رپ  ماعط  زا  نم  مکـش  موش 

مدرم بناج  هب  ور  سپ  دش ، دنلب  هزین  کی  باتفآ  ات  دیدرگ  بیقعت  لوغشم  دومن ، ادا  دجسم  رد  ار  حبص  زامن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ياهاپ هاگ  و  دندروآیم ، رـس  هب  یلاعت  قح  تدابع  هب  اهبـش  هک  متفاییم  ار  دنچ  یهورگ  رتشیپ  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دـینادرگ 

هک دـندرکیم  ادـخ  تدابع  نانچ  دنتـشاذگیم ، ادـخ  يارب  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهیناشیپ  هاگ  و  دـندنکفایم ، بقع  هب  نداتـسیا  اـب  ار  دوخ 
سرت زا  تخرد  دننام  دندرکیم ، دای   319 ص : نویعلا ، ءالج  ار  ادخ  ناشیا  دزن  نوچ  دوب ، ناشیا  ياهشوگ  رد  مّنهج  شتآ  يادص  ایوگ 

ار ترـضح  نآ  یـسک  نخـس  نیا  زا  دعب  دناهدروآ ، رـس  هب  تلفغ  هب  ار  بش  هک  دـندرکیم  نامگ  لاوحا  نیا  اب  دـندیزرلیم . یلاعت  قح 
«. 1  » دیسر تداهش  هجرد  هب  ات  دیدن  نادنخ 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  لصف 

ریما ءایـصوا  دّیـس  ترـضح  حبـص ، عولط  تقو  رد  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  هعمج  بش  رد  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياـملع  ناـیم  روهـشم 
نب بیبش  دلاجم و  نب  نادرو  تنواعم  هب  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلا  دبع  تسد  رب  دروخ  تبرض  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 

مکی تسیب و  بش  زا  یثـلث  نوچ  نیعمجا . ساـّنلا  ۀـکئالملا و  هَّللا و  ۀـنعل  ًاـعیمج  مهیلع  رـضخا ، رتـخد  هماـطق  سیق و  نب  ثعـشا  هرجب و 
تصش و تقو  نآ  رد  ترضح  نآ  فیرش  رمع  هک : تسا  نآ  روهشم  دومن . زاورپ  ناوضر  ضایر  هب  ترـضح  نآ  سّدقم  حور  تشذگ ،

یقت دّمحم  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ترـضح و  نآ  زا  و  دناهدرک ، تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوب ، لاس  هس 
رد تثعب  زا  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  اب  روهـشم ، قفاوم  دناهدرک . تیاور  زین  لاس  جنپ  تصـش و  مالّـسلا  مهیلع 
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لاس هد  و  دروآ ، نامیا  ترضح  نآ  هب  دیدرگ و  ثوعبم  ترضح  نآ  هک  دوب  هتشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هد  و  دنام ، لاس  هدزیـس  هّکم 
هلاسهدزناش درک ، داهج  هب  عورش  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  نوچ  دروآ . رس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  اب  هنیدم  رد 

تسیب دنک ، ار  ربیخ  رد  نوچ  دندومنیمن ؛ وا  تازرابم  رب  تأرج  ناشیا  زا  کیچیه  تشک ، ار  برع  ناعاجش  دش ، هلاسهدزون  نوچ  دوب ؛
نآ تفالخ  بصغ  رکب  وبأ  هام  راـهچ  لاـس و  ود  دوب ، لاـس  یـس  ترـضح  نآ  تماـما  تّدـم  دوب . هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاـس  ود  و 
وا تفـالخ  بصغ   321 ص : نویعلا ، ءالج  نامثع  لاـس  هدزاود  و  درک ، ترـضح  نآ  تفـالخ  بصغ  رمع  لاـس  هدزاـی  و  درک ، ترـضح 

لاتق لوغشم  ناقفانم  اب  تّدم  نآ  رثکا  رد  دوب ، ترـضح  نآ  تفالخ  تّدم  لاس  جنپ  بیرق  تشگرب ، ترـضح  نآ  هب  تفالخ  نوچ  درک .
امهیلع قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  يرغلا  ۀحرف  باتک  رد  «. 1  » دیدرگ زیاف  تداهش  هجرد  هب  ات  دوب  لادج  و 

ایند زا  ترجه  ملهچ  لاس  رد  دوب ، لاس  جنپ  تصش و  تداهش  تقو  رد  ءایصوا  دّیس  ترضح  فیرش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
لاس هدزاود  ریما  ترـضح  فیرـش  رمع  زا  دـیدرگ ، ثوعبم  تلاسر  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دومن . تلحر 

ترجه هنیدم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اب  دنام و  هّکم  رد  ترـضح  نآ  اب  لاس  هدزیـس  تثعب  زا  دعب  دوب ، هتـشذگ 
دیدرگ زیاف  تداهش  هّیلع  هجرد  هب  هعمج  بش  رد  تلاسر  ترضح  تافو  زا  دعب  لاس  یس  دنام و  ترضح  نآ  اب  هنیدم  رد  لاس  هد  دومن ،
حیحص ياهدنس  هب  یـسوط  خیـش  ینیلک و  «. 2  » دوب هدیـسر  لاس  جنپ  تصـش و  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دش ، نوفدـم  فجن  رد  و 

نآ رد  ناربمغیپ  عیمج  ءایصوا  هک  تسا  یبش  نآ  و  تسا ، ّبحتسم  لسغ  ناضمر ، كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  دناهدرک  تیاور 
خیش «. 3  » دیدرگ لصاو  قح  تمحر  هب  بش  نآ  رد  یسوم  تفر و  الاب  نامـسآ  هب  یـسیع  بش  نآ  رد  دناهدرک ، تلحر  اقب  ملاع  هب  بش 

رد هک  یئارما  دـنتفگ : ناورهن و  هعقاو  زا  دـعب  دـندش  عمج  رگیدـکی  اب  هّکم  رد  جراوخ  زا  یهورگ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و 
اب و  دندرک ، مّحرت  ناورهن  ناگتشک  رب  دنتسیرگ و  دندرک و  رکذ  ار  ناورهن  هّصق  و  دناهتفر ، رد  هب  قح  هار  زا  همه  دنتسه  ناناملـسم  نایم 

بلط دنروآ و  لتق  هب  بش  کی  رد  ار  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دندش  دـنگوس  مه  رگیدـکی 
نم تفگ : رکب  نب  ورمع  مشکیم ، ار  یلع  نم  تفگ : مجلم  نب  نـمحرلا  دـبع  سپ  دـننکب ، نینمؤـملا  ریما  زا  ار  ناورهن  ناـیجراخ  نوـخ 

ص: نویعلا ، ءالج  هک  دنتـسب  دـهع  رگیدـکی  اب  نینچ  و  مشکیم ، ار  هیواعم  نم  تفگ : هّللا  دـبع  نب  كرب  مشکیم ، ار  صاـعلا  نب  ورمع 
ود نآ  و  دـمآ ، هفوک  بناج  هب  مجلم  نبا  دـندش . ادـج  رگیدـکی  زا  دـنروآ و  لتق  هب  ار  ناشیا  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد   322
رب یتبرـض  تفر ، عوکر  هب  هیواعم  نوچ  بش  نآ  رد  دوب ، هتفر  هیواعم  لتق  دصق  هب  هکنآ  سپ  دـنتفر ، ماش  رـصم و  بناج  هب  رگید  نوعلم 

، دناهداد بآ  رهز  هب  ار  ریشمش  نیا  تفگ : درک  رظن  تبرـض  نآ  رب  دندروآ  ار  بیبط  نوچ  دش ، عقاو  وا  نار  رب  شتبرـض  دز و  نوعلم  نآ 
دعب یهرب و  ندرم  زا  هک  مهد  وت  هب  یئاود  هکنآ  ای  ینامب ، ملاس  منک و  غاد  ار  تبرـض  نیا  ياج  هکنآ  ای  نک ، راـیتخا  ار  زیچ  ود  زا  یکی 

ار اود  نآ  مهاوخیمن ، هّللا  دـبع  دـیزی و  زا  ریغ  هب  یلـسن  مرادـن و  شتآ  تقاـط  نم  تفگ : نوعلم  نآ  دـسرن ، مه  هب  وـت  زا  یلـسن  نیا  زا 
بـشما تسا  هتفر  نم  قیفر  تفگ : تسا ؟ مادـک  وت  تراشب  تفگ : هیواعم  مراد ، یتراشب  وت  يارب  تفگ : وا  هب  سپ  تفای . تیفاـع  دروخ 

هب ار  یلع  مورب  هک  نک  اهر  ارم  دوب  هتـشکن  رگا  و  نکب ، نم  اب  یهاوخ  هچنآ  دـشاب  هتـشک  ار  یلع  رگا  راد  هاگن  ارم  دروآ ، لتق  هب  ار  یلع 
تداهـش ربخ  ات  درک  سبح  ار  وا  نوعلم  نآ  سپ  ینک . نم  اب  یهاوخ  هچ  ره  هک  میآ  وت  دزن  هب  زاب  هک  منکیم  دای  دـنگوس  مناـسر ، لـتق 

. دروآ لتق  هب  ار  وا  درکن و  لوبق  وا  زا  ار  نخس  نآ  هک  تسا  نآ  رگید : یتیاور  هب  درک . اهر  ربخ  نیا  هدژم  هب  ار  وا  دیـسر ، وا  هب  ترـضح 
ار هجراخ  دشن و  رضاح  زامن  هب  بش  نآ  رد  وا  و  درک ، صاعلا  نب  ورمع  لتق  هدارا  مهدزون  بش  رد  تفر ، رصم  هب  نوچ  رکب  نب  ورمع  و 

ورمع دـش و  هتـشک  هجراخ  تسا و  ورمع  هکنآ  نامگ  هب  دز  هجراخ  هب  یتبرـض  نوعلم  نآ  سپ  دـنک . زاـمن  وا  ياـج  هب  هک  دوب  هداتـسرف 
هماطق تفر و  بابرلا  میت  هلیبق  زا  يدرم  هناخ  هب  يزور  درکن و  راهظا  یـسک  هب  ار  زار  نآ  دـمآرد ، هفوک  هب  مجلم  نبا  نوچ  تفای . تاجن 
تیاهن رد  هنوعلم  نآ  دوب و  هتـشک  ار  وا  ردارب  ردـپ و  جراوخ  گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـید ، هناخ  نآ  رد  ار  هنوعلم 

نآ دومن ، توعد  دوخ  حاکن  هب  ار  وا  دیدرگ و  لعتشم  وا  هنیـس  رد  شتّبحم  شتآ  دید ، ار  هنوعلم  نآ  مجلم  نبا  نوچ  دوب . لامج  نسح و 
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: تفگ تحلصم  يارب  نوعلم  نآ  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  نتشک  یکزینک و  یمالغ و  تسا و  مهرد  رازه  هس  نم  رهم  هک : تفگ  هنوعلم 
ار وا  هک : تفگ  هنوعلم  نآ  تسین ، نآ  تردـق  ارم  هک  بلاط  یبأ  نب  یلع   323 ص : نویعلا ، ءالج  لـتق  زا  ریغ  هب  مدرک  لوبق  یتفگ  هچنآ 
زا رتـهب  وـت  يارب  زا  ترخآ  باوـث  يوـش  هتـشک  رگا  و  درک ، یهاوـخ  شیع  نـم  اـب  یباـی  یئاـهر  نتــشک  زا  رگا  شکب ، نادرگ و  لـفاغ 

رهـش نیا  هب  زین  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دراد ، تقفاوم  وا  اب  بهذم  رد  هنوعلم  نآ  هک  تسناد  نوعلم  نآ  نوچ  تسایند . یناگدـنز 
، دـنیامن تنواعم  رما  نیا  رد  ار  وت  هک  منکیم  هارمه  وت  اب  ار  یعمج  دوخ  هلیبق  زا  نم  هک : تفگ  هنوعلم  نآ  راک ، نیا  يارب  رگم  ماهدـماین 

بیبـش يا  تـفگ : دـید و  ار  هرجب  نـب  بیبـش  نوـعلم  مـجلم  نـبا  و  دـینادرگ ، رواـی  دوـخ  هلیبـق  زا  ار  دـلاجم  نـب  نادرو  هنوـعلم  نآ  سپ 
هکنآ تفگ : تسا ؟ مادـک  رما  نآ  هک : تفگ  بیبـش  دـشاب ؟ وت  ترخآ  اـیند و  فرـش  ثعاـب  هک  منک  توعد  يرما  هب  ار  وت  یهاوـخیمن 

ياهتفرگ و شیپ  گرزب  يراک  مجلم  نبا  يا  تفگ : سپ  دوب ، جراوخ  هلمج  زا  زین  بیبش  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  نتـشک  رب  ارم  ینک  يراـی 
، میروآیم لمع  هب  ار  دوخ  بلطم  دـیآیم  نوریب  زامن  هب  نوچ  میوشیم ، ناهنپ  دجـسم  رد  تفگ : مجلم  نبا  تسین ، ناـسآ  یلع  نتـشک 

هماـطق دـندمآرد و  دجـسم  هب  تمیزع  نیا  هب  نوعلم  هس  نآ  ناـضمر  هاـم  مهدزون  بش  رد  و  درک ، قـفّتم  دوـخ  اـب  زین  ار  نوـعلم  نآ  سپ 
ریرح ياههماج  هنوعلم  نآ  دندرب و  رس  هب  وا  همیخ  رد  نیعالم  نآ  بش  نآ  رد  دوب ، فاکتعا  لوغـشم  دوب و  هدز  دجـسم  رد  همیخ  هنوعلم 

هک يرد  نآ  کیدزن  هب  دـندمآ و  نوعلم  هس  نآ  سپ  داتـسرف . نوریب  ار  ناـشیا  داد و  ناشتـسد  هب  اهریـشمش  تسب و  ناـشیا  ياههنیـس  رب 
اب زین  وا  دندوب و  هتفگ  یجراخ  سیق  نب  ثعشا  اب  ار  دوخ  زار  رتشیپ  و  دنتسشن ، دشیم  دجسم  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
هک دینـش  هاگان  دوب ، دجـسم  رد  يدـع  نب  رجح  بش  نآ  رد  و  دوب ، هدـمآ  دجـسم  هب  ناشیا  يرای  هب  دوب و  هدـش  قفّتم  رما  نیا  رد  ناـشیا 

ار نخـس  نیا  رجح  نوچ  يوشیم . اوسر  دوش  علاط  حبـص  نوچ  هک  روآرب  ار  دوخ  تجاح  شاـب و  دوز  مجلم  نبا  يا  دـیوگیم : ثعـشا 
هک دیود  ترـضح  نآ  هناخ  بناج  هب  و  يراد ؟ یلع  نتـشک  هدارا  نوعلم  روعا  يا  تفگ : نیعل  ثعـشا  هب  دیمهف و  ار  ناشیا  ضرغ  دـینش 

مدرم هک  دینش  تشگرب  دجـسم  هب  نوچ   324 ص : نویعلا ، ءالج  دوب ، هتفر  رگید  هار  زا  ترـضح  نآ  ار  اـضق  دـنک ، ربخ  ار  ترـضح  نآ 
عماج دجـسم  رد  نم  بش  نآ  رد  تفگ : يدزا  دّمحم  نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » دش هتشک  نینمؤملا  ریما  دنیوگیم :

ترـضح هناخ  تمـس  هک  دجـسم  رد  کیدزن  یتعامج  مدـید  مدرکیم ، ایحا  تدابع  هب  بش  نآ  رد  رـصم ، لها  زا  یهورگ  اب  مدوب  هفوک 
، ةالّصلا ةالّصلا  تفگ : داد و  زامن  يادن  ار  مدرم  دش و  دجسم  لخاد  ترضح  مدید  هاگان  دناهدش ، عمج  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لّوا رد  و  یلع ، ای  وت  زا  هن  تسادخ  زا  مکح  تفگیم : یـسک  هک  مدینـش  یئادص  مدـید و  اهریـشمش  قرب  مدینـش  ار  ترـضح  يادـص  ات 
کیدزن هب  ترضح  نوچ  دوب ، هدروخن  ترضح  هب  دوب و  هدمآ  دجسم  قاط  هب  تبرـض  دوب  هدز  ترـضح  رـس  رب  یتبرـض  هرجب  نب  بیبش 

رـسپ تفر و  هناـخ  هب  بیبـش  نوچ  دـنتخیرگ ، نوعلم  هس  نآ  دز و  تبرـض  ترـضح  نآ  رب  مجلم  نبا  دـش  زاـمن  لوغـشم  تفر و  بارحم 
شّمع رـسپ  سپ  یلب ، تفگ  هن  دـیوگب  تساوـخ  ياهتـشک ، ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  وـت  هکلب  تـفگ : تفاـی  برطـضم  ار  وا  شّمع 

هب دیفم  خیش  «. 2  » دروآ ترضح  نآ  تمدخ  هب  تفرگ و  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  ار  مجلم  نبا  و  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  وا  ریشمش 
، درک ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  لتق  دصق  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ربتعم  دنس 
دش و زامن  لوغشم  دمآ و  بارحم  کیدزن  ترضح  نوچ  دمآ . دجسم  راوید  هب  رگید  نوعلم  نآ  تبرض  و  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  ار  يرگید 
. دوب هدز  ترضح  نآ  رس  رب  دو  دبع  نب  ورمع  هک  دمآ  یتبرـض  نآ  ياج  رب  دز ، ترـضح  نآ  رـس  رب  یتبرـض  مجلم  نبا  تفر ، هدجـس  هب 
و دندرک ، دنب  رد  هتفرگ  ار  مجلم  نبا  دندیود  دجـسم  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  دش ، دـنلب  مدرم  يادـص  نوچ 

نویش يادص  تسشن و  وا  ياپ  دزن  موثلک  ّما  تسشن و  ترضح  نآ  رس  کیدزن  هب  هبابل  سپ  دندرب . هناخ  هب  هتشادرب  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ 
درک و رظن  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  يوسب  دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  ياههدید  ترـضح  نآ  سپ  دـش ، دـنلب  ترـضح  نآ  هناخ  زا 

نآ موش ، هتـشک  تبرـض  نیا  زا  نم  رگا  اقبیب ، يایند  زا  ادـخ  ناتـسود  يارب  تسا  رتهب  ءایـصوا  ءایبنا و  تبحـص  العا و  قیفر  هک : دومرف 
نیا رد  دومرف : دمآزاب  شوه  هب  نوچ  دش ، شوهدم  یتعاس  دومرف و  ار  نیا  دینزم ، رتشیب  تبرـض   325 ص : نویعلا ، ءالج  کی  ار  نوعلم 
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رد «. 1  » دوب یهاوخ  ام  دزن  بش  ادرف  هک : دومرف  دنکیم و  نتفر  فیلکت  ارم  هک  مدـید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تقو 
هک یبش  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق 
وناز هب  هک  دز  شرس  رب  یتبرض  مجلم  نبا  هاگان  درکیم ، رادیب  حبص  زامن  يارب  ار  مدرم  دمآ و  دجسم  هب  هناخ  زا  دیشچ ، تداهـش  تبرش 

ترـضح سپ  دندروآ ، هناخ  هب  ار  ترـضح  دـنتفرگ و  ار  نوعلم  نآ  دندیـسر و  مدرم  ات  تشاد  هاگن  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  سپ  داتفارد ،
هدنز نم  رگا  دینک ، تیاعر  وکین  ار  وا  دیهدب و  بآ  ماعط و  ار  وا  دینک و  سبح  ار  ریسا  هک : تفگ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ریما 

وا نتـشک  مزع  رگا  و  تسامـش ، اـب  راـیتخا  مورب  اـیند  زا  رگا  و  درک ، مهاوخ  وفع  مهاوخ  رگا  درک و  مهاوخ  صاـصق  مهاوـخ  رگا  مناـمب 
هدرک تیاور  هّللا  دبع  نب  لیعامسا  زا  ماّرو  عماج  رد  و  «. 2  » دیربم ار  وا  ءاضعا  ینیب و  شوگ و  و  دینزن ، وا  هب  تبرض  کی  زا  شیب  دیئامن 
مدرم زا  نم  دش ، هتـشک  نامثع  دیـسر و  فالتخا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  باحـصا  نایم  نوچ  تفگ : وا  هک  تسا 
يارب هناخ  زا  یبش  دـنراک ، هچ  رد  مدرم  هک  متـشادن  يربخ  مدرب و  رـس  هب  ایرد  لحاس  رد  یتّدـم  و  اـههنتف ، سرت  زا  مدرک  راـیتخا  تبرغ 

لد اب  تسا و  هدجـس  رد  ایرد  لحاس  رد  هک  مدـید  ار  يدرم  هاـگان  دـندوب ، هتفر  باوخ  رد  همه  مدرم  هک  یتقو  رد  مدـمآ  نوریب  یتجاـح 
هک مداتسیا  يرانک  رد  نم  دیامنیم ، عّرضت  هثاغتـسا و  دنکیم و  تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  كاندرد  ياهلان  فیعـض و  یئادص  نیزح و 

عیدـبلا ءيدـبلا  نیمحارلا ، محرأ  ای  نیّیبنلا ، ۀـفیلخ  ای  ۀبحـصلا ، نسح  ای  تفگیم : هک  مدینـش  مداد و  شوگ  وا  نخـس  هب  و  دـنیبن ، ارم  وا 
دمحم و رـصان  دـمحم و  ۀـفیلخ  تنأ  نأش ، یف  موی  لک  تنأ  تومی ، يذـلا ال  ّیحلا  و  لفاغلا ، ریغ  مئادـلا  و  ءیـش ، کلثمک  سیل  يذـلا 

سپ هتمحرب . هّفوت  وأ  هرـصنب  هیلع  فطعا  دمحم ، دعب  طسقلاب  مئاقلا  و  دمحم ، ۀفیلخ  و  دمحم ، ّیـصو  رـصنت  نأ  کلأسأ  دـمحم ، لّضفم 
زا نم  دـش ، هناور  بآ   326 ص : نویعلا ، ءالج  يور  رب  تساـخرب و  تفگ و  مالـس  دـناوخ و  دّهـشت  تسـشن و  تشادرب و  هدجـس  زا  رس 

دوخ رـس  سپ  رد  ار  هدننکتیاده  تفگ : دشن و  تفتلم  نم  بناج  هب  دنک . تمحر  ار  وت  ادـخ  وگب  نخـس  نم  اب  هک : مدز  ادـص  وا  بقع 
نم سپ  دّمحم ، ّیصو  تفگ : دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  تسیک ؟ هدننکتیاده  وگب  متفگ : دوخ ، نید  رما  زا  نک  لاؤس  وا  زا  ورب  هتـشاذگ 

، تشذگ بش  زا  یساپ  نوچ  موش . هفوک  لخاد  دوش  حبص  نوچ  هک  مدنام  فجن  يارحص  رد  مدیسر و  هفوک  هب  یبش  مدش ، هفوک  هّجوتم 
رما ارم  وت  هدیزگرب  وت و  ربمغیپ  هچنآ  ادنوادخ  تفگ : دش و  تاجانم  لوغـشم  یلاعت  قح  اب  داتـسیا  یلت  تشپ  رد  اهنت  دمآ و  يدرم  مدید 

هب ارم  سپ  يدوب ، هدرک  رما  ارم  وت  هچنانچ  مدرک  لاتق  ناـقفانم  اـب  دـندرک و  متـس  نم  رب  سپ  مدروآ ، اـجب  تّما ، نیا  ناـیم  رد  دوب  هدرک 
ناشیا ماهدـیدرگ و  ناشیا  نمـشد  نم  دـناهدش ، گنتلد  نم  زا  ناشیا  ماهدـش و  گنتلد  ناـشیا  زا  نم  دـنداد ، تبـسن  تهافـس  تلاـهج و 
يدارم مجلم  نبا  هک  مشکیم  راـظتنا  هک  تلـصخ  کـی  رگم  تسا  هدـنامن  ارم  دوب  هداد  ربخ  تربـمغیپ  هچنآ  زا  دـناهدیدرگ ، نم  نمـشد 

ماهدمآ و گنت  هب  ایند  زا  ادنوادخ  ناسرب ، تداهش  تداعس  هب  ارم  نادرگ و  کیدزن  ار  وا  تواقش  ادنوادخ  دروآ ، لمع  هب  ار  نآ  دیایب و 
مدیـسرپ دش ، دوخ  هناخ  لخاد  ات  مدمآ  وا  بقع  زا  نم  دـش ، ناور  هفوک  بناج  هب  دـش  غراف  اعد  زا  نوچ  مهاوخیم . ار  وت  ياقل  تداعس 

نوریب هناخ  زا  ترـضح  نآ  هک  مدـید  مدینـش ، زامن  ناذا  دـش  هک  یتقو  كدـنا  بلاط ، یبأ  نب  یلع  هناخ  دـنتفگ : تسیک ؟ هناخ  نیا  هک :
هب یسوط  خیش  دیفم و  خیش  «. 1  » درک دیهش  ار  ترضح  نآ  مجلم  نبا  هک  مدید  هاگان  دش ، دجسم  لخاد  ات  مدش  هناور  شیپ  زا  نم  دمآ ،

ثراح نم و  دـندرب ، هناخ  هب  دـندز و  تبرـض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  تفگ : هتابن  نب  غبـصا  هک  دـناهدرک  تیاور  ربتعم  دـنس 
ترضح نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  نوچ  میدش ، عمج  ترضح  نآ  هناخ  رد  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  اب  هلفغ  نب  دیوس  ینادمه و 

دوخ ياـههناخ  هب  هک  دـیوگیم  نینمؤملا  ریما  تفگ : دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپ  میتسیرگ . همه  اـم  دـش ، دـنلب 
زاب متسیرگ ، زین  نم  مدینش و  ترضح  نآ  هناخ  زا  نویش  يادص  رگید  راب  مدنام ، ترـضح  نآ  هناخ  رد  نم  دنتفر  تعامج  نآ  دیدرگرب ،
ادـخ هب  متفگ : دـیدرگرب ، دوخ  ياـههناخ  هب  هک  متفگن  دومرف : دـمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح   327 ص : نویعلا ، ءـالج 

رایسب تفر ، مناوتیمن  یئاج  هب  منیبن  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ات  و  درادن ، راتفر  تّوق  میاپ  دنکیمن و  يرای  مناج  هک  هّللا  لوسر  نب  ای  دنگوس 
رب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدید  مدش  لخاد  نوچ  دیبلط ، هناخ  نوردنا  هب  ارم  دمآ و  نوریب  ینامز  كدنا  زا  دعب  دش و  لخاد  سپ  متـسیرگ .
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هدش درز  نانچ  تسا  هتفر  شرس  زا  هک  ینوخ  يرایسب  زا  شکرابم  يور  و  دناهتسب ، شکرابم  رس  رب  يدرز  هباصع  دناهداد و  هیکت  اهشلاب 
مدق رب  مدـش و  باتیب  مدرک ، هدـهاشم  لاح  نآ  رب  ار  دوخ  يالوم  نوچ  شکرابم . گنر  ای  دوب  رتدرز  شاهباصع  هک  متـسنادن  هک  تسا 

رد تشهب  هار  نم  هک  نکم  هیرگ  غبصا  يا  دومرف : ترضح  متـسیرگیم ، مدیلامیم و  دوخ  ياههدید  رب  مدیـسوبیم و  مداتفا و  شمرتحم 
دّیس ینیلک و  «. 1  » میرگیم وت  تقرافم  رب  دوخ و  لاح  رب  نم  يوریم ، تشهب  يوسب  هک  منادیم  موش  وت  يادف  تفگ : غبصا  مراد ، شیپ 

دندمآرد وا  رود  رب  ترضح  نآ  باحصا  دندز ، تبرض  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  یـضر 
يدمح هب  ار  ادخ  منکیم  دمح  دومرف : سپ  دیهد . هیکت  ارم  دینک و  هت  ود  نم  يارب  شلاب  دومرف : ترضح  نک ، ّتیصو  یلع  ای  دنتفگ : و 

دحا دحاو  دنوادخ  یگناگی  هب  مهدیم  تداهش  ار و  وا  رما  ماهدننکتعباتم  هک  یتلاح  رد  ددنسپیم ، وا  تسوا و  يراوگرزب  روخ  رد  هک 
ار یناج  ره  و  دزیرگیم ، نآ  زا  هچنآ  هب  دـسریم  شنتخیرگ  رد  سک  ره  ساّنلا  اهّیا  تسا ، هدومن  فصو  نآ  هب  ار  دوخ  هچناـنچ  دـمص 

رّکفت راـگزور و  ماـّیا  رد  مدرک  رّکفت  رایـسب  هچ  و  تسا ، گرم  هب  ندیـسر  نیع  نتخیرگ  گرم  زا  و  شرّدـقم ، لـجأ  يوـسب  دنـشکیم 
نونکم بیغ  ياههدرپ  رد  ددرگ و  رهاظ  هک  تسا  هتـساوخن  یلاعت  قح  هک  تسا  یملع  نآ  راگدرورپ ، ردق  اضق و  ملع  نونکم  رد  مدومن 
کیرـش وا  اب  تدابع  رد  ار  زیچ  چیه  دیرواین و  دوخ  راوگرزب  دـنوادخ  هب  كرـش  هک : تسا  نآ  ار  امـش  نم  ّتیـصو  اّما  تسا . نوزخم  و 

نسح و  دیرادب ، اپرب  ار  ترضح  نآ  ّتنس  ادخ و  باتک  و  دینکم ، عیاض  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هقیرط  ّتنـس و  دینادرگم ،
یلاعت قح  دوب ، دیهاوخن  تّمذم  تمالم و  ّلحم  دـیدرگن ، قّرفتم  قح  هقیرط  زا  ات  دـیرادب ، نشور  دـنتیاده  هار  غارچ  ود  هک  ار  نیـسح  و 

امـش دنوادخ  تسا . هدـینادرگ  کبـس  نالهاج  رب  ار  فیلکت  تسا و  هدرک  راب  وا  رب  شتقاط  ردـق  هب  ار  سک  ره   328 ص : نویعلا ، ءالج 
ّلحم زورما  مدوب و  امش  بحاصم  زورید  نم  تسرد . تسا  ینید  امش  ّتلم  و  اناد ، تسا  یماما  امـش  ياوشیپ  و  میحر ، تسا  يراگدرورپ 

یتخرد هیاس  رد  یـسک  هک  مدوب  نانچ  ایند  رد  و  مدوب ، هتـسبن  اـیند  هب  یلد  سپ  میاـمنیم ، تقراـفم  امـش  زا  ادرف  و  امـش ، يارب  زا  متربع 
ای دنادرگ ، هدنکارپ  يدوز  هب  دشاب و  هدرک  عمج  وا  دزن  دنچ  یکاشاخ  داب  هکنآ  ای  ددرگب ، وا  رـس  زا  يدوز  هب  هیاس  نآ  و  دـشاب ، هتـسشن 

دنچ مندب  هک  مدوب  يرواجم  امـش  نایم  رد  نم  و  ددرگب . وا  رـس  زا  هیاس  نآ  يدوز  هب  دشاب و  هدنکفا  یـسک  رـس  رب  هیاس  يربا  هراپ  هکنآ 
نآ زا  دعب  نکاس  و  حور ، زا  یلاخ  دید  دیهاوخ  یندـب  نم  زا  يدوز  هب  دوب ، ّقلعتم  العا  ألم  هب  محور  دومنیم و  ترواجم  امـش  اب  يزور 
وا زا  هـک  یئاـههبطخ  نآ  زا  دـعب  دوـب  دـهاوخ  شوماـخ  و  دـیدیدیم ، وا  زا  هـک  یئاهتعاجــش  و  دـیدرکیم ، هدـهاشم  وا  زا  هـک  اـهتکرح 
زا و  نم ، ياهتکرح  ندش  نکاس  زا  و  نم ، لاح  زا  دیریگ  دنپ  هک  دیاب  دـیتفرگیم ، ارف  وا  زا  هک  ینّابر  بقانم  یهلا و  مولع  و  دیدینـشیم ،
امش مربیم  راظتنا  هک  یعادو  ار  امش  منکیم  عادو  یغیلب ، يوگنخس  ره  زا  ار  امـش  تسا  رتهدنهددنپ  هک  اریز  نم ، ياضعا  ندنام  راکیب 
زور نآ  رد  تسا  ناهنپ  امـش  زا  نم  تلزنم  ردق و  زا  هچنآ  ارم و  ياهیگرزب  و  ارم ، ياهروز  دید  دـیهاوخ  تمایق  تعجر  رد  رگید ، راب  ار 
رگا درک . دیهاوخ  دای  ارم  دنیـشن  نم  ياج  هب  يرگید  نوچ  تخانـش ، دیهاوخ  ارم  ردـق  مورب ، امـش  نایم  زا  نم  نوچ  دـش . دـهاوخ  رهاظ 

تـسا تبرق  نم  يارب  زا  وفع  دینک  وفع  رگا  سپ  تسام ، هاگهدعو  یتسین  انف و  مورب  رگا  و  دوب ، مهاوخ  دوخ  نوخ  ّیلو  دوخ  منامب  یقاب 
ترسح یهز  دزرمایب ، ار  امش  یلاعت  قح  هک  دیهاوخیمن  ایآ  دیرذگرد ، مدرم  ياهیدب  زا  دینک و  وفع  سپ  تسا ، هنـسح  امـش  يارب  زا  و 

امش ار و  ام  ادخ  دنادرگب  دزادنا ، تواقـش  یتخبدب و  هب  ار  وا  یناگدنز  ماّیا  ای  دشاب ، تّجح  وا  رب  تمایق  رد  شرمع  هک  یلقع  بحاص  رب 
هب دوشیمن ، لزان  یتّدـش  یباذـع و  ناشیا  رب  گرم  زا  دـعب  یلاعت و  قح  تعاطا  زا  ار  ناـشیا  ددرگیمن  عناـم  اـیند  تبغر  هک  اـهنآ  زا  ار 

يوسب درک  يور   329 ص : نویعلا ، ءالج  سپ  تسا ، گرم  يوس  هب  ام  تشگزاـب  میاهدـش و  هدـیرفآ  گرم  يارب  زا  همه  اـم  هک  یتسرد 
ینزب شـشیب  رگا  دـنچ  ره  تسا ، هدز  نم  رب  هک  تبرـض  کـی  ياـج  هب  نزم  رتشیب  وا  رب  تبرـض  کـی  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماـما 
یسوم ماما  نسح و  ماما  ترضح  زا  رایسب  قیرط  هب  ناثّدحم  ریاس  یسوط و  خیش  دیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیلک و  «. 1  » یتسین راکهانگ 

نادنزرف و عیمج  دومن ، ّتیصو  هدارا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  مالّـسلا و  امهیلع  مظاک 
تماما رب  صن  و  دینادرگ ، دوخ  هفیلخ  ّیصو و  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  و  درک ، عمج  ار  دوخ  هعیـش  ياههدرکرـس  تیب و  لها 
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ریاس مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرز  حالس و  ناگتشذگ و  مولع  ناربمغیپ و  فحص  یهلا و  ياهباتک  و  دومن ، ترضح  نآ 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ ! دنزرف  يا  دومرف : دومن و  میلست  ترضح  نآ  هب  ار  ناربمغیپ  ریاس  تازجعم  راثآ و  ترـضح و  نآ  راثآ 

لوسر ترـضح  هچنانچ  میامن  میلـست  وت  هب  تسا  نم  دزن  هک  هحلـسا  اـهباتک و  منادرگ و  دوخ  ّیـصو  ار  وت  هک  درک  رما  ارم  مّلـس  هلآ و  و 
هک منک  رما  ار  وت  هک  ارم  درک  رما  و  دومن ، نم  میلـست  ار  دوخ  هحلـسا  اـهباتک و  دـینادرگ و  دوـخ  ّیـصو  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هیلع نیـسح  ماما  يوسب  درک  ور  سپ  یئاـمن . میلـست  وا  هب  ار  اـهنیا  ینادرگ و  دوخ  ّیـصو  ار  نیـسح  تردارب  دوش ، وت  تاـفو  تقو  نوچ 
ار نیسحلا  نب  ّیلع  دوخ  دنزرف  دوش ، وت  تداهش  تقو  نوچ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ار  وت  درک  رما  دومرف : مالّـسلا و 

یّلص ادخ  لوسر  دومرف : دینادرگ و  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  بناج  هب  ور  سپ  یئامن ، میلـست  وا  هب  ار  اهنیا  ینادرگ و  دوخ  ّیـصو 
میلست وا  هب  ار  اهنیا  ینادرگ و  دوخ  ّیصو  ار  یلع  نب  دّمحم  دوخ  رسپ  دوخ ، تافو  تقو  رد  هک  تسا  هدومرف  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
يوسب درک  ور  سپ  ناـسرب . مالـس  ار  وا  نم  بناـج  زا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  بناـج  زا  یباـیرد  ار  وا  نوچ  یئاـمن ،

، تسوت اب  نم  هدنـشک  رایتخا  و  نم ، زا  دعب  تفالخ  تماما و  بحاص  یئوت  یمارگ ! دنزرف  يا  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
نیا میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  ارم : ّتیـصو  سیونب  دومرف : سپ  شکب ، ار  وا  تبرـض  کـی  هب  یهاوـخ  رگا  نک و  وـفع  وا  زا  یهاوـخ  رگا 

ار وا  هکنآ  یلاـعت و  قح   330 ص : نویعلا ، ءالج  ّتینادحو  هب  مهدیم  یهاوگ  هک  دـنکیم  ّتیـصو  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  همانتّیـصو 
قح نید  تیادـه و  اـب  ار  وا  هک  تسا ، ادـخ  لوـسر  هدـنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوـگ  و  تسین ، یکیرش 

نم و تدابع  نم و  ّجـح  نم و  زاـمن  هک  دـینادب  سپ  ناکرـشم ، دـنهاوخن  دـنچ  ره  اـهنید  همه  رب  ار  وا  دـنادرگ  بلاـغ  اـت  تسا  هداتـسرف 
زا نم  و  ماهدش ، رومأم  نیا  هب  و  منادرگیمن ، کیرـش  وا  اب  ار  یـسک  و  تسا ، نایملاع  راگدرورپ  يارب  زا  همه  نم  ندرم  نم و  یناگدـنز 

يوقت و هب  دسرب  وا  هب  نم  همان  نیا  هک  ره  ار و  دوخ  نادنزرف  تیب و  لها  عیمج  نسح و  يا  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  سپ  مناناملـسم . هلمج 
ادخ و باتک  هک  ادخ  نامسیر  رد  دینز  رد  گنچ  و  مالسا ، نید  اب  رگم  دیریمن  هک  تسامـش  راگدرورپ  هک  نایملاع  دنوادخ  يراکزیهرپ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ماهدینـش  هک  یتسرد  هب  دیوشم ، هدنکارپ  دیـشاب و  عمتجم  قح  قیرط  رب  همه  و  تسادخ ، لوسر  تیب  لها 

لیاز ار  نید  مدرم  نایم  رد  ندرک  داسف  هک  یتسرد  هب  هزور ، زامن و  زا  تسا  رتهب  مدرم  نایم  رد  ندرک  حالصا  هک : دومرفیم  مّلـس  هلآ و 
ناشیا هب  تبسن  دینک  ناسحا  ار و  دوخ  ناشیوخ  دینک  رظن  میظعلا . ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  تسا ، قلخ  هدننک  كاله  دنادرگیم و 

عیاض دـنتفین و  یگنـسرگ  هب  ناشیا  هک  نامیتی  باب  رد  دـیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  و  دـنادرگ ، ناسآ  امـش  رب  ار  تمایق  باسح  یلاـعت  قح  اـت 
لخاد دوخ  لاـیع  رد  ار  یمیتی  هک  ره  هک : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  هک  یتـسرد  هب  امـش ، روضح  رد  دـندرگن 

هدینادرگ بجاو  ار  مّنهج  میسن  میتی  لام  هدنروخ  يارب  هچنانچ  دنادرگ ، بجاو  وا  يارب  زا  ار  تشهب  یلاعت  قح  دوش ، ینغتسم  ات  دنادرگ 
ّقح رد  دـیروآ  داـی  هب  ار  ادـخ  و  نآ ، هب  ندرک  لـمع  رد  دریگن  یـشیپ  امـش  رب  یـسک  نآرق و  باـب  رد  دـیروآ  داـی  هـب  ار  ادـخ  و  تـسا .

میدرک نامگ  هک  درک  ّتیصو  ار  ام  ناگیاسمه  باب  رد  ردق  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسردب  دوخ ، ناگیاسمه 
، دیتسه ات  دشابن  یلاخ  امش  زا  زگره  هک  دوخ  راگدرورپ  هناخ  باب  رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  و  دومرف . دهاوخ  رّرقم  ناشیا  يارب  زا  یثاریم 
هک یباوث  رتمک  و  دش ، دهاوخ  لزان  امـش  رب  ادخ  باذـع  يدوز  هب  تفای و  دـیهاوخن  تلهم  ار ، هبعک  هناخ  ّجـح  دـینک  كرت  رگا  هک  اریز 

باب رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  و  دزرمآیم . ار  ناشیا  هتـشذگ  ناهانگ  هک  تسا   331 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  ار  هّللا  تیب  نایجاح  دـنهدیم 
ورف ار  امـش  راگدرورپ  بضغ  نآ  هک  تاکز  باب  رد  دـیروآ  داـی  هب  ار  ادـخ  و  تسامـش ، نید  نوتـس  تساـهلمع و  نیرتهب  نآ  هک  زاـمن 

دیروآ دای  هب  ار  ادخ  و  مّنهج ، شتآ  زا  ار  امـش  تسا  يرپس  نآ  هک  ناضمر  كرابم  هام  هزور  باب  رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  و  دـناشنیم ،
ياهلام هب  ادخ  هار  رد  ندرک  داهج  رد  دـیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  و  دوخ . شاعم  رد  دوخ  اب  دـینک  کیرـش  ار  ناشیا  نیکاسم ، ارقف و  باب  رد 

ای دـشاب  تیادـه  هار  ياوشیپ  هک  یماما  ددـم  هب  رگم  ادـخ  هار  رد  درک  ناوتیمن  داهج  هک  دـینادب  دوخ ، ياهنابز  دوخ و  ياـهناج  دوخ و 
ناشیا رب  متـس  هک  امـش  ربمغیپ  هّیرذ  باب  رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  و  دشاب . هتفای  تیاده  وا  تیاده  هب  دشاب و  وا  هدننک  تعاطا  هک  یـسک 
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دیئامن تیاعر  ربمغیپ و  باحـصا  باب  رد  دیـسرتب  ادخ  زا  و  دینک ، ناشیا  زا  ملظ  عفد  هک  دیـشاب  رداق  هکنآ  لاح  امـش و  روضح  رد  دننکن 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دناهدادن ، هانپ  ار  یتعدب  بحاص  دناهدرکن و  ادخ  نید  رد  یتعدب  هک  ار  اهنآ 

بحاص هک  ار  یسک  هباحص و  ریغ  هباحص و  زا  دنک  یتعدب  هک  ار  یـسک  درک  تنعل  و  دوخ ، هباحـص  زا  هورگ  نیا  ّقح  رد  دومن  ّتیـصو 
هّللا یّلص  امش  ربمغیپ  هک  يزیچ  رخآ  هک  یتسرد  هب  دوخ ، نازینک  نامالغ و  نانز و  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  و  دنک ، يرای  دهد و  هانپ  ار  یتعدب 

هس سپ  امش . نازینک  نامالغ و  امش و  نانز  فیعض : ود  ّقح  رد  ار  امش  منکیم  ّتیصو  هک  دوب  نیا  دومن  مّلکت  نآ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ّتیذا ار  هک  ره  امـش  زا  دنک  تیافک  یلاعت  قح  ناگدننک ، تمالم  تمالم  زا  دیـسرتم  ادخ  هار  رد  و  دـینک ، تیاعر  ار  زامن  دومرف : هبترم 

رما دینکم  كرت  و  تسا ، هدومن  رما  ار  امش  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دیئوگب  کین  نخس  مدرم  اب  و  امش ، رب  دنک  متس  امش و  هب  دناسر 
باجتـسم امـش  ياعد  دـینک  اـعد  نوچ  دـنادرگیم ، یلاو  امـش  رب  ار  امـش  نادـب  ادـخ  دـینک  كرت  رگا  هک  ار  اهیدـب  زا  یهن  اـهیکین و  هب 

يدب ندرک و  يرود  زا  دیزیهرپب  راهنز  و  رگیدکی ، اب  ینابرهم  ندرک و  شـشخب  ندرک و  یکین  هب  نم  نادنزرف  يا  داب  امـش  رب  دوشیمن .
زا و  ملظ ، هانگ و  رب  ار  رگیدکی  دـینکم  تنواعم  و  يوقت ، یکین و  رب  ار  رگیدـکی  دـینک  تنواعم  و  رگیدـکی ، زا  ندـش  هدـنکارپ  ندرک و 

نایم رد  دنک  ظفح  و  تیب ، لها  يا  ار  امـش  دیامن  ظفح  ادخ  تسا ، دـیدش  وا  باقع  هک  دـیزیهرپب  یهلا  باذـع   332 ص : نویعلا ، ءالج 
هب ات  تفگیم  هّللا  ّالا  هلا  هتسویپ ال  سپ  داب . امش  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  ار ، امش  مراپسیم  ادخ  هب  ار ، امش  ربمغیپ  تمرح  امش 

مکی تسیب و  بش  رد  و  ترجه ، ملهچ  لاـس  رد  هعمج  بش  رد  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مّوـس  تسیب و  بش  رد  دـش  لـصاو  یهلا  تـمحر 
و تسا ، هّماع  لاوقا  زا  یضعب  قفاوم  و  تسا ، هعیش  نایم  روهـشم  فالخ  خیرات  نیا  دیوگ : ّفلؤم  «. 1  » دوب هدیسر  ترضح  نآ  هب  تبرض 

ماما ترـضح  زا  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  درادن . هدیاف  اهنآ  رکذ  هک  تسه  زین  رگید  یلاوقا  ترـضح  نآ  تداهـش  خـیرات  رد  ار  هّماع 
ار ام  نینچ  دیـسر ، مردپ  تافو  ماگنه  نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  نینچ  ار  ترـضح  نآ  ّتیـصو  مالّـسلا  هیلع  نسح 

رسپ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دّمحم  ردارب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نآ  هب  دنکیم  ّتیـصو  هک  تسا  يزیچ  نیا  درک : ّتیـصو 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هکنآ  هب  هّللا و  ّالا  هلا  هملک ال  هب  مهدیم  تداهش  هک  تسا  نآ  نم  ّتیصو  لّوا  ترـضح ، نآ  بحاصم  مع و 

هدنز ادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، هدیدنـسپ  دوخ  یئاناد  هب  ار  وا  هدیزگرب و  دوخ  ملع  هب  ار  وا  تسوا ، هدیزگرب  ادـخ و  لوسر  مّلـس  و 
ناهنپ ناشیا  ياههنیـس  رد  هچنآ  هب  تسا  ملاع  و  ناشیا ، ياهملع  زا  ار  مدرم  درک  دهاوخ  لاؤس  و  دنیاهربق ، رد  هک  ار  یئاهنآ  درک  دهاوخ 

ارم تسا  هدرک  ّتیـصو  هچنآ  هب  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  نم ، يارب  یتـسه  ّیـصو  وـکین  وـت  نسح و  يا  منکیم  ّتیـصو  ار  وـت  سپ  تسا .
شاب دوخ  هناخ  مزالم  سپ  دنیامنن ، تقفاوم  وت  اب  نم  باحصا  دنزرف  يا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

اجب تلیـضف  تقو  رد  ار  زامن  هک  دـنزرف  يا  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  هدـم . رارق  دوخ  گرزب  دوصقم  ار  ایند  نک و  هیرگ  دوخ  ناهانگ  رب  و 
و یـشاب ، ورهنایم  اهراک  رد  و  یـشاب ، شوماـخ  نآ  دزن  دـشاب  هبتـشم  وت  رب  هچ  ره  و  شتقو ، رد  یناـسرب  نآ  لـها  هب  ار  تاـکز  و  يروآ ،
، يراد یمارگ  ار  نامهم  و  ینک ، كولس   333 ص : نویعلا ، ءالج  وکین  دوخ  ناگیاسمه  اب  و  بضغ ، يدونشخ و  تلاح  رد  یئامن  تلادع 

ینتورف و  یئامن ، ینیـشنمه  ناشیا  اب  يراد و  تسود  ار  نانیکـسم  و  ینک ، شزاون  ار  ناشیوخ  و  یئامن ، مّحرت  ـالب  تّقـشم و  باـبرا  رب  و 
ار و ایند  نک  كرت  و  یـشاب ، گرم  دای  رد  هتـسویپ  و  ینک ، هاتوک  ار  دوخ  ياهوزرآ  و  تساـهتدابع ، نیرتهب  هک  قلخ  ادـخ و  دزن  ینک 

سرت هب  منکیم  ّتیـصو  ار  وت  یئاـهیرامیب . هداـتفا  یئـالب و  ياـهریت  هناـشن  یگرم و  ورگ  وـت  هک  اریز  نک ، رد  هب  لد  زا  ار  نآ  شهاوـخ 
رگا نآ ، تبقاع  رد  یئامن  لّمأت  هکنآ  زا  شیپ  رادرک  راتفگ و  رد  نتفرگ  یشیپ  زا  منکیم  یهن  ار  وت  و  راکشآ ، ناهنپ و  رد  راّبج  دنوادخ 

وت رب  ات  امن  ّینأت  رما  نآ  رد  ایند  روما  زا  يرما  دهد  ور  ار  وت  نوچ  زادنیم ، ریخأت  هب  نآ و  هب  نک  ادتبا  دهد  ور  ترخآ  روما  زا  يرما  ار  وت 
لها هب  دب  نامگ  هک  یـسلجم  زا  تسا و  تمهت  ّلحم  هک  یئاهاج  زا  نک  رذح  هک  راهنز  تسا ، نآ  رد  وت  حالـص  دشر و  هک  دوش  مولعم 

زا و  ادـخ ، يارب  زا  شاب  نک  راک  هتـسویپ  دـنزرف ! يا  ار . دوخ  نیـشنمه  دـهدیم  بیرف  دـب  نیـشنمه  هک  یتسرد  هب  دـنربیم ، سلجم  نآ 
يردارب ادخ  ياضر  يارب  زا  ناردارب  اب  و  شاب ، هدننکیهن  اهیدب  زا  شاب و  هدننکرما  اهیکین  هب  و  شاب ، هدننکرجز  ار  دوخ  هزره  شحف و 
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راد و نمشد  لد  هب  ار  ناقساف  و  دنناسرن ، وت  نید  هب  ررض  هک  نک  ارادم  ناقـساف  اب  و  راد ، تسود  ناشیا  حالـص  يارب  ار  ناحلاص  و  نک ،
یملع لقع و  هک  یـسک  اب  ار و  هلداجم  نک  كرت  و  نیـشنم ، اههار  رـس  رب  راهنز  یـشابن ، ناشیا  لثم  هکنآ  ات  نک  هرانک  ناـشیا  لاـمعا  زا 

رب و  شاب ، ورهنایم  زین  دوخ  تدابع  رد  يریگن ، گنت  ینکن و  فارـسا  هک  شاب  ورهنایم  دوخ  تشیعم  رد  دـنزرف ! يا  نکم . هعزانم  درادـن 
تمالـس هب  نابز  ياهالب  زا  ات  شاب  یـشوماخ  مزالم  و  یـشاب ، هتـشاد  نآ  تقاط  یئامن و  تموادم  نآ  رب  هک  یتدابع  هب  تدابع  رد  داب  وت 

لاح همه  رد  يدرگ ، اناد  ات  تاریخ  نتفرگ  دای  رد  نک  یعـس  و  یبای ، تمینغ  ات  تسرفب  هحلاص  لامعا  ترخآ  هب  دوخ  يارب  زا  و  یـشاب ،
یماعط چـیه  زا  و  نک ، میظعت  ار  ناشیا  ناریپ  ناـگرزب و  نک و  محر  ار  نادرخ  دوخ  لـها  زا  و  شاـب ، لـالجلا  وذ  دـنوادخ  رکذ  لوغـشم 

تسا و  334 ص : نویعلا ، ءالج  ندـب  تاکز  نآ  هک  نتـشاد  هزور  هب  داـب  وت  رب  ینک ، قّدـصت  ندروخ  زا  شیپ  ار  نآ  زا  يردـق  اـت  روخم 
هب داـب  وت  رب  و  نک ، باـنتجا  دوخ  نمـشد  ّرـش  زا  شاـب و  رذـح  رد  دوـخ  سفن  اـب  هتـسویپ  مّنهج ، شتآ  زا  دوـخ  لـها  يارب  تسا  يرپـس 

یهاوخریخ تحیصن و  رد  دنزرف  يا  تسا . نم  ياهتّیـصو  اهنیا  نکب . رایـسب  ادخ  هاگرد  رد  اعد  و  دوشیم ، نآ  رد  ادخ  دای  هک  یـسلاجم 
یتسرد هب  ینک ، كولـس  وکین  دّمحم  دوخ  ردارب  اب  هک  منکیم  ّتیـصو  ار  وت  و  وت . زا  تسا  نم  یئادـج  ماگنه  کنیا  مدرکن ، ریـصقت  وت 

ردـپ رداـم و  کـی  زا  وت  اـب  سپ  نیـسح  تردارب  اـّما  مرادیم ؛ تسود  ار  وا  نم  هک  ینادیم  تسوت و  ردـپ  دـنزرف  تسوت و  تفج  وا  هک 
حالـصا هب  ار  امـش  لاوحا  هک  میامنیم  لاؤس  وا  زا  امـش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادـخ  و  تسین ، ّتیـصو  هب  جایتحا  وا  باـب  رد  ار  وت  و  تسا ،

هب رگم  تسین  یتّوق  یلوح و  و  امـش ، حرف  هب  دوش  لزان  ادـخ  رما  ات  دـیئامن  ربص  دـنادرگ ، رود  امـش  زا  ار  ناملاظ  ناـیغاط و  ّرـش  دروآ و 
یلاوح رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : دناهدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم  ریاس  دـیفم و  خیـش  «. 1  » میظع ّیلع  دنوادخ 

نیا زا  ار  هچنآ  مدرک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مدـید  باوخ  رد  هک : دومرف  دوخ  تداهش 
ار سک  ود  مدرک  رظن  نوچ  دوخ ، بناج  هب  نک  رظن  نکم و  هیرگ  یلع  ای  دومرف : ترـضح  متـسیرگ ؛ متـس ، ملظ و  زا  دیـسر  نم  هب  تّما 
هک تسا  مولعم  دروخ ، تبرض  ترضح  نآ  رگید  زور  سپ  دندیبوکیم ، گنس  هب  ار  ناشیا  ياهرـس  دندوب ، هدیـشک  ریجنز  رد  هک  مدید 
زا دناهدرک  تیاور  رگید  دنس  هب  و  دنتشاذگ . ناشیا  تلاسر  تیب  لها  رب  ار  روج  ملظ و  ساسا  و  «، 2  » دندوب رمع  رکب و  وبأ  سک  ود  نآ 

موـثلک ّما  دوـخ  رتـخد  اـب  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  يزور  تفگ : دوـب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  راکتمدـخ  هـک  یـسوم  ّما 
تـشحو ربخ  هچ  نیا  راوگرزب  ردپ  يا  هک : دروآرب  دایرف  موثلک  ّما  دوب ، مهاوخ  امـش  اب  نیا  زا  دعب  نم  ینامز  كدـنا  رتخد  يا  تفگیم :

كرابم تسد  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  بشما  دومرف : ترـضح  یهدیم ، ام  هب  هک  تسا  رثا 
و يدروآ ، ياج  هب  دوب  وت  رب  هچنآ  تسین  یکاـب   335 ص : نویعلا ، ءالج  وت  رب  یلع  ای  تفگیم : درکیم و  كاـپ  نم  يور  زا  راـبغ  دوخ 

دنزرف يا  دومرف : ترـضح  دروآرب ، دایرف  موثلک  ّما  دـندروآ ، هناخ  هب  ار  ترـضح  نوچ  دروخ . تبرـض  ترـضح  نآ  نآ  زا  دـعب  زور  هس 
: هک دیوگیم  نم  يوسب  دنکیم  هراشا  دوخ  تسد  هب  منیبیم و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تقو  نیا  رد  نکم ، هیرگ 
هک یبش  نآ  رحس  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیّدلا  یضر  دّیـس  «. 1  » تسا رتهب  وت  يارب  زا  تسام  دزن  هچنآ  هک  ام  دزن  هب  ایب  دوز  یلع  اـی 

رضاح نم  دزن  تلاسر  ترضح  هک  مدید  دوبر ، رد  باوخ  ارم  مدوب ، هتـسشن  تقو  نیا  رد  دومرف : دندز  تبرـض  ار  ترـضح  نآ  شحبص 
ناشیا زا  رتوکین  ناشیا  ضوع  هب  ادخ  متفگ : ناشیا ، رب  نک  نیرفن  دومرف : ترضح  تّما ، نیا  روج  زا  مدرک  تیاکش  ترضح  نآ  هب  دش ،

هدرک تیاور  رمع  نب  بیبح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  «. 2  » دـهدب دـب  نابحاصم  ار  ناشیا  نم  ضوع  هب  و  دـنک ، اطع  نم  هب  ناـبحاصم 
سپ دومن ، تقرافم  ایند  زا  ضرم  نآ  زا  ترضح  هک  یـضرم  رد  متفر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : وا  هک  تسا 

دومرف ترـضح  تسین ، یکاب  تحارج  نیا  زا  وت  رب  تسین و  يزیچ  وت  تحارج  نینمؤملا  ریما  اـی  متفگ : نم  دوشگ ، ار  دوخ  رـس  تحارج 
رتخد موثلک  ّما  مداـتفارد و  هیرگ  هب  نم  تفگ : بیبح  منکیم ، تقراـفم  امـش  زا  تعاـس  نیا  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  بیبـح  يا  هک :
هیرگ نوچ  تفگ : موثلک  ّما  رتخد ؟ يا  ینکیم  هیرگ  ارچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هتـسشن  ترـضح  کیدزن  دش ، نایرگ  ترـضح 

هک دـنگوس  ادـخ  هب  نکم  هیرگ  یمارگ  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  یئامنیم ، تقرافم  ام  زا  تعاس  نیا  رد  یهدیم  ربخ  ار  اـم  وت  منکن ؟
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؟ نینمؤـملا ریما  اـی  ینیبیم  هچ  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  تفگ : بیبـح  درک . یهاوـخن  هیرگ  هنیآره  دـنیبیم  وـت  ردـپ  هـچنآ  ینیبـب  رگا 
تاقالم ارم  هک  دنـشکیم  نم  راظتنا  دناهداتـسیا و  رگیدکی  یپ  زا  هک  ار  ناربمغیپ  اهنامـسآ و  هکئالم  منیبیم  بیبح  يا  دومرف : ترـضح 

زا هب  يراد ، شیپ  رد  هچنآ  هک  ام  دزن  ایب  دیوگیم : تسا  هتـسشن  نم  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مردارب  کنیا  دننک ،
ءایـصوا ءایبنا و  حاورا  هب  وا  سّدـقم  حور  هک  مدوب  هتفرن  نوریب  ترـضح  نآ  شیپ  زا  زونه  نم  تفگ : بیبح  یتسه ، نآ  رد  هک  تسا  نآ 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  دـیفم و  خیـش  «. 1  » دـیدرگ قحلم   336 ص : نویعلا ، ءـالج 
قح تدابع  هب  دوب و  رادـیب  بش  نآ  مامت  رد  دـماین و  دجـسم  هب  بش  زاـمن  يارب  دروخ ، تبرـض  بش  نآ  حبـص  رد  هک  یبش  رد  مالّـسلا 
نیا حبـص  رد  مالّـسلا : هیلع  یلع  تسیچ ؟ بش  نیا  رد  وت  بارطـضا  يرادـیب و  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : موثلک  ّما  دومنیم ، لاغتـشا  یلاعت 

اب ات  وگب  ار  يرگید  بشما  ردپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  داد ، رد  زامن  يادن  دمآ و  ترضح  نّذؤم  تقو  نیا  رد  سپ  دش ، مهاوخ  دیهـش  بش 
هب دـمآیم  نوریب  بش  نآ  مامت  رد  هک : دـناهدرک  تیاور  تخیرگ . ناوتیمن  یهلا  ياضق  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  درازگ ، زامن  مدرم 

تسا یبش  نیا  ماهدینشن ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  غورد  ماهتفگن و  غورد  زگره  دومرفیم : درکیم  رظن  نامسآ  فارطا 
مکحم گرم  يارب  ار  دوخ  رمک  دوب : نیا  شنومضم  هک  دناوخ  يرعش  تسیرگ و  دینـش ، حبـص  يادن  نوچ  هداد . تداهـش  هدعو  ارم  هک 

نآ رد  دنچ  یباغرم  دمآ ، هناخ  نحص  هب  نوچ  دیآرد . وت  يداو  هب  نوچ  گرم  زا  نکم  عزج  و  دیـسر ، دهاوخ  وت  هب  هّتبلا  گرم  هک  دنبب 
دیراذگب دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دننک ، رود  ار  ناشیا  هک  دنتساوخ  نوچ  دندرکیم ؛ دایرف  دنتفرگ و  ترضح  نآ  رب  هار  رس  دندوب ، هناخ 

تیاور ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 2  » درک دـنهاوخ  هحون  ناگدـننکهحون  نم  رب  ناشیا  زا  دـعب  و  نم ، رب  دـنناگدننکدایرف  ناشیا  هک  ار  ناشیا 
تخانشیم و ار  دوخ  لتاق  هاگره  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مهج  نب  نسح  هک  تسا  هدرک 

ناشیا دومرف : دندرک  دایرف  ترـضح  يور  رب  نایباغرم  نوچ  تسنادیم ، دـش  دیهـش  عضوم  نآ  رد  هک  یعـضوم  ار و  دوخ  تداهـش  بش 
نک رما  نک و  زامن  هناخ  رد  بشما  هک : تفگ  ترـضح  نآ  هب  موثلک  ّما  و  دوب ، دنهاوخ  ناگدننکهحون  ناشیا  یپ  زا  هک  دـنناگدننکدایرف 

هک تسنادیم  هکنآ  اب  حالس  هبرحیب و  دمآیم  نوریب  هناخ  زا  رایسب  بش  نآ  رد  و  درکن ، لوبق  ترـضح  دنک ، زامن  مدرم  اب  يرگید  هک 
رد بانج  نآ   337 ص : نویعلا ، ءالج  تافو  دومرف : ترـضح  لاح ؟ نیا  دوب  هنوگچ  ایآ  درک ، دهاوخ  دیهـش  بش  نآ  رد  ار  وا  مجلم  نبا 

اهنیا رد  رّکفت  و  تسا ، ردـق  اـضق و  رارـسا  زا  اـهنیا  هک : دـیوگ  ّفلؤم  «. 1  » دشیم يراج  هّتبلا  ادـخ  ریدـقت  و  دوب ، هدـش  رّدـقم  بش  نآ 
قفاوم دـننکیم  ناشیا  هچنآ  هک  تسناد  دـیابیم  اًلمجم  تسین ، نارگید  فیلاکت  دـننام  ءایـصوا  ءایبنا و  فیلاـکت  و  تسا ، شزغل  بجوم 
موثلک ّما  هک  دـناهدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  دوب . دـیابیم  دایقنا  میلـست و  ماـقم  رد  تسا ، تمکح  حالـص و  نیع  تعیرش و 

رد وج  نان  صرق  ود  متشاذگ ، وا  دزن  یقبط  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  راطفا  يارب  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد  تفگ :
درک رظن  ماعط  نآ  هب  دش ، غراف  زامن  زا  ترضح  نوچ  مدرک . رضاح  هدیباس  کمن  و  مدروآ ، ترضح  نآ  دزن  ریش  زا  ياهساک  و  دوب ، نآ 
دوخ ّمع  رسپ  ردارب و  تعباتم  نم  هک  ینادیمن  رگم  ياهدرک ؟ رضاح  قبط  کی  رد  نم  يارب  شروخ  نان  ود  رتخد ! يا  دومرف : تسیرگ و 

یندروـخ و هک  ره  رتـخد ! يا  دـندرکن . رـضاح  وا  يارب  زا  ماـعط  ود  تفر  اـیند  زا  اـت  منکیم ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
تسا و باسح  ایند  لالح  رد  رتخد  يا  تسا ، رتشیب  یلاعت  قح  دزن  تمایق  زور  رد  وا  نداتسیا  ایند ، رد  تسوکین  وا  شـشوپ  یندیماشآ و 
دروآ و ار  نیمز  ياهدیلک  وا  يارب  زا  لیئربج  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نم  بیبح  ارم  داد  ربخ  و  باذـع . وا  مارح  رد 

هار هب  منکیم و  الط  وت  يارب  ار  هماـهت  ياـههوک  ماـمت  یهاوخ  رگا  هک : دـیامرفیم  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  دـنوادخ  دّـمحم  اـی  تفگ :
دهاوخ هچ  نآ  زا  دعب  دومرف : ترضح  دوشیمن ، مک  يزیچ  وت  ترخآ  باوث  زا  تسا و  نیمز  ياهجنگ  دیلک  هک  ار  اهنیا  ریگب  مزادنایم ،

، ریس زور  کی  مشاب و  هنـسرگ  يزور  هک  ارم  راذگب  تسین ، جایتحا  ایند  هب  ارم  تسا ، نینچ  هاگره  دومرف : بانج  نآ  گرم ، تفگ : دوب ؟
راگدرورپ میوگ  دـمح  مشاب  ریـس  هک  يزور  رد  و  منک ، لاؤس  وا  زا  ار و  دوخ  راگدرورپ  منک  اـعد  مشاـب  هنـسرگ  هک  يزور  رد  هکنآ  اـت 

يراوخ ّتلذـم و  هناخ  تسا و  بیرف  هناـخ  اـیند  نیا  رتخد  يا  دومرف : دّـمحم . يا  ياهتفاـی  يزیچ  ره  قیفوت  تفگ : لـیئربج  سپ  ار ، دوخ 
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ار اهشروخ  نان  زا  یکی  ات  يزیچ  مروخیمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  رتخد ! يا  دسریم . وا  هب  دتـسرفیم  شیپ  ترخآ  هب  يزیچ  هک  ره  تسا ،
، دروآ ياجب  یلاعت  قح  يانث  دمح و  دومن و  لوانت  کمن  اب  وج  نان  زا  یکدنا  و  متشادرب ، ار  ریـش   338 ص : نویعلا ، ءالج  سپ  يرادرب ،

نوریب هناخ  زا  رایسب  دومنیم ، یلاعت  قح  يوسب  لاهتبا  عّرضت و  دوب و  دوجس  عوکر و  لوغـشم  هتـسویپ  دش ، زامن  هّجوتم  تساخرب و  سپ 
رخآ ات  ار  سی  هروس  سپ  تسیرگیم ، درکیم و  عّرضت  دومنیم و  بارطضا  درکیم و  رظن  نامسآ  فارطا  هب  دشیم ، لخاد  تفریم و 

تکرب ادنوادخ  تفگ : داتـسیا و  اپ  رب  دیـشک و  دوخ  كرابم  يور  رب  ار  دوخ  هماج  هدش  رادیب  ناسرت  هدیباوخ  یکدنا  سپ  دومن . توالت 
رد و  تشذـگ ، بش  زا  يرایـسب  ات  درک  زاـمن  سپ  تفگ . رایـسب  میظعلا  ّیلعلا  هّللاـب  اـّلا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال  هملک  و  دوخ ، ياـقل  رد  ارم  هد 
زا هام  نیا  رد  دومرف : دیبلط و  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  دش ، رادیب  باوخ  زا  ناسرت  زاب  دوبر ، باوخ  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  هتسشن  بیقعت 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  تعاس  نیا  رد  منکیم ، لقن  امـش  يارب  مدید و  كانلوه  یباوخ  بش  نیا  رد  تفر ، مهاوخ  امـش  نایم 
تّما و نیرتیقـش  دمآ  دـهاوخ  وت  دزن  و  دـمآ ، یهاوخ  ام  دزن  هب  يدوز  نیا  رد  نسحلا  وبا  يا  دومرفیم : مدـید  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و 

دوز دمآ ، یهاوخ  ام  دزن  هب  هام  نیا  رخآ  ههد  رد  وت  و  وت ، ياقل  هب  مقاتـشم  رایـسب  نم  و  درک ، دهاوخ  باضخ  ترـس  نوخ  زا  ار  وت  هیحل 
ادص دندینش ، ار  زوسناج  نانخس  نیا  ترضح  نآ  دالوا  لها و  نوچ  وت . يارب  زا  تسا  رتیقاب  تسا و  رتهب  تسام  دزن  هچنآ  هک  ام  دزن  ایب 

ناشیا درک  یهن  اهیکین و  هب  ار  ناشیا  درک  ّتیـصو  دندش ، تکاس  نوچ  دیوش . تکاس  هک  ار  ناشیا  داد  مسق  سپ  دـندرک ، دـنلب  هیرگ  هب 
هناخ زا  تعاس  ره  و  دوب ، يراز  عّرضت و  دوجس و  عوکر و  رد  هتسویپ  دش ، تدابع  لوغشم  زاب  دیدرگ ، غراف  ّتیصو  زا  نوچ  اهیدب . زا  ار 

، ادخ لوسر  زا  ماهدینشن  غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرفیم : درکیم و  اههراتـس  رد  رظن  درکیم ، رظن  نامـسآ  فارطا  هب  تفریم  نوریب 
ادـنوادخ ینعی : توـملا ، یف  یل  كراـب  مهّللا  تفگیم : دوـخ و  زاـمن  ياـج  هب  تشگرب  سپ  تسا . هداد  هدـعو  ارم  هک  تسا  یبـش  نـیا 

رایـسب سپ  میظعلا ، ّیلعلا  هّللاب  اـّلا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال  و  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  تفگیم : رایـسب  و  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كراـبم 
قلق و بش  نآ  رد  نوچ  تفگ : موثلک  ّما  درکیم . رایسب  رافغتسا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  داتـسرفیم  تاولص 
هدـیدرگ و مارح  وـت  رب  باوـخ  بشما  ارچ  ردـپ  يا  مـتفگ :  339 ص : نویعلا ، ءـالج  دربـن ، باوخ  ارم  مدـید ، ار  ترـضح  نآ  بارطـضا 

یسرت یبعر و  زگره  ماهدنکفا ، همیظع  لاوها  هب  ار  دوخ  ماهدرک و  گنج  رایـسب  ناعاجـش  اب  نم  رتخد  يا  تفگ : یئامرفیمن ؟ تحارتسا 
بش نیا  مامت  رد  ارچ  ردپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  دومرف : سپ  مناسرت ؛ رایـسب  بشما  تسا ، هدیـسرن  مه  هب  ملد  رد 

رایسب دینش  ربخ  نیا  نوچ  موثلک  ّما  تسا ، هدش  عطق  اهوزرآ  هدیدرگ و  کیدزن  لجا  رتخد  يا  دومرف : یهدیم ؟ ام  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نم  يوسب  تسا  هدرک  دهع  هچنآ  هب  رگم  ار  ربخ  نیا  متفگن  نم  نکم ، هیرگ  دومرف : ترـضح  تسیرگ ،

عّرـضت و لوغـشم  زاب  سپ  نک . ربخ  ارم  دوش ، ناذا  تقو  کیدزن  نوچ  رتخد  يا  دومرف : دش  رادیب  تفر و  باوخ  هب  یکدنا  سپ  مّلـس . و 
ياههماج درک و  وضو  دیدجت  متساخرب و  سپ  متخاس ، رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  بآ  دش ، زامن  تقو  کیدزن  نوچ  دش ، تدابع  يراز و 

هار رس  رب  دندوب  هدروآ  هیده  نیسح  مردارب  يارب  هک  دنچ  یباغرم  دیسر ، هناخ  نحـص  هب  نوچ  دیدرگ . دجـسم  هّجوتم  دیـشوپ و  ار  دوخ 
هک دندنچ  هدننک  دایرف  هّللا ، ّالا  هلا  ال  دومرف : ترـضح  دمآیمنرب ، ناشیا  يادص  بش  نآ  زا  شیپ  و  دندرک ، دایرف  دندوشگ  اهلاب  هدمآ  وا 

: دومرف ینزیم ؟ دـب  لاـف  ارچ  ردـپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  دوش . رهاـظ  یهلا  ياـضق  دادـماب  ادرف  دوـب ، دـنهاوخ  ناگدـننکهحون  ناـشبقع  زا 
هب رتخد  يا  سپ  دش ، يراج  منابز  رب  هک  دوب  یّقح  نخس  نکیل  و  دنکیمن ، رثا  ناشیا  رد  دب  لاف  دندزن و  دب  لاف  تیب  لها  ام  زا  کیچیه 

هدب هناد  بآ و  ار  ناشیا  ياهدرک ، سبح  هک  دـندنچ  ینابزیب  ناویح  هک  ینک  اهر  ار  نایباغرم  نیا  هک  ار  وت  مهدیم  دـنگوس  مدوخ  ّقح 
، دـیاشگب ار  رد  هک  تساوخ  دیـسر و  هناخ  رد  هب  نوچ  دـنروخب . نیمز  ياههایگ  زا  هک  ار  اهنآ  نک  اهر  اـی  دـنوش ، هنـشت  هنـسرگ و  نوچ 
هک دـناوخ  دـنچ  يرعـش  تسب و  رمک  هب  تشادرب  نیمز  زا  ار  نآ  سپ  داتفا ، دـشزاب  شرمک  زا  دـش و  دـنب  ترـضح  نآ  رمک  هب  رد  باّلق 

یتقو گرم  زا  نکم  عزج  و  ار ، وت  تسا  هدننکتاقالم  گرم  هک  یتسرد  هب  گرم ، يارب  ار  دوخ  نایم  دـنبب  هک : تسا  نیا  اهنآ  نومـضم 
هیرگ هب  ار  وت  زاب  تسا  هدـینادرگ  نادـنخ  ار  وت  هک  رهد  هچنانچ  دـیامن ، تقفاوم  دـنچ  ره  ایند  هب  وشم  رورغم  وت ، هّلحم  هب  دوش  لزاـن  هک 
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دوخ ياقل  نم  يارب  نادرگ  كراـبم  و  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كراـبم  ادـنوادخ  دومرف : سپ   340 ص : نویعلا ، ءالج  دروآ ، دـهاوخ 
، یئوگیم ام  هب  دوخ  گرم  ربخ  بش  نیا  مامت  رد  هاـتبأ ، او  هاـثوغ  او  متفگ : مدینـش  ار  راـثآ  تنحم  راـبخا  نیا  نوچ  تفگ : موثلک  ّما  ار .

موثلک ّما  تفر ، نوریب  هدوشگ  ار  رد  سپ  دوـشیم ، رهاـظ  رگیدـکی  یپ  زا  هک  تسا  گرم  ياـهتمالع  اـهتلالد و  اـهنیا  رتـخد  يا  دوـمرف :
ردـپ یپ  زا  تساـخرب و  ترـضح  مدرک ، لـقن  نسح  ماـما  ترـضح  هب  مدوب  هدینـش  هدـید و  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  متـشگرب و  نم  تفگ :

هناخ زا  بش  تقو  نیا  رد  ارچ  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  دوش  دجـسم  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  تفر ، دوخ  راوگرزب 
ار دوخ  باوخ  نک  نایب  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  مدید ، كانلوه  یباوخ  نم ، هدید  رون  يا  تفگ : ياهدـمآ ؟ نوریب 
داتسیا و هبعک  ماب  رب  و  تفر ، هبعک  يوسب  تفرگرب و  هوک  نآ  زا  گنس  ود  دمآ و  دورف  سیبق  وبا  هوک  رب  لیئربج  مدید  دومرف : نم ، يارب 

دنامن هنیدم  هّکم و  رد  هناخ  چیه  درک ، هدنکارپ  ار  گنـس  ياههزیر  نآ  دیزو و  يداب  سپ  دندش ، هزیر  هزیر  هک  دز  مه  رب  ار  اهگنـس  نآ 
؟ ار باوخ  نیا  يدرک  ریبعت  هچ  ردـپ  يا  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دـش . لـخاد  نآ  رد  گنـس  نآ  زا  ياهزیر  هکنآ  رگم 
رد وا  تبیـصم  زا  یهودنا  هکنآ  رگم  دنامن  هنیدم  هّکم و  رد  هناخ  چیه  و  دوش ، دیهـش  وت  ردپ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  باوخ  نیا  دومرف :

لوسر نم  بیبح  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  هلیاه  هعقاو  نیا  هک  ینادیم  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دوش . لخاد  هناخ  نآ 
ماما يدارم ، مجلم  نبا  برض  هب  دش  مهاوخ  دیهش  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

! یمارگ دنزرف  يا  دومرف : ترـضح  ناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دوب  دهاوخ  وت  هدنـشک  وا  هک  ینادیم  هاگره  ردـپ  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح 
وت اب  مهاوخیم  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  درگرب ، دوخ  باوختخر  هب  دنزرف  يا  دومرف : سپ  میامن ؟ تیانج  زا  شیپ  صاصق 

، دنتسشن نیگمغ  نوزحم و  موثلک  ّما  اب  تشگرب و  هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  يدرگرب ، هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  دومرف : میایب ،
اهلیدنق دـندش ، دجـسم  لخاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  بانج  نوچ  دنتـسیرگیم . دـندوب  هدرک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  هک  یلاوحا  لاوقا و  رب 

ءالج ود  تساخرب و  سپ  دوب ، بیقعت  لوغشم  یتعاس  درک ، ادا  زامن  تعکر  دنچ  ترضح  دوب ، هدش  کیرات  دجـسم  دوب و  هدش  شوماخ 
ترضح نآ  نوچ  تفگ . ناذا  تشاذگ و  دوخ  ياهشوگ  رب  كرابم  ياهتسد  دمآرب ، دجسم  ماب  رب  درک و  زامن  تعکر   341 ص : نویعلا ،

رما نآ  رد  دوب و  رادیب  بش  مامت  رد  نوعلم  مجلم  نبا  دندینـشیم . ار  وا  يادص  هکنآ  رگم  دـنامیمن  هفوک  رد  هناخ  چـیه  تفگیم ، ناذا 
مارح وا  رب  باوـخ  دراد ، هدارا  نینچ  هک  یـسک  تفگ : دـمآ  وا  دزن  هب  هماـطق  بش  ناـیم  رد  و  درکیم ، رّکفت  دوـب  هدرک  هدارا  هک  مـیظع 
دارم هب  منادیم  مشکیم  ار  یلع  تفگ : نوعلم  نآ  نادرگ ، لصاح  نم  زا  ار  دوخ  دارم  درگرب و  ناـسرب و  لـتق  هب  ار  یلع  زیخرب و  تسا ،

تیاور هب  و  دوریم . تسد  زا  تصرف  هک  ورب  دوز  تفگ : هنوعلم  نآ  دندینش ، ار  ترـضح  ناذا  يادص  تقو  نآ  رد  سپ  مسریمن . دوخ 
دش غراف  ناذا  زا  ترضح  نوچ  دندربیم . ترـضح  نآ  راظتنا  دندوب و  دجـسم  رد  نادرو  بیبش و  اب  نوعلم  نآ  بش ، نآ  مامت  رد  رگید :

دـمآ و رد  دجـسم  نحـص  هب  داتـسرفیم ، دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  دوب و  یلاعت  قح  سیدـقت  حـیبست و  لوغـشم  دـمآ و  ریز  هب  و 
زامن يارب  باوخ  زا  زیخرب  دومرف : تسا ، هدیباوخ  ور  رب  وا  هک  دید  دیـسر ، مجلم  نبا  هب  هکنآ  ات  زامن ، يارب  زا  درکیم  رادـیب  ار  ناگتفخ 

باوـخ ندـیباوخ  تشپ  رب  و  تسا ، ناـنمؤم  باوـخ  هک  باوـخب  تسار  تسد  رب  هکلب  تسا ، ناطیـش  باوـخ  نـیا  هـک  باوـخم  نـینچ  و 
دوش و قش  نیمز  دشاپب و  مه  زا  اهنامسآ  نآ  زا  تسا  کیدزن  هک  يراد  دوخ  رطاخ  رد  يدصق  هک : دومرف  ترـضح  سپ  تسا . ناربمغیپ 

لوغـشم تفر و  بارحم  دزن  هب  تشذگرد  نآ  زا  و  يراد ؛ هچ  هماج  ریز  رد  هک  داد  مناوتیم  ربخ  مهاوخ  رگا  و  ددرگ ، نوگنرـس  اههوک 
، داتسیا درکیم  زامن  ترضح  هک  نوتس  نآ  دزن  هب  نوعلم  نآ  سپ  دوب . وا  تداع  هچنانچ  داد  لوط  رایـسب  ار  دوجـس  عوکر و  و  دش ، زامن 

یناشیپ ات  دمآ و  دو ، دبع  نب  ورمع  تبرض  ياج  رد  دز  ترضح  نآ  رس  رب  یتبرض  نوعلم  نآ  تشادرب  لّوا  هدجس  زا  رـس  ترـضح  نوچ 
ّقح هب  مدش  راگتسر  زیاف و  ینعی  هبعکلا ، ّبرب  تزف  تفگ : و  هّللا ، لوسر  ۀّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  دومرف : ترضح  سپ  تفاکش ، ار  وا 

، دندوب هداد  بآ  رهز  هب  ار  ریشمش  نآ  نوچ  دندیود ، بارحم  يوسب  همه  دندینش  ار  ترضح  يادص  دجـسم  لها  نوچ  هبعک . راگدرورپ 
رب دریگیمرب و  كاخ  تسا و  هداتفا  بارحم  رد  دندید  دندیسر ، ترضح  نآ  کیدزن  هب  مدرم  نوچ  دیود . شسّدقم  ندب  رـس و  رد  رهز 
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«1  » يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدـیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  دزیریم و   342 ص : نویعلا ، ءـالج  دوخ  تحارج 
رما دمآ  دومرف : سپ  رگید ، راب  ار  امش  مروآیم  نوریب  نیمز  زا  و  ار ، امـش  منادرگیمرب  نیمز  رد  و  ار ، امـش  ماهدرک  قلخ  نیمز  زا  ینعی :

تبرض نوچ  دمآ ، دجسم  قاط  رب  درک و  ترضح  نآ  هلاوح  یتبرـض  بیبش  رتشیپ  هک : تفگ  يوار  ادخ . لوسر  هتفگ  دش  تسار  و  ادخ ،
ار ترـضح  نوچ  دروـخ . مه  هب  دجـسم  ياـهرد  دـمآ ، جوـم  هب  اـهایرد  دـیزرلب و  نیمز  دیـسر ، ترـضح  نآ  كراـبم  رـس  هب  مجلم  نبا 
ادخ و هک  تسا  نآ  نیا  دومرف : دیشک و  شکرابم  نساحم  رب  ار  دوخ  رس  نوخ  ترـضح  دنتـسب ، شرـس  رب  ار  شکرابم  يادر  دنتـشادرب ،

هایـس داب  و  دش ، دنلب  اهنیمز  اهنامـسآ و  هکئالم  زا  شورخ  تقو  نآ  رد  سپ  لوسر . ادخ و  دـنتفگ  تسار  دـندوب ، هداد  هدـعو  ارم  لوسر 
و تیادـه ، ناکرا  تسکـش  مه  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دز : ادـص  نیمز  نامـسآ و  نایم  رد  لیئربج  و  درک ، هریت  ار  اوه  هک  دـیزو  يدـنت 

دّمحم ّمع  رسپ  دش  هتشک  و  یهلا ، ياقثولا  ةورع  دش  هتخیسگ  و  يراکزیهرپ ، ياههناشن  دش  فرطرب  و  تّوبن ، ملع  ياههراتس  دش  کیرات 
نیا موثلک  ّما  نوچ  ءایقشا . نیرتتخبدب  درک  دیهش  ار  وا  یـضترم ، ّیلع  ءایـصوا  دّیـس  دش  دیهـش  و  یبتجم ، هدیزگرب  ّیـصو و  یفطـصم 
ماما ترضح  سپ  دروآرب ، هادّیـس  او  هادّمحم و  او  هاّیلع ، او  هاتبأ ، او  دایرف  درک ، كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  يور  رب  هچناپط  دینـش ، ار  ادص 
ریمأ او  هاماما و  او  دنیوگیم : دننکیم و  دایرف  هحون و  مدرم  هک  دندید  دندیود ، دجسم  يوسب  هناخ  زا  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

ادخ لوسر  هب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  و  دوب ، هدرکن  هدجـس  تب  يارب  زگره  هک  دهاجم  دباع  ماما  دش  دیهـش  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هانینمؤملا ،
گرم ار  ام  شاک  دـنتفگیم : دـندروآرب  هاّیلع  او  هاتبأ و  او  دایرف  دـندش ، دجـسم  لخاد  مولظم  ود  نآ  نوچ  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

وبا و  تسا ، هداتفا  بارحم  نایم  رد  دندید  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  دـندمآ ، بارحم  کیدزن  هب  نوچ  میدـیدیمن . ار  زور  نیا  تفاییمرد و 
هیلع نسح  ماما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دناوتیمن . دنک ، زامن  مدرم  اب  هک  دننازیخرب  ار  وا  دنهاوخیم  یتعامج  اب  هدـعج 

ار دوخ  نوخ  درک ، ادا  ءامیا  هب  ار  زامن  هتـسشن  دوخ  و  درازگ ، زامن  مدرم  اب  هک  تشادزاب  دوخ  ياج  هب  ار   343 ص : نویعلا ، ءالج  مالّسلا 
ردـپ كرابم  رـس  دـش ، غراف  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  درکیم . لـیم  یفرط  هب  یتعاـس  ره  دـیلامیم و  دوخ  يور  رب 

ترـضح سپ  دید . میناوت  لاح  نیا  هب  ار  وت  هنوگچ  یتسکـش ، ار  ام  تشپ  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : تشاذگ و  نماد  رد  ار  دوخ  راوگرزب 
یّلـص دّمحم  وت  ّدج  کنیا  تسین ، یعزج  یملا و  یمغ و  وت  ردپ  رب  زورما  زا  دعب  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : دوشگ  ار  دوخ  كرابم  هدـید 

راظتنا دناهدمآرب و  وت  ردپ  رود  رب  يوأملا  ۀّنج  نایروح  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  تردام  هجیدـخ و  وت  هّدـج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
يادـص نیا  نوـچ  تسا . هدروآ  هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  هکئـالم  وـت  هیرگ  هک  رادزاـب  هـیرگ  زا  تـسد  شاـب  داـش  سپ  دنـشکیم ، وا  نـتفر 

ریما ترـضح  هک  دـندید  دندیـسر  دجـسم  هب  نوچ  دـندیود ، دجـسم  يوسب  اههناخ  زا  نانز  نادرم و  دـش ، رـشتنم  هفوک  رد  زیگناتشحو 
هنوگلگ دزیریم و  نوخ  دناهتـسب  مکحم  ار  تبرـض  ياج  هکنآ  اب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناماد  رد  شرـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

و تسا ، لوغـشم  یهلا  سیدـقت  حـیبست و  هب  شنابز  دـنکیم و  رظن  نامـسآ  فارطا  هب  تسا ، هدـش  لیام  يدیفـس  هب  يدرز  زا  شکراـبم 
شوهدـم یتعاس  ترـضح  نآ  سپ  ار . يوأملا  ۀـّنج  تاجرد  يالعا  ءایـصوا و  ءایبنا و  تقافر  اراگدرورپ  منکیم  لاؤس  وت  زا  دـیوگیم :

ردپ يور  رب  ترـضح  نآ  هدید  بآ  نوچ  تخیریم ، مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  یفطـصم  هدید  رون  ياههدـید  زا  تاربع  تارطق  دـش و 
وت ّدج  کنیا  تسین ، یمهو  یـسرت و  وت  ردپ  رب  زور  نیا  زا  دـعب  دـنزرف ، يا  تسا  هیرگ  هچ  نیا  دومرف : دوشگ  مشچ  تخیر  شراوگرزب 

مودق راظتنا  دناهدش و  رضاح  وت  ردپ  دزن  تشهب ، نایروح  ارهز و  همطاف  يربک و  هجیدخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم 
ردپ زا  دعب  وت  ینکیم و  عزج  دوخ  ردپ  رب  یمارگ  دنزرف  يا  دناهدرک . دنلب  اهادص  یلاعت  قح  هاگرد  هب  اهنامسآ  هکئالم  و  دنـشکیم ، وا 
دوخ ردام  ردپ و  ّدج و  هب  لاح  نیا  اب  و  دش ، دهاوخ  دیهش  ناودع  یغب و  غیت  هب  نیسح  تردارب  و  دش ، یهاوخ  دیهـش  متـس  رهز  هب  دوخ 

دنزرف دومرف : درک ؟ هک  وت  اب  هلماـعم  نیا  هک  یئوگیمن  اـیآ  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  سپ  دـش . دـیهاوخ  قحلم 
رهز هتسویپ  دش ، دهاوخ  دجـسم   344 ص : نویعلا ، ءالج  لـخاد  هدـنک  باـب  زا  لاـحلا  و  دز ، تبرـض  ارم  مجلم  نب  نمحّرلا  دـبع  هّیدوهی 

. دنتخیریم رس  رب  ار  دجسم  كاخ  دنتسیرگیم ، مدرم  و  دیدرگیم ، شوهدم  درکیم و  رثا  ترضح  نآ  ندب  رس و  رب  نوعلم  نآ  ریشمش 
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بآ دندرکیم و  تنعل  ار  وا  مدرم  و  دـندروآ ، نورد  هب  دجـسم  رد  زا  هتـسب  تسد  ار  مجلم  نبا  دـش و  دـنلب  دجـسم  رد  زا  یئادـص  هاگان 
كاله ار  دّمحم  تّما  يدرک ؟ هچ  ادخ  نمـشد  يا  دنتفگیم : دندیئاخیم و  نادند  هب  ار  شـشوگ  دنتخادنایم و  شـسحن  يور  رب  ناهد 

رد تشاد  تسد  رد  هنهرب  ریـشمش  یعخن  هفیذـح  تفگیمن ، نخـس  دوب و  تکاـس  نوعلم  نآ  يدرک . دیهـش  ار  مدرم  نیرتـهب  و  يدرک ،
وا رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رظن  نوچ  دروآ ، ترـضح  کـیدزن  هب  ار  وا  هکنآ  اـت  تفاکـشیم  ار  مدرم  دـمآیم و  نوعلم  نآ  يور  شیپ 
درک رایتخا  نارگید  رب  داد و  هانپ  ار  وت  هک  دوب  نیا  وت  زا  وا  يازج  ایآ  ار ، ناناملـسم  ماما  نانمؤم و  ریما  یتشک  وت  نوعلم  يا  دومرف : داتفا ،

هیرگ و هب  مدرم  ياهادص  تقو  نآ  رد  سپ  تفگن . باوج  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  نوعلم  نآ  تّما . نیرتتخبدـب  يا  دومرف ، اهاطع  وت  هب  و 
نم يالوم  يا  تفگ : یتفای ؟ اجک  زا  ار  ادخ  نمـشد  نیا  هک : دوب  هدروآ  ار  نوعلم  نآ  هک  يدرم  نآ  زا  دیـسرپ  ترـضح  دش ، دـنلب  هحون 

نامـسآ نایم  زا  ار  نینمؤملا  ریما  لتق  ربخ  يادص  نوچ  دوب ، رادیب  وا  مدوب و  باوخ  رد  نم  مدوب ، هدیباوخ  هناخ  رد  دوخ  هجوز  اب  بشید 
ادخ متفگ : متسج  باوخ  زا  نم  تسا ، هدش  دیهـش  بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  ماما  یباوخ و  رد  وت  تفگ : درک  رادیب  ارم  دوب ، هدینـش  نیمز  و 

تسا ناناملسم  هاوخریخ  وا  دنشکب ، ار  وا  هک  تسا  هدرک  دب  هچ  مدرم  اب  نینمؤملا  ریما  یئوگیم ، تسا  نخـس  هچ  نیا  دنکـشب ، ار  تنهد 
یئادص نینچ  تفگ : نز  نآ  سپ  تسادخ . ریـش  وا  دـشکب ، ار  وا  هک  تسا  نآ  يارای  ار  هک  تسا ، نانزهویب  رهوش  تسا و  نامیتی  ردـپ  و 
مـشوگ هب  میظع  يادـص  هاگان  هک  مدوب  نخـس  نیا  رد  دنـشاب ، هدینـش  هفوک  لها  عیمج  ار  ادـص  نآ  هک  مراد  ناـمگ  مدینـش ، نامـسآ  زا 

، مدیود نوریب  همیسارس  مدوشگ و  ار  هناخ  رد  مدیشک ، فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  سپ  نینمؤملا . ریما  لتق  تفگیم : یسک  مدینش  دیـسر ،
: هک متفگ  وا  هب  دوب ، هدـش  هتـسب  وا  رب  هار  ایوگ  درکیم ، رظن  پچ  تسار و  بناـج  هب  تخیرگیم  هک  مدـید  ار  نوعلم  نیا  هار  ياـنثا  رد 

اجک زا  متفگ : تفگ ، رگید  ماـن  تفگن و  ار  دوخ  ماـن  يراد ؟ اـجک  هدارا  یتسیک و   345 ص : نویعلا ، ءالج  ینادرگرـس ؟ ارچ  وت  رب  ياو 
؟ يدرکن نینمؤملا  ریما  اب  دادـماب  زامن  ارچ  متفگ : هریح ، هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  هب  تقو  نیا  رد  متفگ : دوخ ، هناـخ  زا  تفگ : یئآیم ؟
: متفگ هن ، تفگ : يراد ؟ ربخ  ایآ  تسا  هدش  هتـشک  نینمؤملا  ریما  هک  مدینـش  یئادـص  متفگ : دوش ، توف  نم  تجاح  هک  مسرتیم  تفگ :
، مدینش وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  تسا . رترورض  نیا  زا  نم  تجاح  موریم و  دوخ  راک  یپ  تفگ : ینک ؟ مولعم  ربخ  ات  هک  یتسیایمن  ارچ 

هلمح وا  رب  ریشمش  هب  مدش  مشخ  رد  وا  زا  ناناملسم ، ماما  نانمؤم و  ریما  لاوحا  سّسجت  زا  دشاب  رترورض  تجاح  مادک  نوعلم  يا  متفگ :
هنهرب ریـشمش  نیا  متفگ : مدرک  هدهاشم  ار  ریـشمش  قرب  نوچ  دش ، رهاظ  وا  يابع  ریز  زا  ریـشمش  قرب  دـیزو و  يداب  لاح  نیا  رد  مدرک ،

درک يراج  شنابز  رب  یلاـعت  قح  هن ، دـیوگب  تساوخیم  نینمؤملا ؟ ریما  لـتاق  یئوت  رگم  ياهدرک  ناـهنپ  دوخ  هماـج  ریز  رد  هک  تسیچ 
مدرم مدـنکفا . نیمز  رب  ار  وا  مدرک ، در  ار  وا  تبرـض  نم  درک ، نم  هلاوـح  ریـشمش  زین  وا  مدرک ، وا  هلاوـح  ریـشمش  نم  سپ  یلب ، تـفگ :

دمح و دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  مدروآ . وت  تمدخ  هب  متـسب  ار  شیاهتـسد  متفرگ و  ار  وا  هکنآ  ات  دـندرک  ددـم  ارم  دندیـسر 
نینمؤملا ریما  ترـضح  یتعاس  زا  دعب  دینادرگ ، لوذـخم  ار  دوخ  نمـشد  درک و  يرای  ار  دوخ  تسود  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  ساپس 

نیا دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  نم . اب  دینک  ارادم  قفر و  نم ! راگدرورپ  هکئالم  يا  تفگیم : دوشگ  مشچ  مالّسلا  هیلع 
ترضح نوچ  ار . وا  دناهدرک  رضاح  وت  دزن  تسا و  هداد  تردق  وا  رب  ار  وت  یلاعت  قح  تسا ، مجلم  نبا  وت  نمشد  لوسر و  ادخ و  نمـشد 

ارم هک  وت  يارب  نم  مدوب  یماما  دـب  اـیآ  يدومن ، مادـقا  یمیظع  رما  رب  تخبدـب  يا  تفگ : یفیعـض  يادـص  هب  داـتفا . نوعلم  نآ  رب  رظن  ار 
نارگید زا  هدایز  ار  وت  ياطع  مدرکن و  ناسحا  وت  هب  ایآ  مدرکن ؟ رایتخا  نارگید  رب  ار  وت  اـیآ  وت ؟ رب  مدوبن  ناـبرهم  اـیآ  يداد ؟ ازج  نینچ 

ارم وت  هک  متـسنادیم  هکنآ  اب  مدوزفا  وت  ياطع  رد  مدـیناسرن و  یبیـسآ  وت  هب  نم  مناسر و  لتق  هب  ار  وت  هک  مدرم  دـنتفگیمن  اـیآ  مدادـن ؟
یهارمگ زا  دیاش  هک  متـساوخ  دشکب ، وت  زا  ارم  ماقتنا  ادـخ  دوش و  مامت  وت  رب  یلاعت  يادـخ  تّجح  متـساوخیم  نکیل  و  تشک ، یهاوخ 

تسیرگ و نوعلم  نآ  سپ  ناتخبدب . نیرتتخبدـب  يا  یتشک ،  346 ص : نویعلا ، ءالج  ارم  دش  بلاغ  وت  رب  تواقـش  سپ  يدرگرب ، دوخ 
ماما هب  نوعلم  نآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  تسا ؟ مّنهج  رد  هک  ار  یـسک  داد  یناوتیم  تاجن  وت  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ :

زا نم  نوچ  نک . ارادم  قفر و  وا  اب  و  نکم ، ریجنز  رد  ار  وا  ياپ  تسد و  هدب و  بآ  ماعط و  ار  وا  دومرف : درک  شرافس  مالّسلا  هیلع  نسح 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  ياضعا  ریاس  شوگ و  اپ و  تسد و  هک  ار  وا  نکم  هلثم  نازوسم و  شتآ  هب  ار  وا  دسج  نک و  صاصق  تبرض  کی  هب  ار  وا  مورب  ایند 
نم مبای  افـش  رگا  و  دـشاب ، هدـنرد  گـس  هچ  رگا  دـینکم  هلثم  راـهنز  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  يربن ،
ریما ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیفنح  نب  دّـمحم  میتـمحر . وفع و  مرک و  تیب  لـها  اـم  هک  اریز  منک  وـفع  وا  زا  هکنآ  هب  مرتراوازس 

نآ رود  رب  مدرم  میدرب و  هناخ  هب  میتشادرب و  فعض  تیاهن  اب  ار  ترضح  سپ  دیرب ، هناخ  هب  دیرادرب و  ارم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هلان و يراز و  هیرگ و  نیع  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دـننک ، كـاله  ار  دوخ  هک  دوب  کـیدزن  دـندرکیم ، يراز  هیرگ و  ترـضح 

یّلص ادخ  لوسر  تبیصم  لثم  زورما  ام  رب  وت  تبیـصم  دوب ، دهاوخ  هک  ام  يارب  وت  زا  دعب  ردپ  يا  تفگ : دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  يرارقیب ،
کیدزن هب  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  میاهتخومآ . وـت  تبیـصم  يارب  زا  ار  هیرگ  اـیوگ  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

زا بآ  دوخ  كرابم  تسد  هب  تسا ، هدیدرگ  حورجم  هیرگ  يرایـسب  زا  هک  دید  ار  مولظم  ماما  نآ  ياههدید  درک  رظن  نوچ  دـیبلط ، دوخ 
نکاـس ربص  هب  ار  وت  لد  ناـیملاع  دـنوادخ  دـنزرف ! يا  تفگ : تشاذـگ  شکراـبم  لد  رب  تسد  درک و  كاـپ  دوخ  هدـید  رون  ياههدـید 

قح هک  یتسرد  هب  دزاس ، نکاس  ار  وت  هدید  بآ  نایرج  ار و  وت  بارطـضا  دنادرگ و  میظع  نم  تبیـصم  ار  وت  ناردارب  وت و  دزم  دـنادرگ ،
موثلک ّما  بنیز و  دندیناباوخ ، بارحم  کیدزن  رد  دندینادرگ ، هرجح  لخاد  ار  ترضح  نآ  سپ  وت . تبیـصم  ردق  هب  داد  رجا  ار  وت  یلاعت 

ار وت  تیب  لها  ناکدوک  وت  زا  دعب  هک : دنتفگیم  دندرکیم  ترضح  نآ  يارب  يراز  هحون و  دنتـسشن ، مالّـسلا  هیلع  یلع  شیپ  رد  دندمآ 
ام هدید  بآ  و  تسا ، زارد  رود و  وت  رب  ام  هودنا  راوگرزب  ردپ  يا  دومن ؟ دهاوخ  تظفاحم  هک  ار  ناشیا  ناگرزب  درک ؟ دهاوخ  تیبرت  هک 

كرابم ياههدید  زا  بآ  و  هلان ، هب  دش  دـنلب  هرجح  نوریب  زا  مدرم  يادـص  سپ  دـیدرگ . دـهاوخن  نکاس  زگره   347 ص : نویعلا ، ءالج 
دیشک و رب  رد  ار  ناشیا  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  نیـسح  نسح و  دنکفا ، دوخ  نادنزرف  يوسب  ترـسح  رظن  دش ، يراج  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ترـضح هچنانچ  دوب ، هدـش  يراج  ترـضح  نآ  ندـب  رد  هک  يرهز  رابتعا  هب  دـش  شوهدـم  یتعاس  سپ  دیـسوبیم . ار  ناـشیا  ياـهیور 
، دمآیمزاب شوه  هب  یهاگ  دشیم و  شوهدم  یهاگ  دندوب  هداد  ترضح  نآ  هب  هک  يرهز  ببس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
زا یکدنا  تفرگ و  ترضح  داد ، ترضح  نآ  تسد  هب  ریش  زا  ياهساک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دمآزاب  شوه  هب  ترـضح  نوچ 

ار نوعلم  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دومن  شرافس  زاب  دماشایب . هک  دیهد  ریسا  نآ  هب  دیربب و  ار  ریش  نیا  هک : دومرف  درک  لوانت  نآ 
نمـشد يا  تفگ : موثلک  ّما  دـندرب ، سبح  هب  ار  نوعلم  نآ  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و  خیـش  «. 1  » دیهدب بارـش  ماعط و 

نیا زا  وا  هک  مراد  دـیما  تفگ : موثلک  ّما  ماهتـشک ، ار  وت  ردـپ  ماهتـشکن  ار  نینمؤملا  ریما  تفگ : نوعلم  نآ  یتشک ، ار  نینمؤملا  ریما  ادـخ 
مهرد رازه  هب  ار  ریـشمش  نآ  هک : تفگ  نوعلم  نآ  دنادرگ ، بّذعم  دوخ  باذع  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  یلاعت  قح  دبای و  افـش  تبرض 
تبرض نآ  دننک  تمسق  نیمز  لها  نایم  رگا  هک  ماهدز  وا  رب  یتبرـض  دناهداد ، بآ  رهز  هب  ار  نآ  هک  ماهداد  رگید  مهرد  رازه  ماهدیرخ و 
مردپ كرابم  ياهمدـق  هب  رهز  رثا  دـش ، ناضمر  كرابم  هام  متـسیب  بش  نوچ  تفگ : هّیفنحلا  نب  دّـمحم  دـنک . كاله  ار  همه  هنیآره  ار 

هک داد  تصخر  ار  مدرم  سپ  دش ، علاط  حبص  هکنآ  ات  دادیم  یّلست  دومرفیم و  اهتّیـصو  ام  هب  درکیم ، هتـسشن  زامن  بش  نآ  رد  دیـسر ،
زا شیپ  دینک  لاؤس  نم  زا  ساّنلا  اهّیا  تفگیم : دومرفیم و  ناشیا  مالـس  باوج  دندرکیم ، مالـس  دندمآیم و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب 

تـساخرب يدع  نب  رجح  دـندروآرب ، شورخ  مدرم  سپ  امـش . ماما  تبیـصم  يارب  دـینادرگ  کبـس  ار  دوخ  ياهلاؤس  و  دـیباین ، ارم  هکنآ 
دنبلط ار  وت  هک  یماگنه  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دومرف : ترضح  دش ، تکاس  نوچ  دناوخ . ترـضح  نآ  تبیـصم  رد  دنچ  يرعش 

ریـشمش هب  ارم  رگا  هک  نینمؤملا  ریما   348 ص : نویعلا ، ءالج  ای  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رجح  نم ؟ زا  یئوجيرازیب  هک  دـنیامن  فیلکت  و 
ریخ يازج  ار  وت  ادخ  رجح  يا  ياهتفای ، قیفوت  يزیچ  ره  يارب  دومرف : ترـضح  میوجن ، يرازیب  وت  زا  دننازوسب  شتآ  هب  دننک و  هراپ  هراپ 

بـش نوچ  ایند . زا  تسا  نم  يزور  رخآ  نیا  هک : دومرف  دومن  لوانت  دـیبلط و  ریـش  زا  یتبرـش  سپ  دوخ ، ربمغیپ  تیب  لها  بناج  زا  دـهد 
ارم تسا  سب  وا  امش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  هک : دومرف  درک  عادو  ار  ناشیا  درک ، عمج  ار  دوخ  تیب  لها  نادنزرف و  دش ، مکی  تسیب و 
دنچ ره  دوب ، هدـش  رهاـظ  رایـسب  شکراـبم  ندـب  رب  رهز  رثا  بش  نآ  رد  دوـمرف . تاریخ  هب  ّتیـصو  ار  ناـشیا  سپ  تسا ، یلیکو  وـکین  و 
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هب تخیریم ، نیبج  زا  قرع  دیراورم  دننام  درکیم ، تکرح  ادخ  رکذ  هب  شکرابم  ياهبل  دومرفن ، لوانت  دندروآ  یندـیماشآ  یندروخ و 
، دوش یم  نمؤم  تافو  کیدزن  نوچ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگیم : درکیم و  كاپ  دوخ  كرابم  تسد 

نم هفیلخ  ادخ  هک : دومرف  دیبلط و  ار  دوخ  نادنزرف  ریبک  ریغـص و  سپ  دوشیم . نکاس  وا  هلان  و  رت ، دیراورم  دننام  وا  نیبج  دنکیم  قرع 
نخـس نینچ  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دـنداتفا . هیرگ  هب  همه  سپ  مراپـسیم ، ادـخ  هب  ار  امـش  و  امـش ، رب  تـسا 

یّلـص ادخ  لوسر  تّدج  دوشب  هعقاو  نیا  هکنآ  زا  شیپ  بش  کی  یمارگ  دـنزرف  يا  دومرف : ياهدـش ، دـیماان  دوخ  زا  ایوگ  هک  یئوگیم 
ادنوادخ متفگ : سپ  ناشیا ، رب  نک  نیرفن  تفگ : مدرک ، تیاکـش  وا  هب  تّما  نیا  ياهرازآ  زا  مدید ، باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ار وت  ياعد  ادخ  هک : دومرف  لوسر  ترضح  سپ  نک ، يزور  نم  هب  ناشیا  زا  رتهب  ناشیا  لدب  و  نادرگ ، ّطلسم  ناشیا  رب  ار  نادب  نم  لدب 
هب منکیم  ّتیـصو  ار  وـت  نسح ! يا  تسا . هتـشذگ  بش  هس  نوـنکا  و  دروآ ، دـهاوخ  نم  دزن  هب  ار  وـت  بش  هـس  زا  دـعب  درک ، باجتـسم 
درک ّتیصو  ار  ناشیا  دندوب ، همطاف  ریغ  زا  هک  رگید  نادنزرف  هب  درک  ور  میامـش ، زا  نم  دینم و  زا  اهامـش  هک : دومرف  و  نیـسح ، تردارب 
دوخ بیبح  هب  موریم و  امش  نایم  زا  بشما  دنک ، تمارک  وکین  ربص  ار  امش  یلاعت  قح  تفگ : سپ  دینکم ، نیـسح  نسح و  تفلاخم  هک 

زا نم  نوچ  نسح ! يا   349 ص : نویعلا ، ءالج  تسا . هداد  هدعو  ارم  هچنانچ  موشیم ، قحلم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم 
تـشهب روفاک  زا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدـج  طونح  هّیقب  هب  نک  طونح  نک و  نفک  هد و  لسغ  ارم  مورب ، ایند 

ره هب  دیریگب ، ار  نآ  بقع  دیرادن و  راک  ار  تخت  شیپ  دـیراذگ ، تخت  يور  رب  ارم  نوچ  ترـضح . نآ  يارب  دوب  هدروآ  لیئربج  تسا ،
رب ارم  هزاـنج  اـجنآ  تسا ، نم  ربق  عضوم  نآ  دتـسیاب  نم  هزاـنج  هک  عضوم  ره  هب  و  دـیورب ، نآ  بقع  زا  زین  امـش  دور  تخت  شیپ  هک  وس 

رگم نم  زا  ریغ  يدحا  رب  تسین  لالح  ریبکت  تفه  نیا  هک  نادب  وگب ، ریبکت  تفه  نم  رب  نک و  زامن  نم  رب  وت  نسح ! يا  دـیراذگ . نیمز 
تسرد وا  ار  قلخ  نیا  ياهیجک  و  تسا ، تّما  نیا  يدهم  مئاق و  هک  نیـسح  تردارب  نادنزرف  زا  دسر  مه  هب  نامّزلا  رخآ  رد  هک  يدرم  رب 

هدنک ربق  اجنآ  رد  سپ  نک ، رود  عضوم  نآ  زا  ار  كاخ  رادرب و  دوخ  عضوم  زا  ار  هزانج  نسح ، يا  ینک  زامن  نم  رب  نوچ  درک . دـهاوخ 
هتخاس نم  يارب  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  مردپ  هک  دید  یهاوخ  اجنآ  رد  هدش  هدرک  شقن  هتخاس  یبوچ  و  تفای ، یهاوخ  هتخاس  دحل  و 

رب ار  اهنآ  گرزب ، ياهتشخ  زا  تفای  یهاوخ  اجنآ  رد  هتخاس  تشخ  تفه  و  نک ، نفد  هتخت  نآ  يور  رب  ارم  سپ  تسا ، هتشاذگ  اجنآ  رد 
ادـخ لوسر  وت  ّدـج  هب  اریز  دـید  یهاوخن  اـجنآ  رد  ارم  نک ، رظن  ربق  هب  رادرب و  ار  تشخ  کـی  نک و  ربص  یکدـنا  سپ  نیچب ، نم  يور 

برغم رد  وا  ّیـصو  دشاب و  هدش  نوفدم  قرـشم  رد  هچ  رگا  دریمب  يربمغیپ  ره  هک  نادب  دـش ، مهاوخ  قحلم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
دوخ ياهربق  هب  کی  ره  زاب  دنوشیم ، ادج  نآ  زا  دعب  دیامنیم ، عمج  وا  ّیصو  دسج  حور و  اب  ار  وا  دسج  حور و  یلاعت  قح  هّتبلا  دشاب ،
یسک هب  ار  هقان  نآ  رـس  و  دنب ، ياهقان  رب  یتوبات  دوش  حبـص  نوچ  ارم ، ربق  عضوم  نک  ناهنپ  نک و  رپ  كاخ  زا  ارم  ربق  سپ  دندرگیمرب .
قداص رفعج  ماما  زا  هربتعم  تایاور  زا  یضعب  رد  «. 1  » ماهدش نوفدم  اجک  رد  نم  هک  دننادن  مدرم  هکنآ  ات  دشکب  هنیدم  بناج  هب  هک  هدب 

رد ربق  راهچ  هک  درک  رما  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
جراوخ و نیعالم  هکنآ  يارب  هریبه ، نب  ةدعج  هناخ  رد  فجن و  رد  هبحر و  رد  هفوک و  دجـسم  رد  دزاسب ، ترـضح  يارب  زا  عضوم  راهچ 
«. 1  » دنروآ نوریب  ار  ترـضح  نآ  رّهطم  دسج   350 ص : نویعلا ، ءالج  دـننک  هدارا  هک  ادابم  دـننادن ، ار  ترـضح  نآ  ربق  عضوم  هّیما  ینب 
زا ار  دوخ  هنیرید  ياههنیک  تّما  نیا  ناقفانم  و  بناج ، ره  زا  دروآ  امش  هب  ور  اههنتف  هک  دشاب  دوز  تفگ : دوخ  نادنزرف  اب  ترـضح  سپ 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  بانج  اب  سپ  تسا . وکین  ربص  تبقاع  هک  ربص  هب  داب  امـش  رب  سپ  دنـشکب ، امـش  زا  ماقتنا  دـنیامن و  بلط  اـمش 
ادخ ات  دینک  ربص  سپ  فلتخم ، ياهتهج  زا  دـش  دـهاوخ  عقاو  رایـسب  ياههنتف  امـش  رب  صوصخ  هب  نم  زا  دـعب  هک : دومرف  مالّـسلا  امهیلع 
هللا دبع  وبا  يا  دومرف : مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  درک  ور  سپ  تسا . ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  امش ، نانمـشد  امـش و  نایم  دنک  مکح 
نیا رد  تفگ : دمآزاب  شوه  هب  نوچ  دـش ، شوهدـم  یتعاس  تفگ و  ار  نیا  الب . رب  ربص  يوقت و  هب  داب  وت  رب  سپ  تّما ، نیا  دیهـش  یئوت 

ام هک  ام  دزن  هب  اـیب  دوز  هک : دـنتفگ  دـندمآ  نم  دزن  هب  رفعج  نم  ردارب  هزمح و  نم  ّمع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تقو 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


هار هب  ار  همه  ادخ  مراپسیم ، ادخ  هب  ار  همه  هک : دومرف  درک  رظن  دوخ  تیب  لها  هب  دینادرگ و  ار  دوخ  ياههدید  سپ  وت ، يوسب  میقاتـشم 
رب تفگ : سپ  ترصن . تفالخ و  يارب  تسا  سب  ادخ  و  امش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  دیامن ، ظفح  نانمـشد  ّرـش  زا  درادب و  تسرد  ّقح 

« َنُونِسُْحم ْمُه  َنیِذَّلا  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  « » 2 « » َنُوِلماْعلا ِلَمْعَْیلَف  اذه  ِْلثِِمل  : » تفگ و  نم ، راگدرورپ  یحو  نالوسر  يا  مالس  داب  امش 
دـندرک و يراکزیهرپ  هک  تساهنآ  اب  ادـخ  هک  یتسرد  هب  ناگدـننک ، لمع  دـننک  لمع  هک  دـیاب  تلزنم  باوث و  نیا  لثم  يارب  ینعی : « 3»

مه رب  ار  دوخ  ياههدـید  دروآ و  هلبق  هب  ور  دـیدرگ ، ادـخ  رکذ  لوغـشم  تسـشن و  قرع  رد  شنیبم  نیبج  سپ  دـندوب . راکوکین  هک  اهنآ 
مدق هب  هداد ، یهانپ  تلاسر  ترضح  تلاسر  یهلا و  ّتینادحو  هب  تداهش  دیشک و  هلبق  يوسب  ار  دوخ  كرابم  ياهاپ  اهتـسد و  تشاذگ ،

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  همادـق  نب  ةدـیاز  زا  ربـتعم  ياهدنـس  هب  هّللا  همحر  هیولوق  نبا  «. 4  » دـیمارخ ناوضر  ضایر  يوسب  تداهش 
ماما  351 ص : نویعلا ، ءالج  بانج  ربق  ترایز  هب  وت  هک  ماهدینش  هدیاز  يا  دومرف : متفر ، مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب  يزور 

وت هکنآ  لاح  ینکیم و  نینچ  ارچ  دومرف : ترضح  تسا ، هدیسر  امش  هب  هک  تسا  نینچ  یلب  تفگ : هدیاز  يوریم ؟ مالّسلا  هیلع  نیـسح 
دنک دای  ار  ام  لیاضف  دهد و  یتدایز  نارگید  رب  ار  ام  دراد و  تسود  ار  ام  یسک  هک  تسین  یـضار  وا  تسه ، هفیلخ  دزن  یتلزنم  برق و  ار 

مـشخ زا  مرادن  اورپ  وا ، لوسر  ادخ و  يارب  زا  رگم  ار  نیا  منکیمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هدـیاز  دـنک ، رکذ  تّما  نیا  رب  ار  ام  ّقح  و 
: هک دوـمرف  هبترم  هس  ترـضح  سپ  ببـس . نیا  هب  دـسرب  نم  هب  هک  يرازآ  تسین  نارگ  میظع و  نم  رب  و  نـم ، رب  دـیآ  مـشخ  هـب  هـک  ره 
هب نم ، دزن  تسا  نوزخم  بجتحم و  ياـهزیچ  زا  هک  يربـخ  هب  ار  وـت  مهدیم  ربـخ  هک  یتـسرد  هب  داـب ، تراـشب  سپ  ار  وـت  داـب  تراـشب 

هچنآ نارای و  ناشیوخ و  ناردارب و  نادنزرف و  زا  دندش  دیهـش  مردـپ  اب  دیـسر و  هچنآ  دیـسر  ام  هب  البرک  يارحـص  رد  نوچ  هک  یتسرد 
، داتفا ناگتشک  رب  نم  رظن  میدیـسر  هاگگنج  هب  نوچ  دندربیم ، هفوک  بناج  هب  دندرک و  راوس  نارتش  رب  ار  وا  نانز  وا و  مرح  ياهدینش ،

نم هنیس  رد  یگرزب  هودنا  دیـسر و  مه  هب  نم  لد  رد  میظع  قلق  ار ، ناشیا  دندوب  هدرکن  نوفدم  هک  مدید  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  ناشیا 
هدهاشم نم  رد  ار  تلاح  نآ  یـضترم  ّیلع  رتخد  بنیز  نم  هّمع  تقو  نآ  رد  هک  دنک  تقرافم  مندب  زا  ناج  هک  دش  کیدزن  دش ، ثداح 
راگدای هّیقب و  يا  ینک  كاله  ار  دوخ  هک  تسا  کیدزن  منکیم ، هدهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  تفگ : دـش و  برطـضم  دومن ،

اهومع و ناردارب و  ار و  دوخ  ردپ  گرزب و  دّیـس و  هکنآ  لاح  میامنن و  بارطـضا  منکن و  عزج  هنوگچ  متفگ : نم . ناردارب  ردپ و  ّدج و 
هّجوتم سکچیه  دناهدرکن و  نفد  نفک و  ار  ناشیا  دـناهداتفا ، نوخ  كاخ و  نایم  رد  نایرع  هک  منیبیم  ار  دوخ  نارای  اهومع و  نادـنزرف 

نیا هک  ردارب  دـنزرف  يا  نکم  عزج  هک : تفگ  بنیز  دـنکرت . ملید و  نارفاک  ناشیا  هک  ایوگ  دـیآیمن ، ناشیا  کیدزن  دوشیمن و  ناشیا 
تسا هتفرگ  یلاعت  قح  هک  داد  ربخ  و  دیسر ، دهاوخ  وت  ّمع  ردپ و  ّدج و  هب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  داد  ربخ  ار  هعقاو 

نیا دـمآ و  دـنهاوخ  ناشیا  دـنفورعم ، اهنامـسآ  لها  نایم  رد  دنـسانشیمن و  ار  ناشیا  نامز  نیا  هنعارف  هک  ار  تّما  نیا  زا  یهورگ  ناـمیپ 
تسا نادیهش  دّیـس  هک  وت  ردپ  ربق  يارب  هک  یناشن  و  درک ، دنهاوخ  نفد  حورجم  ياهندب  نیا  اب  درک و  دنهاوخ  عمج  ار  هراپ  هراپ  ياضعا 
رایـسب یعـس  و  دوشن ، فرطرب  شناـشن  دوشن و  وحم  ربـق  نآ  رثا  ماـّیا  یلاـیل و  رورم  هب   352 ص : نویعلا ، ءـالج  هک  درک  دـنهاوخ  بصن 

روهظ و درک  دنهاوخ  هدایز  یعـس  ناشیا  دنچ  ره  رثا ، نیا  ندرک  فرطرب  ندومن و  وحم  رد  تلالـض  عابتا  رفک و  نایاوشیپ  درک  دـنهاوخ 
ندید هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  نمیا  ّما  ارم  داد  ربخ  هک : تفگ  سپ  دش . دـهاوخ  رهاظ  رتشیب  نآ  ّولع 

ریما ترـضح  درک ، رـضاح  ادـخ  لوسر  دزن  تخاـس و  هریرح  ترـضح  نآ  يارب  همطاـف  سپ  دـمآ ، مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دوب ، هکسم  ریـش و  نآ  رد  هک  مدروآ  هساک  نم  تفگ : نمیا  ّما  دروآ ، یئامرخ  قبط  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نآ زا  دندیماشآ و  ریش  نآ  زا  دندومن و  لوانت  هریرح  نآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تسد  رب  بآ  دروآ و  یتشط  قیربا و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سپ  دندومرف ، لیم  هکـسم  امرخ و 

نسح و همطاف و  یلع و  يوسب  درک  رظن  سپ  دیشک  شکرابم  يور  رب  رت  تسد  تسـش  ار  دوخ  ياهتـسد  ترـضح  نوچ  تخیر . مّلـس  و 
يور سپ  درک ، رظن  نامسآ  يوسب  یتّدم  هاگنآ  میدرک ، هدهاشم  شکرابم  يور  رد  يداش  رورس و  راثآ  هک  يرظن  مالّسلا  مهیلع  نیـسح 
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يادص هدجس  رد  تفر و  هدجس  هب  سپ  درک  اعد  رایسب  دوشگ ، نامسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتسد  دینادرگ و  هلبق  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم 
دنت ناراب  دننام  دنکفا و  ریز  رد  رس  یتعاس  تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپ  دش ، يراج  نیمز  رب  شاهدید  بآ  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  هیرگ 
نزح زا  زین  نم  دندش ، كانهودـنا  همه  دـندرک ، هدـهاشم  وا  رد  ار  تلاح  نیا  تلاسر  تیب  لها  نوچ  تخیریم . شکرابم  هدـید  زا  بآ 

، دیماجنا لوط  هب  رایـسب  تلاح  نیا  نوچ  منک . لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هیرگ  نیا  ببـس  زا  هک  مدرکیمن  تأرج  مدـیدرگ و  نوزحم  ناشیا 
نیا هک  یتسرد  هب  دنادرگن ، نایرگ  ار  وت  ياههدید  زگره  ادخ  هّللا  لوسر  ای  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  دنتفگ : مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و 
ریما ترـضح  هب  ور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  سپ  درک . حورجم  ار  اـم  ياـهلد  مـیدرک  هدـهاشم  وـت  رد  هـک  تلاـح 

لـصاح يرورـس  ارم  امـش  هدهاشم  زا  مدید ، عمتجم  دوخ  دزن  ار  اهامـش  نوچ  نم ! بیبح  ردارب و  يا  تفگ : دروآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نینچ هک  مدرکیم  رکش  ار  ادخ  مدرکیم و  رظن  امش   353 ص : نویعلا ، ءالج  رد  نم  و  مدوب ، هتفاین  دوخ  رد  يداش  نینچ  زگره  هک  دـش 
هچنآ رب  دش  علّطم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  دّمحم  ای  تفگ : دش  لزان  نم  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هاگان  هک  هدرک  تمارک  نم  هب  اهتمعن 

وت يارب  درک  مامت  سپ  دوخ ، هدازدنزرف  ود  رتخد و  ردارب و  ندید  هب  دش  ضراع  ار  وت  هک  يداش  تسناد  و  دـیدرگ ، ثداح  وت  سفن  رد 
و تشهب ، رد  وت  اـب  ار  ناـشیا  نایعیـش  ار و  ناـشیا  نادـنزرف  ار و  ناـشیا  دـینادرگ  هکنآ  اـب  ار  هّیطع  نیا  وت  يارب  دـینادرگ  اراوگ  تمعن و 

شـشخب وت  هب  هچنانچ  درک ، دـهاوخ  اطع  ناشیا  هب  زین  زور  نآ  رد  دـنکیم  اطع  وت  هب  هچنانچ  ناشیا ، وت و  ناـیم  دـنکفا  دـهاوخن  یئادـج 
يرایسب هّیلب  اب  درک  دهاوخ  تمارک  ناشیا  هب  وت  يدونشخ  هبترم  زا  هدایز  و  يدرگ ، دونشخ  وت  هکنآ  ات  دیشخب ، دهاوخ  ناشیا  هب  دیامنیم 

دوخ رب  ار  وت  ّتلم  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  ياهتسد  رب  تفای  دهاوخ  رد  ار  ناشیا  هک  يرایسب  هورکم  و  ایند ، رد  دیسر  دهاوخ  ناشیا  هب  هک 
ره و  دنشکب ، اهمتس  اهرجز و  عاونا  رادبآ و  ریشمش  هب  ار  ناشیا  و  ادخ ، زا  دنايرب  هکنآ  لاح  و  دناوت ، تّما  زا  هک  دننک  يوعد  دندنب و 

هدیدنـسپ ناشیا  يارب  زا  ار  تلاح  نیا  یلاعت  قح  و  دشاب ، رود  رگیدـکی  زا  ناشیا  ياهربق  و  دـنناسر ، لتق  هب  نیمز  زا  ياهیحان  رد  ار  کی 
، یهلا ياضق  هب  وش  یـضار  هدیدنـسپ و  امـش  يارب  زا  هچنآ  رب  ار  ادخ  نک  دمح  سپ  تسا ، هدینادرگ  تداعـس  نیا  لها  ار  ناشیا  تسا و 
هک یتسرد  هب  دّمحم  ای  تفگ : لیئربج  سپ  تسا . هدومن  رایتخا  امـش  يارب  هچنآ  رب  وا  ياضق  هب  مدش  یـضار  مدرک و  دمح  ار  ادـخ  سپ 
زا درک و  دـنهاوخ  وا  تفـالخ  بصغ  دـش و  دـنهاوخ  بلاـغ  وا  رب  تّما  ناـقفانم  وت ، زا  دـعب  دـش  دـهاوخ  مولظم  روهقم و  یلع  وـت  ردارب 
یپ ریظن  نیرخآ ، نیلّوا و  نیرتتخبدب  قیالخ و  نیرتدب  تسد  هب  دـش  دـهاوخ  هتـشک  رخآ  رد  و  دیـسر ، دـهاوخ  وا  هب  اهبعت  وت  نانمـشد 

هب دوب . دهاوخ  وا  نادنزرف  نایعیش  وا و  نایعیش  ّلحم  رهـش  نآ  و  دومن ، دهاوخ  ترجه  رهـش  نآ  يوسب  هک  يرهـش  رد  حلاص ، هقان  هدننک 
يوسب درک  هراشا  و  وت - هدازدنزرف  نیا  دش ، دهاوخ  رتمیظع  ناشیا  تبیـصم  دش و  دـهاوخ  رایـسب  تلاسر  تیب  لها  يالب  لاح  نیا  ببس 

ار نآ  هک  ینیمز  رد  تارف ، رهن  رانک  رد  وت ، تّما  ناکین  وت و  ّتیرذ  تیب و  لها  زا  یهورگ  اـب  دـش  دـهاوخ  دیهـش  مالّـسلا - هیلع  نیـسح 
، نویعلا ءالج  زور  نآ  برک  هک  يزور  رد  دش  دهاوخ  رایسب  وت  ّتیرذ  نانمشد  وت و  نانمـشد  رب  الب  برک و  نآ  ببـس  هب  دنیوگ ، البرک 

نآ و  رتمیظع ، اهنیمز  همه  زا  نآ  تمرح  تسا و  نیمز  ياـههعقب  نیرتهب  نآ  دـسرن ، رخآ  هب  زور  نآ  ترـسح  دوشن و  یـضقنم   354 ص :
رفک و لـها  ياهرکـشل  ناـشیا  هب  دـننک  هطاـحا  دـنوش ، دیهـش  نیمز  نآ  رد  وا  لـها  وت و  دـنزرف  هک  يزور  سپ  تشهب . زا  تسا  ياهعطق 
تکرح و هب  دنزرلب و  اهنآ  لها  اب  اهنامـسآ  دوش و  دنلب  اهایرد  جوم  دـیآ و  ندـیپط  هب  اههوک  دـیآرد و  هزرل  هب  نیمز  راطقا  عیمج  تنعل ،

دننک ناشیا  هک  وت  تمرح  کته  ندرمش  میظع  ببس  هب  وت ، ّتیرذ  يارب  زا  دّمحم و  ای  وت  يارب  زا  ندرک  بضغ  يارب  دنیآرد ، بارطـضا 
دنبلط و يروتـسد  یلاعت  قح  زا  اهنیا  زا  کی  ره  و  دندروآ ، لمع  هب  وت  ّتیرذ  وت و  ّقح  رد  ار  وت  ياهناسحا  هک  يدـب  تافاکم  يارب  زا  و 

سپ وت . زا  دعب  قلخ  رب  دنیادخ  تّجح  ناشیا  و  دناهتخاس ، مولظم  دـناهدینادرگ و  فیعـض  ار  ناشیا  مدرم  هک  وت  تیب  لها  ندرک  يرای  هب 
زا ياهدنزیرگ  هک  رداق  هاشداپ  دنوادخ و  منم  هک : تساهنیا  رد  هک  ره  اهایرد و  اههوک و  نیمز و  اهنامسآ و  يوسب  دنک  یحو  یلاعت  قح 

تّزع هب  مراد ، ماقتنا  رب  تردق  مناد  تحلـصم  مهاوخ و  هک  تقو  ره  دنادرگیمن ، زجاع  ارم  ياهدننک  عانتما  و  دوریمن ، رد  هب  نم  تسد 
هدومن وا  تمرح  کـته  و  تسا ، هدروآ  درد  هب  ارم  هدـیزگرب  ربمغیپ و  لد  هک  ار  یـسک  منک  باذـع  منکیم  داـی  دـنگوس  دوخ  لـالج  و 
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ار نایملاع  زا  يدحا  هک  یباذع  تسا ، هتشاد  اور  وا  تیب  لها  رب  متـس  هتـسکش و  ار  وا  نامیپ  دهع و  هدروآ و  لتق  هب  ار  وا  ترتع  و  تسا ،
وت ترتع  رب  متـس  هک  ار  یـسک  دننک  تنعل  دننک و  دـنلب  ادـص  نیمز  اهنامـسآ و  لها  عیمج  تقو  نآ  رد  سپ  مشاب . هدرکن  یباذـع  نانچ 

رایـسب هکئالم  دنک ، راوگرزب  نادیهـش  نآ  حور  ضبق  دوخ  تردق  تسد  هب  یلاعت  قح  سپ  دشاب . هدومن  وت  تمرح  کته  دـشاب و  هدرک 
تشهب ياههّلح  زا  دنروایب  دوخ  اب  و  تشهب ، تایح  بآ  زا  اهفرظ  نآ  دشاب  رپ  هک  دّرمز  توقای و  ياهفرظ  اب  دنوش  لزان  متفه  نامـسآ  زا 

ار ناشیا  شوخ  ياهوب  نآ  هب  دـنناشوپب و  ناشیا  رب  ار  اههّلح  نآ  دـنهد ، لسغ  اهبآ  نآ  هب  ار  نادیهـش  ياهندـب  و  تشهب ، شوخ  ياهوب  و 
و دنـسانشن ، ار  ناشیا  نالتاق  هک  ار  وت  تّما  زا  یهورگ  یلاعت  قح  دزیگنارب  سپ  دننک . زامن  ناشیا  رب  فص  فص  هکیالم  و  دننک ، طونح 

دننک نفد  ار  ناشیا  ياهندب  سپ  مزع ، ّتین  هب  هن  رادرک و  هب  هن  راتفگ و  هب  هن  دنشاب ، هدشن  کیرش  اهنوخ   355 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  رد 
يراگتسر يارب  دشاب  یببس  ّقح و  لها  يارب  دشاب  ياهناشن  یملع و  و  دننک ، اپرب  ارحص  نآ  رد  ادهـش  دّیـس  ربق  يارب  یتمالع  یمـسر و  و 

وا فیرـش  ربق  رود  رب  کلم  رازه  دـص  نامـسآ  ره  زا  بش  ره  زور و  ره  رد  نایملاع . دـنوادخ  ياهباوث  هب  ناشیا  ندـیدرگ  زیاف  نانمؤم و 
اهنآ ياهمان  دنسیونب  و  وا ، نیرئاز  يارب  دننک  شزرمآ  بلط  دنیوگ و  یلاعت  قح  حیبست  دنتسرف و  تاولص  ترضح  نآ  رب  دنوش و  رـضاح 

ناردپ و ياهمان  و  وت ، يوسب  یلاعت و  قح  يوسب  دنیوجیم  بّرقت  ترایز  نآ  هب  و  وت ، تّما  زا  دـنیآیم  فیرـش  ربق  نآ  ترایز  هب  هک  ار 
ربق هدـننک  تراـیز  نیا  دـشاب : هتـشون  نآ  رد  هک  یهلا  شرع  رون  زا  يرهم  هب  دـننک  رهم  ار  ناـشیاهور  ار و  ناـشیا  ياهرهـش  ناـشیوخ و 

يرون دـناهدز  ناشیا  يور  رب  هک  يرهم  نآ  ياج  زا  ناشیا  ياـهور  زا  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  تسا . اـیبنا  نیرتهب  دـنزرف  ادهـش و  نیرتهب 
دّمحم يا  ار  وت  منیبیم  ایوگ  دنشاب . فورعم  رـشحم  لها  نایم  رد  ناشیا  رون  نآ  هب  و  دوش ، هریخ  رـشحم  لها  ياههدید  هک  ددرگ  عطاس 

هک دشاب  ردق  نآ  هکئالم  زا  ام  اب  دـشاب ، ام  يور  شیپ  رد  یلع  و  میـشاب ، وت  بناج  ود  رب  لیئاکیم  نم و  یئآرد ، رـشحم  يارحـص  رد  هک 
وا مینک  هدهاشم  ار  رهم  نآ  رثا  هک  ره  رب  قیالخ و  يور  رب  مینک  رظن  رشحم و  لها  نایم  رد  میدرگب  ام  و  درک ، ناوتن  اصحا  ار  ناشیا  ددع 

ردارب ربق  ای  دّمحم ، يا  ار  وت  ربق  دنک  ترایز  هک  یسک  يارب  وا  ياطع  ادخ و  مکح  تسا  نیا  میهد ، تاجن  زور  نآ  دیادش  لاوها و  زا  ار 
زا یهورگ  دننک  مامتها  یعس و  هک  دشاب  دوز  دشاب ، صلاخ  ادخ  يارب  زا  وا  ّتین  و  ار ، نیسح  نسح و  وت  هدازدنزرف  ود  ربق  ای  ار ، یلع  وت 

، ار نآ  رثا  دنیامن  وحم  ار و  ربق  نآ  هناشن  مسر و  دننک  فرطرب  هک  تسا  هدیدرگ  بجاو  بضغ  تنعل و  ادـخ  بناج  زا  ناشیا  رب  هک  اهنآ 
سپ دوب . نیا  نم  هیرگ  هودنا و  ببس  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دننک ، نینچ  هک  ار  ناشیا  دراذگن  ادخ  و 

نم هب  یثیدح  نینچ  نمیا  ّما  راوگرزب  ردپ  يا  متفگ : مدرک  هدـهاشم  وا  رد  گرم  رثا  دز ، تبرـض  ار  مردـپ  مجلم  نبا  نوچ  تفگ : بنیز 
ار و وت  منیبیم  ایوگ  هدرک ، تیاور  وت  هب  نمیا  ّما  هک  تسا  ناـنچ  ثیدـح  رتخد  يا  دومرف : مونـشب ، وت  زا  ار  نآ  مهاوخیم  درک ، تیاور 

دوخ نانمشد  زا  دنرب و  ار  امش  يراوخ  ّتلذ و  هب  و  دنـشاب ، هدرک  ریـسا  رهـش  نیا  رد  ارم  تیب  لها  زا  رگید   356 ص : نویعلا ، ءالج  نانز 
هدیرفآ ار  قیالخ  هتفاکـش و  ار  اههّبح  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  دیئامن ، یئابیکـش  دینک و  ربص  تقو  نآ  رد  سپ  دیـشاب ، ناسرت  فئاخ و 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  دشابن . امش  نایعیش  ناتـسود و  امـش و  زا  ریغ  هب  یتسود  ار  ادخ  نیمز  يور  رد  تقو  نآ  رد  تسا ،
نادنزرف و اب  نیمز  رود  رب  درک و  دـهاوخ  زاورپ  يداش  يور  زا  ناطیـش  زور  نآ  رد  دومرف : ام ، يارب  درک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  مّلـس  هلآ و 

ناشیا كاله  رد  میدیسر و  نآ  هب  مدآ  دنزرف  زا  دوب  ام  بلطم  هچنآ  نیطایش  هورگ  يا  تفگ : دهاوخ  دومن ، دهاوخ  نالوج  دوخ  ناروای 
سپ دـناهدز ، تلاسر  تیب  لها  ناماد  رد  گنچ  هک  یلیلق  تعامج  رگم  میدومن  مّنهج  ّقحتـسم  ار  همه  و  میتفای ، ار  دوخ  يوزرآ  ياهتنم 
ررـض رب  ار  مدرم  دینک  صیرحت  ناشیا و  توادع  رب  ار  مدرم  دیرادب  ناشیا و  قح  رد  دیزادنا  کش  هب  ار  مدرم  هک  دـینک  یعـس  دـیناوت  ات 

ار دوخ  نامگ  نوعلم  نآ  دباین ، تاجن  سکچیه  ناشیا  زا  ددرگ و  مکحتسم  قلخ  تلالض  رفک و  ات  ناشیا ، ناتـسود  ناشیا و  هب  ندیناسر 
زج یهانگ  چیه  امـش  تالاوم  ّتبحم و  اب  و  دشخبیمن ، هدیاف  حلاص  لمع  چـیه  امـش  توادـع  اب  هک  اریز  درک  تسار  مدرم  رثکا  ّقح  رد 

ار ثیدح  نیا  دومرف : درک ، تیاور  نم  هب  ار  ثیدح  نیا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  هک : تفگ  هدیاز  دـناسریمن . ررـض  رئابک 
هنیآره یتخاتیم  رهـش  هب  رهـش  نیمز  رد  لاس  کی  يدـشیم و  راوس  نارتش  رب  ثیدـح  نیا  بلط  رد  رگا  هک  رامـش  تمینغ  نک و  طبض 
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357 ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » دوب مک 

دش ثداح  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  ترضح و  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  تّیفیک  نایب  رد  مراهچ  لصف 

هب ات  دمآ  یتشک  تسشن ، یتشک  هب  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
مدآ كرابم  دـسج  ور و  ریز  هب  یتشک  زا  هک  وا  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  سپ  درک ، فاوط  هبعک  هناـخ  رود  رب  طوش  تفه  هبعک و  هناـخ 

نوریب دوب  نآ  رد  مدآ  دـسج  هک  یتوباـت  دوب ، وا  يوناز  اـت  بآ  دـمآ ، ریز  هب  حون  سپ  نک ، یتـشک  لـخاد  روآ و  نوریب  ار  مالّـسلا  هیلع 
رد ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دـسج  یهلا  رما  هب  حون  ترـضح  تفرگ ، رارق  اـجنآ  رد  دیـسر  هفوک  دجـسم  هب  یتشک  نوچ  درب ، یتشک  هب  دروآ 

دیشارت و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  یقودنـص  و  تخاس ، دوخ  يارب  يربق  مدآ  ترـضح  يور  شیپ  رد  درک و  نفد  فجن 
مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يرغلا  ۀحرف  باتک  رد  «. 1  » داد رارق  دوخ  هنیس  شیپ  رد  ترـضح  نآ  نفد  يارب 

امهیلع نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ترـضح  هب  دروخ ، تبرـض  هکنآ  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هکئـالم ار  هزاـنج  شیپ  دـیهن ، هزاـنج  رب  ارم  نوچ  دـینک ، طونح  دـینک و  نفک  دـیهد ، لـسغ  ارم  مورب ، اـیند  زا  نم  نوـچ  تفگ : مالّـسلا 

ربـق هب  دیـسر  دـهاوخ  هکنآ  اـت  دـیورب  شبقع  زا  دوریم  هزاـنج  شیپ  هک  فرط  ره  هب  و  دـیرادرب ، ار  نآ  بـقع  امـش  تـشاد ، دـنهاوخرب 
کی سپ  دینیچب ، نم  رب  تشخ  دیراذگ و  دحل  رد  ارم  سپ  هدرک ، اّیهم  دـنچ  یتشخ  ياهتخاس و   358 ص : نویعلا ، ءالج  دحل  ياهدنک و 

امش رگا  هک : دندینـش  هناخ  بناج  کی  زا  یئادن  دنداد ، لسغ  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دینک . رظن  ربق  رد  دیرادرب و  نم  رـس  يالاب  زا  تشخ 
نآ نوچ  تساخ . دـهاوخرب  دوخ  هزانج  شیپ  دـیرادیمرب  ار  نآ  بقع  رگا  و  تساخ ، دـهاوخ  رب  نآ  بقع  دـیرادیمرب ، ار  هزاـنج  شیپ 

يادص هاگان  دندیدن ، ربق  رد  ار  یـسک  دـندرک  رظن  ربق  رد  دنتـشادرب و  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  زا  تشخ  کی  دـندرک ، نفد  ار  ترـضح 
هب یلاعت  قح  دنکیم  نینچ  و  دینادرگ ، قحلم  دوخ  ربمغیپ  هب  ار  وا  یلاعت  قح  دوب ، ادخ  هتسیاش  هدنب  نینمؤملا  ریما  هک : دندینـش  ار  یفتاه 

ربمغیپ هب  ار  ّیـصو  نآ  یلاعت  قح  هّتبلا  دریمب ، برغم  رد  وا  ّیـصو  دریمب و  قرـشم  رد  يربمغیپ  رگا  هکنآ  یّتح  ناربمغیپ ، زا  دعب  ءایـصوا 
نیسح نسح و  مردارب  ود  هب  مردپ  هک  ینخـس  رخآ  درک : تیاور  موثلک  ّما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 1  » دنادرگ قحلم 
لوسر ندـب  هک  يدرب  نآ  هب  ارم  ندـب  دـینک  کشخ  سپ  دـیهد ، لسغ  ارم  منک  تلحر  ایند  زا  نوچ  نم ! نادـنزرف  يا  هک : دوب  نآ  تفگ 

بقع دـیناباوخب و  تخت  يور  رب  ارم  و  دوخ ، ّدـج  طونح  هب  دـینک  طونح  ارم  سپ  مدرک ، کشخ  نآ  هب  لـسغ  زا  دـعب  ار  همطاـف  ادـخ و 
، متفر نوریب  دوخ  ردپ  هزانج  عییـشت  هب  نم  تفگ : موثلک  ّما  دـیورب . بقع  زا  امـش  دوریم  تخت  شیپ  هک  فرط  ره  هب  دـیرادرب ، ار  تخت 

یگنلک مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  و  دنتـشاذگ ، نیمز  رب  ار  نآ  بقع  مناردارب  سپ  دمآ ، دورف  نیمز  رب  تخت  شیپ  میدیـسر ، فجن  هب  نوچ 
نآ رب  رطـس  ود  ینایرـس  ملق  هب  هک  دوب  ربق  نآ  رد  ياهتخت  دش و  ادـیپ  هتخاس  دـحل  هدـنک و  ربق  دز ، نیمز  رب  گنلک  کی  نوچ  تفرگرب .

نافوط زا  شیپ  دّمحم  ّیصو  یلع  يارب  ربمغیپ  حون  تسا  هتخاس  هک  تسا  يربق  نیا  میحّرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  نومضم : نیا  هب  دوب  هتشون 
يدانم يادص  هاگان  تفر ، الاب  نامسآ  هب  ای  تفر  ورف  نیمز  هب  میتسنادن  دش ، ادیپان  دنتشاذگ ، ربق  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  لاس . دصهن  هب 

رگید ربتعم  دنس  هب  «. 2  » قلخ رب  ادخ  تّجح  امـش و  دّیـس  تبیـصم  رد  دیامرف  تمارک  وکین  ربص  ار  امـش  یلاعت  قح  تفگ : هک  مدینـش  ار 
يارحص هب  شرظن  نوچ  دمآ ، نوریب   359 ص : نویعلا ، ءالج  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 
تیاور ربتعم  دنس  هب  اضیا  «. 1  » هد رارق  نیمز  نیا  رد  ارم  ربق  ادنوادخ  وت ، رعق  تسوبشوخ  هچ  وت و  رظنم  تسوکین  هچ  دومرف : داتفا  فجن 

نیا دیسرپ : بانج  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دز ، تبرض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نیعل  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  هدرک 
دوه نم  ردارب  ود  ربق  رد  هفوک  تشپ  رد  ارم  و  دیشکب ، ار  وا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  نک ، سبح  ار  وا  نکیل  هن و  دومرف : میـشکب ؟ ار  نوعلم 
ماما زا  ریصب  وبا  هک  تسا  لوقنم  ّقثوم  دنـس  هب  اضیا  «. 3  » دـینک نفد  دوه  مردارب  ربق  رد  دومرف : رگید  تیاور  رد  «. 2  » دینک نفد  حلاص  و 

ربق دزن  دومرف : ترضح ، نآ  ربق  رد  دناهدرک  فالتخا  مدرم  تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  عضوم  زا  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 
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هکئـالم اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : دـش ؟ وا  نفد  هّجوـتم  هک  دیـسرپ : دـش ، نوفدـم  مالّـسلا  هیلع  حوـن  شردـپ 
ياهدنس هب  سوواط  نبا  دّیس  دیفم و  خیش  تسا . رایسب  ثیداحا  نومضم  نیا  رب  و  «. 4  » تشهب ناحیر  حور و  اب  لامعا  نابتاک  ناراوگرزب 

: تفگ مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  دش ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تافو  ماگنه  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم 
يوسب دیربب  ارم  تساخ ، دهاوخرب  دوخ  تخت  شیپ  هک  دیرادرب  ار  تخت  نآ  بقع  دـیراذگب و  یتخت  يور  رب  ارم  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ 

جاس زا  یحول  يربق و  اجنآ  رد  دینزب ، گنس  نآ  رب  یگنلک  سپ  دید  دیهاوخ  يدیفـس  گنـس  اجنآ  رد  تسا ، فجن  يارحـص  هک  نیّیرغ 
ار ربق  نوچ  دوب ، عطاس  نآ  زا  يرون  هک  دـش  رهاظ  يدیفـس  گنـس  دـندرب ، فجن  يارحـص  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دـش . دـهاوخ  رهاـظ 

هدرک هریخذ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  يارب  حون  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دوب : هتـشون  نآ  رد  دـش ، رهاـظ  جاـس  زا  یحوـل  دـندنک 
قح دزن  ترضح  نآ  ندوب  یمارگ  زا  دش  رهاظ  ام  رب  هچنآ  ببس  هب  میتشگرب  داش  میدرک و  نفد  اجنآ  رد  ار  ترضح  تفگ : يوار  تسا .

میدرک لقن  ناشیا  هب  ار  اهربخ  نیا  نوچ  دـندوب ، هتفاین  رد  ار  باـنج  نآ  رب  زاـمن  هک  دـندروخرب  هعیـش  زا  یتعاـمج  هار  ياـنثا  رد  یلاـعت ،
ره دنتفگ : دنتـشگرب  نوچ  و  بانج ، نآ  ربق  رـس  رب  دنتفر  دـیاهدید . امـش  هچنآ  مینیبب  میهاوخیم   360 ص : نویعلا ، ءالج  زین  ام  دـنتفگ :

ماما زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصق  میحرلا  دـبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  يرغلا  ۀـحرف  باـتک  رد  اـضیا  «. 1  » میتفاین يزیچ  میدنک  دـنچ 
حون تفگ : حون ؟ مادک  متفگ : دـش ، نوفدـم  حون  ربق  رد  دومرف : مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  زا  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم 

هک یتسرد  هب  میحّرلا  دـبع  يا  داد ، رارق  یقیّدـص  ربـق  رد  ار  شربـق  ادـخ  و  دوب ، تّما  نیا  قیّدـص  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرف : سپ  ربـمغیپ ،
دهاوخ نوفدم  نآ  رد  هک  یعضوم  هب  ترضح و  نآ  تداهـش  هب  ار  دوخ  تیب  لها  داد  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
هکئالم هک  ار  شربمغیپ  داد  ربخ  و  داتسرف ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شردارب  طونح  اب  ار  وا  طونح  یلاعت  قح  و  دیدرگ ،

: هک ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دوخ  رسپ  ود  درک  ّتیصو  دش ، ترـضح  نآ  تافو  کیدزن  نوچ  دنک . دنهاوخ  ار  ترـضح  نآ  ربق 
زا امـش  دوریم  هزانج  شیپ  هک  فرط  ره  هب  و  دیرادرب ، ناهنپ  ارم  هزانج  بش  رد  دـینک ، طونح  دـیهد و  لسغ  ارم  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ 

بـش رد  نم  نفد  رب  درک  دنهاوخ  يرای  ار  امـش  هک  یئاهنآ  اب  دریگیم ، رارق  نآ  رب  نم  هزانج  هک  يربق  رد  دینک  نفد  ارم  و  دیورب ، بقع 
نآ هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  «. 2  » دنادن یـسک  هک  دینک  راومه  ارم  ربق  و  هکئالم ، زا 
نفد اجنآ  رد  ارم  سپ  دـیایب ، امـش  هب  ور  یمیـسن  دور و  ورف  نیمز  هب  امـش  ياـهاپ  نوچ  هفوک ، تشپ  هب  دـیرب  نوریب  ارم  دومرف : ترـضح 

نآ ربق  رد  دندرک ، نفد  نیّیرغ  هیحان  رد  حبص  عولط  زا  شیپ  ار  ترضح  نآ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  «. 3  » تسانیس روط  نآ  هک  دینک 
زا رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  «. 4  » دـندش لخاد  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هّیفنح و  نب  دّـمحم  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح 

هفوک يارحـص  رد  بش  دـنتفر و  نوریب  رفن  راهچ  نیمه  ترـضح ، نآ  هزانج  اب  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
تیاور رد  «. 1  » دنتشاذگن ربق  يارب  زا  ياهناشن  دندرک و  راومه  ار  ربق  ناشیا  ریغ  جراوخ و   361 ص : نویعلا ، ءالج  سرت  زا  دندرک ، نفد 

، داد ناـشن  ار  دوخ  باحـصا  ّصاوخ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هکنآ  اـت  دوب  یفخم  ناـنچ  ربق  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید 
اهگس اب  تفر  نوریب  راکش  هب  فجن  يارحص  بناج  هب  دیشّرلا  نوراه  يزور  هک : دناهدرک  تیاور  دنتخاس . ار  ترضح  نآ  ربق  هک  دومرف 

، دـندرک هلداجم  اهوهآ  نآ  اب  یتعاس  درک و  اهر  دـنچ  یئوهآ  رب  ار  اهخرچ  اهگـس و  دیـسر  فجن  يارحـص  کیدزن  هب  نوچ  اـهخرچ ، و 
زاب دندیود ، ناشیا  یپ  زا  يراکش  ناروناج  نآ  دندمآ ، دورف  لت  زا  اهوهآ  زاب  دنتشگرب ، اهخرچ  اهگـس و  دنتفر و  الاب  یّلت  هب  اهوهآ  سپ 

دـسا ینب  هلیبق  زا  يریپ  درم  زا  دیدرگ و  بّجعتم  رایـسب  نوراه  دش ، عقاو  رما  نیا  هبترم  هس  نوچ  دنتـشگرب ، اهنآ  دـنتفر و  الاب  لت  هب  اهنآ 
یبأ نب  یلع  ربق  تفگ : درم  نآ  مداد ، ناما  تفگ : نوراه  میوگب ، منادیم  هچنآ  ات  هدب  ماما  ارم  تفگ : یسانشیم ؟ ار  لت  نیا  هک : دیسرپ 

تخاس و وضو  نوراه  سپ  دنور ، الاب  لت  نیا  هب  هک  هدنّرد  ناروناج  دننکیمن  تأرج  ببـس  نیا  هب  تسا ، لت  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
ّتیصو مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » تشگرب درک و  اعد  زامن و  تفر و  ـالاب  لـت  رب 
تشهب طونح  زا  یطونح  تفای  دیهاوخ  نم  رس  کیدزن  مورب ، ایند  زا  نوچ  هک : ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  درک 
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هیلع نسح  ماما  ترـضح  دینک ، نفک  اههماج  نآ  رد  طونح و  نآ  هب  دـینک  طونح  دـیهد و  لسغ  ارم  سپ  تشهب ، قربتـسا  زا  نفک  هس  و 
دنچ تشهب و  روفاک  زا  همامـش  جنپ  هک  متفای  ترـضح  نآ  رـس  کیدزن  الط  زا  یقبط  تفر  ایند  زا  ترـضح  نآ  نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا 

هزانج دش ، ادیپ  يرتش  دـندش ، غراف  ترـضح  نآ  نفک  لسغ و  زا  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  «. 3  » دوب قبط  نآ  رد  تشهب  ردـس  زا  گرب 
دندرک رظن  نوچ  داتسیا ، فجن  يارحص  رد  رتش  هکنآ  ات  دندمآ  رتش  بقع  زا  دش ، هناور  رتش  نآ  دندرک و  راب  رتش  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ 
يدیفس ربا  دندروآ ، دورف  رتش  زا  ار  ترـضح  نآ  هزانج  نوچ  ار . ربق  نآ  تسا  هدنک  یک  دنتـسنادن  دنتفای ، ياهدنک  ربق  رتش  ياپ  کیدزن 
ترضح نآ  رب  نوچ  دندرکیم . زاورپ  ربا  نآ  نایم  رد  رایسب  دیفس  ناغرم  و  دش ، ادیپ  ترـضح  نآ  رـس   362 ص : نویعلا ، ءالج  کیدزن 

نوچ هک : دومن  ّتیصو  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب  «. 1  » دندش ادیپان  ناغرم  ربا و  نآ  دـندرک  نفد  دـندرک و  زامن 
ارم نم  يارب  دوش  رـضاح  هک  ياهماج  ره  دـیناباوخب ، حول  نآ  يور  رب  ارم  تفای ، دـیهاوخ  یحول  هناخ  تسار  هیواز  رد  مورب ، اـیند  زا  نم 
نیا میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  دوب : هتـشون  حول  نآ  رد  دـندید ، هناخ  نآ  هیواز  رد  ار  حول  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دـعب  دـینک . نفک  نآ  رد 

هک دوب  هتـشاذگ  یطونح  نآ  يور  رب  هک  دـنتفای  ینفک  هناخ  زیلهد  رد  بلاط . یبأ  نب  یلع  يارب  زا  ربمغیپ  حون  تسا  هدرک  هریخذ  ار  حول 
سپ تشگیم ، دوخ  دوب  کبـس  ترـضح  نآ  كرابم  دـسج  دـندش  لسغ  هّجوتم  نوچ  درکیم . یتداـیز  زور  ینـشور  رب  طونح  نآ  رون 

، ددرگیم دوخ  تسا  کبس  رایسب  هچ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دسج  ینیبیمن  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ادیپ ترـضح ، نآ  لسغ  رد  دننکیم  ددم  هک  دنتـسه  رگید  تعامج  ام  اب  هّللا  دـبع  ابا  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  امهیلع  نسح  ماما  ترـضح 

، دندینـشیم ار  هکئالم  لاب  يادص  هار  يانثا  رد  دنتفر ، هتفرگ  ار  بقع  ناشیا  تساخرب و  هزانج  شیپ  دـندش ، غراف  زامن  زا  نوچ  دنتـسین .
، دوب هدرک  فصو  ناشیا  يارب  ترـضح  هک  يربق  نآ  هب  دندیـسر  هکنآ  ات  دیـسریم  ناشیا  شوگ  هب  هکئالم  سیدقت  حیبست و  ياهادـص 

هیلع نیسح  ماما  نآ  زا  دعب  درک ، زامن  وا  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  لّوا  دنتشاذگ ، نیمز  رب  ار  هزانج  بقع  سپ  دمآ  نیمز  رب  هزانج  شیپ 
رب لمتشم  تایاور  نیا  نوچ  تسا ، دامتعا  ّلحم  هقباس  تایاور  نآ  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 2  » دوب هدرک  ّتیصو  ترضح  نآ  هچنانچ  مالّسلا 

هیلع قداص  ترضح  زا  ناکسم  نبا  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یسوط و  خیـش  میدومن . داریا  دوب  تازجعم  زا  یـضعب 
: دومرف ترضح  دنیوگیم ، هناّنح »  » ار نآ  نونکا  هک  تسا  عقاو  فرشا  فجن  هار  رـس  رد  هک  یترامع  ندش  مخ  ببـس  زا  دیـسرپ  مالّـسلا 

نزح فّسأت و  يارب  دش  ینحنم  درک  لیم  دندینارذگ ، وا   363 ص : نویعلا ، ءالج  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هزانج  نوچ 
دـسج زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سّدـقم  حور  نوـچ  هک  دـناهدرک  تیاور  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » ترـضح نآ  رب 

هتفر ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دش  يزور  دننام  دش  دنلب  نویش  يادص  ترـضح  هناخ  زا  دومن ، تقرافم  شرّهطم 
، دیـسر مدرم  شوگ  هب  اوه  نایم  زا  سیدـقت  حـیبست و  ياهادـص  دـیزرلب ، نیمز  دـش ، ّریغتم  نامـسآ  قافآ  دـش ، کـیرات  بش  نوچ  دوب .
: هک تفگ  هنع  هّللا  یـضر  هّیفنحلا  نب  دّمحم  دندینـشیم . ار  نایّنج  هیثرم  هحون و  هیرگ و  يادص  تسا . هکئالم  ياهادص  هک  دنتـسنادیم 

ترضح تخیریم و  بآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دندش ، لسغ  لوغـشم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مناردارب  نوچ 
دـسج دنتـسشیم  هک  ار  فرط  ره  دـنادرگب ، ار  ترـضح  نآ  دـسج  هک  یـسک  هب  دنتـشادن  جایتحا  دادیم ، لسغ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 

، دندش غراف  لسغ  زا  نوچ  دندینشیم . شکرابم  دسج  زا  ربنع  کشم و  زا  رتشوخ  یئوب  دشیم ، رهاظ  رگید  فرط  دیدرگیم و  شرّهطم 
ار طونح  نوچ  دروآ ، ار  طونح  دومن  تردابم  بنیز  سپ  ار ، مّدج  طونح  روایب  رهاوخ  يا  هک : دز  ادص  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
ار توبات  شیپ  دنتشاذگ  توبات  رب  نوچ  دندرک ، نفک  هماج  جنپ  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  دش . وبـشوخ  نآ  يوب  زا  هفوک  عیمج  دندوشگ 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : هّیفنحلا  نب  دّمحم  دنتشادرب . مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ار  نآ  بقع  و  دنتـشادرب ، لیئاکیم  لیئربج و 
دزن دندرکیم  عوشخ  دندشیم و  مخ  اهنآ  تشذگیم ، هک  یتخرد  ترامع و  راوید و  ره  رب  ار  ترـضح  نآ  هزانج  هک  مدـیدیم  نم  هک 
هیلع نیـسح  ماما  دـینادرگرب ، ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـنیآ ، نوریب  هزانج  اب  هک  دنتـساوخ  مدرم  زا  یـضعب  ترـضح . نآ  هزاـنج 

و یتسکـش ، ار  ام  تشپ  راوگرزب  ردپ  يا  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  میظعلا ، ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  تفگیم : تسیرگیم  مالّـسلا 
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هب داتسیا  شیپ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نیمز ، رب  دمآ  دورف  دیسر  ربق  کیدزن  هب  هزانج  نوچ  ار . وت  تبیصم  مینکیم  تیاکـش  ادخ  يوسب 
رود ار  كاخ  دنتشادرب  ار  هزانج  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  تفگ . ریبکت  تفه  درک ، زامن  ترـضح  نآ  رب  تعامج   364 ص : نویعلا ، ءالج 

هک تسا  يزیچ  نآ  نیا  دوب : هتـشون  هتخت  نآ  رب  دندوب ، هدرک  شرف  ربق  ریز  رد  هتخت  دش ، رهاظ  یئاّیهم  دـحل  هتخاس و  ربق  هاگان  دـندرک ،
دندینـش یفتاـه  يادـص  دـنرب ، ربق  هب  ار  ترـضح  هک  دنتـساوخ  نوچ  رّهطم . رهاـط و  هتـسیاش  هدـنب  يارب  ربـمغیپ  حون  تسا  هدرک  هریخذ 

زا راونالا  قراشم  باتک  رد  «. 1  » تسا هدیدرگ  قاتـشم  دوخ  بیبح  يوسب  بیبح  هک  رّهطم  رهاط و  تبرت  يوسب  ار  وا  دیرب  ورف  تفگیم :
ربـق هب  ارم  نوـچ  هک : تفگ  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  اـب  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نـسح  ماـما 

رد ار  ترـضح  نآ  نوچ  دینک . رظن  نم  ربق  رد  نآ  زا  دـعب  دـیروآ ، اجب  زامن  تعکر  ود  دـیزیرب  نم  رب  ار  كاخ  هکنآ  زا  شیپ  دـیراذگ ،
هدرپ نآ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا ، هدیشک  ربق  يور  رب  سدنـس  زا  ياهدرپ  هک  دندید  دندش ، غراف  زامن  زا  دنتـشاذگ و  سّدقم  حیرض 

ترضح مدآ و  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دید  درک  رظن  ربق  رد  درک و  رود  ترضح  نآ  رـس  يالاب  زا  ار 
درک رود  ترضح  نآ  ياپ  شیپ  زا  ار  هدرپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  دنیوگیم ، نخس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  میهاربا 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوـچ  هک : تفگ  لّوا  يوار  «. 2  » دـننکیم هحون  ترـضح  نآ  رب  هیـسآ  مدآ و  اّوح و  ارهز و  همطاف  هک  دـید 

تخیر و دوخ  رس  رب  تفرگرب  كاخ  زا  یتشم  داتسیا ، ترضح  نآ  سّدقم  ربق  دزن  هب  يدبع  ناحوص  نب  هعصعص  دندرک ، نفد  ار  مالّسلا 
و دوب ، هزیکاپ  وت  دـلوم  هک  قیقحت  هب  نسحلا ، وبأ  يا  ادـخ  ياهتمارک  ار  وت  داب  اراوگ  نینمؤملا ، ریما  ای  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ :

سپ یتفر ، دوخ  راـگدرورپ  دزن  هب  يدرک ، دـنمدوس  تراـجت  يدیـسر و  یتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  دوب ، میظع  وت  داـهج  و  دوب ، يوق  وت  ربص 
ادخ سپ  يدش ، نکاس  هدیزگرب  ربمغیپ  راوج  رد  دندش ، عمج  وت  رود  رب  ادخ  هکئالم  داتـسرف ، وت  لابقتـسا  هب  ار  دوخ  تراشب  یلاعت  قح 
بآ یفوأ  سأک  زا  ار  وت  و  دینادرگ ، قحلم  یفطـصم  دّمحم  تردارب  هجرد  هب  ار  وت  داد و  اج  دوخ  تمحر  راوج  رد  تشاد  یمارگ  ار  وت 

تریس هب  میئامن   365 ص : نویعلا ، ءالج  لمع  مینکب و  وت  يوریپ  هک  دهد  قیفوت  ام و  رب  دراذگ  ّتنم  هک  منکیم  لاؤس  ادـخ  زا  سپ  داد .
ياهجرد هب  يدیسر  هک  قیقحت  هب  میوش ، روشحم  وت  ناتسود  هرمز  رد  میشاب و  نمـشد  وت  نانمـشد  اب  میـشاب و  تسود  وت  ناتـسود  اب  وت ،
تردارب يور  شیپ  رد  ادـخ  هار  رد  يدرک  داهج  و  دوب ، هتفاین  يرگید  هک  یتفای  دـنچ  یتلزنم  و  دوب ، هدیـسرن  وت  زا  ریغ  يدـحا  هک  دـنچ 

یتشاد و اپرب  ار  اهتّنس  هکنآ  ات  دوب ، ندومن  مایق  قح  هچنانچ  ادخ  نید  هب  يدومن  مایق  و  دوب ، ندرک  داهج  طرـش  هچنانچ  یفطـصم  دّمحم 
دـش مکحم  وت  هب  مالـس ، تاولـص و  نیرتهب  ام  زا  داب  وت  رب  سپ  نامیا . دـش  مظتنم  مالـسا و  دـش  میقتـسم  وت  هب  يدرک ، فرطرب  ار  اههنتف 

زا شیپ  دوب ، هدش  عمج  وت  يارب  زا  هچنآ  لاصخ  بقانم و  زا  دشن  عمج  سکچیه  يارب  نامیا ، هار  ياههناشن  دـش  حـضاو  نانمؤم و  تشپ 
وا يادـف  ار  دوخ  ناـج  يدومن ، تعراـسم  وا  يراـی  هب  يدرک ، راـیتخا  زیچ  همه  رب  ار  وا  تعباـتم  يدومن ، دوخ  ربمغیپ  تباـجا  سک  همه 
ره دینادرگ  لیلذ  وت  هب  ار ، دینع  راّبج  ره  یلاعت  قح  تسکـش  مه  رد  وت  هب  يدرب ، راک  هب  وا  ترـصن  رد  هتـسویپ  رادـبآ  راقفلا  وذ  يدرک ،
داب اراوگ  سپ  ار . نایغط  تلالض و  لها  درک  كاله  وت  هب  ار ، ناودع  رفک و  كرش و  ياههعلق  تسکش  مه  رد  وت  هب  ار ، ریّرـش  رادرکدب 
ملع دوب و  رتمیدق  سک  همه  زا  وت  مالسا  يدوب ، رتکیدزن  تلاسر  ترـضح  هب  سک  همه  زا  اهتلیـضف ، اهتبقنم و  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  ار  وت 
سپ دوب ، رتـشیب  همه  زا  ریخ  رد  وت  ياـههرهب  دوب ، رتیخـس  همه  زا  وت  لد  دوب ، رتلماـک  همه  زا  وت  نیقی  دوب و  رتناوارف  همه  زا  وـت  مهف  و 

، دوب هتـسب  ام  يور  رب  ار  ّرـش  ياهرد  دوب ، ریخ  دیلک  وت  یناگدنز  هک  یتسرد  هب  دنادرگن ، هارمگ  وت  زا  دعب  مورحم و  وت  رجا  زا  ار  ام  ادخ 
زا ادخ  ياهتمعن  هنیآره  دندرکیم  لوبق  ار  وت  نخس  مدرم  رگا  تسب ، ام  يور  رب  ار  ریخ  ياهرد  تسا و  ّرش  ره  دیلک  ام  يارب  زا  وت  تافو 

سپ دروآ ، هیرگ  هب  ار  نارگید  تسیرگ و  رایـسب  دوخ  سپ  ترخآ . رب  ار  ایند  دندرک  رایتخا  نکیل  و  دـندروخیم ، رـس  يالاب  زا  اپ و  ریز 
نآ نادـنزرف  ریاس  هّللا و  دـبع  نوع و  ییحی و  ساّبع و  رفعج و  دّـمحم و  مالّـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  يوسب  دـندرک  ور 
هب دندروآ  نوریب  ترضح  هناخ  زا  یتوبات  یتحلصم  يارب  دش  علاط  حبص  نوچ  دنتشگرب . هفوک  يوسب  دنتفگ ، تیزعت  ار  ناشیا  ترـضح ،

هنیدـم بناج  هب  دنتـسب  يرتش  رب  ار  توبات  نآ  درک و  زامن  توباـت   366 ص : نویعلا ، ءـالج  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هفوک ، نوریب 
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زا کلملا  دبع  نبا  ماشه  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق  هیوباب و  نبا  «. 1  » دندرک هناور 
یمدرم دش ، هتشک  بش  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هک  یبش  هد  ربخ  ارم  هک : درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 

عولط ات  بش  نآ  رد  هک : دومرف  ترـضح  نآ  تسا ؟ هدـش  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  دنتـسناد  تمالع  هچ  هب  دـندوب  هفوک  رهـش  ریغ  رد  هک 
نوراه هک  یبش  رد  دش  رهاظ  تمالع  نیمه  دیـشوجیم ، هزات  نوخ  گنـس  نآ  ریز  زا  دنتـشادیمرب ، یگنـس  هک  نیمز  ياج  ره  رد  حبص 

ماما هک  یبش  رد  و  تفر ، نامسآ  هب  یسیع  هک  یبش  رد  و  دش ، دیهش  نون  نب  عشوی  هک  یبش  رد  و  تفای ، تافو  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ردارب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » دوب هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

نوچ دننکیم ، هیرگ  هام  لهچ  دریمب  یملاع  نوچ  دننکیم ، هیرگ  وا  رب  حابـص  لهچ  نیمز  نامـسآ و  دریمب ، نمؤم  نوچ  هک : دومرف  مّلس 
. تسیرگ دهاوخ  لاس  لهچ  وت  رب  نیمز  نامـسآ و  يوش ، دیهـش  وت  نوچ  یلع  ای  هک : دومرف  سپ  دننکیم ، هیرگ  لاس  لهچ  دریمب  یماما 
زا هک  ار  گنس  ره  دیراب ، نوخ  نامسآ  زور  هس  ات  دش ، دیهش  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  تفگ : ساّبع  نبا  سپ 

لاؤس يرهز  زا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  بتک  زا  «. 3  » دیشوجیم هزات  نوخ  شریز  زا  دنتـشادیمرب  نیمز 
هک ياهزیر  گنـس  ره  سدـقملا  تیب  رد  هک : تفگ  يرهز  یلع ؟ دـش  هتـشک  هک  يزور  رد  دـش  رهاـظ  تمـالع  هـچ  نـیمز  رد  هـک : درک 

یْقُلی ْنَمَف  َأ  داد : زاوآ  ترضح  نآ  هناخ  رد  یفتاه  دندینش  تفر  ایند  زا  ترضح  نآ  نوچ  دیشوجیم ، هزات  نوخ  شریز  زا  دنتـشادیمرب 
نیّیبلاطلا رابخا  زا  «. 5  » درم امـش  ردـپ  درم و  ادـخ  لوسر  هک : داد  زاوآ  رگید  یفتاه  سپ  « 4  » ِۀَـمایِْقلا َمْوَی  ًانِمآ  ِیتْأَـی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا  ِیف 

هـضرع ناشیا  رب  ار  رفک  دندرب ، دوخ  هاشداپ  دزن  هب  ار  ناشیا  دندرک ، ریـسا  ار  ناناملـسم  زا  یتعامج  گنرف  رکـشل  هک  تسا  هدرک  تیاور 
ات دـنتخادنا  نآ  نایم  رد  ار  ناشیا  دـندروآ و  شوج  هب  ار  یتیز  نغور  درک  رما  سپ   367 ص : نویعلا ، ءالج  دندرک ، ابا  ناشیا  دـندرک و 

نابایب نایم  رد  هاگان  تشگیمرب  هک  هار  ياـنثا  رد  دـناسرب ، ناناملـسم  هب  ار  ناـشیا  ربخ  هک  درک  اـهر  ار  ناـشیا  زا  یکی  دـندش ، كـاله 
تیز رد  نم  روضح  رد  ار  امش  تفگ : دندوب ، هتخادنا  تیز  رد  ار  ناشیا  هک  دید  ار  دوخ  ناقیفر  درک  رظن  نوچ  دینش ، نابـسا  ّمس  يادص 

میدینش ار  يدانم  يادص  هاگان  میدوب ، یهلا  میعن  رد  ام  دنتفگ : منکیم ، هدهاشم  لاح  نیا  رب  ار  امش  نونکا  دیدش ، لحمـضم  ات  دنتخادنا 
رب دیوش  رضاح  همه  تسا  هدش  دیهش  بلاط  یبأ  نب  یلع  ادهش  دّیس  بش  نیا  رد  ایرد  ارحص و  نادیهـش  يا  هک : درک  ادن  نامـسآ  زا  هک 
هک تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  میهاربا  نـب  تارف  «. 1  » میوریم دوخ  ياهربق  هب  میدرگیمرب و  وا  زامن  زا  لاحلا  اـم  دـینک ، زاـمن  وا 

: تفگ دوب  هتشاذگ  دوخ  يوناز  رب  ار  دوخ  رس  هتسشن  دوخ  ياّلصم  رب  دندز ، تبرض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  تفگ :
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دوش ، رفاک  دهاوخ  هک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخ  هک  ره  دیونـشب ، میوگیم  ینخـس  نم  ساّنلا  اهّیا 
، دشابن اهنآ  رد  يریخ  هک  دوش  رهاظ  نم  تّما  نایم  رد  دـنچ  یتلـصخ  دور ، نوریب  ایند  زا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نوچ  دومرفیم : مّلـس  هلآ و 
هک دزیخرب  مدرم  نایم  زا  ایح  دوش ، رایـسب  تنایخ  دوش و  مک  مدرم  نایم  رد  تناما  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  تسا  مادک  اهتلـصخ  نآ  متفگ :
هب دوش ، گنت  مدرم  همه  رب  راـک  هک  دوش  ثداـح  مدرم  ناـیم  رد  یتبکن  نآ  زا  دـعب  دـننکن ، اورپ  دـننک و  اـنز  رگیدـکی  روضح  رد  مدرم 

هلزنم هب  یلع  تسا ، نم  تشوگ  يور  رب  تسا  یتـسوپ  هلزنم  هب  یلع  تسین ، یلاـخ  نم  زا  نیمز  تسا  مدرم  ناـیم  رد  یلع  اـت  هک  یتـسرد 
ياههدعو هب  تسا  هدننکافو  نم ، موق  نایم  رد  تسا  نم  نیشناج  نم و  لها  رد  تسا  نم  ّیصو  ردارب و  یلع  تسا ، نم  ناوختسا  قورع و 

دزن دوب  رـضاح  اهیحو  لوزن  تقو  رد  درک ، گنج  نارفاک  اب  نم  يارب  اهتّدـش ، رد  درک  نم  يراـی  یلع  تسا ، نم  ضرق  هدـننک  ادا  نم ،
ناکاپ و زا  یلع  هک  ارم  لـیئربج  تفرگ  هاوگ  درک ، هحفاـصم  اراکـشآ  وا  اـب  لـیئربج  رّرکم  دومن ، لواـنت  ار  تشهب  ياـهماعط  نم  اـب  نم ،

یلع نوچ  تسین ، هبتشم  يرما  امش  رب  تسامش  نایم  رد  یلع  ات  مدرم  هورگ  يا  ار  امـش  مریگیم  هاوگ  نم  تسا ، ناراکوکین  ناموصعم و 
«2 « » 1  » ٍۀَـنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَـنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  دوشیم  رهاظ  هیآ  نیا  قادـصم  دورب  امـش  نایم   368 ص : نویعلا ، ءالج  زا 
زا نویش  يادص  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهش  زور  رد  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  ینیلک و 

، دومن تقرافم  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  يزور  دننام  دش ، ضراع  میظع  تشهد  ار  مدرم  دش ، دنلب  مدرم 
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زورما تفگ : نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگیم : تسیرگیم و  دمآ  دـنت  يریپ  درم  تروص  هب  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  لاح  نآ  رد 
دنک تمحر  ادخ  تفگ : دوب  هناخ  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  ياهناخ  رد  رب  داتـسیا  سپ  ربمغیپ ، تفالخ  دـش  عطقنم 

دوب و رتشیب  همه  زا  ادـخ  زا  وت  سرت  دوب و  رتصلاخ  همه  زا  وت  نامیا  دوب و  رتشیپ  همه  زا  وت  مالـسا  هک  يدوب  وت  نسحلا ، وبا  يا  ار  اـمش 
، دوب رتشیب  ترضح  نآ  باحصا  رب  وت  تناما  يدرک ، رتشیب  همه  زا  تلاسر  ترضح  تظفاحم  دوب ، رتمیظع  همه  زا  ادخ  هار  رد  وت  تّقشم 
هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  اب  وت  تبارق  رتدـنلب و  همه  زا  وت  هجرد  دوب ، رتیمارگ  همه  زا  وت  قباوس  دوب ، رتلـضاف  همه  زا  وت  بقانم 

نآ دزن  وت  تلزنم  و  رادرک ، راـتفگ و  راوـطا و  هقیرط و  تریـس و  رد  ترـضح  نآ  هب  يدوـب  مدرم  نیرتهیبـش  رتـشیب و  همه  زا  مّلـس  هلآ و 
، ناناملسم زا  ادخ و  لوسر  زا  مالسا و  زا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  سپ  وا ، دزن  يدوب  مدرم  نیرتیمارگ  دوب ، رتفیرـش  همه  زا  ترـضح 

یماگنه رد  يدومن  قح  هب  مایق  دندیـسرت ، ناشیا  هک  یتقو  رد  یتفر  داهج  هب  هنادرم  دندش ، فیعـض  وا  باحـصا  هک  یتقو  رد  يدوب  يوق 
یهار هب  وا  باحـصا  زا  کـی  ره  هک  یتقو  یتفرن  رد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هقیرط  زا  دـندیزرو ، یتسـس  ناـشیا  هک 

هنیک ناربدـسح و  نتـساوخن  نارفاک و  مشخ  ناـقفانم و  فنا  مغر  هب  يدومنن  ّللذـت  و  هعزاـنمیب ، يدوب  ترـضح  نآ  قح  هفیلخ  دـنتفر ،
زجاع نارگید  هک  یتقو  رد  يدرک  نایب  ار  قح  و  دندیـسرت ، نارگید  هک  یتقو  رد  ترـضح  نآ  زا  دـعب  يدومن  قح  هب  ماـیق  سپ  ناـقفانم ،

، دـنتفاییم تیادـه  دـندومنیم  وت  تعباتم  رگا  و  دنداتـسیا ، ینادان  هب  نارگید  هک  یماگنه  رد  یتفر  هار  نید  هار  رد  ادـخ  رون  هب  دـندش ،
، نویعلا ءالج  زا  وت  نخـس  دوب ، رتمک  همه  زا  وت  مالک  يدوب ، رتدنلب  همه  زا  تاریخ  رد  نتفرگ  یـشیپ  رد  دوب و  رتسپ  همه  زا  وت  يادـص 
زا وت  لمع  دوب ، رتتخس  همه  زا  وت  نیقی  دوب ، رتعاجش  رگید  ياهلد  زا  وت  لد  دوب ، رتگرزب  همه  زا  وت  يأر  دوب ، رتتسار  همه   369 ص :

نابرهم ردپ  نانمؤم  يارب  زا  يدوب ، یهاشداپ  نید  يارب  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يدوب ، رتاناد  سک  همه  زا  روما  همه  هب  دوب ، رتوکین  همه 
ره يدرک  ظفح  دنتشادن ، نآ  نتشادرب  بات  هک  ار  نارگ  ياهراب  ناشیا  ياهـشود  زا  یتشادرب  سپ  دندیدرگ . وت  لایع  هک  یتقو  رد  يدوب 
هک یتقو  رد  يدرک  ربص  دندش ، تسپ  ناشیا  هک  یتقو  رد  يدش  دنلب  دنتشاذگ ، لمهم  ار  هچ  ره  يدرک  تیاعر  دنتـشاذگ و  عیاض  ار  هچ 

نارفاک رب  يدوب  دنتـشادن ، ناـمگ  ار  هچنآ  دـنتفای  وت  تکرب  زا  دـندیزرو ، نآ  زا  فّلخت  ناـشیا  ار  هچ  ره  یتفاـیرد  دـندرک ، عزج  ناـشیا 
زا دیـسر  وت  هب  هک  اـهرازآ  اـب  ّتنج  ضاـیر  هب  يدرک  زاورپ  سپ  تمعن ، یناوارف  تمحر و  ناراـب  يدوـب  ناـنمؤم  يارب  هدـنزیر ، یباذـع 
ادخ نید  رد  وت  يدنت  يدرب ، وت  ار  ناشیا  لیاضف  يدرک ، طبـض  وت  ار  ناشیا  قباوس  تّما . نیا  ياهتکرب  اهاطع و  هب  يدش  زیاف  و  ناقفانم ،

، يدرکن تنایخ  زگره  تفاین ، هار  وت  سفن  رد  نبج  دشن و  فیعـض  وت  یئانیب  درکن ، لیم  لطاب  يوسب  زگره  وت  لد  دشن و  لدب  يدنک  هب 
ترضح هچنانچ  يدوب  اج . زا  دنکیمنرب  ار  نآ  زیچ  چیه  دروآیمن ، تکرح  هب  ار  نآ  دنت  ياهداب  هک  هوک  دننام  نیقی  نامیا و  تّدش  رد 

سفن رد  يدوب  عضاوتم  ادخ ، رما  رد  يدوب  يوق  دوخ و  ندب  رد  يدوب  فیعض  هک : تفگ  وت  ّقح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
فیعـض و وت  دزن  زیزع  ياناوت  تشادن ، يرادبناج  دیما  وت  زا  یـسک  دوبن ، یبیع  هار  وت  رد  ار  یـسک  یلاعت ، يادخ  دزن  يدوب  میظع  دوخ ،

راتفگ دوب ، یتسود  ارادم و  قح و  وت  راک  دندوب ، يواسم  وت  دزن  کیدزن  رود و  قح  قاقحا  رد  یتفرگیم ، وا  زا  ار  قح  هکنآ  ات  دوب  لیلذ 
رهاظ ار  قح  هار  هک  يدـش  هدـنک  ایند  زا  یتقو  سپ  دوب ، مزع  ملع و  وت  يأر  یـشیدنارود و  و  دوب ، يراـبدرب  وت  رما  دوب ، متح  مکح و  وت 
نامیا دوب ، هدش  لدتعم  وت  هب  نید  روما  يدوب و  هدناشنورف  ار  هنتف  ياهشتآ  يدوب ، هدرک  ناسآ  مدرم  رب  ار  راوشد  ياهراک  يدوب و  هدرک 

دوخ زا  دـعب  هک  ار  اهنآ  یتخادـنا  بعت  هب  زارد ، رود و  یـشیپ  یتفر  شیپ  سپ  دـندوب ، هدـیدرگ  تباث  وت  هب  نانمؤم  دوب ، هتفای  تّوق  وت  هب 
تبیصم  370 ص : نویعلا ، ءالج  دش  میظع  ار ، نآ  دنک  كرادت  هیرگ  هک  تسا  رتگرزب  نآ  زا  وت  تبیـصم  سپ  دیدش ، یبعت  هب  یتشاذـگ 

زا میدرک  میلـست  وا و  ياضق  هب  ادخ  زا  میدش  یـضار  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  میوگیم : سپ  ار ، مدرم  تسکـش  مه  رد  نامـسآ ، رد  وت 
يارب يدوب ، یهانپ  یفهک و  نانمؤم  يارب  دیسر ، دهاوخن  وت  تبیصم  لثم  یتبیصم  وت  زا  دعب  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  ار . وا  رما  ادخ  يارب 

وت زا  دـعب  و  دـنادرگن ، مورحم  وت  تبیـصم  رجا  زا  ار  اـم  دـنادرگ و  قحلم  دوخ  ربـمغیپ  هب  ار  وت  ادـخ  سپ  يدوب ، مشخ  تظلغ و  نارفاـک 
. دنتـسیرگیم وا  هیرگ  هب  ادخ  لوسر  باحـصا  تسیرگیم و  وا  ار و  وا  نخـس  دنداد  شوگ  دـندش ، تکاس  مدرم  سپ  دـنادرگن ، هارمگ 
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زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  ثیداـحا  رد  «. 1  » دنتفاین دندرک  بلط  ار  وا  دنچ  ره  دـش ، مامت  وا  نخـس  نوچ 
هدرک تقرافم  امـش  نایم  زا  دومرف : دومن و  ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  ياهبطخ  دـمآرب و  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفر  اـیند 

نیا رد  دش ، لزان  نآرق  بش  نیا  رد  ساّنلا  اهّیا  دومرف : رگید  تیاور  هب  «. 2  » ناینیشیپ تالامک  رد  وا  رب  دناهتفرگن  تقبس  هک  يدرم  تسا 
هک دنگوس  ادخ  هب  دش ، دیهش  نینمؤملا  ریما  مردپ  بش  نیا  رد  دش ، دیهـش  نون  نب  عشوی  بش  نیا  رد  تفر ، الاب  نامـسآ  هب  یـسیع  بش 

ترـضح هک  یتسرد  هب  دوب ، دـنهاوخ  وا  زا  دـعب  دـناهدوب و  وا  زا  شیپ  هک  ءایـصوا  زا  يدـحا  تشهب  يوسب  وا  رب  تفرگ  دـهاوخن  تقبس 
وا تسار  بناـج  زا  لـیئربج  دادیم ، وا  تسد  هب  ار  دوـخ  ملع  داتـسرفیم ، یگنج  هب  ار  وا  نوـچ  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  تلاـسر 

تسا هتـشاذگن  ثاریم  هب  هرقن  الط و  درکیم ، يراج  وا  تسد  رب  ار  حتف  یلاعت  قح  ات  تشگیمنرب  وا ، پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تفریم و 
ّما يارب  زا  رگید : تیاور  هـب  «. 3  » درخب دوخ  لـها  يارب  زا  يزینک  تساوخیم  دوب ، هدـمآ  هداـیز  وا  ياـهاطع  زا  هک  مهرد  دـصتفه  رگم 
نآ رب  هیرگ  سپ  ار ، دوخ  ربص  دزم  دنبلطیم  ادخ  زا  دـناهیزعت ، بحاص  برغم  قرـشم و  لها  وا  تبیـصم  رد  هک  یتسرد  هب  درخب ، موثلک 
منم دسانشن  هک  ره  و  دسانش ، دسانش  ارم  هک  ره  دومرف : سپ  دندروآرب . شورخ  دجسم  لها  تفگ ، نخـس  تسناوتن  دش ، بلاغ  ترـضح 

يوسب یعاد  رـسپ  منم  ریذن ،  371 ص : نویعلا ، ءالج  رسپ  منم  ریشب ، رـسپ  منم  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  رـسپ  نسح 
سجر یلاعت  قح  هک  یتیب  لها  زا  منم  داتسرف ، نایملاع  تمحر  يارب  ار  وا  یلاعت  قح  هک  یسک  نآ  رـسپ  منم  رینم ، جارـس  رـسپ  منم  ادخ ،

زا منم  دـشیم ، لزان  ناشیا  رب  لیئربج  هک  یتیب  لها  زا  منم  یندرکكاپ ، ار  ناشیا  تسا  هدرک  كاپ  ناـهانگ  زا  هدرک و  عفد  ناـشیا  زا  ار 
یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هدومرف  هچنانچ  تسا  هدـینادرگ  بجاو  ار  ناشیا  تیالو  تّدوم و  یلاعت  قح  هک  یتیب  لها 

دعب هک  ادخ  لوسر  مّدج  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف  سپ  «. 2  » تسا تیب  لها  ام  تّدوم  هنسح  نیا  « 1  » ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو 
ربنم زا  ترـضح  نآ  سپ  رهز ، هب  ای  ریـشمش  هب  دش  دنهاوخ  دیهـش  همه  هک  دوب  دنهاوخ  وا  ناگدـیزگرب  تیب و  لها  زا  ماما  هدزاود  وا  زا 

372 ص : نویعلا ، ءالج  دندرکن . دوخ  تعیب  هب  افو  دندومن و  تعیب  وا  اب  مدرم  دمآ ، دورف 

تسا نیعل  مجلم  نبا  ترضح  نآ  لتاق  لاوحا  نایب  رد  مجنپ  لصف 

انّزلا دلو  قرزا  حلاص  هقان  هدننک  یپ  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
لتاق و  مینادیمن ؛ ار  وا  بسن  میـسانشیمن و  ار  وا  ردـپ  اـم  دـنتفگیم : دارم  هلیبق  دوب ، اـنّزلا  دـلو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لـتاق  و  دوب ؛

هب دانسالا  برق  رد  «. 1  » انز دالوا  رگم  ار  ناربمغیپ  دالوا  ناربمغیپ و  دنشکیمن  هک  یتسرد  هب  دوب ، انّزلا  دلو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
نوعلم نآ  دـندروآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دزن  هب  ار  مجلم  نبا  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربـتعم  دـنس 

دزن هب  موریم  ینک  وفع  رگا  شکب و  ارم  یهاوخ  رگا  مدرک ، دوخ  دـهع  هب  اـفو  مشکب ، ار  وت  ردـپ  هک  مدوـب  هدرک  دـهع  ادـخ  اـب  تفگ :
، متـسرفیم مّنهج  هب  دوز  ار  وت  دومرف : ترـضح  میآیم ، وت  دزن  هب  زاب  مهدیم و  تحار  وا  ّرـش  زا  ار  وت  مناسریم و  لـتق  هب  ار  وا  هیواـعم 

نب هّللا  دـبع  هک : تسا  هدرک  تیاور  يرغلا  ۀـحرف  باتک  رد  «. 2  » دز ار  نوعلم  نآ  ندرگ  دوـخ  كراـبم  تسد  هب  دـیبلط  شیپ  ار  وا  سپ 
خرس شتآ  رد  یخیس  تفای  تصخر  نوچ  دراذگ ، وا  هب  ار  نیعل  نآ  صاصق  هک  دومن  سامتلا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  رفعج 
هدید رد  همرـس  مرگ  لیم  زا  ردارب  رـسپ  يا  قلع ، نم  ناسنالا  قلخ  هّللا  كرابت  تفگ : نوعلم  نآ  دیـشک ، نوعلم  نآ  ياهمـشچ  رد  درک و 
يدرم دمآ ، عزج  هب  دنربب ، ار  شنابز  هک  درک  مکح  نوچ  تفگن . نخس  وا  دندیرب ، ار  شیاهاپ  اهتسد و  دومرف  مکح  سپ  یـشکیم ، نم 

، يدرکن عزج  دندیربب  ار  تیاهاپ  اهتسد و  دندیشک و  تاهدید  رد  شتآ  ادخ  نمشد  يا  تفگ : وا  هب  نارضاح   373 ص : نویعلا ، ءالج  زا 
ینامز كدـنا  هکنآ  زا  مراد  تهارک  نکیل  منکیمن و  نابز  ندـیرب  يارب  عزج  نم  نالهاج  يا  تفگ : وا  ینکیم !؟ عزج  نابز  ندـیرب  زا 
ّحصا لّوا  تیاور  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 1  » دنتخوس شتآ  هب  ار  وا  درک  مکح  دـندرک ، عطق  ار  شنابز  نوچ  منکن . ادـخ  دای  منامب و  ایند  رد 

: تفگ دـندروآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  هب  ار  نوـعلم  نآ  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تـیاور  يرغلا  ۀـحرف  رد  ًاـضیا  تـسا . يوـقا  و 
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نوعلم نآ  دنکب ، نادـند  هب  ارم  شوگ  توادـع  تّدـش  زا  دـهاوخیم  دومرف : دومن ، ابا  ترـضح  میوگب ، وت  شوگ  رد  ینخـس  مهاوخیم 
هک دناهدرک  تیاور  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 2  » مدنکیمرب خـیب  زا  ار  شـشوگ  دادیم  تصخر  ارم  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :

ار مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  موثلک  ّما  دش ، علاط  حبـص  دندرک و  نفد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  بش  نآ  رد  نوچ 
عمج ار  دوخ  باحـصا  ناشیوخ و  دمآ  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  يراذگن ، هدنز  تعاس  کی  ارم  ردپ  هدنـشک  مهاوخیم  هک : داد  دنگوس 

ار وا  نآ  زا  دعب  میربب و  ار  وا  نابز  اهاپ و  اهتسد و  دیابیم  تفگ : رفعج  نب  هّللا  دبع  دومن ، تروشم  نوعلم  نآ  نتشک  رد  ناشیا  اب  درک و 
هدـنز ار  وا  تفگ : يرگید  تخوس ، دـیابیم  شتآ  هب  رخآ  درک و  دـیابیم  ناراب  ریت  لّوا  ار  وا  تفگ : هّیفنح  نب  دّـمحم  میناـسر ، لـتق  هب 
تبرض کی  وا ، ّقح  رد  میامنیم  دوخ  ردپ  رما  لاثتما  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دریمب ، راد  رب  ات  دیـشک  دیابیم  رادرب 
دومرف دندرک و  رضاح  هتسب  تسد  ار  وا  دومرف  مکح  سپ  منازوسیم ، شتآ  هب  ار  شدیلپ  دسج  نآ  زا  دعب  دریمب ، ات  منزیم  وا  رب  ریشمش 

هب «. 3  » داتسرف مّنهج  هب  ار  وا  تبرض  کی  هب  و  يدرک ، نید  رد  میظع  داسف  ار و  ناناملسم  ماما  نانمؤم و  ریما  یتشک  ادخ  نمـشد  يا  هک :
وا ات  شخب  نم  هب  ار  وا  دسج  هک  دومن  سامتلا  ترـضح  زا  هّیعخن  دوسا  رتخد  مثیه  ّما  و  دـندز ، ندرگ  ار  وا  هک  درک  مکح  رگید : تیاور 
نآ نز  کین  نآ  دومن ، لوبق  ار  وا  ساـمتلا  ترـضح  نآ  مناـشن ،  374 ص : نویعلا ، ءـالج  ورف  ار  دوـخ  لد  شتآ  منازوـسب و  شتآ  هب  ار 
نآ دزن  هب  ار  وا  دز ، تبرـض  ار  ترـضح  نوـعلم  نآ  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تـیاور  هّـمغلا  فـشک  رد  «. 1  » تخوـسب شتآ  هب  ار  تخبدـب 

ریـشمش هک : تفگ  نوعلم  نآ  يدرک ؟ نید  رد  ياهنتف  نینچ  هک  دـش  ثعاـب  هچ  ار  وت  هک : تفگ  نوعلم  نآ  هب  دـندرک ، رـضاح  ترـضح 
نوعلم نآ  باوج  رد  ترضح  مشکب ، نآ  هب  ار  قلخ  نیرتدب  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  مداد ، بآ  رهز  هب  مدرک و  دنت  حابـص  لهچ  ار  دوخ 

هیلع نسح  ماما  ترـضح  هب  سپ  دش ، یهاوخ  هتـشک  ریـشمش  نیمه  هب  یقلخ  نیرتدب  هک  وت  تسا و  هدش  باجتـسم  وت  ياعد  هک : دومرف 
یسیع نب  یلع  بوشآ و  رهش  نبا  يدنوار و  بطق  «. 2  » نک صاصق  وا  ریشمش  هب  ار  نوعلم  نآ  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  هک : دومرف  مالّسلا 

، دندوب هدش  عمج  میهاربا  ماقم  رود  رب  هک  مدید  ار  مدرم  مدوب ، مارحلا  دجـسم  رد  نم  يزور  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  افو  نبا  زا  یلبرا 
هّبج میظع ، هّثج  اب  مدـید  يریپ  درم  مدـمآ ، کـیدزن  هب  نوچ  تسا . هدـش  ناملـسم  یبهار  هک : دـنتفگ  مدیـسرپ ، ناـشیا  عاـمتجا  ببـس  زا 
ایرد رانک  رد  نم  تفگیم : هک  مدینـش  هتـسشن . مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  ربارب  رد  تشاد و  رـس  رب  هنیمـشپ  هـالک  دوب ، هدیـشوپ  هنیمـشپ 

یگنـس رب  دـمآ ، ریز  هب  اوه  زا  سکرک  دـننام  یغرم  هک  مدـید  هاـگان  مدرکیم  رظن  اـیرد  هب  دوـخ  هعموـص  زا  يزور  متـشاد ، ياهعموـص 
یتعاس زا  دـعب  و  دـش ، ادـیپان  درک  زاورپ  هاگنآ  داتفا ، وا  يولگ  زا  یناـسنا  عبر  سپ  درک ، یق  دوب و  هدـش  دـنلب  اـیرد  ناـیم  زا  هک  تسـشن 

تلاح نآ  زا  نم  داتـسیا ، دش  يدرم  تسویپ  رگیدکی  هب  وا  ياههدرکیق  درک ، نینچ  هبترم  راهچ  نوچ  درک ، یق  یناسنا  عبر  زاب  تشگرب 
تـشادرب رگید  عبر  زاب  تشگرب  سپ  درک ، زاورپ  درب  ورف  هدرک  ادج  ار  وا  عبر  تشگرب  زاب  غرم  نآ  یتعاس  زا  دـعب  مدرک ، رایـسب  بّجعت 

زا ارچ  هک  مدش  نامیشپ  دش ، هدایز  نم  بّجعت  سپ  درک . زاورپ  درب و  ورف  ار  درم  نآ  همه  درک  نینچ  هبترم  راهچ  هکنآ  ات  درک ، زاورپ  زاب 
ءالج درک ، یق  یمدآ  ندـب  عبر  تشگرب و  غرم  نآ  مدـید  هاگان  مدرکیم  رظن  گنـس  نآ  رد  تریح  هب  یتسیک ، وت  هک  مدیـسرپن  درم  نآ 
باوج ارم  یتسیک ؟ وت  هک : مدرک  ادـن  ار  وا  متفر  ایرد  راـنک  هب  نم  سپ  داتـسیا ، دـش  يدرم  مراـهچ  هبترم  رد  هکنآ  اـت   375 ص : نویعلا ،

هچ وت  لمع  هک  وگب  متفگ : مجلم ، نبا  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک  وگب  تسا  هدرک  قلخ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  ّقح  هب  متفگ : سپ  تفگن ،
ارم تسا  هدرک  لکوم  نم  رب  ار  غرم  نیا  یلاعت  قح  ماهتـشک ، ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  تفگ : ياهدـش ؟ ـالتبم  باذـع  نیا  هب  هک  تسا  هدوب 

یلادوگ رد  ار  نوعلم  نآ  دیلپ  ياهناوختسا  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  «. 1  » تمایق زور  ات  دنکیم  باذع  نینچ 
قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 2  » دندینـشیم لادوگ  نآ  زا  هلان  دایرف و  يادص  هفوک  لها  هتـسویپ  دنتخادنا ،
مجنپ نامـسآ  هب  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  نوچ  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

هکئـالم دّـمحم  يا  تفگ : تسا ؟ تروص  هچ  نیا  لـیئربج  نم  بیبح  يا  متفگ : مدـید  اـجنآ  رد  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  تروص  مدیـسر 
هب دنوشیم  دنمهرهب  نیـسپ  دادماب و  ره  ایند  رد  مدآ  نادنزرف  ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ : دننک  رظن  بلاط  یبأ  نب  یلع  تروص  هب  دنتـساوخ 
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دنمهرهب عّتمتم و  زین  ار  اـم  سپ  تسوا ، ّیـصو  نیما و  هفیلخ و  تسا و  دّـمحم  وـت  بیبـح  ّمع  رـسپ  هک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هب  ندرک  رظن 
نآ زور  بش و  هکئالم  دیرفآ و  دوخ  سدق  رون  زا  ار  ترضح  نآ  تروص  یلاعت  قح  سپ  ترضح . نآ  تروص  هب  ندرک  رظن  هب  نادرگ 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  دنوشیم . عّتمتم  تروص  نآ  هب  ندرک  رظن  هب  نیـسپ  دادـماب و  ره  دـننکیم ، ترایز  ار  تروص 
دادماب ره  هکئالم  دیدرگ و  رهاظ  تبرض  نآ  رثا  تروص  نآ  زا  عضوم  نامه  رد  دز ، ترضح  نآ  كرابم  رس  رب  تبرـض  مجلم  نبا  نوچ 

یلع نب  نیسح  نوچ  ترضح . نآ  لتاق  رب  دننکیم  تنعل  دنیامنیم ، هدهاشم  ار  تبرـض  رثا  تروص  نآ  يوسب  دننکیم  رظن  هک  نیـسپ  و 
مالّـسلا هیلع  یلع  تروص  يولهپ  رد  دندرب  نامـسآ  هب  ار  ترـضح  نآ  سّدقم  دسج  دندمآ  دورف  هکئالم  دـندرک ، دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع 
هدهاشم نوخ  هب  هدولآ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنیایب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تروص  ترایز  هب  هکئالم  هاگره  سپ  دنتـشادزاب ،

. تمایق زور  ات  تسا   376 ص : نویعلا ، ءالج  رمتـسم  تلاح  نیا  ترـضح ، نآ  نالتاق  ریاس  دایز و  نبا  دیزی و  رب  دننکیم  تنعل  دننکیم ،
تیاور هک  دـیاب  تسام ، نوزخم  نونکم  ملع  زا  نیا  دومرف : درک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  تفگ : يوار 

«1  » دشاب نآ  لها  هک  یسک  هب  رگم  دینکن 

نسح ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  نیعلا  ةرق  يده و  هّمئا  یناث  تداهـش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مراهچ  باب 
چتسا لصف  دنچ  نآ  رد  مالّسلا و  هیلع  یبتجم 

تسا ترضح  نآ  لیامش  هیلح و  تینک و  بقل و  مسا و  ةداعسلا و  روفوم  تدالو  نایب  رد  ّلوا  لصف 

كرابم هام  همین  هبنشهس  بش  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  فیرش  تدالو  هک  دناهدرک  رکذ  ءاملع  مظاعا  رثکا  یسوط و  خیـش  دیفم و  خیش 
ترـضح نآ  مسا  تاروت  رد  و  دوب ، نسح  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا  دناهتفگ ؛ زین  مّود  لاس  یـضعب  دش ، عقاو  ترجه  مّوس  لاس  ناضمر 

وبأ یضعب  تسا ، دّمحم  وبا  ترضح  نآ  تینک  دوب ؛ ّربش  زین  نوراه  گرزب  رسپ  مان  و  تسا ، نسح  برع  تغل  رد  ّربش  هک  اریز  تسا  ّربش 
نبا تسا . هدش  دراو  دهاز  یبتجم و  یکز و  ریما و  یقن و  ّرب و  تّجح و  نیما و  طبـس و  دّیـس و  ترـضح : نآ  باقلا  دناهتفگ ؛ زین  مساقلا 

، دـش دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباـب 
رب وا  مان  رد  مریگیمن  تقبـس  تفگ : راذگب ، یمان  ار  وا  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دندیچیپ  يدرز  هماج  رد  ار  وا  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 

رد ار  ترضح  نآ  تخادنا و  ار  درز  هماج  نآ  سپ  ار ؟ وا  دیچیپن  درز  هماج  رد  هک  مدرکن  یهن  ار  امش  نم  دومرف : ترضح  نآ  دندروآ ،
ریما زا  سپ  دـیکمیم ، ار  ترـضح  نآ  ناـبز  درک و  ترـضح  نآ  ناـهد  رد  ار  دوـخ  ناـبز  رگید : تـیاور  هـب  «. 1  » دیچیپ يدیفـس  هماج 

مان رد  تفرگ  مهاوخن   380 ص : نویعلا ، ءالج  تقبس  وت  رب  دومرف : ترضح  نآ  ياهتشاذگ ؟ یمان  ار  وا  هک : دیسرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
لیئربج هب  درک  رما  یلاعت  قح  سپ  مریگیمن ، دوخ  راگدرورپ  رب  تقبس  زین  نم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  وا ،

: هک وگب  يوگب و  وا  هب  داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  نیمز  يوسب  ورب  تسا  هدش  ّدلوتم  يرـسپ  دّـمحم  يارب  زا  هک :
؟ دوب هچ  وا  مسا  هک : دومرف  ترـضح  نآ  نوراه ، رـسپ  مسا  هب  نک  یّمـسم  ار  وا  سپ  یـسوم ، هب  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  یلع 

ّربش هک  دندرک  مان  نسح  ار  وا  سپ  نک . مان  نسح  تفگ : لیئربج  تسا ، یبرع  نم  تغل  دومرف : ترضح  دوب ، ّربش  وا  مسا  تفگ : لیئربج 
يارب زا  يرـسپ  هک : درک  یحو  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هب  یلاعت  قح  دش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تسا . نسح  یبرع  تغل  رد 

رسپ مان  هب  ار  وا  سپ  یسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  زا  یلع  هک : وگب  و  وگب ، داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  ورب  تسا ، هدش  ّدلوتم  دّمحم 
مان دومرف : ترضح  دیناسر ، مانالا  ریخ  ترضح  هب  ار  ماّلع  کلم  ماغیپ  تینهت  زا  دعب  دش  لزان  لیئربج  نوچ  نادرگ ، یّمسم  نوراه  رگید 
ریبش ینعم  هب  هک  نک  ماـن  نیـسح  ار  وا  تفگ : لـیئربج  تسا ، یبرع  نم  ناـبز  دومرف : ترـضح  ریبـش ، تفگ : لـیئربج  دوب ؟ هچ  رـسپ  نآ 
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تنب ءامـسا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » دـندرک مان  نیـسح  ار  وا  سپ  تسا ،
روایب ءامسا  يا  تفگ : دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  مدوب ، وا  هلباق  نم  دش و  ّدلوتم  نسح  ماما  نوچ  تفگ : سیمع 

نم دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدرب ، ترـضح  تمدخ  هب  مدیچیپ و  يدرز  هماج  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  ارم ، دنزرف 
ترضح نآ  تمدخ  هب  مدیچیپ و  يدیفـس  هماج  رد  ار  وا  سپ  دیچیپم ؟ درز  هماج  رد  دوشیم  ّدلوتم  هک  يدنزرف  هک  ار  امـش  مدرکن  یهن 

یّمسم ار  وا  مان  هچ  هب  هک : دیسرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  شتسار  شوگ  رد  سپ  مدرب ،
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  منک ، مان  برح »  » ار وا  متـساوخیم  نکیل  وا و  مان  رد  متفرگن  تقبـس  وت  رب  تفگ : ریما  بانج  ياهدرک ؟

مالـس ار  وت  ـالعا  ّیلع  دـنوادخ  تفگ : دـش  لزاـن  لـیئربج  سپ  دوخ ، راـگدرورپ  رب  وا  ماـن  رد  مریگیمن  تقبـس  زین  نم  دوـمرف : مّلـس  و 
نوچ  381 ص : نویعلا ، ءالج  درک . مان  نسح  ار  وا  ترـضح  نادرگ ، یّمـسم  نوراه  گرزب  رـسپ  مسا  هب  ار  وا  هک : دیامرفیم  دـناسریم 
کی دوب  هلباق  هک  ءامسا  هب  تشک ، وا  هقیقع  يارب  زا  قلبا  دنفسوگ  ود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  دش ، متفه  زور 
هدولآ دوب  شوخ  يوب  هک  قولخ  هب  ار  شرس  درک ، قّدصت  دیـشک و  هرقن  اب  ار  شرـس  يوم  دیـشارت و  ار  شرـس  داد ، یفرـشا  کی  اب  نار 
ّدلوتم نیـسح  ماما  لاس  کی  زا  دعب  تفگ : ءامـسا  تسا . ّتیلهاج  لعف  زا  ندـیلام  نادـنزرف  رـس  رب  ار  هقیقع  نوخ  ءامـسا  يا  دومرف : درک 

رد ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  نم ، دزن  هب  ارم  رـسپ  روایب  ءامـسا  يا  دومرف : دمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش ،
تشاذـگ و دوـخ  نماد  رد  تفگ ، شپچ  تسار و  شوـگ  رد  تماـقا  ناذا و  زاـب  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  مدـیچیپ  يدیفـس  هماـج 
: هک تفگ  ءامـسا  میرگیم ، دوخ  دنزرف  نیا  رب  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ زا  وت  هیرگ  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : ءامـسا  تسیرگ ،
، نم زا  دعب  درک  دنهاوخ  دیهش  ار  وا  هدننکمتس  هدننکیغب و  یهورگ  دومرف : ترـضح  نآ  هّللا ، لوسر  ای  تسا  هدش  ّدلوتم  تعاس  نیا  رد 

تبیصم نیا  ندینش  تسا و  هدیئاز  دنزرف  هزات  وا  هک  وگم  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامـسا  يا  تفگ : سپ  دناسرن ، ناشیا  هب  ارم  تعافـش  ادخ 
رب زین  نم  دومرف : ترـضح  مریگیمن ، تقبـس  وـت  رب  هک : دوـمرف  ياهدرک ؟ ماـن  هچ  ار  وا  یلع  اـی  هک : دوـمرف  سپ  دـناسریم . ررـض  وا  هب 

رـسپ مسا  هب  ار  وا  دیامرفیم : دناسریم  مالـس  ار  وت  العا  ّیلع  دـنوادخ  تفگ : دـش  لزان  لیئربج  سپ  مریگیمن ، تقبـس  دوخ  راگدرورپ 
نار کـی  ار  هلباـق  تـشک ، وا  يارب  زا  دنفـسوگ  ود  مـتفه  زور  رد  درک ، ماـن  نیـسح  ار  وا  ترـضح  سپ  نـک ، یّمـسم  نوراـه  کـچوک 
نوخ هک : دومرف  دیلام  شرـس  رب  قولخ  زاب  درک ، قّدـصت  هرقن  شرـس  يوم  نزو  هب  دیـشارت ، ار  شرـس  درک ، اطع  رانید  کی  اب  دنفـسوگ 

امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  نایم  دوبن  هلـصاف  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ًاضیا  «. 1  » تسا ّتیلهاج  لعف  زا  ندـیلام  هقیقع 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد  «. 2  » لمح تّدم  ردق  هب  رگم  مالّـسلا 
ریبش 382 و  ص : نویعلا ، ءالج  ّربش  نوراه  رـسپ  ود  مان  هب  ار  دوخ  رـسپ  ود  نیـسح  نسح و  نم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور 

رد هک  نسحم  نیسح و  نسح و  ار  همطاف  نادنزرف  رگید : تیاور  هب  «. 1  » یلاعت قح  دزن  ناشیا  يراوگرزب  تمارک و  يارب  متخاس  یّمسم 
هب هیوباب  نبا  تسا . نوراه  هلزنم  هب  یلع  هکنآ  يارب  ربشم ، ریبش و  ّربش و  نوراه  رسپ  هس  مسا  هب  مدینادرگ  یّمسم  دش  دیهـش  همطاف  مکش 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  داتسرف  هیده  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس 

ترـضح داتـسرف ، دوب  هتـشون  يریرح  رب  ار  ترـضح  نآ  ماـن  رگید : تیاور  هب  تشهب . ياـههماج  زا  يریرح  هماـج  اـب  ار  نسح  ماـما  ماـن 
هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ًاضیا  «. 2  » درک قاقتشا  نآ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
هربتعم بتک  زا  یـضعب  رد  «. 4  » دوـب هّلل » دـمحلا  : » رگید تیاور  هب  و  «. 3  » دوـب هّلل » ةّزعلا   » مالّـسلا هیلع  نسح  ماـما  نیگن  شقن  هک  تـسا 

مدید باوخ  رد  نم  درک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  ساّبع  نز  لضفلا  ّما  هک  دناهدرک  تیاور 
وا تیبرت  لّـفکتم  وت  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  همطاـف  يارب  زا  يدـنزرف  هّللا  ءاـش  نا  دومرف : ترـضح  دوب ، نم  نماد  رد  وت  نت  زا  ياهراـپ  هک 
نآ ساّبع  رـسپ  مثق  ریـش  هب  هک  داد  لضفلا  ّما  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  دش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  يدوز  نآ  رد  سپ  دـش ، یهاوخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق  «. 5  » داد ریش  ار  ترـضح 
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ار مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـنکفایم ، ناـشیا  ناـهد  رد  ار  دوـخ  ناـشن  زجعم  ناـهد  بآ  همطاـف ، هراوخریـش  نادـنزرف  دزن  هب  دـمآیم  مّلس 
رب دـمآ  هنیدـم  هب  یبـهار  هک  هریره  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  بتک  زا  بوـشآ  رهـش  نبا  «. 6  » هدـم ریـش  ار  ناشیا  وت  تفگیم :
ادخ لوسر  رتخد   383 ص : نویعلا ، ءالج  يا  تفگ : دیـسر  همطاف  هناخ  رد  هب  نوچ  همطاف ، هناخ  هب  دینک  تلالد  ارم  تفگ : راوس ، يرتش 

ار ناشیا  بهار  سپ  دروآ ، نوریب  وا  يارب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  روآ ، نوریب  نم  يارب  ار  دوخ  رـسپ  ود 
هانپ تلاسر  ترضح  تافص  زا  سپ  تسا ، ّبیط  باط و  لیجنا  رد  تسا ، ریبش  ّربش و  تاروت  رد  نانیا  ياهمان  تفگ : تسیرگ و  دیسوب و 

ترـضح نآ  فاصوا  زا  دوب  هدناوخ  دوخ  بتک  رد  هچنآ  اب  تفای  قفاوم  ار  وا  تافـص  نآ  نوچ  درک ، لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
راوگرزب مان  ود  نیا  هب  نیـسح  نسح و  زا  شیپ  یـسک  هک  تسا  هدرک  تیاور  یتعامج  زا  ًاضیا  «. 1  » دش ناملسم  تفگ و  تداهـش  هملک 

ییحی هّصق  رد  یلاعت  قح  دوب ، هدـشن  یّمـسم  یلع  دّـمحم و  مسا  هب  یـسک  هچناـنچ  تسا ، ناـشیا  تازجعم  زا  «، 2  » دوب هدیدرگن  یّمـسم 
اهیلع همطاـف  هک  تسا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نوـیع  باـتک  رد  میدوـب . هدادـن  رارق  یماـن  مه  وا  يارب  زا  وا  زا  شیپ  اـم  هـک : دـیامرفیم 

ترضح زا  حیحص  ياهدنس  هب  ینیلک  «. 3  » دیئاز تسار  نار  زا  ار  یـسیع  میرم  و  دیئاز ، پچ  نار  زا  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مالّـسلا 
يارب یچوق  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تدـالو  متفه  زور  رد  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
تیاور ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  دنچ  رد  «. 4  » درک قّدصت  هرقن  ناشیا  رس  يوم  نزو  هب  دیشارت ، ار  ناشیا  رـس  و  تشک ، ناشیا  هقیقع 

درک نزو  هرقن  اب  ار  ناشیا  رس  يوم  تشک ، دوخ  تسد  هب  یچوق  ناشیا  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک 
همظعب اهمظع  مهّللا  نسحلا  نع  ۀقیقع  هّللا  مسب  دناوخ : اعد  نیا  تشکیم  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هقیقع  نوچ  دومن ، قّدصت  ار  هرقن  و 
مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 5  » هلآ دّمحمل و  ءاعو  اهلعجا  مهّللا  هرعـشب  اهرعـش  همدب و  اهمد  همحلب و  اهمحل  و 

ار ترـضح  نآ  درک  رما  دش ، لزان  متفه  زور  رد  تینهت  يارب  لیئربج  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور 
یتقو  384 ص : نویعلا ، ءالج  رد  دنک ، خاروس  ار  ششوگ  دشکب و  وا  يارب  زا  هقیقع  دشارتب و  ار  شرـس  دراذگب و  تینک  مان و  ار  وا  هک 

دنتـشاذگ وسیگ  ود  دومرف : دروآ و  لمع  هب  ترـضح  نآ  درک ، رما  اهنیا  هب  دش  لزان  لیئربج  زین  دش  دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک 
دراو رگید  تیاور  رد  شوگ . يالاب  رد  ار  پچ  شوگ  و  دندرک ، شوگ  همرن  رد  ار  تسار  شوگ  خاروس  رـس و  پچ  بناج  رد  ار  ناشیا 
هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دندوب هتـشاذگ  ناشیا  رـس  نایم  رد  ار  وسیگ  ود  نآ  هک  تسا  هدـش 

همه بجاو  ياهزامن  دروآ ، نیمز  هب  زامن  تعکر  هد  دندرب ، جارعم  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  نوچ  هک  تسا 
هفاضا تعکر  تفه  تمعن  نیا  رکش  يارب  تلاسر  ترـضح  دندش ، ّدلوتم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نوچ  دوب . یتعکر  ود 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  ترـضح  كراـبم  گـنر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد  «. 2  » دومرف هزاـجا  وا  يارب  زا  یلاـعت  قح  درک ،
نایم رد  یکیراب  يوم  ّطخ  دوبن ، هدمآرب  دوب و  راومه  شکرابم  ّدخ  ود  دوب ، هایس  رایسب  هداشگ و  شکرابم  ياههدید  دوب ، دیفس  خرس و 
هرقن دـننام  افـص  رون و  رد  ترـضح  نآ  ندرگ  تشاذـگیم ، دـنلب  ار  دوخ  رـس  يوم  دوب ، هوبنا  شکراـبم  شیر  دوب ، ترـضح  نآ  مکش 

، دوب رتورشوخ  مدرم  همه  زا  دوب ، الاب  هنایم  دوب و  هداشگ  شیاهـشود  نایم  دوب ، هدـنک  ترـضح  نآ  ناوختـسا  ياهرـس  دوب ، هدز  لقیص 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ًاضیا  «. 3  » دوب تفاطل  تیاهن  رد  شفیرـش  ندب  دوب ، دّعجم  شیاهوم  درکیم و  یهایـس  هب  باضخ 

زا دوب  رتهیبش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هب  هنیس  ات  رس  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
«. 4  » دوب رتهیبش  ترضح  نآ  هب  ندب  ریاس  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  مدرم ، ریاس 

تسا ترضح  نآ  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  ّمود  لصف 

، دوش تمایق  زور  نوچ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  نارگید  هیوباب و  نبا 
کی ثلث  یلیم  ره  هک  دشاب  لیم  دص  اهنآ  لوط  هک  دنروایب  رون  زا  ربنم  ود  سپ  دننادرگ ، نّیزم  یتنیز  ره  هب  ار  نایملاع  راگدرورپ  شرع 
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ار مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  سپ  پچ ، بناج  رد  ار  يرگید  دنراذگ  شرع  تسار  بناج  رد  ار  یکی  تسا ، خسرف 
، دـهد تنیز  ناشیا  هب  ار  دوخ  شرع  یلاـعت  قح  يرگید ، رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دتـسیاب و  اـهنآ  زا  یکی  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـنروایب ،

هّللا دبع  دزن  هب  قارع  لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط  زا  اضیا  «. 1  » دهدیم تنیز  هراوشوگ  ود  هب  ار  دوخ  نز ، هچنانچ 
هـشپ نوخ  زا  تسا  هدـمآ  درم  نیا  هک  دـینک  رظن  تفگ : دراد ؟ مکح  هچ  دنـشکب  مارحا  تلاـح  رد  ار  هشپ  رگا  هک : دیـسرپ  دـمآ  رمع  نب 

: تفگیم هک  مدینش  تلاسر  ترضح  زا  نم  دندرک ، دیهش  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  دنزرف  ناشیا  دنکیم و  لاؤس 
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  هرتاوتم  دیناسا  هب  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم  «. 2  » ایند رد  دننم  ناتسوب  لگ  ود  نیسح  نسح و 

تسا رتهب  ناشیا  ردپ  هک  تسا  روکذم  تایاور  نآ  زا  يرایسب  رد  «. 3  » دنتشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  هّماع  هّصاـخ و  قیرط  زا  اـضیا   386 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 4  » ناشیا زا 
نبا زا  نافلاخم  قیرط  زا  هیوباـب  نبا  «. 1  » ار دوخ  تمحر  دوج و  مدیـشخب  نیـسح  هب  و  ار ، دوخ  ملح  تباـهم و  مدیـشخب  نسح  هب  دومرف :
لاب ياهرپ  زا  دوب  رپ  اهنآ  نایم  هک  دوب  ذـیوعت  ود  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  باـنج  يوزاـب  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع 
یّلـص ادخ  لوسر  ضرم  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  نارگید  هیوباب و  نبا  اضیا  «. 2  » لیئربج

ياهرـسپ اهنیا  هّللا  لوسر  ای  هک : دومرف  دروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
تأرج و مداد  نیـسح  ماـما  هب  ار ، دوـخ  يراوـگرزب  تبیه و  مداد  نسح  ماـما  هب  دوـمرف : ترـضح  هد ، ناـشیا  هب  ثاریم  هـب  يزیچ  دـناوت 

تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 3  » ار دوخ  تعاجش  تواخس و  رگید : تیاور  هب  ار . دوخ  شـشخب 
اضیا «. 4  » دننیسح نسح و  ایند  رد  نم  لگ  ود  سک ، ره  يارب  زا  تسا  لگ  دنزرف  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک 
لها نیرتهب  نیـسح  نسح و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هریره وبا  زا  نافلاخم  قیرط  هب  نارگید  یسوط و  خیـش  «. 5  » تسا نیمز  لها  نانز  نیرتهب  ناشیا  ردام  و  ناشیا ، ردپ  نم و  زا  دـعب  دـننیمز 
تسود ارم  هک  قیقحت  هب  دراد  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور 
تیاور مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هیافک  باـتک  رد  «. 6  » تسا هتـشاد  نمـشد  ارم  دراد  نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره  تسا ، هتـشاد 

دیتشهب و لها  ناناوج  نیرتهب  نم و  زا  دعب  دـیماما  امـش  هک : تفگ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اب  بانج  نآ  هک : تسا  هدرک 
هیوباب و نبا   387 ص : نویعلا ، ءالج  «. 7  » دیامن ینمشد  امـش  اب  هک  یـسک  رب  دنک  تنعل  دنک و  ظفح  ار  امـش  ادخ  ناهانگ ، زا  دیموصعم 

ماما مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  رایسب  ربتعم  ياهدنس  هب  ناشیا  ریغ  يریمح و  یسوط و  خیش 
: دومرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  رگیدکی ، اب  دیریگب  یتشک  هک  دومرف  رما  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 

ترضح نآ  یهدیم ، تأرج  رتکچوک  رب  ار  رتگرزب  هنوگچ  مراد  بجع  تفگ : همطاف  ترضح  نز ، نیمز  رب  ار و  نیـسح  ریگب  نسح  يا 
تـسا هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 1  » دـنکیم صیرحت  ار  نیـسح  لیئربج  منکیم و  صیرحت  ار  نسح  نم  دومرف :

رگید لـیئربج  ریغ  هفیطق  نآ  رب  تسـشنیم ، نآ  يور  رب  دـندرتسگیم  وا  يارب  دـمآیم  لـیئربج  نوـچ  دنتـشاد ، ياهفیطق  دّـمحم  لآ  هک 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  تخیریم و  اهرپ  وا  ياهلاب  زا  درکیم  زاورپ  نوچ  دندیچیپیم ، ار  هفیطق  نآ  تفریم  نامسآ  هب  نوچ  تسشنیمن .
ۀیلح باتک  رد  اـضیا  «. 2  » درکیم لخاد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  ذـیوعت  رد  درکیم و  عمج  ار  اـهنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هدرک راوس  دوخ  شود  رب  ار  نسح  ماما  بانج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءاـیلوالا 

: تفگیم هریره  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  هب  اـضیا  «. 3  » دراد تسود  ار  نیا  دـیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  تفگیم : دوب 
ترـضح نماد  رد  دمآ و  دیود  وا  هک  مدوب  رـضاح  يزور  هک  اریز  دوشیم ، يراج  نم  ياههدید  زا  بآ  منیبیم  ار  نسح  ماما  هاگره  نم 

: دومرفیم دینابـسچ  وا  ناـهد  هب  ار  دوخ  ناـهد  درک و  زاـب  ار  وا  ناـهد  ترـضح  نآ  سپ  تسـشن ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 
هب هیوباـب  نبا  «. 4  » تفگ ار  نخـس  نیا  هبترم  هس  درادیم ، تـسود  ار  وا  هـک  ره  مرادیم  تـسود  مرادیم و  تـسود  ار  وا  نـم  ادـنوادخ 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هناخ  رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یبش  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  ياهدنس 
یقرب دنتفر  نوریب  نوچ  دوخ . ردام  دزن  دیورب  تفگ : ناشیا  هب  ترـضح  نآ  سپ  تشذگ ، بش  رثکا  هکنآ  ات  دندرکیم  يزاب  دندوب  مّلس 

نآ ترـضح  نوچ  دنتفر ، دوخ  ردام  دزن  هب  ات  دادیم  ینـشور  ار  ناشیا  دش و  رهاظ  ناشیا  يور   388 ص : نویعلا ، ءـالج  شیپ  رد  رون  زا 
ریما ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  «. 1  » ار تیب  لها  ام  تسا  هتـشاد  یمارگ  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دـمح  دومرف : دـید  ار  تلاح 

ود نیا  دـناهدرک  لفاغ  ارم  یلع  ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باـنج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
رما ارم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  مراد ، تسود  ناشیا  زا  دـعب  ار  يرگید  هکنآ  زا  مالّـسلا - امهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ینعی  رـسپ -

تیاور ناـفلاخم  قـیرط  زا  رگید  تیاور  هب  «. 2  » دراد تسود  ار  ناـشیا  هک  ار  یـسک  مراد  تسود  ار و  ناـشیا  مراد  تـسود  تـسا  هدرک 
یمدآ لد  رد  ار  يزیچ  ره  تفگ : نم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  يزور  تفگ : نیـصح  نب  نارمع  هک  تسا  هدرک 

ار ناشیا  ردق  نیا  وت  تفگ : نارمع  مالّـسلا ، امهیلع  نیـسح  نسح و  ینعی  درادن ، ار  رـسپ  ود  نیا  ّلحم  نم  لد  رد  زیچ  چیه  تسا ، یّلحم 
هک یتسرد  هب  ینادیم ، هچنآ  زا  تسا  هدایز  ناشیا  نتـشاد  تسود  زا  ینادیمن  وت  هچنآ  نارمع  يا  دومرف : ادخ  لوسر  يرادیم ؟ تسود 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  درک  رما  تفگیم : رذ  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 3  » ناشیا ّتبحم  هب  تسا  هدرک  رما  ارم  ادـخ 
تسود ار  وا  نم  درادیم  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  مرادیم ، تسود  ار  ناشیا  نم  سپ  مالّـسلا ، امهیلع  نیـسح  نسح و  یتسود  هب  ارم  مّلس 

نبا هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 4  » تشادیم تسود  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هکنآ  يارب  مرادیم 
هک اریز  دراد ، تسود  ار  نیـسح  نسح و  دراد  تسود  ارم  هک  ره  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگیم : دوعـسم 

ترـضح هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا  «. 5  » ناـشیا ّتبحم  هب  تـسا  هدرک  رما  ارم  یلاـعت  قـح 
هک تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  یقثوـلا  ةورع  هب  دـنز  رد  گـنچ  دـهاوخ  هک  ره  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 

تمظع شرع  رد  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دراد ، تسود  ار  نیسح  نسح و  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  هک  دیاب  سپ  درادن ، نتـسسگ 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا   389 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 6  » درادیم تسود  دوخ  لـالج  و 

چیه وا  يور  رد  دیایب  تمایق  زور  رد  نوچ  دراد ، نمـشد  ار  نیـسح  نسح و  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  اضیا  «. 1  » دسرن وا  هب  نم  تعافـش  و  دشابن ، تشوگ 
هک ره  دومرف : تفرگ  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور 

قیرط زا  دیفم  خیـش  «. 2  » تمایق زور  رد  نم  هجرد  رد  دوب  دـهاوخ  نم  اـب  وا  سپ  ار ، ناـشیا  رداـم  ردـپ و  ار و  رـسپ  ود  نیا  دراد  تسود 
ار وا  نم  دراد  تسود  ار  نیـسح  نسح و  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم 
ره و  دـنادرگ ، تشهب  لخاد  دراد  تسود  ار  وا  ادـخ  هک  ره  و  دراد ، تسود  ار  وا  ادـخ  مراد  تسود  ار  وا  نم  هک  ره  و  مرادیم ، تسود 

لخاد دراد  نمشد  ار  ادخ  هک  ره  و  دراد ، نمشد  ار  وا  ادخ  مراد  نمـشد  نم  ار  هک  ره  و  مراد ، نمـشد  ار  وا  نم  دراد  نمـشد  ار  اهنآ  هک 
درکیم زاـمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  قیرط  زا  اـضیا  «. 3  » دنادرگ مّنهج 

ارادم فطل و  تیاهن  اب  ار  ناشیا  تشادرب  هدجس  زا  رـس  نوچ  دندش ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دندمآ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 
هک ره  دومرف : دناشن  دوخ  ياهنار  زا  یکی  رب  ار  یکی  ره  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دندش ، راوس  ناشیا  زاب  تفر  هدجـس  هب  زاب  نوچ  تفرگ ،

هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط  زا  اضیا  «. 4  » دراد تسود  ارم  دنزرف  ود  نیا  هک  دیاب  دراد  تسود  ارم 
افعـض و ياهدـینادرگ  نکاـس  نم  رد  تفگ : یلاـعت  قح  اـب  تشهب  دومرف : و  دنـشرع ، هراوشوگ  ود  نیـسح  نسح و  دومرف : مّلـس  هلآ و  و 

دوخ رب  تشهب  سپ  نیـسح ، نسح و  هب  ماهداد  تنیز  ار  وت  ياهنکر  نم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  هک : درک  ادـن  وا  هب  یلاعت  قح  ار ، نیکاسم 
جح رد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  هدرک  تیاور  اضیا   390 ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » دلابیم دوخ  رب  سورع  هچنانچ  دیلاب 
یبا نب  دعس  هب  دنتفگ  دمآ  نارگ  مدرم  زا  یضعب  رب  سپ  دشیم ، هدایپ  دنکفایم  نیمز  رب  ار  دوخ  دیدیم  ار  ناشیا  هک  ره  دنتفریم ، هدایپ 
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هب ار  نیا  دعـس  سپ  دنوریم ، هدایپ  راوگرزب  ود  نیا  میوش و  راوس  هک  دـش  میناوتیمن  یـضار  نتفر ، هدایپ  تسا  راوشد  ام  رب  هک : صاّقو 
راوـس میورب و  هداـیپ  هک  میاهدرک  رذـن  اـم  دوـمرف : ترـضح  نآ  دـنوش ، راوـس  هک  درک  ساـمتلا  درک و  ضرع  مالّـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما 
تیاور يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ربتعم  دنس  هب  دیفم  خیـش  اضیا  «. 1  » دـشابن راوشد  مدرم  رب  اـت  میوریم  رود  هار  زا  نکیل  میوشیمن و 
مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  تسد  دمآ و  نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک 

يارب تلـصخ  هس  یلاعت  قح  زا  مدرک و  اعد  ناشیا  يارب  یگرزب  رد  مدرک ، تیبرت  یکدوک  رد  ار  دوخ  رـسپ  ود  نیا  دومرف : دوب  هتفرگ  ار 
هزیکاپ اهبیع و  ناهانگ و  زا  رّهطم  رهاـط و  ار  ناـشیا  هک  مدرک  لاؤس  درک ، عنم  ار  مّیـس  درک ، اـطع  نم  هب  ار  تلـصخ  ود  مدـیبلط ، ناـشیا 

، دراد هاگن  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناـشیا  نایعیـش  ار و  ناـشیا  هّیرذ  ار و  ناـشیا  هک  مدرک  لاؤس  دومن ؛ تباـجا  سپ  همیمذ  قـالخا  زا  دـنادرگ 
ریدقت یندرکمکح و  ماهدرک  مکح  نم  دّمحم  يا  دومرف : ناشیا ، ّتبحم  رب  ارم  تّما  دنک  عمج  هک  ادـخ  زا  مدرک  لاؤس  درک ؛ نم  تباجا 

، سوجم اراصن و  دوهی و  ّقح  رد  وت  ياهدهع  هب  درک  دنهاوخ  افو  وت  تّما  زا  یـضعب  هک  یتسرد  هب  یندرکریدقت ، ریدـقت  ار  روما  ماهدرک 
دـشاب نینچ  هک  ره  هک  دوخ  رب  ماهدینادرگ  بجاو  نم  هک  یتسرد  هب  تسکـش ، دنهاوخ  وت  نادنزرف  باب  رد  ار  وت  ناما  نامیپ و  دهع و  و 
تیاور بوشآ  رهش  نبا  «. 2  » تمایق رد  منکن  رظن  وا  هب  تمحر  هب  منادرگن ، دوخ  تشهب  لخاد  مرواـین و  رد  دوخ  تمارک  ّلـحم  هب  ار  وا 

: دومرف وت ؟ يوسب  دنرتبوبحم  وت  تیب  لها  زا  کیمادـک  هک : دندیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک 
تلاسر ترـضح  يزور  دـنتفگ : ناـشیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  دوعـسم و  نبا  زا  ناـفلاخم  قیرط  هب  اـضیا  «. 3  » نیـسح نسح و 

دوخ ياهشود   391 ص : نویعلا ، ءالج  رب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـمآ ، نوریب  ام  يوسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
تسود ار  ناشیا  وت  هّللا  لوسر  ای  تفگ : يدرم  سپ  دیسر ، ام  کیدزن  هکنآ  ات  ار ، نآ  یهاگ  دیـسوبیم و  ار  نیا  یهاگ  دوب ، هدرک  راوس 

اضیا «. 1  » تسا هتـشاد  نمـشد  ارم  دراد  نمـشد  ار  ناـشیا  هک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  دراد  تسود  ار  ناـشیا  هـک  ره  دوـمرف : يرادیم ؟
نیسح ماما  نسح و  ماما  همطاف  ترضح  سپ  دش ، بلاغ  ناناملسم  رب  یگنشت  دش ، مک  بآ  اهرفـس  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور 

سپ دنرادن ، یگنشت  بات  دنکدوک  اهنیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دروآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع 
ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  دش ؛ باریـس  ات  دیکمیم  وا  تشاذـگ ، وا  ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دـیبلط ، ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 

ریما ترـضح  زا  دـناهدرک  تیاور  اضیا  «. 2  » دـش باریـس  اـت  دـیکم  زین  وا  تشاذـگ ، وا  ناـهد  رد  ار  دوخ  ناـشن  زجعم  ناـبز  درک ، بلط 
ام فاحل  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  ياپ  دمآ ، ام  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يزور  تفگ : هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تسد هب  میتشاد ، هک  یهد  ریش  دنفسوگ  دزن  هب  تفر  تساخرب  ترضح  نآ  دیبلط ، بآ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  درک ، لخاد 
، دریگب وا  زا  ار  حدـق  هک  تساوخیم  نیـسح  ماما  سپ  داد ، نسح  ماـما  تسد  هب  یحدـق  ناـیم  رد  دیـشود  وا  يارب  زا  ریـش  دوخ  كراـبم 

تـسود نیـسح  زا  رتـشیب  ار  نسح  اـیوگ  هک : تفگ  همطاـف  ترـضح  دوـمنیم ، تعناـمم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
ود نیا  وت و  نم و  هک  یتـسرد  هب  دـماشایب ، وا  هک  متـساوخ  دـیبلط  بآ  وا  لّوا  نوچ  نکیل  تسین و  نینچ  هک : دومرف  ترـضح  يرادیم ؟
زا اضیا  «. 3  » دوب میهاوخ  هجرد  کـی  رد  تماـیق  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  تسا  هدـیباوخ  هک  يدرم  نیا  نم و  هدـید  روـن 

نسح و هیرگ  يادـص  ربنم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ناـفلاخم  قیرط 
ناشیا هیرگ  يادـص  زا  هک : دومرف  تشگرب  دـینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  تفر  دـمآ  ریز  هب  هناباتیب  سپ  دینـش ، ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا  «. 4  » دش فرطرب  نم  زا  لقع  ایوگ  هک  مدش  باتیب 
هدیشوپ گنرلگ  ياهنهاریپ  دندمآ و  رد  دجسم  هب  ترضح  نآ  ناتـسوب  لگ  ود  هک  دوب   392 ص : نویعلا ، ءالج  ربنم  رس  رب  مّلـس  هلآ و  و 

دوخ شیپ  رد  دروآ  تفرگرب  رد  ار  ناشیا  دـمآ  ریز  هب  ربنم  زا  داتفا  ناشیا  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  دنتـساخیمرب ، دـنداتفایم و  دـندوب ،
هک دناهدرک  تیاور  نارگید  رباج و  زا  رایـسب  قیرط  هب  اضیا  «. 1  » دنوریم هار  نیمز  رب  هک  دنیام  ياهرگج  ام  نادـنزرف  هک : دومرف  دـناشن 
نم بلص  زا  ارم  ّتیرذ  و  دروآ ، نوریب  وا  بلص  زا  ار  يربمغیپ  ره  هّیرذ  یلاعت  قح  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
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زا ریغ  هب  دـنوشیم  بوـسنم  دوـخ  ردـپ  هـب  سک  ره  رتـخد  نادـنزرف  دروآ ، نوریب  یلع  بلـص  زا  رگید : تـیاور  هـب  دروآ . نوریب  یلع  و 
نیسح نسح و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 2  » مناشیا ردپ  نم  هک  همطاف  نادنزرف 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اضیا  «. 3  » نم تّما  نایم  رد  دننم  تناما 
، امـش دیناراوس  وکین  امـش ، رتش  تسا  يرتش  وکین  هک : دومرفیم  دوب و  هدرک  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  نیـسح  نسح و  هک  مدـید  متفر  مّلس 
زا یبلعث  ریسفت  رد  اضیا  «. 4  » دناهدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  هّماع  قرط  زا  رایسب  ياهدنس  هب  ار  ثیدح  نیا  امش . زا  تسا  رتهب  امـش  ردپ 

سپ دش ، ضراع  یضرم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 
ار نآ  هک  تساوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دروآ ، ترـضح  نآ  يارب  زا  تشهب  رانا  روگنا و  زا  یقبط  لیئربج 
رد دندرک ، لوانت  هویم  نآ  زا  دندش  لخاد  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  سپ  تفگ ، حیبست  ترـضح  نآ  تسد  رد  دنک  لوانت 

، تفگ حیبست  زین  ترـضح  نآ  تسد  رد  دومن ، لوانت  دش  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  تفگ ، حیبست  زین  ناشیا  تسد 
زا دروخیمن  هک  تسا  یماعط  نیا  تفگ : لیئربج  سپ  تفگن . حیبست  وا  تسد  رد  دروخب ، هک  تشادرب  دش  لخاد  هباحص  زا  يدرم  سپ 

تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  اضیا  «. 1  » ربمغیپ دنزرف  ای  ربمغیپ  ّیـصو  ای  ربمغیپ  رگم   393 ص : نویعلا ، ءالج  نآ 
لافطا همه  دنتفگ : دندمآ  دوخ  ردام  دزن  سپ  دنتشادن ، يون  هماج  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  دمآ ، شیپ  يدیع  هک 

امش دروایب  نوچ  تسا ، طاّیخ  دزن  امـش  ياههماج  دومرف : همطاف  ترـضح  ینادرگیمن ؟ نّیزم  ار  ام  ارچ  ام ، زا  ریغ  دناهدرک  تنیز  هنیدم 
نایرگ مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  دندرک ، دیع  هماج  بلط  دندمآ  دوخ  ردام  دزن  هب  زاب  دش  دیع  بش  نوچ  درک . مهاوخ  نّیزم  ار 

نم ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : تسیک ؟ تفگ : همطاف  دیبوک ، ار  رد  یـسک  دـش ، رات  بش  نوچ  تفگ . ناشیا  هب  باوج  نامه  زاب  دـش ،
نـسح تباهم و  تلالج و  تیاهن  رد  يدرم  دـید  دوشگ  ار  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ماهدروآ . ار  وت  نادـنزرف  ياههماج  مطاّیخ ،
هعارد ود  نهاریپ و  ود  لامتسد  نآ  رد  دوشگ ، ار  لامتسد  دمآ  رد  هناخ  هب  نوچ  تشگرب . داد  ترضح  نآ  تسد  هب  هتسب  یلامتسد  امیس 

، درک رادـیب  باوخ  زا  ار  ناـشیا  سپ  دـید ، دوب  خرـس  تسوپ  زا  اـهنآ  بقع  هک  هایـس  هزوم  ود  هماـمع و  ود  ءادر و  ود  هماـج و  ریز  ود  و 
رد ار  ود  ره  دـید ، نّیزم  ار  ناشیا  دـش  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تلاح  نآ  رد  دیـشوپ . ناـشیا  رب  ار  اـههماج 

؛ يدوب هداتـسرف  ام  يارب  هک  یئاههماج  دروآ  هّللا ، لوسر  ای  یلب  تفگ : يدـید ؟ ار  طاـّیخ  تفگ : همطاـف  ترـضح  هب  دیـسوب ، دیـشکرب و 
ترـضح هّللا ؟ لوسر  ای  درک  ربخ  ار  امـش  هک  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ؛ تشهب  نزاخ  ناوضر » ، » دوبن طاـّیخ  نآ  دومرف : ترـضح 

ام دنتفگ : هک  دناهدرک  تیاور  وا  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  نافلاخم  دنس  هب  اضیا  «. 2  » داد ربخ  ارم  نم و  يوسب  دمآ  ات  تفرن  نامسآ  هب  دومرف ،
زا ّولمم  دروآ  خرس  رولب  زا  یماج  دش ، لزان  لیئربج  هک  میدوب  هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور 

ار وت  دـنکیم  رما  دومرف ، ّتیحت  ماج  نیا  هب  ار  وت  دـناسریم ، مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : ربنع ، کشم و 
تردق هب  دمآرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  فک  رد  ماج  نوچ  ار . وا  دنزرف  ود  ار و  یلع  ینک  ّتیحت  ماج  نیا  هب  هک 

394 ص : نویعلا ، ءالج  هّللا  مسب  درک : يراـج  ناـبز  رب  سپ  تفگ ، ربکا » هّللا   » هبترم هس  و  هّللا » اـّلا  هلا  ـال   » هبترم هس  دـمآ  نخـس  هب  یهلا 
ریما ترـضح  هب  تـّیحت  مـسر  هـب  سپ  تلاـسر ، ترـضح  ار  نآ  دـیئوب  سپ  «، 1  » یقْـشَِتل َنآْرُْقلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اـم  هط * میحّرلا  نمحّرلا 

ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  تفگ : دمآ  نخـس  هب  دمآ  رد  نینمؤملا  ریما  تسد  هب  نوچ  داد ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
تناـما و مسر  هب  دـیئوب ، ار  نآ  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  سپ  «، 2  » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو 

نمحّرلا هّللا  مسب  تفگ : دمآ  نخـس  هب  زاب  دـمآ  رد  ترـضح  نآ  فک  هب  نوچ  دومن ، میلـست  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هب  ّتیحت 
هب ّتیحت  هجو  رب  دیسوب و  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  سپ  «، 3  » َنوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا * ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی * َّمَع  میحّرلا 

ِْهیَلَع ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  تفگ : ایوگ  نابز  هب  دمآ ، رد  بانج  نآ  فک  هب  نوچ  داد ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 
َو ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  زاب  داد ، تلاسر  ترـضح  هب  سپ  «، 4  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 
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زا اضیا  «. 6  » تفر ورف  نیمز  هب  ای  تفر  الاب  نامسآ  هب  هک  میتسنادن  دش  ادیپان  ترضح  نآ  فک  رد  ماج  نآ  سپ  هیآ ، رخآ  ات  « 5  » ِضْرَْألا
نآ تسد  رب  اوه  زا  دمآ  یغرم  هاگان  دوب  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط 
رب سپ  هّللا ، لوسر  ّیصو  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : تسـشن  نینمؤملا  ریما  تسد  رب  و  هّللا ، ّیبن  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : تسـشن  ترـضح 

تسد رب  ارچ  هک : دومرف  ترضح  هّللا ، ۀفیلخ  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : تسـشن  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  کی  ره  تسد 
یتسد رب  هنوگچ  دنشاب ، هدرک  نآ  رد  ادخ  تیـصعم  هک  منیـشنیمن  ینیمز  رب  نم  تفگ : یلاعت  قح  تردق  هب  غرم  نآ  یتسـشنن ؟ رکب  وبأ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قرط  هب  هّصاخ  هّماع و  «. 7  » دشاب هدرک  رایسب  ادخ  تیصعم  هک  منیشن 
دـنیامن و تماما  رما  هب  مایق  هاوخ  دـنماما ، ود  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج   395 ص : نویعلا ، ءـالج  هک : دومرف  مّلـس  و 
هک تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  رایـسب  بتک  دمحا و  دنـسم  ءایلوالا و  ۀـیلح  باتک  زا  اضیا  «. 1  » دـنراد ناهنپ  ناملاظ  روج  زا  هاوخ 
هک دش  لزان  نم  رب  یکلم  دومرف : دمآزاب  نوچ  دیسر ، مه  هب  یحو  لوزن  تلاح  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور 

نیرتهب نیـسح  نسح و  هک  ارم  دهد  تراشب  دـنک  مالـس  نم  رب  هک  دـیبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  دوب ، هدـماین  نیمز  رب  زگره  نیا  زا  شیپ 
تلاسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّماع  بتک  زا  رایـسب  دیناسا  هب  «. 2  » تسا تشهب  لها  نانز  نیرتهب  همطاف  و  دنتـشهب ، لها  ناناوج 

هب اضیا  «. 3  » تریـس تروـص و  رد  نم  اـب  ياهدـیدرگ  هیبـش  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  هب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
ماما بانج  داتـسیا ، زامن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  بتک  زا  رایـسب  ياهدـنس 
لوط ار  هدجس  ترـضح  دش ، راوس  ترـضح  نآ  شود  رب  نسح  ماما  بانج  تفر ، هدجـس  هب  نوچ  دوب ، وا  يولهپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 
نسح ماما  بانج  هک  مدید  تسیچ ، ترضح  نآ  هدجـس  لوط  ببـس  منک  هظحالم  هک  هدجـس  زا  متـشادرب  رـس  نم  هک : تفگ  يوار  داد ،
يداد لوط  ار  هدجس  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : هباحص  تفگ ، زامن  مالس  ترضح  نوچ  تسا ، هدش  راوس  ترـضح  نآ  فتک  رب  مالّـسلا  هیلع 

رب یحو  هک : دومرف  ترـضح  تسا ، هدـش  لزان  وت  رب  یحو  هدجـس  رد  هک  میدرک  نامگ  ام  يدادیمن ، لوط  ردـق  نآ  رتشیپ  هک  يّدـح  هب 
مداد لوط  ار  هدجـس  ببـس  نیا  هب  ندمآ ، دورف  رد  منک  لیجعت  ار  وا  هک  متـساوخن  دوب  نم  شود  رب  نم  رـسپ  نیا  نکیل  دـشن و  لزان  نم 

نم هناحیر  نیا  دومرف : بانج  نآ  ینکیمن ؟ ار  نارگید  هک  ینکیم  تیاعر  ار  رسپ  نیا  وت  هک : دنتفگ  بانج  نآ  هب  رگید : تیاور  هب  «. 4»
، نویعلا ءالج  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  رباج  زا  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا  «. 5  » تسا

ساّبع نبا  زا  یسربط  خیـش  «. 1  » یلع نب  نسح  يوسب  دـنک  رظن  سپ  تشهب ، لـها  ناـناوج  رتـهم  رتـهب و  هب  دـنک  رظن  دـهاوخ   396 ص :
، مدوب ترضح  نآ  تمدخ  رد  نم  تفر ، همطاف  هناخ  رد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بانج  هاگان  متـسشن ، شیولهپ  رد  نم  تسـشن ، دمآ  راوید  کیدزن  هب  سپ  دینـشن ، یباوج  درک  ادن  هبترم  هس  سپ 
درک و دنلب  دوشگ و  ار  دوخ  ياهتسد  ترضح  سپ  دندوب ، هتسب  شندرگ  رد  اههدالق  دندوب و  هتـسش  ار  شرّونم  يور  دمآ  نوریب  هناخ  زا 

تکرب هب  یلاعت  قح  هک  دیاش  تسا ، تّما  نیا  راوگرزب  دّیس و  نم  رسپ  نیا  تفگ : دیسوب  ار  وا  دینابسچ و  هنیس  رب  تفرگ و  ار  بانج  نآ 
يزور نم  تفگ : یمشاه  نامیلـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 2  » تّما نیا  هورگ  ود  نایم  دنک  حالصا  وا 

نم هک  دـننکیم  نامگ  نامدرم  تفگ : نوراه  دـش ، روکذـم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مان  سپ  مدوب ، دیـشرلا  نوراه  سلجم  رد 
: تفگ ساـّبع  نب  هّللا  دـبع  هک  شناردـپ  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  یتـسرد  هب  تسا ، نینچ  هن  مرادیم ، نمـشد  ار  نیـسح  نسح و  یلع و 

يا دومرف : ترضح  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  نایرگ  همطاف  هاگان  میدوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  يزور 
هیرگ دومرف : سپ  دناهتفر ، اجک  هب  منادیمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  دناهتفر ، نوریب  هناخ  زا  نیسح  نسح و  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  همطاف 
بانج نآ  سپ  وت . زا  تسا  رتنابرهم  ناـشیا  هب  تسا  هدرک  قلخ  ار  ناـشیا  هک  يدـنوادخ  نآ  هک  یتسرد  هب  داـب ، وت  يادـف  تردـپ  نکم 

دـش لزان  لیئربج  سپ  راد ، تمالـس  هب  ار  ناشیا  دناهتفر  ارحـص  هب  رگا  نک ، ظفح  ار  ناشیا  دـناهتفر  ایرد  هب  ناشیا  رگا  ادـنوادخ  دومرف :
رد ناشیا  نونکا  تسا ، رتهب  ناشیا  زا  ناـشیا  ردـپ  و  ترخآ ، اـیند و  رد  دـنالضاف  ناـشیا  هک  شاـبم  نوزحم  نیگمغ و  دـمحا  يا  تفگ :
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تلاسر ترـضح  سپ  دـیامن . تظفاحم  ار  ناشیا  هک  هدـینادرگ  لّکوم  ناشیا  رب  یکلم  یلاـعت  قح  دـناهتفر ، باوخ  هب  راّـجنلا  ینب  هریظح 
هدرک نیـسح  ندرگ  رد  تسد  نسح  میدید  میدش ، راّجنلا  ینب  هقیدح  لخاد  ات  میتساخرب  مه  ام  تساخرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  سپ  هدرتسگ ، ناشیا  يور  رب   397 ص : نویعلا ، ءالج  ار  دوخ  لاب  کی  کلم  دـناهتفر ، باوخ  هب 
هتـشادرب ترـضح  ار  ود  ره  هک  دـندرکیم  ناـمگ  دـندیدیمن  ار  کـلم  نوچ  مدرم  تشادرب ، ار  نیـسح  کـلم  تشادرب و  ار  نسح  مّلس 
یهدیمن ام  هب  ار  كدوک  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دـندمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يراصنا  بّویا  وبا  رکب و  وبأ  سپ  تسا ،

زا تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  ترخآ ، ایند و  رد  دنراوگرزب  لضاف و  ناشیا  هک  ار  ناشیا  دـیراذگب  دومرف : ترـضح  دوش ؟ رتکبـس  وت  راب  هک 
ساّنلا اهّیا  دومرف : درک  ادا  ياهبطخ  سپ  هدـینادرگ ، فّرـشم  ار  ناشیا  ادـخ  هچنآ  هب  منادرگ  فّرـشم  ار  ناشیا  زورما  دومرف : سپ  ناـشیا .

نسح دومرف : ترضح  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هّدج ؟ ّدج و  تهج  زا  سک  همه  زا  تسا  رتهب  هک  یسک  هب  ار  امش  مهد  ربخ  دیهاوخیم 
امش مهد  ربخ  دیهاوخیم  ساّنلا  اهّیا  دومرف : سپ  دلیوخ . رتخد  يربک  هجیدخ  ناشیا  هّدج  تسادخ و  لوسر  ناشیا  ّدج  دننینچ ، نیسح  و 
نب ّیلع  ناشیا  ردپ  دننینچ  نیـسح  نسح و  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : ردام ؟ ردـپ و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  هب  ار 

؟ هّمع ّمع و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربـخ  دـیهاوخیم  دومرف : سپ  دّـمحم ، رتـخد  همطاـف  ناـشیا  رداـم  تسا و  بلاـط  یبأ 
. بلاط وبا  رتخد  یناه  ّما  ناشیا  هّمع  تسا و  راّیط  رفعج  ناشیا  ّمع  هک  دننینچ  نیـسح  نسح و  دومرف : ترـضح  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ :

نـسح هک : دومرف  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هلاخ ؟ لاخ و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخیم  ساّنلا  اهّیا  دومرف : سپ 
ردام دوب و  دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ردپ  هک  دینادب  بنیز ، ناشیا  هلاخ  تسادخ ، لوسر  دـنزرف  مساق  ناشیا  يولاخ  هک  دـننینچ  نیـسح  و 

تـشهب رد  ناشیا  هلاخ  ولاخ و  و  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هّدـج  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ّدـج  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  ناـشیا 
تشهب رد  ناشناتسود  ناتـسود  ناشیا و  ناتـسود  دوب ، دنهاوخ  تشهب  رد  دوخ  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هّمع  ّمع و  دوب و  دنهاوخ 

بش رد  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ناشیا  قیرط  هب  اضیا  «. 1  » دوب دنهاوخ 
همطاف و  دنیادخ ، هدیزگرب  نیـسح  نسح و  تسادخ ، بیبح  ّیلع  هّللا ، لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  دوب : هتـشون  تشهب  رد  رب  مدـید  جارعم 
تیاور باّطخلا  نب  رمع  زا  ناشیا  قیرط  هب  اضیا  «. 1  » ادخ تنعل  تسا  ناشیا   398 ص : نویعلا ، ءالج  نمـشد  رب  تسادخ ، هدیزگرب  زینک 

رد سدق  هریظح  رد  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک 
زا تسا  نافلاخم  هروهـشم  بتک  زا  هک  رابخالا  سودرف  باتک  رد  «. 2  » دشاب نامحر  دنوادخ  شرع  شفقس  هک  دوب  دنهاوخ  يدیفـس  هّبق 

نّیزم ارم  ایآ  هک : درک  تاجانم  یلاعت  قح  اب  سودرفلا  ۀّنج  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع 
تنیز ار  وت  هک : درک  یحو  وا  يوسب  یلاعت  قح  سپ  ار ؟ ناراکزیهرپ  ناراکوکین و  ياهدـینادرگ  نکاس  نم  رد  هکنآ  لاح  ینادرگیمن و 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  دنس  هب  یفطـصملا  ةراشب  باتک  رد  «. 3  » نیسح نسح و  هب  مداد 
يزاب هک  دـید  ار  نسح  ماما  هار  ياـنثا  رد  دـندوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هباحـص  زا  یعمج  دـندرک ، توعد  یماـعط  هب  ار  مّلـس  هلآ و 

فرط و نیا  هب  يزاب  يور  زا  وا  و  دریگب ، ار  موصعم  ماما  نآ  هک  دوشگ  ار  دوخ  ياهتسد  داتفا  شیپ  هباحص  زا  ترضح  نآ  سپ  دنکیم ،
تـسد و  وا ، نقذ  رب  تسد  کی  وا و  رـس  رب  تسد  کی  سپ  تفرگ ، ار  وا  ات  دیدنخیم  تفریم و  وا  یپ  زا  ربمغیپ  دـیودیم و  فرط  نآ 
تـسود ار  نسح  هک  ار  یـسک  دراد  تسود  ادـخ  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نسح  دومرف : دیـسوب و  ار  شناـهد  ناـیم  درک  وا  ندرگ  رد 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 4  » ناربمغیپ طابـسا  زا  دنطبـس  ود  نیـسح  نسح و  دراد ،
ود دناهدرک ، تمسق  دوخ  ناگدنب  نایم  رد  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  یلگ  حلاص  دنزرف  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
نبا زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 5  » ریبش ّربش و  لیئارـسا  ینب  طبـس  ود  مان  هب  ار  ناشیا  ماهدرک  مان  دنانیـسح ، نسح و  ایند  رد  نم  لگ 

نینمؤملا ریما  ترضح  میدوب و  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  ساّبع 
ّتیحت مسر  هب  یبیـس  دش  لزان  لیئربج  هاگان  دندوب ، ترـضح  نآ  تمدخ   399 ص : نویعلا ، ءالج  رد  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  و 
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سپ داد ، لوسر  بانج  هب  دیئوب  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  داد ، بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  دیئوب  ار  وا  ترـضح  سپ  دروآ ، بانج  نآ  يارب 
هب تفرگ و  وا  داد ، لوسر  بانج  هب  زاب  دـیئوب و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  داد ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باـنج  هب  تفرگ و  ار  وا 

سپ داد ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  ترضح  نآ  زاب  داد ، تلاسر  ترضح  هب  دیئوب و  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  داد ، نیسح  ماما  بانج 
هیلع نینمؤملا  ریما  هب  زاب  دیئوب و  ار  نآ  بانج  نآ  سپ  داد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دیئوب و  ار  نآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
عطاس وا  زا  يرون  دش ، مینود  هب  داتفا و  شتسد  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  دنک  در  تساوخ  وا  نوچ  داد . مالّـسلا 
دّمحم يوسب  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  یتّیحت  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دوب : هتشون  نآ  رب  رطس  ود  دیسر ، لّوا  نامـسآ  هب  ات  دیدرگ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدازدنزرف  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ارهز و  همطاف  یضترم و  ّیلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم 
هب نارگید  هیوباـب و  نبا  «. 1  » تمایق زور  رد  مّنهج  شتآ  زا  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ناتـسود  يارب  زا  تسا  یناـما  مّلـس و  هلآ و  و 

، دـش رامیب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدـنس 
پچ تسد  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

تسار بناج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ، هشیاع  هناخ  رد  ترضح  نآ  تفر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تدایع  هب 
ود يا  تفگ : همطاف  دشن ، رادیب  ادخ  لوسر  نوچ  دندیلامیم . ار  وا  ندب  پچ و  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسشن و  ترـضح  نآ 

نیا رد  ام  دنتفگ : میئایب ، ترـضح  نآ  ندش  رادـیب  زا  دـعب  میدرگرب و  هناخ  هب  دـیئایب  تسا  باوخ  رد  امـش  ّدـج  تقو  نیا  رد  نم ! بیبح 
وا پچ  يوزاـب  رب  نیـسح  ماـما  دـیباوخ و  ترـضح  نآ  تسار  يوزاـب  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپ  مینکیمن ، تکرح  اـجنیا  زا  تقو 
هب امـش  نوچ  تفگ : دش ؟ هچ  ام  ردام  دندیـسرپ : هشیاع  زا  دوش ، رادیب  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  دـندش  رادـیب  دـنتفر و  باوخ  هب  دـیباوخ ،

يادص دیباتیم و  قرب  دـیرابیم و  دـنت  ناراب  دوب ، يربا  بش  و  دـندمآ ، نوریب  کیرات  بش  نآ  رد  سپ  تشگرب . هناخ  هب  دـیتفر  باوخ 
ماما ترضح  دنتفر ،  400 ص : نویعلا ، ءالج  نآیب  یپ  زا  دیـسر و  مه  هب  ناشیا  يور  شیپ  رد  يرون  ناشیا  زاجعا  هب  سپ  دمآیم ، دـعر 

هب ات  دنتفگیم  نخـس  رگیدکی  اب  دنتفریم  ناشیا  دوب ، هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  دوخ  تسار  تسد  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح 
هب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  دنوریم ، اجک  هب  دنتسنادن  دندیدرگ  ناریح  دندش ، ناتسغاب  نآ  لخاد  نوچ  دندیـسر ، راجنلا  ینب  هقیدح 

، دـندش باوخ  رد  ود  ره  سپ  تسا . وت  اب  رایتخا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میوش ، باوخ  رد  اـیب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رد دیـسرپ ، ار  ناشیا  لاوحا  دش  رادیب  باوخ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  دـندرک . رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد 

نوریب هناخ  زا  یگنسرگ  زا  رسپ  ود  نیا  يالوم  يدّیس و  یهلا و  تفگ : تساخرب  سپ  تفاین ، اجنآ  رد  درک و  بلط  ار  ناشیا  همطاف  لزنم 
ینب هقیدح  هب  ات  تفر  رون  نآیب  یپ  زا  ترـضح  دش ، عطاس  يرون  ترـضح  نآ  يارب  زا  سپ  ناشیا . رب  ینم  لیکو  وت  ادنوادخ  دـناهتفر ،

قح دمآیم ، يدـنت  تّدـش و  تیاهن  رد  ناراب  دـناهدروآرد ، رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  دـناهدیباوخ  ناشیا  هک  دـید  هاگان  دیـسر ، راجنلا 
نآ ياهوم  هک  میظع  يرام  دوب  هدرک  هطاحا  ناشیا  اب  و  دـیرابیمن ، ناشیا  رب  ناراب  هرطق  کی  دوب و  هتفاکـش  ار  ربا  ناـشیا  ربارب  زا  یلاـعت 

. دوب هدرتسگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  يور  رب  ار  یکی  مالّـسلا و  هیلع  نسح  يور  رب  ار  یکی  هک  تشاد  لاب  ود  دوب و  ناتـسین  ياهین  دننام  رام 
: تفگ دـمآ  رد  نخـس  هب  تفر و  يراـنک  هب  ترـضح  نآ  يادـص  دینـشب  راـم  نآ  درک ، حـنحنت  داـتفا  راـم  نآ  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ 
وا هب  تمالـس  هب  وت و  يارب  ار  ناشیا  مدومن  تظفاحم  نم  و  دـناوت ، ربمغیپ  دـنزرف  اهنیا  هک  ار  وت  هکئـالم  ار و  وت  مریگیم  هاوگ  ادـنوادخ 

؟ ّنج هفیاط  مادـک  دومرف : وت ، يوسب  مّنج  کیپ  نم  تفگ : ياهفیاط ؟ هچ  زا  وت  هّیح  يا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  ار . ناشیا  مدرک  میلـست 
زا یئادن  مدیـسر  عضوم  نیا  هب  نوچ  دـناهدرک ، شومارف  هک  نآرق  هیآ  میلعت  يارب  دناهداتـسرف  ارم  حـیلم  ینب  زا  یهورگ  نیبیـصن ، تفگ :
نم زور ، بش و  ثداوح  زا  تاهاع و  تافآ و  زا  امن  تظفاحم  ار  ناشیا  سپ  دنیادخ ، لوسر  ياهرـسپ  اهنیا  هّیح  يا  هک : مدینـش  نامـسآ 
یّلص تلاسر  ترضح  تشگرب . تخومآ و  ار  نآرق  هیآ  نآ  رام  نآ  سپ  ملاس . حیحص و  مدرک  میلـست  وت  هب  ار و  ناشیا  مدرک  تظفاحم 
پچ شود  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک و  راوس  دوخ  تسار  شود  رب  تشادرب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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ص: نویعلا ، ءالج  قحلم  ترـضح  نآ  هب  هار  رد  دمآ  نوریب  ترـضح  نآیب  یپ  زا  دش و  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوخ ،
ادخ هک  ورب  دومرف : دوش ، کبـس  وت  راب  ات  هد  نم  هب  ار  نادنزرف  نیا  زا  یکی  هک : تفگ  ار  بانج  نآ  هباحـص  زا  یکی  سپ  دـیدرگ ،  401
دوخ نیلبش  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ  شیپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  تسناد . ار  وت  ّتین  دینش و  ار  تنخس 
ادـخ هب  هاّدـج  ای  تفگ : دوخ ؟ ردـپ  شود  هب  يوریم  ایآ  تفگ : نسح  ماما  بانج  هب  درک  ور  سپ  ددرگ ، کبـس  وت  راب  اـت  هد  نم  هب  ار 

هب يوریم  ایآ  دومرف : دش  تفتلم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  يوسب  سپ  دوخ ، ردپ  شود  زا  مهاوخیم  رتهب  ار  وت  شود  هک  دنگوس 
یئامرخ ناشیا  يارب  هرّدـخم  نآ  درب ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ار  ناشیا  سپ  تفگ ، باوج  دوخ  ردارب  لـثم  زین  وا  دوخ ؟ ردـپ  شود 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنتـشگ  داش  دندش و  ریـس  دندومن ، لوانت  نوچ  تشاذگ . ناشیا  دزن  هب  دروآ  دوب ، هدرک  اّیهم  دنچ 
يارب مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندش ، نتفرگ  یتشک  لوغشم  دنتساخرب  سپ  دیریگب ، یتشک  رگیدکی  اب  دیزیخرب و  نونکا  دومرف : مّلس 

صیرحت ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح  هک  دینـش  دش  لخاد  نوچ  دندوب ، هتفر  نوریب  يراک 
تعاجـش ایآ  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نز ، نیمز  رب  ار  نیـسح  ریگب  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتخادـنا  رب  دـنکیم 

نم بیبح  کنیا  نز ، نیمز  رب  ار  نیـسح  نسح  يا  میوگ : نم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  همطاف  يا  دومرف : رتکچوک ؟ رب  ار  رتگرزب  یئامرفیم 
ماما باکر  ساـّبع  نب  هّللا  دـبع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » نز نیمز  رب  ار  نسح  نیـسح  يا  دـیوگیم : لیئربج 

ار ناشیا  باکر  يرتگرزب ، لاس  هب  اهنآ  زا  وت  تفگ : وا  هب  یصخش  درک ، راوس  ار  ناشیا  تفرگ و  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
تسادخ ياهتمعن  زا  نیا  و  دنیادخ ، لوسر  نادنزرف  اهنیا  دنتسیک ؟ اهنیا  هک  ینادیمن  رگم  قمحا  يا  تفگ : ینکیم !؟ راوس  يریگیم و 

«. 2  » ماهتفای ار  ناشیا  يراد  باکر  تداعس  هک  نم  رب 

تسا مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  یضعب  نایب  رد  مّوس  لصف 

نوچ دیـسرپ ، اهنآ  زا  دـنچ  ياهلئـسم  دـمآ و  نامثع  نب  ورمع  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  دزن  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
هب کی  ره  مسرپیم  امـش  زا  هدـش  رورـض  ياهلئـسم  ارم  امـش ، رب  ياو  تفگ : یبارعا  دـندرکیم ، هلاوح  يرگید  هب  کی  ره  دنتـسنادیمن 
دزن هب  ورب  دـناد  ار  هلأسم  نیا  هک  ار  یـسک  یهاوخیم  رگا  دـنتفگ : ناشیا  تسین ، اور  يراک  نینچ  ادـخ  نید  رد  دـینکیم  هلاوح  يرگید 

، درک ضرع  ار  هلأسم  تفر  ناشیا  تمدـخ  هب  نوچ  دـننادیم ، ار  ادـخ  نید  لئاسم  ناـشیا  هک  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 
يور ّدخ  ود  یلاعت  قح  تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  نومـضم  هک  دناوخ  دنچ  يرعـش  ورمع و  هّللا و  دـبع  اب  درک  باطخ  دینـش ، یفاش  باوج 
نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 1  » مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  يارب  زا  دنادرگ  لعن  ود  ار  امش 

دننک میلعت  وا  هب  ار  وـضو  هک  دنتـساوخ  سپ  ار ، وـضو  بادآ  تسنادیمن  تخاـسیم و  وـضو  هک  دنتـشذگ  يریپ  درم  رب  مالّـسلا  اـمهیلع 
رتهب وضو  نم  دـنتفگیم : کی  ره  دـندرک ، هعزانم  مه  اب  تحلـصم  يارب  سپ  دوش ، لجخ  ینادیمن و  وت  هک  دـننک  راـهظا  وا  هب  هکنآیب 

هدهاشم ار  ناشیا  يوضو  ریپ  درم  نآ  نوچ  میزاسیم . وضو  رتهب  کیمادک  هک  شاب  مکاح  ام  نایم  رد  وت  خیش  يا  دنتفگ : سپ  مزاسیم ،
زا تقو  نیا  رد  متخاسیمن ،  403 ص : نویعلا ، ءالج  وکین  ار  وضو  هک  ملهاج  ریپ  نم  دـیزاسیم ، وکین  ار  وضو  ود  ره  امـش  تفگ : درک ،
رد تسا : هدرک  تیاور  اـضیا  «. 1  » امـش تسد  رب  منکیم  هبوت  دـیراد ، دوخ  ّدـج  تّما  رب  هک  یتقفـش  امـش و  تکرب  هب  متفرگ ؛ داـی  اـمش 

یسلجم رد  و  تفگیمن ، نخس  وا  میظعت  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب ، رضاح  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  یـسلجم 
قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 2  » تفگیمن نخس  وا  میظعت  يارب  هّیفنحلا  نب  دّمحم  دوب  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک 

تفریم جح  هب  نوچ  دوب ، مدرم  نیرتلضاف  دوخ و  نامز  رد  مدرم  نیرتدباع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
هاـگره تسیرگیم ، درکیم  داـی  ار  ربق  نوچ  تسیرگیم ، درکیم  داـی  ار  گرم  نوچ  تفریم ، هنهرب  اـپ  هک  دوب  هاـگ  تفریم و  هداـیپ 

قح رب  ار  لامعا  ضرع  نوچ  تسیرگیم ، دروآیم  داـی  هب  ار  طارـص  رب  نتـشذگ  هک  هاـگره  تسیرگیم ، دروآیم  رطاـخ  هب  ار  تماـیق 
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هاگره دوخ . راگدرورپ  دزن  دیزرلیم  شندب  ياهدنب  داتـسیایم  زامن  هب  نوچ  دـشیم ، شوهدـم  دزیم و  هرعن  تخاسیم  روکذـم  یلاعت 
درکیم و لاؤس  ار  تشهب  ادخ  زا  دشاب و  هدیزگ  برقع  ای  رام  ار  وا  هک  یـسک  دننام  دیزرلیم  دیپطیم و  درکیم  دای  ار  خزود  تشهب و 

یسک لاح  چیه  رد  کیّبل ، مهّللا  کیّبل  تفگیم : دناوخیم ، اونمآ » نیّذلا  اهّیا  ای   » نآرق رد  هک  هاگره  دومنیم ، مّنهج  شتآ  زا  هذاعتـسا 
نک رما  دـنتفگ : هیواعم  هب  يزور  دوب . رتحیـصف  سک  همه  زا  شنایب  دوب ، رتوگتسار  سک  همه  زا  شنابز  ادـخ ، دای  هب  رگم  دـیدن  ار  وا 

ام ور و  الاب  ربنم  رب  تفگ : دیبلط  ار  ترـضح  نآ  سپ  دوش ، رهاظ  وا  صقن  مدرم  رب  ات  دناوخب  هبطخ  دیآرب و  ربنم  رب  هک  ار  یلع  نب  نسح 
ارم هک  ره  و  دسانش ، دسانش  ارم  هک  ره  ساّنلا  اهّیا  دومرف : سپ  دروآ ، اجب  یهلا  يانث  دمح و  دمآرب  ربنم  رب  ترـضح  سپ  نک . هظعوم  ار 

دنزرف منم  ادخ ، قلخ  نیرتهب  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  دّمحم  رتخد  همطاف  نانز  نیرتهب  دنزرف  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  منم  دسانـشن 
نم و نم ، ّقح  زا  ارم  دـناهدرک  عفد  هک  منم  نینمؤملا ، ریما  دـنزرف  منم  لیالد ، تازجعم و  بحاص  منم  لئاضف ، بحاص  منم  ادـخ ، لوسر 
رعـشم و دـنزرف  منم  ینم ، هّکم و  دـنزرف  منم   404 ص : نویعلا ، ءـالج  ماـقم ، نکر و  دـنزرف  منم  میتشهب ، ناـناوج  نیرتهب  نیـسح  مردارب 

نانخس نیا  نکب و  بطر  فیرعت  دّمحم  وبا  يا  تفگ : دندرگ ، لیام  ترـضح  نآ  بناج  هب  مدرم  هک  دیـسرت  نوعلم  هیواعم  سپ  تافرع .
نخس هب  ترضح  زاب  دنکیم ، وکین  ّبیط و  ار  نآ  امرس  دزپیم و  ار  نآ  امرگ  دنکیم و  گرزب  ار  نآ  داب  هک : دومرف  ترضح  راذگب ، ار 

دنچ یفرح  نانخـس  نیا  زا  دـعب  هک  دیـسرت  هیواـعم  سپ  ادـخ . لوسر  دّـمحم  دـنزرف  ادـخ و  قلخ  ياوشیپ  رـسپ  منم  دومرف : تشگرب  لّوا 
دنس هب  اضیا  «. 1  » دـمآ دورف  ربنم  زا  باـنج  نآ  سپ  يآ ، دورف  ربـنم  زا  یتـفگ  هچنآ  تسا  سب  تفگ : دـندرگرب ، وا  زا  مدرم  هک  دـیوگب 

دنزرف يا  تفگ : يدرم  سپ  تسیرگ ، تاـفو  تقو  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  ربـتعم 
، تفگ هچنآ  تفگ  وت  ّقح  رد  لوسر  بانج  يراد و  ادـخ  لوسر  اـب  تبارق  تلزنم و  نآ  هکنآ  لاـح  ینکیم و  هیرگ  وت  اـیآ  ادـخ  لوسر 

لئاـس هب  ار  رگید  هتـشادرب و  دوخ  ار  لـعن  کـی  یّتـح  ياهدرک  تمـسق  ارقف  رب  ار  دوـخ  لاـم  ماـمت  هبترم  هس  ياهدرک ، هداـیپ  ّجـح  تسیب 
هیوباب و نبا  «. 2  » ناتسود تقرافم  يرگید  و  نآ ، لاوحا  گرم و  لاوها  یکی  منکیم : هیرگ  تلـصخ  ود  يارب  دومرف : ترـضح  ياهداد .

اهلمحم دوب ، هدرک  هدایپ  جح  تسیب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  يریمح 
هب يدرم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  اضیا  «. 3  » دندیـشکیم وا  بقع  زا  ار  بانج  نآ  نارتش  و 
هب ارم  تفگ : درم  نآ  سپ  دـنداد ، وا  هب  مـهرد  جـنپ  هـک  درک  رما  وا  درک و  لاؤـس  وا  زا  دوـب ، هتـسشن  دجـسم  رد  رب  وا  تشذـگ ، ناـمثع 

ماما نسح و  ماما  باـنج  اـجنآ  رد  نک ، لاؤس  ناـشیا  زا  ناـشیا  دزن  هب  ورب  تفگ : دجـسم  هیحاـن  هب  درک  هراـشا  ناـمثع  اـمنب ، هار  يرگید 
: تفگ مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ، لاؤس  تفر و  ناشیا  دزن  هب  درم  نآ  نوچ  دندوب . هتـسشن  رفعج  نب  هّللا  دبع  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح 

دـشاب هدرک  زجاع  ار  وا  تید  دشاب و  هدرک  هک  ینوخ  لّوا  زیچ : هس  يارب  رگم  ندرک  لاؤس   405 ص : نویعلا ، ءالج  تسین  لالح  درم  يا 
زا کیمادک  يارب  سپ  دشاب ، هدناشن  كاخ  رب  ار  وا  هک  یناشیرپ  ای  دـشاب ، هدرک  تحارج  ار  وا  لد  هک  یـضرق  ای  دـشاب ، هدروآ  درد  هب  و 

بانج و  دـنهدب ، وا  هب  الط  رانید  هاجنپ  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  تفگ ، ار  ات  هس  نیا  زا  یکی  لیاس  ینکیم ؟ لاؤس  اـهنیا 
هچ دیـسرپ  نامثع  تشگرب ، نامثع  يوسب  درم  نآ  سپ  راـنید . تشه  لـهچ و  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هن و  لـهچ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رد دـنلب  يوم  هکنآ  مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  يدرکن ، لاؤس  نم  زا  يداد و  نم  هب  مهرد  جـنپ  مدرک  لاؤس  وت  زا  تفگ : لیاس  يدرک ؟

لهچ و يرگید  و  داد ، نم  هب  رانید  هاجنپ  سپ  متفگ ، باوج  ار  وا  نم  درک و  لاؤس  نینچ  نم  زا  مالّسلا - هیلع  نسح  ماما  ینعی  دراد - رس 
ناشیا دناهدرک ، زاب  ریش  زا  ملع  هب  ار  ناشیا  تفای ، یناوت  اجک  زا  ناناوج  نیا  لثم  تفگ : نامثع  رانید ، تشه  لهچ و  يرگید  و  رانید ، هن 
يرتخد هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  «. 1  » دناهدرک عمج  ار  اهتمکح  تاریخ و  عیمج 

ناشیا باوج  رد  ترضح  سپ  دنتشون ، وا  يارب  هیزعت  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  درک ، تافو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا 
ماهدرک میلست  مبلطیم ، ادخ  زا  ار  وا  تبیصم  رجا  رتخد ، نالف  گرم  رد  دیدوب  هداد  یّلست  ارم  هک  نم  هب  امـش  همان  دیـسر  دعب  اّما  تشون :
تقرافم نارود و  بیاون  تسا  هدرک  هدرزآ  نامز و  بیاصم  ارم  تسا  هدروآ  درد  هب  هک  یتسرد  هب  وا ، يالب  رب  مرباـص  ار و  یهلا  ياـضق 
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ناشیا ياههدید  مدشیم و  داش  ناشیا  ندید  زا  متشاگنایم و  دوخ  تسود  ار  ناشیا  هک  یناردارب  و  متـشاد ، ناشیا  هب  تفلا  هک  یناتـسود 
رگیدکی اب  ناشیا  سپ  درب ، ناگدرم  هاگرکـشل  هب  دوبر  ار  ناشیا  گرم  تفرگ ، ورف  هاگان  هب  ار  ناشیا  ماّیا  بیاصم  سپ  دوب . نشور  ام  هب 

ترایز هب  و  دندرگ ، دنمهرهب  رگیدکی  زا  هکنآیب  دنیامن ، تاقالم  ار  رگیدکی  هکنآیب  دشاب ، ناشیا  نایم  رد  یئانـشآ  هکنآیب  دـنرواجم 
ناتـسود و هدیدرگ ، یلاخ  شنابحاص  زا  ناشیا  نادبا  ياههناخ  تسا ، کیدزن  رگیدکی  هب  رایـسب  ناشیا  ياههناخ  هکنآ  اب  دنور  رگیدکی 
رد ياهناشاک ، ناشیا  هاـگرارق  لـثم  ياهناـخ و  ناـشیا   406 ص : نویعلا ، ءالج  ياـههناخ  لـثم  مدـیدن  و  هدـیزگ ، يرود  ناـشیا  زا  ناراـی 

دناهدرک تقرافم  ینمشدیب  ناشیا  زا  ناتسود  و  دناهدیزگ ، يرود  دوخ  فولأم  ياههناخ  زا  دناهدیدرگ و  نکاس  زیگناتشحو  ياههناخ 
ناینیشیپ هک  كولسم  یهار  هب  تفر  كولمم و  دوب  يزینک  نم  رتخد  نیا  دناهدنکفا ، اهلادوگ  رد  ندش  هنهک  ندیـشوپ و  يارب  ار  ناشیا  و 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ياهدنس  هب  نارگید  راّفص و  «. 1  » مالّسلا تفر و  دنهاوخ  هار  نآ  هب  ناگدنیآ  دناهتفر و  هار  نآ  هب 
ره برغم ، رد  یکی  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  ار  ادـخ  دومرف : ربنم  رب  يزور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باـنج  هک  دـناهدرک  تیاور 

تسا تغل  رازه  داتفه  رهش  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  تسا ، هزاورد  رازه  اهنآ  زا  يرهـش  ره  رد  نهآ ، زا  دراد  يراصح  رهـش  ود  نیا  زا  کی 
یماما یتّجح و  رهش  ود  نآ  لها  رب  ار و  ناشیا  ياهتغل  عیمج  منادیم  نم  يرگید ، تغل  ریغ  هب  دنیوگیم  نخـس  یتغل  هب  ياهفیاط  ره  هک 

نسح ماما  ترضح  تمدخ  رد  ساّبع  نب  هّللا  دبع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  «. 2  » نیسح مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تسین 
هتـشون هچ  خلم  نیا  لاب  رب  هک : دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ساّبع  نبا  داتفا ، ناوخ  نآ  رب  یخلم  هاگان  دوب  هتـسشن  یناوخ  رـس  رب  مالّـسلا  هیلع 

یتعاـمج يارب  ار  خـلم  متـسرفیم  هاـگ  تسین ، يدـنوادخ  نم  زج  هب  هک  يدـنوادخ  مـنم  تـسا : هتـشون  نآ  رب  دوـمرف : ترـضح  تـسا ؟
رـس تساخرب  ساّبع  نبا  سپ  دـنروخب ، ار  ناشیا  ياهماعط  هک  بضغ  يور  زا  یهورگ  رب  متـسرفیم  هاگ  دـنروخب ، ار  نآ  هک  ناگنـسرگ 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  یقرب  نساحم  رد  «. 3  » تسا ملع  نونکم  زا  نیا  تفگ : دیسوب  ار  ترضح  نآ 
يراگتساوخ ار  وا  سک  هس  مراد  يرتخد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  هک  تسا 

ّلحم هک  ار  یـسک  دومرف : ترـضح  مهدـب ؟ کیمادـک  هب  منکیم  تروشم  وت  اب  رفعج ، نب  هّللا  دـبع  نیـسح و  ماـما  نسح و  ماـما  هدرک :
زا وا  هک  هدب  نیـسح  هب  ار  دوخ  رتخد  دیوگیم ، قالط  رایـسب  ار  نانز  نسح  دنکن ، تنایخ  هک  دیاب  دـننادیم  نیما  ار  وا  دـندرک  تروشم 

ماما زا  دوبن  رتهیبش  تلاسر  ترضح  هب  سکچیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش  «. 1  » تسا رتهب  وت  رتخد  يارب   407 ص : نویعلا ، ءالج 
ياهدنب تخاسیم ، وضو  هاگره  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دناهدرک  تیاور  نآ  ریغ  نیظعاولا و  ۀضور  باتک  رد  «. 2  » مالّسلا هیلع  نسح 

هک ار  یـسک  تسا  راوازـس  هک : دومرف  باوج  رد  دنتفگ ، نخـس  وا  اب  باب  نیا  رد  سپ  دشیم ، درز  شکرابم  گنر  دـیزرلیم و  شندـب 
داتـسیایم دیـسریم  دجـسم  رد  هـب  نوـچ  دزرلب ، شلـصافم  ددرگ و  درز  شگنر  هـکنآ  دتـسیاب  شرع  دـنوادخ  دزن  یگدـنب  رد  دـهاوخ 

ادـنوادخ ینعی : میرک ، ای  كدـنع  ام  لیمجب  يدـنع  ام  حـیبق  نع  زواجتف  ءیـسملا ، كاتأ  دـق  نسحم  ای  کبابب  کفیـض  یهلا  تفگیم :
هک اهیکین  هب  تسا  ام  دزن  هچنآ  ياهیدب  زا  رذگرد  تسا ، هدمآ  وت  دزن  هب  رادرکدـب  رادرکوکین  يا  تسا ، هداتـسیا  وت  هاگرد  هب  وت  نامهم 

یـسک اب  دشیم ، غراف  حبـص  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قئاف  رد  يرـشخمز  «. 3  » میرک يا  تسوـت  دزن 
هیلع قداص  ترـضح  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 4  » دـشیم ضراع  ار  وا  يرورـض  تجاح  دـنچ  ره  دـشیم  علاط  باتفآ  اـت  دومرفیمن  نخس 

هک درک  تمـسق  ادـخ  اب  ار  شلام  هبترم  ود  درک ، هدایپ  جـح  جـنپ  تسیب و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
هکنآ یّتـح  درک  فیـصنت  هبترم  هس  و  داد ، ار  دوخ  لاـم  عیمج  هبترم  ود  رگید : تیاور  هب  داد . ارقف  هب  ار  فصن  تشادرب و  دوخ  ار  فصن 

رد مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 5  » دادیم ارقف  هب  ار  رگید  يات  تشادیم و  هاگن  ار  هزوم  ياـتکی 
نآ لامج  قشاع  دید ، ار  ترضح  نآ  یئور  شوخ  رایـسب  هّیودب  نز  هاگان  هنیدم ، هّکم و  نایم  رد  اوبا »  » لزنم رد  درکیم  زامن  دوخ  همیخ 
دش غراف  نوچ  درک ، رـصتخم   408 ص : نویعلا ، ءالج  ار  زامن  باـنج  نآ  سپ  دـمآرد ، ترـضح  نآ  همیخ  هب  هناـباتیب  دـش و  ترـضح 
وش رود  دومرف : ینادرگ ؛ داش  دوخ  تلصاوم  هب  ارم  مهاوخیم  مرادن ، رهوش  ماهدیدرگ ، وت  باتیب  تفگ : يراد ؟ تجاح  هچ  هک : دیسرپ 
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عاـنتما تـسیرگیم و  زین  ترــضح  تـسیرگیم ، درکیم و  زجع  هغلاـبم و  نز  نآ  سپ  نادرگم ، یهلا  باذــع  بجوتــسم  ارم  نـم و  زا 
ناشیا هیرگ  هب  زین  ترضح  نآ  دمآ و  رد  همیخ  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  لاح  نیا  رد  دش ، دیدش  ود  ره  هیرگ  هکنآ  ات  دومنیم 

زا هیرگ  يادص  هکنآ  ات  دندشیم . نایرگ  ناشیا  هیرگ  هب  دنتـسنادیمن و  ار  تقیقح  دندشیم  لخاد  هک  هباحـص  زا  کی  ره  دـش ، نایرگ 
ببـس هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  درک . راب  لزنم  نآ  زا  ترـضح  و  تفر ، نوریب  دیدرگ  دیماان  هّیبارعا  نآ  دش و  دنلب  ناشیا  همیخ 

، تسیرگیم دش و  رادیب  باوخ  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  یبش  هکنآ  ات  درکن  لاؤس  ترضح  زا  لاح  نآ  ببس  زا  لالجا  میظعت و 
هک مدـید  باوخ  رد  نکم ، لقن  یـسک  هب  ماهدـنز  ات  مدـید و  یباوخ  دومرف : دیـسرپ ، بانج  نآ  هیرگ  ببـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ار وا  لامج  نسح و  روفو  نوچ  متفر ، زین  نم  دندمآیم ، وا  لامج  ياشامت  هب  مدرم  دوب و  هتسشن  یئاج  رد  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
نم متفگ : داب ؟ وت  يادف  مردام  ردپ و  ردارب  يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  تفگ : داتفا  نم  رب  فسوی  رظن  نوچ  مدش ، نایرگ  مدرک  هدهاشم 
ریپ بوقعی  هب  هچنآ  و  يدیـشک ، نادـنز  رد  وا  ببـس  هب  وت  هک  یئاهرازآ  و  ار ، وت  لامج  وا  ندـش  قشاع  مدروآ و  رطاخ  هب  ار  اخیلز  هّصق 

هک هّیودب  نز  نآ  لاح  زا  ینکیمن  بّجعت  ارچ  تفگ : فسوی  اخیلز ، لاح  زا  مدرک  بّجعت  متسیرگ و  ببس  نیا  هب  وت ، تقرافم  زا  دیسر 
دمآ مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 1  » دـیدرگ وت  يابیز  لامج  قشاـع  اوبا »  » لزنم رد 

، درادرب وا  يارب  ار  اـهرز  هک  دروآ  یلاّـمح  وا  سپ  دـنداد ، وا  هـب  راـنید  دـصناپ  مـهرد و  رازه  هاـجنپ  دوـمرف : ترـضح  نآ  درک ، یلاؤـس 
، دمآ ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  یبارعا  هدب . لاّمح  هیارک  هب  ار  نیا  دومرف : داد  لئاس  نآ  هب  تشادرب  رـس  زا  ار  دوخ  ناسلیط  ترـضح 
، دـنداد یبارعا  نآ  هب  مهرد  رازه  تسیب  سپ  دـیهد ، وا  هب  تسا  یقاـب  اـم  هنازخ  رد  رز  هچنآ  دومرف : ترـضح  دـنک  یلاؤس  هکنآ  زا  شیپ 

یتیب ترضح  منک ، راهظا  ار  دوخ   409 ص : نویعلا ، ءالج  تجاح  میوگ و  وت  يانث  حدـم و  یتشاذـگن  ارچ  نم  يالوم  يا  تفگ : یبارعا 
و دـشاب ، هتـشاد  وزرآ  دـیما و  ام  زا  یـسک  هکنآیب  مینکیم  اطع  تیب ، لها  ام  تسا : نیا  اهنآ  زا  یـضعب  نومـضم  هک  دومرف  ءاـشنا  دـنچ 

دوش قرغ  دوخ  تلجخ  قرع  رد  هنیآره  ار  ام  ياهاطع  ترثک  دنادب  ایرد  رگا  دوش ، هتخیر  لئاس  يوربآ  هکنآ  زا  شیپ  میئامنیم  ششخب 
زا یـضعب  رد  دـنتفریم ، جـح  هب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  هک : تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 1»
رد یلازهریپ  دنتفر  همیخ  نآ  کیدزن  هب  نوچ  داتفا ، ياهمیخ  هب  ناشرظن  سپ  دـندنام ، هنـسرگ  هنـشت و  دـش ، مگ  ناشیا  هقوذآ  رتش  لزانم 

نیا زا  یکی  تفگ : دندیبلط  وا  زا  ماعط  نوچ  دـیماشایب ، دیـشودب و  دنرـضاح  نادنفـسوگ  نیا  تفگ : دـندرک  بلط  یبآ  وا  زا  دوب ، همیخ 
يارب زا  یماعط  نز  نآ  دـندرک و  حـبذ  ار  نادنفـسوگ  نآ  زا  یکی  ناشیا  سپ  منک ، اّیهم  امـش  يارب  یماعط  ات  دـینک  حـبذ  ار  نادنفـسوگ 
هدارا میـشیرق و  هلیبق  زا  ام  هک : دنتفگ  ار  نز  نآ  دـننک  راب  دنتـساوخ  نوچ  دـندرک ، هلولیق  وا  همیخ  رد  دـندومن و  لوانت  درک ، اّیهم  ناشیا 

لاح نآ  رب  تشگرب ، همیخ  هب  نز  نآ  رهوش  نوچ  مینکب . وت  ناسحا  كرادـت  ات  ام  دزن  هب  ایب  مینک  تدواـعم  هنیدـم  هب  نوچ  میراد ، جـح 
وا مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  دمآ ، هنیدم  هب  دروآ ، ور  جایتحا  رقف و  ار  نز  نآ  یتّدم  زا  دعب  درک ، رایـسب  رازآ  ار  دوخ  نز  دش ، علّطم 

بانج نآ  داتسرف ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  ار  وا  درک و  هارمه  وا  اب  ار  یصخش  داد و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  دید  ار 
تیاور اضیا  «. 2  » داد وا  هب  رادقم  نیا  زین  وا  داتـسرف ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  دزن  هب  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  زین 

رانید دصراهچ  درک  هابتشا  بتاک  دنسیونب ، مهرد  دصراهچ  وا  يارب  دومرف  ترـضح  درک ، یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  یلئاس  هک  تسا  هدرک 
رهم دومن و  هفاضا  رگید  مهرد  دص  راهچ  سپ  تسا ، بتاک  شـشخب  نیا  دومرف : دنک ، رهم  هک  دنداد  ترـضح  هب  ار  تارب  نوچ  تشون ،

، دومن  410 ص : نویعلا ، ءالج  جیوزت  درک  دیهـش  ار  وا  هک  ثعـشا  تنب  هدـعج  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 3  » درک
دص دوخ  نانز  زا  یکی  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور  «. 1  » داتسرف ششخب  هب  وا  يارب  رانید  رازه  درک و  وا  رهم  ّتنـس  قفاوم  مهرد  دصناپ 

يرگید هّیمیمت و  یکی  دـندوب ، ترـضح  نآ  هلاـبح  رد  نز  ود  هک  تسا  هدرک  تـیاور  اـضیا  «. 2  » داتـسرف مهرد  رازه  زینک  ره  اـب  زینک و 
رازه هد  ار  کی  ره  دـنرادب و  هّدـع  دـیوگب  هک  داتـسرف  ناشیا  دزن  هب  ار  یـصخش  سپ  تفگ ، قالط  سلجم  کـی  رد  ار  ود  ره  و  هّیفعج ،
نینچ تقرافم  يازا  هب  غلبم  نیا  تفگ : دیـشک  یهآ  ترـسح  يور  زا  دیـسر  هّیفعج  نز  هب  ربخ  نوچ  دـنک ، اـطع  رایـسب  ساـنجا  مهرد و 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف نآ  زا  دعب  دومن ، لّمأت  یتعاس  دیناسر ، ترضح  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  تفگن . نخس  رگید  نز  نآ  تسا ، مک  رایسب  یتسود  يرای و 
هب مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 3  » مدرکیم وا  هب  عوجر  هنیآره  مدرکیم  ینز  هب  عوجر  قالط  زا  دعب  رگا 

هیواعم دزن  هب  ار  نآ  همانراب  دـندروآ و  هیواعم  يارب  یحاون  زا  یکی  زا  رایـسب  هعتما  ترـضح  نآ  دورو  زور  رد  تفر ، ماش  هب  هیواـعم  دزن 
زا یکی  هب  ار  همانراب  دمآ ، نوریب  نوعلم  نآ  سلجم  زا  ترضح  نوچ  دیـشخب ، تشاذگ و  ترـضح  دزن  هب  ار  نآ  هیواعم  سپ  دنتـشاذگ ،
ماع سلجم  رد  دمآ ، هنیدـم  هب  هیواعم  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  اضیا  «. 4  » دیـشخب دوب  هتـشادرب  ار  بانج  نآ  شفک  هک  هیواعم  نامداخ 

نـسح ماما  بانج  مهرد ، رازه  دص  ات  رازهجنپ  زا  دیـشخبیم  اهاطع  دوخ  لاح  روخ  رد  ار  سک  ره  دیبلط و  ار  هنیدـم  فارـشا  تسـشن و 
قیال هک  دـشاب  هدـنامن  نم  دزن  يزیچ  یهد و  تبـسن  لخب  هب  ارم  هک  يدـمآ  رید  تفگ : هیواعم  دـش ، لخاد  سلجم  رخآ  رد  مالّـسلا  هیلع 

ار همه  دومرف : ترـضح  دنه ، رـسپ  منم  نک و  اطع  نسح  ماما  هب  ماهداد  همه  هب  هچنآ  لثم  تفگ : ار  دوخ  رادهنازخ  سپ  دشاب ، وت  تفارش 
هک دناهدرک  تیاور  ریس  بتک  رد   411 ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  رـسپ  منم  مداد  سپ  وت  هب 

يارب زا  نم  رگا  تفگ : قیتع  یبا  نبا  تفرگ ، وا  زا  مناوتیمن  مهاوخیم و  رایسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رتسا  نم  تفگ : ناورم  يزور 
ناـیب ار  شیرق  ياـهتمرکم  نم  دـنوشیم  رـضاح  سلجم  رد  مدرم  هک  یتـقو  تفگ : یلب ، تفگ : يروآیمرب ؟ ارم  تجاـح  هـس  مریگب  وـت 
دقعنم سلجم  نوچ  يدرکن ؟ رکذ  ار  وا  مراـکم  ارچ  سرپب  نم  زا  وت  درک ، مهاوخن  رکذ  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  درک و  مهاوخ 
نـسح ماما  ترـضح  لئاضف  ارچ  تفگ : ناورم  درک ، رکذ  رایـسب  ار  ناشیا  لئاضف  شیرق و  ياهتمرکم  رد  درک  عورـش  قیتع  یبا  نبا  دش ،
بقاـنم رگا  مدرکیم ، رکذ  ار  فارـشا  نم  تفگ : قیتـع  یبا  نبا  دـنکیم ؟ یتداـیز  همه  رب  وا  بقاـنم  هـک  ینکیمن  رکذ  ار  مالّـسلا  هـیلع 

راوس هک  دـمآ  نوریب  سلجم  زا  ترـضح  نوچ  متـشادیم ، مّدـقم  همه  رب  ار  شمان  متخاسیم و  روکذـم  ار  وا  مدرکیم  رکذ  ار  ناربمغیپ 
یتجاح ایآ  تفگ : دومرف  مّسبت  تسناد  ار  وا  بلطم  بانج  نآ  نوچ  درک ، راوس  ار  ترـضح  دـمآ و  نوریب  وا  بقع  زا  قیتع  یبا  نبا  دوش 
دناهدرک لقن  ترضح  نآ  ملح  زا  «. 1  » دیـشخب وا  هب  ار  رتسا  دمآ و  دورف  ترـضح  موش ، راوس  رتسا  نیا  رب  مهاوخیم  یلب  تفگ : يراد ؟

نآ تفگ ، ترضح  نآ  هب  رایـسب  يازـسان  مانـشد و  دمآ و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  ماش  لها  زا  يدرم  دوب ، راوس  ترـضح  نآ  يزور  هک 
دیدـنخ وا  يور  هب  درک و  مالـس  وا  رب  دـینادرگ  وا  يوسب  ار  دوخ  كرابم  يور  سپ  دـش ، غراف  دوخ  نخـس  زا  ات  تفگن  وا  باوج  بانج 

ام زا  رگا  منکیم ، اطع  ینک  لاؤس  ام  زا  رگا  دنچ ، يرما  دشاب  هدش  هبتـشم  وت  رب  ایوگ  یبیرغ و  درم  وت  هک  منکیم  نامگ  درم  يا  دومرف :
ار وت  ینایرع  رگا  منکیم ، ریس  ار  وت  ياهنـسرگ  رگا  منکیم ، اطع  یبلط  يرای  ام  زا  رگا  منکیم ، داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  تیاده و  بلط 

رگا میروآیمرب ، وت  يارب  يراد  یتجاح  رگا  مهدیم ، هانپ  ار  وت  ياهدشهدنار  رگا  منادرگیم ، تزاینیب  یجاتحم  رگا  مناشوپیم ، هوسک 
هداشگ ياهناخ  ام  هک  اریز  دوب ، دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  نتفر  تقو  اـت  یـشاب  اـم  ناـمهیم  يروآ و  دورف  اـم  هناـخ  هب  يرواـیب و  ار  دوخ  راـب 
یهاوگ تفگ : تسیرگ و  دینش ، ار  ترضح  نآ  نخس  درم  نآ  نوچ   412 ص : نویعلا ، ءالج  تسا . رّسیم  ام  دزن  یهاوخ  هچنآ  و  میراد ،

زا ار  وت  ردپ  وت و  نیا  زا  شیپ  و  دهد ، رارق  اجک  رد  ار  تلاسر  تفالخ و  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  یئوت  هک  مهدیم 
دوب هنیدـم  رد  اـت  دروآ ، دورف  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  ار  دوخ  راـب  سپ  نم ، دزن  یقلخ  نیرتـبوبحم  نوـنکا  متـشادیم  رتنمـشد  سک  همه 

رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  اضیا  «. 1  » دیدرگ تیب  لها  نادقتعم  ناّبحم و  زا  و  دوب ، ترـضح  نآ  نامهیم 
رتش کـیدزن  هب  نوچ  نزب . هشیاـع  رتـش  رب  ار  هزین  نیا  ورب  دومرف : داد  وا  هب  ار  دوخ  هزین  دـیبلط و  ار  هّیفنح  نب  دـمحم  لـمج ، گـنج  زور 

، تفرگ وا  تسد  زا  ار  هزین  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تشگرب  ترـضح  دزن  هب  نوچ  دندش ، عنام  هتفرگ  وا  رب  هار  رـس  هبیخ  ینب  هلیبق  دیـسر ،
تلجخ زا  هّیفنح  نب  دّـمحم  يور  سپ  دولآنوخ ، هزین  اب  تشگرب  ترـضح  يوسب  درب و  ورف  رتش  رب  ار  هزین  تخاـت  هشیاـع  رتش  بناـج  هب 

تسا ربمغیپ  دنزرف  وا  اریز  درک ، نسح  درک و  یتسناوتن  وت  هکنیا  زا  رادم  گنن  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دیدرگ ، ّریغتم 
دینش درکیم ، فاوط  هبعک  رود  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » ینم دنزرف  وت  و 

مردام زا  تسا  رتهب  مردـپ  هک  اریز  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  دـنزرف  وگب  دومرف : ترـضح  تسا ، ارهز  همطاف  رـسپ  نیا  دـیوگیم : يدرم 
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راصنا ناوعا و  نایم  رد  رخاف  ياههماج  رایسب و  شوخ  يوب  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد  «. 3»
ریپ يدوهی  هاگان  تفریم ، هنیدـم  ياههچوک  زا  یـضعب  رد  دوب و  راوس  يراوهر  رتسا  رب  رغاصا  رباکا و  زا  نامداخ  ناـشیوخ و  رثاـکتم و 

تنیز و نآ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوچ  فیحن ، گـنر  فیعـض و  ندـب  هنهک و  ياـههماج  اـب  دـش  ادـیپ  ربارب  زا  يریقف 
يدوهی داتسیا ، دیشک و  نانع  ترـضح  هد ، شوگ  نم  نخـس  هب  امن و  فّقوت  یتعاس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک  هظحالم  تمـشح 

، نویعلا ءالج  رفاک  ارم  ینادیم و  نمؤم  ار  دوخ  وت  تسا ، رفاک  تشهب ، و  نمؤم ، نادـنز  اـیند  هک : تسا  هتفگ  وت  ّدـج  هد  فاـصنا  تفگ :
رد مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  منکیم . یناگدـنز  تّقـشم  تنحم و  نیا  اـب  نم  ینارذـگیم و  تمعن  تحار و  نآ  اـب  وت  ینادیم ،  413 ص :

يارب ترخآ  رد  تسا  هدـینادرگ  اّیهم  یلاـعت  قح  هچنآ  هب  ینک  رظن  دوش و  هدوشگ  وت  هدـید  شیپ  زا  هدرپ  رگا  ریپ  درم  يا  دومرف : باوج 
ینک رظن  رگا  تسا ، نادنز  تلاح  نیا  اب  نم  هب  تبسن  ایند  هک  تسناد  یهاوخ  هنیآره  دلخ ، ضایر  روصق و  روح و  زا  نانمؤم  ریاس  نم و 

هنیآره نآ ، ياـهلاکن  اهباذـع و  عاونا  مّنهج و  شتآ  زا  تسا  هدرک  اـّیهم  ترخآ  راد  رد  نارفاـک  ریاـس  وت و  يارب  زا  یلاـعت  قـح  هچنآ  هب 
دجسم رد  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 1  » یتشهب رد  تلاح  نآ  هب  تبـسن  يراد  هک  یتلاـح  نیا  هب  تسناد  یهاوخ 

هد دیسر  هناخ  هب  نوچ  ترضح  نک ، يزور  ارم  مهرد  رازه  هد  ادنوادخ  هک : دنکیم  اعد  وا  يولهپ  رد  یـصخش  هک  دینـش  درکیم ، زامن 
دمآ مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  هب  یـصخش  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیوق  ددـع  باـتک  رد  «. 2  » داتـسرف وا  يارب  مـهرد  رازه 

، دـنکیمن نـالاسدرخ  رب  محر  درادیمن و  ار  ناریپ  تـمرح  هـک  مراد  يراکمتـس  مـحریب  نمـشد  نـم  نینمؤـملا  ریما  دـنزرف  يا  تـفگ :
یناشیرپ یتسدیهت و  نم  نمشد  تفگ : مشکب ، وا  زا  ار  وت  ماقتنا  هک  تسیک  وت  مصخ  وگب  هک : دومرف  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  ترـضح 

مهرد رازه  جـنپ  وا  نک ، رـضاح  تسا  هدـنام  ام  لام  زا  هچنآ  دومرف : دـیبلط  ار  دوخ  مداخ  سپ  دـنکفا  ریز  هب  رـس  یتعاس  ترـضح  تسا ،
نم ات  روایب  نم  شیپ  ار  وا  تیاکش  دنک ، متـس  وت  رب  نمـشد  نیا  هک  تقو  ره  هک  داد  دنگوس  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  رز  نآ  ترـضح  دروآ ،
هراپ هک  تشذگ  نایادگ  زا  یعمج  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  «. 3  » منکب وت  زا  وا  متس  عفد 

دمآ و ریز  هب  بسا  زا  ترضح  دندرک  فیلکت  داتفا  ترضح  نآ  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دنروخیم ، هتـشاذگ  نیمز  يور  رب  کشخ  نان  دنچ 
مک چیه  ماعط  نآ  ترـضح  نآ  تکرب  هب  دومرف ، لوانت  ناشیا  ماعط  زا  تسـشن و  ناشیا  اب  درادیمن ، تسود  ار  ناّربکتم  ادـخ  هک : دومرف 

ار ناشیا  رخاف  ياـهتعلخ   414 ص : نویعلا ، ءالج  هب  درک و  رـضاح  ناشیا  يارب  وکین  ياـهماعط  دـیبلط و  تفایـض  هب  ار  ناـشیا  سپ  دـشن ،
ماعط دوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  دناهدرک  لقن  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  «. 1  » دومرف صّخرم  ار  ناشیا  دینادرگ و  نّیزم 

لوسر نب  ای  تفگ : يدرم  دنکفایم ، گس  شیپ  ياهمقل  دومرفیم  لوانت  هک  ياهمقل  ره  دوب ، هداتسیا  وا  شیپ  رد  یگـس  دومنیم ، لوانت 
دنک نم  ماعط  هب  رظن  يرادناج  هک  دیآیم  مرش  ادخ  زا  ارم  هک  ار  نآ  راذگب  دومرف : ترضح  منک ، رود  ار  گس  نیا  هک  هد  يروتسد  هّللا 

، دـش تبوقع  بجوتـسم  هک  درک  یتنایخ  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دـناهدرک  تیاور  اضیا  «. 2  » منارب مهدـن و  ماـعط  ار  نآ  نم  و 
« ساّنلا نع  نیفاعلا  و  : » تفگ مدروخ ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : ظیغلا » نیمظاکلا  و   » دـناوخ وا  دـنک ، بیدأت  ار  وا  هک  تساوخ  ترـضح 

وت يارب  یتفاییم  نم  زا  رتشیپ  هچنآ  ربارب  ود  مدرک و  دازآ  ار  وت  دومرف : نینـسحملا » ّبحی  هّللا  و  : » تفگ متـشذگ ، رد  وت  هانگ  زا  دومرف :
رد دوخ  راوگرزب  ردپ  مارتحا  تهج  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ددع  باتک  رد  «. 3  » مدینادرگ رّرقم 

نخس رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرک : ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هفوک  لها  زا  یـضعب  تفگیم ، مک  نخـس  ترـضح  نآ  روضح 
، نک رهاظ  ناشیا  رب  ار  دوخ  لضف  يآرب و  ربنم  رب  دنیوگیم ، نینچ  مدرم  دومرف : دـیبلط  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  تسا ، زجاع  نتفگ 
. منکیم ناهنپ  وت  زا  ار  دوخ  نم  دنزرف  يا  دومرف : ترضح  مرادن ، نتفگ  نخس  يارای  نم  وت  روضح  رد  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف : ترضح 
تحاصف و تیاهن  رد  ياهبطخ  دمآرب ، ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دندش ، عمج  ات  دندرک  ادـن  ار  مدرم  دومرف  ترـضح  سپ 
، دیمهفب ار  دوخ  راگدرورپ  نخـس  ساّنلا  اهّیا  دومرف : سپ  دمآرب ، دجـسم  لها  زا  شورخ  هک  دومن  هیفاش  هظعوم  ار  ناشیا  دناوخ ، تغالب 

ًۀَّیِّرُذ َنیَِملاـْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   » دـیامرفیم یلاـعت  قـح  هک  دـیئامن  ربدـت  نآرق  تاـیآ  رد 
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لآ هدیزگرب  حون و  هلالـس  مدآ و  هدیزگرب  هّیرذ  میئام  هک  دـینادب  سپ   415 ص : نویعلا ، ءالج  « 4 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب 
هب و  دراب ، امـش  رب  تمحر  ضیف و  ام  زا  هک  میدنلب  نامـسآ  دننام  امـش  نایم  رد  ام  دّـمحم ، لآ  لیعامـسا و  هدیدنـسپ  نادـنزرف  میهاربا و 
هب ار  وا  تسا و  هدز  لثم  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  هنوتیز  هرجـش  میئاـم  میاهدرک . نشور  دوخ  رون  هب  ار  ناـهج  هک  میرونا  دیـشروخ  هلزنم 

ادـخ هب  تسا ، تخرد  نآ  هخاـش  یلع  تسا و  تخرد  نآ  لـصا  ربمغیپ  تسا ، یبرغ  هن  تسا و  یقرـش  هن  دومرف : تسا  هدرک  داـی  تکرب 
رود تخرد  نآ  زا  هک  ره  دباییم ، تاجن  تخرد  نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  هب  دنز  گنچ  هک  ره  سپ  میتخرد ، نآ  هویم  ام  هک  دـنگوس 
دوخ كرابم  يادر  تساخرب ، دجسم  ياصقا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  تسا . مّنهج  شتآ  يوسب  وا  تشگزاب  سپ  دنام 

يدرک و مامت  موق  رب  ار  دوخ  تّجح  هّللا  لوسر  نب  ای  دومرف : دیـسوب  ار  ترـضح  نآ  هدید  ود  نایم  دـمآرب ، ربنم  رب  هکنآ  ات  دیـشکیم  ار 
«. 1  » دنک وت  تفلاخم  هک  یسک  رب  ياو  سپ  يدینادرگ ، بجاو  ناشیا  رب  ار  دوخ  تعاطا 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  تماما و  صوصن  نایب  رد  مراهچ  لصف 

هراشا

ار مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دش ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تافو  ماگنه  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هرتاوتم  دیناسا  هب  هّصاخ  هّماع و  قرط  زا 
ترـضح عیادو  یهلا و  مولع  رارـسا  دـینادرگ ، دوخ  هفیلخ  ّیـصو و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیبلط و  دوخ  نایعیـش  نادـنزرف و  ریاس  اب 

یفالخ ترضح  نآ  تفالخ  رد  زین  ار  هّماع  دناوخ . وا  شوگ  رد  ار  یلاعت  قح  رارـسا  دیبلط و  کیدزن  ار  وا  دومن ، میلـست  وا  هب  ار  تلاسر 
نب میلس  زا  دناهدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  دوب . تفالخ  ّقحتسم  ناناملـسم  تعیب  نانمؤم و  ریما  ّصن  هب  ترـضح  نآ  هک  دنلئاق  تسین ،
هاوگ و  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  دوخ  دنزرف  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درک  ّتیـصو  هک  یتقو  رد  مدوب  رـضاح  تفگ : هک  یلاله  سیق 

ياههدرکرـس دوخ و  تیب  لها  دوخ و  نادـنزرف  عیمج  هّیفنح و  نب  دّـمحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دوخ  ّتیـصو  رب  تفرگ 
ارم درک  رما  دـنزرف  يا  دومرف : درک  میلـست  وا  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هحلـسا  اـهباتک و  سپ  ار ، دوخ  ناـیعیش 
یّلص لوسر  ترضح  هچنانچ  مراپسب  وت  هب  ار  دوخ  حالس  اهباتک و  منادرگ ، دوخ  ّیصو  ار  وت  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
نوچ هک  منک  رما  ار  وت  هک  ارم  درک  رما  درک ، میلـست  نم  هب  ار  دوـخ  حالـس  اـهباتک و  دـینادرگ و  دوـخ  ّیـصو  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هیلع نیـسح  ماما  هب  ور  سپ  ینادرگ . دوخ  هفیلخ  ّیـصو و  ار  وا  نیـسح و  دوخ  ردارب  هب  یئامن  میلـست  ار  اـهنیا  دوش ، رـضاح  ار  وت  گرم 
نیا هب  ینک  میلست  ار  اهنیا  دوخ ، تداهش  ماگنه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ار  وت  تسا  هدرک  رما  دومرف : درک و  مالّـسلا 
یّلص ادخ  لوسر  ار  وت  تسا  هدرک  رما  دومرف :  417 ص : نویعلا ، ءالج  تفرگ  ار  نیسحلا  نب  ّیلع  تسد  سپ  نیسحلا . نب  ّیلع  دوخ  رسپ 
اضیا «. 1  » ناسرب مالس  نم  زا  ادخ و  لوسر  زا  ار  وا  سپ  رقاب ، یلع  نب  دّمحم  دوخ  دنزرف  هب  ینک  میلست  ار  اهنیا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

، دیـسر رد  گرم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
نیما ار  وت  و  تفگ ، ناهنپ  نم  هب  لوسر  ترـضح  هک  ار  دنچ  يزار  وت  هب  میوگب  ناهنپ  ات  ایب  نم  کیدزن  هک : تفگ  ار  نسح  دوخ  دـنزرف 

خیش «. 2  » دـناوخ وا  شوگ  رد  ار  یهلا  رارـسا  تفر و  کیدزن  نسح  ماـما  سپ  دـینادرگ ، نیما  اـهنآ  رب  ارم  وا  هک  دـنچ  يزیچ  رب  منادرگ 
هملـس ّما  هب  ار  دوخ  ياهباتک  تفریم ، قارع  بناج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  یـسربط و 
میلست ار  اهباتک  هملس  ّما  درک ، تعجارم  قارع  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  درپس ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هجوز 

بولقلا تایح  باتک  ثلاث  دّلجم  رد  اهنآ  رثکا  و  تسا ، رایسب  ترـضح  نآ  تماما  رب  ّصن  ثیداحا  دیوگ : مجرتم  «. 3  » درک ترضح  نآ 
. تسا روکذم 

: ترضح نآ  تازجعم  اّما  و 
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هب هک  اهرفس  زا  یضعب  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نارگید  يدنوار و  بطق  راّفص و 
رـس رب  لزانم  زا  یـضعب  رد  سپ  دوب ، لئاق  ترـضح  نآ  تماما  هب  دوب و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  ریبز  نادـنزرف  زا  يدرم  تفریم ، هرمع 

شرف یتخرد  ریز  رد  ترـضح  نآ  يارب  سپ  دـندوب ، هدـش  کشخ  یبآیب  زا  هک  دوب  امرخ  ناتخرد  بآ  نآ  کیدزن  دـندمآ ، دورف  یبآ 
تخرد نیا  رگا  تفگ : دنکفا  تخرد  يالاب  هب  رظن  درم  نآ  سپ  بانج ، نآ  ربارب  رد  رگید  یتخرد  ریز  رد  ریبز  نادنزرف  يارب  دـنتخادنا ،

درک دنلب  نامسآ  يوسب  تسد  ترـضح  یلب ، تفگ : يراد ؟ بطر  شهاوخ  دومرف : ترـضح  میدروخیم ، نآ  هویم  زا  دوب  هدشن  کشخ 
هب نآ  رد  بطر  دروآرب و  گرب  دـش ، زبس   418 ص : نویعلا ، ءالج  بانج  نآ  زاجعا  هب  تخرد  نآ  هاگان  دـیمهفن ، درم  نآ  درک ، یئاـعد 
قح نکیل  و  تسین ، وداج  نیا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  درک ، وداج  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوب  ناـشیا  هارمه  هک  یلاّـمج  دیـسر ، مه 

بطق «. 1  » درک تیافک  ار  هلفاق  لها  هک  دـندیچ  تخرد  نآ  زا  بطر  رادـقم  نآ  سپ  درک . باجتـسم  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنزرف  ياعد  یلاعت 
نب هّللا  دبع  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار 

هیواعم لاوما  دوب  هدومرف  ترضح  هچنانچ  دش  هام  لّوا  زور  نوچ  دیسر ، دهاوخ  امـش  هب  هام  لّوا  زور  رد  هیواعم  ياههزیاج  دومرف : رفعج 
ار یقاب  درک ، ادا  ار  دوخ  ياهضرق  ترضح  نآ  يارب  دوب  هداتسرف  وا  هچنآ  زا  تشاد ، يرایسب  ضرق  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  دیسر ،

کی درک ، تمسق  هس  هب  دنام  هچنآ  درک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  درک ، تمـسق  دوخ  نایعیـش  تیب و  لها  نایم 
يارب ار  یقاب  درک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  رفعج  نب  هّللا  دبع  و  داتسرف ، دوخ  لایع  يارب  ار  هّصح  ود  داد و  دوخ  نایعیش  تیب و  لها  هب  ار  هّصح 

ترضح نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 2  » داتـسرف رایـسب  لام  وا  يارب  دیـسر ، هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ  داد . وا  لوسر  هب  هیواعم  دـمآ  شوخ 
ترـضح نآ  هب  درک ، مرو  شکرابم  ياپ  هار  يانثا  رد  دمآ ، هنیدـم  هب  هدایپ  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هب یهایـس  درم  میـسریم ، لزنم  نیا  هب  نوچ  هک : دومرف  دومن  اـبا  ترـضح  دـبایب ، فـیفخت  مرو  نیا  اـت  دـیوش  راوـس  هک : دـندرک  ضرع 
هک تمیق  ره  هب  دـیرخب  وا  زا  ار  نغور  نآ  سپ  تسا ، عفاـن  مرو  نیا  يارب  هک  تشاد  دـهاوخ  دوخ  اـب  ینغور  دـمآ ، دـهاوخ  اـم  لابقتـسا 

نغور هک  دـشابیمن  یـسک  میوریم  اـم  هک  یلزنم  نیا  تفگ : درک  بّـجعت  ترـضح  نآ  ناـیلاوم  زا  یکی  سپ  دـینکم ، هقیاـضم  دـیوگب 
هب ترـضح  دش ، ادیپ  رود  زا  درم  نآ  یهایـس  دندمآ ، هار  لیم  دنچ  نوچ  دش . دهاوخ  ادیپ  يدوز  نیا  رد  هکلب  دومرف : ترـضح  دـشورف ،
هک يارب  زا  نغور  تـفگ : دـیبلط ، وا  زا  ار  نـغور  دـمآ و  درم  نآ  دزن  هـب  یلوـم  نوـچ  ریگب . وا  زا  ار  نـغور  ورب و  تـفگ : دوـخ  يـالوم 

تمدخ هب  ار  وا  نوچ  ربب ، وا  تمدـخ   419 ص : نویعلا ، ءـالج  هب  ارم  تفگ : بلاـط ، یبأ  نب  یلع  نب  نسح  يارب  زا  تفگ : یهاوـخیم ؟
قح هک  ینک  اـعد  مهاوخیم  نکیل  مهاوخیمن و  نغور  يارب  زا  تمیق  ماوت ، هعیـش  ـالوم و  نم  هّللا  لوـسر  نب  اـی  تفگ : دروآ  ترـضح 
درد ارم  نز  مدمآ  وت  تمدخ  هب  هک  تقو  نیا  رد  اریز  دـشاب ، تیب  لها  امـش  ّبحم  هک  دـنک  تمارک  نم  هب  هقلخلا  يوتـسم  يرـسپ  یلاعت 
سپ تسا . هدیئاز  هقلخلا  يوتسم  يرسپ  وت  نز  يوشیم  لخاد  هناخ  هب  نوچ  هک  دوخ  هناخ  هب  درگرب  دومرف : ترضح  دوب ، هتفرگ  ندیئاز 

، دوب هدش  عقاو  يدومرف  هچنآ  تفگ : درک  ریخ  ياعد  ار  ترـضح  دمآ و  ترـضح  تمدـخ  هب  زاب  تشگرب ، هناخ  هب  تعرـس  هب  هایـس  نآ 
هدرک تیاور  اضیا  «. 1  » دوب هدنامن  مرو  نآ  زا  يرثا  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  دـیلام ، دوخ  كرابم  ياهاپ  رب  ار  نغور  نآ  سپ 

زا نم  تفگ : تساخرب  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يدرم  دوب ، هتـسشن  هفوک  هبحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا 
هداتسرف هیواعم  دزن  مور  هاشداپ  نکیل  یتسین و  نم  دالب  لها  نم و  ّتیعر  زا  یئوگیم  غورد  دومرف : ترـضح  ماوت ، دالب  لها  وت و  ّتیعر 

: تفگ ینک ، لاؤس  نم  زا  ار  اهنآ  باوج  هک  تسا  هداتـسرف  ار  وت  هتـسنادیمن ، ار  اههلأسم  نآ  باوج  هیواـعم  هدیـسرپ ، دـنچ  ياهلئـسم  و 
ادـخ ماـهلا  هب  وت  یلاـعت ، قـح  زا  ریغ  هب  دوـبن  عـلّطم  نیا  رب  یـسک  هداتـسرف و  وـت  دزن  هب  یفخم  هیواـعم  نینمؤـملا ، ریما  اـی  یتـفگ  تسار 

زا هک : تفگ  وا  مالّسلا ، امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی : نک ، لاؤس  یهاوخ  هک  نم  رـسپ  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  دومرف : ترـضح  ياهتـسناد ،
رادـقم هچ  لطاب  ّقح و  نایم  هک  ینک  لاؤس  ياهدـمآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  سپ  منکیم . لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
ّثنخم تسیچ ؟ حزق  سوق  تسا ؟ رود  رادـقم  هچ  هب  قرـشم  زا  برغم  تسا ؟ تفاـسم  رادـقم  هچ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  تسه و  هلـصاف 
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مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  بانج  ماهدمآ . نیا  يارب  یلب  تفگ : درم  نآ  دنرتتخـس ، یـضعب  زا  یـضعب  هک  زیچ  هد  نآ  تسا  مادک  تسیک ؟
نایم يونـشیم ؛ رایـسب  لـطاب  دوخ  شوگ  هب  و  تسا ، ّقح  ینیبیم  مشچ  هب  ار  يزیچ  ره  تسا ، تشگنا  راـهچ  لـطاب  ّقح و  ناـیم  دومرف :

420 ص : نویعلا ، ءالج  زور  کی  ریس  ردق  هب  برغم  قرشم و  نایم  و  تسا ؛ رـصب  رادقم  هب  تسا و  مولظم  نیرفن  ردق  هب  نیمز  نامـسآ و 
زا تسا  یناما  تسا و  يزور  یناوارف  تمالع  و  تسادخ ، سوق  هکلب  تسین  ناطیـش  سوق  نیا  و  تسا ، ناطیـش  مسا  حزق  و  تسا ؛ باتفآ 

غلاب ات  دنشکیم  راظتنا  سپ  دشاب ، هتشاد  ار  تلآ  ود  ره  هک  نز  ای  تسا  درم  دننادن  هک  تسا  نآ  ّثنخم  و  ندش ؛ قرغ  زا  نیمز  لها  يارب 
دوریم تسار  شلوب  رگا  دوشن  رهاظ  اهنیا  هب  رگا  و  تسا ، نز  دوش  دنلب  شناتـسپ  دوش و  ضیاح  رگا  تسا و  درم  دوش  ملتحم  رگا  دوش ،
یلاـعت قح  ار  گنـس  سپ  دـنرتدیدش ، یـضعب  زا  یـضعب  هک  زیچ  هد  نآ  اـّما  تسا ؛ نز  ددرگیمرب  رتـش  لوـب  شور  هب  رگا  و  تسا ، درم 

ار نآ  هک  دـینادرگ  رتتخـس  نهآ  زا  ار  شتآ  و  دنکـشیم ، ار  نآ  هک  تسا  هدـینادرگ  رتتخـس  نآ  زا  ار  نهآ  و  تسا ، هدـیرفآ  تخس 
يراج نآ  رب  شمکح  هک  هدرک  رتتخـس  بآ  زا  ار  ربا  و  دنکیم ، شوماخ  ار  نآ  هک  هدینادرگ  رتتخـس  شتآ  زا  ار  بآ  و  دزادـگیم ،

نآ زا  رتتخس  و  تسوا ، نامرف  رد  داب  هک  تسا  یکلم  داب  زا  رتتخس  و  دهدیم ، تکرح  هک  هدینادرگ  ّطلـسم  ربا  رب  ار  داب  و  ددرگیم ،
رتتخس و  دریمیم ، نآ  هب  توم  کلم  هک  تسا  گرم  توملا  کلم  زا  رتتخـس  و  دنکیم ، وا  حور  ضبق  هک  تسا  توملا  کلم  کلم 

وبا نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » دوشیم عفد  دوشیم و  دراو  وا  نامرف  هب  هک  تسا  ناـیملاع  دـنوادخ  رما  گرم  زا 
نینمؤملا ریما  ترـضح  تمدخ  هب  دریگب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  ناما  هک  تساوخیم  دمآ و  هنیدـم  هب  نایفس 

هیلع نسح  ماما  بانج  دوب ، هدرپ  سپ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  بانج  درکن ، لوبق  ترضح  دنک ، عیفش  ار  ترضح  نآ  هک  دمآ  مالّسلا  هیلع 
، دوخ ّدج  دزن  نادرگ  عیفـش  نم  يارب  ار  لفط  نیا  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : نایفـس  وبا  دوب ، هدمآ  راتفر  هب  هزات  دوب و  ههامهدراهچ  مالّـسلا 
هب یلاعت  قح  تردـق  هب  ار ، وا  شیر  رگید  یتسد  هب  تفرگ و  ار  نایفـس  وبا  ینیب  تسد  کی  هب  دـمآ ، شیپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  وت ، يارب  دوخ  ّدج  دزن  منک  تعافش  نم  ات  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  وگب ال  تفگ : دمآ  نخس 
، دروآ دوـجو  هب  ار  اـّیرکز  نب  ییحی  ترـضح  ریظن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  هک  ار  يدـنوادخ  مـنکیم  دـمح  دوـمرف :

يزور هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا   421 ص : نویعلا ، ءالج  «. 3 « » 2 « » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو   » هک دـیامرفیم  وا  ّقح  رد  یلاعت  قح  هچنانچ 
: تفگ تشادرب  اعد  هب  تسد  ترـضح  سپ  اـنّزلا ، دـلو  داـیز  زا  دـندرک  تیاکـش  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  ناـیعیش 

زیچ همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ار ، یکیدزن  باذـع  وا  هب  امنب  و  ار ، ام  ماقتنا  هیبأ  نب  دایز  زا  ام  نایعیـش  يارب  زا  ام و  يارب  زا  ریگب  ادـنوادخ 
تسا هدرک  تیاور  اضیا  «. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  شندرگ و  ات  درک  مرو  دیسر و  مه  هب  شماهبا  رد  یـشارخ  يدوز  نآ  رد  سپ  يرداق ؛

، دومرف مسق  ار  وا  حیرـش  درب ، یـضاق  حیرـش  هناخ  هب  ار  ترـضح  درک ، يوعد  رانید  رازه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رب  يدرم  هک 
قداص ترضح  زا  اضیا  «. 2  » دـش لصاو  مّنهج  هب  داتفا و  نیمز  رب  تساـخرب و  تفرگ  ار  رز  دروخ و  مسق  نوچ  داد ، مسق  ار  وا  ترـضح 

ردق نیا  وت  ارچ  هک : دنتفگ  ترضح  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نایعیش  زا  یـضعب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
قارع ار  ماش  هک  مبلطب  ادخ  زا  رگا  و  منکیم ، یلاعت  قح  رما  تعاطا  هک : دومرف  ترضح  يوشیم ؟ هیواعم  زا  تّرـضم  تّقـشم و  لّمحتم 
تفگ دوب  رضاح  ماش  لها  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دنکیمن ، نم  ياعد  ّدر  دنک ، درم  ار  نز  دنک و  نز  ار  درم  دنک و  ماش  ار  قارع  دنک و 

هک دید  تخادرپ  دوخ  هب  نوچ  ياهتـسشن ؟ نادرم  نایم  رد  ینز  وت  يوشیمن  هدنمرـش  هک : دومرف  ترـضح  دنکب ؟ راک  نیا  دناوتیم  هک :
دیئاز یهاوخ  يدنزرف  درک و  دهاوخ  تعماجم  وت  اب  تسا و  هدش  درم  وت  نز  هک  هناخ  هب  ورب  زیخرب  دومرف : ترـضح  سپ  تسا ، هدش  نز 

هب هک  درک  اعد  ناشیا  يارب  ترـضح  نآ  دندرک ، هبوت  دندمآ و  ترـضح  تمدـخ  هب  ود  ره  دـش ، عقاو  دومرف  ترـضح  هچنآ  سپ  یثنخ ،
هیلع نسح  ماما  ترضح  تمدخ  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنس  هب  سوواط  نبا  دّیس  «. 3  » دنتشگرب لّوا  تلاح 

رد هک  ياهّدام  هلاسوگ  هب  تسا  هلماح  واگ  نیا  دومرف : ترـضح  دـندینارذگ ، ترـضح  شیپ  زا  ار  يواگ  هّدام  هک  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا 
، نویعلا ءالج  تشک و  ار  واگ  هکنآ  ات  میدش  هناور  باّصق  اب  ام  تفگ : ساّبع  نبا  تسا ، دیفس  شمد  رس  تسه و  يدیفس  شیناشیپ  نایم 
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قح میتفگ : میدمآ  بانج  نآ  تمدـخ  هب  سپ  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  تفـص  نامه  هب  دروآ  نوریب  شمکـش  زا  ياهلاسوگ   422 ص :
دّمحم ماما  زا  اضیا  «. 1  » متـسناد ادخ  ماهلا  هب  نم  دومرف : یتسناد ؟ هنوگچ  وت  تسا ، اهمحر  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک : دـیامرفیم  یلاعت 
تمدخ هب  ترضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  باحـصا  زا  یعمج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب 

: دنتفگ دروآ ؟ دیهاوخ  نامیا  میامنب  رگا  دومرف : دومنیم ، ام  هب  وت  ردپ  هک  یبیاجع  نآ  زا  امنب  ام  هب  دنتفگ : هدمآ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
هک دندید  دـندرک  رظن  نوچ  دـینک ، رظن  دومرف : تشادرب  ار  هدرپ  سپ  یلب ، دـنتفگ : تخانـش ؟ دـیهاوخ  دـینیبب  رگا  ار  مردـپ  دومرف : یلب ،

یلب دـنتفگ : همه  تسا ؟ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دیـسانشیم  دوـمرف : تسا ، هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 
زا دعب  يدومن  ام  هب  ار  نینمؤملا  ریما  هک  قیقحت  هب  دوخ ، ردـپ  زا  دـعب  ماما  یئوت  و  یتسار ، قح و  هب  ادـخ  ّیلو  یئوت  هک  میهدیم  یهاوگ 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  ترـضح . نآ  تافو  زا  دعب  ابق  دجـسم  رد  دومن  رکب  وبأ  هب  ار  ادخ  لوسر  تردـپ  هچنانچ  وا  تافو 
: ینعی « 2 « » َنوُرُعْـشَت ْنِکل ال  َو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو   » دـیامرفیم هک  ار  ادـخ  لوق  دیاهدینـشن  رگم  دومرف :

هیآ نیا  دومرف : سپ  دینادیمن ، امـش  نکیل  دنناگدنز و  هکلب  دنناگدرم ، ناشیا  هک : ادـخ  هار  رد  دـنوشیم  هتـشک  هک  نانآ  يارب  دـیئوگم 
میدرک قیدصت  میدروآ و  نامیا  دنتفگ : ام ، ّقح  رد  دینکیم  داعبتـسا  هچ  سپ  ادـخ ، هار  رد  دوش  هتـشک  هک  ره  باب  رد  تسا  هدـش  لزان 

حلص هیواعم  اب  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  «. 3  » ادخ لوسر  دنزرف  يا 
نیمخت تخرد  رد  ار  امرخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  ماهدینـش  تفگ : هیواعم  دندوب ، هتـسشن  هلیخن  رد  يزور  درک ،

زیچ چیه  ملع  امـش  زا  هک  دننکیم  يوعد  امـش  نایعیـش  هک  یتسرد  هب  يراد ؟ وت  ار  ملع  نآ  ایآ  تسا ، هدمآیم  تسرد  تسا و  هدرکیم 
، نویعلا ءالج  نایب  ار  نآ  ياهلیک  ددع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دومرف  ترـضح  تسین ، ناهنپ  نامـسآ  نیمز و  زا 

دومرف ترضح  تسه ؟ رسب  دنچ  تخرد  نیا  رد  هک  وگب  تفگ : هیواعم  میوگیم ، ار  نآ  ياههناد  ددع  وت  يارب  نم  دومرفیم ،  423 ص :
ترضح دش ، رهاظ  هناد  هس  رازه و  راهچ  دندرمش  دندیچ و  ار  تخرد  نآ  ياهرسب  هک : تفگ  هیواعم  تسا ، هناد  راهچ  رازه و  راهچ  هک :
صّحفت نوـچ  دنـشاب ، هدرک  ناـهنپ  ار  رگید  هناد  هک  دـیاب  ادـخ ، بناـج  زا  تسا  هدیـسرن  نم  هب  غورد  ربـخ  ماهتفگن و  غورد  هک : دوـمرف 
يوشیم رفاک  وت  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  هیواعم  يا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  سپ  دوب . رماع  نب  هللا  دبع  تسد  رد  هناد  کی  دندرک 

ینامز رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  نیا ، زا  دعب  درک  یهاوخ  هچنآ  هب  ار  وت  مدادیم  ربخ  هنیآره  يروآیمن ، نامیا  و 
دنگوس ادخ  هب  دوب ، كدوک  وا  دینـش و  شّدج  زا  ار  نیا  یک  هک  یئوگیم  وت  و  دندومنیمن ، بیذکت  دندرکیم و  قیدصت  ار  وا  هک  دوب 

، دروآ دنهاوخ  وت  يوسب  اهرهش  زا  ار  نایعیش  ياهرس  و  تشک ، یهاوخ  ار  يدع  نب  رجح  و  درک ، یهاوخ  قحلم  دوخ  ردپ  هب  ار  دایز  هک 
ود هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق  راّفـص و  «. 1  » دش عقاو  دوب  هدومرف  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  هچنآ 

يور زا  وا  یتفگ ، ینخس  نینچ  دوخ  هناخ  رد  بشید  وت  تفگ : ناشیا  زا  یکی  اب  ترضح  دندوب ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  رد  درم 
: دومرف سپ  زور ، بش و  رد  دوشیم  يراج  هچنآ  ره  مینادیم  اـم  هک : دومرف  ترـضح  دـنکیم ، سک  ره  هچ  ره  دـنادیم  تفگ : بّجعت 

دش دهاوخ  هچنآ  ار و  نآرق  لیوأت  لیزنت و  ار و  مارح  لالح و  ملع  درک  میلعت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  یلاعت  قح 
زا هّیوق  ددـع  باتک  رد  «. 2  » درک میلعت  نم  هب  ار  همه  نینمؤـملا  ریما  درک ، میلعت  نینمؤـملا  ریما  هـب  ار  هـمه  ترـضح  نآ  تماـیق ، زور  اـت 

ریما ترضح  رگید ، هوک  ای  دوب  هتـسشن  اّرح  هوک  رد  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح 
، دندوب رـضاح  زین  راصنا  رجاهم و  زا  یتعامج  دـندوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
رب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  رظن  نوچ  دمآیم ، راقو  نیکمت و  تیاهن  اب  دش  ادیپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هاگان 
نم ناج  زا  و  تسا ،  424 ص : نویعلا ، ءالج  نم  دنزرف  وا  درادیم ، تسود  ار  وا  لیئاکیم  دنکیم و  تیادـه  ار  وا  لیئربج  دومرف : داتفا  وا 

وا اب  زین  ام  تساخرب ، ترـضح  سپ  داـب . وا  يادـف  مردـپ  تسا ، نم  هدـید  رون  هداز و  دـنزرف  و  تسا ، نم  ياههدـند  زا  ياهدـند  و  تسا ،
دیناشن دروآ و  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  ینم ، لد  ناج و  بیبح و  ینم و  ناتـسوب  بیـس  وت  هک : دومرف  دومن ، لابقتـسا  ار  وا  میتساخرب و 
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سپ تشادیمنرب ، دوخ  هدید  رون  نآ  زا  ار  دوخ  هدید  ترضح  ترضح ، نآ  هب  میدرکیم  رظن  میتسشن  ترضح  نآ  درگ  رب  ام ، دوخ  دزن 
، نم يارب  زا  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  تسا  ياهّیده  نیا  دوب ، دـهاوخ  هتفای  تیادـه  هدـننکتیاده و  نم  زا  دـعب  دـنزرف  نیا  هک : دومرف 

نم ياهراک  ّیلوتم  درک ، دـهاوخ  ایحا  ارم  ّتنـس  دـیناسر ، دـهاوخ  ناشیا  هب  ارم  هدیدنـسپ  راثآ  داد و  دـهاوخ  ربخ  نم  بناـج  زا  ار  مدرم 
یکین نم  اب  وا  ّقح  رد  و  دسانـشب ، ار  وا  ردق  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  اب  یلاعت  قح  فطل  رظن  و  دـش ، دـهاوخ 

نیمز رب  ار  دوخ  هزین  دش و  ادـیپ  رود  زا  یبارعا  هک  دوب  هدـشن  مامت  ترـضح  نخـس  زونه  دراد . یمارگ  ارم  وا  نتـشاد  یمارگ  هب  و  دـنک ،
زا امش  ياهتسوپ  هک  یظیلغ  مالک  هب  امش  اب  دیوگ  نخـس  هک  يدرم  امـش  يوسب  دمآ  دومرف : داتفا  وا  رب  رظن  ار  ترـضح  نوچ  دیـشکیم ،

دّمحم امش  زا  کیمادک  تفگ : درکن  مالس  دمآ ، یبارعا  سپ  تفگ ؛ دهاوخ  نخس  هنابدایب  درک ، دهاوخ  لاؤس  دنچ  يرما  زا  دزرلب ، نآ 
وت هک  نونکا  متـشادیم  نمـشد  ار  وت  رتشیپ  نم  دّمحم  ای  تفگ : یبارعا  شدیراذگب ، دومرف : ترـضح  یهاوخیم ؟ هچ  میتفگ : ام  تسا ؟
هک میتساوخ  دیدرگ ، مّسبتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  میدمآ ، بضغ  رد  ام  سپ  متـشاد ، نمـشد  ار  وت  رتشیب  مدید  ار 

یئوگیم غورد  يربمغیپ و  هک  ینکیم  يوعد  وت  دّمحم  ای  تفگ : یبارعا  سپ  دیشاب . دوخ  لاح  هب  دومرف : ترضح  مینک  رازآ  ار  یبارعا 
وت ناهرب  هک : تفگ  یبارعا  مرادـن ، تّجح  نم  هک  ینادیم  هچ  دومرف : ترـضح  يرادـن ، دوخ  يربمغیپ  رب  یناهرب  یتّجح و  ناربمغیپ ، رب 

یبارعا دشاب ، رتمامت  نم  ناهرب  هکنآ  ات  نم  ياضعا  زا  يوضع  دهد  ربخ  وت  يارب  زا  ارم  ناهرب  یهاوخ  رگا  هک : دومرف  ترـضح  تسیچ ؟
تّجح زیخرب و  هک : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  درک  باطخ  ترضح  سپ  یلب . دومرف : ترـضح  دیوگیم ؟ نخـس  یمدآ  وضع  ایآ  تفگ :

ترـضح دـیوگب ، نخـس  نم  اـب  هک  دـنازیخیمرب  ار  یکدوـک  تفگ : درک  بّجعت  یبارعا   425 ص : نوـیعلا ، ءـالج  نک ، ماـمت  یبارعا  رب 
یلفاغ یلهاج و  زا  یبارعا  يا  تفگ : دومرف  ادتبا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  یهاوخ . هچنآ  هب  تفای  یهاوخ  ملاع  ار  وا  دومرف :

رد تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  دـنچ  يرعـش  ترـضح  سپ  یناداـن ، لـهاج و  دوخ  ینکیم ، لاؤس  یئاـناد  هیقف  زا  هکلب  ینکیمن  لاؤس 
وت سفن  و  یتفر ، رد  هب  دوخ  هزادـنا  زا  يدوشگ و  ار  دوخ  نابز  دومرف : درک  ءاـشنا  دوخ  تلـالج  لـضف و  ملع و  ناـیب  ترخاـفم و  ماـقم 

هچنآ وگب  تفگ : درک  مّسبت  یبارعا  سپ  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  يرواـیب  ناـمیا  اـت  درک  یهاوخن  تکرح  سلجم  نیا  زا  اـّما  ار ، وت  داد  يزاـب 
دای ار  دّمحم  تهافس  تلاهج و  يور  زا  و  یسلجم ، رد  دوخ  موق  وت و  دیدش  عمج  هک : دومرف  ترـضح  دیدرگ ؟ دهاوخ  نم  مالـسا  ببس 

یـسک دوش  هتـشک  وا  رگا  تسا ، مزال  وا  عفد  دنکیم ، ینمـشد  برع  همه  اب  وا  دناهدیدرگ و  نمـشد  وا  اب  برع  همه  هک : دیتفگ  دـیدرک 
هب یتشادرب  ار  دوخ  هزین  یناسر ، لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دندرک  رّرقم  ار  وت  ریبدـت  ءوس  لمأت و  ّتلق  ببـس  هب  دـنکیمن ، وا  نوخ  بلط 

هدارا هک  تسا  هدروآ  يریخ  رما  يارب  ار  وت  ادـخ  هک  ینادیمن  ددرگ ، علّطم  یـسک  هکنآ  زا  يدوب  ناسرت  فئاخ و  يدـمآ ، وا  لـتق  هدارا 
هاگان ینشور ، باتهام  بش  رد  يدمآ  نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  دش ، عقاو  وت  رفس  رد  هچنآ  زا  ار  وت  مهد  ربخ  نونکا  وت ، يارب  تسا  هدرک 
تردق هن  هک  دش  هبتـشم  وت  رب  هار  يدنام و  ناریح  دیراب ، يدنت  ناراب  دش و  ادیپ  نامـسآ  رد  يربا  دینادرگ ، هریت  ار  اوه  دیزو ، يدـنت  داب 

ار نامـسآ  مامت  ربا  يدیدیمن ، دوخ  رود  رد  یـشتآ  ینـشور  يدینـشیمن ، ار  یـسک  ياپ  يادـص  نتـشگرب ، يارای  هن  یتشاد و  ندـمآرب 
قرب دـیناسریم ، ّتیذا  ار  تیاپ  كاـشاخ  راـخ و  یهاـگ  دـینادرگیمرب و  داـب  ار  وت  یهاـگ  دوب ، هدـش  ناـهنپ  وت  زا  اههراتـس  دوب ، هتفرگ 

نـشور تاهدـید  سپ  يدـید ، ام  دزن  ار  دوخ  یتفای ، یئاهر  اهتّدـش  نیا  زا  هاگان  دومنیم ، حورجم  ار  تیاپ  گنـس  دوبریم ، ار  تاهدـید 
، ياهدوب نم  هارمه  رفس  نیا  رد  ایوگ  يداد ، ربخ  نم  بلق  يادیوس  زا  و  یتفگ ؟ اجک  زا  ار  اهنیا  تفگ : یبارعا  دش . نکاس  تاهلان  و  دش ،

ترـضح موش ، ناملـسم  نم  هک  تسیچ  مالـسا  وگب  نونکا  یئوگیم ، نخـس  بیغ  زا  اـیوگ  دوبن ، یفخم  وـت  رب  زیچ  چـیه  نم  روـما  زا  و 
دـش و ناملـسم  سپ  هلوسر ، هدـبع و  ادّـمحم  ّنا  و  هل ، کیرـش  هدـحو ال   426 ص : نویعلا ، ءـالج  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  وگب  دوـمرف :

مدرگرب هّللا  لوسر  ای  تفگ : یبارعا  درک ، میلعت  وا  هب  نآرق  زا  يردق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  و  دش ، وکین  شمالـسا 
دوخ موق  يوسب  نوچ  دومرف . صّخرم  ار  وا  ترـضح  میامن ، میلعت  ناشیا  هب  ار  نید  عیارـش  میامن و  تیادـه  ار  ناـشیا  دوخ ، موق  يوس  هب 

ار مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هاگره  نآ  زا  دعب  سپ  دندش ، ناملسم  زین  ناشیا  دروآ ، ترـضح  تمدخ  هب  ار  ناشیا  زا  یعمج  تفر ،
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يدنوار بطق  «. 1  » تسا هدرکن  اطع  دوخ  قلخ  زا  يدحا  هب  هک  تسا  هدرک  اطع  ياهجرد  وا  هب  یلاعت  قح  هک : دنتفگیم  مدرم  دـندیدیم 
ربنم رب  نوچ  تسا ، زجاـع  نتفگ  نخـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک : تفگ  هیواـعم  هب  صاـع  نب  ورمع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 

ار اـم  ور و  ـالاب  ربنم  رب  تفگ  ار  ترـضح  هیواـعم  سپ  نتفگ ، نخـس  زا  دوشیم  عناـم  ار  وا  تلاـجخ  دـننک  رظن  وا  يوسب  مدرم  دـیآرب و 
رد دومرف ، دوخ  تلالج  بسن و  بسح و  نایب  هیفاش  ظعاوم  زا  دـعب  درک ، ادا  یهلا  يانث  دـمح و  دـمآرب ، ربنم  رب  باـنج  نآ  نک . هظعوم 

دنزرف منم  رینم ، جارـس  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  دنزرف  منم  ادـخ ، لوسر  رتخد  همطاف  نانز ، نیرتهب  دـنزرف  منم  تفگ : اهترخافم  نآ  نمض 
دنزرف منم  ادـخ ، لوسر  زا  دـعب  ادـخ  قلخ  نیرتهب  دـنزرف  منم  ناج ، سنا و  ربمغیپ  دـنزرف  منم  ناـیملاع ، تمحر  دـنزرف  منم  ریذـن ، ریـشب 

ود زا  یکی  منم  دـناهدرک ، بصغ  ارم  ّقح  هک  منم  نینمؤـملا ، ریما  دـنزرف  منم  لـیالد ، تازجعم و  بحاـص  دـنزرف  منم  لـیاضف ، بحاـص 
همه شیرق  هک  یـسک  نآ  دنزرف  منم  دندرک ، لاتق  وا  اب  هکئالم  هک  یـسک  نآ  دنزرف  منم  عاطم ، عیفـش  دنزرف  منم  تشهب ، ناناوج  نیرتهب 

وبا يا  تفگ : دندرگرب ، وا  زا  دنوش و  نتتفم  ترضح  نآ  هب  مدرم  هک  دیسرت  هیواعم  سپ  قلخ . ياوشیپ  دنزرف  منم  دندش ، عضاخ  وا  يارب 
لاح ياهفیلخ و  وت  هک  ینکیم  نامگ  تفگ : هیواعم  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترـضح  نوچ  یتفگ . هچنآ  تسا  سب  يآ ، دورف  ربنم  زا  دّـمحم 
هفیلخ دیامن ، ادخ  لوسر  ّتنس  تعباتم  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  دومرف : ترـضح  تسین ، نآ  ّتیلها  ار  وت  هکنآ 
ردام ردـپ و  ار  ایند  دراذـگب و  لّطعم  ار  لوسر  ياهتّنـس  دـنک و  كولـس  مدرم  نایم  رد  روج  هب  هک  تسین   427 ص : نویعلا ، ءالج  یـسک 
سپ دـنام . یقاـب  وا  يارب  نآ  تبوقع  ددرگ و  عطقنم  وا  تّذـل  سپ  نآ ، زا  دوـش  رادروـخرب  يزور  كدـنا  دـنک  یهاـشداپ  دریگ و  دوـخ 
ردپ ترضح و  نآ  هب  تبسن  رایسب  يازسان  راومهان و  نانخـس  دش و  ترـضح  ضّرعتم  دوب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  هّیما  ینب  زا  یناوج 

وا لاح  زا  مدرم  ات  نادرگ  ینز  ار  وا  و  وا ، هب  تبـسن  ار  دوخ  تمعن  هد  رییغت  ادـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تفگ ، وا 
، تخیر ورف  شسجن  شیر  ياهیوم  دش ، لّدبم  نانز  جرف  هب  شجرف  دید و  ینز  ار  دوخ  درک ، رظن  دوخ  رد  نوعلم  نآ  سپ  دنریگ . تربع 

صاع نب  ورمع  دور ، نوریب  سلجم  نآ  زا  هک  تساخرب  ترضح  ياهتـسشن . نادرم  سلجم  رد  ارچ  نز  يا  وش  رود  دومرف : ترـضح  سپ 
تدجن مرک و  زا  ارم  هد  ربخ  تفگ : ورمع  سرپب ، یهاوخ  هچنآ  دومرف : ترضح  منک ، لاؤس  وت  زا  دنچ  ياهلئسم  مهاوخیم  نیشنب  تفگ :

- تدجن اّما  لاؤس ؛ زا  شیپ  تسا  ندرک  اطع  و  یـشاب ، هتـشادن  ضوع  دصق  هک  تسا  یکین  هب  ندرک  عّربت  سپ  مرک  اّما  دومرف : تّورم ، و 
- يدرم ینعی  تّورم - اّما  تاهورکم ؛ دزن  لحم  ره  رد  تسا  ندرک  ربص  و  دوخ ، مراـحم  زا  تسا  نانمـشد  ندرک  عفد  سپ  تعفر - ینعی 
ره هب  دیامن ، مایق  قلخ  ادخ و  قوقح  يادا  هب  و  دیامن ، ظفح  اهیکرچ  زا  ار  دوخ  سفن  و  دراد ، هاگن  ار  دوخ  نید  یمدآ  هک  تسا  نآ  سپ 

لیاضف رب  يدرک و  دساف  ار  ماش  لها  تفگ : درک  تمالم  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم  سپ  تفر ، نوریب  ترـضح  و  دـنک ؛ مالـس  دـسر  هک 
تـسود اـیند  يارب  دـنرادیمن  تسود  ار  وت  نید  ناـمیا و  يارب  ماـش  لـها  راذـگب ، ار  نانخـس  نیا  تفگ : ورمع  يدـینادرگ ، علّطم  نسح 

مدرم ناـیم  رد  يوما  ناوج  نآ  هّصق  سپ  دـشخبیم . وا  هب  ياهدـیاف  هچ  نسح  نانخـس  سپ  تسوـت ، تسد  هب  لاـم  ریـشمش و  دـنرادیم ،
ات درک  اعد  درک  ّتقر  وا  يارب  ترضح  درک ، هثاغتسا  عّرـضت و  يراز و  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  وا  هجوز  دیدرگ ، رـشتنم 

«. 1  » دش درم  زاب 

اب ترضح  نآ  ندرک  حلص  ببس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهش  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  لصف 
هیواعم

ههبش و ماقم  رد  دنیامن و  دایقنا  میلـست و  نانمؤم  دوش ، عقاو  ناشیا  زا  هچنآ  هک  دیاب  يده  هّمئا  تلالج  تمـصع و  توبث  زا  دعب  هک  نادب 
اقباس هچنانچ  تسادـخ  رب  ضارتعا  ناـشیا  رب  ضارتعا  تسا ، ناـیملاع  دـنوادخ  بناـج  زا  دـننکیم  ناـشیا  هچنآ  هک  دـنیاین ، رد  ضارتعا 

، دوب رهم  هدزاود  هفیحص  نآ  رب  داتسرف ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يارب  نامـسآ  زا  ياهفیحـص  یلاعت  قح  هک  یتسناد 
ضارتعا دوخ  صقان  لـقع  هب  دـشاب  اور  هنوگچ  درکیم ، لـمع  دوب  هتـشون  رهم  نآ  تحت  رد  هچنآ  هب  تشادیمرب  ار  دوخ  رهم  یماـما  ره 
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خیش هیوباب و  نبا  تسادخ . هدرک  ناشیا  هدرک  تسادخ و  هتفگ  ناشیا  هتفگ  نیمز ، رد  دننایملاع  دنوادخ  ياهتّجح  هک  یهورگ  رب  ندرک 
، دمآرب ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  دعب  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  دیفم و 

همه زا  هک  ادخ  لوسر  ترتع  میئام  میبلاغ ، هک  هّللا  بزح  میئام  دومرف : دومن  ادا  یناحبـس  قیاقح  ینّابر و  فراعم  رب  لمتـشم  یغیلب  هبطخ 
هک گرزب  زیچ  ود  زا  یکی  میئام  میرّهطم ، موصعم و  اهیدـب  ناهانگ و  زا  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام  میرتکـیدزن ، ترـضح  نآ  هب  سک 

یّلـص لوسر  ترـضح  هک  میئام  و  یترتع ، هّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا  دومرف : تشاذگ  تّما  نایم  رد  دوخ  ياج  هب  ادخ  لوسر 
ّنظ هب  میئوگیم ، نخس  نیقی  هب  نآرق  رد  داد ، ام  هب  ار  نآرق  لیوأت  لیزنت و  ملع  دینادرگ و  ادخ  باتک  تفج  ار  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هدش بجاو  امـش  رب  ادخ  بناج   429 ص : نویعلا ، ءالج  زا  ام  تعاطا  هک  ار  ام  دـینک  تعاطا  سپ  مینکیمن ، نآ  تاـیآ  لـیوأت  ناـمگ  و 

اوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » تسا هدومرف  تسا ، هدـینادرگ  نورقم  دوخ  لوسر  دوـخ و  تعاـطا  هب  ار  اـم  تعاـطا  و  تسا ،
لمع هب  دـنتفرگن  تقبـس  وا  رب  ناینیـشیپ  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بش  نیا  رد  دومرف : ترـضح  سپ  «. 2 « » 1 « » ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  اب  درکیم  داهج  هک  قیقحت  هب  یتداعـس ، چیه  رد  ناگدنیآ  دیـسر  دنناوتیمن  وا  هب  و  يریخ ،
زا لیئربج  داتسرفیم ، هک  فرط  ره  هب  دوخ  تیار  اب  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  درکیم ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  و 
هک درک  تلحر  اقب  ملاع  هب  یبش  رد  وا . تسد  رب  درکیم  حـتف  یلاعت  قح  ات  تشگیمنرب  دوب ، وا  پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تسار و  بناج 

دنامن وا  زا  هرقن  الط و  زا  تفر . ایند  زا  یسوم  ترضح  ّیـصو  نون  نب  عشوی  بش  نآ  رد  تفر ، نامـسآ  هب  بش  نآ  رد  یـسیع  ترـضح 
نآ يوـلگ  رد  هیرگ  سپ  درخب . دوـخ  لـها  يارب  یمداـخ  هک  تساوـخیم  دوـب و  هدـمآ  داـیز  وا  ياهـششخب  زا  هک  مـهرد  دـصتفه  رگم 
رما هب  ادخ  يوسب  هدننکتوعد  دنزرف  منم  ریذن ، دنزرف  منم  ریـشب ، دنزرف  منم  هک : دومرف  سپ  دمآرب ، مدرم  زا  شورخ  تفرگ و  ترـضح 

هدینادرگ رّهطم  موصعم و  ار  ناشیا  تسا ، هدرک  رود  ناشیا  زا  ار  سجر  یلاعت  قح  هک  ياهدابآ  هناخ  زا  منم  رینم ، جارـس  دنزرف  منم  ادخ ،
ِْهیَلَع ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » هک تسا  هدومرف  تسا ، هدـینادرگ  بجاو  ار  ناـشیا  تّدوم  دوخ  باـتک  رد  یلاـعت  قح  هک  یتیب  لـها  زا  منم  تسا ،

. تسام ّتبحم  تسا  هدومرف  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  قح  هک  ياهنـسح  «، 3 « » ًانْـسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 
اب تسامش  ماما  ّیصو  تسامش و  ربمغیپ  دنزرف  نیا  نامدرم  هورگ  يا  تفگ : تساخرب  ساّبع  نب  هّللا  دبع  تسشن و  ربنم  رب  ترـضح  سپ 

تردابم ام . رب  وا  ّقح  تسا  بجاو  رایـسب  هچ  ام ، يوسب  وا  تسا  بوبحم  رایـسب  هچ  دنتفگ : دـندرک  وا  تباجا  مدرم  سپ  دـینک ، تعیب  وا 
محلص نم   430 ص : نویعلا ، ءالج  هک  ره  اب  هک : درک  طرـش  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  دـندرک ، تفالخ  هب  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دـندومن و 

ناضمر كرابم  هام  مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  نیا  دندرک ، لوبق  ناشیا  دینک ، گنج  امـش  منک  گنج  نم  هک  ره  اب  دینک و  حلـص  امش 
هب ربنم  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  دوب ، هدیـسر  لاس  تفه  یـس و  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  ترجه ، ملهچ  لاس  رد  دوب 

خیش اضیا  «. 1  » داتسرف هرصب  هب  ار  ساّبع  نب  هللا  دبع  درک ، بصن  لحم  ره  رد  ءارما  ماّکح و  داتـسرف ، یحاون  فارطا و  هب  لاّمع  دمآ ، ریز 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  ربخ  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  يدـنوار و  بطق  هیوباـب و  نبا  دـیفم و 
، دنسیونب دوش  عقاو  هچنآ  هک  هفوک  يوسب  يرگید  هرـصب و  يوسب  داتـسرف  سوساج  ود  دیـسر ، هیواعم  هب  نسح  ماما  اب  مدرم  ندرک  تعیب 

دوخ تعیب  فیلکت  ار  وا  تشون و  هیواعم  هب  ياهمان  دز ، ندرگ  دیبلط و  ار  ود  ره  دش  علّطم  نیا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ 
اهرکم یتسرفیم و  سیساوج  هک : تشون  دومن ، جرد  یفاش  ياهتّجح  همان  نآ  رد  دوخ  تفالخ  قاقحتسا  تبارق و  لضف و  نایب  رد  دومن ،

، دیـسر هیواـعم  هب  هماـن  نوـچ  متـسه . نآ  ياـّیهم  زین  نم  تسا  نـینچ  رگا  يراد ، گـنج  هدارا  هـک  مراد  ناـمگ  يزیگنایمرب ، اـههلیح  و 
تشادرب ینارگ  رکشل  داتـسرف ، ترـضح  تمدخ  هب  درک و  جرد  همان  نآ  رد  دوب  وا  قافن  رفک و  ياضتقم  هچنآ  تشون ، میالمان  ياهباوج 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  باحـصا  نایم  رد  هک  نایجراخ  ناقفانم و  زا  یعمج  دزن  هب  داتـسرف  هفوک  هب  دنچ  یـسوساج  دـش ، قارع  هّجوتم  و 
ناشیا لاثما  یعبر و  نب  ثبش  سیق و  نب  ثعشا  ثیرح و  نب  ورمع  لثم  دندرکیم ، تعاطا  ربج  هب  نینمؤملا  ریما  ریـشمش  سرت  زا  دندوب ،

رتخد کی  مهدیم و  وت  هب  مهرد  رازه  تسیود  نم  یناسر  لتق  هب  ار  نسح  رگا  هک : تشون  ناشیا  زا  کی  ره  هب  ناـیجراخ ، ناـقفانم و  زا 
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لیام دوخ  بناج  هب  ار  ناقفانم  نآ  رثکا  اههلیح  نیا  هب  منکیم . وت  عباـت  ار  ماـش  ياهرکـشل  زا  يرکـشل  میاـمنیم و  جـیوزت  وت  هب  ار  دوخ 
هب ناشیا و  ّرـش  زا  دوخ  تظفاحم  يارب  دیـشوپیم  هماج  ریز  رد  یهرز  ترـضح  هکنآ  یّتح  تخاـس ، فرحنم  ترـضح  نآ  زا  هدـینادرگ 
هرز  431 ص : نویعلا ، ءالج  نوچ  ترضح ، نآ  بناج  هب  تخادنا  يریت  نایجراخ  نآ  زا  یکی  زامن ، يانثا  رد  يزور  دشیم . رضاح  زامن 

، دندومن وا  اب  تقفاوم  راهظا  ترضح و  نآ  زا  ناهنپ  دنتـشون  هیواعم  يوسب  اههمان  نیعالم  نآ  درکن ، ترـضح  نآ  رد  يرثا  دوب  هدیـشوپ 
ناشیا درک ، ادا  یهلا  يانث  دمآرب و  ربنم  رب  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  فیرش  عمس  هب  قارع  بناج  هب  هیواعم  ندرک  تکرح  ربخ  سپ 

زا متاح  نب  يدع  سپ  دنتفگن . باوج  ترضح  نآ  باحصا  زا  کیچیه  دومن ، توعد  دانع  رفک و  هنوعلم  هرجش  رمث  نآ  داهج  يوسب  ار 
تباجا دنکیم  توعد  داهج  يوسب  ار  امش  ربمغیپ  دنزرف  امـش و  ماما  امـش ، دیتسه  یهورگ  دب  هچ  هّللا  ناحبـس  تفگ : تساخرب  ربنم  ریز 

رگید تعاـمج  سپ  دـینکیمن ؟ اورپ  راـع  گـنن و  زا  دیـسرتیمن ؟ یلاـعت  قح  بضغ  زا  اـیآ  امـش ؟ ناعاجـش  دـنتفر  اـجک  دـینکیمن ، وا 
منادیم دیور ، نوریب  تساجنآ  نم  هاگرکـشل  هک  هلیخن  يوسب  دیئوگیم  تسار  رگا  دومرف : ترـضح  دندرک ، تقفاوم  وا  اب  دنتـساخرب و 

لاح امـش و  ياههتفگ  رب  منک  دامتعا  هنوگچ  دوب ، رتهب  نم  زا  هک  یـسک  يارب  دـیدرکن  افو  هچناـنچ  درک  دـیهاوخن  دوخ  هتفگ  هب  اـفو  هک 
هک اهنآ  رثکا  دیـسر  اجنآ  هب  نوچ  دیدرگ ، هاگرکـشل  هّجوتم  دش و  راوس  دمآ ، دورف  ربنم  زا  سپ  دیدرک . هچ  نم  ردـپ  اب  هک  مدـید  هکنآ 

بیرف ارم  زا  شیپ  ماما  هچنانچ  دـیداد  بیرف  ارم  دومرف : دـناوخ  ياهبطخ  سپ  دـندشن ، رـضاح  دـندرکن و  افو  دـندوب  هدرک  تعاطا  راهظا 
هدرواین لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زگره  هک  یـسک  اب  درک  دیهاوخ  داهج  ایآ  درک ، دیهاوخ  هلتاقم  ماما  مادک  اب  نم  زا  دعب  هک  منادن  دـیداد ،

، داتسرف هیواعم  هار  رس  رب  سک  رازه  راهچ  اب  ار  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  دمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  سپ  تسا . هدرک  راهظا  ریـشمش  سرت  زا  تسا و 
داتـسرف و وا  دزن  هب  یکیپ  دـش ، علّطم  هیواعم  دیـسر ، رابنا  هب  نوچ  دـسر . وا  هب  ترـضح  نامرف  ات  دـنک  فّقوت  راـبنا  لزنم  رد  هک  درک  رما 

نوعلم نآ  داتـسرف . وا  يارب  مهرد  رازه  دـصناپ  و  مهدیم ، وت  هب  ار  ماش  تایالو  زا  یتیالو  نم  يوسب  یئایب  رگا  هک : تشون  وا  هب  ياهماـن 
ترضح زا  ور  دوخ  ناصوصخم  ناشیوخ و  زا  رفن  تسیود  اب  تفرگ  ار  رز  تخورف ، ایند  هب  ار  نید  دینش ، ار  تموکح  دید و  ار  رز  نوچ 

ءـالج هب  درک و  رکم  نم  اـب  يدـنک  درم  نیا  دومرف : دـناوخ  ياهبطخ  دیـسر ، ترـضح  هب  ربـخ  نیا  نوچ  دـش . قحلم  هیواـعم  هب  دـینادرگ 
متسرفیم ار  رگید  درم  نونکا  دیئایند ، هدنب  امش  همه  تسین ، افو  ار  امش  دهع  هک  امش  هب  متفگ  رّرکم  تفر ، هیواعم  دزن   432 ص : نویعلا ،

ردـغ و هک  تفرگ  اهنامیپ  اهدـهع و  وا  زا  داتـسرف ، سک  رازه  راهچ  اـب  ار  دارم  هلیبق  زا  يدرم  سپ  درک . دـهاوخ  نینچ  زین  وا  هک  منادیم 
، دیـسر رابنا  هب  نوچ  درک . دهاوخ  نینچ  زین  وا  هک : دومرف  ترـضح  دش ، هناور  نوچ  درک . مهاوخن  هک  درک  دای  اهدنگوس  وا  دـنکن ، رکم 

زین وا  سپ  تشون ؛ وا  هب  دهاوخ  هک  تیالو  ره  تموکح  هدعو  داتـسرف و  مهرد  رازه  جنپ  داتـسرف ، وا  يوسب  اههمان  نالوسر و  هیواعم  زاب 
یئافو ار  امش  هک  امش  هب  متفگ  رّرکم  دومرف : دناوخ  ياهبطخ  زاب  دیسر  ترضح  هب  ربخ  نوچ  تفر . هیواعم  يوسب  تشگرب و  ترـضح  زا 

رید زا  سک  رازه  هدزاود  دعـس و  نب  سیق  اب  ار  ساّبع  نب  هّللا  دـیبع  سپ  تفر ، هیواعم  دزن  هب  درک و  رکم  نم  اب  زین  يدارم  کنیا  تسین ،
ار وا  رگا  دـشاب ، ریما  دعـس  نب  سیق  دـهد  ور  ياهضراع  ار  وا  رگا  دـشاب ، ریما  هللا  دـیبع  دومرف : داتـسرف ، هیواـعم  بناـج  هب  نمحّرلا  دـبع 
زا دوخ  دورن ، نوریب  سیق  نب  دیعس  دعس و  نب  سیق  تحلصم  زا  هک  درک  ّتیصو  ار  هللا  دیبع  دشاب ، ریما  سیق  رسپ  دیعس  دهد  ور  هضراع 

ناقفانم نآ  یئافویب  قافن و  رفک و  دنک ، یناحتما  ار  دوخ  باحـصا  هک  تساوخ  اجنآ  رد  درب ، فیرـشت  نیادم  طاباس  هب  درک و  راب  اجنآ 
دمح هب  مراد  دیما  نم  هک  یتسرد  هب  دعب  اّما  دومرف : دروآ  اج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  درک  عمج  ار  مدرم  سپ  دـنادرگ . رهاظ  نایملاع  رب  ار 

هب یـسک  هب  تبـسن  يدب  هدارا  مرادن و  لد  رد  یناملـسم  چـیه  زا  ياهنیک  وا ، قلخ  يارب  زا  مشاب  قلخ  نیرتهاوخریخ  هک  وا  تمعن  ادـخ و 
هچنآ زا  تسا  رتوکین  منادیم  نآ  رد  ار  امـش  حالـص  هچنآ  منادیم ، رتهب  ناشیا  یگدنکارپ  زا  ار  ناناملـسم  ّتیعمج  منارذگیمن ، رطاخ 

قح هک  دـینکم  در  نم  رب  منکیم  رایتخا  امـش  يارب  نم  هک  ییأر  دـینکم و  نم  رما  تفلاـخم  سپ  دـینادیم ، نآ  رد  ار  دوخ  حالـص  دوخ 
ترـضح زا  ار  نانخـس  نیا  ناقفانم  نآ  نوچ  تسوا . يدونـشخ  ّتبحم و  بجوم  هچ  ره  هب  دیامن  تیادـه  و  دزرمایب ، ار  امـش  ام و  یلاعت 

سپ دراذگاو ، وا  هب  ار  تفالخ  دنک و  حلص  هیواعم  اب  دهاوخیم  هک  دوشیم  مولعم  وا  نانخس  زا  دنتفگ : دندرک  رظن  رگیدکی  هب  دندینش ،
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تراغ ار  ترـضح   433 ص : نویعلا ، ءالج  بابـسا  دـنتخیر و  ترـضح  نآ  همیخ  هب  دـش ، رفاک  شردـپ  لـثم  وا  دـنتفگ : دنتـساخرب  همه 
، دش راوس  دیبلط و  ار  دوخ  بسا  سپ  دندوبر ، شـشود  زا  ار  شکرابم  يادر  دندیـشک ، شیاپ  ریز  زا  ار  ترـضح  ياّلـصم  یّتح  دـندرک ،
ار وا  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  ینوعلم  دیـسر ، نیادم  طاباس  هب  نوچ  دـنتفرگ . ار  ترـضح  نآ  رود  نایعیـش  زا  یلیلق  اب  ترـضح  نآ  تیب  لها 
رب رگید : تیاور  هب  تفاکش . ناوختسا  ات  هک  دز  شکرابم  نار  رب  يرجنخ  تفرگ ، ار  ترـضح  نآ  بسا  ماجل  دنتفگیم  نانـس  نب  حارج 

لتق هب  دـنتفرگ  ار  نوعلم  نآ  ترـضح  ناـیلاوم  ناـمزالم و  سپ  دـش ، رفاـک  وت  ردـپ  هچناـنچ  يدـش  رفاـک  تفگ : دز و  شکراـبم  يولهپ 
دوب نیادم  یلاو  ترضح  نآ  بناج  زا  هک  یفقث  دوعسم  نب  دعس  هناخ  هب  دندرب  نیادم  هب  دندناشن  يرامع  رد  ار  ترـضح  نآ  دندیناسر ،

تیالو هیواعم  دـیاش  میهد  هیواعم  تسد  هب  ار  نسح  ایب  تفگ : دـمآ  دوخ  ّمع  دزن  هب  راـتخم  سپ  دوب ، راـتخم  ّمع  وا  دومرف ، لـالجا  لوزن 
تمعن ّقح  مدوب ، یلاو  وا  وا و  ردپ  بناج  زا  نم  ار ، وت  يأر  ار و  وت  يور  دنادرگ  حیبق  ادخ  وت  رب  ياو  تفگ : دعـس  دهدب ، ام  هب  ار  قارع 

لتق هب  ار  راتخم  هک  دنتـساوخ  دندینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  نایعیـش  مهد . هیواعم  تسد  هب  ار  ادخ  لوسر  دـنزرف  منک و  شومارف  ار  ناشیا 
ياسؤر رثکا  دروآ ، حالصا  هب  ار  ترضح  نآ  تحارج  دروآ و  یحاّرج  دعس  سپ  دنتشذگ . وا  ریصقت  زا  وا  ّمع  تعافـش  هب  رخآ  دنناسر ،

وت هب  هتفرگ  ار  نسح  ام  یسر  کیدزن  نوچ  وش ، قارع  هّجوتم  دوز  سپ  میئوت ، داقنم  عیطم و  ام  هک : دنتشون  هیواعم  هب  ترضح  نآ  رکشل 
داتـسرف و وا  دزن  هب  یلوسر  هیواعم  دیـسر ، هیواعم  رکـشل  ربارب  رد  ساّبع  نب  هّللا  دـیبع  نوچ  هک  دیـسر  ربخ  تقو  نآ  رد  مینکیم ، میلـست 

میلـست وا  هب  هفوک  هب  ندش  لخاد  زا  دـعب  ار  رگید  فصن  دـناسرب و  وا  هب  تقو  نآ  رد  ار  نآ  فصن  هک  داد  هدـعو  ار  وا  مهرد  رازه  رازه 
اب سپ  دنتفاین ، همیخ  رد  ار  وا  دش  حبص  نوچ  تفر ، هیواعم  هاگرکشل  هب  تخیرگ و  دوخ  رکـسعم  زا  هّللا  دیبع  بش  نامه  رد  سپ  دیامن .
زا دـینکم ، تنایخ  امـش  درک  تنایخ  دوخ  ماما  اب  نئاـخ  نیا  رگا  تفگ : دـناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  وا  دـندرک ، حبـص  زاـمن  دعـس  نب  سیق 
هب دنتخیرگیم  ناشیا  زا  یعمج  بش  ره  دندرک ، لوبق  رهاظ  هب  ناشیا  دیئامن . گنج  ادخ  نانمشد  اب  دیئامن ، هشیدنا  لوسر  ادخ و  بضغ 

ترضح نآ  باحصا  ناقفانم  ياهمان  تشون ، ترـضح   434 ص : نویعلا ، ءالج  هب  رگید  همان  هیواعم  سپ  دندشیم . قحلم  هیواعم  رکـشل 
تردپ اب  وت  باحصا  هک : تشون  همان  رد  داتسرف ، ترـضح  نآ  دزن  هب  دوخ  همان  اب  دندوب  هدرک  تعاطا  راهظا  دندوب و  هتـشون  وا  هب  هک  ار 
ياهمان هیواعم و  همان  نوچ  ترـضح  مداتـسرف . وت  يارب  هک  تسا  ناشیا  ياهمان  کنیا  درک ، دـنهاوخن  تقفاوم  زین  وت  اب  دـندرکن  تقفاوم 

ناشیا رب  تّجح  مامتا  يارب  زاب  دیدرگ ، علّطم  دوخ  رکشل  قافن  وا و  رکشل  یتسس  هللا و  دیبع  نتخیرگ  رب  دناوخ ، ار  دوخ  باحصا  ناقفانم 
ضقن دـیوش و  عمج  عضوم  نالف  رد  ادرف  منکیم ، مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تّجح  نکیل  و  دـیرکم ، ماقم  رد  نم  اب  امـش  منادیم  هک : دومرف 

عمج ترـضح  نآ  رـس  رب  سک  رازه  راهچ  زا  هدایز  دومرف ، فّقوت  عضوم  نآ  رد  زور  هد  سپ  دیـسرتب ، یهلا  تاـبوقع  زا  دـینکم و  تعیب 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  امـش ، رب  ياو  نید ، هن  دـنراد و  اـیح  هن  هک  یهورگ  زا  مراد  بجع  هک : دومرف  دـمآرب  ربنم  رب  ترـضح  سپ  دـندشن ،
نم يرای  مراد  اپرب  ار  قح  نید  هک  متساوخیم  امش  يارب  نم ، نتشک  رد  امش  يارب  زا  تسا  هدش  نماض  هچنآ  هب  درک  دهاوخن  افو  هیواعم 
هّیما ینب  تلود  رد  امـش  مراذگب  هیواعم  هب  ار  رما  نم  نوچ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نکیل  درک و  مناوتیم  اهنت  ار  ادـخ  تدابع  نم  دـیدرکن ،

نادنزرف ياههناخ  رد  رب  هک  ار  امش  نادنزرف  منیبیم  ایوگ  تخاس ، دنهاوخ  دراو  امـش  رب  اهباذع  عاونا  دید ، دیهاوخن  يداش  حرف و  زگره 
اریز متشاذگیمن ، هیواعم  هب  ار  راک  متشادیم  يروای  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهدن ، ناشیا  هب  دنبلط و  ماعط  بآ و  دنشاب ، هداتسیا  ناشیا 

لامعا لابو  يدوزب  ایند ، ناگدـنب  يا  امـش  رب  داب  فا  سپ  تسا ، مارح  هّیما  ینب  رب  تفالخ  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  لوسر  ادـخ و  هب  هک 
ار قح  هک  متـساوخیم  نم  هک : تشون  هیواعم  همان  باوج  رد  دـیدرگ ، سویأم  دوخ  باحـصا  زا  ترـضح  نوچ  تفاـی . دـیهاوخ  ار  دوخ 

منکیم حلـص  وت  اب  نونکا  دندرکن ، تقفاوم  نم  اب  مدرم  منادرگ ، يراج  ار  ربمغیپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  مناریمب و  ار  لطاب  منادرگ و  هدنز 
یهاوخ نامیشپ  يدوز  هب  دش ، رّسیم  وت  يارب  هک  یهاشداپ  نیا  هب  شابم  داش  درک ، یهاوخن  افو  اهطرش  نآ  هب  هک  منادیم  دنچ ، یطرش  هب 

سپ  435 ص : نویعلا ، ءالج  دشخبیمن . يدوس  ناشیا  يارب  ینامیشپ  و  دناهدش ، نامیـشپ  دندرک  تفالخ  بصغ  هک  نارگید  هچنانچ  دش 
نینچ ار  هماـن  دـسیونب ، ار  حلـص  هماـن  دریگب و  وا  زا  اـهنامیپ  اهدـهع و  هک  هیواـعم  دزن  هب  داتـسرف  ار  ثراـحلا  نب  هّللا  دـبع  دوخ  ّمع  رـسپ 
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هکنآ طرش  هب  ددرگن  وا  ضّرعتم  هک  نایفس  وبا  نب  هیواعم  اب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  درک  حلـص  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دنتـشون :
رما نیا  رب  ار  يدحا  دوخ  زا  دعب  هکنآ  طرش  هب  هتـسیاش ، يافلخ  تریـس  ادخ و  لوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  مدرم  نایم  رد  دنک  لمع  وا 

بلاط و یبأ  نب  ّیلع  باحصا  و  دنشاب ، نمیا  وا  ّرش  زا  نمی  زاجح و  قارع و  ماش و  زا  دنـشاب  هک  ملاع  ياج  ره  رد  مدرم  و  دیامنن ، نییعت 
يارب هکنآ  رب  و  دـش ، هتفرگ  ادـخ  نامیپ  دـهع و  اهطرـش  نیا  هب  هیواعم  زا  دوخ  دالوا  نانز و  اهلام و  اـههناخ و  رب  دنـشاب  نمیا  وا  ناـیعیش 

ناـشیا هب  يررـض  ناـهنپ  راکـشآ و  رد  و  دـشیدنین ، يرکم  ادـخ  لوسر  ناـشیوخ  تیب و  لـها  ریاـس  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح 
درج باراد  جارخ  زا  هلاـس  ره  دـناسرب ، وا  هب  ار  یّقح  بحاـص  ره  ّقح  دـناسرتن ، نیمز  قاـفآ  زا  یقفا  رد  ار  ناـشیا  زا  يدـحا  و  دـناسرن ،

نآ هب  ازـسان  اـهزامن  توـنق  رد  و  دـنکن ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  ّبس  هکنآ  و  دـناسرب ، ترـضح  نآ  هب  مـهرد  رازه  هاـجنپ 
نب هللا  دبع  تداهـش  و  دنتفرگ ، هاوگ  نآ  رب  ار  لوسر  ادـخ و  دـش ، هتـشون  همان  نوچ  دـندرکیم . هچنانچ  دـنیوگن  وا  نایعیـش  ترـضح و 

، دش دقعنم  حلص  نوچ  دنتـشون . همان  نآ  رب  ار  نارگید  هرمـس و  یبا  نب  نمحّرلا  دبع  رماع و  نب  هللا  دبع  هملـس و  یبا  نب  ورمع  ثراحلا و 
اب نم  هک : تفگ  شاهبطخ  رخآ  رد  دناوخ ، ياهبطخ  درک ، زامن  اجنآ  رد  دمآ ، دورف  هلیخن  هب  هعمج  زور  هکنآ  ات  دش  هفوک  هّجوتم  هیواعم 

ادخ مناسر ، مه  هب  امش  رب  تراما  هک  مدرک  لاتق  امش  اب  نکیل  و  دیهدب ، تاکز  ای  دیریگب  هزور  ای  دینک  زامن  هکنآ  يارب  مدرکن  لاتق  امش 
. درک مهاوخن  افو  اهنآ  زا  کیچیه  هب  تسا ، نم  ياپ  ریز  رد  همه  ماهدرک ، نسح  اب  دنچ  یطرـش  دـیتساوخیمن ، امـش  دـنچ  ره  داد  نم  هب 
: تفگ داتـسرف  ربنم  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دمآرد ، دجـسم  هب  دنام  هفوک  رد  هک  زور  دنچ  زا  دـعب  دـش ، هفوک  لخاد  سپ 

هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  رب  دورد  درک ، ادا  یهلا  يانث  دمح و  دمآرب  ربنم  رب  ترـضح  نوچ  تسا . نم  ّقح  تفالخ  هک  مدرم  يارب  وگب 
روجف اهتقامح  نیرتدب  و  تسا ، يراکزیهرپ  اوقت و  اهیکریز  نیرتهب  هک  دینادب  ساّنلا  اهّیا  دومرف : داتسرف ، وا  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و 
دشاب ادخ  لوسر  شّدج  هک  ار  يدرم   436 ص : نویعلا ، ءالج  اسلباج  اقلباج و  نایم  رد  دینک  بلط  رگا  ساّنلا  اهّیا  تسا ، یهلا  تیصعم  و 

هک یتسرد  هب  دیتشادرب ، وا  تیب  لها  زا  تسد  امـش  درک ، تیاده  دّمحم  هب  ار  امـش  ادـخ  نیـسح ، مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دـیهاوخن 
يارب زا  متـشادرب  نآ  زا  تسد  متفاـین  يرواـی  نوچ  مدوب ، نآ  راوازـس  نم  دوـب ، نم  صوـصخم  هک  يرما  رد  درک  هعزاـنم  نم  اـب  هیواـعم 

هک ره  اب  دـینک ، حلـص  وا  اب  امـش  منک  حلـص  هک  ره  اب  نم  هک  دـیدوب  هدرک  تعیب  نم  اب  امـش  ناشیا ، ياـهنوخ  ظـفح  تّما و  نیا  حـالص 
، متسناد نوخ  نتخیر  زا  رتهب  ار  اهنوخ  ظفح  منک و  حلص  وا  اب  هک  مدید  نیا  رد  ار  تّما  تحلصم  نم  دینک ، گنج  وا  اب  امـش  منک  گنج 

عّتمت ناناملـسم و  يارب  تسا  ياهنتف  نیا  دوشیم ، رما  نیا  بکترم  هک  ره  رب  تسا  یتّـجح  مدرک  نم  هچنآ  دوـب ، امـش  حالـص  نم  ضرغ 
ياهبطخ تساخرب و  هیواعم  سپ  دـنادرگ . رّـسیم  ار  نآ  بابـسا  دـهاوخ و  ار  قح  هبلغ  یلاعت  قح  هک  یتقو  اـت  ناـقفانم ، يارب  تسا  یلیلق 

نآ باوج  ضّرعتم  هک  تساخرب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  تفگ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  ازـسان  دـناوخ و 
ینکیم دای  ار  یلع  هک  یسک  نآ  يا  هک : دومرف  تساخرب  دوخ  دیناشن ، ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ددرگ ، نوعلم 

وت ردام  تسا و  همطاف  نم  ردام  تسا ، رخـص  تردپ  هیواعم و  یئوت  تسا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردپ  نسح  منم  یئوگیم ، ازـسان  نم  هب  و 
زا هک  ره  دنک  تنعل  ادخ  سپ  تسا ، هلیتق  وت  هّدج  تسا و  هجیدخ  نم  هّدج  تسا ، برح  وت  ّدج  تسا و  ادخ  لوسر  نم  ّدج  تسا ، دـنه 

رتمک مالسا  لها  مالسا و  رب  شّقح  و  دشاب ، رتشیب  شقافن  و  دشاب ، رتیمیدق  شرفک  و  دشاب ، رتتسپ  شبـسح  و  دشاب ، رتمانمگ  وت  نم و 
ترضح حلـص  زا  دعب  هک  دناهدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » نیمآ دنتفگ : دندروآرب  شورخ  همه  سلجم  لها  سپ  دـشاب ،

دندیسرپ نآ  ببـس  زا  دمآ ، نوریب  نادنخ  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  هب  نایرگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ثعاب ار  وت  ردـپ  هچنآ  دومرف : یتشاذـگ ؟ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هک  ار  وت  دـش  ثعاب  هچ  مدرک : لاؤس  وا  زا  متفر  دوخ  ماـما  دزن  هب  دومرف :

هیلع نسح  ماما  هیواعم و  ناـیم  حلـص  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا   437 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 2  » مدمآ نوریب  مدش و  یـضار  دش ،
: هک تفگ  هیواعم  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  درک ، تعیب  فیلکت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هیواعم  دش ، دقعنم  مالّـسلا 

دنوشیمن هتشک  وا  تیب  لها  و  دنوش ، هتشک  وا  تیب  لها  همه  ات  دوشیمن  هتشک  وا  و  دوش ، هتـشک  ات  دنکیمن  تعیب  هک  رادم  يراک  ار  وا 
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بـسا رب  نوچ  تماق ، دنلب  دنمونت و  يوق و  رایـسب  دوب  يدرم  وا  دنک ، تعیب  هک  دـیبلط  ار  دعـس  نب  سیق  سپ  «. 1  » دنـشکن ار  ماش  لها  ات 
وا نم و  نایم  هکنآ  رگم  منکن  تاقالم  ار  وا  هک  ماهدرک  دای  دـنگوس  نم  هک : تفگ  دعـس  سپ  دیـشکیم ، نیمز  رب  وا  ياـپ  دـشیم  راوس 
اب دوب و  هتفر  يرانک  هب  سک  رازه  راهچ  اب  وا  دـیبلط ، ار  وا  درک و  رـضاح  ریـشمش  هزین و  وا  مسق  ءاربا  يارب  هیواعم  دـشاب ، ریـشمش  هزین و 

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  هّجوتم  دمآرد ، هیواعم  سلجم  هب  دش  رطـضم  درک ، حلـص  ترـضح  هک  دید  نوچ  دوب . تفلاخم  ماقم  رد  هیواعم 
رایتخا تسا و  نم  ماما  وا  دومرف : درک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هراشا  ترضح  منکب ؟ تعیب  هک : دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دش و 
یتیاور هب  «. 2  » تشاذـگ وا  تسد  رب  تسد  دـمآ  ریز  هب  یـسرک  زا  هیواعم  هکنآ  اـت  درکیمن  زارد  تسد  دـنتفگیم ، دـنچ  ره  تسوا . اـب 

نب دلاخ  دـش ، هفوک  هّجوتم  هلیخن  زا  هیواعم  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  «. 3  » درک تعیب  درک ، رما  ار  وا  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  دـعب  رگید :
لخاد لیفلا  باب  زا  هکنآ  ات  تفریم ، وا  شیپ  رد  تشاد  ار  وا  تلالض  رفک و  تیار  زاّمج  نب  بیبح  و  تفریم ، وا  يور  شیپ  رد  هطفرع 
هچنانچ «. 4  » دوب هداد  ربخ  هعقاو  نیا  زا  هک  دندروآ  رطاخ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نخـس  مدرم  سپ  دش ، هفوک  دجـسم 

، دـناوخیم هبطخ  هفوک  دجـسم  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  بئاس  نب  ءاطع  زا  هّماع  هّصاخ و 
دـش لخاد  رگید  درم  سپ  تسا ، هدرمن  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  درم ، هطفرع  نب  دلاخ  تفگ : دـمآرد  دجـسم  رد  زا  يدرم  هاگان 
نب بیبح  ار  نآ  هک  یتلالـض  تیار  اب  دیآ  رد  هب  دجـسم  رد  نیا  زا  ات  درم  دـهاوخن  تسا و  هدرمن  دومرف : ترـضح  درم ، دـلاخ  تفگزاب :

ناـنچ دومرف : ترـضح  زاّـمج ، نب  بیبح  منم  تفگ : ربـنم   438 ص : نویعلا ، ءـالج  ریز  زا  تساـخرب  بیبح  سپ  دـشاب ، هتـشادرب  زاّـمج 
نیز ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  «. 1  » دش رهاظ  نارضاح  همه  رب  ترـضح  نآ  لاقم  قدص  تقو  نیا  رد  سپ  متفگ . هک  دش  دهاوخ 

وا اب  نوچ  دـمآ ، نوریب  هیواعم  اب  حلـص  هب  دـش  مزاع  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باـنج  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
دوخ تسناد و  تفالخ  لها  ارم  ارهز  همطاف  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  دنزرف  نسح  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : تفر و  الاب  ربنم  هب  هیواعم  درک  تاقالم 

یغیلب هبطخ  تساخرب و  ترـضح  سپ  نسح ، ای  زیخرب  تفگ : دـنک ، تعیب  نم  اب  تسا  هدـمآ  تبغر  عوط و  هب  تسنادـن ، تفالخ  لها  ار 
! قیالخ هورگ  يا  دومرف : تاولص  دمح و  زا  دعب  دومن ، ادا  رایخا  هّمئا  راربا و  دّیس  رب  دورد  رامشیب و  فراعم  رایـسب و  دماحم  رب  لمتـشم 

یمارگ ار  اـم  یلاـعت  قح  هک  میتیب  لـها  اـم  هک  یتسرد  هب  دـیئامن ، تبث  سپ  دـیراد  نم  اـب  ار  دوخ  لد  شوگ و  دیونـشب ، میوگیم  نخس 
كاپ و  تسا ، هدرک  فرطرب  ار  سجر  ام  زا  هدینادرگ ، یبتجم  تسا و  هدیزگرب  ار و  ام  تسا  هدرک  رایتخا  مالسا و  ببـس  هب  تسا  هتـشاد 

ره زا  ار  ام  زگره ، وا  نید  قح و  دنوادخ  رد  منکیمن  کش  سپ  تسا ، کش  ینعم  هب  سجر  و  یندـینادرگ ، كاپ  ار  ام  تسا  هدـینادرگ 
مالّـسلا هیلع  مدآ  ترـضح  ات  تسا  هدـینادرگ  صلاخ  اهیدـب  كرـش و  زا  ار  ام  ناردـپ  ار و  ام  تسا ، هدـینادرگ  كاپ  یتلالـض  یغورد و 
ترـضح ادخ  هکنآ  ات  دیدرگ  ّببـستم  بابـسا  دش ، ّبترتم  روما  سپ  میاهدوب . رتهب  هورگ  رد  ام  هکنآ  رگم  دـندشن  هورگ  ود  مدرم  زگره 

سپ ار ، دوخ  باتک  داتـسرف  وا  رب  دومن ، رایتخا  تلاسر  يارب  ار  وا  دینادرگ و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
دوب یسک  لّوا  دوب ، نم  ردپ  ادخ  يارب  دومن  وا  توعد  تباجتـسا  هک  یـسک  لّوا  سپ  ادخ ، يوسب  ار  مدرم  دنک  توعد  هک  ار  وا  درک  رما 

«. 2 « » ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   » دیامرفیم نآرق  رد  یلاعت  قح  و  درک ، وا  ربمغیپ  قیدـصت  ادـخ و  هب  دروآ  نامیا  هک 
هک اریز  دوـب ، وا  ّتیقح  رب  هاوـگ  دوـب و  وا  یلاـت  هک  تسا  نم  ردـپ  و  دوـخ ، راـگدرورپ  بناـج  زا  دوـب  هنّیب  رب  هک  تسادـخ  لوـسر  سپ 
وا بقع  زا  ار  مردـپ  داتـسرف ، هّکم  لها  يوسب  داد و  رکب  وبأ  هب  ار  تئارب  هروس  هک  یتقو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح 
ای نم  رگم  دربن  ار  هروس  نیا  هک  ماهدش  رومأم  هک : دومرف  دناوخب ، هّکم  لها   439 ص : نویعلا ، ءالج  رب  دریگب و  وا  زا  ار  هروس  هک  داتسرف 

یّلص لوسر  ترضح  اضیا  تسا . یلع  زا  ادخ  لوسر  و  تسادخ ، لوسر  زا  یلع  سپ  ینم . زا  هک  يدرم  نآ  یئوت  دشاب ، نم  زا  هک  يدرم 
ای وت  اّما  دومرف : هزمح ، رتخد  باب  رد  هثراح  نب  دیز  وا  يالوم  رفعج و  شردارب  وا و  نایم  درک  مکح  هک  یتقو  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

و سک ، همه  زا  شیپ  ار  ادخ  لوسر  نم  ردپ  درک  قیدصت  سپ  نم ، زا  دعب  ینمؤم  ره  يالوم  یلو و  وت  و  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  سپ  یلع 
یتّدش ره  يارب  داتسرفیم ، شیپ  ار  وا  ینطوم  ره  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  و  دومن ، تظفاحم  دوخ  ناج  هب  ار  وا 
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دیامرفیم یلاعت  قح  و  دوب ، رتبّرقم  لوسر  ادـخ و  دزن  سک  همه  زا  و  تشاد ، وا  رب  هک  يدامتعا  قوثو و  یتدایز  زا  درکیم  اـّیهم  ار  وا 
دزن دوب  نابّرقم  نیرتبّرقم  و  لوسر ، ادخ و  يوسب  دوب  ناقباس  نیرتقباس  مردـپ  سپ  « 1  » َنُوبَّرَقُْملا َکـِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا  َو  : » هک

َو ُدـَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  َو  ِحـْتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ال  : » هک دـیامرفیم  یلاعت  قح  زاب  ناشیا .
هک اهنآ  زا  تسا  رتمیظع  ناشیا  هجرد  دـنک ، هلتاقم  هّکم و  حـتف  زا  شیپ  دـنک  قافنا  هک  یـسک  امـش  زا  دنتـسین  يواسم  ینعی : « 2 « » اُوَلتاق
ادخ يوسب  همه  زا  شیپ  و  دروآ ، نامیا  مالسا و  همه  زا  شیپ  مردپ  سپ  دومرف : ترـضح  دندرک ، هلتاقم  هّکم و  حتف  زا  دعب  دندرک  قافنا 
ْنِم ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرفیم یلاعت  قح  زاـب  و  درک . قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  تقاـط  عسو و  هب  همه  زا  شیپ  و  درک ، ترجه  لوسر  و 
نم ردپ  يارب  دننکیم  رافغتـسا  تمایق  زور  ات  مما  عیمج  زا  مدرم  سپ  « 3 « » ِنامیِْإلِاب انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب 

َةَرامِع َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  : » هک دیامرفیم  یلاعت  قح  زاب  لوسر . ادخ و  هب  نامیا  يوسب  ناشیا  رب  تسا  هتفرگ  تقبـس  هکنآ  ببـس  هب 
هیآ نیا  و  یتسار ، قح و  هب  ادخ  هار  رد  هدننکداهج  دوب  وا  سپ  « 4 « » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا 

وا ّمع  رـسپ  دوب و  هزمح  وا  ّمع  ادـخ  لوـسر   440 ص : نویعلا ، ءالج  يارب  دـندرک  تباجتـسا  هک  اهنآ  هلمج  زا  و  دـش ، لزاـن  وا  نأـش  رد 
دینادرگ صوصخم  ار  رفن  ود  نیا  یلاعت  قح  سپ  دندش ، دیهش  ناشیا  اب  هک  يرایسب  ناگهتـشک  نایم  رد  دندش  هتـشک  ود  ره  سپ  رفعج ،
اهتمارک نیا  دـهاوخ ، هک  اج  ره  هکئالم  اـب  دـنک  زاورپ  هک  داد  رارق  لاـب  ود  رفعج  يارب  دـینادرگ ، ادهـش  دّیـس  ار  هزمح  دوخ ، تمارک  هب 

نایم رد  تلاسر  ترـضح  دنتـشاد ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  اب  هک  یتبارق  تلزنم و  يارب  دـیدرگ  ناشیا  صوصخم 
هک دینادرگ  رّرقم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نانز  يارب  یلاعت  قح  نینچمه  و  درک . زامن  داتفه  هزمح  رب  دحا  يادهـش  ریاس 

ترضح دجسم  رد  زامن  و  ترضح ، نآ  هب  ناشیا  یکیدزن  يارب  دشاب  نارگید  ربارب  ود  ناشیا  رزو  دشاب و  نارگید  ربارب  ود  ناشیا  هنـسح 
تلیضف نیا  و  تسا ، لیلخ  میهاربا  دجسم  هک  مارحلا  دجـسم  زا  ریغ  هب  دننک  رگید  ياهدجـسم  رد  هک  دینادرگ  زامن  رازه  ربارب  ار  تلاسر 

سپ نانمؤم ، هّفاـک  رب  دـینادرگ  بجاو  دوخ  لوسر  رب  ار  تاولـص  یلاـعت  قح  دوب ، ترـضح  نآ  صوصخم  دجـسم  نآ  هک  دوب  نآ  يارب 
ره رب  تسا  بجاو  سپ  دّـمحم » لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  : » دومرف وت ؟ رب  میتسرف  تاولـص  هنوگچ  اـم  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : هباـحص 

لالح ار  تمینغ  سمخ  یلاعت  قح  و  دتـسرفب ، تاولـص  ام  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رب  تاولـص  اب  هک  یناملـسم 
يارب زا  هچنآ  لـثم  داد  رارق  ياهّصح  سمخ  زا  زین  اـم  يارب  زا  تخاـس و  رّرقم  وا  يارب  زا  دوخ ، باـتک  رد  دوخ  لوسر  يارب  زا  دـینادرگ 
ربمغیپ هچ  ره  رد  دینادرگ  لخاد  ار  ام  سپ  ار . قّدصت  درک  مارح  زین  ام  رب  و  ار ، قّدـصت  ترـضح  نآ  رب  درک  مارح  و  داد ، رارق  شربمغیپ 

نآ هب  ار  اـم  ادـخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  درک ، نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  ربمغیپ  هچ  ره  زا  درک  نوریب  ار  اـم  و  دـینادرگ ، لـخاد  نآ  رد  ار  دوخ 
باتک لها  نارفاک  هک  یتقو  سپ  تسا ، هداد  یتدایز  ناگدـنب  ریاس  رب  نآ  هب  ار  اـم  یلاـعت  قح  هک  تسا  یتلیـضف  و  تسا ، هتـشاد  یمارگ 

َو انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » هک داتـسرف  یلاعت  قح  دـندومن ، هّجاحم  وا  اب  دـندرک و  وا  تّوبن  راـکنا 
ار مردپ  دوخ  ناج  ضوع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  « 1 « » َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ 

نوخ تشوگ و  وا و  لها  میدوب   441 ص : نویعلا ، ءالج  ام  سپ  درب ، ار  همطاف  مردام  ناـنز  زا  و  درب ، ار  مردارب  نم و  نادـنزرف  زا  و  درب ،
« ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ   » دومرف یلاعت  قح  زاب  دوب . ام  زا  وا  میدوب و  وا  زا  ام  و  وا ، ناـج  وا و 

ابع ریز  رد  ار  رفن  راهچ  ام  دوب ، هملـس  ّما  هناخ  رد  ار و  مردـپ  مردام و  مردارب و  ارم و  درک  عمج  ترـضح  دـش ، لزان  ریهطت  هیآ  نوچ  « 1»
ار ناشیا  نادرگ  كاپ  ار و  سجر  ناشیا  زا  نک  فرطرب  سپ  دـننم ، ترتع  لها  اهنیا  دـننم ، تیب  لها  اـهنیا  ادـنوادخ  تفگ : درک  لـخاد 
يریخ و رب  وت  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : ترضح  هّللا ؟ لوسر  ای  ناشیا  اب  موش  لخاد  نم  هک : تفگ  هملس  ّما  سپ  یندینادرگ ، كاپ 

تافو تقو  ات  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  تسا . ناشیا  نم و  صوصخم  رما  نیا  نکیل  وت و  زا  نم  مایـضار  رایـسب  هچ  تسا ، ریخ  رب  وت  تبقاع 
مکمحری ةالّصلا  تفگیم : دمآیم و  ام  هناخ  رد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  حبـص  تقو  رد  زور  ره  ترـضح ، نآ 

هناخ رد  زا  ریغ  هب  دندنبب  دـناهدوشگ  دجـسم  يوسب  مدرم  هک  یئاهرد  هک  ترـضح  نآ  درک  رما  و  تفریم ، دـناوخیم و  ار  هیآ  نیا  هّللا ،
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نم نکیل  و  ماهدوشگن ، ار  یلع  رد  ماهتـسبن و  ار  امـش  رد  دوخ  شیپ  زا  نم  دومرف : دـنتفگ ، نخـس  ترـضح  نآ  اب  باـب  نیا  رد  نوچ  اـم .
نآ زا  دعب  سپ  میاشگب . ار  وا  رد  مدنبب و  ار  اهرد  نآ  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  ادخ  تسا ، هدرک  یحو  نم  هب  ادخ  ار  هچنآ  منکیم  تعباتم 
هب ار  ام  ادخ  هک  دوب  یتلیضف  تمارک و  نیا  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  مردپ  ادخ و  لوسر  زا  ریغ  هب  دش  تسناوتیمن  دجسم  لخاد  بنج  یسک 

دجسم رد  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هناخ  رد  يولهپ  مردپ  هناخ  رد  تسا  مولعم  کنیا  دینادرگ . صوصخم  نآ 
انب ار  شدجـسم  هک  ار  لوسر  ترـضح  درک  رما  نوچ  یلاعت  قح  هک  اریز  تسا ، ترـضح  نآ  لزانم  ناـیم  رد  اـم  لزاـنم  و  ترـضح ، نآ 
انب مردـپ  يارب  دوب  همه  نایم  رد  هک  مهد  و  دوخ ، نانز  دوخ و  يارب  هناخ  هن  درک ، انب  هناـخ  هد  دوخ  دجـسم  يولهپ  رد  یهلا  رما  هب  دـنک ،
اهّیا تخاس . رّهطم  كاپ و  ار  ام  ادـخ  هک  میئام  و  دجـسم ، لها  تیب و  لـها  میئاـم  و  تسا ؛ ترـضح  نآ  رّهطم  دجـسم  تیب  زا  دارم  درک ،

دنزرف منم  دش ، دهاوخن  مامت  هنیآره  مرامشب ، تسا  هتخاس  صوصخم  نآ  هب  ار  ام  ادخ  هک  اهتمارک  اهتلیضف و  متـسیاب و  اهلاس  رگا  ساّنلا 
، تسا نانمؤم  ّیلو  یلع  مردپ  و  هدینادرگ ، نایملاع  تمحر  ار  وا  یلاعت  قح   442 ص : نویعلا ، ءالج  هک  رینم  جارس  ریذن و  ریشب و  ربمغیپ 

غورد ماهتـسنادن ، نآ  لـها  ار  دوخ  ماهتـسناد و  تفـالخ  لـها  زا  ار  وا  نم  هک  دـنکیم  يوعد  رخـص  رـسپ  هیواـعم  تسا . نوراـه  هیبـش  و 
هـشیمه تیب  لها  ام  نکیل  و  ادـخ ، لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باـتک  رد  مدرم  تفـالخ  هب  ممدرم  زا  یلوا  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم ،

مکح ادخ  سپ  لاح . ات  تسا  هتفر  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  يزور  زا  میاهدوب  روهقم  مولظم و  فیاخ و 
عنم دـندرک ، ّطلـسم  ام  رب  ار  مدرم  دـندش ، راوس  ام  ندرگ  رب  و  دـندرک ، بصغ  ار  ام  ّقح  و  دـندرک ، ملظ  ام  رب  هک  اـهنآ  اـم و  ناـیم  دـنک 

زا ار  وا  ثاریم  همطاف  ام  ردام  زا  درک  عنم  هک  یـسک  و  میانغ ، سمخ و  زا  تسا  هدش  رّرقم  ام  يارب  ادخ  باتک  رد  هک  ار  ام  هّصح  دندرک 
هنیآره دندینشیم  ار  لوسر  ادخ و  نخـس  مدرم  رگا  هک  منکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  نکیل  مربیمن و  مان  صوصخب  ار  یـسک  نم  شردپ .

هب ار  ادـخ  ياـهتمعن  هنیآره  دـشیمن ، هدیـشک  رگیدـکی  يور  رب  تّما  نیا  رد  ریـشمش  ود  و  دـیرابیم ، ناـشیا  رب  ار  دوخ  تکرب  نامـسآ 
زا ار  تفالخ  لّوا  زور  رد  نوچ  نکیل  و  هیواعم ، يا  درک  یتسناوتیمن  تفالخ  رد  عمط  وت  و  تمایق ، زور  ات  دـندروخیم  يداش  یمّرخ و 

دندینادرگ تسد  هب  تسد  و  نآ ، رد  دـندرک  هعزانم  دوخ  نایم  رد  شیرق  دـندینادرگ ، لزلزتم  ار  تماما  ناکرا  و  دـندرب ، رد  هب  شندـعم 
، درک دنهاوخ  عمط  وت  زا  زین  وت  باحصا  هیواعم ، يا  درک  تفالخ  رد  عمط  یسک  وت  لثم  هکنآ  ات  دنیابر ، نادیم  زا  هک  یئوگ  دننام  ار  نآ 
زا ناشیا  نایم  رد  دننادرگ و  یلاو  دوخ  نایم  رد  ار  يدرم  هک  یتّما  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  قیقحت  هب 

ینب رد  دندرک  كرت  هک  قیقحت  هب  دندرک ، كرت  هچنآ  يوسب  دندرگرب  هکنآ  ات  یتسپ  هب  تسا  لیام  ناشیا  رما  هتـسویپ  دشاب ، يرتاناد  وا 
هفیلخ وا  هک  دنتـسنادیم  دندرک ، دوخ  يرماس  تعاطا  دندمآرب ، هلاسوگ  رود  رب  و  دوب ، وا  ّیـصو  یـسوم و  ردارب  هک  ار  نوراه  لیئارـسا 

زا ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک : نم  ردـپ  اب  تفگیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  دندینـش  تّما  نیا  تسا . یـسوم 
بصن ار  وا  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندید  و  یشاب ، ربمغیپ  وت  هک  دشابیمن  نم  زا  دعب  يربمغیپ  هکنآ  رگم  یـسوم 

نمؤم و ره  يـالوم  ّیلو و  وا  هک  تیـالو  هب  وا  يارب   443 ص : نویعلا ، ءالج  زا  درک  ادـن  هک  دندینـش  مخ ، ریدـغ  رد  ناشیا  يارب  زا  درک 
رد تفر  راغ  هب  دوخ  موق  سرت  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  دنناسرب . نابیاغ  هب  نارـضاح  هک  درک  هغلابم  تسا ، هنمؤم 

تفاییم يروای  رگا  دـنک ، داهج  ناشیا  اب  هک  تفاین  يروای  دـندرک ، وا  لتق  هدارا  ناشیا  درکیم ، توعد  ادـخ  يوسب  ار  ناـشیا  هک  یتقو 
بلط دوخ و  باحـصا  زا  درک  هثاغتـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  مردـپ  نینچمه  درکیم ؛ داهج  ناشیا  اب  هنیآره 

روذـعم ار  وا  ادـخ  درکیم ، داهج  ناشیا  اب  تفاییم  يروای  رگا  تشادرب ، تفـالخ  زا  تسد  تفاـین  يرواـی  نوچ  دومن ، ناـشیا  زا  يراـی 
تعیب وت  اب  دندرکن و  نم  يرای  دیتشاذگاو ، ارم  تّما  نینچمه  تشاد . روذعم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  تشاد 
یلاعت قح  هچنانچ  مدرکیمن ، تعیب  وت  اب  هنیآره  دـندوبن  بیرف  ماقم  رد  نم  اب  هک  متفاـییم  صلخم  نارواـی  رگا  برح ، رـسپ  يا  دـندرک 
یلاـعت قـح  دزن  مردـپ  نم و  نینچمه  دـندرک ، ینمـشد  وا  اـب  دـندینادرگ ، فیعـض  ار  وا  شموـق  هک  یتـقو  رد  تشاد  روذـعم  ار  نوراـه 

رگیدکی لثم  هتشذگ  ياهتّما  اب  تّما  نیا  لاوحا  میتفاین . يروای  دندرک ، ام  ریغ  تعباتم  دنتشادرب ، ام  زا  تسد  تّما  هک  یتقو  رد  میروذعم 
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شردپ دشاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شّدـج  هک  ار  يدرم  برغم  قرـشم و  نایم  رد  دـنک  بلط  رگا  ساّنلا  اهّیا  تسا .
تعاطا هنوگچ  لاح  نیا  اب  دیوشم ، هارمگ  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  نیسح ، مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دیهاوخن  دشاب ، ادخ  لوسر  ّیـصو 

زا تسا  ياهنتف  نیا  دومرف : هیواعم  يوسب  درک  هراشا  نیا و  اـب  مدرک  تعیب  نم  هک  یتسرد  هب  درک ، دـیهاوخن  زگره  درک و  دـیهاوخ  ادـخ 
هب ار  دوخ  ّقح  هکنآ  هب  یسک  دوشیمن  هدرک  بیع  ساّنلا  اهّیا  ددرگ ، رهاظ  امش  رب  قح  دیریمب و  هکنآ  ات  تسا  یلیلق  تعفنم  امش و  يارب 

ررـض یلطاـب  رما  ره  تسا و  هدـنناسر  عفن  یّقح  رما  ره  دـیامن ، بصغ  ار  يرگید  ّقح  هکنآ  هب  دوشیم  هدرک  بیع  و  دراذـگاو ، يرگید 
ادـخ هب  تفگ : هیواـعم  سپ  دـمآ ، ریز  هب  ربـنم  زا  دومرف و  اـقلا  زین  نیا  زا  ریغ  هب  رگید  ياـهتّجح  ترـضح  دوـخ . لـها  هب  تسا  هدـنناسر 

هک متسناد  سپ  مناسرب ، ررض   444 ص : نویعلا ، ءالج  وا  هب  هک  متـساوخ  دش ، هریت  نم  رب  نیمز  ات  دـماین  دورف  ربنم  زا  نسح  هک  دـنگوس 
رقاب دّمحم  ماما  ترضح  هب  یفریص  ریدس  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » تیفاع هب  تسا  رتکیدزن  ندروخ  ورف  مشخ 

وا نک  سب  دومرف : ترـضح  تشاذگ ؟ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هکنآ  لاح  دـشاب و  ماما  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هنوگچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع 
يدرم هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 2  » دادیم ور  یمیظع  رما  دندشیم و  لصأتسم  همه  نایعیـش  درکیمن  رگا  درک ، هچنآ  هب  دوب  رتاناد 

يدرک و حلـص  هیواعم و  اب  يدرک  هنهادـم  ارچ  تفگ : دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  دـنتفگیم  دیعـس  وبا  ار  وا  هک 
ياوشیپ ماما و  متـسین و  قلخ  رب  ادـخ  تّجح  نم  ایآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـننکیغب  تسا و  ملاـظ  وا  تسوت و  زا  قح  هک  یتسنادیم 

دومرف نیسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  هک  متـسین  نآ  نم  ایآ  دومرف : یلب ، تفگ : دوخ ؟ ردپ  زا  دعب  متـسین  مدرم 
مایق هاوخ  مماما  ترـضح  نآ  هتفگ  هب  نم  سپ  دومرف : یلب ، تفگ : دننیـشنب ؟ هاوخ  دـنیامنب و  تماـما  رما  هب  ماـیق  هاوخ  دـنماما  ود  ره  هک :
حلص ّتلع  هیواعم  اب  نم  حلص  ّتلع  دومرف : ترضح  سپ  منک . گنج  هاوخ  منک و  حلـص  هاوخ  میامن ، دعاقت  هاوخ  تماما و  رما  هب  میامن 

هّیبیدح زا  هک  یتقو  رد  درک  هّکم  لها  اب  هک  یحلص  ّتلع  و  عجشا ، ینب  هرمض و  ینب  اب  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
بناج زا  مشاب  ماما  نم  هاگره  دیعـس  وبا  يا  نآرق . لیوأت  هب  دـنرفاک  شباحـصا  هیواعم و  نآرق ، لـیزنت  هب  دـندوب  نارفاـک  اـهنآ  تشگرب 

، هبراحم هاوخ  هحلاصم و  هاوخ  مروآ ، لمع  هب  هک  يراک  ره  رد  دهد  تهافس  هب  تبسن  ارم  يأر  یـسک  هک  تسین  زیاج  نایملاع ، دنوادخ 
تشک و ار  رـسپ  نآ  تسکـش و  ار  یتشک  رـضخ  ترـضح  نوچ  هک  ینیبیمن  ایآ  دـشاب . یفخم  ماهدرک  هچنآ  رد  تمکح  هجو  دـنچ  ره 

رهاظ وا  رب  اهنآ  تمکح  نوچ  دوب . هبتـشم  اهلعف  نآ  رد  تمکح  هجو  هکنآ  يارب  تشاد ، نمـشد  ار  وا  لوق  یـسوم  تشاد ، اـپرب  ار  راوید 
اب نم  رگا  نم ، لعف  رد  تمکح  هجو  نتـسنادن  ببـس  هب  ياهدمآ  مشخ  هب  نم  رب  تسا ، نینچ  زین  نم  راک  نینچمه  دیدرگ ، یـضار  دـش ،

جاجتحا باتک  رد  «. 1  » دشیم هتشک  هکنآ  رگم   445 ص : نویعلا ، ءالج  دنامیمن  نیمز  يور  رب  نم  هعیـش  کی  مدرکیمن  حلـص  هیواعم 
تمالم یضعب  دندمآ ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  مدرم  درک ، حلص  هیواعم  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

نم هچنآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش ، يارب  مدرک  راکهچ  نم  هک  دـینادیمن  امـش  رب  ياو  دومرف : ترـضح  هیواـعم ، تعیب  رب  ار  وا  دـندرک 
زا یکی  و  میامش ، هعاطالا  بجاو  ماما  نم  هک  دینادیمن  ایآ  ددرگیم ، علاط  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  نم  نایعیش  يارب  زا  تسا  رتهب  ماهدرک 
درک رـضخ  هچنآ  هک  دـینادیمن  ایآ  دومرف : سپ  یلب ، دـنتفگ : مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ّصن  هب  متـشهب  ناناوج  نیرتهب 
نیع یلاـعت  قح  دزن  دوب  هدرک  رـضخ  هچنآ  و  دوـب ، یفخم  وا  رب  تمکح  هجو  نوـچ  دـش ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  بضغ  بجوـم 
عقاو تسه  وا  نامز  رد  هک  يروج  هفیلخ  زا  یتعیب  وا  ندرگ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  کیچیه  هک  دینادیمن  ایآ  دوب ، باوص  تمکح و 

دـینادرگ و دـهاوخ  یفخم  ار  وا  تدالو  یلاعت  قح  هک  اریز  درک ، دـهاوخ  زاـمن  وا  بقع  رد  یـسیع  ترـضح  هک  اـم  مئاـق  رگم  دوشیم ،
تبیغ یلاعت  قح  تسا ، نیـسح  نادنزرف  مهن  وا  دشابن ، یتعیب  وا  ندرگ  رد  ار  يدحا  هکنآ  يارب  درک  دهاوخ  ناهنپ  مدرم  زا  ار  وا  صخش 

زا رتمک  هک  یناوج  تروص  هب  دوخ  تردـق  هب  دـینادرگ  دـهاوخ  رهاظ  دروآ و  دـهاوخ  نوریب  ار  وا  سپ  دـینادرگ  دـهاوخ  ینـالوط  ار  وا 
رب رجنخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  «. 2  » تسا رداق  زیچ  همه  رب  یلاعت  قح  هک  دـننادب  مدرم  هکنآ  يارب  دـشاب ، هتـشاد  لاس  لهچ 
هچ تفگ : دوب ، ملا  درد و  رد  ترـضح  نآ  تفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ینهج  بهو  نب  دیز  نئادم ، رد  دندز  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
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نم يارب  زا  هیواعم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  راک ؟ نیا  رد  دـنّریحتم  مدرم  هک  یتسرد  هب  هّللا  لوسر  نب  ای  ینادیم  تحلـصم 
رگا هک  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ، تراغ  ارم  لام  دندرک و  نم  لتق  هدارا  دننم و  هعیـش  هک  دـننکیم  يوعد  اهنیا  تعامج ، نیا  زا  تسا  رتهب 

، دنـشکب ارم  اهنیا  هکنآ  زا  نم  يارب  زا  تسا  رتهب  دوخ ، لایع  لها و  رد  مدرگ  نمیا  منک و  ظفح  ار  دوخ  نوخ  مریگب و  يدـهع  هیواعم  زا 
دنریگیم دوخ  تسد  هب  ارم  ناشیا  هنیآره  منک ، گنج  هیواعم  اب  نم  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  نم . ناشیوخ  لایع و  لها و  دـنوش  عیاض  و 

وا تسد  هب  هکنآ  زا  تسا  رتـهب  مشاـب  زیزع  منک و  حلـص  وا  اـب  رگا  هـک  دـنگوس   446 ص : نویعلا ، ءالج  ادـخ  هب  دـنهدیم ، هیواـعم  هب  و 
هتـسویپ تمایق ، زور  ات  مشاه  ینب  يارب  زا  دـشاب  يراع  و  دـنک ، اـهر  ارم  نم و  رب  دراذـگ  ّتنم  اـی  دـناسر  لـتق  هب  يراوخ  هب  ارم  میآرد و 

يراذگیم ار  دوخ  نایعیـش  هّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : يوار  ام . هدرم  هدنز و  رب  ام و  نادـنزرف  ام و  رب  دـنراذگ  ّتنم  وا  نادـنزرف  هیواعم و 
هدیسر نم  هب  نایوگتسار  تاقث و  زا  هک  ار  يرما  منادیم  رتهب  نم  منک  هچ  دومرف : ترضح  دنـشاب ؟ هتـشادن  ینابـش  هک  دنفـسوگ  دننام 
هنوگچ ینکیم ، يداش  ایآ  نسح  يا  دومرف : سپ  دـید ، مّرخ  داش و  ارم  يزور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتسرد  هب  تسا ،

ریما دسرب و  هّیما  ینب  هب  تفالخ  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  هکلب  ینیب ، هتـشک  ار  دوخ  ردپ  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ 
هتـشادن هدنیوگ  رذع  نیمز  نامـسآ و  رد  دریمب  نوچ  دوشن ، ریـس  دروخ  ماعط  دنچ  ره  هک  مکـش  هداشگ  ولگ و  خارف  دـشاب  يدرم  ناشیا 

هب دش ، دهاوخ  ینالوط  وا  یهاشداپ  ادخ ، ناگدنب  درک  دنهاوخ  وا  تعاطا  نیمز و  برغم  قرـشم و  رب  دـش  دـهاوخ  یلوتـسم  سپ  دـشاب ،
هب ار  دوخ  لام  درک ، دهاوخ  عیاض  ار  ادخ  لوسر  ياهتّنـس  درک ، دهاوخ  لطاب  ار  قح  نید  درک ، دهاوخ  لمع  تلالـض  تعدب و  ياهتّنس 

يوق ار  ناقـساف  درک ، دهاوخ  لیلذ  ار  نانمؤم  دوخ  یهاشداپ  رد  دیناسر ؛ دـهاوخن  شنابحاص  هب  داد و  دـهاوخ  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و 
دهاوخ دوخ  نارازگتمدخ  دوخ و  ناگدـنب  ار  ادـخ  ناگدـنب  درک ، دـهاوخ  تمـسق  شناروای  نایم  رد  ار  ادـخ  ياهلام  دـینادرگ ، دـهاوخ 

وا اب  قح  رد  هک  ره  درک ، دـهاوخ  تنعل  ار  ناحلاص  دـیدرگ ، دـهاوخ  بلاغ  لطاب  دـش و  دـهاوخ  سردـنم  قح  وا  تنطلـس  رد  دـینادرگ .
قح هکنآ  ات  دوب  دهاوخ  دـساف  نینچ  راگزور  تشاد . دـهاوخ  یمارگ  دـنک  یتسود  وا  اب  لطاب  رد  هک  ره  تشک و  دـهاوخ  دـنک  ینمـشد 

تیوقت سپ  دشاب ، هتفرگ  ورف  ار  مدرم  ینادان  دشاب و  دیدش  رایسب  مدرم  رب  راگزور  هک  یتقو  رد  دزیگنارب  ار  يدرم  نامّزلا  رخآ  رد  یلاعت 
همه رب  ار  وا  داد و  دهاوخ  ترـصن  دوخ  تایآ  هب  ار  وا  درک ، دهاوخ  يرادـهاگن  ار  وا  ناروای  و  دوخ ، هکئالم  هب  ار  وا  ادـخ  درک  دـهاوخ 

دهاوخ ناهرب  رون و  تلادـع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  دـنهاوخن ، رگا  دـنهاوخ و  رگا  ار  وا  دـننک  تعاطا  هک  دـینادرگ  دـهاوخ  بلاغ  نیمز  لها 
رگم  447 ص : نویعلا ، ءالج  دنامن  یقساف  دروایب و  نامیا  هکنآ  رگم  دنامن  يرفاک  وا  نامز  رد  دنوش ، وا  رادربنامرف  دالب  عیمج  لها  درک ،

ياهجنگ دزیر ، ورف  ار  دوخ  ياهتکرب  نامسآ  دنایورب و  ار  دوخ  هایگ  نیمز  دننک ، حلـص  رگیدکی  اب  عابـس  وا  نامز  رد  دوش ، حلاص  هکنآ 
«. 1  » دونـشب ار  وا  مالک  دـبایرد و  ار  وا  ماّیا  هک  یـسک  لاح  اشوخ  سپ  دـشاب ، نیمز  عیمج  کلام  لاس  لهچ  ددرگ و  رهاظ  وا  يارب  نیمز 

دوخ هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خـیش 
دورف دومرف : ترضح  نانمؤم ، هدننک  لیلذ  يا  کیلع  مالّسلا  تفگ : دنتفگیم  یلیل  نب  نایفـس  ار  وا  هک  دمآ  ياهراوس  هاگان  دوب ، هتـسشن 
هدننک لیلذ  نم  هک  یتسناد  هچ  دومرف : ترـضح  تسـشن ، ترـضح  تمدـخ  هب  تسب و  ار  رتش  ياپ  دـمآ ، دورف  سپ  نکم ، لیجعت  يآ و 
هچنآ ریغ  هب  دنک  مکح  هک  یتشاذگ  نوعلم  یغاط  نیا  هب  ار  تفالخ  یتخادنا و  دوخ  ندرگ  زا  ار  تماما  رما  هکنآ  يارب  تفگ : منانمؤم ؟

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تفگیم : هک  مدینش  مردپ  زا  مدرک ، نینچ  ارچ  هک  مهد  ربخ  ار  وت  دومرف : ترضح  تسا . هداتسرف  ادخ 
وا و  دوشن ، ریس  دروخ و  هک  هداشگ  هنیس  ولگ  خارف  يدرم  تّما  نیا  رب  دوش  یلاو  هکنآ  ات  تشذگ  دهاوخن  زور  بش و  دومرف : مّلس  هلآ و 
دزن هچ  يارب  دومرف : سپ  تشاد ، دهاوخن  هدیاف  نم  یعس  دوشیم و  یلاو  وا  متـسنادیم  هک  مدرک  نینچ  ببـس  نیا  هب  سپ  تسا ، هیواعم 
نیا يارب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ياهدـمآ ؟ نیا  يارب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مرادیم ، تسود  ار  وت  هکنآ  يارب  تفگ : ياهدـمآ ؟ ام 

وا هب  دشخبیم  عفن  هکنآ  رگم  ملید  نایم  رد  دشاب  ریـسا  هچ  رگا  ياهدنب  ار  ام  درادیمن  تسود  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  ماهدمآ ،
زا ربتعم  دنس  هب  ینیلک  «. 2  » دزیریم ناتخرد  زا  ار  گرب  داب  هکنانچ  مدآ  ینب  زا  دزیریم  ار  ناهانگ  اـم  ّتبحم  هک  یتسرد  هب  اـم ، ّتبحم 
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زا دوب  رتهب  تّما  نیا  يارب  درک  هیواعم  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  یحلص  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
َو َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » هدش لزان  ترضح  نآ  حلص  باب  رد  هیآ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  اهیف ، ام  ایند و 

َِمل انَّبَر  اُولاق  َو  ًۀَیْـشَخ  َّدَـشَأ  َْوأ  ِهَّللا   448 ص : نویعلا ، ءـالج  ِۀَیْـشَخَک » َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاـتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َةاـکَّزلا  اوـُتآ 
هیلع نسح  ماما  ترـضح  نامز  رد  ینعی  ار : هیآ  دومرف  ریـسفت  نینچ  ترـضح  سپ  «. 1 « » ٍبیِرَق ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاـتِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک 

، دندشن یضار  ناشیا  دیهدب ، تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دیرادرب ، گنج  زا  تسد  دینک و  دوخ  ماما  تعاطا  هک : دنتفگ  ناشیا  اب  مالّـسلا 
ینعی کیدزن ، ینامز  ات  ار  ام  ندرک  داهج  دیدرکن  ریخأت  ارچ  دنتفگ : دش ، بجاو  داهج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نامز  رد  سپ 

، درک حلـص  هیواعم  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـضترم  دّیـس  «. 2  » مالّسلا هیلع  مئاق  ترـضح  نامز 
هب تشذـگ  حلـص  زا  لاس  ود  نوچ  دـندرکیم ، لاتق  يوزرآ  دـندومنیم و  ترـسح  فّسأت و  راهظا  دندیـسریم  رگیدـکی  هب  هک  نایعیش 
اب وت  ندرک  حلـص  زا  دوـشیمن  فرطرب  اـم  بّجعت  هک  درک  ضرع  ترـضح  هب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  دـندمآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ 

و دندوب ، دوخ  هناخ  رد  و  دـنتفرگیم ، وت  زا  بجاوم  هک  هفوک  لها  زا  دـندوب  وت  اب  رازراک  نادرم  زا  سک  رازه  لهچ  هکنآ  لاح  هیواعم و 
رد یتفرگن  وا  زا  یمکحم  نامیپ  اهنیا  اب  و  یتشاد ، زاجح  هرصب و  رد  هک  اهرکـشل  ریغ  هب  دندوب  وت  اب  ناشیا  عابتا  نادنزرف و  زا  ناشیا  لثم 

یتفرگیم وا  زا  همان  و  ار ، برغم  قرـشم و  لها  یتفرگیم  هاوگ  وا  رب  هحلاصم  تقو  رد  رگا  یتفرگن ، وا  زا  یلماک  هرهب  دوخ و  همان  حلص 
دندشن و علّطم  اهنآ  رب  مدرم  هک  تشذگ  دنچ  يدهع  وا  وت و  نایم  رد  نکیل  و  دوب ، رتناسآ  ام  رب  راک  دشاب  وت  زا  وا  زا  دعب  تفالخ  رما  هک 
هک نوـنکا  مناـشنورف ، ار  هنتف  شتآ  هـک  مدرک  دـنچ  ياهدـعو  طرـش و  نـم  تـفگ : مدرم  روـضح  رد  هینـالع  درکن ، اـفو  کیچـیه  هـب  وا 

و منکیمن ، افو  مهاوخیمن  رگا  منکیم و  افو  مهاوخیم  رگا  تسا ، نم  ياپ  ریز  رد  اههدـعو  اهطرـش و  نآ  تفرگ  رارق  نم  رب  یهاـشداپ 
رادـم هک  اریز  نز ، مه  رب  ار  دـهع  مه  وت  یهاوخ  رگا  تسکـش  ار  وت  ياهدـهع  وا  نوچ  دوب ، هدرک  وت  اـب  هک  دوـب  اههدـعو  نآ  شـضرغ 

تفـالخ زا  ار  هیواـعم  هک  منک  راـهظا  و  منک ، رد  هب  هفوک  زا  ار  وا  یلاو  هفوک و  هب  مورب  هک  هد  تصخر  ارم  تسا ، رکم  هلیح و  رب  گـنج 
نایعیـش ریاس  درک ؛ تنایخ  وت  اب  وا  درادیمن ، تسود  ار  ناگدننک  تنایخ  ادـخ  هک  یتسرد  هب  آرد ، هبراحم  ماقم  رد  وا  اب  و  میدرک ، علخ 

نم رگا  دیئام ، ناتسود  ام و  نایعیش  امـش  دومرف : ترـضح  سپ   449 ص : نویعلا ، ءالج  دندرک . ضرع  ترـضح  نآ  هب  نانخـس  نینچ  زین 
لقع و  دوبن ، رتشیب  شتّدش  سأب و  نم  زا  هیواعم  مدومنیم ، ریبدـت  یهاشداپ  يارب  زا  مدرکیم و  لمع  دوخ  هشیدـنا  لقع و  هب  ایند  رما  رد 

قح رما  تعاـطا  نم  ضرغ  دـینادیمن ، امـش  هک  منادیم  اـهزیچ  نم  نکیل  و  دوبن ، رتـمکحم  نم  زا  شتمیزع  و  دوـبن ، رتنوزف  شریبدـت  و 
، دیشاب دوخ  ياههناخ  مزالم  ار و  وا  رما  دیئامن  دایقنا  میلست و  ادخ ، ياضق  هب  دیشاب  یضار  سپ  ناناملـسم ، ياهنوخ  ظفح  تسا و  یلاعت 

دنبای تحار  يرادرکدب  ندرم  هب  مدرم  ای  دـتفا ، تحارتسا  هب  دوخ  گرم  هب  يراکوکین  هکنآ  ات  دـیرادرب  هنتف  هعزانم و  گنج و  زا  تسد 
دوخ باحـصا  زا  یـضعب  اب  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  «. 1»

تلاسر ترـضح  نوچ  مدرم ، زا  ام  ناّبحم  نایعیـش و  دندیـشک  اههچ  ام ، ملظ  رب  ناشیا  قاّفتا  شیرق و  متـس  زا  دیـسر  ام  هب  اـههچ  تفگ :
قاّفتا شیرق  سپ  تماما ، تفـالخ و  هب  قلخ  همه  زا  میرتراوازـس  اـم  هک  ار  مدرم  دوب  هداد  ربخ  تفر  اـیند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

اب نوچ  سپ  تشگرب ، ام  هب  زاب  هکنآ  ات  دنداد ، تسد  هب  تسد  شیرق  و  دندرب ، رد  هب  شندـعم  زا  ار  تفالخ  و  ام ، ّقح  بصغ  رب  دـندرک 
، دوب هبراحم  هلداجم و  شالت و  رد  ناشیا  اب  هتسویپ  دندیشک ، وا  يور  هب  ریشمش  دنتسکش و  ار  وا  دندرک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ردغ و وا  اب  تعیب  زا  دعب  دندرک ، تعیب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شرسپ  اب  سپ  دندرک ، دیهش  ار  وا  ات  دیشکیم  تّقـشم  رازآ و  ناشیا  زا  و 

تراـغ ار  شاهمیخ  دـندز و  شیوـلهپ  رب  رجنخ  دنداتـسیا و  وا  يور  رب  قارع  لـها  و  دـنهد ، نمـشد  هب  ار  وا  هـک  دنتـساوخ  دـندرک ، رکم 
دوخ ياهنوخ  درک و  حلص  هیواعم  اب  هکنآ  ات  دندینادرگ  رطـضم  ار  وا  و  دندرک ، نوریب  ناشیا  ياپ  زا  ار  نازینک  ياپ  لاخلخ  یّتح  دندرک ،

تعیب مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  قارع  لها  زا  سک  رازه  تسیب  سپ  دندوب ، كدـنا  رایـسب  وا  تیب  لها  و  درک ، ظفح  ار  دوخ  تیب  لها  و 
دیهش ار  وا  هک  دوب  ناشیا  ندرگ  رد  ترـضح  نآ  ياهتعیب  زونه  دندیـشک ، وا  يور  رب  ریـشمش  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  اهنآ  و  دندرک ،
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و دندینادرگ ،  450 ص : نویعلا ، ءالج  رود  دوخ  ّقح  زا  و  دندینادرگ ، لیلذ  ار  ام  و  دندرک ، متس  تیب  لها  ام  اب  هتسویپ  نآ  زا  دعب  دندرک .
ياهنوخ دوخ و  ياهنوخ  رب  میدوبن  نمیا  و  دنتشاد ، ناسرت  فئاخ و  ار  ام  و  دندرک ، ام  نتشک  رد  یعـس  و  دنتخاس ، مورحم  دوخ  لاوما  زا 

دنتسج بّرقت  ام  رب  ءارتفا  نتسب و  غورد  هب  و  دنداد ، رارق  دوخ  راکنا  غورد و  عضوم  ار  ام  ناگدننک  راکنا  نایوگغورد و  و  دوخ ، ناتسود 
غورد ياهتیاور  و  ام ، ررض  يارب  ناشیا  يارب  زا  دندرک  عضو  ثیداحا  و  يراید ، يرهش و  ره  رد  دوخ  نامکاح  نایلاو و  نایضاق و  يوسب 

نیا هدمع  و  دننادرگ ، ام  نمشد  ار  مدرم  هکنآ  يارب  میدوب ، هدرکن  ام  هک  دنداد  تبسن  ام  هب  دنچ  يراک  میدوب و  هتفگن  ام  هک  دنتسب  ام  رب 
نامگ دـندوب و  هک  رهـش  ره  رد  ام  نایعیـش  سپ  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دـعب  دـش  عقاو  هیواعم  ناـمز  رد  هعینـش  راـثآ 
شلام دندربیم و  نادنز  هب  ار  وا  دومنیم ، ام  يوسب  لیم  راهظا  ای  درکیم  دای  ار  ام  ّتبحم  هک  ره  دندیرب ، اپ  تسد و  دنتـشک و  دنتـشاد ،

ترـضح هک  دایز  نب  هللا  دیبع  نامز  ات  دشیم  دیدش  ام  نایعیـش  ام و  يالب  هتـسویپ  دـندرکیم . بارخ  ار  شاهناخ  دـندرکیم و  تراغ  ار 
ره هب  دیناسر ، لتق  هب  ار  ناشیا  اهتسایس  عاونا  هب  دش و  یلوتسم  ناشیا  رب  جاّجح  وا  زا  دعب  سپ  دندرک ، دیهش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

رفاک ای  قیدنز  ای  تسا  دحلم  هک  دنتفگیم  ار  یـسک  رگا  هک  دیـسر  ياهبترم  هب  هکنآ  ات  تخاس ، دراو  ناشیا  رب  اهتبوقع  ینامگ  تمهت و 
هب ار  وا  هک  يدرم  هک  دش  عیاش  نانچ  مدرم  نایم  رد  غورد  ثیداحا  و  تسا ، یلع  هعیـش  هک  دـنیوگب  هکنآ  زا  ار  وا  دـمآیم  رتشوخ  تسا 
هک يروج  نایلاو  لیـضفت  رد  درکیم  تیاور  هبیجع  همیظع  ثیداحا  دوب - راکزیهرپ  وگتـسار و  زین  عقاو  رد  دیاش  دـندرکیم - دای  یکین 

، دندوب هدرک  ارتفا  لوسر  ترضح  رب  ار  همه  دوبن ، عقاو  ثیداحا  نآ  زا  کیچیه  دناهدرم ، شیپ  هک  تفالخ  نابـصاغ  دناهتـشاذگ و  شیپ 
رهش نبا  «. 1  » درکیم لـقن  مدرم  هب  یتسار  ناـمگ  هب  دوب  هدینـش  مدرم  زا  رایـسب  هکـسب  زا  تسا  تسار  اـهنیا  هک  درکیم  ناـمگ  درم  نآ 

ای تفگ : دیزی  دندروخیم ، امرخ  دوب  هتسشن  دیلپ  دیزی  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  بوشآ 
ءالج بآ  تردام ، عامج  تقو  رد  هدش  کیرش  تردپ  اب  ناطیش  یئوگیم ، تسار  هک : دومرف  ترضح  مرادیم ، نمـشد  ار  وت  نم  نسح 

و هدـیدرگ ، نمـشد  ببـس  نیا  هب  ياهدیـسر ، مه  هب  گس  ود  بآ  زا  وت  تسا ، هدـش  مض  تدـیلپ  ردـپ  بآ  اب  ناطیـش   451 ص : نویعلا ،
نیا هب  زین  وت  ردپ  دوب ، نم  ّدج  نمـشد  نایفـس  وبا  ببـس  نیا  هب  درکیم ، عامج  نایفـس  وبا  ردام  اب  هک  یتقو  رد  دـش  مض  برح  اب  ناطیش 

نآرق رد  یلاـعت  قح  هچناـنچ  تسا ، ناطیـش  کیرـش  اـی  تساـنز  دـنزرف  هّتبلا  دراد  تیب  لـها  اـم  توادـع  هک  ره  دوـب ، نم  نمـشد  ببس 
سلجم رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 2 « » 1 « » ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو   » هک دیامرفیم 

مشاه ینب  ام  ناهد  هک  تسا  نآ  شببس  دومرف : ترضح  تسا ، هدش  دیفس  دوز  وت  براش  يوم  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ناورم  دوب  هیواعم 
و تسوبدب ، نوچ  هّیما  ینب  امش  ناهد  و  دوشیم ؛ دیفس  ام  براش  يوم  ناشیا  سفن  زا  دنسوبیم ، ار  ام  ناهد  ام  نانز  و  دشابیم ، وبشوخ 
، دوشیم دیفس  دوز  امش  راذع  ببس  نیا  هب  دنراذگیم ، امش  يور  يولهپ  رب  ار  دوخ  ناهد  دننکیم ، زارتحا  امش  ناهد  دنگ  زا  امـش  نانز 
هب دناهتشادرب و  ام  نانز  زا  دومرف : ترضح  دیراد ، رایسب  عامج  توهش  هک  تسا  يدب  تلصخ  مشاه  ینب  امـش  رد  هک : تفگ  ناورم  سپ 

یمشاه درم  رگم  دیآیمنرب  هّیما  ینب  نز  هدهع  زا  ببس  نیا  هب  دناهتشاذگ ، امش  نانز  رب  دناهتشادرب و  امـش  نادرم  زا  و  دناهداد ، ام  نادرم 
، دمآ هنیدم  هب  تفر و  جح  هب  دوخ  تموکح  ماّیا  رد  هیواعم  نوچ  دناهدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  جاجتحا و  باتک  رد  «. 3»
، دندوب هتفر  وا  لابقتسا  هب  مک  مدرم  هک  دماین  شوخ  ار  وا  و  دیدن ، ار  شیرق  زا  یسک  ناشیا  نایم  رد  درک  رظن  دنتفر ، وا  لابقتـسا  هب  مدرم 

هیواعم دنوش ، راوس  هک  دنرادن  یبوکرم  دنجاتحم و  ناشیرپ و  ناشیا  دنتفگ : دندماین ؟ نم  لابقتسا  هب  ارچ  دندش و  هچ  راصنا  تفگ : سپ 
ردب زور  رد  دندرک  یناف  ار  دوخ  نارتش  تفگ : دوب  راصنا  گرزب  زور  نآ  رد  هک  دعس  نب  سیق  دش ؟ هچ  ناشیا  یشکبآ  ياهرتش  تفگ :

ناشیا ریـشمش  هب  ار  مالـسا  ادخ  ات  دندرکیم  گنج  وت  ردپ  وت و  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  هک  دـحا  و 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ :  452 ص : نویعلا ، ءالج  دعس  نب  سیق  سپ  دش . تکاس  هیواعم  دیتساوخیمن ، امش  دینادرگ و  بلاغ 

سیق تسا ؟ هدرک  رما  هچ  ار  امـش  هک : تفگ  هیواعم  دش ، دنهاوخ  بلاغ  ام  رب  ناراکمتـس  وا  زا  دـعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  ام  مّلـس  هلآ و 
هب هیواعم  سپ  دـیئامن . تاقالم  ار  وا  ات  دـینک  ربص  سپ  تفگ : هیواعم  مینک ، تاقالم  ار  وا  اـت  مینک  ربص  هک  تسا  هدرک  رما  ار  اـم  تفگ :
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عنام ار  وت  هک : تفگ  هیواعم  ساّبع ، نب  هّللا  دـبع  زا  ریغ  هب  دنتـساخرب  وا  يارب  زا  همه  دـندوب  هتـسشن  شیرق  زا  یعمج  هک  دیـسر  ياهقلح 
، دش هتشک  متس  هب  نامثع  میدرک و  نامثع  نوخ  بلط  ام  هک  شابم  هدرزآ  يراد ، لد  رد  نیّفص  گنج  زا  هک  هنیک  رگم  نتـساخرب  زا  دشن 
؟ تشک یک  ار  نامثع  تفگ : ساّبع  نبا  تشک ، يرفاک  ار  رمع  تفگ : يدرکن ؟ وا  نوخ  بلط  ارچ  دش  هتـشک  زین  رمع  تفگ : ساّبع  نبا 

فارطا هب  اـم  تفگ : هیواـعم  وـت . توکـس  يارب  زا  تسا  سب  تّجح  نیمه  تـفگ : ساـّبع  نـبا  دنتـشک ، ار  وا  ناناملـسم  تـفگ : هیواـعم 
؟ نآرق ندناوخ  زا  یئامرفیم  یهن  ار  ام  تفگ : ساّبع  نبا  دنبب ، یلع  بقانم  زا  نابز  زین  وت  دندنبب ، یلع  بقانم  زا  نابز  مدرم  هک  میاهتشون 

رتبجاو کیمادک  تفگ : ساّبع  نبا  یلب ، تفگ : هیواعم  نآرق ، ینعم  نتفگ  زا  ار  ام  درک  یهاوخ  یهن  سپ  تفگ : ساّبع  نبا  هن ، تفگ :
ار نآ  ینعم  نآرق و  هب  مینک  لمع  هنوگچ  سپ  تفگ : ساّبع  نبا  نآ ، هب  لمع  تفگ : هیواعم  وا ؟ هب  ندرک  لـمع  اـی  نآرق  ندـناوخ  تسا 

نبا دـنکیم . لـیوأت  نآ  هب  وت  تیب  لـها  وـت و  هچنآ  ریغ  هب  ار  نآ  دـنک  لـیوأت  هک  یـسک  زا  ار  نآرق  ینعم  نک  لاؤـس  تفگ : مینادیمن ؟
لمع هکنآ  زا  ار  ام  ینکیم  یهن  ایآ  هیواعم ، يا  میـسرپب  نایفـس  وبا  لآ  زا  ار  نآ  ینعم  تسا ، هدش  لزان  تیب  لها  رب  نآرق  تفگ : ساّبع 

كاله ناشیا و  نایم  رد  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  فالتخا  هنیآره  نآرق  ینعم  زا  دـننکن  لاؤس  تّما  رگا  سپ  نآرق ، مارح  لـالح و  هب  مینک 
ره و  تسا ، هدش  لزان  امـش  نأش  رد  هک  ار  یتایآ  مدرم  يارب  زا  دینکم  تیاور  اّما  دینکب ، لیوأت  ار و  نآرق  دیناوخب  تفگ : دـش ، دـنهاوخ 
ابا ادخ  و  دوخ ، ياهنهد  هب  ار  ادخ  رون  دنناشنورف  دنهاوخیم  هک : دیامرفیم  نآرق  رد  تفگ : ساّبع  نبا  دینکب ، تیاور  تسا  نیا  ریغ  هچ 

ار دوخ  نابز  شاب ، دوخ  لاح  هب  ساـّبع  رـسپ  يا  تفگ : هیواـعم  نارفاـک ، دـنهاوخن  دـنچ  ره  ار  دوخ  رون  دـنک  ماـمت  هکنآ  رگم  دـنکیم 
و ددنبب ، ار  وا  نابز  هک  داتسرف  ساّبع  نبا  يارب  مهرد  رازه  دص  تفر  هناخ  هب  نوچ  سپ  نکم . راکـشآ  وگب و  ناهنپ  یئوگ  رگا  رادهاگن ،

بقانم رد  دنک  تیاور  یثیدح  هک  یـسک  زا  دوشیم  فرطرب  ام  ناما  هک  دننک  ادن  وا  نایدانم  هک  هیواعم  درک  رما   453 ص : نویعلا ، ءالج 
. دندوب رتشیب  رگید  ياهاج  زا  اجنآ  رد  نایعیـش  هکنآ  ببـس  هب  دش  رتدیدش  سک  همه  زا  هفوک  لها  هّیلب  تقو  نآ  رد  وا ، تیب  لها  یلع و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  اب  یتّدم  تخانـشیم و  ار  نایعیـش  نوعلم  نآ  نوچ  هرـصب ، هفوک و  رب  درک  یلاو  ار  انّزلا  دلو  دایز  سپ 
ار ناـشیا  دـیناسریم و  لـتق  هـب  ار  ناـشیا  درکیم ، ادـیپ  یخوـلک  گنـس و  ره  ریز  زا  ار و  ترــضح  نآ  نایعیــش  درکیم  صّحفت  دوـب ،
دناریم و ار  ناشیا  درکیم و  روک  ار  ناشیا  ياههدید  دیشکیم ، قلح  هب  امرخ  ناتخرد  رب  دیربیم و  ار  ناشیا  ياهاپ  تسد و  دیناسرتیم ،
ای سوبحم  ای  هدیـشک  راد  هب  ای  دش  هتـشک  رگم  ياهعیـش  قارع  رد  دنامن  درک ، نوریب  قارع  زا  ار  ناشیا  همه  هکنآ  ات  درکیم ، راید  هراوآ 

لوبق ار  وا  تیب  لها  یلع و  نایعیـش  زا  کیچیه  تداهـش  هک : اهرهـش  عیمج  رد  دوخ  يارما  لاّمع و  هب  هیواعم  تشون  دش . هراوآ  هدنار و 
لئاضف بقانم و  دـننکیم  تیاور  هک  اهنآ  دـشاب و  هدوب  وا  تیب  لـها  ناـّبحم  وا و  ناـّبحم  ناـمثع و  نایعیـش  زا  هک  ره  دـینک  رظن  دـینکم ،

عـضو یثیدـح  وا  بقانم  رد  هک  ره  و  دـیراد ، یمارگ  ار  ناشیا  دـیناشنب و  دوخ  کیدزن  دـینادرگ و  دوخ  بّرقم  ار  ناشیا  سپ  ار ، ناـمثع 
برع زا  ناقفانم  سپ  منک ، شزاون  مهد و  تعلخ  ار  ناشیا  نم  ات  ار  وا  هلیبق  ار و  وا  ردپ  مان  ار و  وا  مان  نم  هب  دیسیونب  دنک  تیاور  ای  دنک 

، داتسرفیم ناشیا  يارب  میظع  ياهششخب  اههزیاج و  اهتعلخ و  وا  نامثع ، تلیـضف  رد  دندرک  عضو  رایـسب  ثیداحا  دندرک ، نینچ  یلاوم  و 
هک ره  دـندرکیم ، عضو  ثیداـحا  و  اـیند ، راـبتعا  لاوما و  رد  مدرم  دـندرکیم  تبغر  و  يرهـش ، ره  رد  ثیداـحا  نیا  زا  دـش  رایـسب  سپ 
هب اههزیاج  دندرکیم ، بّرقم  ار  وا  دنتشونیم و  ار  شمان  درکیم ، تیاور  یتلیضف  یتبقنم و  نامثع  ّقح  رد  اهرهـش  زا  يرهـش  زا  دمآیم 

رایـسب نامثع  باب  رد  ثیدح  هک  دوخ  لاّمع  هب  تشون  سپ  دندوب ، لاح  نیا  رب  یتّدم  دندادیم . وا  هب  كالما  عیاطق و  دندیـشخبیم و  وا 
نیا هک  هیواعم  تلیـضف  رد  دـننک  عضو  ثیداحا  هکنآ  رب  دـینک  بیغرت  ار  مدرم  تقو  نیا  رد  سپ  دـیدرگ ، رـشتنم  اهرهـش  همه  رد  دـش ،

نآ يارما  سپ  دنکـشیم ، رتشیب  ار  ناشیا  تّجح  دیآیم و  رتراوشد  دّـمحم  تیب  لها  رب  دـنادرگیم ، رتداش  ار  ام  ام و  يوسب  تسا  ّبحا 
لئاضف رد  ثیداحا  عضو  رد  دندرک  عورش  مدرم  و  دندناوخ ، مدرم  رب  ار  وا  ياههمان  دندوب  اهرهش   454 ص : نویعلا ، ءالج  رد  هک  نوعلم 

نآرق هچنانچ  دننک  لافطا  میلعت  ناشیا  هک  دندادیم  نارادبتکم  هب  ار و  هعوضوم  ثیداحا  نیا  دنتشونیم  يرهـش  یهد و  ره  رد  هیواعم ،
سپ دندنام ، یتّدم  تلاح  نآ  رب  و  دنک ، اج  همه  لد  رد  ناشیا  ّتبحم  هکنآ  ات  دنزومایب  ار  دوخ  نارتخد  نانز و  دننکیم ، ناشیا  میلعت  ار 
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دـشاب وا  يأر  یلع و  نید  رب  هک  ره  تشون : وا  هب  هیواـعم  دـنیوا ، يأر  یلع و  نید  رب  نییمرـضح  هلیبـق  هک  هیواـعم  هب  تشون  نوعلم  داـیز 
لها یلع و  وا  هک  دوش  مئاق  وا  رب  هنّیب  هک  ره  دینک  صّحفت  تشون : اهرهـش  عیمج  هب  هیواعم  درک ، اهتـسایس  تشک و  ار  ناشیا  سپ  شکب .

، یلع ّتبحم  هب  دـنزاس  مهّتم  ار  هک  ره  ناشیا : هب  تشون  رگید  هماـن  سپ  دـینک . وحم  اـطع  ناوید  زا  ار  وا  ماـن  درادیم ، تسود  ار  وا  تیب 
سپ دیناسر . لتق  هب  دـیبایب  ار  ناشیا  هک  یخولک  گنـس و  ره  ریز  رد  ینامگ  تمهت و  ههبـش و  ره  هب  دوشن ، تباث  دـنچ  ره  ار  وا  دیـشکب 

دنتـشادیم و یمارگ  ار  وا  دـندادیم  هقدـنز  رفک و  هب  تبـسن  ار  یـسک  رگا  و  دنتـشکیم ، یتـمهت  اـی  هملک  هب  ار  سک  ره  هک  دـش  ناـنچ 
، هفوک هرصب و  رد  اصوصخ  اهرهش  زا  رهش  ره  رد  دوخ  ناج  رب  دوبن  نمیا  دندادیم  عّیـشت  هب  تبـسن  ار  یـسک  رگا  دندشیمن ، وا  ضّرعتم 
وا شوگ  رد  وا و  هناـخ  هب  تفریم  دوـب  وا  داـمتعا  ّلـحم  هک  دـیوگب  يرگید  هب  يّرـس  هک  تساوـخیم  نایعیـش  زا  یکی  رگا  هکنآ  یّتـح 

ياهنامیپ و  دادیم ، ار  وا  هظّلغم  ياهمسق  هکنآ  زا  دعب  رگم  تفگیمن  وا  هب  ار  نخس  نآ  زاب  درکیم ، رذح  وا  مالغ  مداخ و  زا  تفگیم ،
ثیداحا دـندش و  رایـسب  روج  نانواعم  هکنآ  ات  دـشیم  رتدـیدش  رما  زور  هب  زور  دـنکن . اـشفا  دـنک و  ناـمتک  هک  تفرگیم  وا  زا  مکحم 

ایر و يور  زا  هک  دـندوب  نآرق  نایراق  باب  نیا  رد  مدرم  نیرتدـب  دـندرک ، امن  وشن و  اهنآ  رب  لافطا  دـش و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هعوضوم 
غورد ثیداحا  روج  نایلاو  دمآ  شوخ  ایند و  عمط  يارب  زا  دـندومنیم ، راکزیهرپ  مدرم  هب  ار  دوخ  دـندرکیم ، عرو  عوشخ و  راهظا  رکم 

زا عیاطق  لزانم و  لاوما و  دندشیم ، ناشیا  بّرقم  هلیسو  نیا  هب  دندینادرگیم ، نایلاو  نایضاق و  دزن  دوخ  بّرقت  ببس  ار  اهنآ  دنتـسبیم ،
قح دـندرکیم و  تیاور  دندینـشیم و  ناـشیا  زا  ار  ثیداـحا  نیا  دنتـشاد ، ناـشیا  هـب  هـک  یّنظ  نـسح  ببـس  هـب  مدرم  دـنتفاییم . ناـشیا 

، نویعلا ءالج  تسد  هب  ثیداحا  نیا  دندرکیم ، ینمشد  وا  اب  دومنیم  اهنیا  رد  یّکش  راهظا  ای  ار  اهنیا  درکیم  در  هک  یـسک  دنتـسنادیم ،
ار ثیداحا  نیا  ینادان  هب  سپ  دندنبب ، لوسر  ادخ و  رب  ارتفا  هک  دنتـساوخیمن  دندوب و  نّیدتم  دـّبعتم و  هک  داتفا  رگید  یتعامج   455 ص :
هک یـسک  دندرکیمن ، تیاور  هنیآره  تسا  لطاب  عوضوم و  اهنیا  هک  دنتـسنادیم  رگا  تسا ، ّقح  اهنیا  هک  دـندرک  نامگ  دـندرک و  لوبق 

غورد ناشیا  دزن  تسا  لطاب  هچنآ  و  تسا ، لطاب  ناشیا  دزن  تسا  قح  هچنآ  نامز  نیا  رد  سپ  دنتشادیمن ، نمشد  تشادن  اهنآ  هب  داقتعا 
زا یتسود  دـنامن  دـش ، رتتخـس  هنتف  ـالب و  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوچ  تسا . تسار  ناـشیا  دزن  غورد  و  تسا ،

ماما ترـضح  لاس  ود  هب  نوعلم  هیواعم  گرم  زا  شیپ  سپ  هدـش ، هدـنار  ای  هدـش  هتـشک  ای  دوب  ناـسرت  دوخ  رب  هکنآ  رگم  ادـخ  ناتـسود 
عمج ار  مشاه  ینب  نادرم  نانز و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  ساّبع ، نب  هّللا  دبع  رفعج و  نب  هّللا  دبع  اب  دومن  جح  هدارا  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هک اـهنآ  زا  دوب  اهرهـش  رد  هک  ره  دوب و  هدرکن  جـح  هک  ره  دوـب و  هدرک  جـح  ناـشیا  زا  هک  ره  دـیبلط ، ار  ناـشیا  یلاوـم  هعیـش و  درک و 
نادنزرف ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  باحـصا  زا  يدـحا  تشاذـگن  ار ، وا  تیب  لها  ترـضح و  نآ  دنتخانـشیم 

هکنآ ات  دومن ، جـح  فیلکت  ار  همه  ار و  ناشیا  درک  عمج  هکنآ  رگم  تدابع  حالـص و  هب  دـندوب  فورعم  هک  راصنا  نیعبات و  زا  و  ناشیا ،
نادنزرف ناعبات و  زا  تعامج  نآ  رثکا  دوب ، دوخ  هدرپارس  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  و  دندش ، عمج  رفن  رازه  زا  شیب  ینم  رد 

سپ دروآ ، اجب  یهلا  يانث  دمح و  دناوخ ، ياهبطخ  تساخرب و  ترـضح  دـندش ، عمج  ترـضح  نآ  همیخ  رد  همه  نوچ  دـندوب . هباحص 
مهاوخیم نم  دیـسر ، امـش  هب  ربخ  دیدوب و  رـضاح  دیدید و  دـیتسناد و  هچنآ  امـش  ام و  اب  درک  هیواعم - ینعی  یغاط - نوعلم  نیا  دومرف :

نامتک ارم و  نخـس  دیونـشب  دیئامن ، بیذکت  ارم  میوگ  غورد  رگا  دینک و  قیدصت  ارم  میوگ  تسار  رگا  امـش ، زا  منک  لاؤس  دـنچ  يزیچ 
يوسب دینک  توعد  ار  وا  دیشاب  هتشاد  وا  رب  دامتعا  دیشاب و  نمیا  هک  ره  زا  دوخ ، ياههلیبق  اهرهش و  يوسب  دیدرگرب  سپ  ارم  راتفگ  دینک 

دنچ ره  ار  دوـخ  روـن  تسا  هدـننکمامت  ادـخ  دوـش ، فرطرب  ددرگ و  سردـنم  قـح  نید  نیا  هک  مسرتیم  نـم  هـک  اریز  دـیتسناد ، هـچنآ 
رب  456 ص : نویعلا ، ءالج  هکنآ  رگم  دوب  هدش  لزان  تیب  لها  نأش  رد  هک  ار  نآرق  زا  ياهیآ  بانج  نآ  تشاذگن  سپ  نارفاک . دـنهاوخن 

هکنآ رگم  تیب  لها  ردام و  ردپ و  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دشاب  هدومرف  هک  يزیچ  هن  و  درک ، ریـسفت  دناوخ و  ناشیا 
ناعبات و  میدوب ، رضاح  میدینش و  ام  تسا  نینچ  دنتفگیم : هباحـص  دومرفیم ، هک  اهنآ  زا  کی  ره  و  ناشیا ، يارب  درک  تیاور  بانج  نآ 
ناشیا يارب  هکنآ  رگم  تشاذگن  ار  زیچ  چیه  میتشاد ، ناشیا  لوق  رب  دامتعا  دـندرک و  تیاور  ام  هب  هک  اهنآ  زا  میدینـش  ام  یلب  دـنتفگیم :
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ياهرهـش هب  دـیدرگرب  نوچ  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : رخآ  رد  دـینادرگ ، رهاظ  ناشیا  رب  ار  اهتّجح  عیمج  درک و  نایب 
دیفم و خیش  «. 1  » دندش قّرفتم  مدرم  و  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترضح  سپ  دیشاب . هتـشاد  وا  رب  دامتعا  هک  ره  هب  دینک  لقن  متفگ  هچنآ  دوخ ،

نایعیش بلط  هب  داتـسرف  زاجح  هب  ار  ةاطرا  نب  ریـشب  دیدرگ ، رقتـسم  هیواعم  هب  تفالخ  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  یـسوط و  خیش 
هک دروآ  تسد  هب  ار  وا  ریغص  لفط  ود  تفاین ، درک  بلط  ار  وا  نوچ  دوب ، ساّبع  رـسپ  هللا  دیبع  هّکم  یلاو  تقو  نآ  رد  مالّـسلا ، هیلع  یلع 

، دـنک یهت  بلاق  هک  دوب  کیدزن  دیـسر ، ناشیا  ردام  هب  ربخ  نوچ  دـیرب . رـس  ار  هانگیب  لفط  ود  نآ  و  دـندوب ، لامج  نسح و  تیاغ  رد 
وا هب  هیواعم  درک ، تاـقالم  ار  ریـشب  نوعلم  نآ  سلجم  رد  تفر ، هیواـعم  دزن  هب  هّللا  دـیبع  نوچ  دومن . ءاـشنا  ناـشیا  تبیـصم  رد  ياهیثرم 

: تفگ هّللا  دیبع  درک ؟ دهاوخ  هچ  مناشیا  هدنـشک  نم  یلب  تفگ : ریـشب  تسوت ، رـسپ  ود  هدنـشک  نیا  ار ؟ ریپ  درم  نیا  یـسانشیم  تفگ :
درم يا  وت  رب  داب  فا  تفگ : درک  عنم  هیواعم  دهدب ، ار  دوخ  ریشمش  تساوخ  ریگب ، ارم  ریشمش  تفگ : ریـشب  متـشادیم ، يریـشمش  شاک 

هب ار ، مشاه  ینب  رگج  ینادیمن  اـیوگ  ياهتـشک ، ار  وا  دـنزرف  ود  هک  یـسک  تسد  هب  یهدیم  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یقمحا  رایـسب  هچ  ریپ 
متشکیم ار  وت  لّوا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هللا  دیبع  ارم ، نآ  زا  دعب  تشکیم و  ار  وت  لّوا  يدادیم  وا  هب  ار  ریـشمش  رگا  هک  دنگوس  ادخ 
ياهیحان هب  يرکشل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیـش  «. 2  » ار ریـشب  دعب  و 

دیهاوخ ار  يدرم  دیورب  بناج  نآ  زا  نوچ  پچ ، بناج  هب  دینک  لیم  سپ  درک ، دیهاوخ  مگ  ار  هار  بش  تعاس  نالف  رد  دومرف : داتـسرف 
تلالد هار  هب  ار  امش  نم  دیروخن  ارم  ماعط  ات  تفگ : دهاوخ  دیسرپب ، وا  زا   457 ص : نویعلا ، ءالج  ار  هار  دوخ ، نادنفسوگ  نایم  رد  دید 

مالس سپ  درک ، دهاوخ  تلالد  هار  هب  ار  امش  نآ  زا  دعب  درک ، دهاوخ  تفایض  ار  امش  تشک و  دهاوخ  امش  يارب  زا  يدنفسوگ  منکیمن ،
، دش عقاو  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  دندش ، هناور  ناشیا  نوچ  ماهدش . رهاظ  هنیدـم  رد  نم  هک  دـینک  مالعا  ار  وا  دـیناسرب و  وا  هب  ارم 

هار هب  ار  ناشیا  نوچ  دوب ، هدومرف  ترـضح  هچنانچ  درک  تفایـض  ار  ناشیا  دندید ، ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  دـنتفر  پچ  بناج  هب  نوچ 
: دنتفگ تسا ؟ هدش  رهاظ  هنیدم  رد  يربمغیپ  ایآ  هک : دیسرپ  ناشیا  زا  وا  دنناسرب ، وا  هب  ار  ترضح  مالـس  هک  دندرک  شومارف  درک  تلالد 
، دوخ ياج  هب  ورب  تفگ : وا  هب  ترضح  دنام  ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  یتّدم  زا  دعب  و  دش ، ناملسم  دمآ  ترضح  تمدخ  هب  سپ  یلب ،

نینمؤملا ریما  هک  یتقو  ات  دوب  و  تشگرب ، دوخ  لزنم  هب  ورمع  سپ  ورب . وا  تمدخ  هب  دوش  یلاو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ 
، یلب تفگ : يراد ؟ هناخ  ایآ  هک : دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  نآ  يزور  دوبیم ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هفوک و  هب  دـمآ  سپ  تفر ، هفوک  هب 

بلط ار  وت  نم  زا  دـعب  روج  نایلاو  مورب  امـش  نایم  زا  نم  نوچ  هک  ریگب ، هناخ  دزا  هلیبق  نایم  رد  شورفب و  ار  دوخ  هناخ  دومرف : ترـضح 
رد و  لصوم ، يوسب  تفر  یهاوخ  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  ات  داد  دنهاوخن  ناشیا  هب  ار  وت  درک ، دنهاوخ  وت  تیامح  دزا  هلیبق  درک و  دنهاوخ 

لاؤس وت  لاـح  زا  داد و  دـهاوخ  بآ  وت  هب  وا  دـیبلط ، یهاوخ  بآ  وا  زا  تسـشن و  یهاوخ  وا  دزن  دیـسر ، یهاوـخ  يریگنیمز  درم  هب  هار 
یلاعت قح  هک  لامب  وا  ياـهنار  رب  تسد  دـش ، دـهاوخ  ناملـسم  مالـسا ، يوسب  نک  توعد  ار  وا  وگب و  وا  هب  ار  دوخ  لاـح  درک ، دـهاوخ 

وا زا  دیـسر ، یهاوخ  يروک  هب  يورب ، هار  رگید  هراپ  نوچ  دمآ . دهاوخ  وت  اب  دش و  دهاوخ  وت  قیفر  دینادرگ ، دهاوخرب  وا  هب  ار  وا  ياهاپ 
نوچ نکب . مالـسا  فیلکت  ار  وا  وگب و  وا  هب  ار  دوخ  لاح  درک ، دهاوخ  لاؤس  وت  لاح  زا  زاب  داد ، دـهاوخ  بآ  ار  وت  دـیبلط ، یهاوخ  بآ 

ار وت  قیفر  ود  نیا  دش ، دهاوخ  وت  قیفر  زین  وا  دوشیم ، نشور  وا  ياههدید  نم  زاجعا  هب  هک  شکب  وا  ياههدـید  رب  تسد  دوش ، ناملـسم 
نوچ عضوم ، نالف  رد  دیسر  دنهاوخ  وت  هب  لصوم  هعلق  کیدزن  دنریگب ، ار  وت  هک  دمآ  دنهاوخ  وت  یپ  زا  ناراوس  سپ  درک . دنهاوخ  نفد 

کیرـش هک  یتسرد  هب  تسه ،  458 ص : نویعلا ، ءـالج  یکیدزن  نآ  رد  هک  يراـغ  يوسب  ورب  يآ  دورف  بسا  زا  ینک  هدـهاشم  ار  ناـشیا 
هک ار  وا  دندرک  بلط  هیواعم  نایلاو  دش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  سنا . نج و  ناقـساف  وت  نوخ  رد  دش  دنهاوخ 
ود نآ  هب  دندیـسر  لصوم  هعلق  کیدزن  هب  نوچ  دش ، عقاو  همه  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ  تفر ، لصوم  يوسب  هفوک  زا  وا  دننک ، دـیهش 

سپ دنیآیم ، هک  مینیبیم  ناراوس  زا  یعمج  دنتفگ : دیهد ، ربخ  ارم  دینیبب  هچنآ  هفوک  بناج  هب  دـینک  رظن  دـیور و  الاب  تفگ : دوخ  قیفر 
ار وا  بسا  دندمآ  ناراوس  دیزگ ، ار  وا  دـمآ  یهایـس  یعفا  دـش ، راغ  لخاد  نوچ  درک . اهر  ار  بسا  دـش و  راغ  لخاد  دـمآ  دورف  بسا  زا 
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ادـج دنتـشاذگیم  تسد  هک  وا  زا  يوـضع  ره  هب  دـنتفای ، راـغ  رد  ار  وا  دـندمآ ، رد  وا  يوجتـسج  رد  تسوا ، بسا  نیا  دـنتفگ : دـندید ،
دندرک هزین  رب  هک  ار  يرـس  لّوا  دندرک ، هزین  رب  ار  شرـس  هک  درک  مکح  دندرب ، نوعلم  هیواعم  دزن  هب  دندرک  ادج  ار  شرـس  سپ  دشیم ،

، ناـسارخ فرط  هب  مدوب  هتفر  گـنج  هب  هیواـعم  ناـمز  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرـصب  نسح  زا  یـسوط  خیـش  «. 1  » دوـب وا  رس 
رد ساّنلا  اهّیا  تفگ : انث  دمح و  زا  دعب  دمآرب ، ربنم  رب  دش  غراف  نوچ  میدرک ، ادا  وا  اب  ار  رهظ  زامن  يزور  دوب ، ناعبات  زا  يدرم  ام  رادرس 

نینچ لاح  ات  هتفر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  يزور  زا  هک  هدش  عقاو  یتعدب  هداد ، ور  یمیظع  هثداح  مالـسا 
ناناملسم رگا  هدیناسر ، لتق  هب  ریصقتیب  هیواعم  دندوب  نید  ناگرزب  زا  هک  ار  وا  باحـصا  يدع و  نب  رجح  هک  مدینـش  هدشن ، یعینـش  رما 

ارم منکیم  لاؤس  ادخ  زا  درک  دهاوخن  تعدب  نیا  راکنا  یسک  رگا  و  منک ، تناعا  نم  ات  دنوش  هّجوتم  دنیآیم  رد  هب  تعدب  نیا  رییغت  رد 
دیآ نوریب  رگید  زامن  هب  هکنآ  زا  شیپ  هدش ، باجتـسم  وا  ياعد  تفر ، هناخ  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نوچ  دنک . حور  ضبق  يدوز  نیا  رد 
نب رجح  هیواـعم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاـجتحا  باـتک  رد  «. 2  » دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  دش و  دـنلب  وا  هناخ  زا  نویـش  يادـص 
هّللا دبع  وبا  يا  تفگ : درک  تاقالم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  دمآ و  جـح  هب  لاس  نآ  رد  درک ، دیهـش  ار  شباحـصا  يدـع و 

هب يدرک  هچ  دوـمرف :  459 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  مدرک ؟ هچ  وت  ردـپ  نایعیـش  ریاس  وا و  باحـصا  يدـع و  نب  رجح  اب  هک  يدـینش 
وت مصخ  تعاـمج  نیا  دوـمرف : دـیدنخ  ترـضح  مدرک ، نفد  مدرک و  ناـشیا  رب  زاـمن  مدرک و  نـفک  ار و  ناـشیا  متـشک  تـفگ : ناـشیا ؟

نفک میروآ  لتق  هب  ار  وت  نایعیـش  میبایب و  تلود  ام  هک  یتقو  نکیل  و  تفرگ ، دـنهاوخ  وت  زا  ار  دوخ  نوخ  تماـیق ، زور  رد  دوب  دـنهاوخ 
ینب هب  تبـسن  هک  یئاهبیع  تیب و  لها  ام  باب  رد  یلع و  باـب  رد  یئوگیم  هچنآ  مدینـش  درک ، میهاوخن  ناـشیا  رب  زاـمن  درک و  میهاوخن 
روآ رظن  هب  ار  دوخ  ياهیدب  و  ناشیا ، رد  ای  تسه  وت  رد  اهبیع  نآ  هک  هدـب  فاصنا  دوخ  نک و  دوخ  سفن  هب  عوجر  سپ  یهدیم ، مشاه 

ار دوخ  لامعا  لابو  يدوزب  هک  روایم  لمع  هب  ام  ّقح  رد  ار  صاع  نب  ورمع  ریبدـت  و  نکم ، توادـع  ام  اـب  و  ورم ، رد  هب  دوخ  هزادـنا  زا  و 
«. 1  » دید یهاوخ 

تسا مولظم  ماما  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مشش  لصف 

تسیب رد  یضعب  دناهتفگ ، هام  نآ  متفه  رد  یضعب  دش ، عقاو  رفص  هام  رخآ  رد  ترضح  نآ  تداهش  هک  تسا  نآ  هّیماما  ءاملع  نایم  رهشا 
هن لهچ و  یـضعب  دوب ، هدیـسر  لاـس  تفه  لـهچ و  هب  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  ترجه ؛ مهن  لـهچ و  لاـس  زا  متـشه  و 

ماما ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هچنانچ  تسا ، رهـشا  لّوا  دناهتفگ ،
لاس لهچ  تلاسر  ترضح  زا  دعب  ترجه ، مهاجنپ  لاس  رد  دوب  لاس  تفه  لهچ و  وا  فیرش  رمع  تفر ، ایند  زا  نوچ  مالّسلا  هیلع  نسح 

ترضح نآ  فیرش  رمع  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یناهفصا  جرفلا  وبأ  دیدحلا و  یبا  نبا  «. 1  » درک یناگدنز 
تـسا هتفگ  باعیتسا  باتک  رد  «. 2  » دوب لاس  شـش  لهچ و  هک  دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب  دوب . لاس  تشه  لهچ و 

زین ترجه  مکی  هاجنپ و  یضعب  و  دوب ، ترجه  مهاجنپ  لاس  رد  هک : دناهتفگ  یـضعب  دناهدرک ، فالخ  ترـضح ، نآ  تافو  تقو  رد  هک :
نبا «. 3  » دناهتفگ زور  هدزون  هام و  راهچ  لاس و  هن  لهچ و  یـضعب  و  دناهتفگ ، لاس  جنپ  لهچ و  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دناهتفگ ؛

ص: نویعلا ، ءالج  دوب . ترجه  زا  هن  لهچ و  لاس  لّوالا  عیبر  رهش  مجنپ  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  هک : تسا  هتفگ  دوخ  باتک  رد  هحلط 
نآ فیرـش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  قداص و  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد   461

، دوب هلـصاف  لمح  تّدم  ردق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  ترـضح و  نآ  نایم  دوب ، لاس  تفه  لهچ و  تافو  تقو  رد  ترـضح 
تفه مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دوب ، هام  شـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لمح 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  تافو  زا  دعب  دـنام ، لاس  هس  یـس و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـنام ، لاس 
هیلع نسح  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » درک یناگدـنز  لاس  هد  مالّـسلا 
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رهز هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  دـش  مهاوخ  دیهـش  رهز  هب  نم  هورگ ! يا  دومرف : دوخ  تیب  لـها  اـب  مالّـسلا 
ترـضح نک ، نوریب  دوخ  کلم  زا  ار  هنوعلم  نآ  هک : دنتفگ  نم ، نز  ای  نم  زینک  ای  دومرف : داد ؟ دهاوخ  رهز  ار  وت  هک  دنتفگ : دش ، دیهش 

یـسک وا  ریغ  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسین ، هراچ  نآ  زا  دوب و  دهاوخ  وا  تسد  هب  نم  گرم  هکنآ  لاح  منک و  نوریب  ار  وا  هنوگچ  دومرف :
يزور سپ  ترـضح ، نآ  نز  دزن  هب  داتـسرف  يرهز  هیواـعم  یناـمز ، كدـنا  زا  دـعب  سپ  تسا . هدـش  رّدـقم  نـینچ  تـشک ، دـهاوخن  ارم 

نآ هب  هدرک  ریش  لخاد  دوب  هداتسرف  هیواعم  هک  يرهز  نآ  یلب . تفگ : میماشایب ؟ هک  يراد  ریش  زا  یتبرـش  ایآ  هک : دیـسرپ  وا  زا  ترـضح 
ادخ هب  دشکب ، ار  وت  ادخ  یتشک  ارم  ادخ  نمـشد  يا  دومرف : تفای ، دوخ  ندـب  رد  رهز  رثا  تعاس  نامه  دومن ، لوانت  نوچ  داد . ترـضح 

زا ربتعم  دنس  هب  ینیلک  «. 2  » دید یهاوخن  يریخ  زگره  لوسر  ادخ و  نمـشد  نوعلم  قساف  نآ  زا  و  تفای ، یهاوخن  ارم  ضوع  هک  دنگوس 
هدعج وا  رتخد  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  نوخ  رد  دش  کیرـش  سیق  نب  ثعـشا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

زا يدنوار  بطق  «. 3  » مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوخ  رد  دش  کیرش  دّمحم  وا  رسپ  ار ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  داد  رهز 
مهاوخ دیهش  رهز  هب  نم  تفگیم : دوخ  تیب  لها  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

هدعج نم  نز  دومرف : ار ؟ راک  نیا  درک  دـهاوخ   462 ص : نویعلا ، ءالج  هک  دنتفگ : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دننام  دـش 
هناخ زا  ار  وا  دـنتفگ : دـناروخب ، نم  هب  هک  ار  وا  درک  دـهاوخ  رما  داتـسرف و  دـهاوخ  رهز  وا  يارب  زا  ناهنپ  هیواعم  سیق ، نب  ثعـشا  رتخد 

نوریب ار  وا  رگا  تسا ، هدـشن  عقاو  يراـک  وا  زا  زونه  منک و  نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  هنوگچ  دومرف : نادرگ ، رود  دوخ  زا  نک و  نوریب  دوـخ 
داتـسرف وا  يارب  یلتاق  رهز  اب  يرایـسب  لام  هیواعم  یتّدم ، زا  سپ  دوب . دهاوخ  يرذع  مدرم  دزن  ار  وا  و  تشک ، دهاوخن  ارم  وا  ریغ  هب  منک 

نآ يزور  مروآیم . رد  هب  دیزی  دوخ  رـسپ  هلابح  هب  ار  وت  مهدیم و  وت  هب  مهرد  رازه  دص  نم  یناروخب ، نسح  ماما  هب  ار  نیا  رگا  تفگ :
ترـضح نآ  يارب  زا  يریـش  تبرـش  هنوعلم  نآ  دوب ، هنـشت  رایـسب  ترـضح  نآ  راـطفا  تقو  رد  دوب ، یمرگ  رایـسب  زور  دوب ، هزور  مولظم 

ادخ هب  دـشکب ، ار  وت  ادـخ  ارم  یتشک  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : دـیماشایب ، ترـضح  نوچ  دوب . هدرک  لخاد  ریـش  نآ  رد  ار  رهز  نآ  دروآ ،
ود سپ  درک . دهاوخ  بّذعم  دوخ  باذع  هب  ار  وا  ار و  وت  ادخ  هداد ، بیرف  ار  وت  نوعلم  نآ  تفای ، یهاوخن  نم  زا  دعب  یفلخ  هک  دـنگوس 
هب افو  هنوعلم  نآ  يارب  زا  هیواعم  دیدرگ ، قحلم  دوخ  رادقم  یلاع  ردپ  راوگرزب و  ّدج  هب  نآ  زا  دعب  دنام ، ملا  درد و  رد  ترضح  نآ  زور 
افو دیزی  اب  دنکن  افو  نسح  اب  هک  یسک  تفگ : درکن ، جیوزت  دیزی  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  لام  رگید : تیاور  هب  «. 1  » درکن دوخ  ياههدعو 

يزینک اب  داد  رهز  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ثعـشا ، رتخد  هدعج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 2  » درک دهاوخن 
رد «. 3  » درک هراپ  هراپ  ار  شکرابم  رگج  ات  دـنام  ترـضح  نآ  مکـش  رد  و  تفای ، افـش  درک  یق  ار  رهز  زینک  نآ  ترـضح ، نآ  نازینک  زا 

ار ام  ياهندرگ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : تفر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باـتک 
، یتشاذگ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هک  نآ  ببـس  هب  تفگ : ارچ ؟ دومرف : ترـضح  يدـینادرگ ، هّیما  ینب  نامالغ  ار  نایعیـش  ام  يدرک و  لیلذ 

ادخ ات  مدرکیم  گنج  وا  اب  زور  بش و  متفاییم  يروای  رگا  متفاین ، يروای  هک  دنگوس  ادـخ  هب   463 ص : نویعلا ، ءالج  دومرف : ترضح 
نامیپ دهع و  دنیآیمن ، نم  راک  هب  ناشیا  هک  متسناد  ار و  ناشیا  مدرک  ناحتما  ار و  هفوک  لها  متخانـش  نکیل  و  دنک ، مکح  وا  نم و  نایم 
نخـس ترـضح  نآ  تسا . هّیما  ینب  اب  ناشلد  و  تسا ، نم  اب  ناشنابز  تسین ، يدامتعا  ناـشیا  رادرک  راـتفگ و  رب  تسین ، یئاـفو  ار  ناـشیا 

نیا هّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : تفگ : يوار  دـش ، نوخ  زا  ّولمم  تشط  دـیبلط و  یتشط  تخیر ، شکراـبم  قلح  زا  نوخ  هاـگان  هک  تفگیم 
رد هک  تسا  نم  رگج  ياههراپ  و  هدیـسر ، نم  رگج  هب  رهز  نآ  دناهداد ، نم  دروخ  هب  داتـسرف و  يرهز  هیواعم  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟
اود لباق  هبترم  نیا  و  تسا ، مّیـس  هبترم  نیا  دوب ، هداد  رهز  ارم  رگید  هبترم  ود  دومرف : ترـضح  ینکیمن ؟ اوادـم  ایآ  متفگ : هداتفا ، تشط 

تناعا هک  تسین  اور  ام  نید  رد  هک  تشون  وا  هب  مور  هاشداپ  دتـسرفب ، وا  يارب  هدنـشک  رهز  هک  مور  هاشداپ  هب  دوب  هتـشون  هیواعم  تسین ،
رد هک  تسا  يدرم  نآ  رسپ  مشکب  رهز  نیا  هب  مهاوخیم  هک  ار  يدرم  نآ  تشون : وا  هب  هیواعم  دنکن ، لاتق  ام  اب  هک  یسک  نتشک  رب  مینک 

مناروخب وا  هب  ار  رهز  نیا  مهاوخیم  نم  دنکیم ، بلط  ار  شردپ  یهاشداپ  هدرک  جورخ  وا  هدرک ، يربمغیپ  ياوعد  هدیسر و  مه  هب  هّکم 
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اهطرـش و رهز  نیا  ضوع  هب  هداتـسرف ، وا  يارب  ار  رهز  نیا  و  داتـسرف ، وا  يارب  رایـسب  فحت  ایادـه و  مهد ، تحار  وا  زا  ار  دالب  داـبع و  و 
هیلع نسح  ماما  ترـضح  ضرم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیما  یبا  نب  ةدانج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیافک  باـتک  رد  «. 1  » تفرگ وا  زا  اهدهع 

تـشط نآ  رد  شکراـبم  رگج  هراـپ  هراـپ  دوب و  هتـشاذگ  یتـشط  وا  شیپ  رد  متفر ، وا  تمدـخ  هب  تفر ، اـیند  زا  ضرم  نآ  هب  هک  مالّـسلا 
: متفگ درک ؟ ناوتیم  جالع  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  ادخ  هدنب  يا  تفگ : ینکیمن ؟ هجلاعم  ار  دوخ  ارچ  نم  يالوم  يا  متفگ : سپ  داتفایم ،

هدزاود وا  زا  دعب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ار  ام  داد  ربخ  دومرف : دش  تفتلم  نم  بناج  هب  سپ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا 
ار تشط  سپ  رهز . هب  ای  غیت  هب  دنوشیم  دیهـش  ناشیا  همه  و  دناهمطاف ، یلع و  نادنزرف  زا  ناشیا  سک  هدزای  دوب ، دـنهاوخ  ماما  هفیلخ و 

رفس ياّیهم   464 ص : نویعلا ، ءالج  دومرف : نک ، هظعوم  ار  ام  هّللا  لوسر  نب  اـی  دـنتفگ : تسیرگ ، ترـضح  دنتـشادرب ، ترـضح  شیپ  زا 
راب دنکیم ، بلط  ار  وت  گرم  ینکیم و  ایند  بلط  وت  هک  نادب  دیئامن ، لیصحت  لجا  ندیـسر  زا  شیپ  ار  رفـس  نآ  هشوت  دیوش و  ترخآ 

رد دوخ  توق  زا  هدایز  یئامن  لیـصحت  لام  زا  هچ  ره  هک  نادـب  یتسه ، نآ  رد  هک  يزور  رب  تسا  هدـماین  زونه  هک  ار  يزور  هودـنا  نکم 
ياهههبش بکترم  باقع ، ایند  مارح  رد  تسا و  باسح  ایند  لالح  رد  هک  نادب  دوب ، یهاوخ  يرگید  رادهنیزخ  تشاد ، یهاوخن  هرهب  نآ 

رگا هک  دـشاب  یفاک  ار  وت  هچنآ  ردـق  هب  رگم  ریگم  نآ  زا  و  ناد ، يرادرم  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ار  اـیند  سپ  تسا ، باـقع  بجوم  ندـش  نآ 
دـشاب لالح  وت  رب  یـشاب  هتفرگ  هچنآ  یـشاب ، هتـشادن  یهانگ  يرزو و  نآ  رد  دشاب  مارح  رگا  و  یـشاب ، هدیزرو  نآ  رد  دهز  دشاب  لالح 
هشیمه ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  يایند  يارب  زا  دشاب . رتمک  باتع  دشاب  یباتع  رگا  و  ترورـض ، لاح  رد  دوشیم  لالح  هتیم  هچنانچ 
تباهم هلیبق و  موقیب و  یـشاب  زیزع  هک  یهاوخ  رگا  درم . یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  و  دـنام ، یهاوخ  هدـنز 
رطضم دوش و  یعاد  یتجاح  ار  وت  هاگره  ادخ . تعاط  يوسب  ادخ  تیصعم  ّتلذم  زا  ور  نوریب  سپ  یمکح ، تنطلـسیب و  یـشاب  هتـشاد 

ار وت  ینک  تمدـخ  ار  وا  رگا  و  دـشاب ، وت  تنیز  وا  تبحاـصم  هک  یـسک  اـب  وش  تبحاـصم  سپ  ینک ، تبحاـصم  مدرم  اـب  هک  اـی  يوـش ،
ار وت  ینک  هلمح  ینمـشد  رب  رگا  دـنک ، قیدـصت  ار  وت  یئوگب  ینخـس  رگا  دـنک ، يرای  ار  وت  ینک  بلط  يرای  وا  زا  رگا  دـیامن ، تظفاحم 

یکین رگا  دیامن ، دس  ار  نآ  دوش  رهاظ  وت  لاوحا  رد  ياهنخر  رگا  دـنک ، زارد  تسد  زین  وا  ناسحا  هب  ینک  زارد  یتسد  رگا  دـنک ، تیوقت 
وا هب  یئالب  رگا  دـنک ، ادـتبا  ینکن  لاؤس  يوش و  تکاس  رگا  دـنک ، اطع  وا  زا  ینک  یلاؤس  رگا  دـنک ، رهاظ  درامـشب و  ار  نآ  دـنیبب  وت  زا 

قوقح هک  یتقو  رد  اهتّیلب ، ددرگن  دراو  وت  رب  وا  ببس  هب  اهتبیصم و  دسرن  وت  هب  وا  زا  هک  دشاب  یـسک  هک  دیاب  يوش ، هدرزآ  وت  دوش  دراو 
اجنیا هب  شناشن  زاجعا  نانخس  نوچ  دنک . رایتخا  دوخ  رب  ار  وت  دینک  عازن  رگیدکی  اب  یتمسق  رد  رگا  دراذگناو ، ار  وت  دوش  مزال  هّیرورض 
ردارب دوسالا و  یبا  نب  دوسا  اب  دمآرد  رد  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  دش ، درز  شگنر  دش و  عطقنم  شکرابم  سفن  دیسر ،

وبا سپ  دـنتفگ ، رگیدـکی  اب  رایـسب  زار  تسـشن  وا  دزن  دیـسوب ، ار  شاهدـید  ود  نایم  ار و  وا  كراـبم  رـس  تفرگرب ، رد  ار  دوخ  راوگرزب 
سپ تسا ، هدیـسر  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح   465 ص : نویعلا ، ءالج  ماـما  توف  ربخ  هک  اـیوگ  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  تفگ : دوسـالا 

هب شسّدقم  حور  درپس ، وا  هب  ار  تفالخ  عیادو  تفگ ، وا  هب  ار  تماما  رارسا  هدینادرگ ، دوخ  ّیصو  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
لاس تفه  لهچ و  تقو  نآ  رد  شکرابم  رمع  ترجه ، مهاجنپ  لاـس  رد  رفـص  هاـم  رخآ  رد  هبنـشجنپ  زور  رد  درک ، زاورپ  سدـق  ضاـیر 

ترـضح تمدـخ  هب  يدرم  اب  نم  تفگ : هک  قاحـسا  نب  رمع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد  «. 1  » دیدرگ نوفدـم  عیقب  رد  و  دوب ،
ار وت  ادخ  ات  منکیمن  لاؤس  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نک ، لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  دومرف : منک ، تدایع  ار  وا  هک  متفر  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
زا شیپ  نک  لاؤس  نم  زا  دومرف : تشگرب  تفر و  تجاح  ءاضق  هب  تساـخرب و  سپ  منک ، لاؤس  وت  زا  تّحـص  تلاـح  رد  دـهدب ، تیفاـع 
ارم دمآ ، نم  ریز  هب  نم  رگج  زا  ياهراپ  لاحلا  هک : دومرف  دهد ، تیفاع  ار  وت  ادخ  ات  منکیمن  لاؤس  هکلب  متفگ : درک ، لاؤس  یناوتن  هکنآ 

نتفر راک  رد  هک  مدـید  متفر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رگید  زور  نوچ  دوبن . هبترم  نیا  لـثم  راـب  چـیه  دـندوب و  هداد  رهز  هبترم  نیدـنچ 
نامگ ار  هک  ردارب  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  تسا ، هتـسشن  وا  نیلاب  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تسا ،

: تفگ يروآ ؟ لتق  هب  ار  وا  یهاوخیم  ینکیم  لاؤس  هچ  يارب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـشاب ؟ هدرک  وت  اـب  هلماـعم  نیا  هک  يراد 
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دـشابن وا  رگا  و  اـیند ، تبوـقع  زا  تسا  رتتخـس  وا  يارب  ادـخ  باذـع  سپ  مراد ، ناـمگ  نـم  هـک  دـشاب  نآ  رگا  دوـمرف : ترـضح  یلب ،
ارحص هب  ارم  دومرف : دش  ترـضح  نآ  تافو  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  «. 2  » دوش هتشک  نم  يارب  یهانگیب  هک  مهاوخیمن 

نم شیپ  تساهناج  نیرتزیزع  هک  ار  دوخ  ناج  ادنوادخ  تفگ : دندرب  ارحص  هب  ار  ترضح  نآ  نوچ  منک ، رظن  نامسآ  فارطا  هب  ات  دیرب 
زا ربتعم  دنس  هب  ینیلک  «. 3  » دـننکن صاصق  نم  ضوع  هب  ار  یـسک  هک  وت  ياضر  يارب  زا  متـشذگ  دوخ  صاصق  زا  و  مداد ، وت  ياضر  رد 

ماما ترـضح  دـش ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  راضتحا  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح 
نک ظـفح  سپ  دـنچ ، یتّیـصو  هب  منکیم  ّتیـصو  ار  وت  یمارگ   466 ص : نویعلا ، ءـالج  ردارب  يا  تفگ : دـیبلط  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ار وا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  دزن  هب  ارم  ربـب  نک ، نفک  هد و  لـسغ  ارم  مورب  اـیند  زا  نم  نوچ  ارم ، ياهتّیـصو 
رد ربب و  عیقب ، ناتسربق  هب  نادرگرب  ارم  سپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  ربق  دزن  هب  ارم  ربب  سپ  منک ، هزات  وا  اب  ار  دوخ  دهع  منک و  ترایز 
هب تبسن  لوسر و  ادخ و  هب  تبسن  وا  ینمـشد  دوش  رهاظ  مدرم  رب  هک  دنچ  يزیچ  هشیاع  زا  دیـسر  دهاوخ  نم  هب  هک  نادب  نک ، نفد  اجنآ 
رب هک  یئاج  هب  دـندرب  دـندرک ، نفک  دـنداد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  تفر ، اـیند  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  سپ  تیب . لـها  اـم 

لخاد دنتشادرب  ار  هزانج  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  درک . زامن  ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دندرکیم ، زامن  ناگدرم 
ماما هک  درک  ربخ  ار  هشیاع  تفر  یسک  سپ  دنتـشادزاب ، دندرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  کیدزن  هب  دندرک  دجـسم 
هدرک نیز  رتسا  رب  دش و  مشخ  رد  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هنوعلم  نآ  دننک ، نفد  دوخ  ّدـج  يولهپ  رد  هک  دـنهاوخیم  دـندروآ و  ار  نسح 

هناخ زا  دینک  رود  ار  دوخ  ردارب  تفگ : ترضح  نآ  دزن  هب  ات  دمآ  تعرس  هب  دوب ، وا  دش  راوس  نیز  رب  مالـسا  رد  هک  ینز  لّوا  دش ، راوس 
وت و هک  تساهلاس  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوش . هدیرد  ادخ  لوسر  هدرپ  دوش و  نفد  نم  هناخ  رد  وا  مراذگیمن  هک  نم 

تمایق رد  تساوخیمن ، ار  ناشیا  برق  هک  ار  دـنچ  یـسک  ترـضح  هناـخ  رد  يدرک  لـخاد  دـیدیرد ، ار  تلاـسر  ترـضح  هدرپ  تردـپ 
هک مرواـیب  ادـخ  لوسر  شردـپ  ربق  کـیدزن  ار  وا  هک  درک  رما  ارم  مردارب  هشیاـع  يا  يدرک ، هچنآ  زا  درک  دـهاوخ  لاؤس  وت  زا  ترـضح 

ترـضح رتس  هدرپ  هکنآ  زا  ادخ  باتک  لیوأت  هب  دوب  رتاناد  و  لوسر ، ادخ و  هب  دوب  مدرم  نیرتاناد  مردارب  هک  نادب  دنک ، هزات  وا  اب  يدهع 
اَهُّیَأ ای  : » دـیامرفیم دـنوش و  ترـضح  نآ  هناخ  لخاد  تصخریب  هکنآ  زا  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  قح  هک  اریز  دـیامن ، کته  ار  تلاـسر 
هدرک یهن  و  وا ، تصخریب  ار  نادرم  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  يدرک  لخاد  وت  و  « 1 « » ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا 

«. 2 « » ِِّیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک تسا  هتفگ  و  دننک ، دنلب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  ادص  هکنآ  زا  تسا 
نیمز رب  اهگنلک  لوسر  ترضح  شوگ  کیدزن  رمع  ینعی  وا  قوراف   467 ص : نویعلا ، ءالج  دوخ و  ردپ  يارب  وت  هک  منکیم  دای  دنگوس 
تـسا هدرک  ناحتما  هک  دننانآ  اهنآ  ادخ ، لوسر  دزن  ار  دوخ  يادص  دننکیم  تسپ  هک  اهنآ  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  يدز و 

، وا هب  دوخ  یکیدزن  ببـس  هب  تلاسر  ترـضح  هب  وا  قوراف  وت و  ردپ  دیناسر  ّتیذا  هک  قیقحت  هب  يراکزیهرپ . يارب  ار  ناشیا  ياهلد  ادخ 
زا تسا  هدینادرگ  مارح  ادخ  هک  اریز  دوخ ، ربمغیپ  نابز  رب  وا  هب  ار  ناشیا  دوب  هدرک  رما  ادخ  هچنآ  ترـضح  نآ  ّقح  زا  دندرکن  تیاعر  و 

تهارک وت  هچنآ  رگا  هک  هشیاع  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناشیا ، تایح  رد  ناشیا  زا  تسا  هدـینادرگ  مارح  هچنآ  ناشیا  ندرم  زا  دـعب  نانمؤم 
نب دّـمحم  سپ  وت . فنا  مغر  هب  دـشیم  نفد  هک  یتـسنادیم  هنیآره  دوبیم  زیاـج  ادـخ  اـم و  ناـیم  رگا  وا  ردـپ  دزن  نسح  نفد  زا  يراد 

زا يریگیمن  رارق  اـجکی  هب  ینکیمن و  دوخ  طبـض  و  رتـش ، رب  زور  کـی  يوـشیم و  راوـس  رتـسا  رب  زور  کـی  هشیاـع  يا  تفگ : هّیفنح 
؟ یئوگیم نخس  تبسن  ببس و  هچ  هب  وت  دنیوگیم  نخـس  هک  دناهمطاف  نادنزرف  اهنیا  هّیفنح  رـسپ  يا  تفگ : هشیاع  مشاه ، ینب  توادع 

نارمع رتخد  همطاف  دنتسه : وا  ناردام  رد  راوگرزب  همطاف  هس  هک  نکم  رود  اههمطاف  زا  ار  وا  هک : تفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
امـش هک  دینک  رود  ار  دوخ  سپ  تفگ : هنوعلم  نآ  سپ  مصالا . نب  دـیاز  رتخد  همطاف  دـسا و  تنب  همطاف  موزخم و  نب  ورمع  نب  دـباع  نب 

کیدزن هب  ار  ترضح  نآ  هزانج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  میآیمن ، رد  هب  امش  هدهع  زا  نم  دیراد و  تراهم  تیاهن  همـصاخم  ّنف  رد 
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » درک نفد  هدرب  عیقب  ناتسربق  هب  اجنآ  زا  و  درب ، همطاف  ربق 
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نفد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  کیدزن  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تساوخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدرک 
دیئوگب ار  نیـسح  تفگیم : هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  مدینـش  نم  هک : تفگ  يدرم  سپ  درک ، عمج  راک  نیا  يارب  ار  یتعامج  دنک ،

ماـما هکنآ  اـت  تشادیمنرب  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دوبیمن  نیا  رگا  دزیرب ، نیمز  رب  ینوخ  نم  هزاـنج  رد  دراذـگن  هک 
تافو زا  دعب  دش  راوس  رتسا  رب  هک  ینز  لّوا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  درکیم . نفد  دوخ  ّدج  يولهپ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح 

دیفم و خیش   468 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » ترضح نآ  نفد  زا  درک  عنم  دمآ و  هک  دوب  هشیاع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
دش نماض  هفوک  هّلح و  نیمز  زا  رایسب  تاعطق  مهرد و  رازه  هد  هیواعم  هک  دناهدرک  تیاور  وا  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  نارگید  یسوط و  خیش 

شیپ ار  ماعط  هنوعلم  نآ  نوچ  دنک ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ماعط  رد  هک  داتـسرف  هنوعلم  نآ  يارب  يرهز  و  هدـعج ، يارب 
دّیـس دّـمحم  تاقالم  رب  ار  ادـخ  منکیم  دـمح  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  : » دومرف ندرک  لواـنت  زا  دـعب  یتیاور : هب  درک ، رـضاح  ترـضح 

ترضح سپ  ءادهّشلا . دّیس  هزمح  و  تشهب ، رد  هدننکزاورپ  رفعج  مّمع  و  نایملاع ، نانز  هدّیس  مردام  و  نییصولا ، دّیس  مردپ  و  نیلسرملا ،
لّوا رد  ار  دوخ  دومرف : ترـضح  ار ؟ دوخ  یباییم  هنوگچ  ردارب  يا  تفگ : دـش  رـضاح  ترـضح  نآ  نیلاـب  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
دوخ ّدـج  ردـپ و  دزن  هب  مریگیمن ، دوخ  لـجا  رب  یـشیپ  هک  منادیم  منیبیم ، اـیند  ياـهزور  زا  يزور  رخآ  ترخآ و  ياـهزور  زا  يزور 
هکنآ يارب  مـنتفر  ناـهاوخ  هـکلب  دوـخ ، راـتفگ  نـیا  زا  مـنکیم  رافغتـسا  ار ، ناردارب  ناتـسود و  وـت و  تقراـفم  مرادیم  هورکم  موریم ،

ره ضوع  ادخ  ار ، رفعج  هزمح و  دوخ  ّمع  ود  و  ار ، ارهز  همطاف  مردام  و  ار ، نینمؤملا  ریما  مردپ  و  ار ، ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  منک  تاقالم 
ار دوخ  رگج  ردارب  يا  مدید  تسا . هدش  توف  ار  هچ  ره  دنکیم  كرادت  تسا ، تبیـصم  ره  هدنیامرف  یّلـست  ادخ  باوث  تسا و  هتـشذگ 

ماما ترضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  وا  اب  میوگب  وت  هب  رگا  تسا ، هدش  اجک  زا  شلصا  تسا و  هدرک  هک  راک  نیا  نم  اب  هک  متسناد  تشط ، رد 
و ار ، ادخ  لوسر  مّدج  منک  تاقالم  هکنآ  ات  وا  هب  مهدیمن  ربخ  ار  وت  سپ  هک : دومرف  تشک ، مهاوخ  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نیسح 
، یلع نب  نیـسح  دوخ  ردارب  يوسب  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دـنکیم  هک  تسا  یتّیـصو  نیا  سیونب : ارم  همانّتیـصو  ردارب  يا  نکیل 

کیرش ّتیدوبعم  رد  ندیتسرپ و  راوازس  تسوا  درادن ، کیرش  يدنوادخ  رد  هک  ادخ  ّتینادحو  هب  مهدیم  یهاوگ  هک  دنکیم  ّتیـصو 
وا ار  زیچ  همه  و  تسا ، هدرک  قـلخ  وا  ار  زیچ  همه  و  تسین ، يرواـی  نیعم و  هب  جاـتحم  تـسین ، وا  کیرـش  یـسک  یهاـشداپ  رد  درادـن و 

راگتسر ار  وا  دنک  تعاطا  هک  ره  انث ، دمح و  هب  تسا  نیدومحم  نیرتراوازس  تدابع و  هب  تسا  نیدوبعم  نیرتراوازـس  وا  و  هدرک ، ریدقت 
ار وت  منکیم  شرافـس  ّتیـصو و  سپ  دباییم . تیاده  وا  يوسب  دنک  هبوت  هک  ره  دوشیم ، هارمگ  ار  وا  دـنک  تیـصعم  هک  ره  ددرگیم ،
زا يرذگرد  هک  وت ، تیب  لها  دوخ و  نادنزرف  دوخ و  لها  زا  مراذگیم  دوخ  زا  دعب  هک  اهنآ  ّقح  رد  نیـسح   469 ص : نویعلا ، ءالج  يا 

هکنآ و  ناشیا ، يارب  یشاب  نابرهم  ردپ  و  ناشیا ، هب  تبسن  یـشاب  نم  فلخ  و  ار ، ناشیا  رادرکوکین  ناسحا  ینک  لوبق  و  ناشیا ، راکهانگ 
ترضح نآ  هناخ  لخاد  تصخریب  هک  اهنآ  زا  ترضح  نآ  هناخ  ترضح و  نآ  هب  مّقحا  نم  هک  اریز  تلاسر ، ترـضح  اب  ارم  ینک  نفد 

«1 « » ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هدومرف  نآ ، زا  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  و  دـندرک ،
رد تصخریب  دنوش  وا  هناخ  لخاد  هک  ار  ناشیا  تسا  هدادن  تصخر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  سپ 

هدیـسر ام  هب  ثاریم  هب  وا  زا  هچنآ  رد  میئامن  فّرـصت  ار  ام  تسا  هداد  تصخر  وا ، تافو  زا  دـعب  دیـسرن  ناـشیا  هب  یتصخر  و  وا ، تاـیح 
زا همجحم  ردق  هب  نم  هزانج  رد  هک  يراذگن  هک  محر  تبارق و  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  دوش ، عنام  ار  وت  هنوعلم  نز  نآ  رگا  سپ  تسا .
هب منک  تیاکش  میامن و  همـصاخم  وا  دزن  و  منک ، تاقالم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ات  دوش  هتخیر  نیمز  رب  نوخ 

، درک تلحر  یلاعت  قح  راوج  اقب و  ملاع  هب  ترـضح  نآ  نوچ  تفگ : ساّبع  نبا  وا . زا  دعب  دیـسر  ام  هب  ناقفانم  زا  هچنآ  زا  ترـضح  نآ 
هضور رد  هک  تساوخ  داد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  دیبلط ، ارم  رـسپ  یلع  ار و  رفعج  نب  هّللا  دبع  ارم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

نامثع و نادـنزرف  اب  نوعلم  ناورم  سپ  دـنک ، لخاد  ار  ترـضح  نآ  دـیاشگب و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هرّونم 
نفد ادخ  لوسر  اب  نسح  و  دوش ، نفد  عیقب  رد  یلاح  نیرتدب  هب  مولظم  نامثع  دنتفگ : دـندش و  عنام  هّیما  ینب  ریاس  نایفـس و  وبا  نادـنزرف 
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ّقح هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  دوش . یلاخ  ریت  زا  اههبعج  و  دوش ، هتسکش  اهریـشمش  اههزین و  ات  دش  دهاوخن  دوش !؟
تـصخریب هک  اهنآ  زا  وا  هناـخ  ادـخ و  لوسر  هب  تسا  ّقحا  همطاـف  یلع و  دـنزرف  نسح  هک  دـینادرگ  مرتحم  ار  هّکم  هک  يدـنوادخ  نآ 

راّمع اب  و  درک ، نوریب  هنیدم  زا  هانگیب  ار  رذ  وبا  هک  اهاطخ  لاّمح  نامثع  زا  تسا  رتراوازس  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ، وا  هناخ  لخاد 
هب  470 ص : نویعلا ، ءـالج  داد . هاـنپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناگدـنار  و  درک ، هچنآ  درک  یتمرحیب  دوعـسم  نبا  و 
وا رگا  دنک ، نفد  ربمغیپ  اب  هک  تسا  هدروآ  ار  دوخ  ردارب  نیـسح  تفگ : تفر  هشیاع  دزن  هب  دش ، راوس  دوخ  رتسا  رب  ناورم  رگید : تیاور 

عنام هنوگچ  تفگ : وش ، عنام  ایب و  تفگ : ناورم  منک ؟ هچ  تفگ : هشیاع  دوشیم ، فرطرب  تمایق  زور  ات  رمع  وت و  ردپ  رخف  دنک  نفد  ار 
دومنیم صیرحت  درکیم و  دایرف  دروآ ، لوسر  ترضح  ربق  دزن  هب  درک  راوس  دوخ  رتسا  رب  ار  وا  دمآ و  ریز  هب  رتسا  زا  ناورم  سپ  موش ؟

میدینـش و اهادـص  هاگان  هک  میدوب  نانخـس  نیا  رد  تفگ : ساـّبع  نبا  دـننک . نفد  شّدـج  يولهپ  رد  ار  نسح  دـیراذگم  هک : ار  هّیما  ینب 
مدرم دیآیم و  تسا و  راوس  سک  لهچ  اب  هشیاع  میدید  میدرک  رظن  نوچ  دیآیم ، تسا  رهاظ  وا  زا  هنتف  ّرش و  رثا  هک  میدید  ار  یصخش 

ره دیاهدیناسر ، مه  هب  تأرج  نم  رب  امـش  ساّبع  رـسپ  يا  تفگ : دـیبلط  شیپ  ارم  داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دـیامنیم ، لاتق  رب  صیرحت  ار 
هاتأوس او  متفگ : نم  مهاوخیمن ، مرادیمن و  تسود  ار  وا  نم  هک  دـینک  نم  هناـخ  لـخاد  ار  یـسک  دـیهاوخیم  دـینکیم ، رازآ  ارم  زور 

نایم يوش  لیاح  ینک و  گنج  ادخ  ناتـسود  اب  یناشنورف و  ار  ادخ  رون  یهاوخیم  رتسا ، رب  زور  کی  يوشیم و  راوس  رتش  رب  زور  کی 
رد ار  نسح  مراذـگیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  دز : داـیرف  دـنکفا و  رتسا  زا  ار  دوخ  دـمآ ، ربق  دزن  هب  هنوعلم  نآ  سپ  وا . تسود  ادـخ و  لوسر 

هزانج زا  ریت  داتفه  هکنآ  ات  دـندرک ، ناراب  ریت  ار  ترـضح  نآ  هزانج  رگید : تیاور  هب  «. 1  » تسه نم  رـس  رد  وم  کی  ات  دینک  نفد  اجنیا 
ادخ هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دننک ، گنج  دنشکب و  اهریشمش  دنتساوخ  مشاه  ینب  سپ  دندیـشک ، نوریب  ترـضح  نآ 
رگا هک : درک  باـطخ  ناـشیا  اـب  سپ  دوش ، هتخیر  نوخ  هک  دـینکم  نینچ  دـینکم ، عیاـض  ارم  ردارب  ّتیـصو  هک  ار  امـش  مهدیم  دـنگوس 

دندرک نفد  عیقب  رد  دندرب  ار  ترضح  نآ  سپ  مدیلامیم ، كاخ  رب  ار  امش  ياهینیب  مدرکیم و  نفد  ار  وا  هنیآره  دوبن  نم  ردارب  ّتیـصو 
نوچ دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  اـضیا  «. 2  » دسا تنب  همطاف  دوخ  هّدـج  دزن 

دیرگب وا  رب  زیچ  همه  و  دننک ، هیرگ  وا  رب  هناگتفه  ياهنامسآ  هکئالم  دننک ، دیهـش  رهز  هب  ار  نسح   471 ص : نویعلا ، ءالج  نم  دنزرف 
وا تبیـصم  رب  هک  ره  دوشیم ؛ روک  اههدـید  هک  يزور  رد  دوشن  روک  شاهدـید  دـیرگب ، وا  رب  هک  ره  اـیرد ؛ ناـیهام  اوه و  ناـغرم  یّتـح 

تباث طارص  رب  شمدق  دنک ، ترایز  ار  وا  عیقب  رد  هک  ره  دنوش ؛ كانهودنا  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دوشن  كانهودنا  دوش ، كانهودنا 
ترضح هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  رد  «. 1  » دزرل نآ  رب  اهمدق  هک  يزور  رد  ددرگ 

هک تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  «. 2  » تفریم مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هعمج  زور  نیسپ  ره  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هکنآ  ات  دروآرد ، دوخ  حاکن  هب  نز  دصیس  یتیاور  هب  نز ، هاجنپ  تسیود و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 

ار ام  رتخد  وا  هک  بش  کی  دنتفگیم : مدرم  دینکم ؛ جیوزت  وا  هب  ار  دوخ  نارتخد  دیوگیم ، قالط  رایسب  نسح  دومرفیم : ربنم  رب  مالّسلا 
نآ هزاـنج  تشپ  رب  دوب  هتفگ  قـالط  هک  ناـنز  نآ  همه  تفاـی ، تاـفو  ترـضح  نآ  نوچ  تسا ، یفاـک  فرـش  زا  اـم  يارب  دـنک ، جـیوزت 

، دـش تافو  رب  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  «. 3  » دنتـسیرگیم دـندمآیم و  هنهرب  ياپ  ترـضح 
دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  منادب ، راضتحا  تقو  رد  ار  وت  لاح  مهاوخیم  ردارب  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

، تسام ندب  رد  حور  ات  دنکیمن  تقرافم  تیب  لها  ام  زا  لقع  دومرفیم : هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک :
مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  مراشفیم . ار  وت  تسد  منک ، هدهاشم  ار  توم  کلم  نم  نوچ  هد  نم  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  سپ 

شوگ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  ار ، ترـضح  نآ  تسد  داد  يراشف  یتعاس  كدنا  زا  دـعب  داد ، وا  تسد  هب  ار  دوخ  تسد 
و تسا ، یـضار  وت  زا  یلاعت  قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  هک : دـیوگیم  نم  هب  توم  کلم  دومرف : درب  ترـضح  نآ  ناـهد  کـیدزن  ار  دوخ 

«. 4  » تسازج زور  عیفش  وت  ّدج 
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ناتسوب لگ  التبا و  ربص و  لها  ياوشیپ  ادعس و  ماما  ابع و  لآ  سماخ  ادهش و  دّیس  ترضح  تداهـش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مجنپ  باب 
بقانم و لاوحا و  زا  یضعب  و  هیلع ، هّللا  تاولص  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  مولظم  دیهش  ماما  ینعا  تفالخ  تماما و  رابیوج  ورس  تلاسر و 

رد آ تسا و  ترضح  نآ  تازجعم 

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  ّلوا  لصف 

یضعب و  دش ، عقاو  ترجه  مراهچ  لاس  زا  نابعش  هام  مّیس  رد  هفّرشم  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  هّیماما  ياملع  نایم  رهشا 
رمالا بحاص  ترضح  عیقوت  رد  و  «. 1  » دناهتفگ زین  هبنشهس  زور  و  دوب ، هبنـشجنپ  زور  هک  دناهتفگ  رثکا  و  دناهتفگ ، زین  روکذم  هام  مجنپ 

عقاو نابعش  هام  مّیس  هبنشجنپ  زور  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  روکذم  تسا  هتـشون  ینادمه  ءالع  نب  مساق  هب  هک  هیلع  هّللا  تاولص 
مراهچ لاس  نابعـش  هام  مجنپ  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  «. 2  » دش
ترجه مّیـس  لاس  رد  دوب  لّوالا  عیبر  هام  رخآ  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک : تسا  هتفگ  بیذـهت  رد  یـسوط  خیـش  اضیا  «. 3  » دوب ترجه 

مان هب  درک  مان  نیـسح  یلاعت  قح  رما  هب  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تسا . روهـشم  فالخ  نیا  و  «، 4»
تینک و  تشذگ . نسح  ماما  تدالو  رد  هچنانچ  تسا ، نیـسح  ینعم  هب  ریبش  تغل  نآ  رد  و  تشاد ، مان  ریبش  وا  هک  نوراه  کچوک  رـسپ 

طبس كرابم و  یکز و  دّیس و  ّیفو و  ّبیط و  دیشر و  ترضح : نآ  فیرـش  باقلا  دناهتفگ ؛ زین  یلع  وبا  و  دوب ، هّللا  دبع  وبا  ترـضح  نآ 
ص: نویعلا ، ءالج  هرمأ » غلاب  هّللا  ّنا   » ترضح نآ  نیگن  شقن  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دوب . دیعـس  دیهـش و  و 
: دوـمرف رگید  تیاور  رد  «. 2  » دوب هّلل » دـمحلا   » ترـضح نآ  نیگن  شقن  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  «. 1  » هدوب  476

تیاور هب  «. 3 « » هرمأ غلاب  هّللا  ّنا   » ترـضح نآ  رگید  رتشگنا  شقن  و  دوب ، هّللا » ءاقلل  ةّدـع  هّللا  ّالا  هلا  ال   » ترـضح نآ  رتشگنا  کـی  شقن 
، دـندرک دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوـچ  هک : دـنیوگیم  مدرم  هک  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  يدرم  هک  تسا  لوـقنم  رگید  نسح 
ار مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکلب  تسین  نینچ  دومرف : ترـضح  دـندروآ ، نوریب  شتـسد  زا  ار  وا  رتشگنا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هچنانچ  تشاذگ  وا  هب  ار  تماما  رما  درک و  وا  تشگنا  رد  ار  دوخ  رتشگنا  هدینادرگ ، دوخ  ّیـصو 
زا و  دیـسر ، نم  ردـپ  هب  رتشگنا  نآ  و  درک ، مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  اب  نسح  ماما  و  نسح ، ماما  اب  نینمؤملا  ریما  و  درک ، نانمؤم  ریما  اب 
هب هعمج  زور  رد  نم  تفگ : يوار  منکیم . زاـمن  نآ  اـب  و  منکیم ، تسد  رد  هعمج  ره  رد  تسا و  نم  دزن  نونکا  دیـسر ، نم  هب  نم  ردـپ 

مدید يرتشگنا  وا  تشگنا  رد  درک ، زارد  نم  يوسب  ار  دوخ  تسد  دش  غراف  نوچ  متفای ، زامن  يانثا  رد  ار  وا  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ 
تلالد هربتعم  تایاور  «. 4  » تسا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّدـج  رتشگنا  نیا  دومرف : هّللا » ءاقلل  ةّدـع  هّللا  ّالا  هلا  ـال   » دوب نیا  نآ  شقن  هک 

ماما ترـضح  لمح  تّدم  و  دوب ، لمح  تّدم  ردق  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  نایم  هلـصاف  هکنآ  رب  تسا  هدرک 
ترضح هلباق  نم  تفگ : بلّطملا  دبع  رتخد  هّیفص  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 5  » دوب هام  شش  مالّسلا  هیلع  نیسح 

دنزرف روایب  هّمع  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترضح  دمآ ، ریز  هب  ردام  مکش  زا  ترضح  نآ  نوچ  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدـینادرگ رّهطم  هزیکاـپ و  ار  وا  ادـخ  ینکیم !؟ هزیکاـپ  ار  وا  وت  دومرف : ترـضح  ماهدرکن ، هزیکاـپ  ار  وا  زونه  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ : ارم ،

لخاد  477 ص : نویعلا ، ءالج  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كراـبم  ناـبز  تشاذـگ و  نماد  رد  ار  وا  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  نوچ  تسا ،
نم هب  هدیـسوب  ار  وا  هدید  ود  نایم  سپ  دش ، يراج  وا  ناهد  رد  ترـضح  نآ  نابز  زا  لسع  ریـش و  هک  منادیم  نانچ  دیکمیم ، وا  درک و 

ردـپ و متفگ : دومرف ، ار  نیا  هبترم  هس  دـنزرف ، يا  دـننک  دیهـش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دـنک  تنعل  ادـخ  هک : دومرفیم  تسیرگیم و  داد و 
رهـش نبا  هیوـلوق و  نبا  هیوباـب و  نبا  «. 1  » هّیما ینب  زا  هدننکمتـس  هورگ  هدـنامیقاب  دومرف : تشک ؟ دـهاوخ  ار  وا  هک  داـب  وـت  يادـف  مرداـم 

یلاعت قح  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دناهدرک : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  بوشآ 
بناج زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  دیوگ  تینهت  هکنآ  يارب  کلم  رازه  اب  دوش  لزان  هک  دومرف  رما  ار  لیئربج 
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نالماح زا  دنتفگیم و  سرطف  ار  وا  هک  ایرد  ياههریزج  زا  ياهریزج  رد  تشذگ  یکلم  هب  دش  لزان  لیئربج  نوچ  دوخ ، بناج  زا  ادخ و 
نآ رد  ار  وا  تسکـش و  ار  شلاـب  هدرک  بضغ  وا  سپ  دروآ ، لـمع  هـب  رید  ار  نآ  درک و  يرما  ار  وا  ناـیملاع  دـنوادخ  دوـب ، یهلا  شرع 

: رگید یتیاور  هب  دش . دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يزور  ات  درک  یلاعت  قح  تدابع  هریزج  نآ  رد  لاس  دـصتفه  تخادـنا ، هریزج 
ياههژم هب  دـینادرگ  ّقلعم  ار  وا  یلاعت  قح  سپ  درک ، ایند  باذـع  رایتخا  وا  ترخآ ، ایند و  باذـع  ناـیم  دـینادرگ  ّریخم  ار  وا  یلاـعت  قح 

هکئالم اب  لیئربج  هک  دید  نوچ  دشیم . دنلب  یئوب  دب  دود  وا  ریز  زا  هتـسویپ  تشذگیمن ، وا  رب  یناویح  چیه  هک  هریزج  نآ  رد  شمـشچ 
هدرک تمارک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  یتمعن  یلاعت  قح  نوچ  تفگ : يراد ؟ اجک  هدارا  تفگ : لیئربج  هب  دـنیآیم ، دورف 

هک دـیاش  ربب  دوخ  اب  ارم  لیئربج  يا  تفگ : کلم  میوگب ، داب  كرابم  دوخ  بناج  زا  ادـخ و  بناج  زا  ار  وا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  تسا ،
زا تینهت  دیسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  نوچ  دروآ . تشادرب و  دوخ  اب  ار  وا  سپ  دنک ، اعد  نم  يارب  دّمحم 
هب ار  دوخ  هک  وگب  وا  هب  هک : دومرف  ترضح  درک ، ضرع  ترـضح  تمدخ  هب  ار  سرطف  لاح  تفگ و  دوخ  بناج  زا  یلاعت و  قح  بناج 

نوچ رگید : یتیاور  هب  تفر . الاب  دروآرب و  لاب  دیلام ، ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  سرطف  ددرگرب ، دوخ  ناکم  هب  دلامب و  كرابم  دولوم  نیا 
دّمحم ای  تفگ : یلاعت  قح  بناج  زا  لیئربج  سپ  میوا ، ّدج  ردام و  نیـسح و  هدرک  دازآ  هک  نم  لثم  تسیک  تفگیم : تفر  نامـسآ  هب 

وا هب  ار  وا  تراـیز  نم  دـنک  تراـیز  ار  وا  هک  ره  هک  تسه  یتاـفاکم  نم  رب  ار  وا  تشک ،  478 ص : نویعلا ، ءالج  دـنهاوخ  ار  وا  وت  تّما 
تفگ ار  نیا  مناسرب ، وا  هب  ار  وا  تاولص  نم  دتسرفب  وا  رب  تاولص  هک  ره  و  مناسرب ، وا  هب  ار  وا  مالس  نم  دنک  مالس  وا  رب  هک  ره  مناسرب ،

هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رب  لیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » تفر الاب  و 
ار وا  وت  زا  دعب  وت  تّما  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  يرـسپ  وت  يارب  زا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  شیپ  دـش  لزان  مّلـس  هلآ و  و 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دش ، هبطاخم  نیا  هبترم  هس  هکنآ  زا  دعب  تسین ، يدـنزرف  نینچ  هب  جایتحا  ارم  دومرف : ترـضح  دـننک ، دـیهش 
نم زا  دعب  نم  تّما  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  وت  يارب  يدنزرف  هک  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هک : دومرف  دیبلط  ار  مالّسلا 
مّیـس هبترم  رد  دش ، هبطاخم  نیا  هبترم  هس  هکنآ  ات  يدـنزرف ، نینچ  هب  تسین  جایتحا  ارم  دومرف : ریما  ترـضح  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا 
اهیلع همطاف  ترـضح  دزن  هب  سپ  دوب . دـهاوخ  نیرخآ  نیلّوا و  مولع  نزاخ  ناربمغیپ و  راثآ  تثارو  تماما و  وا  نادـنزرف  وا و  رد  دومرف :

: تفگ مالّسلا  اهیلع  همطاف  درک ، دنهاوخ  دیهـش  ار  وا  نم  زا  دعب  نم  تّما  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  دهدیم  تراشب  ادخ  هک : داتـسرف  مالّـسلا 
باوج نینچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  هبترم  ره  رد  دـش ، عقاو  هبطاـخم  نیا  هبترم  هس  هکنآ  اـت  تسین ، يدـنزرف  نینچ  هب  جاـیتحا  ارم  ردـپ  يا 
مالّسلا اهیلع  همطاف  دوب ، دنهاوخ  نم  ملع  نانزاخ  نم و  راثآ  ناثراو  نید و  نایاوشیپ  وا  نادنزرف  وا و  هک : دومرف  ترضح  سپ  تفگیم ،

و دش ، ّدلوتم  ترضح  نآ  هام  شش  زا  دعب  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  دش  هلماح  سپ  نایملاع ، دنوادخ  زا  مدش  یـضار  تفگ :
ییحی ترضح  رگید  تیاور  هب  مالّسلا - امهیلع  یسیع  ترضح  نیـسح و  ماما  رگم  تسا  هدنامن  هدنز  دوش  ّدلوتم  ههامشـش  هک  يدنزرف 

كرابم نابز  دمآیم و  زور  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش . لّفکتم  ار  ترضح  نآ  تظفاحم  هملس  ّما  سپ  مالّسلا - هیلع 
تـشوگ زا  ار  وا  تشوگ  یلاعت  قح  سپ  دـش ، ریـس  ات  دـیکمیم  ترـضح  نآ  تشاذـگیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناهد  رد  ار  دوخ 

ص: نویعلا ، ءالج  داتسرف  وا  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  دروخن ، ریش  زگره  يرگید  زا  همطاف و  ترـضح  زا  دینایور ، ادخ  لوسر 
یلَع َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاـِصف  َو  ُُهلْمَح  َو   479

ّدح هب  نوچ  هکنآ  ات  دوب ، هام  یس  وا  نتفرگزاب  ریش  وا و  لمح  تّدم  ینعی : « 1  » ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو 
هک ار  وت  تمعن  منک  رکـش  هک  هدـب  قیفوت  ارم و  نک  ماهلا  اراگدرورپ  تفگ : تشذـگ ، وا  رمع  زا  لاس  لهچ  دیـسر و  لـقع  ندـب و  تّوق 
ارم ّتیرذ  همه  تفگیم  رگا  دومرف : ترـضح  ارم . هّیرذ  زا  یـضعب  نم  يارب  زا  نک  حالـصا  نم ، رداـم  ردـپ و  رب  نم و  رب  ياهدرک  ماـعنا 
هیآ نیا  ریسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  «. 2  » ار یضعب  دینادرگ  صوصخم  نکیل  و  دندوبیم ، ماما  وا  نادنزرف  همه  هنیآره 

، یکین هب  وا  نیدـلاو  هب  ار  ناسنا  ام  میدرک  ّتیـصو  ینعی : « 3  » ًاهْرُک ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  َو  همیرک 
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امهیلع نیـسح  نسح و  نیدـلاو  زا  دارم  دومرف : ترـضح  تهارک . يور  زا  ار  وا  درک  عضو  و  تهارک ، يور  زا  وا  رداـم  وا  هب  دـش  هلماـح 
داد تراشب  یلاعت  قح  هک  اریز  تسا ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دوب  تهارک  يور  زا  وا  عضو  لمح و  هک  یـسک  نآ  دنامالّـسلا ،
نآ داد  ربخ  سپ  تمایق . زور  ات  دوب  دهاوخ  وا  نادنزرف  رد  تماما  هکنآ  هب  نیسح و  تدالو  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
رد تماـما  هک  دومرف  رّرقم  نیا  ضوع  رد  و  وا ، نادـنزرف  هب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هب  دیـسر  دـهاوخ  هچنآ  هب  ار  ترـضح 

دهاوخ رب  ایند  هب  تعجر  رد  ار  وا  یلاعت  قح  و  دش ، دـهاوخ  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  داد  ربخ  و  دـشاب ، وا  نادـنزرف 
تسا هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دنادرگ ، نیمز  يور  عیمج  هاشداپ  ار  وا  و  دشکب ، ار  دوخ  نانمشد  ات  ار  وا  درک  دهاوخ  يرای  و  دینادرگ ،

اهنآ رب  میراذگ  ّتنم  هک  میهاوخیم  ینعی : « 4  » َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هک :
ْدََقل َو  هک  تسا  هدومرف  زاب  نیمز ؛ ناثراو  ار  ناشیا  مینادرگب  و  ناماما ، ار  ناشیا  مینادرگب  و  نیمز ، رد  ار  ناشیا  دـناهدینادرگ  فیعـض  هک 

480 ص : نویعلا ، ءـالج  روبز  رد  میتشون  اـم  هک  قیقحت  هب  ینعی : « 5  » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک 
تیب لها  هک  ار  شربمغیپ  ادخ  داد  تراشب  دومرف : ترضح  سپ  نم . هتـسیاش  ناگدنب  درب  دنهاوخ  ثاریم  هب  ار  نیمز  هکنآ  تاروت  زا  دعب 

هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  تشک . دنهاوخ  ار  دوخ  نانمـشد  و  درک ، دنهاوخ  تعجر  ایند  هب  و  دش ، دنهاوخ  نیمز  هاشداپ  وا 
ترضح سپ  تهارک ، اب  وا  هب  دش  هلماح  سپ  وا ، ندش  دیهش  مالّسلا و  هیلع  نیسح  تدالو  هب  داد  ربخ  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مّلـس  هلآ و 

تشاد تهارک  دش و  مومغم  وا  ینعی : تهارک ، اب  وا  هب  دوش  هلماح  يرسپ و  هب  ار  وا  دنهد  تراشب  هک  ار  یسک  ياهدید  زگره  هک : دومرف 
ندش هلماح  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  تدالو  نایم  نیا . ببس  هب  تشاد  تهارک  زین  لمح  عضو  تقو  رد  و  وا ، لتق  ندینش  ببـس  هب  وا  زا 

شندروخ ریش  تّدم  دنام ، هام  شـش  ردام  مکـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ، هلـصاف  رهط  کی  ردق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
یسوط و خیش  «. 1  » دوب هام  یـس  ریـش  زا  وا  نتفرگزاب  وا و  لمح  تّدـم  هک : تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  نیا  يارب  دوب ، هاـم  راـهچ  تسیب و 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید 
نآ هک : تفگ  ءامـسا ، يا  ارم  دـنزرف  رواـیب  هک : تفگ  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـش ، دـّلوتم 

نماد رد  تفرگ و  ار  وا  ترـضح  مدرب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  هدـیچیپ  يدیفـس  هماج  رد  ار  ترـضح 
دناـسریم مالـس  ار  وت  یلاـعت  قح  تفگ : دـش  لزاـن  لـیئربج  سپ  تفگ ، هماـقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  تشاذـگ ،

، تسا ریبش  هک  نک  نوراه  کچوک  رـسپ  ماـن  هب  ار  وا  سپ  یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراـه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  یلع  نوچ  دـیامرفیم :
وت هک : دومرف  تسیرگ  هدیسوب و  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  نک . مان  نیـسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ 

متفه زور  نوچ  وگم . همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامـسا  يا  دومرف : سپ  ار ، وا  هدنـشک  نک  تنعل  ادنوادخ  تسا ، شیپ  رد  یمیظع  تبیـصم  ار 
هایـس و دنفـسوگ  مدرب ، ترـضح  نآ  دزن  هب  نوچ  ارم ، دـنزرف  رواـیب  هک : دومرف  دـمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـش ،

شرس رب  قولخ  درک ، قّدصت  هرقن  شرس  يوم  نزو  هب  دندیشارت ، ار  شرـس  و  داد ، هلباق  هب  ار  شنار  کی  درک ، هقیقع  وا  يارب  زا  يدیفس 
رایسب سپ  وت ، نتشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایسب  هچ  هّللا  دبع  ابا  يا  تفگ : تشاذگ  نماد  رد  ار  وا   481 ص : نویعلا ، ءالج  سپ  «، 2  » دیلام

هیرگ يداش  ضوع  هب  یئوگیم ؟ زورما  یتفگ و  لّوا  زور  رد  هک  تسا  ربخ  هچ  نیا  داب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : ءامـسا  تسیرگ .
هب ارم  تعافـش  ادـخ  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  هّیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاـک  هورگ  هک  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  نیا  يارب  میرگیم  دومرف : ینکیم ؟

ادنوادخ تفگ : سپ  دش ، دهاوخ  رفاک  میظع  دنوادخ  هب  درک ، دـهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دـهاوخ  دـناسرن ، ناشیا 
تـسود ار و  ناشیا  راد  تسود  وت  ادنوادخ  دوخ ، هّیرذ  ّقح  رد  میهاربا  وت  زا  درک  لاؤس  هچنآ  دـنزرف  ود  نیا  ّقح  رد  وت  زا  منکیم  لاؤس 

دنـس هب  هیوباب  نبا  ار . نیمز  نامـسآ و  دنک  رپ  هک  یتنعل  دراد  نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره  نک  تنعل  و  ار ، ناشیا  درادیم  تسود  هک  ره  راد 
ار وا  هک  تسه  یکلم  ار  یلاـعت  قح  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ربـتعم 
وا رطاخ  رد  يزور  سپ  دوب ، نیمز  نامـسآ و  نیب  ام  دـننام  رگید  یلاب  ات  یلاب  ره  نایم  زا  تشاد ، لاب  رازه  هدزناش  دـنیوگیم و  لـیئادرد 
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يوسب درک  یحو  دینادرگ و  فعاضم  ار  وا  ياهلاب  یلاعت  قح  ببـس  نیا  هب  دوبن ، راگدرورپ  تمظع  لالج و  بسانم  هک  تشذـگ  يزیچ 
هداتفا بعت  هب  وا  هک  تسناد  یلاعت  قح  نوچ  دیـسرن ، شرع  میاوق  زا  همئاق  کـی  هب  شرـس  هدرک  زاورپ  لاـس  دـصناپ  وا  نک ، زاورپ  هک  وا 
يدنلب و  مرادن ، یناکم  دشابیمن و  يزیچ  رتدـنلب  نم  زا  مرتمیظع ، یمیظع  همه  زا  میظع و  دـنوادخ  نم  هک  دوخ  ناکم  هب  درگرب  دومرف :
ترضح هعمج  بش  رد  نوچ  درک . نوریب  هکئالم  ياهفص  زا  ار  وا  و  تفرگ ، وا  زا  ار  وا  ياهلاب  یلاعت  قح  سپ  تسین ، یناکم  يدنلب  نم 
تمارک يارب  شلها  زا  ناشن  ورف  ار  مّنهج  شتآ  هک : مّنهج  نزاخ  کلام  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ار و تشهب  ارایب  هک : تشهب  نزاخ  ناوضر  يوسب  درک  یحو  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يارب  تسا  هدش  دـّلوتم  هک  يدولوم 
روح يوسب  دومن  یحو  و  تسا ، هدش  دـّلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  هک  يدولوم  تمارک  يارب  ار  نآ  نادرگ  وبـشوخ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ایند  راد  رد  هک  يدولوم  تمارک  يارب  دیورب  رگیدکی  ترایز  هب  ار و  دوخ  دینک  تنیز  هک : نیعلا 
راد رد  هک  يدولوم  تمارک  يارب  ریبکت  دیجمت و  دیمحت و  حیبست و  هب  دیشکرب  اهفص  هک : هکئالم  يوسب  دومن  یحو  و  تسا ، هدش  ّدلوتم 

يوسب دش  لزان  هک : لیئربج  يوسب  درک  یحو  و  تسا ، هدش  ّدلوتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم   482 ص : نویعلا ، ءالج  يارب  ایند 
نیز و قلبا  نابـسا  رب  همه  و  دنـشاب ، کلم  رازه  رازه  یلیبق  ره  هک  هکئالم  زا  لیبق  رازه  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نم  ربمغیپ 

تـسد رد  رون  زا  اههبرح  هک  ار  نایناحور  هکئالم  دـیربب  دوخ  اب  و  دـینک ، هیبعت  توقای  ّرد و  زا  اههّبق  اـهنآ  رب  و  دـیوش ، راوس  هدرک  ماـجل 
يا وا . دولوم  يارب  دیئوگب  داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دزن  دـیورب  تنیز  هّیهت و  نیا  اب  دنـشاب ، هتـشاد 

، وت تّما  نیرتدب  تشک  دنهاوخ  ار  وا  دّمحم  ای  وگب : و  وگب ، وا  تیزعت  و  ماهدرک ، مان  نیسح  ار  وا  نم  هک  ار  ترضح  نآ  هد  ربخ  لیئربج 
هک یـسک  رب  ياو  و  دنارب ، ار  ناشیا  نابـسا  هک  یـسک  رب  ياو  و  دشکب ، ار  وا  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  دنـشاب ، راوس  نایاپ  راهچ  نیرتدب  رب 

رـشحم يارحـص  هب  یمرجم  چـیه  هک  اریز  تسا ، رازیب  نم  زا  وا  مرازیب و  نیـسح  هدنـشک  زا  نم  و  وا ، لاتق  يوسب  دنـشکب  ار  ناشیا  ناشیا 
دناهداد رارق  رگید  يادخ  ادخ  اب  هک  ناکرشم  اب  تمایق  زور  رد  ار  نیسح  لتاق  تسا ، رتشیب  وا  زا  شمرج  نیسح  لتاق  هکنآ  رگم  دیآیمن 

هب نامسآ  زا  لیئربج  هک  یتقو  سپ  تشهب . يوسب  ادخ  ناعیطم  زا  نیسح  لتاق  هب  تسا  رتقاتـشم  مّنهج  شتآ  درک ، دنهاوخ  مّنهج  لخاد 
اپرب تماـیق  رگم  منکیم ، هدـهاشم  نامـسآ  رد  بشما  نم  هک  تسا  هعقاو  هچ  نیا  تفگ : لـیئادرد  تشذـگ ، لـیئادرد  هب  دـمآیم ، نیمز 
يارب ار  ام  یلاعت  قح  تسا ، هدش  ّدلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يارب  يدـنزرف  ایند  راد  رد  نکیل  هن و  تفگ : لیئربج  هدـش ؟

تمدخ هب  نوچ  هک  تسا  هدیرفآ  ارم  ار و  وت  هک  يدـنوادخ  هب  لیئربج  يا  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  تفگ : کلم  تسا ، هداتـسرف  وا  تینهت 
لاؤس دوخ  راگدرورپ  زا  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  راوگرزب  دولوم  نیا  ّقح  هب  هک : وا  هب  وگب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  یـسرب  ترـضح  نآ 

هب دش ، لزان  لیئربج  سپ  دـهد . اج  هکئالم  ياهفـص  رد  دوخ  ماقم  رد  ارم  دـنادرگرب و  نم  هب  ارم  ياهلاب  ددرگ ، دونـشخ  نم  زا  هک  ینک 
؟ تشک دنهاوخ  ار  وا  نم  تّما  ایآ  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ ، تیزعت  تینهت و  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  رما 
زا زین  نم  هک : تفگ  لیئربج  سپ  ناـشیا ، زا  تسا  رازیب  ادـخ  ناـشیا و  زا  مرازیب  نم  دنتـسین ، نم  تّما  اـهنآ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ :

ص: نویعلا ، ءالج  ار  وا  تفر و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  سپ  دّمحم ، يا  مرازیب  ناشیا 
، تسا شتآ  رد  نیـسح  لتاق  تفگ : لیئربج  مدیئازیمن ، ار  وا  نم  شاک  دومرف : تسیرگ و  همطاف  ترـضح  تفگ ، تیزعت  تینهت و   483
ات دش  دهاوخن  هتشک  نکیل  و  همطاف ، يا  تسا  شتآ  رد  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

: دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  دنـسر . مه  هب  وا  زا  وا  زا  دعب  هدـننکتیاده  هّمئا  هک  دـسر  مه  هب  یماما  وا  زا 
زا دعب  و  تسا ، رصان  هک  تسا  نیسح  وا  زا  دعب  و  تسا ، يدهم  هک  تسا  نسح  وا  زا  دعب  و  تسا ، يداه  هک  تسا  یلع  نم  زا  دعب  ناماما 
وا زا  دعب  و  تسا ، عافن  دّمحم  نب  رفعج  وا  زا  دعب  و  تسا ، عفاش  یلع  نب  دّـمحم  وا  زا  دـعب  و  تسا ، روصنم  هک  تسا  نیـسحلا  نب  ّیلع  وا 

دّمحم نب  ّیلع  وا  زا  دعب  و  تسا ، لاعف  یلع  نب  دّمحم  وا  زا  دـعب  و  تساضّرلا ، یـسوم  نب  ّیلع  وا  زا  دـعب  و  تسا ، نیما  رفعج  نب  یـسوم 
، درک دهاوخ  زامن  میرم  نب  یـسیع  وا  رـس  تشپ  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  زا  دعب  و  تسا ، ماّلع  یلع  نب  نسح  وا  زا  دعب  و  تسا ، نمتؤم 
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وا هک  ار  یئالب  درک  نایب  دـیناسر ، ترـضح  نآ  هب  ار  لیئادرد  ماغیپ  لیئربج  سپ  دـش . نکاس  هیرگ  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 
نآ تفرگ و  تسد  يور  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تسا ، هدیدرگ  التبم 
ّقح هب  هکلب  دومرف : سپ  وت ، رب  دولوم  نیا  ّقح  هب  ادنوادخ  تفگ : درک  دنلب  نامسآ  يوسب  دندوب ، هدیچیپ  ياهنیمشپ  هماج  رد  ار  ترضح 
زا وش  یضار  تسه  يردق  وت  دزن  ار  نیـسح  رگا  هک  بوقعی  قاحـسا و  لیعامـسا و  رب  میهاربا و  دّمحم و  وا  ّدج  ود  رب  دولوم و  نیا  رب  وت 

دوخ ماقم  رد  ار  وا  دینادرگرب ، وا  هب  ار  وا  ياهلاب  دیزرمآ و  ار  کلم  نآ  درک و  باجتسم  ار  ترضح  نآ  ياعد  یلاعت  قح  سپ  لیئادرد ،
زا يدنوار  بطق  «. 1  » تسا نیـسح  هدرک  دازآ  دنیوگیم  هک  دنـسانشیم  نیا  هب  اهنامـسآ  رد  ار  کلم  نآ  داد و  اج  هکئالم  ياهفـص  رد 

همطاف هراوخریش  نادنزرف  دزن  هب  دمآیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
بوشآ رهش  نبا  «. 2  » هدم ریـش  ار  ناشیا  هک : تفگیم  همطاف  هب  تخادنایم و  ناشیا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  مالّـسلا ، اهیلع 
يرامیب ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف   484 ص : نویعلا ، ءالج  ترضح  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

دوخ ماهبا  تشگنا  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  دنتفاین ، دندرک  بلط  ياهیاد  دش ، کشخ  شریـش  دش ، ضراع 
رد ار  دوخ  كرابم  ناـبز  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دمآیم نوریب  ترـضح  نآ  ماهبا  زا  وا  يزور  و  دـیکمیم ، وا  تشاذـگ و  وا  ناهد  رد  ار 
هّرب زا  اضیا  «. 2  » دـیئور تلاسر  ترـضح  تشوگ  زا  وا  تشوگ  درک ، نینچ  زور  هنابـش  لهچ  سپ  دـیکمیم ، وا  تشاذـگیم و  وا  ناهد 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش ، هلماح  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیعازخ 
نوچ دش ، دـهاوخ  دـّلوتم  وت  زا  يرـسپ  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  هک : تفگ  همطاف  ترـضح  هب  سپ  درک ، يرفـس  هدارا  مّلـس  هلآ و 

نآ مودق  رظتنم  دادن ، ریش  ار  وا  زور  هس  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  میایب ، ات  هدم  ریـش  ار  وا  دوش  ّدلوتم 
هچ دیسرپ : دروآ  فیرشت  ترضح  نوچ  داد ، ریش  ار  وا  درک  مّحرت  وا  رب  هدرواین  فیرشت  ترضح  تشذگ و  زور  هس  نوچ  دوب ، ترضح 

هتساوخ ادخ  هچنآ  هک : دومرف  ترضح  مداد ، ریـش  ار  وا  هک  دروآ  تکرح  هب  ارم  يردام  تقفـش  هک : تفگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  يدرک ؟
همطاف يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـش ، هلماح  مالّـسلا  اـهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هب  نوچ  دوشیم . تسا 

هام کی  هچ  رگا  میآ ، وت  دزن  هب  نم  ات  هدم  ریـش  ار  وا  دوش  ّدلوتم  نوچ  دـش ، دـهاوخ  دـّلوتم  وت  زا  يرـسپ  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لیئربج 
رفس رد  ترضح  نآ  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  تفر ، يرفس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  درذگب ،

، دندروآ بانج  نآ  تمدخ  هب  ار  وا  سپ  دومن ، تعجارم  رفـس  نآ  زا  ترـضح  نآ  ات  دادـن  ریـش  ار  وا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوب ،
تساوخیم ادخ  دوشیم ، دهاوخ  ادخ  هچنآ  دومرف : ترـضح  سپ  دش ، ریـس  ات  دیکمیم  وا  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 3  » دشاب وت  نادنزرف  رد  تماما  هک 
ترضح دندروآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  ار  وا  دروخن ، ریـش  مه  رگید  نز  چیه  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  زا 

یفاک ار  وا  زور  هس  485 و  ص : نویعلا ، ءالج  زور  ود  هک  دیکمیم  ردق  نآ  ترضح  نآ  ماهبا  زا  تشاذگیم ، وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ماهبا 
زا ریغ  هب  دنامب  هک  دشن  ّدلوتم  هام  شـش  يدنزرف  چـیه  و  دـیئور ، ادـخ  لوسر  نوخ  تشوگ و  زا  ترـضح  نآ  نوخ  تشوگ و  سپ  دوب ،

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  رگید  دنـس  هب  « 1  » یلع نب  نیسح  میرم و  نب  یـسیع 
ریـش نز  چیه  زا  وا  و  دومنیم ، افتکا  نامه  هب  دیکمیم و  وا  درکیم ، وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  دـندروآیم ، ترـضح  نآ  دزن  هب 

486 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دروخن

تسا ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  نایب  رد  ّمود  لصف 

تسد هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  مدید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
منکیم دای  دنگوس  ار ، وا  دیسانشب  سپ  یلع ، نب  نیسح  تسا  نیا  مدرم  هورگ  يا  دومرفیم : دوب  هتفرگ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج 
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«. 1  » دنتشهب رد  وا  ناتسود  ناتسود  و  دنتشهب ، رد  وا  ناتسود  و  تسا ، تشهب  رد  وا  هک  تسوا  تردق  تسد  هب  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب 
ماما ترضح  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مدید  هک : تسا  هدرک  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  نافلاخم  دنس  هب  یسوط  خیش 
ربتعم دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 2  » راد تسود  ار  وا  وت  سپ  مرادیم ، تسود  ار  نیا  ادـنوادخ  دومرفیم : تشاد  شود  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح 
نماد رد  دندروآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  بانج  دزن  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 

تـسش ار  عضوم  نآ  دیبلط  یبآ  سپ  ار ، مدنزرف  لوب  دینکم  عطق  دومرف : دـنرادرب ، ار  وا  لوب  يانثا  رد  هک  دنتـساوخ  درک ، لوب  بانج  نآ 
ماـما باـنج  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور  مدـید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رذ  وبا  زا  هیولوق  نبا  «. 3»

رب شتآ  هنابز  صالخا ، يور  زا  ار  ناشیا  ّتیرذ  ار و  نیسح  نسح و  دراد  تسود  هک  ره  دومرفیم : دیـسوبیم و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
درب رد  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتـشاد  یهانگ  هکنآ  رگم  دـشاب ، نابایب  کی   487 ص : نویعلا ، ءالج  ددع  هب  شناهانگ  دنچ  ره  دـسرن ، وا  يور 

ود نیسح  نسح و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا  «. 1»
: دوـمرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّرم  نب  یلعی  زا  ناـفلاخم  دنـس  هـب  «. 2  » دننم ناتـسوب  لگ 
«. 3  » ناربمغیپ طابسا  زا  تسا  یطبس  نیسح  دراد ، تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  ادخ  منیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح 

هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  اضیا  دناهدرک . تیاور  هربتعم  بتک  رد  رایسب  قیرط  هب  نافلاخم  ار  ثیدح  نیا 
زا هناباتیب  دید ، ار  بانج  نآ  نوچ  دـنکیم ، يزاب  لافطا  اب  هک  دـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تفریم ، یهار  هب  مّلـس  هلآ و  و 

دوشگ ار  شناهد  تفرگ و  ار  وا  هکنآ  ات  دیدنخیم  تخیرگیم و  نیـسح  ماما  ترـضح  دریگ ، رب  رد  ار  وا  هک  داتفا  شیپ  دوخ  باحـصا 
طابسا زا  وا  دراد ، تسود  ار  وا  ادخ  درادب  تسود  ار  نیـسح  هک  ره  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  دومرف : دیـسوب  ار  شناهد  نایم 

هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دوسا  نب  دادقم  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق  «. 4  » تسا ناربمغیپ 
ود نآ  هک  میدیسر  یعضوم  هب  ات  متفر  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  دمآ ، نوریب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  بلط  يارب  مّلـس  هلآ و  و 
نآ رتشیپ  نم  و  دوب ، هدنکفا  هیاس  ناشیا  رـس  رب  یتخرد  دوب ، هدرک  هقلح  ناشیا  رود  رب  یگرزب  رایـسب  یعفا  دندوب و  هدـیباوخ  مولظم  ماما 

ار تخرد  نآ  مدرک و  هدـهاشم  ار  عضوم  نآ  متفر و  زین  نآ  زا  دـعب  مدوب ، هدـیدن  اـجنآ  رد  ار  تخرد  نآ  مدوب و  هدـید  رّرکم  ار  عضوم 
رتشیب نارتش  ضرع  زا  شـضرع  دش و  رتدنلب  شتماق  امرخ  ناتخرد  زا  دش و  تسار  دینـش  ار  راربا  دّیـس  ياپ  يادص  رام  نآ  نوچ  مدیدن ،

هب هکنآ  ات  دیهاک  داتفا  ترضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  مدیسرت ، رایسب  لاح  نآ  هدهاشم  زا  نم  سپ  دیشکیم . هنابز  یـشتآ  شناهد  زا  دوب و 
ادخ و متفگ : دیوگیم ؟ هچ  ینادیم  هدنک  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  مدیمهفن ، نم  هک  تفگ  ینخـس  ترـضح  اب  دیدرگ ، ياهتـشر  ردق 
ود نابـساپ  هکنآ  ات  دـناریمن  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  هک : دـیوگیم  دومرف : دـننادیم ،  488 ص : نویعلا ، ءـالج  رتـهب  لوسر 

نیسح رس  لّوا  تسشن ، دوخ  هشوگرگج  ود  نآ  دزن  ترـضح  تفر ، دش و  هناور  گیر  نایم  رد  رام  نآ  سپ  دینادرگ . ادخ  لوسر  دنزرف 
رد ار  دوخ  كراـبم  ناـبز  سپ  تشاذـگ ، دوخ  پچ  نماد  رب  تشادرب و  ار  نسح  رـس  سپ  تشاذـگ ، دوخ  تسار  نماد  رب  تشادرب و  ار 

هکنآ ات  درک  نسح  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  سپ  تفر ، باوخ  هب  زاب  ردپ ، يا  تفگ : دـش  رادـیب  وا  هکنآ  ات  درکیم  نیـسح  ناهد 
نانمؤم ياهلد  رد  ار  نیـسح  هک : دومرف  نسح ، زا  تسا  رتگرزب  نیـسح  ایوگ  متفگ : تفر ، باوخ  هب  زاب  و  ردپ ، يا  تفگ : دـش  رادـیب  وا 

، دـندش رادـیب  تحارتسا  باوخ  زا  تماما  کلف  رین  ود  نآ  نوچ  نک . لاؤس  ناشیا  ردام  زا  ار  نآ  ببـس  تسه ، یناـهنپ  ّتبحم  تفرعم و 
ترضح نآ  هدومرف  ياضتقم  هب  نم  دروآ ، هناخ  هب  هدرک و  راوس  دوخ  ياهشود  رب  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 

، هدنک ردارب  يا  تفگ : دمآ  نوریب  ترضح  نآ  همداخ  همامح  هاگان  مداتسیا ، هناخ  رد  هب  متفر و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  هب 
هلیبق نآ  نیرتوکین  زا  هک  هدنک  زا  يدرم  هک : دومرف  نم  هدّیـس  نوتاخ و  تفگ : همامح  ماهناخ ؟ رد  رب  نم  هک  درک  مالعا  ار  وت  هک  متفگ :
بناج هب  ار  دوخ  تشپ  دومن ، میظع  نم  رب  نخس  نیا  تفگ : دادقم  نم ، هدید  رون  تلزنم  تفارش و  زا  دنک  لاؤس  نم  زا  تسا  هدمآ  تسا 

سپ مدرکیم ، نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  متفریم  هملـس  ّما  هناخ  هب  هک  یهاگ  هچنانچ  مدینادرگ  رد 
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درک رما  ارم  مردپ  دش ، ّدلوتم  نسح  ماما  نوچ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  امرف . نایب  نم  يارب  ار  نیسح  تلزنم  همطاف  يا  متفگ :
دومرف دکمیم ، ارم  ناتسپ  نسح  هک  دید  دمآ  نم  ندید  هب  مردپ  سپ  میاشگب ، ریـش  زا  ار  وا  ات  مشوپب  مبایب  تّذل  نآ  رد  هک  ياهماج  هک 
یئایـض يرون و  وت  يور  رد  هک  وشم  عناـم  دـیآ ، وت  دزن  هب  دـهاوخ  یلع  نوچ  دوـمرف : سپ  دـشاب ، نینچ  متفگ : اـشگب ، ریـش  زا  ار  وا  هک :

مدش و هلماح  نوچ  قلخ . نیا  رب  دشاب  ادـخ  تّجح  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  يدـنزرف  وت  زا  يدوز  نیا  رد  هک  منادیم  منکیم ، هدـهاشم 
دیبلط یبآ  هزوک  مدرک ، تیاکـش  دوخ  ردپ  هب  ار  تلاح  نآ  نوچ  مدرک ، هدهاشم  دوخ  رد  میظع  ترارح  تشذگ ، نم  لمح  زا  هام  کی 

نآ یلاعت  قح  مدیماشآ ، نوچ  ماشایب . دومرف : دـنکفا و  نآ  رد  ار  شکرابم  ناهد   489 ص : نویعلا ، ءالج  بآ  و  دـناوخ ، نآ  رب  یئاعد  و 
تسوپ و نایم  رد  دـنک  تکرح  هک  يروم  دـننام  متفاـییم  یتکرح  دوخ  تشپ  رد  تشذـگ ، زور  لـهچ  نوچ  درک . عفد  نم  زا  ار  تلاـح 

مّیس هام  هکنآ  ات  مدنامزاب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  متفای و  دوخ  مکش  رد  تکرح  بارطـضا و  سپ  دش ، مامت  مّود  هام  ات  مدوب  نینچ  هماج ،
، مدش لخاد  مراهچ  هام  رد  نوچ  متفاییم . دوخ  هناخ  رد  تکرب  ریخ و  تمعن و  یتدایز  دنمتداعس  دنزرف  نآ  تکرب  هب  زور  ره  دش ، مامت 

دوخ تدابع  ّلحم  زا  و  مدوب ، دوخ  بارحم  مزـالم  هتـسویپ  دـینادرگ ، لّدـبم  سنا  هب  ارم  تشحو  یمارگ  دـنزرف  نآ  تکرب  هب  یلاـعت  قح 
دوخ رب  ار  ادـخ  تمحر  تمعن و  متفاـییم ، رتکبـس  ار  دوـخ  تشذـگیم  هک  زور  ره  و  يرورـض ، تجاـح  يارب  رگم  مدرکیمن  تکرح 

تولخ هب  نوچ  متـشادن ، غارچ  هب  جایتحا  رات  ياهبـش  رد  مدش ، لخاد  مشـش  هام  رد  نوچ  دـش . مامت  هام  جـنپ  هکنآ  ات  مدـیدیم ، رتنوزف 
هدایز نم  تّوق  مدیـسر ، هام  هن  هب  نوچ  مدینـشیم . دوخ  مکـش  زا  یلاعت  قح  سیدـقت  حـیبست و  يادـص  دوخ  زاـمن  ياـج  رد  متـسشنیم 

هب یکلم  هک  مدید  باوخ  رد  دـش ، مامت  هام  هد  نوچ  دوب . نم  روای  نیعم و  وا  هک  اریز  مدرک  لقن  هملـس  ّما  هب  ار  دوخ  لاح  سپ  دـیدرگ ،
باوخ زاب  مدروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  متخاس و  وضو  متـساخرب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  دیلام ، نم  تشپ  رب  ار  دوخ  لاب  دمآ و  نم  دزن 

سپ دیمد ، نم  تشپ  ور و  رب  تسـشن و  نم  نیلاب  دزن  و  هدیـشوپ ، دیفـس  ياههماج  دـمآ  نم  دزن  هب  يدرم  هک  مدـید  باوخ  رد  ارم ، دوبر 
نم دزن  هب  باوخ  رد  یـسک  دیدرگ ، بلاغ  نم  رب  باوخ  زاب  مدروآ ، اجب  زامن  تعکر  راهچ  متخاس و  وضو  مدش  رادـیب  باوخ  زا  ناسرت 

هرجح رد  وا  متفر و  دوخ  ردپ  دزن  هب  مدیشوپ و  ار  همامح  ياههماج  دش ، حبـص  نوچ  دناوخ . نم  رب  اهذیوعت  اهاعد و  دیناشن و  ارم  دمآ و 
نم زا  متـشاد  هک  یمیب  سرت و  مدرک ، هدـهاشم  شرونرپ  نیبج  رد  رورـس  يداش و  رثا  داتفا ، نم  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  دوب . هملـس  ّما 

لیئارزع نم  لیلخ  لّوا  درم  نآ  اّما  ار ، وت  داب  تراشب  دومرف : مدرک  لقن  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هچنآ  دـیدرگ ، لیاز 
: متفگ دیمد ؟ وت  رد  ایآ  نم ، تیب  لها  ياهمحر  رب  تسا  لّکوم  هک  دوب  لیئاکیم  نم  لیلخ  مّود  و  نانز ، ياهمحر  هب  تسا  لّکوم  هک  دوب 
490 ص : نوـیعلا ، ءـالج  ار  وا  یلاـعت  قـح  هک  دوـب  لـیئربج  نم  بیبـح  مّیـس  دوـمرف : تـفرگرب و  رد  ارم  تـسیرگ و  ترـضح  سپ  یلب ،

تیاور نیا  دیوگ : مجرتم  «. 1  » دش ّدلوتم  نیسح  دش ، مامت  لاس  کی  نوچ  متـشگرب . هناخ  هب  سپ  تسا ، هدینادرگ  وت  نادنزرف  راکتمدخ 
نب یسوم  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  يدنوار  بطق  اضیا  دنرتروهشم . رتحیحـص و  اهنآ  و  لمح ، تّدم  رد  هقباس  ثیداحا  اب  تسا  فلاخم 

هب هکنآ  ات  دـندمآ  نوریب  تجاح  ياضق  يارب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
تمارک يارب  یلاعت  قح  سپ  دـنوش ، تجاح  ياـضق  لوغـشم  هک  دـندینادرگ  يرگید  بناـج  هب  ار  تشپ  کـی  ره  دندیـسر و  یناتـسلخن 

رد یهلا  تردق  هب  سپ  تساخرب ، نایم  زا  راوید  دـندش  غراف  نوچ  دـندیدیمن ، ار  رگیدـکی  هک  درک  ادـیپ  ناشیا  نایم  رد  يراوید  ناشیا 
هار يانثا  رد  سپ  دنتـشگرب . دنتخاس و  وضو  دـندرک ، كاپ  ار  دوخ  و  دنتـشادرب ، بآ  نآ  زا  قیربا  ود  دـش ، ادـیپ  یبآ  همـشچ  عضوم  نآ 

تجاح ياضق  زا  اـم  دـنتفگ : دـیاهدمآ ؟ نوریب  اـهنت  هک  دیـسرتیمن  دوخ  نانمـشد  زا  اـیآ  دـیئآیم ؟ اـجک  زا  تفگ : دـید  ار  ناـشیا  رمع 
اب یهاوخیم  ناطیـش  يا  هک : دینـش  یئادص  هاگان  دـنک ، كاله  ار  ناشیا  هک  تساوخ  تفای  اهنت  ار  ناشیا  نوچ  نوعلم  نآ  میدرگیمرب ،

بـصغ ار  تیب  لها  تفالخ  يدرک و  ادـخ  نید  رد  اهتعدـب  يدرک ، هچنآ  يدرک  ناشیا  ردام  اـب  زورید  ینک ، ینمـشد  دّـمحم  دـنزرف  ود 
ترضح يور  رب  هچناپط  هک  تشادرب  ار  دوخ  تسار  تسد  سپ  تفگ  وا  هب  تشرد  نانخس  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  يدرک ،

لاؤس تفگ : سپ  دـش ، کشخ  وا  پچ  تسد  زاب  دـنز  هچناپط  پچ  تسد  هب  تساوخ  درک ، کشخ  ار  شتـسار  تسد  یلاـعت  قح  دـنز ،
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وا ادنوادخ  تفگ : نیـسح  ماما  سپ  دنادرگزاب . ارم  تسد  دنک و  اهر  ارم  یلاعت  قح  دینک  اعد  امـش  ّدج  تردپ و  ّقح  هب  امـش  زا  منکیم 
هناور ناـشیا  اـب  و  درک ، اـهر  ار  وا  تسد  یلاـعت  قح  سپ  وا ، رب  نادرگ  یتّجح  و  وا ، يارب  نادرگ  یتربع  ار  نیا  نک و  اـهر  هّیلب  نیا  زا  ار 
هفیقس تعیب  زا  دعب  يزور  دنچ  هعقاو  نیا  درک ، همصاخم  هب  عورش  ترضح  نآ  اب  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دزن  هب  دش و 
يارب رگم  دندوب  هتفرن  دومرف : ترضح  دنربب ؟ ماغیپ  وت  يارب  هک  يدوب  هداتـسرف   491 ص : نویعلا ، ءالج  اجک  هب  ار  اهنیا  تفگ : سپ  دوب ،

نآ هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دش  قش  ادر  هکنآ  ات  دیشک  ار  ترضح  يادر  دوب  رضاح  هک  ناقفانم  زا  یکی  سپ  تجاح ، ياضق 
قارع رد  نوعلم  نآ  دـش ، نینچ  رخآ  و  ار ، دوخ  نادـنزرف  لها و  ینک  یقاسمرق  هکنآ  ات  دربن  نوریب  اـیند  زا  ار  وت  ادـخ  تفگ : قفاـنم  درم 
مدینش تفگ : نسح  ماما  هب  نیسح  ماما  دندمآرد ، هناخ  هب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نوچ  دربیم . مدرم  يارب  ار  دوخ  رتخد 
نوریب یهام  مکش  زا  ار  وا  ادخ  تسا ، سنوی  لثم  وت  ردارب  وت و  لثم  دومرفیم : هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  زا 

دروخیم و ریـش  ودک  تخرد  زا  هک  درک ، يراج  وا  يارب  یبآ  همـشچ  دینایور و  ناشیا  يارب  یئودک  تخرد  تشاذگ ، نیمز  رب  دروآ و 
رهاظ دیتسین  نآ  هب  جاتحم  نوچ  ودک  تخرد  دش ، دهاوخ  رهاظ  امـش  يارب  ياهمـشچ  دومرف : مّدج  سپ  دـیماشآیم ، بآ  همـشچ  نآ  زا 

ناشیا سپ  دندروآ ، نامیا  سپ  هدایز ، سک و  رازه  دص  يوسب  میداتـسرف  ار  وا  ام  هک : دیامرفیم  سنوی  باب  رد  یلاعت  قح  دش ، دهاوخن 
ام يارب  زا  سپ  میجاتحم  بآ  همـشچ  هب  هک  تسناد  ادخ  میتشادـن ، ودـک  تخرد  هب  جایتحا  ام  و  نّیعم ، تقو  ات  میدـینادرگ  رادروخرب  ار 

رفاک ناشیا  و  دنـشاب ، سنوی  موق  زا  هدایز  هک  یهورگ  رب  دـینادرگ  دـهاوخ  ماـما  داتـسرف و  دـهاوخ  ار  اـم  ادـخ  نیا  زا  دـعب  دروآ ، نوریب 
نـسح ماما  ترـضح  سپ  دتـسرفب ، ناشیا  رب  ار  دوخ  باذع  هک  یتقو  ات  دنوش  رادروخرب  ایند  زا  هک  ار  ناشیا  داد  تلهم  و  دـش ، دـنهاوخ 
يزور هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  يرـصب و  نسح  زا  بوـشآ  رهـش  نبا  «. 1  » مدینـش نینچ  دوخ  ّدـج  زا  مه  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

ماما هاگان  هک  دوب  هتسشن  ترضح  نآ  دزن  و  یبلک ، هیحد  تروص  هب  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  لیئربج 
، دندیبلطیم هیده  وا  زا  دندمآ و  وا  کیدزن  هب  دندرکیم  هیحد  نامگ  ار  لیئربج  نوچ  دندش ، لخاد  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 

نوچ داد ، اهنآ  هب  دروآ و  دورف  ناشیا  يارب  يرانا  یهب و  یبیـس و  درک ، دـنلب  نامـسآ  يوسب  یتسد  تفای  ار  ناـشیا  بلطم  لـیئربج  نوچ 
داد و اهنآ   492 ص : نویعلا ، ءالج  هب  دیئوب و  تفرگ و  ناشیا  زا  ترـضح  دـندرب ، ربمغیپ  کیدزن  دـندیدرگ و  داش  دـندید  ار  اههویم  نآ 
ردام و دزن  هب  و  دندروآ ، لمع  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ  تسا . رتهب  دیربب  دوخ  ردپ  دزن  هب  لّوا  رگا  دوخ ، ردام  دزن  هب  دـیربب  دومرف :
هچ ره  دـندرک ، لوانت  اههویم  نآ  زا  همه  تفر و  ناشیا  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  اـت  دـندنام  دوخ  ردـپ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ات  دوب  دوخ  لاح  هب  اههویم  نآ  و  دشیمن ، مک  نآ  زا  يزیچ  تشگیمرب و  لّوا  لاح  هب  دندروخیم 

سپ دش ، دیهش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هکنآ  ات  دیـسرن  مه  هب  اهنآ  رد  يرییغت  دوب و  تیب  لها  دزن  اهنآ  زاب  و  تفر ، ایند  زا  مّلـس  و 
هیلع نسح  ماما  ترضح  ار  بیس  نآ  دنام ، بیس  دش و  فرطرب  هب  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  دش . فرطرب  رانا 
نیز ماما  ترضح  دوب . مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دزن  نآ  زا  دعب  دیسرن ، نآ  هب  یبیسآ  دش و  دیهـش  رهز  هب  هکنآ  ات  تشاد  مالّـسلا 

هاگره و  تشاد ، تسد  رد  ار  بیـس  نآ  دش ، افج  روج و  لها  روصحم  البرک  يارحـص  رد  مردپ  هک  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
زا تسد  دش و  بلاغ  ترضح  نآ  رب  یگنـشت  نوچ  تفاییم ، فیفخت  ترـضح  نآ  یگنـشت  ات  دیئوبیم  ار  نآ  درکیم  هبلغ  وا  رب  شطع 

داّجـس ترـضح  سپ  دنتفاین ، دـندرک  بلط  ار  بیـس  نآ  دـنچ  ره  دـش ، دیهـش  نوچ  درب . ورف  بیـس  نآ  رب  نادـند  تشادرب ، دوخ  تایح 
هب رحس  تقو  رد  ام  صلخم  هعیش  زا  هک  ره  و  موریم ، وا  ترایز  هب  هک  تقو  ره  مونـشیم  وا  رّطعم  دقرم  زا  ار  بیـس  نآ  يوب  نم  دومرف :
هک دـناهدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » دونـشیم رّونم  حیرـض  نآ  زا  بیـس  يوب  دورب ، رّهطم  دـقرم  نآ  ترایز 

ياههماج هب  هک  دیناشوپیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوخ  دنزرف  هب  ياهّلح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  مدید  تفگ :
راگدرورپ هک  تسا  ياهیدـه  نیا  دومرف : دـنامیمن ؟ ایند  ياههماج  هب  هک  تسا  هماج  هچ  نیا  هّللا  لوسر  ای  متفگ : تشادـن ، تهابـش  ایند 

نب میلس  «. 2  » مناشوپیم وا  رب  ار  هماج  نیا  تسا  دـیع  زور  زورما  نوچ  تسا ، لیئربج  لاب  ياهرپ  زا  شدوپ  و  هداتـسرف ، نیـسح  يارب  نم 
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لوسر دوخ  ّدج  نماد  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  مدـید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  یلاله  سیق 
تاداس و ردپ  و  راوگرزب ، دّیس  رسپ  و  راوگرزب ، دّیس و  یئوت  تفگیم : دیسوبیم و  ار  وا  و  دوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

ياهتّجح ردـپ  ادـخ  تّجح  رـسپ  ادـخ  تّجح  یئوت  نایاوشیپ ، ناماما و  ردـپ  ماـما  رـسپ   493 ص : نویعلا ، ءـالج  ماـما  یئوت  ناراوـگرزب ،
يزور هک  دـناهدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  رد  «. 1  » دشاب ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  وت  بلـص  زا  تّجح  هن  دنوادخ ،

، دینش ار  نیسح  هیرگ  يادص  دیسر  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  نوچ  هشیاع ، هناخ  زا  دمآ  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » دروآیم درد  هب  ارم  وا  هیرگ  هک  دـیرگب  نیـسح  راذـگم  همطاف  يا  دومرف :

دهاوخ هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  هدّدعتم  قرط  هب  زین  نافلاخم  و  تسا ،
نبا زا  نارگید  بوـشآ و  رهـش  نبا  «. 3  » نیـسح يوسب  دـنک  رظن  سپ  نامـسآ ، لها  يوسب  نیمز  لـها  نیرتبوبحم  يوسب  دـنک  رظن  هک 

رد هک  دیفس  دیراورم  هناد  کی  زا  مدید  يرصق  تشهب  رد  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  ساّبع 
مدید یبیـس  متفر  شیپ  نوچ  تسا ، نیـسح  وت  رـسپ  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  نیا  لیئربج  نم  بیبح  يا  متفگ : دوبن ، يدنویپ  یفاکـش و  نآ 

؟ یتسیک زا  وت  هک : مدیسرپ  دوب ، سکرک  هنیس  یهایس  هب  شناگژم  يوم  هک  دمآ  نوریب  ياهّیروح  نآ  نایم  زا  متفاکش ، متـشادرب و  ار  نآ 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحص  دنس  هب  یسوط  خیش  «. 4  » نیسح وت  دیهش  دنزرف  زا  تفگ : تسیرگ و  وا 

، تفگ زامن  ریبکت  تشادزاب و  دوخ  يولهپ  رد  دروآ و  دجسم  هب  ار  ترضح  نآ  لوسر  ترضح  يزور  دمآ ، نخس  هب  رید  مدرم  نایم  رد 
نیا هب  تفگ ، تسرد  متفه  هبترم  رد  هکنآ  ات  تفگ  رگید  راب  وا  يارب  زا  ترضح  تفگن ، تسرد  دیامن  تقفاوم  هک  تساوخ  نیسح  ماما 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  بقانم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 5  » دش ّتنـس  زامن  لّوا  رد  ریبکت  تفه  ببس 
ءالج نسح  يارب  دندوب و  هنـسرگ  تیب  لها  زور  نآ  رد  و  ماوت ، نامهم  زورما  همطاف  يا  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  مّلس 

وت العا  ّیلع  دنوادخ  دّمحم  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دندش  عمج  تیب  لها  همه  نوچ  دنتفاییمن ، یماعط  نیسح  494 و  ص : نویعلا ،
هب ترـضح  نوچ  دـیهاوخیم ؟ هچ  تشهب  ياههویم  زا  هک  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  وگب  هک : دـیامرفیم  دـناسریم و  مالـس  ار 

رایتخا نم  ات  دیئامرف  صّخرم  ارم  تفگ : دوب  رتلاسدرخ  همه  زا  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  و  دندش ، تکاس  همه  تفگ ، ناشیا 
هب وگب  راوگرزب  ّدـج  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  مییـضار ، نآ  هب  اـم  ینکیم  راـیتخا  وـت  هچنآ  هک : دـنتفگ  همه  منک ،
هب ورب  همطاـف  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دوـبن . بطر  ناـمز  نآ  و  میهاوـخیم ، بطر  اـم  هک  لـیئربج 
زا یلامتـسد  دوب و  هزات  بطر  زا  رپ  هک  دـید  رولب  زا  یقبط  دـش  لخاد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  نوچ  روآ ، نوریب  ار  بطر  هناـخ و  نوردـنا 

ترضح تشاذگ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  قبط  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  دندوب ، هدنکفا  وا  يور  رب  زبس  سدنس 
تشاذـگ و مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـهد  رب  تشادرب و  یبطر  و  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

هیلع نسح  ماما  ناهد  رد  تشادرب و  رگید  هناد  سپ  نیـسح ، يا  ار  وت  داب  تیفاع  اراوگ و  ینعی : نیـسح ، اـی  کـل  اـئیرم  اـئینه  هک : دومرف 
: هک دومرف  تشاذگ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناهد  رد  رگید  ياهناد  سپ  نسح  ای  کل  ائیرم  ائینه  هک : دومرف  تشاذـگ و  مالّـسلا 
تساخرب و یلع و  ای  کل  ائیرم  ائینه  هک : دومرف  تشاذـگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناهد  رد  رگید  بطر  سپ  همطاف ، اـی  کـل  اـئینه 
هک يدرک  دنچ  يراک  زورما  ردپ  يا  هک : دومرف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندش ، ریس  دندرک و  لوانت  بطر  نآ  زا  نوچ  سپ  تسشن .
اب نم  سپ  نیسح ، ای  کل  ائینه  دنتفگ : لیفارسا  لیئاکیم و  هک  مدینش  متشاذگ  نیسح  ناهد  رد  هک  ار  لّوا  هناد  دومرف : يدرکیمن ، رتشیپ 

تقفاوم ناشیا  اب  نم  نسح ، ای  کل  ائینه  دـنتفگ : لیئاکیم  لـیئربج و  متـشاذگ  نسح  ناـهد  رد  ار  مّود  هناد  نوچ  مدرک ، تقفاوم  ناـشیا 
ای کل  ائینه  دنتفگ : دندرک  يداش  هدرک  نوریب  اههفرغ  زا  رـس  تشهب  نایروح  هک  مدـید  متـشاذگ  وت  ناهد  رد  ار  مّیـس  هناد  نوچ  مدرک ،

ائینه دومرف : هک  مدینـش  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  ادن  متـشاذگ  یلع  ناهد  هب  ار  مراهچ  هناد  نوچ  مدرک ، تقفاوم  ناشیا  اب  نم  و  همطاف ،
بناج زا  ادن  سپ  متـساخرب ، وا  يادن  لالجا   495 ص : نویعلا ، ءالج  يارب  زا  مدرک و  تقفاوم  یلاعت  قح  اب  نم  سپ  یلع ، ای  کـل  اـئیرم 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


«. 1  » متفگیم ائیرم  ائینه  ار  وا  یبطر  ره  يارب  نم  يدادیم ، بطر  وا  هب  تمایق  زور  ات  تعاس  نیا  زا  رگا  دّـمحم  ای  هک : مدینـش  هّزعلا  ّبر 
فورعم لوق  قدـص  هب  هّصاخ  هّماع و  نایم  رد  هک  شمعا  نارهم  نب  نامیلـس  زا  دـناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا 

مدیـسرت و رایـسب  نم  درک ، بلط  ارم  دـمآ و  یقناود  رفعج  وبا  بناج  زا  یکیپ  بش  نایم  رد  مدوب ، هدـیباوخ  هناـخ  رد  یبش  تفگ : تسا ،
لیاضف میوگب  رگا  و  دـسرپب ، نم  زا  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لـیاضف  هکنآ  يارب  رگم  دـبلطیمن  ارم  تقو  نیا  رد  متفگ : مدـیدرگ و  رّکفتم 

هب مدیشوپ و  نفک  مدیشاپ و  دوخ  رب  طونح  مدرک و  لسغ  متـشون و  ار  دوخ  همانّتیـصو  سپ  دیناسر . دهاوخ  لتق  هب  ارم  ار  ترـضح  نآ 
و دیبلط ، کیدزن  ارم  مدرک ، مالس  نوچ  دش . نئمطم  نم  رطاخ  یکدنا  مدید ، وا  دزن  ار  دیبع  نب  ورمع  مدش  لخاد  نوچ  متفر ، وا  سلجم 

نم زا  طونح  هحیار  نوچ  دـسرب ، وا  يوناز  هب  نم  يوناز  هک  دوـب  کـیدزن  هکنآ  اـت  اـیب ، رتکـیدزن  تفگیم  متفریم  کـیدزن  دـنچ  ره 
: متفگ ياهدرک ؟ طونح  ارچ  وگب  تفگ : سرپـب ، یهاوخیم  هچ  ره  متفگ : منزیم ، ار  تندرگ  هن  رگا  وـگب  تسار  تفگ : درک  مامـشتسا 

نوچ دسرپب ، نم  زا  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لیاضف  هک  دـیبلط  نیا  يارب  ارم  هفیلخ  دـیاش  متفگ : دـمآ  نم  دزن  هب  وت  کیپ  بش  نایم  نیا  رد 
شمعا مدمآ . وت  تمدـخ  هب  مدیـشوپ و  نفک  مدرک و  طونح  مدرک و  لسغ  مدرک و  ّتیـصو  ببـس  نیا  هب  سپ  دروآ ، لتق  هب  ارم  میوگب 
مهدیم دنگوس  ادخ  هب  هّللاب ، ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  تفگ : تسـشن و  تساخرب  دینـش  نم  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  دوب ، هدرک  هیکت  وا  تفگ :

زا هدایز  متفگ : ار ، شددـع  وگب  تفگ : یکدـنا ، متفگ : تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  یلع  لیاضف  رد  ثیدـح  دـنچ  یئوگب  هک  نامیلـس  يا  ار  وت 
ياهدینـش هک  یثیدـح  ره  هک  یلع  لـیاضف  رد  منک  تیاور  وـت  يارب  یثیدـح  نم  نامیلـس  يا  تفگ : تسا ، هدیـسر  نم  هـب  ثیدـح  رازه 

بّرقت متـشگیم و  اهرهـش  رد  نم  میتخیرگیم ، ناشیا  زا  ام  هک  هّیما  ینب  تلود  رد  تفگ : ریمـألا . اـهّیا  ارم  هد  ربخ  متفگ : ینک ، شومارف 
هب هکنآ  ات  مدینارذگیم ، شاعم  متفاییم و  نان  بآ و  مدرم  زا  هلیسو  نیا  هب  و  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لیاضف  رکذ  هب  مدرم  يوسب  متسجیم 

تقو نآ  رد  مدوب ، هنسرگ  رایسب  و  متشادن ، ياهماج   496 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  ریغ  هب  و  مدوب ، هدیشوپ  هنهک  يابع  و  مدیـسر ، ماش  دالب 
اب مدـمآ و  دجـسم  هب  نوچ  منکیم . لاؤس  ار  دوخ  ماش  ياذـغ  مدرم  زا  منکیم و  زامن  دجـسم و  هب  موریم  متفگ : مدینـش ، ناذا  يادـص 
هب ابحرم  تفگ : دش و  ناشیا  هّجوتم  زامن  شیپ  دندش و  دجسم  لخاد  كدوک  ود  هک  مدید  تفگ ، زامن  مالس  وا  مدرک و  زامن  زامن  شیپ 

نیا اب  تبارق  هچ  كدوک  ود  نیا  هک  درکیم  زامن  نم  يولهپ  رد  هک  یناوج  زا  مدیـسرپ  نم  دیناشیا ، مانمه  امـش  هک  اهنآ  هب  ابحرم  امش و 
ود نیا  و  درم ، نیا  ریغ  هب  دراد  تسود  ار  یلع  هک  تسین  یـسک  رهـش  نیا  رد  و  تسا ، ناـشیا  ّدـج  زاـمن  شیپ  نیا  تـفگ : دـنراد ؟ مدرم 

يارب یثیدح  یهاوخیم  متفگ : زامن  شیپ  دزن  هب  متفر  مدش و  داش  رایسب  مدینـش  ار  نیا  نوچ  تسا . هدرک  مان  نیـسح  نسح و  ار  كدوک 
داد ربخ  ارم  متفگ : منادرگ ، نشور  ار  وت  هدید  زین  نم  ینک  نشور  ارم  هدید  رگا  تفگ : ددرگ ؟ نشور  نآ  هب  وت  هدید  هک  منک  تیاور  وت 

ترضح هاگان  میدوب ، هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دزن  يزور  هک  ساّبع  نب  هّللا  دبع  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ 
دناهتفر و نوریب  نیـسح  نسح و  هک : تفگ  همطاف  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  همطاف  يا  دومرف : ترـضح  دـمآ ، نایرگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

ناشیا هب  تسا  هدیرفآ  ار  ناشیا  هک  يدنوادخ  نآ  هک  نکم  هیرگ  همطاف  يا  دومرف : ترضح  دناهدروآ ، رس  هب  بش  اجک  رد  هک  منادیمن 
ار ناشیا  دـناهتفر ، ارحـص  ای  ایرد  هب  ناشیا  رگا  ادـنوادخ  تفگ : درک  دـنلب  نامـسآ  يوسب  تسد  ادـخ  لوسر  سپ  وت ، زا  تسا  رتنابرهم 

يارب هک : دـیامرفیم  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  تفگ : ترـضح و  نآ  رب  دـش  لزان  لیئربج  سپ  رادـب  تمالـس  هب  نک و  ظفح 
راّجنلا ینب  هریظح  رد  ناشیا  و  ناشیا ، زا  تسا  لضفا  ناشیا  ردپ  و  ترخآ ، رد  دنلـضاف  ایند و  رد  دنلـضاف  ناشیا  هک  شابم  نوزحم  ناشیا 
نادـنخ داـش و  ترـضح  نآ  سپ  دـیامنیم . ناـشیا  تسارح  هک  تـسا  هدـینادرگ  لّـکوم  ناـشیا  رب  ار  یکلم  یلاـعت  قـح  و  دـناهدیباوخ ،

ندرگ رد  تسد  دـناهدیباوخ و  ود  ره  هک  دـید  دیـسر ، هریظح  نآ  هب  نوچ  دـش . راّجنلا  ینب  هریظح  هّجوتم  دوخ  باحـصا  اـب  تساـخرب و 
. هدیشوپ  497 ص : نویعلا ، ءالج  ناشیا  يالاب  رد  ار  رگید  لاب  هدرتسگ و  ناشیا  ریز  رب  ار  دوخ  لاب  کی  کلم  نآ  دـناهدروآ و  رگیدـکی 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دندش ، رادیب  باوخ  زا  ات  دیسوبیم  ار  ناشیا  تشاذگ و  نماد  رد  ار  ناشیا  رس  ترـضح 
مدرم رب  ار  امـش  تفارـش  بشما  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرفیم : دـمآ و  نوریب  هریظح  زا  ار و  نیـسح  لیئربج  و  تفرگ ، شود  رب  ار  نسح 
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ود ره  ترـضح  هک  دندرکیم  نامگ  دندیدیمن  ار  لیئربج  مدرم  نوچ  تسا . هدینادرگ  فیرـش  ار  امـش  یلاعت  قح  هچنانچ  منادرگ  رهاظ 
، دوش کبـس  وت  راب  ات  هد  نم  هب  ار  كدوک  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  کـیدزن  هب  رکب  وبا  سپ  دراد ، دوخ  شود  رب  ار 

نوچ ناشیا . زا  تسا  لضفا  ناشیا  ردپ  دنناراوس و  وکین  ناشیا  و  دننالماح ، وکین  هک  دنناشیا  لماح  سک  ود  رکب  وبا  يا  دومرف : ترـضح 
اهّیا دومرف : داتسیا  اپ  رب  دندش ، عمج  دجـسم  رد  مدرم  نوچ  نک . عمج  ار  مدرم  و  نک ، ادن  دومرف  ار  لالب  دیـسر ، دجـسم  رد  هب  ترـضح 

: هک دومرف  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : هّدـج ؟ ّدـج و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخیم  اـیآ  ساـّنلا 
مدرم نیرتهب  تسیک  هک  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخیم  ساّنلا  اهّیأ  هجیدخ . ناشیا  هّدج  و  تسادخ ، لوسر  ناشیا  ّدج  هک  نیـسح  نسح و 

و دنرادیم ، تسود  ار  لوسر  ادخ و  ناشیا  ردام  ردپ و  هک  اریز  نیسح ، نسح و  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : ردپ ؟ ردام و  تهج  زا 
لوسر ّیـصو  نیـشناج و  هفیلخ و  ناشیا  ردـپ  تسادـخ ، لوسر  رتخد  همطاف و  ناشیا  ردام  و  دـنرادیم ، تسود  ار  ناـشیا  لوسر  ادـخ و 
لوسر ای  یلب  دنتفگ : هّمع ؟ ّمع و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  رب  ار  امـش  منک  تلالد  هک  دیهاوخیم  مدرم  هورگ  يا  تسادخ .

هورگ يا  تسا . بلاط  وبا  رتخد  یناـه  ّما  ناـشیا  هّمع  و  دـنکیم ، زاورپ  هکئـالم  اـب  تشهب  رد  هک  تسا  رفعج  ناـشیا  ّمع  هک : دومرف  هّللا ،
نسح و دومرف : هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هلاخ ؟ لاخ و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  رب  ار  امـش  منک  تلالد  دـیهاوخیم  مدرم 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  تسادخ . لوسر  رتخد  بنیز  ناشیا  هلاخ  و  تسادخ ، لوسر  رسپ  مساق  ناشیا  لاخ  هک  اریز  نیسح ،
اب نم  ناتـشگنا  هچناـنچ  مه  اـب  درک  دـهاوخ  روشحم  نینچ  ار  همه  اـم  یلاـعت  قح  دومرف : درک و  دـنلب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  مّلـس  هلآ و 

ءالج دنهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هّدج  دج و  و  دوب ، دنهاوخ  تشهب  رد  نیـسح  نسح و  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ  دومرف : سپ  دـنرگیدکی ،
رد ناشیا  هلاخ  لاخ و  و  دوب ، دنهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هّمع  ّمع و  و  دوب ، دنهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ردام  ردپ و  و  دوب ،  498 ص : نویعلا ،
رد دراد  نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره  و  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  دراد  تسود  ار  ناـشیا  هک  ره  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ  دوب ، دـنهاوخ  تشهب 
زا ای  یبرع  زا  تفگ : ماهفوک ، لها  زا  متفگ : ناوج ؟ يا  یتسیک  وت  تفگ : دینـش  نم  زا  ار  ثیدح  نیا  زامن  شیپ  نوچ  دوب . دهاوخ  مّنهج 

و دیـشخب ، نم  هب  يرخاـف  تعلخ  سپ  ياهدیـشوپ !؟ ياهماـج  نینچ  ینکیم و  تیاور  یثیدـح  نینچ  وـت  تفگ : مبرع ، زا  مـتفگ : مـجع ؟
نـشور ار  وـت  هدـید  زین  نم  يدرک ، نشور  ارم  هدـید  وـت  ناوـج  يا  تـفگ : سپ  مـتخورف . راـنید  دـص  هـب  ار  نآ  هـک  داد  نـم  هـب  يرتـسا 

مراد ردارب  ود  تفگ : ارم ، نک  تلالد  متفگ : زورما ، دـنادرگ  نشور  ار  وت  هدـید  زین  نآ  هک  یناوج  هب  منکیم  تلـالد  ار  وت  منادرگیم و 
و درادیم ، تسود  ار  یلع  لاـح  اـت  هدـمآ  رداـم  مکـش  زا  هک  يزور  زا  تسا  زاـمن  شیپ  هکنآ  نّذؤم ، یکی  تسا و  زاـمن  شیپ  یکی  هک 

نآ هناخ  رد  هب  دروآ  تفرگب و  ارم  تسد  سپ  درادیم ، نمـشد  ار  یلع  لاـح  اـت  هدـمآرب  رداـم  مکـش  زا  هک  يزور  زا  تسا  نّذؤم  هکنآ 
هماج رتسا و  تفگ : تخانـش  ار  هماج  رتسا و  داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دمآ ، نوریب  يدرم  مدز  رد  رب  تسد  سپ  دوب ، زامن  شیپ  هک  ردارب 

رد یثیدح  سپ  ار ، وت  تسا  هتسناد  لوسر  ادخ و  تسود  هکنآ  يارب  رگم  تسا  هدادن  وت  هب  ار  اهنیا  نم  ردارب  هک  منادیم  مسانشیم و  ار 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  يزور  هک  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  متفگ : نک ، لقن  نم  يارب  یلع  لیاضف 

؟ همطاف يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  دومرف : ترـضح  تسیرگیم ، دـمآ و  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هاـگان  میدوب  هتـسشن  مّلـس  و 
لام هک  یناشیرپ  درم  هب  ار  وت  تسا  هدرک  جیوزت  وت  ردپ  دنیوگیم : دننکیم و  شنزرـس  ارم  شیرق  نانز  ردپ  يا  تفگ : همطاف  ترـضح 
هاوگ ار  لیئاکیم  لیئربج و  و  وا ، هب  ار  وت  هدرک  جیوزت  ادخ  هکلب  ماهدرکن  جیوزت  ار  وت  نم  همطاف  يا  نکم  هیرگ  دومرف : ترـضح  درادن ،

ار وت  و  هدرک ، رایتخا  ار  یلع  وت  ردپ  زا  دعب  و  هدـینادرگ ، ربمغیپ  ار  وا  هدرک و  رایتخا  ار  وت  ردـپ  قلخ ، عیمج  نایم  زا  یلاعت  قح  و  هتفرگ ،
مالسا و  مدرم ، نیرتیخس  مدرم و  نیرترابدرب  و  مدرم ، نیرتعاجـش  تسا  یلع  سپ  تسا ، هدینادرگ  نم  ّیـصو  ار  وا  هدرک و  جیوزت  وا  هب 

رد ناشیا  ماـن  و  دنتـشهب ، ناـناوج  نیرتهب  وا  رـسپ  ود  و  تسا ،  499 ص : نوـیعلا ، ءـالج  رتـشیب  همه  زا  وا  ملع  تسا و  رتمیدـق  هـمه  زا  وا 
ار وت  ردپ  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  نکم  هیرگ  همطاف  يا  یلاعت . قح  دزن  ناشیا  تمارک  يارب  تسا  ریبش  ّربش و  تاروت 

يا ادخ ؛ دزن  وا  تمارک  يارب  مهد  یلع  هب  ار  نآ  نم  سپ  دشاب ، نم  تسد  رد  دمح  ملع  و  دنناشوپب ، هّلح  ود  ار  یلع  دـنناشوپب و  هّلح  ود 
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تّما رد  ارم  دهد  تعافـش  ادخ  نوچ  دشاب ، نم  اب  یلع  نایملاع  راگدرورپ  يوسب  تمایق  زور  رد  دنناوخب  ارم  نوچ  هک  نکم  هیرگ  همطاف 
وکین دّـمحم  ای  هک : زور  نآ  لاوها  رد  دـنک  ادـن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک  نکم  هیرگ  همطاف  يا  دـنک ؛ تعافـش  نم  اـب  یلع  نم 

رب دـنکیم  تناـعا  ارم  یلع  همطاـف  يا  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  وت  ردارب  تسا  يردارب  وکین  و  نمحّرلا ، لـیلخ  میهاربا  وـت  ّدـج  تسا  يّدـج 
زا وت  دنزرف ! يا  تفگ : مدرک ، لقن  وا  يارب  ار  ثیدح  نیا  نوچ  تمایق . زور  رد  دوب  دنهاوخ  ناراگتـسر  وا  نایعیـش  و  تشهب ، ياهدـیلک 
اطع نم  هب  مهرد  رازه  هد  داد و  نم  هب  هماج  یس  سپ  مبرع ، زا  متفگ : مجع ؟ زا  ای  یبرع  زا  تفگ : ماهفوک ، لها  زا  متفگ : یئاجک ؟ مدرم 
دوش ادرف  نوچ  تفگ : امرفب ، متفگ : مراد ، یتجاح  وت  يوسب  نم  يدینادرگ ، نشور  ارم  هدـید  يدرک و  داش  ارم  ناوج  يا  تفگ : و  درک ،

ار تلاح  نآ  دوش و  حبـص  هک  مدوب  قاتـشم  بش  مامت  رد  نم  سپ  تسا . یلع  نمـشد  هک  ارم  ردارب  نآ  ینیبب  ات  نـالف  لآ  دجـسم  هب  اـیب 
رس رب  ياهمامع  داتسیا و  نم  يولهپ  رد  دمآ و  یناوج  هاگان  مداتـسیا ، زامن  فص  رد  متفر و  دجـسم  نا  هب  دش  حبـص  نوچ  منک ، هدهاشم 

غراف زامن  زا  نوچ  تسا ، كوخ  يور  شیور  دنامیم و  كوخ  رس  هب  شرس  هک  مدید  داتفا  شرس  زا  همامع  تفر  عوکر  هب  نوچ  تشاد ،
ار دوخ  لاح  نم  ات  میور  هناخ  هب  ایب  تفگ : تسیرگ و  سپ  منکیم ؟ هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  لاـح  هچ  نیا  ناوج  يا  متفگ : نم  میدـش 

یبأ نب  یلع  هبترم  رازه  هماقا  ناذا و  ناـیم  رد  حبـص  ره  مدوب و  تعاـمج  نـالف  نّذؤم  نم  تفگ : متفر  هناـخ  هب  نوچ  منک . لـقن  وت  يارب 
هک هّکد  نیمه  رد  مدـمآ و  هناخ  هب  هعمج  زور  سپ  مدرکیم ، تنعل  هبترم  رازه  راهچ  دـشیم  هعمج  زور  نوچ  مدرکیم ، تنعل  ار  بلاط 

و نادـنخ ، داش و  دناهداتـسیا  هک  مدـید  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  لوسر و  ترـضح  و  مدـید ، باوخ  رد  ار  تمایق  سپ  مدرک ، هیکت  ینیبیم 
، دوب رضاح  ناشیا  دزن  ياهساک  دندوب ، هداتسیا  وا  پچ  بناج   500 ص : نویعلا ، ءالج  رد  نیسح  و  ترضح ، نآ  تسار  بناج  رد  نسح 

يدرم نآ  تفگ : دندیماشآ  همه  نوچ  هد ، بآ  ار  تعامج  نیا  تفگ : دـیماشآ  نوچ  هد . بآ  ارم  نیـسح  ای  تفگ : لوسر  ترـضح  سپ 
زور ره  وا  مهد و  بآ  ار  درم  نیا  هک  ینکیم  رما  ارم  راوـگرزب  ّدـج  يا  تفگ : سپ  هد ، بآ  ار  وا  تسا  هدرک  هـیکت  ناّـکد  نـیا  رد  هـک 

هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تسا . هدرک  تنعل  ار  وا  هبترم  رازه  راهچ  زورما  و  دنکیم ، نعل  ارم  ردپ  هبترم  رازه 
نم زا  یلع  ار ؟ یلع  یهدیم  مانـشد  ارچ  تسا ، نم  زا  یلع  ار ؟ یلع  ینکیم  تنعل  ارچ  داب ، وت  رب  ادـخ  تنعل  تفگ : دـمآ و  نم  کیدزن 

زا نوـچ  وـت . هب  تبـسن  ار  دوـخ  تمعن  دـهد  رییغت  ادـخ  زیخرب  تفگ : دز  نم  رب  یئاپرـس  و  تخادـنا ، نم  يور  رب  ناـهد  بآ  سپ  تسا .
وت تسد  رد  ثیدح  ود  نیا  ایآ  تفگ : نم  هب  یقیناود  رفعج  وبا  سپ  دوب . هدش  كوخ  يور  رـس و  دننام  میور  رـس و  مدش ، رادیب  باوخ 

رگم درادیمن  تسود  ار  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، قافن  وا  ینمـشد  و  تسا ، نامیا  یلع  ّتبحم  نامیلـس  ای  تفگ : هن ، متفگ : تسه ؟
ّقح رد  یئوگیم  هچ  متفگ : وگب ، تفگ : میوگب ، ینخـس  هک  هدـب  ناـما  ارم  ریمـألا  اـهّیا  متفگ : یقفاـنم ، رگم  درادیمن  نمـشد  ینمؤـم و 
هک یسک  باب  رد  یئوگیم  هچ  متفگ : تسا ، شتآ  رد  هشیمه  تسا و  شتآ  يوسب  وا  تشگزاب  تفگ : دنک ؟ دیهش  ار  نیسح  هک  یـسک 

شتآ رد  هشیمه  تسا و  شتآ  يوسب  وا  تشگزاـب  تفگ : دـنک ؟ دیهـش  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگید  نادـنزرف 
يدینـش هچنآ  ور و  نوریب  دـشکیم ، دوخ  یهاشداپ  يارب  ار  دوخ  دـنزرف  یمدآ  و  تسا ، میقع  یهاـشداپ  کـلم و  هشیمه  نکیل  و  تسا ؛

«. 1  » نک لقن  مدرم  يارب 

ترضح نآ  قالخا  مراکم  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  لصف 

ار دوخ  يابع  هک  تشذـگ  نیکاسم  زا  یعمج  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشاّیع 
دورف بسا  زا  ترضح  دندرک ، توعد  ار  ترضح  نآ  دیسر  ناشیا  هب  نوچ  دنتشاد ، شیپ  رد  یکشخ  نان  دندوب ، هتـسشن  دندوب و  هدنکفا 
دیبلط رذع  ناشیا  زا  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دومن لوانت  ناشیا  اب  تسـشن و  ناشیا  دزن  و  درادیمن ، تسود  ار  ناّربکتم  ادخ  دومرف : دـمآ و 

و دینکب ، نم  تباجا  زین  امـش  مدرک ، امـش  تباجا  نم  نوچ  دومرف : سپ  تسا ، مارح  نم  رب  قّدـصت  و  تسا ، قّدـصت  زا  امـش  نان  نیا  هک 
تاماعنا درک و  تفایض  ار  ناشیا  و  زاس ، رـضاح  ياهدرک  هریخذ  زیزع  نانامهم  يارب  هچ  ره  تفگ : دوخ  هیراج  هب  درب و  هناخ  هب  ار  ناشیا 
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هیلع نیسح  ماما  ترضح  تافو ، ضرم  هب  دش  رامیب  دیز  نب  ۀماسا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » درک هناور  هدومرف 
ضرق مهرد  رازه  تصش  تفگ : تسیچ ؟ وت  هودنا  ببـس  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  تفای ، كانهودنا  ار  وا  تفر و  وا  تدایع  هب  مالّـسلا 

وت ضرق  وت  ندرم  زا  شیپ  دومرف : ترضح  مریمب ، مسرتیم  تفگ : تسا ، نم  رب  وت  ضرق  دومرف : ترضح  تسا ، نآ  زا  نم  هودنا  مراد و 
ءالج ترـضح  نآ  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رعاش  قدزرف  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 3  » درک نـینچ  و  مـنکیم ، ادا  ار 

؟ يداد وا  هب  ار  غـلبم  نیا  ارچ  تسا  یقـساف  رعاـش  وا  هک : دـنتفگ  مدرم  داد ، وا  هـب  یفرـشا  دـص  راـهچ  درک ، حدـم  ار   502 ص : نوـیعلا ،
هنیدـم هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » يراد هاگن  نآ  هب  ار  دوخ  ضرع  هک  تسا  یلاـم  نآ  وت  لاـم  نیرتهب  دومرف : ترـضح 

و دنکیم ، زامن  ترضح  نآ  هک  دید  دمآ  دجسم  هب  سپ  یلع ، نب  نیـسح  دنتفگ : تسیک ؟ هنیدم  رد  مدرم  نیرتمیرک  هک : دیـسرپ  دمآ و 
ربنق تسا ؟ هدنام  زاجح  لام  زا  يزیچ  ایآ  ربنق  يا  دومرف : دش  غراف  زامن  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دناوخ ، ترـضح  نآ  حدم  رد  دـنچ  يرعش 

ار دوخ  كرابم  يادر  تفر و  هناخ  هب  سپ  لام ، نیا  هب  تسا  ّقحا  وا  هک  روایب  دومرف  سپ  تسا ، هدـنام  الط  رانید  رازه  راهچ  یلب  تفگ :
درک نوریب  رد  فاکش  زا  ار  كرابم  تسد  و  یبارعا ، يور  مرـش  زا  داتـسیا  رد  تشپ  و  دیچیپ ، وا  نایم  رد  ار  رانید  رازه  راهچ  تشادرب و 
يا دومرف : ترـضح  تسیرگ ، دید  ار  رز  نوچ  یبارعا  دومرف ، ءاشنا  یبارعا  زا  یهاوخ  رذع  رد  دـنچ  يرعـش  داد و  یبارعا  هب  ار  رز  نآ  و 

ناهنپ كاخ  نایم  رد  هنوگچ  اخـس  دوج و  نیا  اب  تسد  هک  میرگیم  نکیل  هن و  تفگ : یبارعا  ار ؟ ام  ياـطع  يدرمـش  مک  اـیوگ  یبارعا 
نآ نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 2  » دـناهدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  زین  ار  نـیا  لـثم  و  دـش . دـهاوخ 

ببس زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  دندید ، اههنیپ  ترضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  دش ، دیهـش  البرک  يارحـص  رد  ترـضح 
نانیکسم نامیتی و  نانزهویب و  ياههناخ  هب  اهبش  رد  تشادیم و  رب  دوخ  تشپ  زا  هک  اهلام  يرایسب  زا  هک : دومرف  ترضح  دندیـسرپ ، اهنآ 

دمح هروس  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  یکی  یملـس  نب  نمحّرلا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  دوب . هدرک  هنیپ  شکرابم  تشپ  دربیم ،
دـننک و اطع  وا  هب  ابیز  هّلح  رازه  الط و  رانید  رازه  دومرف  ترـضح  دـناوخ ، ترـضح  تمدـخ  رد  ار  هروس  نآ  كدوک  نوچ  درک ، میلعت 

دنزرف میلعت  وا  هچنآ  ربارب  رد  دیامنیم  اطع  هچ  نیا  دومرف : ترـضح  دوبن ، ردق  نیا  وا  دزم  دنتفگ : مدرم  دننک ، دیراورم  زا  رپ  ار  وا  ناهد 
هیلع نیـسح  ماما  نایم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ًاضیا   503 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 3  » تسا هدرک  نم 

: هک تشون  ترـضح  نآ  هب  هّیفنحلا  نب  دّمحم  سپ  دندش ، ادج  رگیدکی  زا  ترودک  هب  دش و  يراج  ینخـس  هّیفنحلا  نب  دّمحم  مالّـسلا و 
هاشداپ نم  ردام  رگا  ادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  وت  ردام  و  يرادن ، نم  رب  یتدایز  ردپ  رد  و  تسا ، یلع  ود  ره  وت  ردپ  نم و  ردپ  ردارب ! يا 

زا ناسحا  لضف و  هب  يرتراوازس  هک  نادرگ  دونشخ  ارم  نم و  دزن  هب  ایب  یناوخب  ارم  همان  نوچ  دیسریمن ، وت  ردام  هب  دوب  نیمز  يور  مامت 
یـضار دوخ  زا  ار  وا  دیدرگ و  وا  هناخ  هّجوتم  تعاس  رد  دـناوخ ، ار  وا  همان  نوچ  ترـضح  هتاکرب . هَّللا و  ۀـمحر  کیلع و  مالّـسلا  و  نم ،

نآ نایم  هنیدـم  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  تعاجـش  زا  ًاضیا  «. 1  » دشن عقاو  یترودـک  ناشیا  نایم  رگید  دـینادرگ و 
دیچیپ و شندرگ  رب  تشادرب و  شرس  زا  ار  دیلو  همامع  ترضح  ياهعرزم ، رد  دش  هعزانم  دوب  هنیدم  مکاح  هک  هبتع  نب  دیلو  ترـضح و 
، دوب وا  زا  هعرزم  تسوا و  اب  قح  تفگ : دیلو  دنکب ، یتئرج  نینچ  مکاح  رب  یسک  هک  ماهدیدن  زگره  تفگ : ناورم  دیشک ، نیمز  رب  ار  وا 
، دش رهاظ  البرک  يارحص  رد  هک  ترضح  نآ  ياهیگنادرم  اهتعاجـش و  و  «. 2  » مدیشخب وت  هب  ار  هعرزم  يدرک  رارقا  هک : دومرف  ترـضح 

نآ تدابع  دـهز و  زا  و  یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نا  دـش  دـهاوخ  روکذـم  نیا  زا  دـعب  اـهنآ  زا  یـضعب  دومن ، ناوت  فصو  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز 
ترضح نآ  هب  يزور  دندیشکیم ، وا  بقع  زا  اهلمحم  نارتش و  و  دروآ ، ياج  هب  هدایپ  ّجح  جنپ  تسیب و  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح 

«. 3  » دـسرت ادـخ  زا  ایند  رد  هکنآ  رگم  یـسک  تسین  نمیا  تمایق  باذـع  زا  دومرف : دوخ ؟ راگدرورپ  زا  یـسرتیم  رایـسب  هچ  هک : دـنتفگ 
ياهبش رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  تریس  تروص و  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

504 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4  » دنتخانشیم رون  نآ  هب  ار  ترضح  نآ  مدرم  و  دوب ، عطاس  ترـضح  نآ  ندرگ  نیئاپ  نیبم و  نیبج  زا  رون  رات 
دمآ و ترضح  نآ  زینک  مدوب ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : سنا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد 
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دازآ ار  وا  دروآیم  وت  يارب  لـگ  هقاـط  کـی  متفگ : نم  ادـخ ، يارب  مدرک  دازآ  ار  وت  دومرف : ترـضح  تشاذـگ ، ترـضح  نآ  دزن  یلگ 
ّتیحت و  نآ ؛ زا  رتوکین  هب  دینک  ّتیحت  سپ  یتّیحت ، هب  ار  امـش  دـننک  ّتیحت  نوچ  هک : دـیامرفیم  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  ینکیم !؟
تبوقع بجوتسم  هک  درک  یتنایخ  ترضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » منک دازآ  ار  وا  هک  دوب  نآ  نم  رتوکین 

: دومرف ساّنلا » نع  نیفاعلا  و   » نم يالوم  يا  تفگ : دیرادرب ، وا  زا  تسد  دومرف : ظیغلا » نیمظاکلا  و  : » تفگ دـننزب ، ار  وا  دومرف  دـیدرگ ،
يارب مدادیم  وت  هب  رتشیپ  هچنآ  ربارب  ود  ادـخ و  ياـضر  يارب  مدرک  دازآ  ار  وت  دومرف : نینـسحملا » بحی  هَّللا  و  : » تفگ وت ، رب  مدرک  وفع 
لخاد زامن ، زا  دعب  لامعا  نیرتهب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » مدرک رّرقم  وت 

نم دروخیم ، ماعط  یگس  اب  یمالغ  يزور  مدید  نم  هک  یتسرد  هب  دشابن ، هانگ  نّمضتم  هک  یهجو  رب  تسا  نمؤم  بلق  رد  رورس  ندرک 
اریز ددرگ ، نم  يداش  بجوم  وا  يداش  دـیاش  منادرگ ، داش  ار  وا  مهاوخیم  ممومغم  نم  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : مدیـسرپ  نآ  ببـس  زا 

کلام هک  يدوهی  دزن  هب  تفر  دینش ، مالغ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  مبای . تاجن  وا  تسد  زا  مهاوخیم  يدوهی و  مراد  یکلام  هک 
هک مدرک  وت  ياهماگ  يادـف  ار  مالغ  نم  تفگ : يدوهی  یـشورفب ، نم  هب  ار  دوخ  مـالغ  هک  مهدیم  ـالط  راـنید  تسیود  دومرف : دوب و  وا 

، مدیشخب وت  هب  ار  لام  دومرف : ترضح  مهدیم ، سپ  وت  هب  ار  لام  و  مهدیم ، وا  هب  زین  ار  ناتسب  نیا  و  ياهدمآ ، نم  هناخ  هب  ياهتـشادرب و 
نم تفگ : يدوهی  نز  مدیـشخب ، وا  هب  ار  اـهلام  مدرک و  دازآ  ار  مـالغ  دومرف : ترـضح  مدیـشخب ، مـالغ  هب  مدرک و  لوبق  تفگ : يدوـهی 
ءالج «. 3  » مدیـشخب دوخ  نز  هب  ار  هناـخ  نیا  مدـش و  ناملـسم  زین  نم  تفگ : يدوهی  مدیـشخب ، رهوـش  هب  ار  دوـخ  رهم  مدـش و  ناملـسم 

نادنزرف تسا  مک  رایسب  هچ  هک : مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هب  دنتفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا   505 ص : نویعلا ،
عماج رد  «. 1  » درکیم زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابـش  ره  رد  مردـپ  ماهدـش ، دـّلوتم  هنوگچ  هک  مبّجعت  رد  نم  دومرف : ترـضح  وت ؟ ردـپ 

زا ماهدش و  ینید  نماض  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رابخألا 
، مرادن نامگ  تلاسر  تیب  لها  زا  رتمیرک  یـسک  و  مدرم ، نیرتمیرک  زا  درک  لاؤس  دیاب  هک : متفگ  دوخ  اب  و  ماهدـیدرگ ، زجاع  نآ  يادا 

باوج ار  ات  ود  رگا  و  مهدیم ، وت  هب  ار  لام  نآ  ثلث  یتفگ  باوج  ار  یکی  رگا  منکیم ، لاؤس  هلأسم  هس  نم  یبارعا  يا  دومرف : ترضح 
اور هنوگچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : یبارعا  مهدیم ، ار  لام  نآ  عیمج  یتفگ  باوج  ار  هس  ره  رگا  و  مهدیم ، ار  لاـم  نآ  ثلث  ود  یتفگ 
یّلص ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  دومرف : ترـضح  یفرـش . ملع و  لها  زا  وت  هکنآ  لاح  دنک و  لاؤس  ینم  لثم  زا  یـسک  وت  لثم  هک  دشاب 

باوـج مناد  رگا  نک ، لاؤـس  یهاوـخ  هچ  ره  تفگ : یبارعا  درک ، دـیابیم  لاؤـس  تفرعم  ردـق  هب  ار  فورعم  هک  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا 
: دومرف ادـخ ، هب  نامیا  تفگ : تسا ؟ رتوکین  لامعا  زا  کیمادـک  دومرف : ترـضح  مریگیم ، دای  مسرپیم و  وت  زا  منادـن  رگا  میوگیم و 
: تفگ یبارعا  تسا ؟ زیچ  هچ  رد  یمدآ  تنیز  دومرف : ادـخ ، رب  دامتعا  هب  تفگ : یبارعا  دوشیم ؟ لـصاح  زیچ  هچ  هب  کـلاهم  زا  تاـجن 
تّورم و نآ  اـب  هـک  یلاـم  رد  تـفگ : تـسا ؟ زیچ  هـچ  رد  شتنیز  دـشاب  هتـشادن  ار  نـیا  رگا  دوـمرف : دـیامن ، يراـبدرب  نآ  اـب  هـک  یملع 
؟ دـشاب هتـشادن  ار  نیا  رگا  دومرف : دـیامن ، ربص  نآ  اب  هک  یناشیرپ  رقف و  تفگ : دـشاب ، هتـشادن  زین  ار  نیا  رگا  دومرف : دـیامن ، يدرمناوج 
هک يرز  هسیک  دـیدنخ و  ترـضح  سپ  درادـن . نیا  ریغ  ّتیلها  وا  هک  دـنازوسب  ار  وا  دـیآ و  ریز  هب  نامـسآ  زا  هقعاص  هک : تفگ  یبارعا 
هب ار  الط  نیا  هک : دومرف  و  دیزرایم ، مهرد  تسیود  هب  نآ  نیگن  هک  داد  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  تخادـنا و  وا  دزن  دوب ، نآ  رد  رانید  رازه 

تلاـسر و هک  دـنادیم  رتهب  ادـخ  تفگ : تشادرب و  ار  اـهنآ  یبارعا  نک . جرخ  دوخ  هقفن  رد  ار  رتشگنا  نیا  و  هدـب ، دوخ  ناـهاوخ  ضرق 
ماما ترضح  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  ریسفت  رد  ساّبعلا  نب  دّمحم   506 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دهد رارق  اجک  رد  ار  تماما 

يرگید تسا و  نایملاع  دنوادخ  صوصخم  يراوگرزب  ایربک و  هک : دومرف  ترضح  تسه ، يّربکت  وت  رد  هک : تفگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
تّزع و تسادخ  يارب  زا  ینعی : « 1  » َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  هک : دیامرفیم  یلاعت  قح  تسا ، تّزع  مراد  نم  هچنآ  تسین ، اور  ار 

نیسح ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 2  » ناـنمؤم يارب  زا  وا و  لوسر  يارب 
هیلع نیـسح  ماـما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  «. 3  » دومرفیم باـضخ  متک  اـنح و  هب  ار  دوخ  كراـبم  شیر  مالّـسلا  هیلع 
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مدرم يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  رد  «. 4  » دوب همسو  هب  باضخ  گنر  ترضح  نآ  كرابم  شیر  رد  دش ، دیهش  مالّسلا 
دور و ربنم  رب  وا  هک  هد  تصخر  دننادیم ، تفالخ  راوازس  ار  وا  دناهدنکفا و  نیـسح  يوسب  ار  دوخ  ياههدید  مدرم  هک : دنتفگ  هیواعم  هب 

دنکیم رهاظ  ار  دوخ  لضف  ملع و  دیآ ، رب  ربنم  رب  نوچ  وا  تفگ : هیواعم  درادن ، تفالخ  ّتیلها  وا  هک  دننادب  مدرم  ات  دیوگب  دنچ  ینخس 
وا تلالج  ملع و  بسانم  هک  ياهبطخ  دمآ و  رب  ربنم  رب  ترضح  داد ، تصخر  هیواعم  دندرک ، هغلابم  مدرم  نوچ  دنادرگیم . اوسر  ار  ام  و 

و میرتکیدزن ، وا  هب  سک  همه  زا  هک  ادـخ  لوسر  ترتع  میئام  و  میبلاغ ، قلخ  رب  هک  هَّللا  بزح  میئاـم  هک : دومرف  رخآ  رد  درک و  ادا  دوب 
ار نآ  ریسفت  دینادرگ و  باتک  یلات  ار  ام  ادخ  لوسر  هک  لقث  ود  زا  یکی  میئام  و  میرّهطم ، بیع  هانگ و  ره  زا  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام 
قح و  تسا ، بجاو  امـش  رب  ام  تعاطا  هک  ار  ام  دـینک  تعاطا  سپ  نآ ، قیاـقح  رب  میعلّطم  نآ و  لـیوأت  رد  مینکیمن  کـش  درپس ، اـم  هب 

يارب ناطیـش  هک  یئاههنتف  زا  دیئامن  رذـح  و  تسا ، هدـینادرگ  نورقم  دوخ  لوسر  تعاطا  دوخ و ، تعاطا  اب  ار  ام  تعاطا  نآرق  رد  یلاعت 
هب یبقع  ایند و  رد  ار  امش  نوچ  تسا ، هدینادرگ  رهاظ  امش  رب  ار  دوخ  ینمشد  تسامش و  نمـشد  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ، هتخیگنا  رب  امش 
نآ رد  و  تسج ، دهاوخ  يرازیب  امش  زا  دنادرگ ، هزین  ریـشمش و  507 و  ص : نویعلا ، ءالج  ریت  همعط  ار  امـش  دزادنیب و  یلاعت  قح  باذع 
يآ ریز  هب  ربنم  زا  تسا  سب  تفگ : دنورگب  ترـضح  نآ  هب  مدرم  هک  دیـسرت  هیواعم  دیـشخب . دهاوخن  هدیاف  ار  امـش  تمادن  هبوت و  تقو 

درک و ابا  ناورم  دومن ، يراگتساوخ  ار  نامثع  رتخد  هشیاع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1»
رفعج نب  هَّللا  دبع  رتخد  موثلک  ّما  هک  زاجح  کلامم  رد  دوب  وا  یلاو  هک  ناورم  هب  تشون  هیواعم  نآ  زا  دعب  داد ، ریبز  نب  هَّللا  دبع  هب  ار  وا 

هَّللا دبع  دومن ، يراگتساوخ  دیزی  يارب  ار  وا  رتخد  دمآ و  رفعج  نب  هّللا  دبع  دزن  هب  ناورم  نوچ  دیامن ، يراگتساوخ  دیزی  وا  رسپ  يارب  ار 
هچ ره  دوش  رـضاح  وا  نوچ  تسوا ، اب  رایتخا  تسا و  رتخد  نآ  يولاخ  ترـضح  نآ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـم  گرزب  تفگ :
زا نادرگ  رّسیم  ادنوادخ  تفگ : درک و  یلاعت  قح  زا  ریخ  بلط  دندرک ، ربخ  راک  نیا  يارب  ار  ترضح  نوچ  درک . میهاوخ  نانچ  دیامرفب 

عمج مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  مدرم  نوچ  دّـمحم . لآ  زا  تسوت  هدیدنـسپ  هک  ار  یـسک  رتـخد  نیا  يارب 
رتخد هک  تسا  هدرک  رما  ارم  هیواعم  تفگ : تسـشن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يولهپ  رد  دمآ و  ناوارف  تنیز  اب  ناورم  دندش ،

نیا و  منک ، ادا  ار  شردپ  ضرق  و  دنک ، رّرقم  دهاوخ  شردپ  هک  يرهم  ره  و  میامن ، يراگتساوخ  دیزی  وا  رـسپ  يارب  ار  رفعج  نب  هَّللا  دبع 
دیزی امـش و  هب  دهدیم  رهم  دیزی  هنوگچ  هک  مراد  بجع  دوب ، دهاوخ  امـش  ترخافم  بجوم  و  هلیبق ، ود  نیا  نایم  دـشاب  یحلـص  هلیـسو 
ماما ترـضح  دـش ، ماـمت  وا  نخـس  نوچ  هَّللا . دـبع  اـبا  اـی  وگب  یئوکین  باوج  سپ  دـسریمن ، مه  هب  وا  يارب  زا  يوفک  هک  تسا  يوفک 
قلخ رب  تسا و  هدیدنسپ  دوخ  نید  يارب  تسا و  هدرک  رایتخا  دوخ  يارب  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دمح  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

یتفگ رهم  باب  رد  هچنآ  اّما  میدینش ، ام  یتفگ و  دنچ  ینخس  ناورم  يا  دومرف : تاولص  دمح و  مامتا  زا  دعب  تسا ، هدینادرگ  هفیلخ  دوخ 
ادخ لوسر  ّتنس  هک  مهرد  دصناپ  زا  هدایز  میوش ، یضار  ام  رگا  هک  منکیم  دای  دنگوس  سپ  منکیم ، رّرقم  دهاوخیم  شردپ  هچنآ  هک 
ءالج نانز  هک  دوب  فراعتم  یک  منکیم ، ادا  ار  شردپ  ضرق  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  و  درک ، میهاوخن  رهم  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ینمـشد امـش  اب  ادـخ  يارب  زا  ام  دـش ، دـهاوخ  حلـص  هلیبق  ود  نایم  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  دـننک ، ادا  ار  اـم  ياهـضرق  اـم   508 ص : نوـیعلا ،
بجوم یببـس  طباور  هنوگچ  دهد  حلـص  امـش  ام و  نایم  تسناوتن  یبسن  یـشیوخ  درک ، میهاوخن  حلـص  امـش  اب  ایند  رد  زگره  میاهدرک و 

دیزی و ردپ  دیزی و  زا  دوب  رتهب  هک  یـسک  داد  رهم  دهدیم ، رهم  هک  ار  دیزی  تسا  بجع  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  دش ، دهاوخ  امـش  ام و  حلص 
یهاشداپ تسوا و  وفک  زورما  دوب  وا  وفک  نیا  زا  شیپ  هک  ره  تسین ، وا  وفک  هک  تسا  یـسک  وفک  دیزی  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  دـیزی و  ّدـج 

القع و تسا و  نینچ  تلاهج  لها  دزن  تسام ، ترخاـفم  بجوم  هک  یتفگ  هچنآ  و  هدـیدرگن ، وا  تفارـش  بجوم  متـس  ربج و  هب  وا  ردـپ 
دبع رتخد  موثلک  ّما  مدرک  جیوزت  نم  هک  دیشاب  هاوگ  نارضاح  هورگ  يا  دومرف : ترضح  سپ  ام . رخف  هن  تسوا  رخف  هک  دننادیم  نایاناد 
مراد هنیدم  رد  هک  ار  دوخ  هعرزم  رتخد  نآ  هب  مدیـشخب  و  مهرد ، دصناپ  رهم  هب  رفعج  نب  دّمحم  نب  مساق  شّمع  رـسپ  هب  ار  رفعج  نب  هَّللا 

دش ّریغتم  شگنر  دینش ، ار  نخـس  نیا  ناورم  نوچ  تسا . سب  ناشیا  جرخ  يارب  دوشیم و  نآ  لصاح  الط  رانید  رازه  تشه  لاس  ره  هک 
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نآ ربارب  رد  نیا  میدرکن ، رکم  ام  دومرف : ترـضح  دـیرادیمن ، رب  دوخ  توادـع  زا  تسد  و  مشاه ، ینب  يا  دـیدرک  رکم  نم  اـب  تفگ : و 
دوخ ار  نامثع  رتخد  هشیاع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نآ  زا  دـعب  سپ  يدادـن ، نسح  ماـما  هب  ار  ناـمثع  رتخد  هشیاـع  هک  تسا 

هک درک  رکذ  نامثع  نب  رمع  هک  هیواعم  هب  تشون  و  هنیدم ، رد  دوب  هیواعم  لماع  ناورم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یشک  خیـش  «. 1  » تساوخ
، وا باب  رد  دننک  اپرب  هنتف  مسرتیم  دنزادنایم ، عمط  هب  تفالخ  رد  ار  وا  نیـسح و  دزن  دـننکیم  دّدرت  زاجح  لها  قارع و  لها  زا  یعمج 
، يدوب هتشون  وا  باب  رد  هچنآ  مدیمهف  و  دیسر ، نم  هب  وت  همان  هک : تشون  باوج  رد  هیواعم  مروآ ؛ لمع  هب  ات  وگب  تسا  وت  مکح  هچ  ره 
. میوش وا  ضّرعتم  میهاوخیمن  دنکیم  ام  تعیب  هب  افو  وا  ات  هک  رادم ، راک  وا  اب  وت  درادـن  راک  وت  اب  وا  ات  وشم ، وا  ضّرعتم  هک  راهنیز  سپ 

اریز یئامن ، كرت  ار  اهنآ  هک  دیاب  دشاب  قح  رگا  دیسر ، نم  هب  وت  زا  دنچ  يرما  هک : تشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  ياهمان  و 
هب هچنآ  رگا  و  دـنکب ، دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  افو  هک  تسا   509 ص : نویعلا ، ءالج  راوازـس  تسا ، هدرک  ینامیپ  دهع و  ادـخ  اب  هک  ره  هک 

نوچ ینک ، افو  ادخ  نامیپ  دهع و  هب  یهد و  دنپ  ار  دوخ  هک  دیاب  و  يدرگن ، يرما  نینچ  نوماریپ  هک  راهنیز  تسا ، لطاب  تسا  هدیسر  نم 
مه رب  ار  تّما  نیا  عامتجا  سپ  میامن ، رکم  وت  اب  زین  نم  یئآ  رد  دیک  ماقم  رد  نم  اب  وت  رگا  و  منکشب ، ار  دهع  زین  نم  ینکـشب  ار  دهع  وت 
رب دوخ و  نید  رب  دوخ و  رب  نک  محر  سپ  ياهدرک ، ناحتما  ار  ناشیا  ياهتخانش و  ار  مدرم  هک  یتسرد  هب  وشم ، هنتف  ثودح  ببس  نزم و 
هک يدوب  هتشون  همان  نآ  رد  هک : تشون  باوج  رد  دیسر ، ترضح  نآ  هب  همان  نوچ  روخم . يزاب  نادرخیب  اهفـس و  زا  و  دوخ ، ّدج  تّما 

رتهب ادخ  ار  روما  دب  کین و  نم  هب  تبـسن  ینادیمن ، وکین  ار  اهنآ  ینادیم و  يرب  اهنآ  زا  ارم  وت  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  دنچ  يرما 
وت تفلاخم  ماقم  رد  مرادـن و  وت  گـنج  هدارا  و  دننانیچنخـس ، ناگدـننک و  ّقلمت  دنـسیونیم  وت  هب  ار  اـهنیا  هک  یهورگ  نآ  و  دـنادیم ،

ناوعا ار و  وت  هک  دشاب  یضار  ادخ  هک  مرادن  نامگ  وت ، تفلاخم  كرت  رد  مشاب  بقاعم  ادخ  دزن  هک  مسرتیم  هک  دنگوس  ادخ  هب  متسین ،
ایآ میامن . هنهادم  امش  اب  اهتعدب  نیا  رد  مراذگب و  روما  نیا  رب  دیاهتفر ، رد  هب  ادخ  نید  زا  دیاهدرک و  دوخ  راعش  ار  متس  روج و  هک  ار  وت 

میظع ار  اهتعدب  دـندرکیم و  ملظ  راکنا  هک  ناگدـننک  تدابع  ناگدـنرازگزامن و  زا  یهورگ  اب  ار  يدـنک  يدـع  نب  رجح  هک  یتسین  وت 
ناشیا ناما  رد  هظلغم  نامیا  هکنآ  زا  دعب  یتشک  ناودع  ملظ و  هب  دندیـسرتیمن ، ناگدننک  تمالم  تمالم  زا  ادـخ  هار  رد  دندرمـشیم و 

ایآ دوبن !؟ وت  ناشیا و  نایم  رد  یمیدـق  هنیک  و  يدرکن ، تابثا  یمرج  ناشیا  رب  و  يدوب ، هداد  ناشیا  هب  مکحم  ياـهنامیپ  و  يدوب ، هدروخ 
وا ندب  تدابع  و  دوب ، ادخ  هتسیاش  هدنب  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  قمحلا  نب  ورمع  هدنـشک  یتسین  وت 

اهدهع و نآ  رگا  هک  يداد  وا  هب  دنچ  ینامیپ  دـهع و  و  دوب ، هدرک  درز  ار  شگنر  و  دوب ، هدرک  فیحن  ار  شمـشچ  و  دوب ، هدرک  هنهک  ار 
ببـس هب  دوخ و  راـگدرورپ  رب  تأرج  يور  زا  یتـشک  ار  وا  سپ  دـمآیم ، دورف  وـت  يوـسب  هنیآره  اوـه  رد  يدادیم  یغرم  هب  ار  اـهنامیپ 

ءالج فیقث  مالغ  شارف  رب  هکنآ  لاح  يدـناوخ و  دوخ  ردارب  ار  هّیمـس  رـسپ  دایز  هک  یتسین  وت  ایآ  ادـخ !؟ نامیپ  دـهع و  ندرمـش  کبس 
هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هکنآ  لاح  تسوت و  رـسپ  نآ  هک  يدرک  يوعد  و  دوب ، هدش  ّدلوتم   510 ص : نویعلا ،

سفن شهاوخ  تعباتم  ار و  ادـخ  لوسر  ّتنـس  يدرک  كرت  ًادـمع  سپ  تسا ، گنـس  راکانز  يارب  زا  تسا و  شارف  زا  دـنزرف  هک : تسا 
دنک و روک  ار  ناشیا  ياههدـید  دربب و  ار  ناناملـسم  ياهاپ  اهتـسد و  هک  يدرک  ّطلـسم  نیقارع  رب  ار  وا  و  یناهرب ، لیلدیب و  يدرک  دوخ 

وت هب  هّیمـس  دنزرف  هک  یتسین  وت  ایآ  دنتـسین !؟ ّتلم  کی  زا  وت  اب  ناشیا  یتسین و  تّما  نیا  زا  وت  ایوگ  دـشک ، رب  امرخ  ناتخرد  رب  ار  ناشیا 
یهجو نیرتدب  هب  سپ  شکب ، ار  ناشیا  دشاب  یلع  نید  رب  هک  ره  هک : یتشون  وت  دناهدوب ، یلع  نید  رب  ناهنپ  نایمرـضح  هورگ  هک  تشون 

نیا هب  رهاظ  هب  ار  امـش  وت و  ردپ  وت و  يور  رب  دز  ریـشمش  یلع  هک  تسا  ینید  نآ  یلع  نید  هک  دنگوس  ادخ  هب  درک ، اهتـسایس  ار  ناشیا 
وت و فرش  دوبیمن  وا  ریشمش  رگا  و  ياهدرک ، بصغ  ار  تموکح  تراما و  نیا  ياهتسشن و  سلجم  نیا  هب  وا  تکرب  هب  و  دروآ ، رد  نید 
دوخ و رب  هک  يدوب  هتـشون  نم  هب  دینک . ادیپ  یلیلق  تعفنم  دیـشورفب و  دیرب و  ماش  هب  دیرادرب و  هّکم  زا  یلیلق  عاتم  هک  دوب  نآ  وت  ناردـپ 

يارب و  وت ، تفالخ  زا  منادیمن  رتمیظع  تّما  نیا  رب  ياهنتف  نم  و  منکن ، اپرب  تّما  نیا  رد  ياهنتف  منک و  محر  دوخ  ّدـج  تّما  رب  نید و  رب 
و نآ ، رد  تسج  مهاوخ  ادـخ  هب  بّرقت  منکب  رگا  منک ، داـهج  وت  اـب  هک  منادیمن  رتـهب  نیا  زا  يزیچ  دوخ  ّدـج  تّما  دوخ و  نید  دوخ و 
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. منک رایتخا  دشاب  رتوکین  هک  يرما  ره  هک  دـهد  قیفوت  ارم  درک  مهاوخ  لاؤس  وا  زا  و  ادـخ ، زا  درک  مهاوخ  شزرمآ  بلط  منک  كرت  رگا 
یهاوخ رکم  نم  اب  وت  منک  دیک  وت  اب  نم  رگا  و  تسکـش ، یهاوخ  ارم  دـهع  وت  منکـشب  ار  وت  دـهع  نم  رگا  هک  يدوب  هتـشون  نم  هب  زاب  و 

زا شیب  وت  هب  وت  رکم  ررـض  و  دسرن ، نم  هب  ررـض  چیه  وت  رکم  زا  هک  مراودیما  هک  نکب  نم  اب  یناوتیم  هک  يرکم  دـیک و  ره  سپ  درک ،
مـسق دوخ  ناج  هب  و  ياهدـیدرگ ، صیرح  دوخ  ياهنامیپ  ضقن  رب  ياهدـنام و  دوخ  تلاـهج  رب  هتـسویپ  هک  اریز  دیـسر ، دـهاوخ  نارگید 

حلص ناشیا  اب  هکنآ  زا  دعب  يدروآ  لتق  هب  هک  ار  تعامج  نیا  دهع  یتسکـش  هک  قیقحت  هب  ياهدرکن ، یطرـش  هب  افو  زگره  هک  مروخیم 
شیپ  511 ص : نویعلا ، ءالج  ار  ناشیا  یتشک  رخآ  و  يدوب ، هداد  ناشیا  هب  اهنامیپ  اهدهع و  يدوب و  هدرک  دای  اهدـنگوس  و  يدوب ، هدرک 

ار ام  ّقح  دـندرکیم و  دای  ار  ام  تلیـضف  هکنآ  يارب  رگم  ناشیا  هب  تبـسن  ار  نیا  يدرکن  و  دننکـشب ، ینامیپ  ای  دـننک  لاتق  وت  اـب  هکنآ  زا 
هکنآ زا  شیپ  يدرمیم  وت  اـی  هنیآره  یتشکیمن  ار  ناـشیا  رگا  هک  يرما  زا  ندیـسرت  ببـس  هب  ار  ناـشیا  یتشک  سپ  دندرمـشیم ، میظع 

وت زا  دوخ  نوخ  صاصق  ناشیا  هک  هیواعم  يا  ار  وت  داب  تراشب  سپ  دنـسرب . دوخ  بلطم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـندرمیم  اهنآ  ای  دـننکب ، اهنآ 
کچوک و هانگ  چیه  هک  تسه  ياهمان  ار  ادخ  هک  نادب  و  تشاددنهاوخزاب ، هبـساحم  هب  ار  وت  تمایق  رد  هک  نادب  نیقی  و  درک ، دـنهاوخ 
هب ادخ  ناتـسود  نتـشک  و  اهنامگ ، هب  مدرم  ندرک  هذخاؤم  زا  يدرک  وت  هچنآ  دنکیمن  شومارف  ادـخ  و  تسین ، نوریب  همان  نآ  زا  یگرزب 

تثادـح رد  تسا  یکدوک  هک  وت  رـسپ  اب  دـننک  تعیب  هک  مدرم  ندرک  ربج  و  تبرغ ، راید  هب  دوخ  راید  زا  ناکین  ندرک  هراوآ  و  اـهتمهت ،
رد ّتیعر  اب  و  ياهداد ، داب  رب  ار  دوخ  نید  و  ياهدش ، دوخ  سفن  راکنایز  هک  قیقحت  هب  دنکیم ، يزاب  ناگس  اب  دروخیم و  بارش  نس و 
هب ار  ناراکزیهرپ  ناحلاص و  و  يونـشیم ، ار  نالهاج  ناهیفـس و  نخـس  و  ياهدرک ، عیاض  ار  دوخ  تراما  و  ياهدمآ ، رد  هب  تنایخ  ماقم 

: تفگ دـیلپ  دـیزی  سپ  ماهتـسنادیمن ، نم  هک  هدوب  اههنیک  شلد  رد  تفگ : دـناوخ ، ار  همان  هیواعم  نوچ  ینکفایم . سرت  هب  ناشیا  هتفگ 
هیواعم دزن  هب  صاع  نب  ورمع  رـسپ  هَّللا  دـبع  تقو  نآ  رد  سپ  نک ، جرد  همان  نآ  رد  وا  ردـپ  وا و  هب  اهازـسان  ار و  وا  همان  باوج  سیونب 

دیدنخ و هیواعم  سپ  تفگ ، نخـس  دیزی  لثم  زین  نوعلم  نآ  تسا ؛ هتـشون  هچ  نم  هب  نیـسح  نیبب  تفگ : داد و  وا  هب  ار  همان  هیواعم  دمآ ،
رگا و  منادیمن ، ناـشیا  رد  بیع  چـیه  وا و  ردـپ  وا و  بیع  رد  تشون  مناوـت  هچ  دـیدرک ، اـطخ  ود  ره  دوـب و  وـت  لـثم  دـیزی  يأر  تفگ :

ار دوخ  تحلصم  نکیل  مسیونب و  وا  هب  دنچ  دیدهت  هک  متساوخیم  دراد ، هدیاف  هچ  دننادیم  ار  نآ  فالخ  مدرم  هک  مسیونب  دنچ  یغورد 
«. 1  » مدرک ربص  مدیدن و  نآ  رد 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  تماما و  تفالخ و  صن  نایب  رد  مراهچ  لصف 

ار ترـضح  نآ  دوخ ، تافو  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قیرط  هب  هّصاـخ  هّماـع و  هک  نادـب 
تفـالخ و رب  صوصن  رثـکا  و  درپـس ، وا  هب  ار  تفـالخ  عیادو  تّوبن و  رارـسا  دومن و  وا  تماـما  رب  صن  هدـینادرگ و  دوخ  هفیلخ  یـصو و 

مالّسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  یـسربط  خیـش  ینیلک و  تسا . هتـشذگ  شیپ  ياهباتک  رد  ترـضح  نآ  تماما 
ار وت  ردارب  يا  هک : دومرف  هدیبلط  ار  نیسح  ماما  ترضح  دش ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  لاحترا  ماگنه  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور 

دزن هب  ارم  و  ینک ، زامن  نم  رب  ینک و  نفک  یهد و  لسغ  ارم  منک  تلحر  ایند  زا  نم  نوچ  هک  منکیم  ّتیصو  و  منادرگیم ، دوخ  ّیـصو 
نفد عیقب  رد  ارم  سپ  يربب ، همطاف  مردام  ربق  دزن  هب  و  منک ، هزات  وا  هب  ار  دوخ  دهع  هک  يرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق 
يا تفگ : دیسر ، رد  تافو  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دناهدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » ینک

، ددنبب ار  دوخ  نیلعن  دنب  هکنآیب  تساخرب  لیجعت  هب  داد ، دّمحم  هب  ار  ربخ  نیا  ربنق  نوچ  بلطب ، ار  هّیفنح  نب  دّمحم  نم  ردارب  ورب و  ربنق 
دیابیمن یـسک  وت  لثم  نیـشنب ، دومرف : ترـضح  درک  مالـس  نوچ  دیناسر . ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  دوخ  ات  دیود  اج  همه  دـش و  هناور 

دیشاب و ملع  ياهقودنص  هک  دیاب   513 ص : نویعلا ، ءالج  دناریمیم ، ار  اههدنز  دنادرگیم و  هدـنز  ار  اههدرم  هک  یمالک  زا  دـشاب  بیاغ 
زور تاعاس  هچنانچ  دـشابیم  ردـپ  کی  نادـنزرف  نایم  رد  توافت  هک  دـینادب  و  دیـشاب ، تیادـه  هار  ياـهغارچ  تلالـض  ياـهیکیرات  رد 
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لیضفت یـضعب  رب  ار  یـضعب  داد و  رارق  میهاربا  نادنزرف  رد  ار  تماما  یلاعت  قح  هک  ینادیمن  رگم  دشابیم ، رتنشور  یـضعب  زا  یـضعب 
! دّمحم يا  داد . یتدایز  ناشیا  همه  رب  و  درک ، رایتخا  ناشیا  نایم  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  و  دیـشخب ، روبز  دواد  هب  و  داد ،

ِْدنِع ْنِم  ًادَـسَح  ًاراَّفُک  تسا : هدومرف  تسا و  هدرک  فصو  دـسح  هب  ار  نارفاک  نآرق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  لاـح  ار و  دـسح  مسرتیم  وت  رب 
نأش رد  تردپ  هچنآ  هب  ار  وت  مهد  ربخ  یهاوخیم  دّمحم  يا  دهدن . یهار  وت  رب  ار  ناطیش  ادخ  و  « 1  » ُّقَْحلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِسُْفنَأ 

ایند و رد  دنک  یکین  نم  اب  هک  دهاوخ  هک  ره  تفگیم : هرصب  زور  رد  تردپ  هک  مدینـش  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : دّمحم  تفگ ؟ وت 
ینامز رد  تسا  هدش  عقاو  هچنآ  هب  داد  مناوتیم  ربخ  ار  وت  یهاوخ  رگا  دّمحم  يا  نم . دنزرف  دّمحم  هب  دـنک  یکین  هک  دـیاب  سپ  ترخآ ،

و نم ، زا  دعب  تسا  ماما  نم  ندب  زا  حور  تقرافم  نم و  تافو  زا  دعب  نیسح  هک  نادب  دّمحم  يا  دوخ . ردپ  تشپ  رد  ياهدوب  هفطن  وت  هک 
زا هتـسناد  ار  تیب  لها  امـش  ادخ  و  تسا ، هتـشون  وا  تفالخ  ادـخ  ياهباتک  رد  و  تسا ، هدیـسر  وا  هب  ّدـج  ردـپ و  زا  هک  تسا  یثاریم  نیا 
درک رایتخا  ار  یلع  دّـمحم  و  تسا ، هدـینادرگ  ربمغیپ  ار  وا  تسا و  هدرک  رایتخا  امـش  نایم  زا  ار  دّـمحم  و  تسا ، هدرک  رایتخا  قلخ  عیمج 

ینم و ماما  وت  هک : تفگ  هّیفنح  نب  دّـمحم  سپ  منکیم . رایتخا  ار  نیـسح  نم  و  تماما ، يارب  درک  رایتخا  ارم  یلع  و  دوخ ، تفالخ  يارب 
شیپ دورب  نم  ناج  هک  متساوخیم  هک  دنگوس  ادخ  هب  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يوسب  نم  هلیـسو  یئوت  و  ینم ، گرزب  دّیس و 

دناوتیمن رخآ  نایب  فصو و  ار  نآ  هک  وت  تمعن  رد  تسه  دـنچ  ینخـس  نم  رـس  رد  هک  یتسرد  هب  مونـشب ، وت  زا  ار  نخـس  نیا  هکنآ  زا 
ياهملق و  تسا ، لال  نایاناد  احصف و  نابز  و  هدش ، هتـشون  ادخ  باتک  رد  و  تسا ، هدش  هتفگ  نآ  زا  شیپ  میوگب ، مهاوخ  هچ  ره  و  درک ،

ص: نویعلا ، ءالج  رتاناد  همه  زا  نیـسح  و  ار ، ناراکوکین  دهدیم  ازج  نینچ  ادخ  وت ، بقانم  لیاضف و  ندرک  اصحا  زا  تسا  دنک  نابتاک 
، دوش قولخم  هکنآ  زا  شیپ  دوب  ماما  وا  تسا ، رتشیب  همه  زا  تلاسر  ترـضح  هب  وا  تبارق  تسا و  رتنارگ  ام  همه  زا  وا  ملح  تسا و   514

يارب ار  وا  هنیآره  تسه  یـسک  رتـهب  دّـمحم  زا  هک  تسنادیم  ادـخ  رگا  و  دـیآ ، نخـس  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  دوـب  هدـناوخ  ار  ادـخ  یحو  و 
میدرک و میلـست  اـم  يدرک ، راـیتخا  ار  نیـسح  وت  درک و  راـیتخا  ار  وت  یلع  درک و  راـیتخا  ار  یلع  دّـمحم  نوچ  درکیم ، راـیتخا  يربمغیپ 
رد «. 1  » تفای میهاوخ  تیاده  وا  زا  تاهبتـشم  رد  و  درب ، میهاوخ  هانپ  وا  هب  تالکـشم  رد  و  ار ، وا  تماما  میدرک  لوبق  و  میدـش ، یـضار 
ربخ یهاوخیم  تفگ : میتفر ، هّیبلاو  هبابح  دزن  هب  یعبر  نب  ۀیابع  نم و  هک : تسا  هدرک  تیاور  مثیم  نب  حلاص  زا  تاجرّدـلا  رئاصب  باتک 

یسیپ هکنآ  ات  متفریم  ترضح  نآ  ترایز  هب  نم  تفگ : هّمع ، يا  یلب  متفگ : مالّسلا ؟ هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  مدینـش  هچنآ  هب  ار  وت  مهد 
باحـصا اب  دـش ، علّطم  نم  ضرم  رب  ترـضح  نوچ  مدرک . ترـضح  نآ  ترایز  كرت  ببـس  نیا  هب  دیـسر ، مه  هب  نم  هدـید  ود  نایم  رد 

نب ای  متفگ : يدـماین ؟ ام  دزن  هب  هک  دـش  یتّدـم  ارچ  هبابح  يا  دومرف : سپ  مدوب ، زامن  لوغـشم  عضوم  نیمه  رد  دـمآ و  نم  هناخ  هب  دوخ 
ناـهد بآ  متـشادرب  نوچ  رادرب ، ار  هعنقم  دوـمرف : ترـضح  دـش ، عناـم  ارم  تسا  هدیـسر  مه  هب  نم  يور  رد  هک  یـضرم  نیا  هَّللا  لوـسر 

مداتفا و هدجـس  هب  نم  سپ  درک ، عفد  وت  زا  ار  ضرم  نیا  یلاعت  قح  هک  نک  رکـش  ار  ادخ  دومرف : تخادنا  عضوم  نآ  رب  ار  دوخ  كرابم 
«. 2  » مدـیدن ّتلع  نآ  زا  رثا  چـیه  مدرک  رظن  نوچ  نک ، رظن  هنیآ  رد  دومرف : متـشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  مدروآ ، اج  هب  یلاعت  قح  رکش 

یناوج هاگان  مدوب ، هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلباک  دـلاخ  وبا  زا  يدـنوار  بطق 
و دراد ، یلام  درکن و  ّتیـصو  هدومن ، تلحر  تعاس  نیا  رد  نم  هدلاو  تفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  دیـسرپ : ترـضح  دمآ ، رد  نایرگ 
، هحلاص نز  نیا  دزن  هب  میورب  اـت  دـیزیخرب  دومرف : ترـضح  میاـمن ، ضرع  وت  تمدـخ  هب  اـت  منکن  يراـک  دریمب  وا  نوچ  هک  درک  رما  ارم 

درک اعد  داتسیا و  رد  شیپ  رد  ترـضح  دندوب ،  515 ص : نویعلا ، ءالج  هدـیناباوخ  هناخ  نآ  رد  ار  نز  نآ  هک  میدیـسر  هناخ  رد  هب  نوچ 
تداهـش تسـشن و  تساخرب و  نز  نآ  دش ، غراف  اعد  زا  ترـضح  نوچ  دروآ . لمع  هب  ار  دوخ  ّتیـصو  ات  دنک  هدنز  ار  وا  یلاعت  قح  هک 
ترـضح سپ  نک ، رما  نآ  هب  ارم  ینادیم  تحلـصم  هچنآ  وش و  هناخ  لخاد  نم  يالوم  يا  تفگ : داتفا  ترـضح  رب  شرظن  نوچ  تفگ ،

مراد لام  ردق  نیا  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نز  نآ  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  نک  ّتیـصو  دومرف : تسـشن  وا  نیلاب  رب  دش و  هناخ  لخاد 
، تسا نم  رسپ  زا  نیا  رگید  ثلث  ود  و  یهدب ، دوخ  ناتـسود  زا  یهاوخ  هک  ره  هب  هک  متـشاذگ  وت  هب  ار  نآ  ثلث  تسا ، عضوم  نالف  رد  و 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  تسین ، یّقح  نانمؤم  لاوما  رد  ار  نافلاخم  و  تسوت ، زا  زین  نآ  دـشاب  فلاخم  رگا  و  تسوت ، نایعیـش  یلاوم و  زا  وا  هک  یناد  رگا 
ماما ترضح  زا  ًاضیا  «. 1  » درک میلـست  قح  هب  ناج  هدیباوخ و  سپ  دوش ، رـضاح  وا  نفد  رد  دـنک و  زامن  وا  رب  هک  درک  سامتلا  ترـضح 
نوچ دـنک ، ناـحتما  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هک  دـمآ  هنیدـم  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 

يا دومرف : دیـسر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  نوچ  دـش . لـخاد  دـش و  بنج  درک ، ءانمتـسا  دوخ  تسد  هب  دوش  هنیدـم  لـخاد  تساوخیم 
ار وت  زاجعا  مدیسر و  دوخ  تجاح  هب  تفگ : یبارعا  یتبانج ؟ نانچ  اب  و  یئآیم ؟ دوخ  ماما  تمدخ  هب  تبانج  اب  هک  يرادن  مرـش  یبارعا 

هیلع قداص  ترـضح  زا  ًاضیا  «. 2  » دیـسرپ تساوخیم  هک  یلئاسم  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  درک و  لسغ  تشگرب و  سپ  متـسناد ،
رد دومرف : دومن و  نییعت  یتجاح  يارب  ار  دوخ  نامالغ  زا  یضعب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

دنهاوخ لتق  هب  ار  امـش  دـمآ و  دـنهاوخ  امـش  هار  رـس  رب  نادزد  دـینک  نم  تفلاخم  رگا  دـیورب ، زور  نالف  رد  دـیورم و  نوریب  زور  نـالف 
نادزد و  دنتفر ، دنورن  دوب  هدومرف  هک  يزور  رد  دندرک ، ترضح  نآ  تفلاخم  تداعسیب  نامالغ  نآ  درب . دنهاوخ  ار  امش  لام  دیناسر و 

لوبق نم  زا  مدومرف و  رذـح  ار  ناشیا  نم  دومرف : دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  نوچ  دـندرب . ار  ناـشیا  لاوما  دـندروآ و  لـتق  هب  ار  ناـشیا 
ار وت  ناـمالغ   516 ص : نوـیعلا ، ءـالج  هک  ماهدینـش  هک : تفگ  یلاو  تفر ، هنیدـم  یلاو  دزن  هب  تساـخرب و  تعاـس  ناـمه  رد  دـندرکن ،
، نک صاصق  ریگب و  ار  ناشیا  سپ  ار ، ناشیا  تسا  هتـشک  یک  میوگب  دومرف : ترـضح  ناشیا ، ضوع  هب  دهد  باوث  ار  وت  ادخ  دناهتـشک ،

یلاو شیپ  رد  هک  يدرم  هب  دومرف  هراشا  سپ  مسانشیم ، ار  وت  هچنانچ  یلب  دومرف : یسانشیم ؟ ار  ناشیا  وت  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : یلاو 
: دومرف ترضح  میاهنآ ؟ زا  نم  هک  یتسناد  نوچ  يدرک و  ادیپ  اجک  زا  ارم  هک : تفگ  درم  نآ  تساهنآ ، زا  یکی  نیا  دومرف : دوب ، هداتسیا 

یتفر نوریب  نوچ  دومرف : درک ، مهاوخ  قیدصت  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  قیدصت  ارم  وت  میوگب  تسار  نم  رگا 
ياهرکـشل زا  ناشیا  یقاب  دـندوب و  هنیدـم  یلاو  یلاوم  زا  ناشیا  رفن  راهچ  و  درب ، مان  ار  وا  ناـقیفر  همه  و  دـندوب ، وت  هارمه  نـالف  نـالف و 

هب ار  وت  ندب  ياهتـشوگ  همه  یئوگن  تسار  رگا  هک  منکیم  دای  دنگوس  ربنم  ربق و  ّقح  هب  هک : تفگ  درم  نآ  هب  یلاو  سپ  دندوب ، هنیدـم 
عمج ار  همه  یلاو  سپ  هدوب ، هارمه  ام  اب  ایوگ  تفگ  تسار  تفگن و  غورد  نیـسح  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درم  نآ  مزیر ، ورف  هنایزات 

ترـضح اب  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 1  » دـندز ندرگ  ار  ناـشیا  دوـمرف  درک و 
ترـضح نآ  تفلاخم  تلودیب  نآ  هاوخم ، ار  وا  دومرف : ترـضح  تشاد ، رایـسب  لام  زین  دوخ  و  يرادـلام ، نز  جـیوزت  رد  درک  تروشم 

وا هک  متفگ  نم  دومرف : ترـضح  تفر ، نوریب  شتـسد  زا  زین  شدوخ  ياهلام  دش و  ناشیرپ  یتقو  كدنا  رد  و  دومن ، جـیوزت  ار  وا  درک و 
يرـسپ و وا  يارب  و  دـیناسر ، مه  هب  رایـسب  لاـم  هک  تشذـگن  لاـس  کـی  سپ  هاوخب . ار  نز  نـالف  و  وگب : قـالط  ار  وا  نونکا  هاوـخم ، ار 

ترضح يزور  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بوشآ  رهش  نبا  یشک و  خیش  «. 2  » دش وکین  شلاح  و  دروآ ، يرتخد 
دبع رامیب  نآ  و  درک ، تقرافم  وا  بت  دش  لخاد  ترضح  نوچ  تشاد ، يدیدش  بت  هک  تفر  يرامیب  تدایع  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
قح دومرف : ترـضح  دزیرگیم ، امـش  زا  زین  بت  و  تسا ، هداد  امـش  هب  یلاـعت  قح  هچنآ  هب  مدـش  یـضار  تفگ : دوب ، یثیل  داّدـش  نب  هَّللا 

517 ص : نوـیعلا ، ءـالج  یئادـص  سپ  دـیامن ، تعاـطا  ار  اـم  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وا  هکنآ  رگم  تسا  هدرکن  قـلخ  ار  زیچ  چـیه  یلاـعت 
هب رگم  يوشن  کـیدزن  هک  تسا  هدرکن  رما  ار  وت  نینمؤملا  ریما  اـیآ  دومرف : ترـضح  کـیّبل ، تفگیم : هک  دـندیدن  ار  یـسک  دـندینش و 
دنس هب  یسوط  خیـش  «. 1  » ياهدمآ نمؤم  نیا  کیدزن  ارچ  سپ  یـشاب ، وا  هانگ  هراّفک  هک  دـشاب  راکهانگ  ای  دـشاب ، ام  نمـشد  هک  یـسک 

تسد نز  نآ  سپ  درکیم ، فاوط  يدرم  وا  بقع  رد  درکیم و  فاوط  ینز  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم 
نآ عارذ  رب  دینابـسچ  ار  درم  نآ  تسد  یلاـعت  قح  سپ  تشاذـگ ، وا  عارذ  هب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  درم  نآ  و  دروآ ، نوریب  ار  دوخ 

نوچ دندرک ، ربخ  ار  یلاو  دندش و  عمج  ناشیا  رس  رب  دندرک و  فاوط  عطق  مدرم  هکنآ  ات  درک ، تسناوتن  ادج  درک  یعـس  دنچ  ره  و  نز ،
زا یـسک  ایآ  تفگ : یلاو  تسا ، هدرک  تنایخ  وا  هک  اریز  درک  دیابیم  عطق  ار  وا  تسد  هک : دنتفگیم  دـیبلط و  ار  اهقف  دـش  رـضاح  یلاو 

سپ تسا ، هدش  لخاد  بشما  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یلب  دنتفگ : تسه ؟ اجنیا  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نادنزرف 
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هبعک يوسب  ور  دـش ، علّطم  ناشیا  لاـح  رب  نوچ  ترـضح  تسا ، هدـمآ  ناـشیا  رـس  رب  ـالب  هچ  هک  نیبب  تفگ : دـیبلط و  ار  ترـضح  یلاو 
ادـج نز  نآ  تسد  زا  ار  درم  نآ  تسد  دـمآ و  ناشیا  دزن  هب  نآ  زا  دـعب  و  درک ، اعد  یلیوط  تعاس  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  دـینادرگ و 

ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 2  » هن دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدرک  هک  يراک  نیا  هب  ار  وا  مینکب  باقع  ایآ  هک : دیـسرپ  یلاو  سپ  درک ،
ینز و باب  رد  دندرک  همصاخم  رگیدکی  اب  درم  ود  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نامز  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
هب نوچ  دیـسرپ ، ناشیا  همـصاخم  ببـس  زا  تشذگ و  ناشیا  رب  ترـضح  تسا ، نم  زا  دنزرف  نز و  نیا  هک  دـنتفگیم  کی  ره  وا ، دـنزرف 

ار وت  هدرپ  یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  وگب  تسار  هک  تفگ  ار  نز  نآ  سپ  نیـشنب ، دومرف  ار  لّوا  یعّدم  دندرک ، ضرع  ترـضح  تمدـخ 
درک ور  ترضح  مسانشیمن ، ار  رگید  درم  نیا  تسوا و  زا  دنزرف  تسا و  نم  رهوش  تسا  هتسشن  هک  درم  نیا  تفگ : يوش ، اوسر  دردب و 

هک نک  نایب   518 ص : نویعلا ، ءالج  ادخ و  ملع  هب  رـسپ  يا  وگب  نخـس  دومرف : دوب و  هدماین  نخـس  هب  زونه  هک  هراوخریـش  دنزرف  نآ  هب 
نالف نابش  نم  ردپ  و  وا ، زا  هن  منیا و  زا  هن  نم  تفگ : دمآ و  نخس  هب  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  كدوک  نآ  هن ، ای  دیوگیم  تسار  وت  ردام 

تیاور هتابن  نب  غبصا  زا  ًاضیا  «. 1  » تفگن نخس  رگید  نآ  زا  دعب  لفط  نآ  و  دندرک ، راسگنس  ار  نز  نآ  دومرف : ترضح  سپ  تسا ، درم 
هب نیقی  هک  يرما  زا  وت  زا  منکیم  لاؤس  نم  دّیس  يا  هک : مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک 

مصخ اب  ادخ  لوسر  درک  هبطاخم  هنوگچ  هک  ینیبب  یهاوخیم  دومرف : ترـضح  یئوت ، رـس  نآ  بحاص  و  تسادخ ، رارـسا  زا  مراد و  نآ 
شیپ هاگان  میدوب ، هفوک  رد  ترضح  نآ  نم و  زیخرب ، دومرف : سپ  مهاوخیم ، ار  نیمه  هَّللا  لوسر  نب  ای  یلب  متفگ : ابق ؟ دجسم  رد  مردپ 

قح غبـصا  يا  دومرف : نم و  يور  رد  درک  مّسبت  ترـضح  سپ  مدید ، ابق  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  ار و  دوخ  مینز  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا 
، تسا هدرک  اطع  نآ  زا  هدایز  ام  هب  و  هام ، کی  نیـسپ  رد  و  تفریم ، هام  کی  تشاچ  رد  هک  دوب  هدـینادرگ  نامیلـس  رّخـسم  ار  داب  یلاعت 
رد هچنآ  نایب  و  تسام ، دزن  باتک  ملع  هک  اهنآ  میئام  دومرف : ترـضح  سپ  هَّللا . لوسر  نب  ای  یئوگیم  تسار  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :

دومن و مّسبت  سپ  میئادخ ، ناهنپ  ياهزار  ّلحم  ام  هک  اریز  تسه ، ام  دزن  هچنآ  ادخ  قلخ  زا  يدحا  دزن  تسین  و  مینادیم ، ام  تسا  باتک 
مدش ابق  دجـسم  لخاد  نوچ  وش ، لخاد  دومرف : سپ  نیا ، رب  منکیم  دمح  ار  ادخ  متفگ : ادـخ ، لوسر  ناثراو  هَّللا و  لآ  میئام  هک : دومرف 

ترضح هک  مدید  هاگان  هتسب ، دوخ  ياهوناز  تشپ  رب  ار  دوخ  كرابم  يادر  هتـسشن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  مدید 
دب هک : دیوگیم  رکب  یبا  هب  دزگیم و  نادـند  هب  ار  دوخ  تشگنا  ادـخ  لوسر  و  هدـیبسچ ، رکب  وبأ  نابیرگ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هک تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ًاـضیا  «. 2  » نم تنعل  ادـخ و  تنعل  داب  امـش  رب  نم ، تیب  لـها  رد  وت  باحـصا  وت و  يدرک  یتفـالخ 
وا تسد  رد  لیئربج  تسد  دوب و  هداتسیا  هبعک  رد  هک  ددرگ  قارع  هّجوتم  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مدید  تفگ :

هفیذح زا  سوواط  نبا  «. 1  » تسادخ تعیب  وا  تعیب  هک  ادخ  تعیب  يوسب  دیئایب  هک : درکیم  ادـن   519 ص : نویعلا ، ءالج  لیئربج  و  دوب ،
نآ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 

مّدقم و  ناشیا ، هدرکرـس  هّیما و  ینب  نایغاط  نم  نتـشک  يارب  دش  دنهاوخ  عمج  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرفیم : هک  دوب  كدوک  ترـضح 
نم سپ  هن ، دومرف : نیا ؟ هب  تسا  هداد  ربخ  ار  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  متفگ : دوب ، دهاوخ  دعـس  نب  رمع  ناشیا 

و تسوا ، ملع  نم  ملع  دومرف : ترضح  مدرک ، لقن  ار  ترضح  نآ  نخس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  متفر 
زا ربـتعم  دنـس  هب  تازجعملا  نویع  باـتک  رد  «. 2  » مینادیم ندـش  عـقاو  زا  شیپ  اـم  دوـشیم  عـقاو  هچنآ  هک  اریز  تسا ، نم  ملع  وا  مـلع 

تیاکـش ناراب  یمک  زا  دـندمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  هب  هفوک  لها  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دمح و تساخرب  ترضح  نکب ، ناراب  ياعد  زیخرب و  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  سپ  نکب ، ناراب  بلط  ام  يارب  دنتفگ : دندرک و 
تحاصف و تیاهن  رد  یئاعد  داتـسرف و  وا  لآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رب  دورد  دروآ و  ياج  هب  یلاعت  قح  يانث 
زا یبارعا  و  تخیر ، نامـسآ  زا  ناراب  هک  دوب  هدـشن  غراف  اعد  زا  زونه  دومن ، یلاعت  قح  زا  مدرم  يارب  ناراـب  بلط  دومرف و  اـشنا  تغـالب 

تیاور ًاضیا  «. 3  » دندزیم جوم  رگیدکی  رب  اهنآ و  زا  دوب  يراج  بآ  هک  مدـید  ار  اهلت  اههناخدور و  تفگ : دـمآ و  هفوک  یحاون  یـضعب 
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هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  کیدزن  هب  دـنتفگیم  هّیریوج  نب  هَّللا  دـبع  ار  وا  هک  میمت  هلیبق  زا  ینوعلم  ـالبرک  يارحـص  رد  هک  تسا  هدرک 
و هدننکتعافش ، ربمغیپ  هدنزرمآ و  دنوادخ  دزن  هب  موریم  تسین ، نینچ  دومرف : ترـضح  شتآ ، هب  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : دمآ  مالّـسلا 

هکنآ اـت  درک  دـنلب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  ترـضح  هّیریوج ، رـسپ  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  موریم ، رتهب  تلاـح  هب  یئوکین  تلاـح  زا  نم 
هب نوعلم  نآ  سپ  مّنهج ، شتآ  يوـسب  شکب  ار  وا  ادـنوادخ   520 ص : نویعلا ، ءالج  دومرف : دش و  رهاظ  ترـضح  نآ  لغب  ریز  يدـیفس 

دمآ و نیمز  رب  شرـس  دـنام و  باکر  رد  شیاپ  دـیدرگ و  بسا  زا  داتفا و  يرهن  رد  شبـسا  هاگان  درک ، هلمح  ترـضح  رب  دـمآ و  بضغ 
فـصن و  دوب ، هتخیوآ  باکر  رد  دـش و  ادـج  شنار  ياپ و  کی  و  دزیم ، یخولک  گنـس و  ره  هب  ار  وا  رـس  دـیودیم و  درک و  مر  بسا 

همطاف هک  دوب  رایـسب  هک  دـناهدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد  «. 1  » دـش لصاو  مّنهج  هب  دـنام و  نیمز  رب  شرگید 
نخس وا  اب  دینابنجیم و  ار  ترضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگیم و  هراوهگ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب و  باوخ  رد  مالّسلا  اهیلع 
نخس ترضح  نآ  اب  یـسک  دبنجیم و  هراوهگ  هک  دیدیم  دشیم  رادیب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  دینادرگیم ، تکاس  ار  وا  تفگیم و 
ًاضیا «. 2  » تسا لیئربج  وا  دومرفیم : ترضح  دیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  نوچ  دیدیمن ، ار  یـسک  دیوگیم و 
عطاس ترـضح  نآ  ندرگ  نیئاپ  نیبج و  زا  هک  يرون  هب  تسـشنیم ، یعـضوم  رد  يرات  بش  رد  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور 
ّفلؤم «. 3  » دیـسوبیم رایـسب  ار  عضوم  ود  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  اریز  دنتخانـشیم ، ار  ترـضح  نآ  دوب 

521 ص : نویعلا ، ءالج  دش . دهاوخ  روکذم  ترضح  نآ  تداهش  باب  رد  تازجعم  رثکا  هک : دیوگ 

تسا ندوب  كانهودنا  ترضح  نآ  تبیصم  يارب  و  نتشاد ، ترـضح  نآ  متام  و  تسا ، ترـضح  نآ  رب  نتـسیرگ  باوث  نایب  رد  مجنپ  لصف 
اروشاع زور  رد  ًاصوصخ 

میدوب و مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  هجراخ  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
ماما ترضح  دومرف : تشادرب و  رس  ترضح  سپ  میتسیرگ ، ام  تسیرگ و  رایسب  ترضح  میدرک ، دای  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

: رگید تیاور  هب  «. 1  » ددرگیم نایرگ  هکنآ  رگم  دنکیمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه  يراز ، هیرگ و  هتـشک  منم  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
رب تسا  مزال  و  دش ، مهاوخ  هتشک  ملا  مغ و  برک و  اب  هک  هیرگ  يراز و  هتشک  منم  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دومرف :

ترضح زا  حیحص  دنـس  هب  دیفم  خیـش  «. 2  » ددرگرب دوخ  لها  هب  لاـحشوخ  داـش و  دـیایب ، نم  تراـیز  هب  هک  یکانهودـنا  ره  هک  ادـخ 
«. 3  » نیـسح رب  نتـسیرگ  ندرک و  عزج  زا  ریغ  هب  تسا  هورکم  ینتـسیرگ  ندرک و  عزج  ره  هک  تسا  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص 

رفعج ماما  ترضح  دزن  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يزور  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا   522 ص : نویعلا ، ءالج 
دوـبیم و ناـیرگ  نوزحم و  زور  نآ  ماـمت  رد  و  دـنیب ، مّسبتم  بش  اـت  ار  ترـضح  نآ  یـسک  هک  دـشیمن  روکذـم  مالّـسلا  هـیلع  قداـص 

نینمؤملا ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ًاضیا  «. 1  » تسا نمؤم  ره  هیرگ  ببس  مالّسلا  هیلع  نیسح  دومرفیم :
منینچ نم  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  ینمؤم ، ره  هیرگ  ببس  وت  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يوسب  درک  رظن  مالّـسلا  هیلع 

دناهدرک تیاور  دشنم  هرامع  وبا  زا  رایسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیولوق  نبا  هیوباب و  نبا  «. 2  » یمارگ دنزرف  يا  یلب  دومرف : ترضح  ردپ ؟ يا 
عورش نوچ  نک ، ءاشنا  نیسح  هیثرم  رد  دنچ  يرعش  هک : دومرف  ترضح  متفر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک 
تیاور هب  دش . دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  هکنآ  ات  تسیرگیم  ترضح  مدناوخیم و  هیثرم  نم  و  دش ، نایرگ  ترضح  مدرک 

تسیرگ و رایـسب  بانج  نآ  مدناوخ  نوچ  ناوخب ، دینکیم  هحون  دیناوخیم و  دوخ  شیپ  رد  هک  یـشور  نآ  هب  دومرف : بانج  نآ  رگید :
دناوخب و نیـسح  هیثرم  رد  يرعـش  هک  ره  دومرف : ترـضح  مدش  غراف  نوچ  دش ، دـنلب  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترـضح  نآ  نانز  هیرگ  يادـص 
ار سک  تسیب  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  سک  یـس  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تـشهب  دـنایرگب  ار  سک  هاـجنپ 

بجاو ار  وا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  جنپ  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  هد  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


بجاو ار  وا  تشهب  دـیرگب  دوـخ  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  یکی  دـیرگب و  سک  ره  و  ددرگیم ،
هب ار  ترضح  نآ  هک  ره  دومرف : رگید  تیاور  رد  «. 3  » دوش بجاو  ار  وا  تشهب  درادب  هیرگ  هب  ار  دوخ  دیاین و  هیرگ  ار  وا  هک  ره  و  دوش ،

ءالج زا  ریغ  یباوث  هب  وا  يارب  زا  دوشن  یـضار  ادخ  و  تسادخ ، رب  وا  باوث  دـیآ ، نوریب  بآ  یـسگم  رپ  ردـق  هب  وا  هدـید  زا  دروایب و  دای 
تمدخ رد  هفوک  لها  زا  یتعامج  اب  نم  هک : تسا  هدرک  تیاور  ماّحـش  دیز  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیـش  «. 1  » تشهب  523 ص : نویعلا ،

ای تفگ : دیناشن و  دوخ  کیدزن  دومن و  مارکا  ار  وا  دـمآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ناّفع  نب  رفعج  میدوب ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
: تفگ یئوگیم ؟ وکین  نیسح و  ماما  هیثرم  رد  یئوگیم  رعش  ماهدینـش  دومرف : ترـضح  دنادرگ ، وت  يادف  ارم  ادخ  کیّبل  تفگ : رفعج ،
دش و يراج  شکرابم  شیر  رب  ترـضح  نآ  کشا  تارطق  دـش و  نایرگ  ترـضح  نآ  دـناوخ  نوچ  ناوخب ، دومرف : موش ، وت  يادـف  یلب 
و دندینش ، نیسح  يارب  ار  وت  هیثرم  دندش و  رضاح  اجنیا  رد  نابّرقم  هکئالم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپ  دندش ، نایرگ  همه  نارـضاح 

يا دومرف : سپ  دـیزرمآ ، ار  وت  ناهانگ  دـینادرگ و  بجاو  ار  تشهب  عیمج  وت  يارب  زا  یلاعت  قح  دنتـسیرگ ، میتسیرگ  اـم  هچنآ  زا  هداـیز 
قح هّتبلا  دـنایرگب ، دـیرگب و  دـیوگب و  يرعـش  نیـسح  هیثرم  رد  هک  ره  دومرف : نم ، دّیـس  يا  یلب  تفگ : میوگب ؟ هدایز  یهاوخیم  رفعج 

تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیفم  خیـش  «. 2  » دزرماـیب ار  وا  ناـهانگ  دـنادرگ و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  یلاـعت 
هک ینادیهـش  دوخ و  ربق  ّلحم  هب  دوخ و  هاگرکـشل  هب  دنکیم  رظن  و  تسا ، دوخ  راگدرورپ  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدرک 

تاجرد و ار و  ناشیا  ناردـپ  ار و  ناشیا  ياهمان  دسانـشیم  رتهب  وا  دوخ ، ناگدـننک  ترایز  يوسب  دـنکیم  رظن  و  دـننوفدم ، وا  کـیدزن 
بلط و  دـنکیم ، هیرگ  وا  رب  هک  ار  یـسک  دـنیبیم  و  ار ، دوخ  نادـنزرف  امـش  زا  یکی  نتخانـش  زا  نایملاع  دـنوادخ  دزن  ار  ناـشیا  لزاـنم 

نم هدننک  ترایز  دنادب  رگا  هک : دنیوگیم  و  وا ، يارب  دننک  شزرمآ  بلط  هک  دوخ  ناردپ  زا  دـنکیم  لاؤس  وا و  يارب  دـنکیم  شزرمآ 
وا رب  هانگ  چـیه  ددرگیم ، رب  وا  هدـننک  ترایز  نوچ  دوب ؛ دـهاوخ  وا  عزج  زا  هدایز  وا  حرف  هنیآره  تسا ، هدرک  اـّیهم  وا  يارب  ادـخ  هچنآ 

ص: نویعلا ، ءالج  یهام  مّرحم  هام  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 3  » تسا هدنامن 
ام تمرح  کته  دنتـسناد و  لالح  ار  ام  ياهنوخ  راک  اـفج  تّما  نیا  دنتـسنادیم و  مارح  ار  هاـم  نآ  رد  لاـتق  ّتیلهاـج  لـها  هک  دوب   524
رد ار  تلاسر  ترـضح  تمرح  دندرک و  تراغ  ار  ام  لاوما  دندز و  ام  ياههمیخ  رد  یـشتآ  دندرک و  ریـسا  ار  ام  نادنزرف  نانز و  دندرک ،

زیزع و  تسا ، هدرک  يراج  ار  ام  کشا  و  تسا ، هدینادرگ  حورجم  ار  ام  ياههدید  نیسح  تبیـصم  هک  یتسرد  هب  دندرکن . تیاعر  ام  ّقح 
ناگدننک هیرگ  دنیرگب  دیاب  نیسح  لثم  رب  سپ  تمایق ، زور  ات  دیدرگ  ام  يالب  برک و  ثروم  البرک  نیمز  و  تسا ، هدینادرگ  لیلذ  ار  ام 

، دـشیم لـخاد  مّرحم  هاـم  نوچ  مالّـسلا  هیلع  مردـپ  هک : دومرف  ترـضح  سپ  ار . گرزب  ناـهانگ  دزیریم  ورف  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  هک 
هودنا و تبیـصم و  زور  دشیم  مّرحم  مهد  زور  نوچ  دـیدرگیم ، بلاغ  وا  رب  نزح  هودـنا و  و  دـیدیمن ، نادـنخ  ار  ترـضح  نآ  یـسک 
: هک تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ّقثوم  دنس  هب  ًاضیا  «. 1  » تسا هدش  دیهش  نیـسح  هک  تسا  يزور  زورما  تفگیم : دوب و  وا  هیرگ 

زور ار  اروشاع  زور  هک  ره  و  دروآ ، رب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جئاوح  یلاعت  قح  اروشاع ، زور  رد  ار  دوخ  جئاوح  رد  یعس  دنک  كرت  هک  ره 
ره و  دشاب ، نشور  ام  هب  تشهب  رد  شاهدید  دنادرگ و  وا  رورـس  يداش و  زور  تمایق  زور  یلاعت  قح  دـشاب ، وا  هیرگ  هودـنا و  تبیـصم و 

دباین و تکرب  تسا  هدرک  هریخذ  هچنآ  رد  دنک ، هریخذ  هناخ  رد  زور  نآ  رد  هقوذآ  تکرب  يارب  درامـش و  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک 
زا نسح  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » دزادـنا مّنهج  تاکرد  نیرتتسپ  رد  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هَّللا  دـیبع  دـیزی و  اب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  ادـخ 

رـسپ يا  هک : دومرف  متفر ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  مّرحم  لّوا  زور  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  بیبش  نب  ناـّیر 
رد دـینادرگ  باجتـسم  ار  مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  ترـضح  ياعد  یلاـعت  قح  هک  تسا  يزور  نیا  هک : دومرف  هن ، متفگ : ياهزور ؟ اـیآ  بیبش 
هب ار  وت  دهدیم   525 ص : نویعلا ، ءالج  تراشب  ادخ  هک : بارحم  رد  دـندرک  ادـن  ار  وا  هکئالم  و  دـیبلط ، دـنزرف  یلاعت  قح  زا  هک  یتقو 

بیبش رسپ  يا  دومرف : سپ  دیدرگ . باجتـسم  اّیرکز  ياعد  هچنانچ  ددرگ  باجتـسم  وا  ياعد  دراد ، هزور  ار  زور  نیا  هک  ره  سپ  ییحی ،
تّما نیا  سپ  هام ، نیا  تمرح  يارب  دنتـسنادیم  مارح  هاـم  نیا  رد  ار  لاـتق  ملظ و  هتـشذگ  ناـمز  رد  ّتیلهاـج  لـها  هک  دوب  یهاـم  مّرحم 
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ریـسا ار  ناشیا  نانز  دـندومن و  لاتق  دوخ  ربمغیپ  ّتیرذ  اب  هاـم  نیا  رد  و  دنتـسنادن ، ار  دوخ  ربمغیپ  تمرح  دنتخانـشن و  ار  هاـم  نیا  تمرح 
هیرگ سپ  يزیچ  يارب  ینکیم  هیرگ  رگا  بیبش  رـسپ  يا  زگره . ار  ناشیا  دزرماین  ادـخ  سپ  دـندرب ، تراغ  هب  ار  ناـشیا  لاوما  دـندرک و 
نیمز رد  کیچیه  هک  دندرک  دیهش  وا  اب  ار  وا  تیب  لها  زا  رفن  هدجیه  و  دندیرب ، رـس  دنفـسوگ  دننام  ار  وا  هک  یلع  نب  نیـسح  يارب  نک 

نآ ترـصن  يارب  کـلم  رازه  راـهچ  و  اـهنیمز ، هناـگتفه و  ياهنامـسآ  وا  تداهـش  يارب  دنتـسیرگ  هک  قیقحت  هب  دنتـشادن ، دوـخ  هیبـش 
دنتسه ترضح  نآ  ربق  دزن  هتسویپ  ناشیا  سپ  دوب ، هدش  دیهـش  ترـضح  نآ  دندیـسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ ، ریز  هب  نامـسآ  زا  ترـضح 
دنهاوخ ترضح  نآ  ناروای  زا  سپ  دوش ، رهاظ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  مئاق  ترـضح  هک  یتقو  ات  دولآدرگ  وم و  هدیلوژ 

ارم داد  ربخ  بیبش  رسپ  يا  نیسح . نوخ  ناگدننک  بلط  يا  ینعی : نیسحلا ، تاراثل  ای  دوب : دهاوخ  نیا  ناشیا  راعـش  گنج  تقو  رد  دوب ،
رب ینک  هیرگ  رگا  بیبش  رسپ  يا  دیراب ، خرس  كاخ  نوخ و  نامسآ  دش ، هتشک  نیسح  مّدج  نوچ  مالّسلا  هیلع  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ 

هاوخ دـشاب و  كدـنا  هاوخ  دزرمایب  ار  وت  هریغـص  هریبک و  ناهانگ  عیمج  یلاعت  قح  دوش  يراـج  وت  يور  رب  وت  ياههدـید  بآ  اـت  نیـسح 
رگا بیبش  رـسپ  يا  ار . نیـسح  نک  ترایز  سپ  دشابن  وت  رب  یهانگ  چیه  ینک و  تاقالم  ار  ادـخ  هک  یهاوخ  رگا  بیبش  رـسپ  يا  رایـسب .
رسپ يا  نیسح ، نالتاق  رب  نک  تنعل  سپ  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  ادخ و  لوسر  اب  يوش  نکاس  تشهب  هیلاع  ياههفرغ  رد  هک  یهاوخ 
مهعم تنک  ینتیل  ای  وگب : ینک  دای  ار  ترضح  نآ  تبیصم  هک  هاگره  سپ  یشاب ، هتشاد  البرک  يادهش  باوث  لثم  هک  یهاوخ  رگا  بیبش 
یهاوخ رگا  بیبش  رـسپ  يا  متفاییم . میظع  يراگتـسر  مدـشیم و  هتـشک  مدوبیم و  ناشیا  اب  هک  منکیم  وزرآ  ینعی : امیظع ، ًازوف  زوفأف 

526 ص : نویعلا ، ءالج  وت  رب  و  شاب ، داش  ام  يداش  يارب  و  شاب ، كانهودنا  ام  هودنا  يارب  سپ  یشاب ، ام  اب  تشهب  هیلاع  تاجرد  رد  هک 
دنس هب  ةرایّزلا  لماک  رد  «. 1  » دنادرگیم روشحم  نآ  اب  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دراد ، تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  هک  ام  تیالو  هب  داب 
ماما ربق  رگا  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رکب  نب  هَّللا  دبع  زا  ربتعم 

لئاسم تسا  میظع  رایسب  هچ  رکب  رسپ  يا  دومرف : ترضح  دید ؟ دنهاوخ  يزیچ  ترـضح  نآ  ربق  رد  ایآ  دنفاکـشب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
يداـش دروخیم و  يزور  ترـضح  نآ  اـب  ادـخ ، لوسر  لزنم  رد  تسا  دوخ  ردارب  رداـم و  ردـپ و  اـب  یلع  نب  نیـسح  هک  یتـسرد  هب  وت ،
دنکیم رظن  و  ياهدرک ، نم  اب  هک  ياهدـعو  هب  نک  افو  اراگدرورپ  دـیوگیم : تسا و  هتخیوآ  شرع  تسار  بناج  رب  یهاگ  و  دـیامنیم ،

دسانشیم دنراد  دوخ  هناخ  رد  هچنآ  ناشیا و  ياوأم  نکسم و  ناشیا و  ناردپ  مان  ناشیا و  ياهمان  اب  ار  ناشیا  دوخ و  ناگدننک  ترایز  هب 
، دنکیم ناشیا  يارب  زا  شزرمآ  بلط  و  دنیرگیم ، وا  رب  هک  اهنآ  يوسب  دنکیم  رظن  و  دیسانشیم ، ار  دوخ  نادنزرف  امـش  هچنآ  زا  هدایز 

اّیهم وت  يارب  ادخ  هچنآ  ینادب  رگا  نم ، رب  هدـننکهیرگ  يا  دـیوگیم : و  دـننک ، رافغتـسا  ناشیا  يارب  هک  دـنکیم  لاؤس  دوخ  ناردـپ  زا  و 
رب هدننکهیرگ  هک  اطخ  هانگ و  ره  هک  دنکیم  لاؤس  یلاعت  قح  زا  و  دوب ، دهاوخ  وت  هودـنا  زا  هدایز  وت  يداش  هنیآره  اهباوث ، زا  هدـینادرگ 

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلملا  دبع  نب  عمـسم  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » دزرمایب تسا  هدرک  وا 
دزن و  هرصب ، لها  زا  مروهشم  درم  نم  هن ، متفگ : يوریم ؟ مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ایآ  یقارع  لها  زا  وت  عمـسم  يا  دومرف :

هب ارم  لاوحا  هک  متـسین  نمیا  و  ناشیا ، ریغ  نایبصان و  زا  لیابق  لها  زا  میراد  يرایـسب  نانمـشد  و  دـناهفیلخ ، عبات  هک  دنتـسه  یتعامج  ام 
، یلب متفگ : دندرک ؟ ترـضح  نآ  اب  هچنآ  يروآیم  رطاخ  هب  زگره  ایآ  دومرف : ترـضح  دسرب . نم  هب  اهررـض  ناشیا  زا  و  دنیوگب ، یلاو 
رد هودنا  رثا  نم  لها  هکنآ  ات  میرگیم  منکیم و  عزج  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلب  متفگ : ترـضح ؟ نآ  تبیـصم  يارب  ینکیم  عزج  دومرف :

: هک دومرف  ترـضح  دوشیم . رهاظ  تبیـصم  راثآ  نم  لاح  زا  ات  ماعط  ندروخ  زا  منکیم  عانتما  و  دـنباییم ،  527 ص : نویعلا ، ءالج  نم 
و ام ، يداش  يارب  دنوشیم  داش  و  ام ، يارب  زا  دـننکیم  عزج  هک  اهنآ  زا  يوشیم  هدرمـش  وت  هک  یتسرد  هب  ار ، وت  هیرگ  دـنک  محر  ادـخ 
رد ینیبب  هک  دـشاب  دوز  و  ام ، ینمیا  يارب  دـندرگیم  نمیا  و  ام ، فوخ  يارب  دـندرگیم  فیاخ  و  ام ، هودـنا  يارب  دـنوشیم  كانهودـنا 
وت هدـید  هک  ار  وت  دـنهد  اـهتراشب  و  وت ، يارب  زا  ار  توم  کـلم  دـننک  شرافـس  وت و  دزن  دـنوش  رـضاح  نم  ناردـپ  هک  دوخ  گرم  تقو 
زین نم  تسیرگ و  ترـضح  سپ  دوخ . دـنزرف  هب  تبـسن  نابرهم  ردام  زا  دـشاب  رتنابرهم  وت  رب  توم  کلم  و  يوش ، داـش  ددرگ و  نشور 
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لها ام  تسا  هدینادرگ  صوصخم  و  تمحر ، هب  دوخ  قلخ  رب  ار  ام  تسا  هداد  لیضفت  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دمح  دومرف : و  متـسیرگ ،
زا لاح  ات  تسا  هدش  دیهـش  نینمؤملا  ریما  هک  يزور  زا  دننکیم  هیرگ  نامـسآ  نیمز و  هک  یتسرد  هب  عمـسم  يا  دوخ . تمحر  هب  ار  تیب 

نکاـس هکئـالم  هیرگ  میاهدـش ، هتـشک  اـم  هک  يزور  زا  تسا . نارگید  زا  هداـیز  دـنیرگیم  اـم  يارب  هکئـالم  هچنآ  و  اـم ، رب  مّـحرت  يارب 
وا هدـید  زا  بآ  هکنآ  زا  شیپ  دـنادرگ  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  ادـخ  هّتبلا  اـم ، رب  مّحرت  يارب  دـنک  هیرگ  هک  ره  و  تسا ، هدـیدرگن 

یـسک و  دناشن ، ورف  ار  وا  ترارح  هنیآره  دنزیرب ، مّنهج  رد  ار  وا  هدید  بآ  زا  ياهرطق  رگا  دوش  يراج  وا  يور  رب  بآ  نوچ  دیآ ، نوریب 
دراو ام  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوشن  لیاز  شلد  زا  يداش  نآ  و  ددرگ ، داش  دنیبب  ار  ام  نوچ  ندرم  تقو  رد  دیآ  درد  هب  شلد  ام  يارب  هک 

هک دـناسریم  ناشیا  ماک  هب  ردـق  نآ  اهماعط  ناولا  ياهتّذـل  زا  و  ددرگیم ، داش  رثوک  بآ  دـنیآیم  رثوک  دزن  هب  ام  ناتـسود  نوچ  دوش ،
تّقـشم بعت و  دوشیمن و  هنـشت  زگره  نآ  زا  دـعب  دروخب ، بآ  نآ  زا  تبرـش  کـی  هک  ره  عمـسم  يا  دـندرگرب . اـجنآ  زا  دـنهاوخیمن 
رتنیریـش لسع  زا  و  تسه ، نآ  رد  لیبجنز  معط  و  تسا ، عطاس  نآ  زا  کشم  يوب  و  تسا ، روفاک  دننام  يدرـس  رد  بآ  نآ  و  دـنیبیمن ،
ياهرهن رد  دیآیم و  نوریب  مینست  همـشچ  زا  و  تسا ، رتوبـشوخ  ربنع  زا  و  تسا ، رتفاص  هدید  بآ  زا  و  تسا ، رتمرن  هکـسم  زا  و  تسا ،

يوب و  نامـسآ ، ناگراتـس  زا  هدایز  تسه  اهحدق  رثوک  ضوح  رانک  رب  و  ددرگیم ، توقای  دیراورم و  يور  رب  و  دوشیم ، يراج  تشهب 
یـسک نوچ  تسا . رهاوج  ناولا  هرقن و  الط و  زا  نآ  ياهحدـق  و  دـسریم ،  528 ص : نویعلا ، ءالج  ماـشم  هب  هار  هلاـسرازه  زا  نآ  شوخ 
اجنیا مه  ارم  میـضار  نم  هک : دیوگیم  نآ  هدنماشآ  و  دـناسریم ، وا  ماشم  هب  ار  شوخ  ياهیوب  عیمج  دـماشایب ، نآ  زا  هک  دـنکیم  هدارا 

باریـس ضوح  نآ  زا  هک  دوب  یهاوخ  اهنآ  زا  وت  عمـسم  يا  مهاوخیمن . ار  ناـکم  نیا  زا  لـیوحت  و  مبلطیمن ، رگید  یتمعن  و  دـنراذگب ،
بآ نآ  زا  ناتـسود  همه  و  رثوک ، يوسب  ندرک  رظن  هب  ددرگیم  داش  هّتبلا  ددرگ  نایرگ  اـم  تبیـصم  يارب  هک  ياهدـید  ره  و  دـندرگیم ،
رانک رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دباییم . بآ  نآ  زا  تّذل  دراد  ام  هب  هک  یتّبحم  ردق  هب  سک  ره  و  دنماشآیم ،

ایند رد  نم  هک : دیوگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  دناریم ، نآ  زا  ار  ام  نانمشد  دراد و  تسد  رد  جسوع  بوچ  زا  یئاصع  تسا و  هداتـسیا  رثوک 
وبأ دوخ  ماما  دزن  هب  ورب  هک : دیامرف  وا  باوج  رد  ترـضح  یهدیمن ؟ بآ  ارم  ارچ  مدادیم ، دّمحم  تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  هب  تداهش 

هک یسک  نآ  دزن  هب  درگرب  دیامرف : ترـضح  دیوجیم ، يرازیب  نم  زا  زورما  نم  ماما  هک : دیوگ  دنک ، تعافـش  وت  يارب  نک  لاؤس  رکب و 
در وا  تعافش  هک  تسا  راوازس  قلخ  نیرتهب  هک  اریز  ار ، وت  دنک  تعافـش  هک  نک  لاؤس  وا  زا  يدوب و  هدرک  رایتخا  ار  وا  ّتبحم  تیالو و 

ترضح تمدخ  هب  نم  هک : تفگ  يوار  دنادرگ . هدایز  ار  وت  یگنشت  ادخ  دیامرف : ترضح  مدش ، كاله  یگنـشت  زا  هک : دیوگ  و  دوشن ،
زا تسا  هدومن  يراـکزیهرپ  وا  هک  اریز  دومرف : ترـضح  دـیایب ؟ رثوک  کـیدزن  هب  هک  دـباییم  هار  هنوگچ  يدرم  نینچ  هک : مدرک  ضرع 
هن اهنیا  و  هدرکیمن ، وا  دندرکیم  ام  ّقح  رد  نارگید  هک  یئاهتئرج  و  هتفگیمن ، ازسان  میاهدشیم  روکذم  وا  دزن  ام  نوچ  رایـسب ، ناهانگ 

دوب دوخ  لطاب  تدابع  لوغـشم  هکـسب  زا  نکیل  و  دـشاب ، هتـشاد  ام  تماما  هب  داقتعا  هکنآ  ای  هتـشادیم  تسود  ار  اـم  هک  هدوب  نآ  يارب  زا 
تیالو و  دومنیم ، بصن  لها  تعباتم  و  دوب ، ام  توادـع  بصن  شنید  و  دوب ، قفانم  شلد  اّما  دوش ، مدرم  رکذ  لوغـشم  هک  تساوخیمن 

: تفگیم هک  ینیسح  یلع  دّیس  زا  دناهدرک  تیاور  تاقث  زا  یضعب  و  «. 1  » دادیم میدقت  سک  همه  رب  ار  ناشیا  و  تشاد ، رمع  رکب و  وبأ 
ام باحـصا  زا  يدرم  دش ، اروشاع  زور  نوچ  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  دوخ   529 ص : نویعلا ، ءالج  يالوم  رواـجم  نم 
وا ياههدید  زا  هک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  دیسر  تیاور  نیا  هب  و  دناوخیم ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لتقم 

سلجم نآ  رد  و  دشاب ، اهایرد  فک  دننام  هچ  رگا  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دیآ ، نوریب  بآ  ياهشپ  رپ  ردق  هب  نیسح  تبیصم  رد 
هنوگچ دشاب ، حیحص  دیابیمن  ثیدح  نیا  تفگ : تشاد ، مامت  داقتعا  دوخ  صقان  لقع  هب  و  دوب ، رضاح  دوب  ملع  یعّدم  هک  یلهاج  درم 

زور نوچ  تساخرب . تشگنرب و  دوخ  تلالـض  زا  و  میدرک ، رایـسب  هثحابم  وا  اب  و  دشاب ، هتـشاد  باوث  ردق  نیا  ترـضح  نآ  رب  نتـسیرگ 
باوختخر رد  متفر و  امـش  دزن  زا  بش  نوچ  تفگ : دومن و  بش  ياههتفگ  زا  تمادن  راهظا  دوشگ و  ترذعم  هب  نابز  دمآ  ام  دزن  هب  دش 

ار لاـمعا  ياـهوزارت  و  دـناهدرک ، عـمج  ارحـص  کـی  رد  همه  ار  مدرم  و  تسا ، هدـش  اـپرب  تماـیق  هک  مدـید  باوـخ  رد  مدـیباوخ ، دوـخ 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  تشهب  ياهرصق  و  دناهتخورفا ، ار  مّنهج  شتآ  و  دناهدوشگ ، ار  لمع  ياهناوید  و  دناهدیشک ، مّنهج  يور  رب  ار  طارص  و  دناهتخیوآ ،
، مدرک هدهاشم  ار  رثوک  ضوح  دوخ  تسار  بناج  هب  مدرک  رظن  نوچ  دش ، بلاغ  نم  رب  میظع  یگنـشت  تقو  نآ  رد  دناهدروآ ، رد  هولج 

هایـس ياههماج  و  تسا ، هدرک  نشور  ار  رـشحم  يارحـص  ناشیا  لامج  رون  دناهداتـسیا و  هک  مدید  ار  نز  کی  درم و  ود  ضوح  بل  رب  و 
یلع يرگید  یفطـصم و  دّـمحم  یکی  تفگ : دناهداتـسیا ؟ رثوک  رانک  رب  هک  دنتـسیک  اـهنیا  مدیـسرپ : يدرم  زا  دـنیرگیم ، دناهدیـشوپ و 
زور زورما  هک  ینادیمن  رگم  تفگ : دـنیرگیم ؟ دناهدیـشوپ و  هایـس  ارچ  مـتفگ : تـسا ، مالّـسلا  مـهیلع  ارهز  همطاـف  نز  نآ  و  یـضترم ،

، ماهنشت ادخ  لوسر  رتخد  يا  متفگ : متفر و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  کیدزن  هب  سپ  تسالبرک ، دیهـش  تداهـش  زور  تساروشاع و 
نم و هدیدنسپ  دنزرف  تبیـصم  رب  نتـسیرگ  تلیـضف  يدرکیم  راکنا  هک  یتسین  وت  تفگ : درک و  رظن  نم  هب  بضغ  يور  زا  ترـضح  نآ 

ترذعم امش  زا  نونکا  مدیدرگ ، نامیشپ  مدان و  دوخ  هتفگ  زا  مدش و  رادیب  باوخ  نیا  تشحو  زا  ار ؟ مولظم  دیهش  نیـسح  نم  هدید  رون 
هیلع قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هیوـلوق  نبا  «. 1  » دـیرذگرد نم  ریـصقت  زا  هک  مبلطیم 
نیمز و  نوخ ، هب  حابـص  لـهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تسیرگ  نامـسآ  هک  یتسرد  هب  هرارز  يا  دومرف :  530 ص : نویعلا ، ءالج  مالّـسلا 
اهایرد و  دندیشاپ ، مه  زا  دندش و  هراپ  اههوک  و  فوسک ، یخرس و  هب  حابـص  لهچ  تسیرگ  باتفآ  و  یهایـس ، هب  حابـص  لهچ  تسیرگ 

دـیلامن و نغور  درکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  زا  ینز  و  دنتـسیرگ ، ترـضح  نآ  رب  زور  لـهچ  هکئـالم  و  دـندمآ ، شورخ  شوج و  هب 
نآ تبیـصم  يارب  زا  میاهیرگ  رد  ام  هتـسویپ  و  دـندروآ ، ام  يارب  ار  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  رـس  اـت  درکن ، هناـش  ار  دوخ  يوم  دیـشکن و  همرس 
رت شاهدید  بآ  زا  شکرابم  شیر  هک  تسیرگیم  ردق  نآ  درکیم ، دای  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  نوچ  نیـسحلا  نب  یلع  مّدج  و  ترـضح .
وا يارب  هیرگ  دندیهـش  ماـما  نآ  ربق  دزن  هک  هکئـالم  و  تسیرگیم ، وا  هیرگ  زا  دـیدیم  تلاـح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  ره  و  دـشیم ،
زا ترـضح  نآ  سّدقم  حور  نوچ  دـنوشیم ، نایرگ  هکئالم  زا  تسا  نامـسآ  اوه و  رد  هک  ره  اوه و  ناغرم  ناشیا  هیرگ  هب  و  دـننکیم ،
نب دـیزی  دایز و  نب  هَّللا  دـیبع  دـیلپ  ناج  نوچ  دفاکـشب . مه  زا  ار  نیمز  دوب  کـیدزن  هک  دز  ياهرعن  مّنهج  دومن ، تقراـفم  شرّهطم  ندـب 

سبح ار  نآ  هک  ار  مّنهج  ناراد  هنیزخ  درکیمن  رما  یلاـعت  قح  رگا  و  دـمآ ، شورخ  هب  مّنهج  تفر ، رد  هب  ناـشیا  سجن  ندـب  زا  هیواـعم 
يور رب  هچ  ره  هنیآره  دـندادیم ، تصخر  ار  نآ  رگا  و  تخوـسیم ، نآ  شورخ  شوـج و  زا  دوـب  نیمز  يور  رب  هک  ره  هنیآره  دـنیامن ،

دوخ ناـنزاخ  رب  هبترم  نیدـنچ  و  دـنراد ، اـهریجنز  هب  ار  نآ  ناـنزاخ  و  دوخ ، دـنوادخ  رما  هب  تسا  رومأـم  نکیل  و  دربیم ، ورف  دوب  نیمز 
نکاـس ار  نآ  درک و  در  ار  نآ  هناـبز  تشاد و  شیپ  ار  دوـخ  لاـب  دـمآ و  لـیئربج  هـکنآ  اـت  دـندرواین  نآ  تمواـقم  باـت  درک ، یتداـیز 

يور رب  ادـخ  ياهتّجح  رگا  ترـضح ، نآ  نالتاق  رب  دـشورخیم  ترـضح و  نآ  رب  دـنکیم  هبدـن  هیرگ و  مّنهج  هک  یتسرد  هب  دـینادرگ .
تسین رتهدیدنـسپ  ادخ  دزن  ياهیرگ  چیه  و  تسین ، رتبوبحم  ادخ  دزن  ياهدید  چیه  درکیم ، نوگنرـس  ار  نیمز  هنیآره  دندوبیمن  نیمز 
ترضح هب  یکین  دیرگیم  ترضح  نآ  رب  هک  ره  و  دزیر ، ورف  ترـضح  نآ  يارب  هک  ياهیرگ  زا  دیرگب و  ترـضح  نآ  رب  هک  ياهدید  زا 

، تسا هدرک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هب  ناسحا  و  تسا ، هدومن  ترضح  نآ  يرای  و  تسا ، هدرک  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
رگم دشابن  نایرگ  وا  هدید  هک  دوشیمن  روشحم  ياهدنب  چـیه  تمایق  رد  531 و  ص : نویعلا ، ءالج  تسا . هدرک  ادا  ار  تیب  لها  اـم  ّقح  و 

و نایملاع ، دنوادخ  بناج  زا  دسریم  وا  هب  تراشب  و  نادنخ ، هدید  اب  دوشیم  روشحم  وا  هک  دشاب ، هتـسیرگ  نیـسح  مّدـج  رب  هک  یـسک 
هب ار  قلخ  همه  و  دـننمیا ، نیـسح  رب  ناگدـننک  هیرگ  دـنمیب و  سرت و  رد  همه  قیالخ  و  ددرگیم ، رهاظ  وا  يور  زا  يداش  رورـس و  راثآ 

ناشیا دزن  هب  هکئالم  و  دنـسرتیمن ، باسح  زا  دناهتـسشن و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  ادـخ  شرع  ریز  رد  ناشیا  دـنربیم و  باـسح  ماـقم 
هب ار  ترـضح  نآ  تبحـص  تسلاجم و  ام  هک : دـنیوگیم  دـننکیم و  ابا  ناشیا  دـنیامنیم و  تشهب  لوخد  فیلکت  ار  ناـشیا  دـنیآیم و 

قوش ار  ام  هک : دنتـسرفیم  ماغیپ  ناـشیا  يارب  ناـملغ  روح و  و  تشهب ؛ زا  ار  اـم  تسا  رتشوخ  ترـضح  نآ  ياـقل  و  میـشورفیمن ، تشهب 
ماغیپ هک  دننکیمن  الاب  رـس  دنراد ، ترـضح  نآ  تسلاجم  زا  هک  يداش  رورـس و  ببـس  هب  ناشیا  و  تسا ، هدیـسر  تیاهن  هب  امـش  تاقالم 

سپ دـننیبیم  ار  ناراکوکین  نآ  لزاـنم  ناـشیا  و  دنـشکیم ، شتآ  يوسب  ور  رب  هک  دـننیبیم  ار  تیب  لـها  نانمـشد  و  دنونـشب ، ار  ناـشیا 
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زاب سپ  دـهد . تاـجن  يرازآ  تّدـش و  زا  ار  اـم  هک  يراـی  هن  یتسود و  هن  زور و  نیا  رد  ياهدـننک  تعافـش  ار  اـم  تسین  هک : دـنیوگیم 
یلاعت قح  هک  ار  یئاهتمعن  دننکیم  فصو  ناشیا  يارب  دنروآیم و  ناشیا  ياهتشهب  زا  ناراد  هنیزخ  ناشیا و  نانز  بناج  زا  ماغیپ  هکئالم 

هب ناشیا  ماغیپ  باوج  نوچ  امـش . دزن  هَّللا  ءاش  نا  دمآ  میهاوخ  هک : دنیوگیم  باوج  رد  ناشیا  تسا ، هدرک  اّیهم  اهتـشهب  رد  ناشیا  يارب 
هب اهنآ  قوش  دناهتسشن ، شرع  ریز  رد  ترضح  نآ  تمدخ  رد  ناشیا  هک  دنونشیم  دسریم ، ناشیا  ياهتـشهب  نانزاخ  ناملغ و  ناروح و 

نیا لاوها  ربکا و  عزف  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دـمح و  هک : دـنیوگیم  ترـضح  نآ  نانیـشنمه  نیا  سپ  ددرگیم ، هدایز  ناشیا  تاقالم 
ناشیا دـنروآیم و  ناشیا  يارب  اهلمحم  اب  تشهب  زا  نارتش  نابـسا و  سپ  میدیـسرتیم ، هچنآ  زا  داد  تاجن  ار  ام  تشادرب و  اـم  زا  ار  زور 

ترـضح نآ  لآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  تاولـص  تّزع و  ترـضح  يانث  دـمح و  لوغـشم  و  دـنوشیم ، راوس 
رد يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا   532 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 1  » دـندرگ دوخ  لزانم  لخاد  ات  دنـشابیم 

رظن نوچ  دش ، لخاد  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  یکی  هک  متفگیم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ 
ماقتنا ادخ  و  دندرک ، ریقح  ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دنک  ریقح  ادـخ  دومرف : دیـسوب ، دیـشک و  رب  رد  ار  وا  و  ابحرم ، تفگ : داتفا  وا  رب  ترـضح 
دیهـش ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دنک  تنعل  ادخ  و  دیتشاذگاو ، ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دراذگاو  ادـخ  و  دنتـشک ، ار  امـش  ناردـپ  هک  اهنآ  زا  دـشک 

ناقیّدص ناربمغیپ و  هیرگ  دیماجنا  لوط  هب  رایسب  هچ  و  امش ، رب  نانز  دنتسیرگ  رایسب  هچ  دشاب ، امش  رصان  ظفاح و  روای و  ادخ  و  دندرک ،
یتلاح ارم  نیسح ، نادنزرف  يوسب  منکیم  رظن  هاگره  ریصب  وبا  يا  دومرف : تسیرگ و  ترضح  سپ  امش . رب  نامسآ  هکئالم  نادیهـش و  و 

رب همطاف  هک  یتسرد  هب  ریـصب  وبا  يا  دـندرک ، ناشیا  ناـشیا و  ردـپ  هب  تبـسن  هچنآ  ببـس  هب  درک  مناوتیمن  دوخ  طبـض  هک  دـهدیم  ور 
ار مّنهج  دنونـشیم ، ار  ترـضح  نآ  يادـص  مّنهج  نانزاخ  نوچ  دـیآیم . شورخ  هب  مّنهج  هک  دـنزیم  هرعن  یهاگ  دـیرگیم و  نیـسح 

مّنهج ياهرد  تظفاـحم  ناـشیا  تسا  هیرگ  رد  ترـضح  نآ  اـت  دـنازوسب ، ار  نیمز  لـها  عیمج  دـشکب و  هناـبز  اداـبم  هک  دـننکیم  طـبض 
و دوش ، نکاس  هیرگ  زا  ترـضح  نآ  ات  دوشیمن  نکاس  مّنهج  و  نیمز ، لها  تظفاحم  يارب  زا  دننادرگیم  رب  ار  نآ  ياههنابز  دننکیم و 

تـسا لّکوم  یکلم  اهنآ  زا  ياهرطق  ره  هب  و  دنزیرب ، رگیدکی  رب  دنیآ و  شوج  هب  هک  تسا  کیدزن  ترـضح  نآ  هیرگ  يادـص  زا  اهایرد 
هیرگ يارب  دنناسرت و  هتـسویپ  هکئالم  و  دننکن ، قرغ  ار  نیمز  لها  هک  دنیامنیم  اهنآ  تظفاحم  دیآیم ، رب  ترـضح  نآ  يادص  نوچ  هک 

عّرـضت هکئالم  عیمج  اب  دنـشرع  رود  رب  هک  اهنآ  شرع و  لها  و  دـننکیم ، یلاعت  قح  هاگرد  هب  هثاغتـسا  عّرـضت و  دـننایرگ ، ترـضح  نآ 
نیمز لها  هب  ناشیا  ياهادص  زا  یکی  رگا  و  نیمز ، لها  باذع  سرت  زا  دننکیم  دنلب  یلاعت  قح  سیدـقت  حـیبست و  هب  ادـص  دـنیامنیم و 

ترـضح ینکیم ، دای  هک  تسا  یمیظع  رما  نیا  موش  وت  يادف  متفگ : دزرلب . نیمز  دوش و  هدنک  اههوک  دندرگ و  شوهدم  هنیآره  دـسرب 
رد دننکیم  همطاف  يرای  هک  یشاب  اهنآ  زا  هک  یهاوخیمن  ایآ  ریصب  وبا  يا  دومرف : سپ  متفگ ، هک  تسا  نآ  زا  هدایز  متفگن  هچنآ  دومرف :
نم دش ، اعد  لوغشم  تفر و  دوخ  زامن  ياج  هب  ترضح  تفگ ، متسناوتن  نخس  هیرگ  يرایـسب  زا  مداتفا و  هیرگ  هب  نم  سپ  ندرک ؟ هیرگ 

رگید زور  دربن ، باوخ  بش  رد  ارم  و  دروخ ، ماعط  متسناوتن  مدمآ و  نوریب  ترضح   533 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  تمدخ  زا  تلاح  نآ  اب 
رب هک  ار  يادخ  مدرک  دمح  ، مدش نکاس  نم  تسا  هدیدرگ  نکاس  ترضح  هک  مدید  نوچ  متفر ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  فئاخ  ناسرت و 

تمدـخ هب  متفر  اروشاـع  ماـّیا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یعازخ  لـبعد  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » دـشن لزان  یتبوقع  نم 
نوچ دندوب ، هتسشن  ترضح  نآ  تمدخ  رد  نایعیش  زا  یعمج  دوب و  هتسشن  كانهودنا  ترضح  نآ  و  مالّسلا ، هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 

دیناشن و دوخ  کیدزن  دـیبلط و  ارم  سپ  دوخ ، نابز  تسد و  هب  یئام  هدـننک  يرای  هک  لبعد  يا  ابحرم  دومرف : داتفا  نم  رب  رورـس  نآ  رظن 
ادهـش دّیـس  هیثرم  رد  دنچ  يرعـش  تسام ، نانمـشد  يداش  رورـس و  ماّیا  تسا و  تیب  لها  ام  نزح  ماّیا  اهزور  نیا  نوچ  لبعد  يا  دومرف :

ياههدید زا  بآ  هک  ره  لبعد  يا  تسادخ ، رب  شرجا  ام ، تبیـصم  يارب  ار  سک  کی  دنایرگب  دیرگب و  هک  ره  لبعد  يا  نادب  و  ناوخب ،
ّدج تبیصم  رب  هک  ره  لبعد  يا  دنادرگ ، روشحم  ام  هرمز  رد  ار  وا  یلاعت  قح  ام ، نانمشد  زا  تسا  هدیـسر  ام  هب  هچنآ  يارب  دوش  ناور  وا 

سپ رد  تراهط  تمـصع و  مرح  نایگدرپ  و  دنتـسب ، هدرپ  دومرف  ترـضح  سپ  دزرمایب . ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  هّتبلا  دیرگب ، نیـسح  نم 
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يرعش سپ  ناوخب ، نیسح  يارب  هیثرم  لبعد  يا  دومرف : سپ  دنیرگب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  دوخ  ّدج  تبیـصم  رد  هکنآ  يارب  دنتـسشن  هدرپ 
دنلب ترضح  نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  هک  دنتـسیرگ  رایـسب  نارـضاح  نانز  نادرم و  اب  ترـضح  نآ  مدناوخ ، ترـضح  نآ  هیثرم  رد  دنچ 

534 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دش

هدرک تمارک  ترضح  نآ  هب  تداهش  ضوع  هچنآ  و  ترضح ، نآ  تداهش  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ  یلاعت  قح  نداد  ربخ  نایب  رد  مشش  لصف 

ضوع هب  یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
ار اعد  و  داد ، رارق  وا  تبرت  رد  ار  افش  و  داد ، رارق  وا  هّیرذ  رد  ار  تماما  هکنآ  هدرک  تمارک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  تداهش 

يوار دنکیمن ؛ باسح  ناشیا  رمع  زا  نتـشگرب  نتفر و  رد  ار  وا  ناگدـننک  ترایز  ياهزور  و  دـینادرگ ، باجتـسم  ترـضح  نآ  ربق  دزن 
؟ دشاب هتفای  هجرد  هچ  تداهش  هب  دوخ  ترضح  نآ  ایآ  دنباییم  تلیـضف  ردق  نآ  ترـضح  نآ  ترایز  تکرب  هب  مدرم  هاگره  هک : تفگ 
وا و هجرد  رد  دشابیم  ترضح  نآ  اب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  تسا  هدینادرگ  قحلم  ار  وا  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  «. 1  » وا تلزنم 
دیهش ار  دنزرف  نیا  نم  تّما  هک : داد  ربخ  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دش ، ّدلوتم  مالّسلا 

نادنزرف رد  ار  تماما  وا  زا  دعب  یلاعت  قح  هک : دومرف  ترضح  مهاوخیمن ، يدنزرف  نینچ  نم  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  درک ، دنهاوخ 
نارگید یسربط و  خیش   535 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » مدش یضار  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تمایق ، زور  ات  تسا  هداد  رارق  وا 

دنچ ياهلئسم  ترضح  نآ  زا  متفر و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا 
شیپ رد  دوب و  كدوک  بحاص  ترضح  تقو  نآ  رد  و  سرپب ، رمالا  بحاص  ترـضح  دوخ  يالوم  زا  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک ، لاؤس 

ترضح هب  ادخ  هک  تسا  تبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : ترضح  صعیهک ، ریسفت  زا  مدرک  لاؤس  سپ  درکیم ، يزاب  ترـضح  يور 
ترـضح هک  دوب  نیا  شببـس  و  تسا ، هدومرف  مالعا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  هب  نآ  زا  دـعب  و  هداد ، ربخ  اّیرکز 

ار ناشیا  ءامـسا  دـمآ و  لیئربج  درب  هانپ  اهنآ  هب  دـیادش  رد  هک  دـیامن  میلعت  وا  هب  ار  ابع  لآ  هسّدـقم  ءامـسا  هک  درک  بلط  ادـخ  زا  اّیرکز 
دشیم و فرط  رب  وا  مغ  درکیم ، دای  مالّـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  مان  اّیرکز  ترـضح  نوچ  دومن . ترـضح  نآ  میلعت 
. درک تسناوتیمن  دوخ  طبض  دشیم و  یلوتسم  وا  رب  هیرگ  درکیم ، دای  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان  نوچ  دشیم ، لاحشوخ 

مان و  مدرگیم ، رورـسم  دوشیم و  لئاز  نم  ياهمغ  مناریم  نابز  رب  هک  ار  راوگرزب  راهچ  نآ  مان  ارچ  ادنوادخ  هک : درک  تاجانم  يزور 
تداهـش و هّصق  ملاع  دـنوادخ  سپ  دـنامیمن ، تقاط  هیرگ  زا  ارم  دـیآیم و  ناجیه  هب  نم  ياهمغ  منکیم ، رکذ  هک  ار  رادـقم  یلاع  نآ 
و تسا ، هرهاط  ترتع  كاله  اه  و  تسالبرک ، مان  هب  هراشا  فاک  سپ  صعیهک ، تفگ : دومرف و  یحو  اّیرکز  هب  ار  باـنج  نآ  ّتیمولظم 
. اهتبیصم نآ  رب  تسا  ناشیا  ربص  و ص  ارحص ، نآ  رد  تسا  ناشیا  یگنـشت  شطع و  نیع  و  دوب ، ناشیا  ملاظ  هدنـشک و  هک  تسا  دیزی  ای 
هلان و يراز و  هیرگ و  لوغـشم  دادن ، هار  دوخ  دزن  ار  یـسک  درکن و  تکرح  دجـسم  زا  زور  هس  دینـش ، ار  كاندرد  هّصق  نیا  اّیرکز  نوچ 

یهاوخ درد  هب  شدنزرف  تبیصم  هب  ار  تقلخ  نیرتهب  لد  ایآ  یهلا  تفگیم : دناوخیم و  ترضح  نآ  تبیصم  رب  هیثرم  و  دش ، يرارقیب 
ایآ دیناشوپ ؟ یهاوخ  ار  یتبیصم  نینچ  هماج  همطاف  یلع و  هب  ایآ  داد ؟ یهاوخ  هار  وا  تّزع  تحاس  هب  ار  یتبیـصم  نینچ  يالب  ایآ  دروآ ؟

امرف تمارک  يدـنزرف  ارم  یهلا  هک : تفگیم  نانخـس  نیا  زا  دـعب  دروآ ؟ یهاوخ  رد  ناشیا  لالج  تعفر و  لزنم  هب  ار  یملا  درد و  نینچ 
رد نم  لد  هک  نک  نینچ  سپ  نادرگ ، وا  ّتبحم  هتفیرف  ارم  یئامرف  تمارک  يدنزرف  نینچ  نوچ  دوش ، نشور  وا  هب  نم  هدید  يریپ  رد  هک 
ادخ سپ  دـمآ . دـهاوخ  درد  هب  شدـنزرف  يارب  وت   536 ص : نویعلا ، ءالج  بیبح  دّـمحم  لد  هک  دـیآ  درد  هب  ناـنچ  دـنزرف  نآ  تبیـصم 

رد هام  شش  ییحی  ترضح  و  دیدرگ ، زئاف  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دننام  و  دومرف ، تمارک  ترـضح  نآ  هب  ار  ییحی 
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  رابحالا  بعک  زا  هیوباـب  نبا  «. 1  » دوب هام  شش  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  لمح  دوب ، ردام  مکش 
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نابـسا قرع  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّـمحم  نادـنزرف  زا  يدرم  هک  میاهدـناوخ  دوخ  ياهباتک  رد  ام 
هک دندیسرپ  تشذگ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دنیامن ، هقناعم  نیعلا  روح  اب  دنوش و  تشهب  لخاد  هک  دش  دهاوخن  کشخ  شباحـصا 
هک تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 2  » یلب تفگ : تسا ؟ نیا  هک  دندیـسرپ  تشذگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هن ، تفگ : تسا ؟ نیا 

رعـش تیب  کی  هک  دندید  ناشیا  ياههسینک  زا  یکی  رد  دـندرک ، حـتف  ار  ناشیا  دالب  نوچ  دـنتفر ، نایگنرف  هلتاقم  هب  ناناملـسم  زا  یعمج 
ناشیا زا  تمایق ؟ زور  رد  ار  وا  ّدج  تعافش  دنشکیم ، ار  نیـسح  هک  یهورگ  نآ  دنراد  دیما  ایآ  هک : دوب  نیا  شنومـضم  هک  دوب  هتـشون 

«. 3  » دوش ثوعبم  امش  ربمغیپ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  دصیس  دنتفگ : تسا ؟ هدش  هتشون  امش  هسینک  رد  رعش  نیا  هک  تسا  لاس  دنچ  دندیسرپ :
ّما هناخ  رد  يزور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
نآ هک  متـسناوتن  نم  دوب ، كدوک  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک : تفگ  هملـس  ّما  نم ، دزن  هب  دـیاین  یـسک  هک : دوـمرف  دوـب  هملس 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  مدید  متفر  ترضح  نآیب  یپ  زا  نم  و  ترضح ، نآ  تمدخ  هب  تفر  هکنآ  ات  میامن  عنم  ار  ترـضح 
، دنادرگیم دراد و  دوخ  تسد  رد  يزیچ  دنکیم و  هیرگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تسا و  هدیناشن  دوخ  هنیـس  رب  ار 
، دش دهاوخ  هتـشک  نآ  رد  هک  تسا  یتبرت  نیا  دش و  دـهاوخ  هتـشک  نیا  هک  تسا  هدروآ  ربخ  لیئربج  هملـس  ّما  يا  دومرف : ترـضح  سپ 

لاؤس ادخ  زا  هَّللا  لوسر  ای  هک : تفگ  هملـس  ّما  تسا ، هدش  هتـشک  نم  بیبح  هک  نادـب  دوش  نوخ  هک  تقو  ره  راد ، هاگن  دوخ  دزن  ار  نیا 
ببـس هب  ار  وا  دومرف : یلاعت  قح  مدرک ، لاؤس  ادـخ  زا  نم  دومرف : ترـضح  دـنک ، فرط  رب  وا  زا  ار  نیا  هک  نک   537 ص : نویعلا ، ءالج 

تعافـش هک  دوب  دهاوخ  دنچ  ياهعیـش  ار  وا  هک  یتسرد  هب  دسریمن ، هجرد  نآ  هب  نیقولخم  زا  يدـحا  هک  دوب  دـهاوخ  ياهجرد  تداهش 
و دشاب ، نیسح  يایلوا  زا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  نادنزرف  زا  دّمحم  لآ  يدهم  و  دوشن ، در  ناشیا  تعافـش  و  دننک ،

درک رما  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » تمایق زور  رد  دنناراگتـسر  وا  نایعیش 
، دنک ینابرق  وا  ضوع  هب  ار  دنفسوگ  هک  درک  رما  داتـسرف ، یئادف  وا  يارب  دنک و  ینابرق  ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هک  ار  میهاربا  ترـضح 
ات مدرکیم  ینابرق  ادـخ  يارب  زا  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دـنزرف  دنفـسوگ و  نتـشک  هب  مدـشیمن  رومأم  شاک  هک : درک  وزرآ  میهاربا  سپ 
قح سپ  ار . بیاصم  لها  تاجرد  عفرا  نآ  ببـس  هب  مدشیم  قحتـسم  و  دمآیم ، درد  هب  نم  نادنزرف  نیرتزیزع  نتـشک  هب  نم  لد  هکنآ 

رتبوبحم هک  ياهدـیرفاین  یقلخ  ادـنوادخ  تفگ : میهاربا  وت ؟ يوسب  نم  قلخ  نیرتبوبحم  تسیک  میهاربا  يا  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاـعت 
وت يوسب  تسا  رتبوبحم  وا  ایآ  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  وت  بیبح  زا  نم  يوسب  دشاب 

نادـنزرف ای  وت  يوسب  دـنرتبوبحم  وا  نادـنزرف  دومرف : یلاعت  قح  مرادیم ، رتتسود  دوخ  ناج  زا  ار  وا  هکلب  تفگ : میهاربا  وت ؟ ناج  ای 
رب وا  نادنزرف  ندش  هتـشک  ایآ  هک : وا  هب  درک  یحو  ادخ  سپ  دوخ ، نادنزرف  زا  مرادیم  رتتسود  ار  وا  نادنزرف  هکلب  تفگ : میهاربا  وت ؟

هتـشک هکلب  تفگ : میهاربا  نم ؟ تعاط  رد  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دـنزرف  وت  نتـشک  ای  دروآیم  درد  هب  رتشیب  ار  وت  لد  شنانمـشد  تسد 
زا هک  درک  دـنهاوخ  يوعد  هک  یهورگ  میهاربا  يا  دومرف : یلاـعت  قح  سپ  دروآیم . درد  هب  ارم  لد  رتشیب  شنانمـشد  تسد  رب  وا  ندـش 
نم بضغ  بجوتسم  نیا ، ببس  هب  دنـشک ، ار  دنفـسوگ  هچنانچ  ناودع  ملظ و  هب  تشک  دنهاوخ  ار  وا  نادنزرف  نیـسح و  دنادّمحم ، تّما 
وت دنزرف  رب  ار  وت  عزج  مدرک  ادف  هک : درک  ادن  یلاعت  قح  سپ  دش ، نایرگ  دمآ و  درد  هب  شلد  دمآ و  عزج  هب  میهاربا  سپ  دش ، دنهاوخ 

ندش هتشک  نیـسح و  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  نادنزرف  رب  يدرک  هک  یعزج  هب  يدرکیم  ینابرق   538 ص : نویعلا ، ءالج  ار  وا  رگا  لیعامسا ،
ٍمیِظَع ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو  هک  یلاعت  قح  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  ار ، بیاصم  لها  تاجرد  نیرتعیفر  مدـینادرگ  بجاو  وت  رب  ببـس  نیا  هب  وا ،

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  «. 2  » میظع حبذ  هب  ار  لیعامـسا  میدرک  ادـف  ینعی : « 1»
لزان لیئربج  هاگان  دوب ، ترضح  نآ  دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  دوب و  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور 

نآ سپ  دیناسر ، دنهاوخ  لتق  هب  ار  وا  وت  تّما  هک : تفگ  لیئربج  یلب ، تفگ : يرادیم ؟ تسود  ار  دنزرف  نیا  ایآ  دّمحم  ای  تفگ : دش و 
هتـشک نآ  رد  هک  ار  یتبرت  نآ  میاـمن  وت  هب  یهاوخیم  اـیآ  هک : تفگ  لـیئربج  سپ  دـش ، كانهودـنا  رایـسب  ربخ  نیا  ببـس  هب  ترـضح 
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دروآ کیدزن  هب  ار  البرک  درب و  ورف  نیمز  هب  البرک ، دوب و  ترـضح  سلجم  نایم  هچنآ  لیئربج  سپ  یلب ، دومرف : ترـضح  دش ؟ دـهاوخ 
تشگرب و دوخ  ياج  هب  البرک  هک  درک  نهپ  ار  نیمز  زاب  تشادرب و  ترـضح  نآ  تبرت  زا  يردق  دوخ  لاب  زا  و  ندز ، مشچ  کی  ردـق  هب 
هب ًاضیا  «. 3  » دش دهاوخ  هتـشک  وت  رد  هک  یـسک  لاح  اشوخ  تبرت ، يا  وت  لاح  اشوخ  هک : دومرف  ترـضح  ار ، تبرت  نآ  داد  ترـضح  هب 
هب هک  دیبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  هکئالم  يامظع  زا  یکی  يزور  هک  کلام  نب  سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  هب  ربتعم  دنس 

هتسشن ترضح  نآ  تمدخ  رد  دمآ و  دورف  دش و  نوذأم  یلاعت  قح  بناج  زا  دیایب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ترایز 
دیسرپ ترضح  نآ  زا  کلم  دیناشن ، دوخ  نماد  رد  دیسوب و  تفرگ و  ار  وا  ترضح  دش ، لخاد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  دوب 

: هک تفگ  کلم  تسا ، نم  یمارگ  دـنزرف  و  ار ، وا  مرادیم  تسود  رایـسب  هک : دومرف  ترـضح  يرادیم ؟ تسود  ار  دـنزرف  نیا  اـیآ  هک :
یکاخ نآ  زا  میامنب  وت  هب  یهاوخ  رگا  یلب  تفگ : دننکیم ؟ دیهش  ارم  دنزرف  نم  تّما  دومرف : ترضح  درک ، دنهاوخ  دیهش  ار  وا  وت  تّما 

نیا نوچ  تفگ : دومن و  ترـضح  نآ  هب  یئوب  شوخ  خرـس  كاخ  کلم  سپ  یلب ، هک : دومرف  ترـضح  دـش ؟ دـهاوخ  هتـشک  نآ  رد  هک 
کلم نآ  هک  ماهدینش  تفگ : يوار  تسا . هدش  هتشک  وت  دنزرف  نیا  هک   539 ص : نویعلا ، ءالج  تسا  نیا  تمالع  دوش  هزات  نوخ  كاخ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  هجوز  بنیز  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » دوب لیئاکیم 
لوغشم ار  وا  نم  دمآ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تفر ، باوخ  هب  نم  هناخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور 

مکش يور  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدید  متـشگرب  نوچ  متفر ، يراک  یپ  سپ  دنک ، رادیب  ار  ترـضح  نآ  ادابم  هک  مدینادرگیم 
نکم و عطق  ارم  دنزرف  لوب  هک : دومرف  ترضح  مرادرب  ار  وا  هک  متساوخ  دنکیم ، لوب  ترـضح  نآ  فان  رب  تسا و  هتـسشن  ترـضح  نآ 

هدجس هب  ترـضح  نوچ  دش ، زامن  لوغـشم  تخاس و  وضو  تخیر و  بآ  ار  دوخ  مکـش  ترـضح  دش ، غراف  نوچ  دوش . غراف  هک  راذگب 
ار بانج  نآ  سپ  تشادرب ، هدجس  زا  رس  دمآ و  ریز  هب  وا  ات  درک  ربص  ترضح  سپ  دش ، راوس  شتشپ  رب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفر ،
ای متفگ : لیئربج ، يا  يامنب  نم  هب  تفگ : درک و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هک  مدید  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک ، زامن  تفرگ و  رب  رد 
رد دومرف  تیزعت  ارم  دمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  دومرف : ترضح  دوب ؟ هچ  نآ  ببـس  يدرکیمن ، رتشیپ  هک  يدرک  يراک  زورما  هَّللا  لوسر 
«. 2  » تسوا تبرت  نیا  تفگ : دروآ و  نم  يارب  یخرس  كاخ  و  درک ، دنهاوخ  دیهش  ار  وا  نم  تّما  هک  داد  ربخ  ارم  و  نیسح ، مدنزرف  رما 

یکلم هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ناـفلاخم  قیرط  زا  ًاـضیا  «. 3  » تسا هدرک  تیاور  زین  هشیاع  زا  ار  نیا  لـثم  رگید  دنـس  هب 
لزان نوچ  دیایب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ترایز  هب  هک  دش  صّخرم  یلاعت  قح  زا  يزور  ناراب  رب  تسا  لّکوم  هک 

ار هملس  ّما  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  دوش ، لخاد  یسک  راذگم  تسیاب و  رد  شیپ  رد  هک : تفگ  ار  هملس  ّما  دش 
تـسود ار  وا  تفگ : کلم  دـش ، راوس  ترـضح  شود  رب  دـش و  هناخ  لخاد  تسج و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوش ، عناـم  هک  تساوخ 

ص: نویعلا ، ءالج  نآ  كاـخ  میاـمنب  وت  هب  یهاوخیم  رگا  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا  وت  تّما  هک : تفگ  کـلم  یلب ، دومرف : يرادیم ؟
ار كاخ  نآ  هملـس  ّما  دروآ ، ترـضح  نآ  يارب  یخرـس  كاـخ  درک و  زارد  تسد  سپ  دـش ، دـهاوخ  دیهـش  نآ  رد  هک  ار  یناـکم   540

نوچ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رایسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیولوق  نبا  «. 1  » تسب دوخ  هعنقم  رانک  رد  تفرگ و 
ترضح تسد  ترضح  نآ  دروآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يارب  زا  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  ربخ  لیئربج 

هدش بلاغ  هیرگ  ناشیا  رب  و  دنتفگ ، نخس  رگیدکی  اب  باب  نیا  رد  یلیوط  تعاس  درب و  تولخ  هب  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
دیامرفیم ار و  امـش  دناسریم  مالـس  امـش  راگدرورپ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دنوش ، ادج  مه  زا  هکنآ  زا  شیپ  سپ  دنتـسیرگ ، رایـسب 

نآ زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 2  » دـندرک ربص  یلاـعت  قح  رما  هب  ناـشیا  سپ  تبیـصم ، نیا  رب  دـینک  ربص  هک  ار  امـش  مهدیم  دـنگوس  هک :
ای کیلع  مالّـسلا  تفگ : دـش و  لزاـن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  رب  لـیئربج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 

تسین یتجاح  ارم  دومرف : ترـضح  درک ؟ دنهاوخ  دیهـش  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تّما  هک  يرـسپ  هب  مهد  تراشب  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  دّمحم ،
نامـسآ هب  زاب  و  دومرف ، ار  باوج  نامه  ترـضح  و  دروآ ، ار  تراشب  نیا  تشگزاـب و  تفر و  نامـسآ  هب  لـیئربج  سپ  يرـسپ ، نینچ  هب 
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هک دـیامرفیم  وـت  راـگدرورپ  تفگ : تسین ، وا  هب  یتجاـح  ارم  دوـمرف : ترـضح  نوـچ  دروآ ، ار  تراـشب  ناـمه  مّوـس  هبترم  رد  تـفر و 
دمآ و مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  هب  ترضح  سپ  مدش ، یـضار  دومرف : ترـضح  ماهداد ، رارق  وا  نادنزرف  رد  ار  تماما  تیاصو و 
: دومرف ترـضح  مهاوخیمن ، ار  يدـنزرف  نینچ  هک : تفگ  همطاف  تسا ، هدروآ  یلاـعت  قح  بناـج  زا  یتراـشب  نینچ  لـیئربج  هک : دومرف 

ًاناسْحِإ ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  داتـسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  تسا ، هداد  رارق  وا  نادـنزرف  رد  ار  تیاصو  تماـما و  نم  راـگدرورپ 
يور زا  دوش  هلماح  يرسپ  هب  ینز  هک  دیاهدید  زگره  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  «. 3  » ًاهْرُک ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح 

ار ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ  دوب ، نینچ  همطاف  نکیل  و  تهارک ، يور  زا   541 ص : نویعلا ، ءالج  دراذـگ  نیمز  هب  ار  وا  تهارک و 
هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  ّقثوم  دنس  هب  ًاضیا  «. 1  » تهارک يور  زا  دومن  وا  لمح  عضو  تهارک و  يور  زا  دش  هلماح  وا  هب  دوب  هدـینش 

نآ كرابم  ياههدید  زا  بآ  دمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هناخ  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يزور  هک  تسا 
دنهاوخ ار  نیـسح  نم  تّما  هک  دروآ  ربخ  لیئربج  دومرف : دیـسرپ ، ار  ترـضح  نآ  هیرگ  ببـس  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دوب ، ناور  ترـضح 

نکم عزج  همطاف  يا  دومرف : ترضح  درک ، كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  دروآ و  رب  شورخ  دینش  ار  ربخ  نیا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  تشک ،
نیز ماما  رقاب و  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » دش نکاس  همطاف  سپ  تمایق ، زور  ات  دوب  دـهاوخ  وا  نادـنزرف  رد  تماما  هک 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 
هکسم ریش و  امرخ و  نآ  و  دوب ، هدروآ  هیده  هب  ام  يارب  نمیا  ّما  هک  میدرک  رضاح  ترضح  نآ  دزن  هب  یماعط  سپ  دمآ ، ام  ندید  هب  مّلس 
نتسش تسد  زا  دعب  تسـش ، ار  دوخ  تسد  متخیر و  شکرابم  تسد  رب  بآ  نم  دش  غراف  نوچ  دومن ، لوانت  نآ  زا  يردق  ترـضح  دوب ،
رایـسب هیرگ  زاـمن  رخآ  هدجـس  رد  درک و  زاـمن  تعکر  دـنچ  هناـخ ، هیواز  هب  تفر و  دـیلام و  دوخ  شیر  ور و  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد 

ببـس زا  هک  ترـضح  نآ  میظعت  لالجا و  يارب  میدرکن  تأرج  ام  زا  کیچـیه  دـش ، غراف  زامن  زا  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دومن ،
نار رب  تفر و  ترضح  کیدزن  هب  وا  دوب ، هدمآ  راتفر  هب  هزات  دوب و  كدوک  رایسب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مینک ، لاؤس  هیرگ 

وت ندمآ  زا  يدروآ و  فیرشت  ام  هناخ  هب  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : دینابسچ و  ترضح  لغب  هب  ار  دوخ  رـس  و  تسـشن ، دوخ  راوگرزب  ّدج 
یمارگ دـنزرف  يا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هچ  وت  هیرگ  ببـس  يدروآ ، هودـنا  هب  ار  ام  هک  يدرک  هیرگ  سپ  میدـش ، داش  رورـسم و  رایـسب 

ياهیداش نوچ  دوب . هدادـن  ور  ارم  يداش  نینچ  زگره  مدـیدرگ و  داـش  یـسب  مدـید ، دوخ  رود  رب  ار  امـش  مدومن و  رظن  امـش  هب  نم  نوچ 
امـش هک  داد  ربخ  ارم  دش ، لزان   542 ص : نویعلا ، ءالج  نم  رب  تقو  نیا  رد  لیئربج  دـشابیم ، اهملا  هب  نورقم  اـیند  رد  ار  ادـخ  ناتـسود 

زا امش  يارب  زا  مدرک و  رکـش  ار  ادخ  متـسیرگ و  ببـس  نیا  هب  سپ  دوب ، دهاوخ  قّرفتم  دالب  رد  امـش  ياهربق  دش و  دیهاوخ  هتـشک  همه 
یگدنکارپ نیا  اب  ار  ام  درک  دهاوخ  ترایز  هک  سپ  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  مدیبلط ، ار  امش  ریخ  یلاعت  قح 

وجتسج ار  ناشیا  نم  و  نم ، هب  ناسحا  یکین و  يارب  تکرب و  يارب  دمآ  دنهاوخ  امش  ترایز  هب  نم  تّما  زا  یهورگ  دومرف : ترضح  ام ؟
دیناسا هب  هیولوق  نبا  هیوباب و  نبا  «. 1  » داد مهاوخ  تاجن  تمایق  زور  لاوها  دـیادش و  زا  و  تفرگ ، مهاوخ  ار  ناشیا  تسد  درک و  مهاوخ 

ار وا  دیجم  نآرق  رد  ادخ  هک  لیعامسا  هک : دیسرپ  ترضح  نآ  زا  یلجع  دیرب  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
رب ار  وا  یلاعت  قح  تسا ، لیقزح  دنزرف  لیعامـسا  هکلب  دومرف : ترـضح  تسا ؟ میهاربا  رـسپ  لیعامـسا  ایآ  هدومن  فصو  دعولا  قداص  هب 

لیئاطاطـس درک و  بضغ  ناشیا  رب  ادخ  هاگنآ  دندنک ، ار  شیور  رـس و  تسوپ  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  سپ  دـینادرگ ، ثوعبم  یتعامج 
باذع عاونا  هب  ار  وت  موق  یهاوخ  رگا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  ادخ  تفگ : دمآ و  رادـقمیلاع  ربمغیپ  نآ  دزن  هب  ات  داتـسرف  ار  باذـع  کلم 

. نک ضرع  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  هک : وا  هب  دومن  یحو  ادـخ  تسین ، یتجاح  ناشیا  باذـع  هب  ارم  تفگ : لیعامـسا  منادرگ ، بّذـعم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  يراگدرورپ و  هب  دوخ  يارب  یتفرگ  ناربمغیپ  ام  زا  نامیپ  وت  اراـگدرورپ  تفگ : لیعامـسا  ترـضح 

نآ هشوگرگج  یلع  نب  نیسح  اب  تّما  ناراکمتـس  هچنآ  هب  ار  قلخ  يداد  ربخ  و  تماما ، تیالو و  هب  وا  يایـصوا  يارب  يربمغیپ و  هب  مّلس 
ار وا  هدرک و  متـس  وا  رب  هک  ره  زا  دشک  ماقتنا  دوخ  ات  ینادرگرب  ایند  هب  ار  وا  هک  ار  نیـسح  يداد  هدعو  و  درک ، دنهاوخ  وا  زا  دعب  ربمغیپ 
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ادـخ سپ  مشکب ، دوخ  موق  زا  ماقتنا  دوخ  ات  ایند  هب  ینادرگرب  ارم  هک  نم  راگدرورپ  يا  تسا  نآ  وت  هاگرد  رد  نم  تجاح  هدرک ، دـیهش 
: تفگ رگید  تیاور  هب  «. 2  » تشگ دهاوخ  رب  ایند  هب  تعجر  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  لیعامـسا  ترـضح  و  دروآ ، رب  ار  وا  تجاح 

تیاور ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  «. 1  » میامن  543 ص : نویعلا ، ءـالج  یّـسأت  یلع  نب  نیـسح  هب  یئابیکـش و  رد  منک  ربـص  هک  مهاوخیم 
هتفگن تیزعت  دماین و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هک  یکلم  اهنامسآ  رد  دنامن  تفگ : ناملس  هک  تسا  هدرک 
هدومن تمارک  وا  تداهش  هب  یلاعت  قح  هک  یباوث  هب  ار  ترضح  نآ  دنداد  ربخ  همه  و  نیسح ، شدنزرف  تبیصم  رد  ار  ترـضح  نآ  دشاب 

ره و  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  متـس  روج و  هب  تبرت  نآ  رد  ار  مولظم  ماما  نآ  هک  ار  تبرت  نآ  ترـضح  نآ  يارب  دـندروآ  کی  ره  و  تسا ،
ره نک  حبذ  و  دشکب ، ار  وا  هک  ره  شکب  و  دنکن ، يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ  لوذخم  ادنوادخ  هک : دومرفیم  ترضح  دندمآیم  هک  کی 
زا دـعب  دـیزی  و  دـش ، باجتـسم  ناشیا  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ياعد  تفگ : يوار  ناسرم . دوخ  بلطم  هب  ار  ناـشیا  و  دـنک ، حـبذ  ار  وا  هک 

هدش هایـس  ریق  دننام  دنتفای  هدرم  ار  وا  حبـص  دیباوخ و  تسم  بش  تفرگ ، ار  وا  هاگان  هب  یلاعت  قح  دربن ، ایند  زا  یعّتمت  بانج  نآ  نتـشک 
یگناوید هب  دندش  التبم  هکنآ  رگم  دندوب  لخاد  رکشل  نآ  نایم  ای  ترضح  نآ  لتق  رب  دندرک  وا  تعباتم  هک  اهنآ  زا  دنامن  سکچیه  دوب ،

يارب زا  یکلم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ًاـضیا  «. 2  » دنامب ثاریم  هب  زین  ناشیا  دالوا  نایم  رد  اهـضرم  نیا  و  یـسیپ ، ای  هروخ  ای 
هدوشگ ار  دوخ  ياهلاب  دوب ، لیئربج  دروآ ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 

لوسر ترـضح  سپ  دوب ، عطاس  تبرت  نآ  زا  کـشم  يوب  دوب ، هدروآ  دوخ  اـب  ار  باـنج  نآ  تبرت  تسیرگیم و  دـنلب  يادـص  هب  دوب و 
یلاعت قح  تفگ : لیئربج  دننک ؟ دیهش  ار  همطاف  نم و  دنبلد  دنزرف  هک  یتّما  دش  دنهاوخ  راگتسر  ایآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 3  » دشابن قفاوم  رگیدکی  اب  ناشیا  ياهلد  هک  دـنکفا  دـهاوخ  ناشیا  نایم  رد  فالتخا 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  دوب ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور 
ءالج رتخد  يا  همطاف و  يا  تفگ : تشادرب  هدجس  زا  رس  نوچ  داتفا ، هدجـس  هب  دش و  نایرگ  هاگان  دوب ، هدناشن  دوخ  نماد  رد  ار  مالّـسلا 

دومن و نم  هب  تبـسن  نایاپیب  فاطلا  درک و  یحو  نم  هب  دوخ  تعاس  نیا  رد  العا  ّیلع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دّـمحم   544 ص : نویعلا ،
سپ تسا ، نم  لد  هویم  تسا و  نم  ناتسوب  لگ  تسا و  نم  هدید  رون  یلب ، متفگ : يرادیم ؟ تسود  ار  نیـسح  ایآ  دّمحم  يا  هک : دومرف 
لماش ار  دوخ  يدونـشخ  و  تاولـص ، تاکرب و  تمحر و  متـسرفیم  وا  رب  نیـسح ، تسا  يدولوم  كرابم  هچ  دّـمحم  ای  هک : تفگ  نم  اب 

وا اب  ای  دنک  توادع  وا  اب  ای  دناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  رب  نم  لاکن  نم و  باذع  نم و  بضغ  نم و  تنعل  و  منادرگیم ، وا  لاح 
و ادخ ، قلخ  عیمج  زا  تسا  تشهب  لها  ناناوج  دّیس  وا  و  یبقع ، ایند و  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  تسادهـش  نیرتهب  وا  و  دنک ، هعزانم 
و نم ، ناتسود  يداه  و  تیاده ، هار  تمالع  تسوا  هک  ار  وا  هد  تراشب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  سپ  وا ، زا  تسا  رتوکین  لضفا و  وا  ردپ 

هدرک تیاور  دیفم  خیش  «. 1  » نایمدآ نایّنج و  رب  اهنیمز و  لها  اهنامـسآ و  لها  رب  نم  تّجح  و  نم ، ملع  نزاخ  و  نم ، قلخ  رب  نم  دـهاش 
باوخ بشید  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  ثراـح  رتـخد  لـضفلا  ّما  هک  تسا 

ترـضح دنتـشاذگ ، نم  نماد  رب  دندرک و  ادج  امـش  نت  زا  ياهراپ  هک  مدید  تفگ : يدـید ؟ باوخ  هچ  دومرف : ترـضح  مدـید ، يرکنم 
ماما ترـضح  يدوز  نآ  رد  سپ  دومن ، یهاوخ  وا  تلافک  وت  دـش و  دـهاوخ  دـّلوتم  همطاـف  زا  يرـسپ  ياهدـید ، یکین  باوخ  هک : دومرف 

هب مدرب  ار  ترضح  نآ  يزور  هک : تفگ  لضفلا  ّما  دنک ، تظفاحم  هک  داد  لضفلا  ّما  هب  ار  وا  ترضح  و  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
زا بآ  هک  مدـید  هاـگان  دـیناشن ، دوخ  نماد  رد  تفرگ و  نم  زا  ار  وا  ترـضح  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تمدـخ 

: دومرف مدرک ؟ هدهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  هَّللا  لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : تخیر ، ورف  ترـضح  نآ  ياههدید 
دروآ نم  يارب  وا  تبرت  زا  یخرـس  كاخ  و  درک ، دنهاوخ  دیهـش  ار  دنزرف  نیا  نم  تّما  هک  داد  ربخ  ارم  دـمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  لاحلا 

ترـضح تمدخ  هب  زگره  هک  تاوامـس  هکئالم  زا  یکلم  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  نازحالا و  ریثم  باتک  رد  امن  نب  رفعج  خیـش  «. 2»
یلاعت قح  دش  هناور  نوچ  دیایب . ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  دیبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  دوب ، هدماین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 
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كراـبم رهاـط  دـنزرف  دـنیوگیم  دـیزی  ار  وا  هک  وا  تّما  زا  يدرم  هک  ار  دّـمحم   545 ص : نوـیعلا ، ءـالج  هد  ربـخ  هک : درک  یحو  وا  هـب 
نآ هنوگچ  موریم ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  مدش  داش  نم  يدّیـس ، یهلا و  تفگ : کلم  درک ، دهاوخ  دیهـش  ار  لوتب  همطاف  ترـضح 
نآ تمدـخ  هب  کـلم  نآ  سپ  يروآ . لـمع  هب  دـیاب  منکیم  رما  ار  وت  هچنآ  دومرف : یلاـعت  قح  منادرگ ، نوزحم  ربخ  نیا  هب  ار  ترـضح 

، میایب وت  ترایز  هب  هک  مدش  صّخرم  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  هَّللا ، بیبح  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  ياهلاب  دمآ و  ترضح 
نکیل و  مدروآیمن ، وـت  يارب  ار  ربـخ  نیا  تسکـشیم و  نم  ياـهلاب  شاـک  مدرک  وزرآ  هـک  داد  نـم  هـب  يربـخ  داد  تـصخر  ارم  نوـچ 

وا باذع  یلاعت  قح  دنیوگیم - دـیزی  ار  وا  هک  وت  تّما  زا  يدرم  هک  نادـب  ادـخ  ربمغیپ  يا  درک ، مناوتیمن  دوخ  راگدرورپ  رما  تفلاخم 
زا وت  دنزرف  نتـشک  زا  دعب  و  درک ، دهاوخ  دیهـش  دسریم  مه  هب  وت  لوتب  هرهاط  رتخد  زا  هک  ار  وت  كرابم  رهاط  دنزرف  دنادرگ - هدایز  ار 

نیـسح ماما  ترـضح  نوچ  سپ  درب . دهاوخ  مّنهج  هب  تفرگ و  دهاوخ  دوخ  باذع  هب  هاگان  ار  وا  یلاعت  قح  و  درب ، دهاوخن  ياهرهب  ایند 
هَّلل ّانا  تفگ : داتسیا و  هار  يانثا  رد  يزور  تفر ، نوریب  يرفس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  دش ، هلاسود  مالّـسلا  هیلع 

تارف راـنک  رد  هک  داد  ربـخ  ارم  دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  تقو  نیا  رد  دومرف : تخیر و  شکراـبم  هدـید  زا  بآ  و  نوعجار ، هیلا  اـّنا  و 
دیهش ار  وا  هک  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : هباحص  درک ، دنهاوخ  دیهش  اجنآ  رد  ار  نیـسح  نم  دنزرف  دنیوگیم و  البرک  ار  نآ  هک  تسا  ینیمز 

هک منیبیم  ایوگ  و  ار ، وا  نفد  ّلحم  ار و  وا  نتـشک  ياج  منیبیم  ایوگ  ار ، وا  دهدن  تکرب  ادخ  هک  دـیزی  دومرف : ترـضح  درک ؟ دـهاوخ 
ار وا  دزادنا و  تفلاخم  وا  نابز  لد و  نایم  یلاعت  قح  دوش ، داش  نم و  دنزرف  رـس  هب  دنک  رظن  هک  ره  دنربب ، دـیزی  يارب  هیدـه  هب  ار  وا  رس 

ماما نسح و  ماما  درک و  ادا  ياهبطخ  دـمآ و  رب  ربنم  رب  تشگرب و  نوزحم  نیگمغ و  رفـس  نآ  زا  ترـضح  سپ  دـناریمب . قاـفن  رفک و  رب 
هیلع نیـسح  ماما  رـس  رب  ار  پچ  تسد  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  رـس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  درب و  الاب  ربنم  رب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح 

ناگزیکاپ زا  دنزرف  ود  نیا  و  وت ، ربمغیپ  وت و  هدنب  دّمحم  منم  ادنوادخ  دومرف : تشادرب و  نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  رـس  تشاذگ و  مالّـسلا 
لیئربج و  مراذگیم ، دوخ  تّما  نایم  رد  دوخ  زا  دعب  ار  ناشیا  هک  دنیاهنآ  زا  و  دننم ، هّیرذ  ناکین   546 ص : نویعلا ، ءالج  زا  نم و  ترتع 

ار وا  ناگدنـشک  ادنوادخ  درک ، دـنهاوخن  وا  يرای  نم  تّما  و  تشک ، دـنهاوخ  متـس  روج و  هب  ار  نیـسح  نم  دـنزرف  نیا  هک  داد  ربخ  ارم 
هدـم تکرب  و  ار ، وا  هدنـشک  هدـم  تکرب  ادـنوادخ  يرداـق ، زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  نادرگ ، ادهـش  نیرتهب  زا  ار  وا  و  هدـم ، تکرب 

وا يرای  ادرف  دینکیم و  هیرگ  وا  رب  زورما  دومرف : ترضح  دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  همه  دجـسم  لها  سپ  دنکن . وا  يرای  هک  ار  یـسک 
شکرابم گنر  تشگرب ، نوچ  دـیدرگ ، يرفـس  هّجوتم  یلیلق  هب  دوخ  تافو  زا  شیپ  ترـضح  نآ  سپ  تفگ : ساّبع  نبا  درک . دـیهاوخن 

: تفگ سپ  تخیریم . شکراـبم  ياههدـید  زا  بآ  درک و  ادا  يزجوم  غیلب  هبطخ  دـمآ و  رب  ربـنم  رب  سپ  دوب ، هدـیدرگ  هتخورفا  ّریغتم و 
تّوبن هرجش  زا  هک  نم  ترتع  يرگید  و  ادخ ، باتک  یکی  مراذگیم ، امش  نایم  رد  گرزب  زیچ  ود  موریم و  امش  نایم  زا  نم  ساّنلا  اهّیا 

لها ترتع و  رد  نم  و  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدـکی  زا  زیچ  ود  نیا  و  دـننم ، هقیدـح  هویم  دـناهدیئور و 
: ینعی « 1  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  تسا  هدومرف  رما  ارم  ادـخ  هک  ار  يزیچ  رگم  منکیمن  لاؤس  امـش  زا  دوخ  تیب 

ضوح رد  دـیئایب  نوچ  هک  دـشابم  نینچ  سپ  نم ، ناشیوخ  ّتبحم  رگم  يدزم  تلاسر  غیلبت  رب  امـش  زا  منکیم  لاؤس  هک  دّـمحم  اـی  وگب 
دراو نم  رب  ملع  تیار و  هس  تمایق  زور  رد  هک  یتسرد  هب  ناشیا . رب  دیشاب  هدرک  متس  نم و  ترتع  اب  دیشاب  هدرک  ینمـشد  نم ، دزن  رثوک 

، دوش وحم  ناشیا  رطاخ  زا  نم  مان  سپ  دیتسیک ؟ امـش  هک : میوگ  دـنیآ  نم  دزن  هب  نوچ  هریت ، هایـس  تیار  یکی  تّما : نیا  زا  دـش  دـهاوخ 
: هک میوگ  نم  میئوت ، تّما  زا  ام  هک : دنیوگ  ناشیا  مجع ، برع و  ربمغیپ  دـمحا  منم  هک : میوگ  سپ  برع ، زا  دـیحوت  لها  میئام  دـنیوگ :
لیوأت و میدرک و  عیاض  سپ  ار  ادـخ  باتک  اّما  هک : دـنیوگ  ناـشیا  ارم ؟ تیب  لـها  ار و  ادـخ  باـتک  دـیدرک  تیاـعر  نم  زا  دـعب  هنوگچ 

ناشیا منادرگب و  ناشیا  زا  ور  نم  سپ  میزادـنارب ، نیمز  يور  زا  ار  ناشیا  هک  میدرک  یعـس  سپ  وت  ترتع  اـّما  و  ار ، نآ  میدرک  فیرحت 
و رتهریت ، رتهایـس و  لّوا  تیار  زا  دـیآ  نم  دزن  هب  رگید  ملع  تـیار و  سپ   547 ص : نویعلا ، ءالج  دـندرگرب . رثوک  ضوح  شیپ  زا  هنـشت 
ار ادـخ  باتک  هک : دـنیوگ  اهنآ ؟ اب  دـیدرک  هچ  متـشاذگ  امـش  نایم  رد  گرزب  زیچ  ود  نم  هک : میوگ  سپ  ارم ، دـنیوگ  باوج  لّوا  لـثم 
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سپ نم ، زا  دـیوش  رود  هک : میوگ  سپ  میدرک ، هدـنکارپ  هدـنار و  میتـشک ، ار  ناـشیا  میدرکن و  يراـی  ار  وت  ترتـع  و  میدرک ، تفلاـخم 
: هک میوگ  ناشیا  اب  نم  سپ  دـبات ، نآ  زا  رون  هک  دـیآ  نم  دزن  هب  رگید  ملع  سپ  هایـس . ياهور  هنـشت و  بل  اـب  رثوک  ضوح  زا  دـندرگرب 

قح لها  هّیقب  میئام  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  میئام  و  يراکزیهرپ ، دیحوت و  هملک  لها  میئام  هک : دنیوگ  امـش ؟ دیتسیک 
هّللا یّلـص  دّـمحم  هّیرذ  میتشاد  تسود  و  میتسناد ، مارح  ار  نآ  مارح  میتسناد و  لالح  ار  نآ  لالح  و  میدـش ، یلاعت  قح  باتک  لماح  هک 

هک ره  اب  میدرک ، لاـتق  ناـشیا  تمدـخ  رد  و  میدرکیم ، يراـی  ار  دوخ  هک  يرما  ره  رد  میدرک  يراـی  ار  ناـشیا  و  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  امش  ربمغیپ  منم  هک  ار  امش  داب  تراشب  هک : میوگ  ناشیا  هب  نم  سپ  میدرک ، هلتاقم  درکیم  ناشیا  اب  ینمـشد 
هب دـندرگرب ، رثوک  ضوح  دزن  زا  باریـس  و  رثوـک ، ضوـح  زا  ار  ناـشیا  مهد  بآ  سپ  دـیتفگ ، هک  دـیدوب  ناـنچ  اـیند  راد  رد  مّلـس و  و 

دشکب ار  وا  هک  داب  یسک  رب  ادخ  تنعل  البرک ، رد  درک  دنهاوخ  دیهـش  ار  نیـسح  نم  دنزرف  نم  تّما  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هک  یتسرد 
ماما هک  دندرک  نیقی  هکنآ  رگم  راصنا  نارجاهم و  زا  يدحا  دنامن  و  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترـضح  سپ  تمایق ، زور  ات  دـنکن  يرای  ار  وا  ای 
هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » دش دهاوخ  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
پچ نار  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب و  هدـیناشن  دوخ  تسار  نار  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نسح  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

تـسود ار  اهنیا  وت  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دـش و  لزان  لـیئربج  تقو  نآ  رد  ار ، وا  یهاـگ  دیـسوبیم و  ار  نیا  یهاـگ  و  دوب ، هدـیناشن  دوخ 
رب یلاعت  قح  هَّللا  ّیبن  ای  تفگ : لیئربج  دـننم ، هدـید  رون  ود  ایند و  رد  دـننم  هناـحیر  ود  اـهنیا  مرادـن و  تسود  هنوگچ  دومرف : يرادیم ؟

و درک ، دـنهاوخ  دیهـش  رهز  هب  ار  نسح  تفگ : لـیئربج  مکح ؟ نآ  تسا  مادـک  دوـمرف : ترـضح  نک ، ربـص  تسا  هدرک  یمکح  ناـشیا 
نیا یلاعت  قح  هک  یهاوخ  رگا  دـشابیم ،  548 ص : نویعلا ، ءالج  یباجتسم  ياعد  ار  يربمغیپ  ره  و  دیرب ، دنهاوخ  رـس  رهق  هب  ار  نیـسح 

، تمایق زور  رد  دوخ  تّما  ناراکهانگ  تعافـش  يارب  زا  نادرگ  هریخذ  ار  ناـشیا  تبیـصم  یهاوخ  رگا  دـنک و  عفد  ناـشیا  زا  ار  اهتبیـصم 
و مهاوخیم ، دوخ  يارب  زا  تسا  هدیدنـسپ  نم  يارب  زا  وا  هچ  ره  میـضار و  دوـخ  راـگدرورپ  مکح  هب  نم  لـیئربج ! اـی  دوـمرف : ترـضح 

هیلع مدآ  ترـضح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » منادرگ دوخ  تّما  ناراکهانگ  تعافـش  هلیـسو  ار  ناشیا  تبیـصم  هک  مهاوخیم 
ارحـص نآ  لـخاد  نوچ  درک ، روبع  ـالبرک  يارحـص  رد  هکنآ  اـت  دـیدرگیم  نیمز  رود  رب  اّوح  ترـضح  بلط  هب  دـمآ ، نیمز  هب  مالّـسلا 

، دیدرگ يراج  شیاهمدق  زا  نوخ  دمآ و  رب  یگنـس  هب  شیاپ  دیـسر  نیـسح  لتقم  هب  نوچ  هدروآ ، وا  هب  ور  هودـنا  نزح و  جاوفا  دـیدرگ 
چیه رد  دیـسر  نم  هب  نیمز  نیا  رد  هک  یملا  هودـنا و  مدـیدرگ ، نیمز  عیمج  رد  اراـگدرورپ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  سپ 

اب هودنا  ّتیذا و  رد  وت  هک  متـساوخ  دش ، دهاوخ  دیهـش  نیـسح  نم  هدیزگرب  نیمز  نیا  رد  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  مدیدن ، ینیمز 
وا اراـگدرورپ  تفگ : مدآ  دـش ، دـهاوخ  هتخیر  نیمز  نیا  رد  وا  نوـخ  هچناـنچ  دوـش  هتخیر  نیمز  نیا  رب  وـت  نوـخ  و  یـشاب ، کیرـش  وا 
مدآ تسا ، نم  هدـیزگرب  تسا و  نم  ربمغیپ  هدازدـنزرف  نکیل  و  تسین ، نم  ربمغیپ  هک : درک  یحو  یلاعت  قح  تسوت ؟ ربمغیپ  ایآ  تسیک ،

، دننکیم تنعل  ار  وا  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هک  تسا  دیزی  وا  هدنـشک  درک : یحو  وا  هب  یلاعت  قح  تسیک ؟ وا  هدنـشک  اراگدرورپ  تفگ :
، دیـسر ـالبرک  هب  یتشک  دـش و  راوس  یتشک  رب  نوچ  حون  ترـضح  و  «. 2  » تـفر نوریب  نـیمز  نآ  زا  درک و  تــنعل  ار  وا  رّرکم  مدآ  سپ 

نم هب  ینیمز  چیه  رد  اراگدرورپ  تفگ : دش ، ضراع  میظع  یملا  میب و  سرت و  ار  حون  دش ، قرغ  رب  فرشم  یتشک  دیسر و  مه  هب  یجوم 
دـش دـهاوخ  دیهـش  عضوم  نیا  رد  هک  تسا  یعـضوم  نیا  حوـن  يا  تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  سپ  دیـسر ، نیمز  نیا  رد  هچنآ  دیـسرن 

نوعلم هک  دیزی  هک : دیـسر  یحو  وا  هب  دوب ؟ دهاوخ  هک  وا  هدنـشک  اراگدرورپ  تفگ : حون  ایـصوا ، نیرتهب  دنزرف  ایبنا و  متاخ  هدازدـنزرف 
رارق يدوج  رب  تفاـی و   549 ص : نویعلا ، ءـالج  تاـجن  قرغ  زا  یتـشک  اـت  درک  تنعل  ار  وا  رّرکم  حوـن  سپ  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  تسا 

رب شکرابم  رس  دیدرگ و  رد  بسا  زا  دمآ و  رد  رس  هب  ترضح  نآ  بسا  تشذگ ، البرک  يارحص  هب  هراوس  يزور  میهاربا  و  «. 1  » تفرگ
تبوقع و نیا  بجوتسم  هک  تسا  هدز  رس  نم  زا  هانگ  هچ  ادنوادخ  تفگ : درک و  رافغتسا  هب  عورـش  سپ  دش ، يراج  نوخ  دمآ و  یگنس 

دّمحم هدید  رون  هک  تسا  یعضوم  نیا  نکیل  تسا و  هدشن  رداص  وت  زا  یهانگ  میهاربا ! يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  سپ  مدش ؟ بیدأت 
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یئامن تقفاوم  وا  اب  هّیلب  رد  زین  وت  هک  تساوخ  ادخ  و  روج ، هب  دش  دهاوخ  هتشک  نیمز  نیا  رد  یضترم  ّیلع  هدیدنسپ  دنزرف  و  یفطـصم ،
اهنامـسآ و لها  هک  دیلپ  دیزی  تفگ : لیئربج  وا ؟ لتاق  دوب  دهاوخ  هک  لیئربج  ای  تفگ : میهاربا  دوش ، هتخیر  نیمز  نیا  رد  زین  وت  نوخ  و 

نخـس هب  ار  میهاربا  بسا  یلاعت  قح  درک ، رایـسب  نعل  ار  نوعلم  نآ  تشادرب و  رـس  میهاربا  سپ  دـننکیم ، تنعل  ار  وا  ملق  حول و  نیمز و 
نآ نعل  رب  یئوـگیم  نیمآ  ارچ  وـت  هک : درک  باـطخ  بسا  نآ  هب  میهاربا  تـفگیم ، نـیمآ  وا  درکیم  مـیهاربا  هـک  ینعل  ره  دروآ و  رد 

ار وا  نادنفسوگ  نوچ  لیعامسا  ترضح  و  «. 2  » مدیـشک تلاجخ  وت  زا  مدز و  نیمز  رب  ار  وت  نیعل  نآ  یموش  هب  هکنآ  يارب  تفگ : دیلپ ؟
ار ناشیا  دنچ  ره  و  دننکیم ، ارچ  یعـضوم  رد  هک  تسا  زور  دنچ  نآ  نادنفـسوگ  هک : داد  ربخ  وا  هب  یعار  دـندینارچیم ، تارف  رانک  رد 
، دومن لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تلاح  نیا  ببـس  درک و  تاجانم  یلاعت  قح  اـب  لیعامـسا  سپ  دـنماشآیمن ، بآ  مربیم  بآ  راـنک  هب 

حیصف نابز  هب  نادنفسوگ  درک ، لاؤس  نوچ  نک ، لاؤس  دوخ  نادنفسوگ  زا  ار  تلاح  نیا  ببـس  لیعامـسا  يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج 
هب ام  سپ  دش ، دهاوخ  دیهـش  هنـشت  بل  اب  نیمز  نیا  رد  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  هشوگرگج  نیـسح  وت  دنزرف  هک  دیـسر  ربخ  ام  هب  هک : دنتفگ 
هک دیـسرپ : ناشیا  زا  لیعامـسا  مینک ، تقفاوم  وا  اب  یگنـشت  رد  هک  میتساوخ  میدروخن و  بآ  نیا  زا  ترـضح  نآ  رب  هودنا  نزح و  ببس 
نک تنعل  ادنوادخ  تفگ : لیعامسا  دننکیم ، تنعل  ار  وا  ادخ  قلخ  عیمج  اهنیمز و  اهنامسآ و  هک  دیلپ  دیزی  دنتفگ : دوب ؟ دهاوخ  وا  لتاق 

البرک يارحـص  هب  نون  نب  عشوی  دوـخ  ّیـصو  اـب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يزور   550 ص : نوـیعلا ، ءـالج  «. 3  » ار نیسح  هدنـشک 
: تفگ سپ  دیدرگ ، حورجم  كاشاخ  راخ و  هب  شکرابم  ياپ  دش و  هتخیـسگ  یـسوم  نیلعن  دنب  دندش  ارحـص  نآ  لخاد  نوچ  دندیـسر ،

متساوخ نیـسح ، نم  هدیزگرب  نوخ  دش  دهاوخ  هتخیر  نیمز  نیا  رد  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  تسیچ ؟ تلاح  نیا  ببـس  ادنوادخ 
یفطصم و دّمحم  هدازدنزرف  هک : وا  هب  درک  یحو  ادخ  تسیک ؟ نیسح  ادنوادخ  تفگ : یسوم  دوش ، هتخیر  نیمز  نیا  رد  زین  وت  نوخ  هک 

نایهام هک  تسا  یسک  وا  هدنشک  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  تسیک ؟ وا  هدنشک  اراگدرورپ  تفگ : تسا ، یـضترم  ّیلع  دنبلد  دنزرف 
نآ نـالتاق  رب  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  سپ  دـننکیم ، تنعل  ار  وا  اوه  ناـغرم  ارحـص و  نایـشحو  اـیرد و 
رب ار  وا  طاسب  داب  دوب ، هتسشن  دوخ  طاسب  رب  يزور  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  و  «. 1  » تفگ نیمآ  عشوی  و  درک ، رایسب  تنعل  ترـضح 

دندیسرت دینادرگ و  ار  طاسب  نآ  هبترم  هس  داب  دش ، ارحـص  نآ  يذاحم  نوچ  دیـسر . البرک  يارحـص  هب  وا  طاسب  هاگان  دربیم ، اوه  يور 
ببـس و  ياهدـش ؟ برطـضم  ارچ  هک : درک  باتع  ار  داب  نامیلـس  دـمآ ، دورف  نیمز  رب  طاسب  دـش و  نکاس  داب  سپ  دـنزیر ، ورف  اوه  زا  هک 

، راّرک یلع  یمارگ  دنزرف  راتخم و  دمحا  هدـید  رون  دـش  دـهاوخ  دیهـش  عضوم  نیا  رد  هک  دوب  نیا  شببـس  تفگ : دوب ؟ هچ  وت  بارطـضا 
لتاق رب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  نامیلـس  دننکیم ، تنعل  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  دـیزی  تفگ : داب  تسیک ؟ وا  لتاق  تفگ : نامیلس 

داب تنعل  نآ  تکرب  زا  سپ  دـنتفگ ، نیمآ  همه  دـندوب  وا  هارمه  هک  ناغرم  نایّنج و  نایمدآ و  و  درک ، رایـسب  نیرفن  تنعل و  ترـضح  نآ 
هب دومنیم ، تحایـس  نایراوح  اـب  نوچ  ارحـص  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  و  «. 2  » درب نوریب  ارحــص  نآ  زا  ار  طاـسب  نآ  دــیزو و 

یـسیع دمآ ، ناشیا  هار  رـس  رب  يریـش  دیآ ، نوریب  ارحـص  نآ  زا  هک  تساوخ  دـش و  ارحـص  نآ  لخاد  نوچ  دومرف ، روبع  البرک  يارحص 
ارحـص نیا  زا  مراذگیمن  تفگ : حیـصف  نابز  هب  دمآ و  نخـس  هب  ریدق  دنوادخ  رما  هب  ریـش  ياهتفرگ ؟ ام  رب  هار  رـس  ارچ  ریـش  يا  دومرف :

، نویعلا ءالج  یلو ، یلع  دنزرف  و  یّما ، ّیبن  هدازدـنزرف  تفگ : تسیک ؟ نیـسح  تفگ : یـسیع  نیـسح ، لتاق  رب  ینک  تنعل  ات  يور  نوریب 
رد ًاصوصخ  دننکیم  تنعل  ار  وا  همه  ناگدنرد  نایـشحو و  هک  تسا  دیزی  تفگ : ریـش  تسیک ؟ وا  هدنـشک  هک : تفگ  یـسیع   551 ص :

نیمز نآ  زا  ناشیا  دـش و  رود  ریـش  و  دـنتفگ ، نیمآ  نایراوح  و  درک ، تنعل  ار  دـیزی  تشادرب و  اعد  هب  تسد  یـسیع  سپ  اروشاـع ، ماـّیا 
«. 1  » دنتفر نوریب 

دوخ تداهش  هب  ترضح  نآ  نداد  ربخ  و  ترضح ، نآ  تداهش  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح ، نیلسرملا و  دّیس  ترضح  نداد  ربخ  رد  متفه  لصف 
مهیلع هَّللا  تاولص 
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ماما رقاب و  دّمحم  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  زا  دناهدرک  تیاور  رایـسب  هربتعم  دیناسا  هب  ناشیا  ریغ  راّفـص و  دیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا 
شور هب  هک  دهاوخ  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : وا  ریغ  ساّبع و  نبا  مالّـسلا و  مهیلع  قداص  رفعج 

ار نآ  دوخ  تردق  تسد  هب  نم  راگدرورپ  هک  يوأملا  ۀـّنج  رد  دوش  لخاد  دریمب و  نم  ندرم  شور  هب  و  دـنک ، یناگدـنز  نم  یناگدـنز 
يایصوا و  دسانشب ، ار  وا  لضف  و  دشاب ، نمشد  وا  نانمـشد  اب  و  دشاب ، هتـشاد  بلاط  یبأ  نب  یلع  تیالو  هک  دیاب  سپ  تسا ، هدومن  سرغ 

نم نوخ  تشوگ و  زا  و  دننم ، ترتع  ناشیا  و  ارم ، مهف  ملع و  ناشیا  هب  تسا  هدرک  اطع  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دناد ، ماما  ار  وا  زا  دـعب 
هب و  نم ، تّما  زا  دننکیم  ناشیا  لضف  راکنا  هک  اهنآ  رب  ياو  تسا ، هدرک  يزور  ناشیا  هب  ارم  ملع  لضف و  یلاعت  قح  و  دناهدیسر ، مه  هب 
نم تّما  زا  ار  ناشیا  نانمـشد  منکیم  تیاکـش  ادخ  هب  تفگ : رگید  تیاور  هب  و  «. 1  » ارم هلـص  دننکیم  عطق  ناشیا  اب  ندرک  يدب  ببس 
نم تعافش  زا  ار  ناشیا  ادخ  نم ، زا  دعب  درک  دنهاوخ  دیهش  ار  نیسح  نم  دنزرف  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنیامنیم ، ناشیا  تلیـضف  راکنا  هک 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا   553 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 2  » دنادرگ مورحم 
نینمؤملا ریما  ترضح  دمآیم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  یکدوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ 

نآ يزور  تسیرگیم ، دیـسوبیم و  ار  وا  يولگ  ریز  تفرگیم و  ار  وا  سپ  راد ، هاـگن  نم  يارب  ار  وا  یلع  اـی  دومرفیم : ار  مالّـسلا  هیلع 
، مسوبیم ار  نانمـشد  ریـشمش  عضوم  هک  میرگن  نوچ  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ردپ  يا  تفگ : مولظم  ماما 

هتشک همه  وت  ردپ  وت و  ردارب  وت و  هَّللا  یلب و  دومرف : ترـضح  دش ؟ مهاوخ  هتـشک  نم  ردپ  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
ماما دنزرف ، يا  یلب  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دهاوخ  رود  رگیدکی  زا  ام  ياهربق  سپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دـش ، دـیهاوخ 

وت ردارب  ار و  وت  ردپ  ارم و  دنکیمن  ترایز  دومرف : ترضح  سپ  وت ؟ تّما  زا  درک  دهاوخ  ام  ترایز  هک  سپ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح 
درک لاؤس  هشیاع  زا  هیواعم  ردام  دـنه  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » نم تّما  زا  ناقیّدـص  رگم  ار  وـت  ار و 

تمدـخ هب  تفاـی ، تصخر  نوچ  بلطب . تصخر  ترـضح  زا  وـت  منک ، ضرع  تلاـسر  ترـضح  هب  هک  مهاوـخیم  ماهدـید  یباوـخ  هک :
هام و  دمآ ، نوریب  رگید  باتفآ  باتفآ  نآ  زا  و  دش ، علاط  نم  رـس  يالاب  زا  یباتفآ  هک  مدـید  باوخ  رد  هک : درک  ضرع  دـمآ و  ترـضح 

ار نآ  درک و  هلمح  دمآ  نوریب  هک  یباتفآ  نآ  رب  هایس  هراتس  نآ  و  دمآ ، نوریب  یهایس  هراتـس  هام  نآ  زا  و  دمآ ، نوریب  نم  جرف  زا  یهایس 
ادیپ زین  نیمز  رد  هک  مدید  هایـس  ياههراتـس  و  دندش ، رهاظ  نامـسآ  زا  هک  مدید  اههراتـس  و  دـش ، هایـس  نامـسآ  قفا  عیمج  سپ  درب ، ورف 

يا ور  نوریب  دومرف : هبترم  ود  تخیر و  شکرابم  هدید  زا  بآ  دینش ، ار  باوخ  نیا  ترضح  نوچ  دنتفرگ . ار  نیمز  قافآ  عیمج  و  دندش ،
ادنوادخ هک : دومرف  ترضح  تفر ، نوریب  هنوعلم  نآ  نوچ  يداد ، نم  هب  ارم  ناتسود  گرم  ربخ  يدرک و  هزات  ارم  هودنا  هک  ادخ  نمـشد 

علاط هک  لّوا  باتفآ  نآ  هک : دومرف  ترضح  باوخ ، نآ  ریبعت  زا  دندیـسرپ  ترـضح  زا  نوچ  ار . وا  نادنزرف  نک  تنعل  ار و  وا  نک  تنعل 
هیواعم دمآ  نوریب   554 ص : نویعلا ، ءالج  هنوعلم  نآ  جرف  زا  هک  هایـس  هاـم  نآ  و  تسا ، بلاـط  یبأ  نب  یلع  تماـما  جرب  دیـشروخ  دـش 

رب دمآ و  نوریب  هایـس  هام  زا  هک  دوب  هدید  هک  هایـس  هراتـس  نآ  و  دـنکفا ، دـهاوخ  تلالـض  هب  ار  ملاع  هک  تسا  لوسر  ادـخ و  رکنم  قساف 
، درک دهاوخ  دیهش  ار  وا  درک و  دهاوخ  گنج  نیسح  نم  دنزرف  اب  هک  تسا  هیواعم  رسپ  دیزی  درب  ورف  ار  وا  درک و  هلمح  کچوک  باتفآ 

دهاوخ ورف  ار  ناهج  قاـفآ  تلالـض  رفک و  یگریت  دـش ، دـهاوخ  هریت  نامـسآ  قاـفآ  و  دـش ، دـهاوخ  هریت  باـتفآ  وا  تداهـش  زور  رد  و 
تارف «. 1  » درک دنهاوخ  هطاحا  ار  نیمز  هک  دناهّیما  ینب  ناقفانم  دش  دـنهاوخ  نهپ  نیمز  رد  دوب  هدـید  هک  هایـس  ياههراتـس  نآ  و  تفرگ ؛
نیسح ماما  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا  میهاربا و  نب 

و ار ، وت  هدنشک  ادخ  دنک  تنعل  تفگ : تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تشادرب ، ار  مالّـسلا  هیلع 
يرای هک  اهنآ  نم و  هنایم  دنک  مکح  ادخ  و  وت ، لتق  رب  دننک  تنواعم  هک  ار  اهنآ  ادخ  دنک  تنعل  و  ار ، وت  هدـننک  نایرع  ادـخ  دـنک  تنعل 
تسا نانخس  هچ  اهنیا  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : دینش  ار  زیگناتشحو  نانخس  نیا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  ار . وت  هدنـشک  دننک 

رازآ و زا  وت  زا  دعب  نم و  زا  دعب  دیـسر  دهاوخ  وا  هب  هچنآ  مدروآ  رطاخ  هب  رتخد  يا  هک : دومرف  ترـضح  یئوگیم ؟ نم  دنزرف  يارب  هک 
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قوش تیاهن  اب  و  دنشاب ، نامسآ  ياههراتس  دننام  هک  دوخ  باحصا  زا  دشاب  یهورگ  نایم  زور  نآ  رد  وا  و  ناودع ، رکم و  متـس و  ملظ و 
: تفگ مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناشیا ، ياهربق  ناشیا و  هاگهمیخ  ناشیا و  هاگرکـشل  تسا  نم  رظن  رد  ایوگ  و  دنوش ، هتـشک  دنور و 
الب و برک و  ّلحم  هک  دنیوگ  البرک  ار  نآ  هک  یعضوم  رد  دومرف : ترـضح  دش ؟ دهاوخ  عقاو  عضوم  مادک  رد  یئامرفیم  هچنآ  ردپ  يا 

لها عیمج  ناـشیا  زا  یکی  يارب  رگا  هک  نم  تّما  نیرتدـب  ناـشیا  رب  دـنیآ و  نوریب  و  دـشاب ، هدوب  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  ياـنع  تنحم و 
: تفگ مالّسلا  اهیلع  همطاف  دنشاب . بّذعم  مّنهج  میلا  باذع  رد  دابآلا  دبا  ددرگن و  لوبقم  ناشیا  تعافش  دنک ، تعافـش  نیمز  اهنامـسآ و 
هب وا  زا  شیپ  سکچیه  هک  دوش  هتـشک  نانچ  رتخد  يا  یلب  دومرف : ترـضح  دش ؟ دهاوخ  هتـشک  نم  یمارگ  دنزرف  نیا  راوگرزب ! ردپ  يا 

اهایرد و نایهام  اهارحـص و  نایـشحو  هکئالم و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  دنیرگب  وا  رب  555 و  ص : نویعلا ، ءالج  دشاب ، هدشن  هتـشک  وحن  نآ 
يور رب  یـسّفنتم  دنوش  صّخرم  رگا  و  دنباین ، تصخر  دنـشکب و  ار  وا  ماقتنا  هک  دـنبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  اهنیا  زا  کی  ره  و  اههوک ،
لها ام  ّقح  ادـخ و  ّقح  هب  دـشابن  ناشیا  زا  رتاناد  یـسک  نیمز  رد  هک  تفر  دـنهاوخ  وا  ترایز  هب  ام  ناتـسود  زا  یهورگ  و  دـنامن ، نیمز 

رب رثوک  ضوح  دزن  نوچ  دنتمایق . زور  ناعیفش  تیاده و  هار  ياهغارچ  ناشیا  و  ددرگن ، ناشیا  ترایز  هّجوتم  ناشیا  ریغ  هب  یسک  و  تیب ،
ار دوخ  نایاوشیپ  ینید  ره  لها  زور  نآ  رد  و  دنانیسح ، هدننک  ترایز  هک  مسانـشب  ناشیا  کین  يامیـس  هب  ار  ناشیا  نم  دنوش ، دراو  نم 
. درابیم نامـسآ  زا  ناراب  ناشیا  تکرب  هب  و  تساپرب ، نیمز  ناشیا  هب  و  دـننکن ، بلط  ار  ام  ریغ  دـننک و  بلط  ار  ام  ناـشیا  و  دـننک ، بلط 
تشهب و لها  نیرتهب  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  دروآرب ، شورخ  نوعجار و  هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

هار رد  ار  دوخ  لام  ناج و  اـیند  راد  رد  هک  دننادیهـش  تشهب  لـها  نیرتهب  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، رب  شورخ  نوعجار و  هیلا  اـّنا 
ادخ هار  رد  ندش  هتشک  و  تسایند ، رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  ادخ  ياهباوث  و  دناهدیرخ ، یلاعت  قح  زا  ار  تشهب  و  دناهدرک ، لذب  ادخ 

تداهـش تداعـس  هب  هک  ره  و  دوریم ، دوخ  هاگ  نتـشک  هب  دـناهدرک  رّرقم  تداهـش  وا  يارب  ار  هک  ره  دوخ ، شارف  رب  ندرم  زا  تسا  رتهب 
یـضار ایآ  دـننک ؟ تعاطا  قلخ  نیا  ّقح  رد  ینک  هک  رما  ره  تمایق  رد  هک  یهاوخیمن  ایآ  دّـمحم ! رتخد  همطاـف  يا  دریمیم . هّتبلا  دـسرن 

وت رهوش  هک  یتسین  یضار  ایآ  دشاب ؟ ازج  زور  عیفش  وت  ردپ  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دشاب ؟ یلاعت  قح  شرع  نالماح  زا  وت  رـسپ  هک  یتسین 
دنارب و ار  دوخ  نانمشد  دنادرگ و  باریس  ضوح  نآ  زا  ار  دوخ  ناتسود  دنـشاب ، هنـشت  قلخ  همه  هک  يزور  رد  دشاب  رثوک  ضوح  یقاس 
ار هک  ره  دـیامن ، تعاـطا  دـیامرفب  هک  يرما  ره  ار  مّنهج  و  دـشاب ، مّنهج  هدـننک  تمـسق  وت  رهوش  هک  یتـسین  یـضار  اـیآ  دـنادرگ ؟ رود 

نامـسآ فارطا  رد  هک  هکئالم  هب  ینک  رظن  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دراذـگب ؟ مّنهج  رد  دـهاوخ  ار  هک  ره  دروآ و  نوریب  مّنهج  زا  دـهاوخ 
دزن هک  وت  رهوش  يوسب  دننک  رظن  و  دنیامن ، تعاطا  یئامرف  هچ  ره  و  دنـشاب ، وت  نامرف  رظتنم  دننک و  رظن  وت  يوسب  همه  دنـشاب و  هداتـسیا 

رد وت  رهوش  ناگدنشک  اب  و  وت ، دنزرف  هدنشک  اب  درک  دهاوخ  هچ  ادخ  هک  يراد  نامگ  سپ  دنک ؟ همـصاخم  دوخ  نانمـشد  اب  ادخ  شرع 
یـضار ایآ  دـیامن ؟ تعاطا  ار  وا  هک  دـننک  رما  ار  مّنهج  شتآ  و  دوش ، ماـمت  قیـالخ  همه  رب  وا  ّتبحم  هک  یتقو   556 ص : نویعلا ، ءـالج 
ترایز هب  هک  ره  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  هودنا  فّسأت و  تیاهن  وا  رب  دننک و  هیرگ  وت  دـنزرف  يارب  نابّرقم  هکئالم  هک  یتسین 

، دشاب هدروآ  اج  هب  هرمع  جح و  دشاب و  هتفر  ادخ  هناخ  ّجح  هب  هک  دشاب  نانچ  دور  وا  ترایز  هب  هک  ره  و  دـشاب ، ادـخ  نامـض  رد  دور  وا 
اعد وا  يارب  لامعا  ناظفاح  هتسویپ  دنامب  هدنز  رگا  و  دشاب ، هدرم  دیهـش  دریمب  رگا  و  دشابن ، یلاخ  یلاعت  قح  تمحر  زا  ندز  مشچ  کی 

یـضار ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دیامن ؟ تقرافم  ایند  زا  ات  دشاب  ادخ  ناما  ظفح و  رد  هشیمه  و  دشاب ، هدنز  ات  دـننک 
لد رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  مدومن ، ادخ  رب  لّکوت  و  مدرک ، میلـست  ار  ادخ  رما  و  مدش ،
لد نشور و  وت  هدید  هک  دوب  میهاوخ  یناکم  رد  وت  رسپ  ود  وت و  رهوش  نم و  دومرف : درک و  كاپ  ار  وا  كرابم  ياههدید  بآ  دیلام و  وا 

ترضح دوخ ، تافو  کیدزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  امن  نبا  «. 1  » دشاب داش  وت 
اب ارم  دومرفیم : دوب و  اقب  ملاع  هّجوتم  و  تخیریم ، وا  يور  رب  شنیبج  كرابم  قرع  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا بآ  دیـسوبیم و  ار  نیـسح  دـمآزاب ، شوـه  هب  نوـچ  دـش . شوهدـم  یتعاـس  و  ار ، دـیزی  نک  تنعل  ادـنوادخ  تـسا ، راـک  هـچ  دـیزی 
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دنس هب  هیولوق  نبا  «. 2  » نایملاع دنوادخ  دزن  دوب  دهاوخ  یماقم  وت  هدنـشک  نم و  نایم  دنزرف ! يا  هک : دومرفیم  تخیریم و  شیاههدید 
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  نماد  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 

شوخ رایسب  هچ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : هنوعلم  هشیاع  سپ  دینادنخیم ، ار  وا  درکیم و  يزاب  وا  اب  ترـضح  دوب ، هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
، تسا نم  هدید  رون  تسا و  نم  لد  هویم  وا  ارم و  دیاین  شوخ  ار و  وا  مرادن  تسود  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  ار !؟ یلفط  يراد 

نم ياهّجح  زا  جح  کی  وا  يارب  یلاعت  قح  دنک ، ترایز  ار  وا  تداهـش  زا  دعب  هک  ره  سپ  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  نم  تّما  هک  یتسرد  هب 
، نم ياهجح  زا  جح  ود  هکلب  دومرف : ترـضح  وت !؟ ياهجح  زا  جح  کی  تفگ :  557 ص : نویعلا ، ءالج  بّجعت  يور  زا  هشیاع  دسیونب ،

جح دون  دومرف : هکنآ  ات  درکیم  هدایز  ترضح  درکیم و  بّجعت  وا  هتـسویپ  و  جح ، راهچ  هکلب  دومرف : ترـضح  درک ، بّجعت  هشیاع  زاب 
اب نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  هربـتعم  دـیناسا  هب  هیوباـب  نـبا  «. 1  » دـشاب هدوـب  هرمع  یّجح  ره  اـب  هک  نم  ياـهجح  زا 

ترضح تسا ، تارف  رانک  رد  هک  میدیسر  اونین  هب  نوچ  دوب ، نیّفص  گنج  هّجوتم  هک  یتقو  رد  مدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
عضوم نیا  رگا  دومرف : ترـضح  نینمؤملا ، ریما  ای  هن  متفگ : ار ؟ عضوم  نیا  یـسانشیمن  ایآ  ساّبع  رـسپ  يا  هک : درک  ادن  ارم  دنلب  زاوآ  هب 
تسیرگ رایسب  ترضح  سپ  مدش ، نایرگ  نم  هچنانچ  يوش  نایرگ  ات  تشذگ  یهاوخن  نآ  زا  هنیآره  مسانشیم  نم  هچنانچ  یـسانشب  ار 

راکهچ ارم  هآ  هآ  دومرف : ترـضح  سپ  مدش ، نایرگ  زین  نم  و  دـش ، يراج  شاهنیـس  رب  شاهدـید  بآ  دـش و  رت  شکرابم  شیر  هکنآ  ات 
وبا يا  نک  ربص  هک : دومرف  سپ  دـنناودع . رفک و  يایلوا  ناطیـش و  ياهرکـشل  هک  برح  لآ  اب  تسا  راکهچ  ارم  نایفـس ، وبا  لآ  اـب  تسا 

نامه زاب  زامن  زا  دعب  درک ، رایـسب  زامن  تخاس و  وضو  دیبلط و  یبآ  سپ  دیـسر ، دـهاوخ  وت  هب  هچنآ  لثم  وت  ردـپ  هب  دیـسر  هک  هَّللا  دـبع 
؟ یئاجک ساّبع  رـسپ  يا  تفگ : دـش  رادـیب  باوخ  زا  نوچ  درب ، باوخ  ار  ترـضح  نآ  زا  یتعاس  سپ  تسیرگیم ، تفگیم و  ناـنخس 

تحارتسا رد  وت  هدید  هتـسویپ  متفگ : مدـید ؟ باوخ  رد  تعاس  نیا  رد  هچنآ  هب  مهد  ربخ  ار  وت  یهاوخیم  دومرف : مرـضاح ، اجنیا  متفگ :
دنتشاد و تسد  رد  دیفس  ياهملع  هدمآ و  ریز  هب  نامـسآ  زا  دنچ  ینادرم  مدید  دومرف : دشاب ، تداعـس  ریخ و  وت  يارب  ینیب  هچنآ  دشاب و 
هک مدید  سپ  دندیـشک ، یّطخ  نیمز  نیا  رود  رد  و  دیـشخردیم ، رون  يدیفـس  زا  ناشیا  ياهریـشمش  و  دـندوب ، هدرک  لیامح  اهریـشمش 
رد هک  مدید  ار  دوخ  هشوگرگج  دنزرف و  نیسح  و  دزیم ، جوم  ارحص  نیا  رد  هزات  نوخ  و  دندروآ ، نیمز  هب  رـس  ناتخرد  نیا  ياههخاش 
ریز هب  نامـسآ  زا  هک  دیفـس  نادرم  نآ  و  دـسریمن ، وا  دایرف  هب  یـسک  و  درکیم ، هثاغتـسا  دزیم و  اپ  تسد و  نوخ  يایرد  نیا  نایم  نآ 

تـشهب کنیا  و  مدرم ، نیرتدب  تسد  رب  دیوشیم  هتـشک  امـش  هک  لوسر  لآ  يا  دینک  ربص  دنتفگیم : دندزیم و  ادص  ار  وا  دندوب  هدمآ 
: دنتفگ دندومرف و  تیزعت  ارم  دندمآ ، نم  دزن  هب  ناشوپدیفـس  نآ  سپ  تسا . قاتـشم   558 ص : نویعلا ، ءالج  وت  يوسب  هَّللا  دـبع  وبا  يا 
هب منکیم  دای  دنگوس  و  مدـش ، رادـیب  سپ  تمایق ، زور  رد  درک  دـهاوخ  نشور  وا  هب  ار  وت  هدـید  یلاعت  قح  هک  شاب  داش  نسحلا  وبا  يا 

یّلص هَّللا  لوسر  مساقلا  وبا  ترـضح  هدش  هدرک  قیدصت  يوگتـسار  ارم  داد  ربخ  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  یلع  ناج  هک  يدنوادخ  نآ 
نیمز نیا  و  دـننک ، ناـیغط  نم  رب  هک  یغب  لـها  لاـتق  هب  مور  نوریب  هک  یتـقو  رد  ار  نیمز  نیا  دـید  مهاوخ  نم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

نامـسآ رد  نیمز  نیا  و  همطاف ، نادـنزرف  نم و  نادـنزرف  زا  رفن  هدـفه  اب  دـش  دـهاوخ  نوفدـم  نیمز  نیا  رد  نیـسح  هک  تسـالب  برک و 
يا دومرف : سپ  دـنربیم . مان  ار  سدـقملا  تیب  هنیدـم و  مرح  هبعک و  مرح  هچنانچ  دـنیوگیم ، الب  برک و  ار  نیمز  نیا  و  تسا ، فورعم 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  غورد  ماهتفگن و  غورد  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ، وهآ  لکشپ  ارحـص  نیا  رود  رد  نک  بلط  ساّبع  رـسپ 

. نارفعز گنر  هب  دشاب  هدش  درز  اهنآ  گنر  هک  دید  مهاوخ  دنچ  یلکشپ  ارحص  نیا  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  و  ماهدینشن ، مّلس  هلآ و  و 
نینمؤملا ریما  ای  مدرک : ادن  سپ  دوب ، هدومرف  ترضح  نآ  هک  یفـصو  هب  متفای  عمتجم  ار  اهلکـشپ  نآ  مدرک و  بلط  هک : تفگ  ساّبع  نبا 

اهنآ يوسب  دمآ  تعرس  هب  تساخرب و  ترضح  سپ  لوسر . ادخ و  دنتفگ  تسار  دومرف : ترـضح  يدومرف ، هک  یفـصو  هب  ار  اهنآ  متفای 
نب یـسیع  ترـضح  ار  اهنیا  تسیچ ؟ اهلکـشپ  نیا  هک  ینادیم  ساّبع  نب  ای  دناهداد . ربخ  ارم  هک  تسا  نامه  دومرف : دیئوب و  تشادرب و  و 
هدش عمج  عضوم  نیا  رد  هک  یئوهآ  هلگ  دید  و  دندوب ، وا  تمدخ  رد  نایراوح  و  دش ، دراو  ارحص  نیا  هب  هک  یتقو  رد  تسا  هدیئوب  میرم 
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يارب نایراوح  و  تسیرگ ، رایسب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ات  دنتـسشن ، وا  رود  نایراوح  تسـشن و  یـسیع  سپ  دنتـسیرگیم ، دندوب و 
یسیع ترضح  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببس  هَّللا  حور  ای  دنتفگ : سپ  دنتسنادیمن ، ار  ترضح  نآ  هیرگ  ببس  دنتـسیرگ و  ترـضح  نآ  هیرگ 
ربمغیپ دنزرف  نیمز  نیا  رد  دش  دهاوخ  هتـشک  هک  تسا  ینیمز  نیا  دومرف : ترـضح  هن ، دنتفگ : تسا ؟ نیمز  هچ  نیا  هک  دـینادیم  تفگ :
کـشم زا  نیمز  نیا  كاخ  و  دـش ، دـهاوخ  نوفدـم  اجنیا  رد  نامّزلا ، رخآ  رد  تسا  نم  ردام  هیبش  هک  لوتب  هرهاـط  دـنزرف  ناـمّزلا و  رخآ 

559 ص : نویعلا ، ءالج  نیا  و  دشابیم ، نینچ  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و  تنیط  و  تسا ، دیهش  كرابم  دنزرف  نآ  تنیط  هک  اریز  تسا ، رتوبشوخ 
: هک دنیوگیم  و  كرابم ، دنزرف  نآ  تبرت  قوش  يارب  مینکیم  ارچ  نیمز  نیا  رد  هک : دنهدیم  ربخ  ارم  دـنیوگیم و  نخـس  نم  اب  ناوهآ 

نآ دز و  تسد  یـسیع  ترـضح  سپ  مینمیا . ناگدـنرد  ناروناج و  ّرـش  زا  نایملاع  دـنوادخ  هدـیزگرب  نآ  تکرب  هب  مینیمز  نیا  رد  ات  اـم 
، دـیوریم كراـبم  نیمز  نیا  زا  هک  تسا  یهاـیگ  یئوبـشوخ  يارب  اهلکـشپ  نیا  یئوبـشوخ  هـک : دوـمرف  دـیئوب و  تـشادرب و  ار  اهلکـشپ 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  ددرگ . وا  یّلـست  بجوم  ات  دـیوبب  ار  اهنیا  راوگرزب  نآ  ردـپ  ات  رادـب  یقاب  تلاح  نیا  رب  ار  اهنیا  ادـنوادخ 
يادص هب  سپ  تسالب ، برک و  نیمز  نیا  و  دـناهدش ، درز  تّدـم  لوط  ببـس  هب  و  دـناهدنام ، لاح  ات  ترـضح  نآ  ياعد  هب  اهنیا  دومرف :
يرای هک  ار  یئاهنآ  درک و  دنهاوخ  وا  لتق  رب  يرای  هک  ار  یئاهنآ  ار و  وا  نالتاق  هدـم  تکرب  میرم ! نب  یـسیع  راگدرورپ  يا  دومرف : دـنلب 

هب نوچ  دـش . شوهدـم  یتعاس  داـتفا و  ور  رب  هیرگ  يرایـسب  زا  هکنآ  اـت  میتسیرگ ، وا  اـب  زین  اـم  تسیرگ و  رایـسب  سپ  درک ، دـنهاوخن  وا 
سپ متـسب ، دوخ  يادر  رانک  رد  ار  نآ  زا  يردق  هک  ارم  درک  رما  تسب و  دوخ  رانک  رد  تفرگ و  ار  اهلکـشپ  نآ  زا  يردق  دمآزاب  شوه ،
نیا رد  تسا  هدش  دیهـش  نم  هشوگرگج  هک  نادب  دزیریم ، تسا و  هدـش  هزات  نوخ  اهلکـشپ  نیا  هک  ینیب  هاگره  ساّبع  رـسپ  يا  دومرف :

بجاو ياهزامن  زا  هدایز  و  مدومنیم ، تظفاحم  ار  اهنآ  مدوب و  هتسب  دوخ  نیتسآ  رد  هتـسویپ  ار  اهلکـشپ  نم  هک : تفگ  ساّبع  نبا  نیمز .
نوخ و  تسا ، هدش  نوخ  زا  رپ  منیتسآ  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  مدوب ، هدیباوخ  دوخ  هناخ  رد  يزور  سپ  مدرکیم ، مامتها  نآ  رد  دوخ 
غورد یلع  زا  زگره  و  تسا ، هدش  دیهـش  نیـسح  هک  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : مدروآ و  رب  شورخ  سپ  تسا ، هدـش  يراج  اهلکـشپ  نآ  زا 

ار رگیدـکی  هک  تسا  هتفرگ  ورف  ار  هنیدـم  يرابغ  مدـید  مدـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  نوچ  دوشن . عقاو  هک  دادـن  يربخ  ارم  زگره  و  ماهدینـشن ،
راوید رد و  رب  نوخ  ایوگ  هک  مدـید  خرـس  ار  هنیدـم  ياـهراوید  و  نوخ ، تشط  دـننام  تسا  هدـش  خرـس  باـتفآ  صرق  و  دـید ، ناوتیمن 
مدینش یئادص  هناخ  هیحان  زا  هاگان  تسا ، هدش  دیهش  نیسح  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : مدش و  نایرگ  متـشگرب و  هناخ  هب  سپ  دناهتخیر .
نیمالا حور   560 ص : نویعلا ، ءالج  دش  لزان  لوتب و  دنزرف  دش  هتـشک  هک  لوسر  لآ  يا  دینک  ربص  تفگیم : هک  مدیدیمن  ار  یـسک  و 

هدش دیهـش  تعاس  نآ  رد  ترـضح  هک  متـسناد  دـش ، هدایز  نم  هیرگ  مدینـش و  صخـش  نآ  زا  هیرگ  يادـص  سپ  نینا ، هلان و  هیرگ و  اب 
یتعامج نآ  زا  و  دوب ، هدش  دیهش  زور  نامه  رد  ترضح  نآ  هک  دش  مولعم  دیـسر ، هنیدم  هب  ربخ  نوچ  دوب . مّرحم  مهد  زور  نآ  و  تسا ،

یسک میدینشیم و  هاگ  گنج  رد  يدینش  وت  هک  یئادص  نینچ  ترضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  ام  هک  دندرک  لقن  دندوب  ترـضح  نآ  اب  هک 
رد نوـچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  همثره  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » تسا رـضخ  ترـضح  هک  میدرکیم  نامگ  و  میدیدیمن ، ار 
ادا اجنآ  رد  دادماب  زامن  دمآ و  دورف  البرک  هب  ترضح  میدرکیم ، تعجارم  نیّفـص  هوزغ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ 

باسحیب هک  دـش  دـنهاوخ  روشحم  یهورگ  وت  زا  تبرت ، يا  وت  لاـح  اـشوخ  دومرف : دیـسوب و  تشادرب ، كاـخ  نآ  زا  یّفک  سپ  دومن ،
نز نآ  درک ، لـقن  نز  نآ  هب  ار  ربـخ  نآ  دوب ، باـنج  نآ  هعیـش  نز  نآ  و  تشگرب ، دوخ  هجوز  يوسب  همثره  سپ  دـنوش ، تشهب  لـخاد 

البرک هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  تفگ : همثره  دوشیم . عقاو  هّتبلا  دیوگیم  هچنآ  دیوگیمن ، غورد  نینمؤملا  ریما  تفگ :
رطاخ هب  هّصق  نآ  مدید ، ار  ناتخرد  نیمز و  نآ  نوچ  دوب ، هداتـسرف  بانج  نآ  هلتاقم  يارب  دایز  نبا  هک  مدوب  يرکـشل  نایم  رد  نم  دمآ ،

نآ رد  مدوب  هدینش  بانج  نآ  ردپ  زا  هچنآ  و  مدرک ، مالس  متفر و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  مدش و  راوس  دوخ  رتش  رب  دمآ ، نم 
دنچ یکدوک  و  وت ، رب  هن  ماوت و  اـب  هن  متفگ : دوب ؟ یهاوـخ  اـم  رب  اـی  دوـب  یهاوـخ  اـم  اـب  وـت  دیـسرپ : نم  زا  ترـضح  مدرک ، ضرع  لزنم 

هب يونشن ، ارم  هثاغتسا  يادص  ینیبن و  ار  ام  ندش  هتـشک  هک  ورب  سپ  دومرف : ترـضح  مسرتیم ، دایز  نبا  زا  دوخ و  بقع  رد  ماهتـشاذگ 
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ور رب  ار  وا  یلاعت  قح  دنکن ، ام  يرای  دونـشب و  ار  ام  يادص  زورما  هک  ره  هک  تسوا  تردق  تسد  هب  نیـسح  ناج  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح 
هک دناهدرک  تیاور  وا  ریغ  هتابن و  نبا  غبصا  زا  هربتعم  دیناسا  هب  یسربط  خیش  دیفم و  خیش  هیولوق و  نبا  هیوباب و  نبا  «. 2  » دزادنا مّنهج  هب 
ارم هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخ  هچنآ  دیـسرپب  نم  زا  دومرفیم : دـناوخیم و  هبطخ  هفوـک  ربـنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  يزور 

ءالج مهدیم . ربخ  نآ  هب  ار  امـش  هّتبلا  هدـنیآ ، هتـشذگ و  ياـهربخ  زا  دـینک  لاؤس  هچ  ره  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  سپ  دـیباین ،
رگا دننک  تیاده  ار  سک  دص  ای  دننک  هارمگ  ار  سک  دص  هک  یهورگ  زا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : رگید  تیاور  هب   561 ص : نویعلا ،

ای تفگ : تساخرب و  صاّقو  یبا  نب  دعس  سپ  «. 1  » تمایق زور  ات  اهنآ  یعاد  اهنآ و  هدرکرس  اهنآ و  هب  ار  امش  مهدیم  ربخ  دیسرپب  نم  زا 
نم زا  لاؤس  نیا  وت  هک  هداد  ربـخ  ارم  ادـخ  لوسر  نم  لـیلخ  دومرف : تسه ؟ وـم  دـنچ  نم  شیر  رـس و  رد  هک  ارم  هد  ربـخ  نینمؤـملا  ریما 

و دنکیم ، هارمگ  ار  وت  هک  تسه  یناطیش  یئوم  ره  ریز  رد  هک  داد  ربخ  و  تسه ، وت  شیر  رس و  رد  وم  دنچ  هک  داد  ربخ  و  درک ، یهاوخ 
نکیل و  درک ، یهاوخن  نم  قیدصت  ار  وت  ياهوم  ددع  مهد  ربخ  رگا  درک ، دهاوخ  دیهش  ار  نیسح  نم  دنزرف  هک  تسه  يرسپ  وت  هناخ  رد 

«. 2  » دوب هدـمآ  راـتفر  هب  هزاـت  دوب و  یکدوک  دعـس  نب  رمع  تقو  نآ  رد  دـش . دـهاوخ  رهاـظ  نم  راـتفگ  تقیقح  متفگ  هک  يربخ  نآ  هب 
ود اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد  يریمح 

ّلحم نیا  دومرف : تخیر  ورف  شکرابم  ياههدید  زا  بآ  دـش ، ارحـص  نآ  لخاد  نوچ  دیـسر ، البرک  يارحـص  هب  دوخ  باحـصا  زا  سک 
يا وت  لاح  اشوخ  ناشیا ، ياهنوخ  دوشیم  هتخیر  اجنیا  رد  تسا ، ناشیا  ياهراب  ندروآ  دورف  ّلحم  نیا  و  تسا ، ناـشیا  نارتش  ندـیباوخ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یلدج  هَّللا  دـبع  وبا  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  هیولوق  نبا  «. 3  » دوش هتخیر  وت  رب  ادخ  ناتـسود  ياهنوخ  هک  تبرت 
دوخ تسد  سپ  دوب ، هتسشن  ترضح  نآ  يولهپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  يزور  متفر 
ادخ هب  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : درک ، دهاوخن  وا  يرای  یـسک  دش و  دـهاوخ  هتـشک  نیا  دومرف : دز و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فتک  رب  ار 
نب یناه  زا  ًاضیا  «. 4  » دوشیم عقاو  هّتبلا  هک  تسا  يرما  نیا  دومرف : ترضح  دوب ، دهاوخ  یناگدنز  دب  راگزور  نآ  یناگدنز  هک  دنگوس 

ار یتبرت  نآ  مسانشیم  نم  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  نیـسح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یناه 
هیلع قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 1  » تارف رهن  هب  تسا  کیدزن   562 ص : نویعلا ، ءالج  و  دش ، دهاوخ  هتشک  تبرت  نآ  رد  هک 

هک تساهلاس  هَّللا  دبع  وبا  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
هچنآ منادیم  دومرف : ترضح  دش ؟ دهاوخ  هنوگچ  رگم  نم  لاح  موش  وت  يادف  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنکانهودنا ، وت  رب  مدرم 

ینب هک  تسوا  تردق  تسد  هب  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  دـسرب ، وت  هب  تبیـصم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  نادـب  زین  وت  و  دـننادیمن ، ناشیا 
دنناوتیمن وحم  وت  رطاـخ  زا  ار  وت  راـگدرورپ  داـی  و  دـننادرگرب ، نید  زا  ار  وت  هک  تسناوت  دـنهاوخن  و  تخیر ، دـنهاوخ  ار  وت  نوـخ  هّیما 

ادخ ربمغیپ  هتفگ  منکیم  قیدصت  تسا و  هداتسرف  ادخ  هچنآ  هب  مدومن  رارقا  ارم و  تسا  سب  نیمه  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومن ،
وا هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دیفم  خیش  «. 2  » ار دوخ  ردپ  راتفگ  منکیمن  بیذکت  ار و 

دیهش مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  درک . یهاوخن  وا  يرای  دوب و  یهاوخ  هدنز  وت  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیـسح  نم  رـسپ  تفگ :
درکیم تمادن  ترسح و  راهظا  و  مدرکن ، وا  يرای  نم  دش و  هتشک  نیـسح  بلاط ، یبأ  نب  یلع  تفگ  تسار  تفگ : بزاع  نب  ءارب  دش ،

، دـشیم لـخاد  دجـسم  رد  زا  دعـس  نب  رمع  هاـگره  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  کیرـش  نـب  هَّللا  دـبع  زا  ًاـضیا  «. 3  » تشادن هدـیاف  و 
تیاور سیق  نب  هَّللا  دبع  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  «. 4  » نیسح هدنشک  دوب  دهاوخ  نیا  دنتفگیم : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا 

ار تارف  بآ  دمآ و  یملـس  روعألا  وبا  میتفر ، نیّفـص  هوزغ  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  رد  نوچ  تفگ : هک  دـناهدرک 
مزهنم دنتسناوتن و  و  دننک ، رود  ار  ناشیا  هک  داتسرف  ار  یعمج  ترضح  سپ  تفر ، دنناوتن  بآ  رس  رب  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  دش  عنام 

نآ سپ  یمارگ . دـنزرف  يا  ورب  دومرف : ترـضح  مورب ، هک  امرف  صّخرم  ارم  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپ  دـندیدرگرب ،
ص: نویعلا ، ءالج  بآ  شیپ  زا  ار  رارشا  هورگ  نآ  راد  بآ  ریشمش  برض  هب  و  دیدرگ ، ناقفانم  نآ  هّجوتم  ناراوس  زا  یعمج  اب  ترـضح 
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ياههدـید زا  بآ  ياـهیوج  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  حـتف  ربـخ  نوـچ  داتـسرف . مّنهج  شتآ  هب  ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  و  تشادرب ،  563
؟ تسیچ هیرگ  ببس  ینک  يداش  هک  تسیاب  دش  نیـسح  تکرب  هب  یحتف  نینچ  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : باحـصا  دیدرگ ، ناور  شکرابم 

تداهش زا  دعب  و  دننادرگ ، دیهش  بل  هنـشت  ار  وا  دننک و  عنم  تارف  بآ  زا  البرک  يارحـص  رد  ار  وا  هک  مدروآ  رطاخ  هب  دومرف : ترـضح 
دیهـش ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  هک  یتّما  زا  داد  هک : دـیوگ  دـنک و  دایرف  دور و  تلاـسر  تیب  لـها  همیخ  يوسب  دـنک و  مر  شبـسا  وا 

زا یهورگ  ام  دزن  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اـب  دعـس  نب  رمع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیفم  خیـش  «. 1  » دندومن
هب اّما  دننایاناد ، املع و  نکیل  دنتسین و  نادرخیب  اهنآ  دومرف : ترـضح  تشک ، مهاوخ  ار  وت  نم  هک  دننکیم  نامگ  هک  دنتـسه  نادرخیب 

«. 2  » ینامز كدنا  رگم  دروخ  یهاوخن  ار  قارع  مدنگ  وت  نم  زا  دعب  هک  مداش  نیا 

ترضح نآ  نالتاق  هدرکن  عنم  یلاعت  قح  ارچ  هک  نآ  تّلع  نایب  و  تساهتبیصم ، نیرتمیظع  ترضح  نآ  تبیصم  هکنآ  نایب  رد  متـشه  لصف 
دومن نینچ  مدرم  رظن  رد  دشن و  دیهش  ترضح  نآ  دنیوگیم  هک  یتعامج  نآ  لوق  ّدر  و  وا ، لتق  زا  ار 

ای هک : مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لضف  نب  هَّللا  دبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  هک  يزور  و  تسا ؟ هیرگ  تبیـصم و  عزج و  هودـنا و  زور  اروشاع  زور  ّتلع  هچ  هب  هَّللا  لوسر  نب 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  يزور  و  دومن ، عادو  ار  یناف  راد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  يزور  و  دومرف ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلـس  هلآ و 
زور دومرف : ترضح  تسین ؟ زور  نآ  لثم  تبیـصم  عزج و  رد  دیدرگ ، مومـسم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يزور  و  دش ، دیهـش  مالّـسلا 

و یلاعت ، قح  دزن  دـندوب  قلخ  نیرتیمارگ  ابع  لآ  اسک و  باحـصا  هک  اریز  تسا ، رتمیظع  اهزور  عیمج  زا  نآ  تبیـصم  نیـسح  تداهش 
همطاف و نینمؤملا و  ریما  تفر ، ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  دندرکیم . هدهاشم  رگیدکی  اب  ار  ناشیا  مدرم 

ایند زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  دندادیم . یّلـست  ناشیا  ندـید  هب  ار  دوخ  مدرم  و  دـندوب ، مدرم  نایم  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  دندادیم . یّلـست  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملا و  ریما  تاقالم  هب  ار  دوخ  مدرم  تفر ،

رفاو تاـقالم  هب  مدرم  دـش ، مومـسم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  دـیدرگیم . مدرم  یّلـست  بجوم  نیـسح  نسح و  ندـید  دـش ، دـیهش 
هب ار  دوخ  هدید  و  دـندرکیم ، اوادـم  ار  ناراوگرزب  نآ  هودـنا  تقرافم و  تبیـصم و  درد  نیـسح   565 ص : نویعلا ، ءالج  ماما  تاـکربلا 
وا ندید  هب  ار  دوخ  مدرم  هک  دنامن  ابع  لآ  زا  یـسک  دش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  دـندینادرگیم . نشور  وا  ياقل 
زور ببـس  نیا  هب  دوب ، ناشیا  همه  ندـنام  لـثم  ترـضح  نآ  ندـنام  دوب و  ناـشیا  همه  نتفر  لـثم  ترـضح  نآ  نتفر  سپ  دـنهد ، یّلـست 
مدرم یّلـست  بجوم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ندـید  اـیآ  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  تفگ : يوار  تساـهزور . نیرتدـب  باـنج  نآ  تبیـصم 

راوگرزب ناردپ  زا  دعب  دوب  نایملاع  ادخ و  تّجح  نامدرم و  ياوشیپ  نادباع و  دّیـس  نیـسحلا  نب  یلع  یلب  دومرف : ترـضح  دیدرگیمن ؟
ردپ و زا  ثاریم  هب  شملع  و  دوب ، هدینشن  ثیدح  وا  زا  دوب و  هدرکن  تاقالم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نکیل  و  دوخ ،

هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  اب  هتسویپ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  بانج  مدرم  و  دوب ، هدیـسر  وا  هب  دج 
ناشیا بقانم  لیاضف و  بانج  نآ  زا  دندوب و  هدرک  تاقالم  رگیدکی  اب  ار  ناشیا  هدّدعتم  دهاشم  سلاجم و  رد  دندوب ، هدید  مّلـس  هلآ و  و 

نوچ دـندیدرگیم . لاوقا  لاوحا و  نآ  رّکذـتم  و  دـندروآیم ، رطاخ  هب  ار  همه  دـندیدیم  هک  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  و  دـندوب ، هدینـش  ار 
هب ار  بقانم  لیاضف و  نآ  دنوش و  فقاوم  دهاشم و  نآ  رّکذتم  وا  ندید  هب  هک  دنامن  سکچـیه  تفر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
نب ای  تفگ : يوار  تساهتبیـصم . نیرتمیظع  ترـضح  نآ  تبیـصم  ببـس  نیا  هب  دـنتفر ، ناشیا  همه  زور  نآ  رد  اـیوگ  سپ  دـنروآ ، داـی 

دیهش مالّسلا  هیلع  نیسح  مّدج  نوچ  دومرف : تسیرگ و  بانج  نآ  دنرامشیم ؟ تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  نایّنس  هنوگچ  سپ  هَّللا  لوسر 
زا هک  یثیداحا  زا  و  دنتفرگ ، زیاوج  لاوما و  و  دـندرک ، عضو  وا  يارب  زا  ثیداحا  و  دـیلپ ، دـیزی  يوسب  دنتـسج  بّرقت  ماش  رد  مدرم  دـش ،

يوسب هودـنا  تبیـصم و  هیرگ و  عزج و  زا  دـنیامن  لودـع  مدرم  هکنآ  ات  دوب ، زور  نیا  تکرب  تلیـضف و  ثیداحا  دـندرک ، عضو  وا  يارب 
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! مع رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  سپ  ناشیا . ام و  نایم  دـنک  مکح  ادـخ  اههقوذآ ، ندرک  اّیهم  روما و  ندرک  هّیهت  تکرب و  يداـش و  حرف و 
يوعد و  دناهتـسب ، دوخ  رب  ار  اـم  ّتبحم  هک  یتعاـمج  دـننکیم  فصو  هچنآ  زا  تسا  رتـمک  مالـسا  لـها  مالـسا و  رب  ثیداـحا  نیا  ررض 

رظن رد  دشن و  هتشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دننکیم  يوعد  کلذ  عم  دنراد و  ام  تماما   566 ص : نویعلا ، ءالج  هب  داقتعا  هک  دـننکیم 
، دشن هتـشک  عقاو  رد  دش و  هتـشک  هک  دومن  مدرم  رظن  رد  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هچنانچ  تسا  هدش  هتـشک  وا  هک  دومن  نینچ  مدرم 

بیذکت سپ  دـشن ، هتـشک  نیـسح  هک  دـنک  يوعد  هک  ره  مع  رـسپ  يا  دـشابن . هّیما  ینب  رب  یباقع  هک  دـیاب  تعامج  نیا  هتفگ  رب  انب  سپ 
ناشیا هک  ره  و  دناهداد ، ترـضح  نآ  لتق  هب  ناشیا  هک  یئاهربخ  رد  تسا  هداد  تبـسن  غورد  هب  ار  يده  هّمئا  و  تسا ، هدرک  ادـخ  لوسر 
لوسر نب  ای  تفگ : يوار  سپ  وا . زا  ار  نخس  نیا  دونشب  هک  ره  يارب  تسا  حابم  شنوخ  و  میظع ، دنوادخ  هب  تسا  رفاک  دنک  بیذکت  ار 
ناشیا زا  نم  دنتـسین و  نم  نایعیـش  زا  اهنآ  دومرف : ترـضح  دـنراد ؟ داقتعا  نیا  هک  امـش  نایعیـش  زا  یتعامج  باب  رد  یئاـمرفیم  هچ  هَّللا 

هک ار  هضّوفم  و  دـنوریم ، رد  هب  دـح  زا  دـننکیم و  ولغ  تیب  لـها  ّقح  رد  هک  ار  ناـیلاغ  دـنک  تنعل  ادـخ  دوـمرف : ترـضح  سپ  مرازیب ،
و ادـخ ، هب  دـناهدش  رفاک  و  ار ، ادـخ  تبیـصم  دناهدرمـش  ریغـص  ناشیا  هک  تسا ، هتـشاذگاو  ناشیا  هب  ار  ملاع  قلخ  یلاعت  قح  دـنیوگیم 
ادخ و قوقح  و  دننکن ، ادخ  ضیارف  تماقا  هکنآ  يارب  دناهدرک ، هارمگ  ار  مدرم  دـناهدش و  هارمگ  و  دـناهداد ، رارق  ادـخ  يارب  زا  کیرش 

نوریب مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ّطخ  هب  ینامرف  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  یسربط و  خیش  «. 1  » دنیامنن ادا  ار  قلخ 
تلالـض و و  تسا ، هّمئا  لوسر و  بیذکت  و  تسا ، رفک  دشن  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـننکیم  يوعد  هک  اهنآ  لوق  هک  دـمآ 

ضرع مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يوره  تلـصلا  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 2  » تسا یهارمگ 
نب هلظنح  رب  ار  وا  تهابش  یلاعت  قح  و  دشن ، هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دننکیم  يوعد  هک  دنتـسه  هفوک  رد  یهورگ  درک :

َلَعْجَی َْنل  َو  دنزاسیم  تّجح  ار  هیآ  نیا  و  درب ، الاب  نامسآ  هب  ار  یسیع  هچنانچ  درب  الاب  نامسآ  هب  ار  ترضح  نآ  و  دنکفا ، یماش  دعـسا 
، یطّلـست یهار و  نانمؤم  رب  نارفاک   567 ص : نویعلا ، ءالج  يارب  زا  ادـخ  تسا  هدادـن  رارق  ینعی : « 3  » اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهَّللا 
هک داد  ربخ  هک  ادخ  ربمغیپ  ندرک  بیذکت  هب  ناشیا  دناهدش  رفاک  و  ادخ ، تنعل  بضغ و  داب  ناشیا  رب  دنیوگیم ، غورد  دومرف : ترضح 

نینمؤملا و ریما  ینعی : نیسح ، زا  دوب  رتهب  هک  یسک  دش  هتـشک  نیـسح و  دش  هتـشک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دش ، دهاوخ  هتـشک  ترـضح  نآ 
رکم هب  درک  دنهاوخ  دیهش  رهز  هب  ارم  و  میوشیم ، هتشک  هکنآ  رگم  تسین  تلاسر  تیب  لها  ام  زا  کیچیه  و  مالّـسلا ، امهیلع  نسح  ماما 

دنوادخ بناج  زا  لیئربج  ار  ترـضح  نآ  تسا  هداد  ربخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هب  تسا  هدیـسر  ربخ  هلیح ، و 
هکنآ لاـح  دوب و  دارم  دـناوت  ینعم  نیا  هنوگچ  تسین ، نمؤم  رب  یتّجح  ار  نارفاـک  هک  تسا  نآ  هیآ  نآ  رد  یلاـعت  قح  دارم  و  ناـیملاع .

رب ناربمغیپ  تّجح  ناشیا  نتشک  دوجو  اب  نکیل  و  دنتشک ، قحان  هب  ار  ناربمغیپ  زا  يرایسب  نارفاک  هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق  رد  یلاعت  قح 
یناقلاط میهاربا  نب  دّـمحم  هک  دـناهدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  بحاص  هیوباـب و  نبا  «. 1  » دوب رهاظ  ناشیا  تقیقح  و  دوب ، بلاـغ  ناـشیا 

نب یلع  هک  یتعامج  اب  مدوب  هتـسشن  دوب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  باّون  زا  هک  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  خیـش  دزن  نم  يزور  تفگ :
زا سرپب  تفگ : مساقلا  وبأ  خیش  منک ، لاؤس  وت  زا  ياهلئسم  مهاوخیم  تفگ : تساخرب و  يدرم  سپ  دوب ، ناشیا  نایم  رد  يرصق  یـسیع 

نمـشد هَّللا  هنعل  وا  لتاق  ایآ  تفگ : یلب ، تفگ : دوب ؟ ادـخ  ّیلو  اـیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : یهاوخ ، هچ  ره 
، مهفب میوگیم  هچنآ  تفگ : خیش  دنادرگ ؟ ّطلسم  دوخ  تسود  رب  ار  دوخ  نمـشد  ادخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  تفگ : یلب ، تفگ : دوب ؟ ادخ 

يدزیا سّدـقم  باـنج  نکیل  و  دینـش ، دـنناوتیمن  هطـساویب  ار  یهلا  مـالک  سک  همه  و  دـید ، دـنناوتیمن  ار  یلاـعت  قح  مدرم  هک  نادـب 
زا دوبیمن و  ناشیا  تروص  هب  ناشیا  لوسر  رگا  هک  اریز  دـشاب ، ناشیا  لثم  هک  داتـسرفیم  ناشیا  يارب  ناشیا  فنـص  سنج و  زا  یلوسر 

دندروخیم ماعط  دندوب و  ناشیا  سنج  زا  نوچ  دندرکیمن ، ناشیا  لوق  لوبق  دندرکیم و  ترفن  ناشیا  زا  هنیآره  دوب ، ناشیا  فنص  ریغ 
زجاع نآ  لثم  هب  نایتا  زا  ام  هک  يزیچ  دیروایب  ات  امش  زا  مینکیمن  لوبق  سپ  ام ، لثم  رگم  امش  دیتسین  دنتفگ : دنتفریم ، هار  اهرازاب  رد  و 

قح سپ  دوخ ، تفالخ  تلاـسر و  هب  تسا  هدـینادرگ   568 ص : نویعلا ، ءالج  صوصخم  ار  امـش  ادخ  ببـس  نآ  هب  هک  مینادب  و  میـشاب ،
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فیوخت راذنا و  زا  دعب  ناشیا  زا  یضعب  سپ  اهنآ . لثم  هب  نایتا  زا  دندوب  زجاع  قلخ  ریاس  هک  درک  رّرقم  دنچ  ياهزجعم  ناشیا  يارب  یلاعت 
و دـینادرگ ، تمالـس  درـس و  وا  رب  ار  شتآ  یلاعت  قح  و  تخادـنا ، شتآ  رد  ار  یـضعب  درک و  قرغ  ار  دوخ  موق  نادّرمتم  دروآ و  نافوط 

اههمشچ کشخ  گنس  زا  تفاکش و  ار  ایرد  ناشیا  زا  یضعب  و  دوب ، يراج  ریش  شناتسپ  زا  هک  دروآ  نوریب  هقان  تخس  گنس  زا  یـضعب 
ار ناشیا  داد  ربخ  و  درک ، هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  هدرم  داد و  افـش  ار  سیپ  روک و  ناشیا  زا  یـضعب  و  درک ، اهدژا  ار  اصع  و  دینادرگ ، يراج 
، دـنتفگ نخـس  وا  اب  تاناویح  و  دـش ، هتفاکـش  ناشیا  يارب  هام  ناشیا  زا  یـضعب  و  دـندرکیم ، هریخذ  اههناخ  رد  و  دـندروخیم ، هچنآ  هب 

ناگدنب هب  تبسن  دوخ  فطل  یضتقم  هب  یلاعت  قح  سپ  اهنآ . لثم  هب  نایتا  زا  دندش  زجاع  ناشیا  ياهتّما  دندروآ و  ار  تازجعم  نیا  نوچ 
هب رگا  هک  اریز  روهقم ، رگید  یتلاح  رد  بولغم  یهاگ  دـینادرگ و  بلاغ  یهاگ  تازجعم  نیا  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ  دوخ  هلماـک  تمکح  و 

ار ناشیا  مدرم  هنیآره  دـندشیمن ، نحتمم  بئاـصم  اـهالب و  هب  دـندوب و  رهاـق  بلاـغ و  لاوحا  عیمج  رد  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  نیا 
لاوحا لثم  ار  ناشیا  لاوحا  روما  نیا  رد  یلاعت  قح  نکیل  و  اهالب ، رب  ار  ناشیا  ربص  تلیـضف  دنتـسنادیمن  هنیآره  و  دنتـسنادیم ، نایادخ 

عضاوت و ماقم  رد  دوخ  لاوحا  عیمج  رد  و  رکاش ، تیفاع  اخر و  تلاح  رد  دنـشاب و  رباص  تنحم  الب و  لاح  رد  هکنآ  ات  دینادرگ ، نارگید 
ار دنوادخ  نآ  سپ  تسا ، ناشیا  ّربدم  قلاخ و  وا  هک  تسه  یئادـخ  ار  ناشیا  هک  دـننادب  مدرم  و  دـنیامنن ، ّربجت  ّربکت و  و  دنـشاب ، ینتورف 

ناشیا يارب  زا  يراگدرورپ  يوعد  دور و  رد  هب  دـح  زا  ناشیا  باب  رد  هک  یـسک  رب  دـشاب  مامت  ادـخ  تّجح  و  دـننک ، تعاـطا  تداـبع و 
زا دعب  دوش  كاله  هک  ره  هکنآ  ات  دنک ، راکنا  ادخ ، بناج  زا  دناهدروآ  ناشیا  هچنآ  و  دنک ، ناشیا  نایـصع  تفلاخم و  هدناعم و  ای  دنک ،

شیپ زا  متفگ  هچنآ  هک  دومن  راهظا  مساقلا  وبا  خیـش  سپ  دـبای . تاجن  ناهرب  لیلد و  هب  دـبای  تاجن  هک  ره  و  دوش ، كاله  تّجح  مامتا 
ّقثوم حیحـص و  دنـس  هب  يریمح  هیوباب و  نبا   569 ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » مدینش مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  زا  و  متفگن ، دوخ 

یتبیصم زا  دسریم  امـش  هب  هچنآ  هک : دیامرفیم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک : دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  دناهدرک  تیاور 
دیسر هچنآ  رد  دیئامرفیم  هچ  سپ  رایسب ، هانگ  زا  ادخ  دنکیم  وفع  و  امـش ، ياهتـسد  ار  نآ  تسا  هدرک  بسک  هک  تسا  يزیچ  نآ  سپ 
ثول هب  ار  دوخ  و  دـندوب ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناشیا  هکنآ  لاح  دوب و  ناشیا  ياـههدرک  هب  اـیآ  شتیب ؟ لـها  نینمؤملا و  ریما  هب 

هب ار  دوخ  ناتـسود  دـنادرگیم  صوصخم  یلاـعت  قح  نکیل  و  تسین ، ناـشیا  ّقح  رد  هیآ  نیا  دوـمرف : ترـضح  دـندوب ؟ هدولاـین  یهاـنگ 
ترـضح هچنانچ  دنـشاب ، هدرک  یهانگ  هکنآیب  دنادرگ  فعاضم  ار  ناشیا  تاجرد  و  اهباوث ، هب  ار  ناشیا  دـهد  دزم  هکنآ  يارب  اهتبیـصم 

تیاور ربتعم  دنس  هب  راّفـص  «. 1  » درکیم رافغتـسا  هبترم  داتفه  يزور  دـشاب  هدرک  یهانگ  هکنآیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 
هک یهورگ  زا  مراد  بجع  دومرف : دندوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  باحـصا  يزور  هک  تسا  هدرک 

ياهلمع فعـض  هب  و  ادخ ، تعاط  دـننام  دنرامـشیم  بجاو  دوخ  رب  ار  ام  تعاطا  و  دـننادیم ، ماما  ار  ام  دـناهدرک و  رایتخا  ار  ام  تیالو 
نایب ار  اـم  تـالامک  دـننادیم و  ار  اـم  هبتر  دنـسانشیم و  ار  اـم  هبتر  هک  یتعاـمج  رب  دـننکیم  بیع  و  دـننکیم ، تسپ  ار  اـم  هبترم  دوخ 

دنادرگ و بجاو  قلخ  رب  ار  دوخ  ناتـسود  تعاطا  نایملاع  دنوادخ  هک  دیراد  نامگ  ایآ  دنهدیم ، ولغ  هب  تبـسن  ار  ناشیا  و  دـنیامرفیم ،
وت يادـف  تفگ : نارمح  دوشیم !؟ عقاو  نارگید  ناشیا و  رب  هچنآ  دـناسرن  ناـشیا  هب  و  ار ، نیمز  اهنامـسآ و  راـبخا  دراد  یفخم  ناـشیا  زا 

و دندومن ، مایق  ادخ  نید  هب  دندرک و  جورخ  هک  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  بلاط و  یبأ  نب  یلع  رما  دوب  هنوگچ  هک  هد  ربخ  ارم  موش 
و دش ، رّرقم  نینچ  دوب و  هتـشذگ  نینچ  یهلا  ملع  رد  نارمح  يا  دومرف : ترـضح  دنتفای ، رفظ  دندش و  بلاغ  ناشیا  رب  روج  نایغط و  لها 
هک ره  دـش  تکاـس  یئاـناد  ملع و  يور  زا  و  اـم ، زا  درک  جورخ  هک  ره  درک  جورخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدومرف  هب 
هک دـندرکیم  لاؤس  ادـخ  زا  ناشیا  دـندشیم ، بلاغ  ناشیا  رب  روج  لها  دـشیم و  لزان  الب  هک  یتقو  رگا  نارمح  يا  ام ، زا  دـش  تکاس 

درکیم ناشیا  تباجا  یلاعت  قح  هنیآره  دنک ، كاله  ار  ناشیا  دـنادرگ و  لیاز  ار  نایغاط   570 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  یهاشداپ  کلم و 
نآ ياههناد  دلسگب و  ياهتشر  یسک  هکنآ  زا  رتدوز  درکیم و  فرط  رب  ار  نایغاط  نآ  یهاشداپ  و  دومنیم ، عفد  ناشیا  زا  ار  اهالب  نآ  و 

، دنتـساوخیمن نآ  ریغ  تسنادیم  نآ  رد  ار  ناشیا  حالـص  یلاعت  قح  هچنآ  و  دندوب ، میلـست  اضر و  ماقم  رد  ناشیا  نکیل  و  دزیرب ، مه  زا 
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هدرک نآ  رد  ادـخ  تفلاـخم  هک  دوبن  یتیـصعم  تبوقع  و  دنـشاب ، هدـش  بکترم  هک  دوبن  یهاـنگ  يارب  دیـسر  ناـشیا  هب  هچنآ  نارمح  يا 
رطاخ هب  ناشیا  ّقح  رد  دـب  ياهزیچ  سپ  دنـسرب ، تشهب  رد  هیلاع  تاـجرد  نآ  هب  هک  تساوخیم  ادـخ  هک  دوب  نآ  يارب  نکیل  و  دنـشاب ،

«. 1  » ناسرم دوخ 

ناشیا لزانم  تاجرد و  و  دندش ، دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  یئادهش  تلیضف  نایب  رد  مهن  لصف 

هک تشاد  ببـس  هچ  هَّللا  لوسر  نب  اـی  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
يایرد رد  ار  دوخ  هناکابیب  و  دندومنیم ، داهج  رب  مادقا  دنوشیم  هتشک  هک  دنتسنادیم  هکنآ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا 

سپ دـندوب ، هدـید  تشهب  رد  ار  دوخ  ياـهلزنم  دـندوب و  هتـشادرب  ناـشیا  هدـید  شیپ  زا  هدرپ  هک : دوـمرف  ترـضح  دـندنکفایم ؟ گـنج 
وبا زا  حیحص  دنـس  هب  يدنوار  بطق  «. 1  » دنریگربرد ار  دوخ  نایروح  دنـسرب و  دوخ  ياهلزنم  هب  دـنوش و  هتـشک  هک  دـندرکیم  تردابم 
بش نآ  رد  دش ، دیهش  شحبص  هک  یبش  رد  مدوب  مردپ  اب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح 
نیا هک  دـیزیرگب  دیرامـش و  تمینغ  ار  بش  نیا  سپ  دـش ، هدوشگ  امـش  رب  نتخیرگ  هار  دـمآ و  رد  بش  کنیا  تفگ : دوخ  باحـصا  اب 

، مدوشگ امش  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دمآ ، دنهاوخن  امش  یپ  زا  دنشکب  ارم  رگا  دنرادن ، راک  يرگید  اب  دنبلطیم و  ارم  راکافج  هورگ 
، تفر دهاوخن  رد  هب  امـش  زا  یکی  دش و  دیهاوخ  هتـشک  ادرف  دومرف : ترـضح  دش ، دهاوخن  زگره  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگ : ناشیا 

تداهش رب  لد  ناشیا  سپ  میوش ، دیهـش  وت  اب  هک  تمارک  نیا  هب  تسا  هدرک  فّرـشم  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  مینکیم  دمح  دنتفگ : ناشیا 
لزانم تاجرد و  دندرک ، رظن  نوچ  دینک . رظن  دینک و  الاب  رس  دومرف :  572 ص : نویعلا ، ءالج  درک و  اعد  ار  ناشیا  ترضح  و  دنتشاذگ ،

روـصق و روـح و  و  دنتخانـش ، ار  دوـخ  لزاـنم  همه  هکنآ  اـت  داد  ناـشن  وا  هب  ار  کـی  ره  لزنم  ترـضح  سپ  دـندید ، تشهب  رد  ار  دوـخ 
میعن هب  دنـسرب و  دوخ  لزنم  هب  رتدوز  هک  دـنتفریم  ریـشمش  هزین و  هب  ور  ارحـص  نآ  رد  ببـس  نیا  هب  و  دـندید ، ار  دوخ  روفوم  ياـهتمعن 

هیلع نیـسحلا  نب  ّیلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دندرگ مّعنتم  يدبا 
هکرعم نآ  لها  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  شباحـصا  ترـضح و  نآ  وس  ره  زا  نارفاک  نآ  و  دـش ، گنت  مردـپ  رب  راک  نوچ  دومرفیم : مالّـسلا 

دوب و هدـیدرگ  ّریغتم  ناشیا  ياـهگنر  دوب و  هدـش  ناـسرت  ناـشیا  ياـهلد  هک  اریز  دـندید ، دوخ  لاوحا  فـالخ  رب  ار  ترـضح  نآ  لاوحا 
نوکس دوب و  هتخورفا  ناشیا  گنر  دوب و  هتفکش  ناشیا  ياهور  وا  تیب  لها  ناصوصخم  اب  ترـضح  نآ  و  دیزرلیم ، ناشیا  ندب  لصافم 

هک تعاجش  هشیب  ریش  نیا  يوسب  دینک  رظن  دنتفگ : ار  ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  سپ  دوب . هدش  رتشیب  ناشیا  حراوج  نانیمطا  بلق و 
تسین هک  ناراوگرزب  نادنزرف  يا  دینک  ربص  دومرف : دینش  ار  ناشیا  نخـس  نوچ  ترـضح  تسا  تداهـش  دنموزرآ  درادن و  ندرم  زا  اورپ 

، ینادواج تشهب  يدبا و  میعن  يوسب  دـیوش  لقتنم  یلاح  دـب  تّدـش و  زا  و  دـیرذگرد ، نآ  زا  هک  یلپ  هلزنم  هب  رگم  امـش  يارب  زا  گرم 
بابق رصق و  زا  هک  یسک  لثم  رگم  امش  نانمشد  يارب  گرم  تسین  و  دوش ، لقتنم  يرـصق  هب  ینادنز  زا  دهاوخن  هک  امـش  زا  تسیک  سپ 
نمؤم نادنز  ایند  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  داد  ربخ  ارم  مردـپ  هک  یتسرد  هب  دور ، باذـع  نادـنز و  يوسب 

نم و  ناشیا ، ياهباذـع  يوسب  تسا  نارفاک  رـسج  و  ناشیا ، ياهتـشهب  يوسب  تسا  نانمؤم  رـسج  گرم  و  تسا ، نارفاـک  تشهب  و  تسا ،
ترضح يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 2  » ماهدینشن غورد  دوخ  ناردپ  زا  و  ماهتفگن ، غورد  زگره 

چیه دومرف : دش ، ناور  شکرابم  هدید  زا  بآ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  ساّبع  رسپ  هَّللا  دیبع  يوسب  درک  رظن  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
رد ّبلطملا  دبع  نب  ةزمح  لوسر ، ادخ و  ریش  وا  ّمع  هک  دحا  زور  زا  دوبن  رتتخس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رب  زور 

ترضح سپ  دش ، دیهـش  بلاط  یبأ  نب  رفعج  وا  ّمع  رـسپ  هک   573 ص : نویعلا ، ءالج  دوب  هتوم  زور  نآ ، زا  دـعب  و  دـش . دیهـش  زور  نآ 
ماما نآ  دـنتّما ، نیا  زا  هک  دـندرکیم  يوعد  هک  درمان  رازه  یـس  هک  دـسریمن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زور  هب  يزور  دومرف :

ناـشیا داـی  هب  ار  ادـخ  درکیم و  هظعوم  ار  ناـشیا  و  وا ، نوـخ  هب  ادـخ  يوـسب  دنتـسجیم  بّرقت  کـی  ره  دـنتفرگ و  ناـیم  رد  ار  موـلظم 
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دنک تمحر  ادخ  دومرف : سپ  دندرک . دیهش  ناودع  متـس و  روج و  هب  ار  وا  هکنآ  ات  دنتـشادن  رب  وا  زا  تسد  دندشن و  ریذپدنپ  دروآیم و 
هب یلاعت  قح  سپ  دندیرب ، ار  شیاهتسد  هکنآ  ات  دینادرگ  دوخ  ردارب  يادف  ار  دوخ  ناج  و  درک ، یگنادرم  درک و  یناشفناج  هک  ار  ساّبع 
هب هداد ، لاب  ود  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  هچنانچ  دنکیم  زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  اهلاب  نآ  هب  هک  درک  تمارک  لاب  ود  وا  ياهتسد  ضوع 

. دننکیم وا  تلزنم  يوزرآ  تمایق  زور  رد  ادهش  عیمج  هک  تسه  یتلزنم  نایملاع  دنوادخ  دزن  ار  سابع  هک  یتسرد 

تسا اهنآ  رب  ندرک  تنعل  باوث  و  ناشیا ، باذع  تّدش  ترضح و  نآ  نالتاق  رفک  نایب  رد  مهد  لصف 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباب  نبا 
شتآ زا  اهریجنز  هب  ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  تسا ، رّرقم  اـیند  لـها  باذـع  فصن  وا  رب  شتآ و  زا  تسا  یتوباـت  رد  یلع  نب  نیـسح  لـتاق 

نآ و  دوخ ، راگدرورپ  يوسب  مّنهج  لها  دـننکیم  هذاعتـسا  وا  دـب  يوب  دـنگ و  زا  و  دـناهتخیوآ ، مّنهج  رعق  رد  نوگنرـس  ار  وا  دناهتـسب و 
دوش هتخوس  دنچ  ره  دوب . دـنهاوخ  مّنهج  رد  دابآلا  دـبا  تسا  هدرک  ترـضح  نآ  لتق  رب  وا  تنواعم  هک  ره  دوخ و  ناروای  عیمج  اب  نوعلم 

ناشیا زا  تبوقع  تعاس  کی  و  دنبای ، رد  ار  یهلا  باذـع  تّدـش  هکنآ  ات  دـنایوریم ، هزات  تسوپ  نآ  لدـب  یلاعت  قح  ناشیا ، ياهتـسوپ 
نآ زا  هربـتعم  دـیناسا  هب  ًاـضیا  «. 1  » مّنهج باذـع  زا  ناـشیا  رب  ياو  سپ  دـننکیم ، ناـشیا  قـلح  رد  مّنهج  مـیمح  زا  و  دوـشیمن ، نکاـس 

ار وا  تسا ، هدرم  نوراـه  نم  ردارب  هک : دوـمن  لاؤـس  دوـخ  راـگدرورپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 
لوبق ار  وت  تعافـش  هنیآره  ناگدـنیآ ، ناگتـشذگ و  ّقح  رد  یئاـمن  تعافـش  رگا  یـسوم  يا  هک : وا  هب  دوـمن  یحو  یلاـعت  قـح  زرماـیب .

هک تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » مشکیم ماقتنا  وا  لتاق  زا  هّتبلا  هک  یلع  نب  نیـسح  لتاق  زا  ریغ  هب  منکیم 
وا نم ، نادنزرف  زا  دیوج  يرازیب  هک  ره  و  تّما ، نیرتدب  ار  نیسح  تشک  دهاوخ  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 

رفعج ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » نم هب  تـسا   575 ص : نویعلا ، ءالج  هدـش  رفاک 
رد وا  زا  یلاعت  قح  هک  میتساوخیم  دنتفگ : ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  تخاس ، روکذم  ار  یلع  نب  نیـسح  لتاق  مالّـسلا  هیلع  قداص 

اهباذع زا  تسا  هدرک  رّرقم  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  هچنآ  دیرامشیم ، لهس  وا  يارب  ار  ادخ  باذع  رگم  دومرف : ترـضح  دشکب ، ماقتنا  ایند 
ترضح هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 2  » ایند ياهتبوقع  رب  درادن  یتهباشم  اهتبوقع  و 

ییحی یلع و  نب  نیسح  لتق  هب  رگم  ار  نآ  دوشیمن  قحتسم  یسک  هک  تسه  یلزنم  مّنهج  رد  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 
، یلع نب  نیـسح  نـالتاق  رب  دومن  تنعل  هک  یـسک  لّوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  راـبحالا  بعک  زا  هیولوق  نبا  «. 3  » مالّـسلا امهیلع  اّیرکز  نب 

نآ زا  دـعب  و  دـننک ، تنعل  ار  وا  هتـسویپ  هک  تفرگ  ناـشیا  زا  ناـمیپ  دـهع و  ار و  دوـخ  نادـنزرف  درک  رما  دوـب و  نمحّرلا  لـیلخ  مـیهاربا 
سپ ار ، لیئارسا  ینب  دومن  رما  مالّسلا و  هیلع  دواد  ار  وا  درک  تنعل  سپ  نآ ، هب  ار  دوخ  تّما  درک  رما  درک و  تنعل  ار  وا  یـسوم  ترـضح 

تمدخ رد  دیبای  رد  ار  وا  نامز  رگا  نیسح ، نالتاق  رب  دننک  تنعل  هک  ار  لیئارسا  ینب  تفگیم  رایـسب  یـسیع و  ترـضح  ار  وا  درک  تنعل 
دش دهاوخ  نوفدم  نآ  رد  هک  هطقن  نآ  ایوگ  و  تسا ، هدش  دیهش  ربمغیپ  اب  هک  تسا  نانچ  دوش  دیهش  وا  اب  هک  یـسک  هک  دیئامن  داهج  وا 

ار كرابم  نیمز  نآ  و  تسا ، هدومن  فّقوت  اـجنآ  رد  تسا و  هتفر  ـالبرک  تراـیز  هب  هکنآ  رگم  تسین  يربمغیپ  چـیه  و  تسا ، نم  رظن  رد 
هریبه نب  رمع  زا  ًاـضیا  «. 4  » دـش دـهاوخ  نوفدـم  وت  رد  تماما  نابات  هام  و  تسا ، رایـسب  وت  ریخ  هک  ياهعقب  یئوت  هک : تسا  هدرک  باطخ 

دوخ ناـماد  رد  ار  نیـسح  نسح و  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  مدـید  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 
هک یسک  رب  ياو  تفگیم : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  و  دیسوبیم ،  576 ص : نویعلا ، ءالج  ار  نآ  یهاگ  ار و  نیا  یهاگ  و  دوب ، هدیناشن 
دلو اّیرکز  نب  ییحی  لتاق  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رایسب  هحیحص  دیناسا  هب  ًاضیا  «. 1  » دناسر لتق  هب  ار  وت 

زا ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هیولوق و  نبا  «. 2  » ناشیا رب  رگم  تسیرگن  یـسک  رب  نامـسآ  و  دوب ، انز  دلو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  و  دوب ، انز 
شکرابم ياههدید  زا  بآ  دیماشایب ، نوچ  دیبلط ؛ بآ  هک  مدوب  قداص  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  یّقر  دواد 
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رب دنک  تنعل  ار و  ترـضح  نآ  دنک  دای  دماشایب و  بآ  هک  ياهدـنب  ره  سپ  ار ، نیـسح  لتاق  دـنک  تنعل  ادـخ  دواد ! يا  تفگ : تخیر و 
نانچ و  دنک ، دنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  دص  و  دنک ، عفد  وا  زا  هانگ  رازه  دص  و  دسیونب ، وا  يارب  هنـسح  رازه  دص  یلاعت  قح  هّتبلا  وا ، لتاق 
دقرف نب  دواد  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  ًاضیا  «. 3  » ددرگ ثوعبم  مّرخ  داش و  تمایق  زور  رد  و  دشاب ، هدرک  دازآ  هدـنب  رازه  دـص  هک  دـشاب 

ادـص ترـضح  نآ  هناخ  رد  یبعار  رتوبک  مدوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 
رب دـنکیم  تنعل  نیرفن و  دوـمرف : موـش ، وـت  يادـف  هَّللا  هن و  متفگ : دـیوگیم ؟ هچ  غرم  نیا  ینادیم  دواد  يا  دوـمرف : ترـضح  درکیم ،

تسا روطسم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ریسفت  رد  و  «. 4  » دیراد هاگن  دوخ  ياههناخ  رد  ار  رتوبک  نیا  سپ  نیسح ، نالتاق 
لتق هب  و  دننم ، ّتلم  لها  زا  هک  دننک  يوعد  هک  دوب  دنهاوخ  نم  تّما  زا  یهورگ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک :

نیـسح نسح و  ارم  دنزرف  ود  دننک  دیهـش  و  ارم ، ّتنـس  تعیرـش و  دننک  لدب  و  ارم ، ناشیوخ  نیرتهزیکاپ  ارم و  ّتیرذ  نیرتوکین  دنناسر 
تنعل ار  اهنآ  هچنانچ  دنکیم  تنعل  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ار ، مالّسلا  امهیلع  ییحی  اّیرکز و  دنتشک  دوهی  ناگتـشذگ  هچنانچ 
مالّسلا هیلع  نیـسح  ّتیرذ  زا  ار  هتفای  تیاده  هدننک  تیاده  ماما  تمایق  زور  زا  شیپ  ناشیا  ّتیرذ  هّیقب  رب  داتـسرف  دهاوخ  و  تسا ، هدرک 

ناتـسود و ار و  نیـسح  نالتاق  تسا  هدرک  تنعل  یلاعت  قح  هک  دینادب  و  داتـسرف . دهاوخ  مّنهج  هب  ار  ناشیا  دوخ  ناتـسود  ریـشمش  هب  هک 
هک دینادب  ددرگ ، ناشیا  توکـس  ببـس  هک  هّیقتیب  ناشیا  نعل  زا  دـنوش  تکاس  هک  ار  اهنآ   577 ص : نویعلا ، ءالج  و  ار ، ناشیا  نارواـی 
رب دـننکیم  تنعل  هک  اـهنآ  رب  و  تمحرم ، تقفـش و  يور  زا  نیـسح  رب  دـننکیم  هیرگ  هک  اـهنآ  رب  تـسا  هداتـسرف  تاولـص  یلاـعت  قـح 
رد دنکیرش  نیسح  لتق  هب  دنایـضار  هک  اهنآ  دینادب  و  ناشیا ، رب  هنیک  مشخ و  يور  زا  ناشیا  رب  دننکیم  راکنا  و  ترـضح ، نآ  نانمـشد 
هک یتسرد  هب  ادخ ، نید  زا  دنرازیب  ناشیا  هب  ناگدننک  ادتقا  ناشیا و  عایـشا  ناشیا و  عابتا  وا و  نالتاق  هک  یتسرد  هب  و  ترـضح ، نآ  لتق 
هب دننادرگ  جوزمم  ات  تشهب  نانزاخ  يوسب  ار  ترـضح  نآ  رب  ناگدننک  هیرگ  هدید  ياهبآ  دنناسرب  هک  ار  هکئالم  دنکیم  رما  یلاعت  قح 

میمح هب  دننادرگ  جوزمم  ات  مّنهج  رد  ار  ناشیا  ياههدید  بآ  دنزیرب  و  ددرگ ، هدایز  بآ  نآ  تّذل  تبوذـع و  نآ  ببـس  هب  ناویح ، بآ 
اهنآ زا  هک  اهنآ  باذـع  ددرگ  رتتخـس  نیا  ببـس  هب  و  ربارب ، رازه  ار  اهنآ  باذـع  ترارح و  تّدـش  دـننادرگ  هدایز  اـت  مّنهج  دـیدص  و 

باحصا دایز  نبا  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  بتک  زا  یضعب  رد  «. 1  » دنربیم مّنهج  يوسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمشد 
دومن و رکـشل  نآ  تراـمع  فیلکت  ار  دعـس  نب  رمع  دومن ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گـنج  رب  صیرحت  ار  ناـشیا  درک و  عمج  ار  دوـخ 

دوب يدرم  اهنآ  نایم  رد  دومن و  تروشم  دوخ  نارای  باحـصا و  اب  دیدرگ ، رّکفتم  دوخ  رما  رد  نوعلم  نآ  داد ، هدـعو  وا  هب  ار  ير  تراما 
ار تداعـسیب  نآ  و  دیناسرت ، یهلا  تابوقع  زا  داد و  رایـسب  دنپ  ار  وا  دوب ، فوصوم  تناید  لقع و  لامک  هب  و  دنتفگیم ، لماک  ار  وا  هک 
زا دش و  هدنام  نم  بسا  هار  يانثا  رد  میتفریم ، ماش  بناج  هب  میدوب و  هارمه  دعس  وت  ردپ  اب  يرفس  رد  تفگ : لماک  سپ  دیشخبن . هدیاف 
زا بهار  مدـمآ ، دورف  دوخ  بسا  زا  متفر و  رید  نآ  کیدزن  هب  نوچ  داتفا ، یبهار  رید  رب  مرظن  لاح  نآ  رد  مدـش ، هنـشت  مدـنامزاب و  اقفر 
وا تّما  هک  يربمغیپ  نیا  تّما  زا  وت  تفگ : مهاوخیم ، یبآ  تبرش  ماهنشت و  متفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : دش و  فرـشم  نم  رب  رید  نآ 

ترتع اب  هک  اریز  تمایق ، زور  رد  امش  رب  ياو  دیئاهتّما ، نیرتدب  امش  تفگ : مدّمحم ، تّما  زا  نم  متفگ : دنـشکیم ؟ ار  رگیدکی  ایند  يارب 
يا متفگ : نم   578 ص : نویعلا ، ءالج  دیئامنیم . تراغ  ار  ناشیا  لاوما  دینکیم و  ریـسا  ار  ناشیا  نانز  دـینکیم و  ینمـشد  دوخ  ربمغیپ 

ناغرم نایشحو و  اهارحص و  اههوک و  اهایرد و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  دینک  نینچ  نوچ  یلب ، تفگ : درک ؟ میهاوخ  اهراک  نینچ  ام  بهار !
دش و دهاوخ  رهاظ  يدرم  سپ  یکدنا ، رگم  دنام  دهاوخن  ایند  رد  وا  هدنـشک  و  درک ، دنهاوخ  تنعل  وا  لتاق  رب  دمآ و  دنهاوخ  شورخ  هب 

قح و  دیناسر ، دهاوخ  لتق  هب  هکنآ  رگم  دشاب  ترضح  نآ  لتق  رد  کیرش  هک  ار  یـسک  تشاذگ  دهاوخن  و  درک ، دهاوخ  وا  نوخ  بلط 
دنزرف نآ  هدنشک  هب  تبـسن  تسه  یتبارق  ار  وت  هک  مربیم  نامگ  نانچ  تفگ : بهار  سپ  درب . دهاوخ  مّنهج  هب  ار  وا  حور  يدوزب  یلاعت 

دوخ سفن  مهدیم  هانپ  بهار  يا  متفگ : منک ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  هنیآره  مبای  رد  ار  وا  ماّیا  نم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  كرابم ، ّبیط 
یتبارق وت  اب  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  یتسین ، وت  رگا  تفگ : مشاب ، وا  نالتاق  زا  ای  مشاب  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نـالتاقم  زا  هکنآ  زا  ادـخ  هب  ار 
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يور رب  ار  رد  سپ  دوب . دهاوخ  ناماه  نوعرف و  باذع  زا  رتدب  وا  لتاق  باذع  و  دوب ، دهاوخ  مّنهج  لها  باذع  فصن  وا  لتاق  رب  و  دراد ،
دوخ لاوحا  نم  يدمآ ؟ رید  ارچ  لماک  يا  تفگ : مدش  قحلم  دعـس  نبا  رکـشل  هب  نوچ  دادن ، بآ  ارم  دش و  تدابع  لوغـشم  تسب و  نم 

داد ربـخ  ارم  بهار و  نیا  دزن  هب  متفر  يزور  زین  نم  یئوگیم و  تسار  تفگ : متفگ ، وا  هب  دوـب  هتفگ  بهار  هچنآ  مدرک و  لـقن  وا  هب  ار 
زا ار  وت  ببس  نیا  هب  دشاب ، ترضح  نآ  هدنـشک  نم  رـسپ  رمع  هک  مسرتیم  نم  و  دوب ، میهاوخ  ترـضح  نآ  هدنـشک  نم  رـسپ  ای  نم  هک 
نآ رب  تواقـش  سپ  يدرگن . بجوتـسم  یناـف  ياـیند  يارب  ار  مّنهج  لـها  باذـع  فصن  هک  رمع  يا  نک  رذـح  سپ  درکیم ، رود  دوـخ 

هدنز زور  کی  و  دیرب ، ار  شنابز  دیبلط و  ار  وا  دیسر ، دایز  نبا  هب  لماک  نانخس  نوچ  درکن . رثا  وا  رد  نانخـس  نیا  و  دش ، بلاغ  تخبدب 
دایز وا  ردپ  و  دوب ، انز  دلو  دایز  نب  هَّللا  دیبع  هک  تسا  روکذـم  نآ  ریغ  باسنا و  هربتعم  بتک  رد  «. 1  » دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  دنام و 

اب زین  نایفس  وبا  نوچ  دیسر . مه  هب  وا  زا  دایز  فیقث و  هلیبق  زا  یمالغ  درک  انز  وا  اب  و  انز ، هب  دوب  روهشم  دایز  ردام  هّیمـس  و  دوب ، انز  دلو 
نبا دایز   » تفگیم ار  دایز  هشیاع  هک : دناهدرک  تیاور   579 ص : نویعلا ، ءالج  دناوخ . دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم  دوب ، هدرک  انز  دایز  ردام 

ره دعس  شردپ  رمع و  و  دوب ، انز  دنزرف  دوب و  هدیسر  مه  هب  یبلک  لدجب  مالغ  زا  هیواعم  نب  دیزی  و  دوبن ، مولعم  شردپ  هکنآ  يارب  هیبأ »
اب دعس  يزور  دیسر . مه  هب  وا  درک و  انز  دعس  ردام  اب  هرذع  ینب  زا  يدرم  تسا  روهشم  و  دناهدیـسر ، مه  هب  انز  زا  هک  دندوب  روهـشم  ود 

تسا هدش  دراو  راهطا  هّمئا  زا  رایسب  ثیداحا  و  دیـسرپ . دیابیم  هرذع  ینب  زا  تفگ : هیواعم  وت ، زا  تفالخ  هب  مّقحا  نم  تفگیم : هیواعم 
نیعمجا مهیلع  هَّللا  ۀنعلف  انز ، نادنزرف  رگم  دنیامنیمن  ناشیا  لتق  هدارا  و  ار ، ناشیا  ّتیرذ  ار و  ناشیا  ءایـصوا  ناربمغیپ و  دنـشکیمن  هک 

هیلع قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : بهو  نب  ۀـیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  نیّدـلا . موی  یلا 
کیلع و  دومرف : ترـضح  درک ، مالـس  دمآ و  رد  ترـضح  سلجم  هب  يریپ  زا  دوب  هدش  ینحنم  هک  يریپ  درم  هاگان  مدوب ، هتـسشن  مالّـسلا 
ترضح تسیرگ ، دیسوب و  ار  ترضح  نآ  كرابم  تسد  دمآ و  کیدزن  ریپ  درم  نآ  سپ  ایب ، نم  کیدزن  خیش  يا  هَّللا ، ۀمحر  مالّسلا و 

زا ار  نایعیش  دینک و  جورخ  امش  هک  مدنموزرآ  هک  تسا  لاس  دص  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : خیـش ؟ يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  دومرف :
نآ منیبیمن  و  دش ، دهاوخ  زور  نیا  رد  ای  دش ، دهاوخ  هام  نیا  رد  دش ، دهاوخ  لاس  نیا  رد  هک  میوگیم  و  دیهد ، تاجن  نافلاخم  تسد 

ام دتفا و  ریخأت  هب  وت  لجا  رگا  خیش  يا  دومرف : دش و  نایرگ  ریپ  درم  نآ  نخـس  هب  ترـضح  سپ  میرگن . هنوگچ  سپ  امـش ، رد  ار  تلاح 
دعب تفگ : درم  نآ  دوب ، یهاوخ  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  تمایق  زور  رد  ینک  تقرافم  ایند  زا  رتشیپ  رگا  و  دوب ، یهاوخ  ام  اب  مینک  جورخ 

گرزب زیچ  ود  امش  نایم  رد  تفگ : ادخ  لوسر  دومرف : ترضح  درک ، مهاوخن  اورپ  دوش  توف  نم  زا  هچ  ره  مدینـش  وت  زا  ار  نیا  هکنآ  زا 
یهاوخ ام  اب  یئایب  تمایق  زور  رد  نوچ  نم ، تیب  لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دیدرگن : هارمگ  دیـشاب  اهنآ  هب  کّسمتم  ات  هک  مراذـگیم 

ربق هب  یکیدزن  ایآ  هک : دومرف  موش ، وت  يادف  ماهفوک  فارطا  زا  تفگ : یـشاب ، هفوک  لها  هک  مرادن  نامگ  ار  وت  درم  يا  تفگ : سپ  دوب .
، موریم رایسب  موریم و  تفگ : وا ، ترایز  هب  وت  نتفر  تسا  هنوگچ  دومرف : یلب ، تفگ : مولظم ؟ نیسح   580 ص : نویعلا ، ءالج  نم  ّدج 
تسا و هدیـسرن  همطاف  نادـنزرف  هب  یتبیـصم  و  دومن ، دـهاوخ  نوخ  نیا  بلط  یلاعت  قح  هک  تسا  ینوخ  نیا  خیـش ! يا  دومرف : ترـضح 

يارب دندرک و  داهج  ادخ  نید  يارب  هک  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدفه  اب  دش  دیهـش  وا  هک  یتسرد  هب  نیـسح ، تبیـصم  لثم  دیـسر  دـهاوخن 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دوش ، اپرب  تمایق  نوچ  نیرباص . ياهازج  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  داد  ربخ  ادخ  سپ  دندومن ، ربص  ادخ 

هتشاذگ وا  كرابم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  و  دشاب ، وا  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیایب و  مّلس 
عزج و ره  دومرف : ترضح  سپ  ارم ؟ رسپ  دنتشک  ببـس  هچ  هب  هک  نم  تّما  زا  نک  لاؤس  ادنوادخ  دیوگ : سپ  دزیر ، نآ  زا  نوخ  دشاب و 

«. 1  » مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  بانج  رب  نتسیرگ  عزج و  رگم  تسا  هورکم  ياهیرگ 

قارع هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  ندش  لخاد  زا  شیپ  دش  دراو  نایعیش  رب  هک  یمتس  روج و  نایب  رد  مهدزای  لصف 

نآ رارسا  بحاص  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  ناگرزب  زا  هک  راّمت  مثیم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـشک  خیش 
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نانخس رگیدکی  اب  دنداتسیا و  دیـسر ، وا  هب  تسالبرک  يادهـش  زا  هک  رهاظم  نب  بیبح  هاگان  تشذگیم ، دسا  ینب  سلجم  رب  دوب  بانج 
، دشورف امرخ  هزبرخ و  دشاب و  هتشاد  یهبرف  مکش  و  دشاب ، هتشادن  وم  وا  رس  شیپ  هک  يریپ  درم  منیبیم  ایوگ  تفگ : بیبح  دنتفگ : رایسب 
ار يدرم  نم  تفگ : مثیم  دوب ) مثیم  وا  ضرغ   ) دـنردب ار  شمکـش  راد  رب  و  دنـشک ، راد  رب  تلاسر  تیب  لها  ّتبحم  يارب  دـنریگب و  ار  وا 

هفوک رود  رد  ار  شرس  دنناسر و  لتق  هب  ار  وا  و  دیآ ، نوریب  ربمغیپ  دنزرف  ترصن  يارب  و  دشاب ، هتشاد  وسیگ  ود  هک  ور  خرـس  مسانـشیم 
ناشیا زا  ام  دـنتفگ : دندینـش ، ار  ناشیا  نانخـس  نوچ  سلجم  لها  دـندش ، ادـج  مه  زا  دـنتفگ و  ار  نیا  دوب .) بیبح  وا  ضرغ   ) دـننادرگب

هب دوب ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رارسا  نامرحم  زا  هک  يرجه  دیـشر  هک  دندوب  هتـساخنرب  سلجم  لها  زونه  میدوب . هدیدن  يرتوگغورد 
اب نانخـس  نینچ  دنتفر و  هدومن ، فّقوت  اجنیا  رد  یتعاس  هک : دـنتفگ  دیـسرپ ، ار  اهنآ  لاوحا  سلجم  لها  زا  دـمآ و  راوگرزب  ود  نآ  بلط 

، دروآ دهاوخ  ار  وا  رـس  هک  سک  نآ  هک : دیوگب  دوب  هدرک  شومارف  ار  نیا  ار ، مثیم  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ : دیـشر  دـنتفگ ، رگیدـکی 
، نویعلا ءالج  تسا . رتوگغورد  اهنآ  زا  نیا  دنتفگ : تعامج  نآ  تفر ، دیشر  نوچ  داد . دنهاوخ  هدایز  نارگید  زا  مهرد  دص  ار  وا  هزیاج 

ماما بانج  اب  رهاظم  نب  بیبح  و  دندوب ، هدیشک  راد  رب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  رد  رب  ار  مثیم  هک  دندید  یتقو  كدنا  زا  دعب  سپ   582 ص :
مولظم نآ  يراـی  هک  دوب  رفن  ود  داـتفه و  نآ  هلمج  زا  بیبـح  و  دـندینادرگ ، هفوـک  رود  رد  ار  شرـس  دـش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ار ناشیا  نارفاک  نآ  و  دندومن ، رپس  ریت  هزین و  ریشمش و  رازه  نیدنچ  لباقم  رد  ار  دوخ  هنیس  دنتفر و  نهآ  ياههوک  لباقم  رد  و  دندومن ،
، دوش دیهـش  مولظم  ماما  نآ  دنکیم و  تکرح  ام  هدید  ات  دنتفگیم : هدومن  ابا  ناشیا  و  دندرکیم ، رایـسب  ياهلام  هدعو  دـندادیم و  ناما 
هک یتقو  رد  و  دنداتفا . هتـشک  ترـضح  نآ  رود  همه  دندومن و  وا  يادف  ار  دوخ  ياهناج  همه  هکنآ  ات  دوب ، دهاوخن  يرذع  ادخ  دزن  ار  ام 
نب ریرب  اب  رهاظم  نب  بیبح  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  لیلق  تعامج  نیا  ناقفانم  نارفاک و  نآ  زا  رازه  نیدنچ  دـش و  اپرب  ارحـص  نآ  رد  گنج 

: تفگ بیبح  تسین ، هدنخ  تعاس  نیا  ردارب  يا  تفگ : ریرب  دیدنخیم ، درکیم و  حازم  دنتفگیم ، ءاّرق  دّیـس  ار  وا  هک  ینادـمه  ریـضخ 
رب رد  ار  نایروح  میوش ، هتـشک  دننک و  هلمح  ام  رب  دوخ  ياهریـشمش  هب  نارفاک  هکنیا  دـشابیم ، رتهب  زور  نیا  زا  يداش  يارب  زور  مادـک 

نینمؤملا ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یشک  خیـش  «. 1  » دیسر میهاوخ  تشهب  يدبا  میعن  هب  دیشک و  میهاوخ 
اب دـندروآ و  ریز  هب  یئامرخ  تخرد  نآ  زا  دومرف  تسـشن  یئامرخ  تخرد  ریز  رد  و  دـمآ ، یناتـسامرخ  هب  دوخ  باحـصا  اب  مالّـسلا  هیلع 
رب ار  وت  دیشر  ای  دومرف : ترضح  بطر ، نیا  دوب  یبطر  وکین  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : يرجه  دیـشر  سپ  دومرف ، لوانت  دوخ  باحـصا 
هب يزور  دادیم . بآ  ار  تخرد  نآ  دمآیم و  تخرد  نآ  دزن  هب  هتسویپ  دیشر  نآ  زا  دعب  سپ  دیشک ، دنهاوخ  راد  رب  تخرد  نیا  بوچ 
دید هار  رد  دیبلط ، ار  وا  داتـسرف و  دایز  نبا  زور  دنچ  زا  دعب  دش ، کیدزن  نم  لجا  تفگ : دناهدیرب ، ار  نآ  هک  دید  دـمآ  تخرد  نآ  دزن 
دوخ ماما  ياهغورد  زا  تفگ : دـیبلط و  ار  وا  دایز  نبا  رگید  راـب  دـناهدیرب . نم  يارب  ار  نیا  تفگ : دـناهدومن ، هّصح  ود  هب  ار  تخرد  هک 

اهتسد و هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  و  تسین ،  583 ص : نویعلا ، ءالج  وگغورد  نم  ماما  و  متسین ، وگغورد  نم  تفگ : دیشر  نک ، لقن  يزیچ 
رهاظ وا  ماما  غورد  ات  دـیراذگب  ار  وا  نابز  و  دـیربب ، ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  ار و  وا  دـیربب  تفگ : نیعل  نآ  دـیرب ، یهاوخ  ارم  ناـبز  اـهاپ و 

رما دـنکیم ، لقن  مدرم  يارب  زا  هبیرغ  روما  وا  هک  دیـسر  نیعل  نآ  هب  ربخ  دـندرب ، هناـخ  هب  ار  وا  دـندیرب و  ار  وا  ياـپ  تسد و  نوچ  دوش .
هَّللا ۀما  مدرک  تاقالم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلجع  ناّسح  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 1  » دـندیرب زین  ار  شنابز  هک  دومن 
دوخ بیبح  زا  مدینـش  تفگیم : هک  مدینـش  تفگ : ياهدینـش ، دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  هچنآ  زا  ارم  هد  ربخ  متفگ : ار و  يرجه  دیـشر  رتخد 

، هّیما ونب  يانّزلا  دلو  دنک  بلط  ار  وت  هک  یتقو  رد  وت  ربص  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دیشر  يا  تفگیم : هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
ایند و رد  دوب  یهاوخ  نم  اب  وت  یلب و  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  تشهب  ایآ  شرخآ  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : دربب ؟ ار  وت  نابز  اـهاپ و  تسد و  و 

ریما زا  يوـجب  يرازیب  تفگ : دـیبلط و  ار  مردـپ  نیعل ، داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  هک  مدـید  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : دیـشر  رتـخد  سپ  ترخآ .
ملیلخ ارم  تسا  هداد  ربخ  تفگ : دـش ؟ یهاوخ  هتـشک  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  وت  هنوگچ  وت  ماما  تفگ : داـیز  نبا  درکن ، لوبق  وا  نینمؤملا ،

. دـیرب یهاوخ  ارم  نابز  سپ  دـیرب ، یهاوخ  ارم  ياهاپ  اهتـسد و  سپ  میوجب ، يرازیب  وا  زا  هک  دومن  یهاوخ  فیلکت  ارم  هک  نینمؤملا  ریما 
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ياهاپ اهتـسد و  سپ  دیراذگب ، ار  وا  نابز  دیربب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  منکیم ، وگغورد  ار  وت  ماما  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نیعل  نآ 
رب یملا  رتخد  يا  تفگ : درذگیم ؟ وت  رب  هنوگچ  ملا  درد و  نیا  ردپ ! يا  متفگ : متفر و  وا  دزن  هب  نم  دندروآ ، ام  هناخ  هب  دندیرب و  ار  وا 
وا ندـید  هب  وا  نایانـشآ  ناگیاسمه و  سپ  دـسرب . وا  هب  يراشف  دـشاب و  مدرم  ماحدزا  ناـیم  رد  یـسک  هکنآ  ردـق  هب  رگم  دـیامنیمن  نم 
ات دیروایب  يذغاک  یتاود و  دیراذگب و  ار  هیرگ  تفگ : مردپ  دنتـسیرگیم . دندرکیم و  وا  تبیـصم  يارب  هودنا  درد و  راهظا  و  دـندمآ ،

تفگیم ار  هدنیآ  ياهربخ  سپ  دش ، دهاوخ  عقاو  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  نینمؤملا  ریما  نم  يالوم  هچنآ  هب  ار  امـش  مهد  ربخ 
، دنک اپرب  هنتف  هک  تسا  کیدزن  دیوگیم و  مدرم  هب  ار  هدنیآ  ياهربخ  دیشر  هک  انّزلا  دلو  نآ  يارب  دندرب  ربخ  نوچ  دنتشونیم . ناشیا  و 

نآ رد  و  دندیرب ، ار  رارـسا  نزخم  نآ  نابز  سپ  دـیربب . ار  وا  نابز  دـیورب و  دـیوگیمن ، غورد  وا   584 ص : نویعلا ، ءالج  يـالوم  تفگ :
هدرک میلعت  وا  هب  ایالب  ایانم و  ملع  دیمانیم ، التبم  دیشر  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دش . لصاو  یلاعت  قح  تمحر  هب  بش 

«. 1  » دشیم عقاو  تفگیم  هچنآ  دش ، یهاوخ  هتشک  نینچ  وت  دوب و  یهاوخ  نینچ  وت  تفگیم : دیسریم و  مدرم  هب  هک  دوب  رایسب  و  دوب ،
وا زا  دایز  نبا  دندروآ ، وا  دزن  هب  ار  يرجه  دیشر  هک  مدوب  دایز  نبا  دزن  نم  يزور  تفگ : یثراح  دایز  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 

یهاوخ ارم  ياهاپ  اهتـسد و  هک  تسا  هداد  ربخ  تفگ : دیـشر  تشک ؟ مهاوخ  ار  وت  نم  هک  تسا  هداد  ربخ  هنوگچ  ار  وت  یلع  هک : دیـسرپ 
هک تساوخ  نوچ  منکیم . اهر  ار  وت  منادرگیم و  غورد  ار  وا  نخـس  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  دیـشک ، یهاوخ  راد  رب  دـیرب و 

ياهاپ اهتسد و  تسا ، هداد  ربخ  وا  يالوم  هچنآ  زا  تسین  رتدب  یتسایس  چیه  تفگ : دش  نامیشپ  هدازمارح  دیآ ، نوریب  دایز  نبا  سلجم  زا 
یهاوخ نم  اب  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  يالوم  هک  تسا  هدنام  رگید  ربخ  نیا  ریغ  تاهیه  تفگ : دیـشر  دیـشک ، راد  رب  ار  وا  دندیرب و  ار  وا 

. تسا رهـشا  هقباس  تایاور  و  «. 2  » دوب هداد  ربخ  نم  يالوم  هچنآ  دـش  مامت  لاحلا  تفگ : دیـشر  دـیربب ، ار  شنابز  تفگ : داـیز  نبا  درک ،
ار وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب ، دسا  ینب  زا  ینز  مالغ  راّمت  مثیم  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیـش  یـشک و  خیش 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ارم  تسا  هداد  ربخ  دومرف : ترـضح  ملاس ، تفگ : يراد ؟ مان  هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  سپ  درک ، دازآ  دیرخ و 

ارم مردپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملا ، ریما  لوسر و  ادخ و  دناهتفگ  تسار  تفگ : هدرک ، مان  مثیم  ار  وت  مجع  رد  وت  ردپ  هک  مّلـس  هلآ و 
هتـشاد تسا  هداد  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مان  نیمه  راذـگب و  ار  ملاس  دومرف : ترـضح  تسا ، هدرک  ماـن  نینچ 
دنهاوخ نم  زا  دـعب  ار  وت  تفگ : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  ملاس . وبا  ار  دوخ  تینک  و  درک ، مثیم  ار  دوخ  مان  شاب ؛

نآ زا  وت  شیر  و  دش ، دهاوخ  ناور  وت  ناهد  ینیب و  زا  نوخ  مّیس  زور  رد  و  دز ، دنهاوخ  وت  رب  ياهبرح  دیشک و  دنهاوخ  راد  رب  تفرگ و 
راد هب  رگید  رفن  هن  اـب  ثیرحلا  نب  ورمع  هناـخ   585 ص : نویعلا ، ءالج  رد  رب  ار  وت  و  شاب ، باـضخ  نآ  رظتنم  سپ  دـش ، دـهاوخ  نیگنر 
نآ میامنب  وت  هب  هک  ایب  نم  اـب  دوب ، یهاوخ  رتکیدزن  اـهنآ  هلبزم  هب  وت  و  دوب ، دـهاوخ  رتهاـتوک  اـهنآ  همه  زا  وت  بوچ  و  دیـشک ، دـنهاوخ 
نآ تمدـخ  رد  هک  هاـگره  رگید : تیاور  هب  داد . ناـشن  نم  هـب  ار  تـخرد  نآ  سپ  تـخیوآ ، دـنهاوخ  نآ  بوـچ  رب  ار  وـت  هـک  یتـخرد 
هب دوب . دهاوخ  یتبحاصم  تخرد  نیا  وت و  نایم  مثیم ! يا  دومرفیم : دیـسریم و  تخرد  نآ  هب  ترـضح  متفریم ، هفوک  نوریب  ترـضح 
هک دنک  فیلکت  دبلط و  ار  وت  هّیما  ینب  يانّزلا  دلو  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  مثیم  يا  تفگ : وا  هب  ترـضح  رگید : تیاور 
رب تشک و  دهاوخ  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  دش ، مهاوخن  رازیب  وت  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مثیم  يوش ؟ رازیب  نم  زا 
اب ترخآ  رد  وت  مثیم  يا  دومرف : ترـضح  تسا ، لهـس  تسا و  مک  ادخ  هار  رد  اهنیا  درک و  مهاوخ  ربص  تفگ : مثیم  دیـشک ، دهاوخ  راد 

درکیم و زامن  دمآیم و  تخرد  نآ  دزن  هب  هتسویپ  مثیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  دعب  سپ  نم . هجرد  رد  دوب و  یهاوخ  نم 
نب ورمع  هب  هاگره  و  ینکیم ، امن  وشن و  نم  يارب  زا  وت  ماهدـش و  قلخ  وت  يارب  زا  نم  هک  تخرد  يا  ار  وت  دـهد  تکرب  ادـخ  تفگیم :

رد ياهناخ  دهاوخیم  هک  درکیم  نامگ  ورمع  نکب . نم  یگیاسمه  تیاعر  موش ، وت  هیاسمه  نم  هک  یتقو  تفگیم : دیـسریم  ثیرحلا 
وا دارم  هک  تسنادیمن  و  ار ؟ مکح  نبا  هناـخ  اـی  دـیرخ  یهاوخ  ار  دوعـسم  نبا  هناـخ  دـشاب ، كراـبم  تفگیم : دریگب ، وا  هناـخ  يوـلهپ 
هب درک و  جح  هدارا  مثیم  تفر ، البرک  هب  هّکم  زا  دش و  هّکم  هّجوتم  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  یلاس  رد  سپ  تسیچ .
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رد نم  ینادـب ، ارم  راتفگ  تقیقح  دوش و  رهاـظ  نآ  رثا  هک  یتقو  اـت  نک  طبـض  ار  نآ  مهدیم  يربخ  ار  وت  تفگ : دوخ  ناتـسود  زا  یکی 
دزن هب  ارم  داتـسرف و  دهاوخ  نم  بلط  هب  ار  رفن  دص  دایز ) نب  هَّللا  دیبع  ینعی   ) انزلا دـلو  نیا  مدرگیم ، رب  نوچ  موریم . جـح  هب  لاس  نیا 

ياهاپ اهتـسد و  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟ هدیبسچ  شندب  رب  شتـسوپ  هک  هتخوس  نیا  تسیک  دیوگ : دنیبب  ارم  نوچ  درب ، دـنهاوخ  وا 
رد هتخانشیم  رتهب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ار  وت  مالّسلا  هیلع  یلع  دنکن ، تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : مهاوخ  وا  هب  نم  دیرب . مهاوخ  ار  وت 

؟ تسام تسود  وا  ینزیم و  وا  هب  هناـیزات  ردـپ ! يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  و  دز ، وت  رـس  رب  هناـیزات  هک  يزور 
راد رب  ارم  نوعلم  نآ  سپ  تسام ، نانمشد  تسود  وا  مسانشیم و  وت  زا  رتهب  ار  وا  نم   586 ص : نویعلا ، ءالج  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

يراج ماهنیس  شیر و  رب  و  دش ، دهاوخ  ناور  نم  ینیب  ياهخاروس  زا  نوخ  مّوس  زور  و  تسب ، دهاوخ  نم  ناهد  رب  ماجل  دیـشک و  دهاوخ 
وت تفگ : هملس  ّما  تفر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هجوز  هملـس  ّما  دزن  هب  تفر و  جح  هب  لاس  نآ  رد  سپ  دش . دهاوخ 
دای ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  مدینـش  یبش  رد  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هملـس  ّما  مثیم ، تفگ : یتسیک ؟

هملـس ّما  دیـسرپ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لاوحا  مثیم  سپ  درکیم ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  وت  شرافـس  درکیم و 
دزن وت  نم و  يدوز  نیا  رد  هک  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دیایب ، ترـضح  نآ  نوچ  تفگ : تسا ، هتفر  دوخ  ياهغاب  زا  یکی  هب  تفگ :

وبشوخ ار  وا  شیر  تفگ : ار  دوخ  كزینک  دیبلط و  یـشوخ  يوب  هملـس  ّما  سپ  هَّللا . ءاش  نا  دومن  میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدکی  یلاعت  قح 
لها امش  ّتبحم  هار  رد  يدوز  نیا  رد  و  يدرک ، وب  شوخ  ارم  شیر  وت  تفگ : مثیم  دیلام ، نغور  درک و  وب  شوخ  ار  وا  شیر  نوچ  نک ،

رد هتسویپ  زین  نم  تفگ : مثیم  درکیم ، دای  رایسب  ار  وت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ : هملـس  ّما  سپ  دش ، دهاوخ  باضخ  نوخ  هب  تیب 
ار ساّبع  نب  هَّللا  دیبع  دمآ ، نوریب  نوچ  میـسرب . نآ  هب  دیابیم  هک  تسا  هدـش  رّدـقم  يرما  وا  نم و  يارب  و  مراد ، لیجعت  نم  و  میوا ، دای 
ماهدـناوخ و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هک  نآرق  ریـسفت  زا  یهاوـخ  هچنآ  نک  لاؤـس  ساـّبع  رـسپ  يا  تفگ : تسا ، هتـسشن  هک  دـید 

وت لاح  دوب  دهاوخ  نوچ  تفگ : مثیم  هکنآ  ات  تشونیم ، دیسرپیم و  وا  زا  دیبلط و  يذغاک  یتاود و  هَّللا  دبع  ماهدینـش ، وا  زا  ار  شلیوأت 
وت تفگ : دـیرد و  ار  ذـغاک  دینـش  ار  نیا  ساّبع  نبا  نوچ  دنـشاب !؟ هدیـشک  راد  هب  سک  هن  اـب  هک  ارم  ینیبب  هک  یتقو  رد  ساـّبع  رـسپ  يا 
لبق و  دش ، هفوک  هّجوتم  دش  غراف  جح  زا  نوچ  ردب . ار  ذغاک  دیاین  لمع  هب  متفگ  هچنآ  رگا  ردم ، ار  ذغاک  تفگ : مثیم  ینکیم ، تناهک 

هب ارم  رخآ  و  یبلطب ، یتلهم  وا  زا  و  دنک ، بلط  وت  زا  ارم  هّیما  ینب  هدازمارح  هک  دشاب  دوز  تفگیم : هفوک  فّرعم  اب  دور  ّجـح  هب  هکنآ  زا 
ار مثیم  لاوحا  دیبلط و  ار  فّرعم  دمآ و  هفوک  هب  هَّللا  دیبع  نوچ  سپ  دنشک . راد  رب  ارم  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  رد  رب  هکنآ  ات  يربب ، وا  دزن 
وا سپ  مشکیم ، ار  وـت  يرواـین  ار  وا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تسا ، هتفر  جـح  هـب   587 ص : نوـیعلا ، ءـالج  وا  تفگ : دیـسرپ ، وا  زا 

دجـسم لخاد  نوچ  درب . نوعلم  نآ  دزن  هب  تفرگ و  ار  وا  دمآ ، مثیم  ات  دـنام  اجنآ  رد  هّیـسداق و  هب  تفر  مثیم  لابقتـسا  هب  دـیبلط و  یتلهم 
: دنتفگ درکیم ؟ رابتعا  رادقم  نیا  ار  یمجع  نیا  امش  رب  ياو  تفگ : مالّسلا ، هیلع  یلع  دزن  دوب  مدرم  نیرتبّرقم  نیا  دنتفگ : نارضاح  دش ،

تأرج نیا  وت  تفگ : یئاهنآ ، زا  یکی  وت  تسا و  ناراکمتـس  نیمک  رد  تفگ : تساجک ؟ رد  وت  راـگدرورپ  دیـسرپ : وا  زا  هَّللا  دـیبع  یلب ،
یلع زا  وش  رازیب  تفگ : مسانشیمن ، ار  بارت  وبا  نم  تفگ : بارت ، وبا  زا  يوجب  يرازیب  نونکا  نم ، اب  یئوگب  نخـس  شور  نیا  هک  يراد 

ربخ ارم  نم  يالوم  تفگ : مثیم  دـیناسر ، مهاوخ  لتق  هب  ار  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درک ، یهاوخ  هچ  منکن  رگا  تفگ : بلاط ، یبأ  نب 
نم تفگ : دایز  نبا  ثیرح ، نب  ورمع  هناـخ  رد  رب  رگید  رفن  هن  اـب  دیـشک  یهاوخ  راد  رب  و  دـیناسر ، یهاوخ  لـتق  هب  ارم  وت  هک  تسا  هداد 

و تسا ، هدینـش  ربـمغیپ  زا  تسا  هدومرف  هچنآ  و  تسا ، هتفگن  غورد  وا  تفگ : مثیم  دوش ، رهاـظ  وا  غورد  اـت  منکیم  وت  يـالوم  تفلاـخم 
ارم وحن  هچ  هب  هک  منادیم  و  درک ، یناوـتیم  ناـشیا  تفلاـخم  هنوـگچ  سپ  هدینـش ، ناـیملاع  دـنوادخ  زا  لـیئربج  و  لـیئربج ، زا  ربـمغیپ 
درک رما  سپ  دوب . مهاوخ  نم  تسب  دنهاوخ  ماجل  وا  ناهد  رب  مالـسا  رد  هک  ار  یـسک  لّوا  و  دیـشک ، یهاوخ  راد  هب  اجک  رد  یـشکیم و 
نوخ بلط  درک و  یهاوخ  جورخ  يوش و  اهر  سبح  زا  وت  تفگ : راـتخم  هب  مثیم  نادـنز  رد  و  دـندرب ، نادـنز  هب  ود  ره  ار  راـتخم  مثیم و 

دیسر و دیزی  بناج  زا  یکیپ  دشکب ، هک  درب  نوریب  ار  راتخم  نوچ  تشک . یهاوخ  ار  درم  نیمه  دومن و  یهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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و ثیرح ، نب  ورمع  هناخ  رد  رب  دنـشک  راد  رب  ار  وا  درک  رما  دـیبلط و  ار  مثیم  سپ  درک ، اهر  ار  وا  و  نک ، اهر  ار  راتخم  هک : دروآ  ياهماـن 
يارب یشوخ  يوب  دنک و  بوراج  ار  وا  راد  ریز  هک  درک  رما  ار  دوخ  هیراج  سپ  تسا ، هدوب  هچ  مثیم  دارم  هک  تسناد  ورمع  تقو  نآ  رد 

ینب ضارقنا  لتق و  زا  دش  دهاوخ  عقاو  هچنآ  و  هّیما ، ینب  نعل  رد  تیب و  لها  لئاضف  رد  ثیداحا  لقن  هب  درک  عورـش  وا  سپ  دـنازوسب ، وا 
زور نوچ  تفگ : دناوتن  نخـس  هک  دندومن  ماجل  ار  وا  درک  رما  نوعلم  نآ  ار ، امـش  درک  اوسر  درم  نیا  هک : دـنتفگ  دایز  نبا  هب  نوچ  هّیما .

اهزور هتسویپ  هک  منادیم  هکنآ  اب  منزیم  وت  هب  ار  هبرح  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تشاد و  تسد  رد  ياهبرح  دمآ و  ینوعلم  دش ، مّوس 
رد و  دیـسر ، شنوردنا  هب  هک  دز  وا  هاگیهت  رب  ار  هبرح  سپ  يدوب ، هداتـسیا  ادـخ  تدابع  هب  اهبـش  588 و  ص : نویعلا ، ءـالج  يدوب  هزور 
«. 1  » درک زاورپ  نانج  ضایر  هب  شحور  غرم  و  دش ، يراج  شکرابم  هنیس  شیر و  رب  دش و  ناور  شغامد  ياهخاروس  زا  نوخ  زور  رخآ 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  مثیم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  یـشک  خیـش  ًاضیا 
هک اـغیرد  نم  يـالوم  يا  تفگ : دوب  هداد  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  باـنج  هک  یملع  نآ  هب  مثیم  سپ  دوـب ، باوـخ  رد  ترـضح  نآ  دـمآ ،

ار وت  نابز  اهاپ و  اهتـسد و  تفرگ و  دنهاوخ  مثیم  يا  ار  وت  دومرف : دش  رادیب  ترـضح  درک ، دنهاوخ  نیگنر  نوخ  زا  ار  وت  كرابم  شیر 
وت شاهراپ  کی  رب  و  درک ، دنهاوخ  هراپ  راهچ  هب  ار  نآ  و  درک ، دنهاوخ  عطق  تسا  هفوک  هسانک  رد  هک  یئامرخ  تخرد  و  دیرب ، دـنهاوخ 

مثیم ار ، دوعسم  نب  دلاخ  مراهچ  عبر  رب  و  مثکا ، نب  دّمحم  رگید  هراپ  رب  و  ار ، يدع  نب  رجح  شاهراپ  کی  رب  و  دیشک ، دنهاوخ  راد  رب  ار 
ربخ نینچ  هبعک  راگدرورپ  ّقح  هب  يرآ  دومرف : نینمؤملا ؟ ریما  ای  دش  دهاوخ  نیا  هّتبلا  متفگ : دیلخ  نم  رطاخ  رد  یکدـنا  ربخ  نیا  تفگ :
زینک دنزرف  يانّزلا  دلو  دومرف : تشک ؟ دـنهاوخ  ارم  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ارم  تسا  هداد 

، دش هفوک  لخاد  هَّللا  دیبع  سپ  دیناسر . دهاوخ  لتق  هب  شور  نیا  هب  و  نم ، ّتبحم  يارب  تفرگ  دهاوخ  ار  وت  دایز  رـسپ  هَّللا  دـیبع  راکانز 
درک مکح  تسناد و  دب  لاف  هب  دوخ  يارب  ار  نآ  نوعلم  نآ  دش ، هراپ  دوب و  هدومرف  ترضح  هک  یئامرخ  تخرد  نامه  هب  دش  دنب  شملع 

ار نآ  دـید  تشذـگ  تخرد  نآ  هب  مثیم  نوـچ  درک ، هّصح  راـهچ  هب  دـیرخ و  ار  تخرد  نآ  دـمآ و  يراّـجن  دـندیرب ، ار  تخرد  نآ  هک 
مان دروآ و  یخیم  تفگ  ار  دوخ  رـسپ  حلاص  سپ  يدـش . هدـیرب  نم  يارب  زا  و  يدـش ، هدـیئور  نم  يارب  زا  تخرد  يا  تفگ : دـناهدیرب ،

زا دعب  دیشک ، دنهاوخ  راد  رب  هعطق  نیا  رب  ارم  تفگ : دیبوک و  دوب  هداد  ناشن  هک  هعطق  راهچ  نآ  زا  یکی  رب  و  تشون ، خیم  نآ  رب  ار  مثیم 
نآ دـنتفگ ، نخـس  نوچ  دـندرب . دایز  نبا  دزن  هب  دنتـشادرب و  دوخ  اب  ار  مثیم  دـش ، یعازن  ناشیا  لماع  مثیم و  رازاب و  لها  نایم  زور  دـنچ 

؟ یسانشیم ار  نیا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع  لاح  نآ  رد   589 ص : نویعلا ، ءالج  دمآ . شوخ  مثیم  نابز  تحاصف  ناسل و  تقالط  ار  نیعل 
یبأ نب  یلع  وا  يالوم  تسا ، باّذـک  وا  يـالوم  تسا و  باّذـک  دوخ  تسا ، راّـمت  مثیم  نیا  تفگ : نیعل  ورمع  تسیک ؟ تفگ : داـیز  نبا 

؟ یئوگیم هچ  تفگ : تسشن و  تسرد  دش و  لعتـشم  شدیلپ  هنیـس  رد  هنیک  مشخ و  شتآ  تخانـش ، ار  وا  نوچ  نوعلم  نآ  تسا . بلاط 
نبا دوب ، وا  نانمؤم  ّقح  هب  هاشداپ  هک  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبأ  نب  یلع  وگتـسار  نم  يالوم  وگتـسار و  منم  دـیوگیم ، غورد  تفگ : مثیم 

اهتسد و ینکن  رگا  و  نک ، دای  ار  وا  ياهیکین  نک و  رایتخا  ار  نامثع  تیالو  و  نک ، دای  ار  وا  ياهیدب  یلع و  زا  يوجب  يرازیب  تفگ : دایز 
رادرک و رب  تفگ : مثیم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هدرکن  تفگ : داـیز  نبا  دـش ، ناـیرگ  مثیم  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  مربیم . ار  وت  ناـبز  اـهاپ و 

ربخ نم  هب  ار  هعقاو  نیمه  نم  يالوم  هک  يزور  رد  دیـسر  مه  هب  نم  رطاـخ  رد  هک  یّکـش  زا  میرگیم  نکیل  و  منکیمن ، هیرگ  وت  راـتفگ 
هچنآ تفگ ، نینچ  وا  متفگ و  نینچ  نم  دوـب ، باوـخ  رد  وا ، دزن  هب  متفر  يزور  تـفگ : داد ؟ ربـخ  وـت  هـب  هنوـگچ  ار  هـعقاو  تـفگ : داد ،

ار نیا  هدازمارح  نآ  نوچ  راکانز . زینک  دـنزرف  انّزلا  دـلو  رفاک  تفرگ  دـهاوخ  ار  وت  دومرف : ترـضح  هک  اجنآ  هب  ات  درک  لقن  دوب  هدومرف 
هک تشاذگ  مهاوخ  ار  وت  نابز  و  دـیرب ، مهاوخ  ار  وت  ياهاپ  اهتـسد و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بضغ و  مشخ و  زا  دـش  ولمم  دـینش ،

نوچ دنشک . راد  رب  ار  وا  هک  درک  رما  و  دندیرب ، ار  راوگرزب  نآ  ياهاپ  اهتـسد و  نیعل  نآ  درک  رما  سپ  دوش . رهاظ  وت  يالوم  وت و  غورد 
وا رس  رب  مدرم  سپ  دونـشب ، نم  زا  دیایب و  دونـشب  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  نونکم  ملع  هک  دهاوخ  هک  ره  هک : درک  دایرف  دندرب ، نوریب  ار  وا 

ورمع لاح  نآ  رد  درکیم ، تیاور  راّرک  ردیح  زا  رابخا  بیارغ  و  دومنیم ، نایب  مدرم  يارب  رارسا  مولع و  راد  يالاب  رب  وا  و  دندش ، عمج 
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هک تسا  راّـمت  مثیم  دـنتفگ : تسیچ ؟ مدرم  عاـمتجا  ببـس  هک : دیـسرپ  دـناهدش ، عـمج  یهوـبنا  هورگ  هک  دـید  دیـسر و  نیعل  ثیرح  نب 
وا نابز  هک  تسرفب  یـسک  يدوز  هب  تفگ : دایز و  نبا  يوسب  تشگرب  نوعلم  نآ  سپ  دـنکیم . لقن  مدرم  يارب  راّرک  ردـیح  زا  ثیداحا 

يالاب رد  هک  یلواسی  هب  درک  رظن  دایز  نبا  دـناروشیم ، وت  رب  ار  هفوک  لها  دـشاب ، هتـشاد  ناـبز  رگید  تعاـس  کـی  رگا  هک  دـنک  عطق  ار 
یهاوخیم هچ  تفگ : مثیم  مثیم ، ای  تفگ : دمآ   590 ص : نویعلا ، ءالج  لواسی  نوچ  نک . عطق  ار  وا  نابز  ورب  تفگ : دوب  هداتـسیا  شرس 

ارم و هک  تفگیمن  انز  دـلو  نآ  تفگ : مثیم  میاـمن ، عطق  ار  وت  ناـبز  هک  تسا  هدرک  رما  ریما  هک  نک  نوریب  ار  دوخ  ناـبز  تفگ : نم ، زا 
رب ار  وا  دـندرک ، هظحالم  نوچ  درک . عطق  نوعلم  نآ  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  نابز  و  ریگب ، ارم  نابز  اـیب  دـنادرگیم ، وگغورد  ارم  يـالوم 

ترضح هک  دوب  نآ  زا  شیپ  وا  تداهـش  و  دوب ، هتـشون  نآ  رب  ار  دوخ  مان  دوب و  هدیبوک  نآ  رب  خیم  هک  دندوب  هدیـشک  راد  هب  یعبر  نامه 
، دش لصاو  راگدرورپ  تمحر  هب  راوگرزب  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » زور هد  هب  دوش  قارع  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ار ناـشیا  هدـید  یلاـعت  قح  و  دـندوب ، رادـیب  همه  نانابـساپ  هک  یتقو  رد  دـندمآ  یبـش  دـندوب ، وا  هشیپ  مه  هک  ناـشورفامرخ  زا  رفن  تفه 

دندرک صّحفت  نانابـساپ  دنچ  ره  و  دندنکفا ، نآ  يور  رب  بآ  دندرک و  نفد  يرهن  رانک  هب  دندروآ  دندیدزد و  ار  مثیم  ناشیا  ات  دیناشوپ 
«. 2  » دنتفاین وا  زا  يرثا 

تسا همّظعم  هّکم  بناج  هب  ادعس  ماما  ءادهّشلا و  دّیس  هّجوت  نایب  رد  مهدزاود  لصف 

، دـیامنیم افتکا  دـناهدومن  داریا  هعیـش  ياملع  مظاعا  هچنآ  هب  دـناهدومن ، داریا  فلتخم  ار  هلئاه  هعقاو  نیا  هّماـع  هّصاـخ و  بتک  رد  نوچ 
هب هیوباب  نبا  خیـش  دوریم . فالتخا  ّلحم  هب  هراشا  هدومن ، داریا  همه  زا  یلمجم  تسه ، یفالتخا  زین  ناـشیا  ياـهلقن  تاـیاور و  رد  نوچ 

یبا نب  ۀـیواعم  ناودـع  یغب و  لها  نیرتدـب  لاـحترا  ماـگنه  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  ربتعم  دـنس 
دنزرف يا  تفگ : دیناشن و  دوخ  کیدزن  دیبلط و  ار  دیزی  دوخ  دنمتواقش  دنزرف  دیـسر ، میلا  باذع  میحج و  يارـس  هب  نارینلا  هیلع  نایفس 

يراد و ناهج  و  مدروآ ، رد  وت  فّرـصت  هطیح  رد  ار  دالب  عیمج  و  مدـینادرگ ، داقنم  لیلذ و  ار  ناهج  ناـشکندرگ  وت  يارب  نم  هک  نادـب 
تردـق و هب  درک  دـنهاوخ  وت  تفلاـخم  هک  منادیم  و  مسرتیم ، وت  رب  رفن  هس  زا  و  متخاـس ، اـّیهم  وـت  يارب  ار  يرایرهـش  کـلم و  بابـسا 

وت زا  وا  سپ  رمع ، رـسپ  هَّللا  دبع  اّما  یلع . نب  نیـسح  مّوس  و  ریبز ، رـسپ  هَّللا  دبع  مّود  و  باّطخ ، نب  رمع  رـسپ  هَّللا  دـبع  لّوا  دوخ : یئاناوت 
اریز نک ، ادج  مه  زا  ار  وا  ياهدنب  یبایب  تسد  وا  رب  رگا  ریبز  رـسپ  اّما  و  رادم ؛ رب  وا  زا  تسد  سپ  یئامن ، ارادم  وا  اب  رگا  دوشیمن  ادـج 

تسا لوغشم  رکم  هشیدنا و  هب  زور  بش و  هابور  دننام  و  دشاب ، هتسشن  همعط  نیمک  رد  هک  ریش  دننام  دوب ، دهاوخ  وت  نیمک  رد  هتسویپ  وا 
هراپ وا  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هب  ار  وا  تبارق  تبـسن و  ینادیم  سپ  نیـسح  اّما  و  دنادرگ ؛ هابت  ار  وت  تلود  هک 
دوخ يوسب  ار  وا  قارع  لها  هّتبلا  هک  منادیم  نم  و  تسا ، هدرورپ   592 ص : نویعلا ، ءالج  وا  نوخ  تشوگ و  زا  تسا و  ترـضح  نآ  نت 

وا تبارق  تلزنم و  و  سانـشب ، ار  وا  تمرح  قح  یبای  رفظ  وا  رب  رگا  تشاذگ ، دنهاوخ  اهنت  ار  وا  درک و  دنهاوخن  وا  يرای  و  درب ، دنهاوخ 
هک راهنیز  نکم ، عطق  ماهدرک  مکحم  تّدم  نیا  رد  وا  اب  نم  هک  یطباور  و  نکم ، هذـخاؤم  وا  ياههدرک  هب  ار  وا  و  روآدای ، هب  ربمغیپ  اب  ار 
هک اریز  دوب ، دـیلپ  دـیزی  یهاـشداپ  کـلم و  ظـفح  اهتحیـصن  نیا  زا  نوعلم  نآ  ضرغ  دـیوگ : فـّلؤم  ناـسرم . یبیـسآ  یهورکم و  وا  هب 

دنهاوخ فرحنم  وا  زا  قفانم  نمؤم و  زا  قیالخ  عیمج  دنام و  دـهاوخن  میقتـسم  وا  رب  ایند  کلم  راوگرزب ، نآ  تداهـش  زا  دـعب  تسنادیم 
سپ دوب . رهاظ  نایملاع  رب  وا  قافن  رفک و  و  تشادـن ، ایبنا  دّیـس  تّوبن  ازج و  زور  ادـخ و  هب  داـقتعا  رفاـک  نآ  هک  تسا  مولعم  و  دـیدرگ ،
نایفس وبا  رسپ  هبتع  دوخ  ّمع  تفرگ ، رارق  لطاب  تفالخ  دنسم  رب  وا  زا  دعب  دیلپ  دیزی  دش و  لصاو  مّنهج  هب  هیواعم  نوچ  دومرف : ترضح 
بناج زا  هک  ار  مکح  نب  ناورم  و  داتـسرف ، هنیدم  هب  دینادرگ و  هنیدم  مکاح  ار - هبتع  رـسپ  دـیلو  نارگید  دـیفم و  خیـش  تیاور  هب  و  ار -
يراج ناورم  باب  رد  ار  دیزی  مکح  تساوخ  دیدرگ ، نّکمتم  تراما  دنـسم  رب  دش و  هنیدـم  لخاد  هبتع  نوچ  تخاس . لوزعم  دوب  هیواعم 
رومأم ارم  دـیزی  هک  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دزن  هب  یلوسر  سپ  تفاـین ، تسد  وا  رب  هبتع  و  تخیرگ ، ناورم  دـنادرگ ،
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میئاـم هک  ینادیم  وت  هبتع  يا  دومرف : یئاـمن ، لوبق  ار  دـیزی  تعیب  يوش و  رـضاح  هک  دـیاب  مریگب ، تعیب  وـت  زا  وا  يارب  هک  تسا  هتخاـس 
و هدرپس ، ام  ياهلد  رد  ار  قح  یلاعت  قح  نیقی ، هار  ياههناشن  نید و  مـالعا  میئاـم  و  تلاـسر ، تّوبن و  ندـعم  تمارک و  تّزع و  هداوناـخ 
هب تسا ، يراج  ام  نایب  زجعم  نابز  رب  ّتیدحا  بانج  ملع  يایرد  زا  تمکح  ياههمـشچ  هتـسویپ  و  هدـینادرگ ، ایوگ  نآ  هب  ار  ام  ياهنابز 

سپ نایفس ، وبا  نادنزرف  رب  تسا  مارح  تفالخ  تفگیم : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دوخ  ّدج  زا  مدینش  هک  قیقحت 
ار دوخ  بتاک  دینش ، ترضح  زا  ار  باوج  نیا  هبتع  نوچ  تسا ؟ هتفگ  ناشیا  ّقح  رد  نخـس  نیا  لوسر  هک  یهورگ  اب  منک  تعیب  هنوگچ 

ءالج هاـشداپ  هک  دـیزی  ادـخ  هدـنب  يوسب  تسا  ياهماـن  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  تشون : دـیزی  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  دـیبلط و 
دنادیمن و تفالخ  راوازـس  ار  وت  یلع  نب  نیـسح  هک  یتسرد  هب  دـعب  اّما  نایفـس ، وبا  رـسپ  هبتع  بناج  زا  تسا  نانمؤم   593 ص : نویعلا ،
رد دیـسر ، دیلپ  دیزی  هب  همان  نوچ  مالّـسلا . و  دروآ ، لمع  هب  وا  ّقح  رد  دـیامنیم  اضتقا  وت  يأر  هچنآ  سپ  دوشیمن ، وت  تعیب  هب  یـضار 

و هدومن ، نم  تفلاـخم  یک  هدرک و  نم  تعاـطا  یک  هک  نک  ناـیب  سیونب و  ار  نآ  باوج  دـسریم ، وت  هب  نم  هماـن  نوچ  تشون  باوـج 
دناهدرک تیاور  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  سوواط و  نبا  دّیـس  دیفم و  خیـش  «. 1  » یتسرفب نم  يارب  دوخ  همان  اب  ار  نیـسح  رـس  هک  دیاب 

نیسح ماما  هب  ياهضیرع  هدمآ  رد  تکرح  هب  قارع  رد  نایعیش  دومن ، لاحترا  ّتنج  ضایر  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک :
، هتـسنادن رما  نآ  رد  حالـص  تقو  نآ  رد  ترـضح  مینکیم ، تعیب  امـش  اب  هدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  هیواـعم  اـم  هک : دنتـشون  مالّـسلا  هیلع 

ياهمان دـیزی  ترجه  متـصش  لاس  بجر  هام  همین  رد  دـش ، قحلم  هیواه  باذـع  هب  هیواعم  نوچ  درک . ربص  هب  رما  دومن و  باجم  ار  ناشیا 
زا نم  يارب  زا  دریگب  تعیب  هک  دیاب  هکنآ  همان  نومضم  دوب ، هنیدم  مکاح  هیواعم  بناج  زا  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو  يوسب  تشون 

يریگ و گنت  ناشیا  رب  ار  راک  هک  دـیاب  و  رکب ، یبا  نب  نمحّرلا  دـبع  ریبز و  نب  هَّللا  دـبع  رمع و  نب  هَّللا  دـبع  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
اب دیـسر ، دـیلو  هب  همان  نیا  نوچ  یتسرفب . نم  يارب  يدوزب  ار  وا  رـس  دـنیامن ، عانتما  تعیب  زا  هک  کی  ره  و  یئامنن ، لوبق  ناـشیا  زا  رذـع 
زا دـیزی  تعیب  بلطب و  ار  ناشیا  يدوزب  دـنرادن  ربخ  هیواعم  ندرم  زا  ناشیا  اـت  تفگ : ناورم  درک ، تروشم  رما  نیا  رد  مکحلا  نب  ناورم 

ناشیا و  دومن ، بلط  ار  ناشیا  بش  نآ  رد  سپ  دوب ، نارگ  رایـسب  دیلو  رب  رما  نیا  و  ناسر ، لتق  هب  ار  وا  دـنکن  لوبق  هک  ره  و  ریگب ، ناشیا 
: دومرف ترضح  دندینش ، ار  دیلو  تلاسر  نوچ  دندوب ، عمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هرّونم  هضور  رد  تقو  نآ  رد 

میوریم دوخ  ياههناخ  هب  ام  دنتفگ : رکب  وبأ  رسپ  رمع و  رسپ  هَّللا  دبع  سپ  دیزی ، تعیب  يارب  رگم  ار  ام  وا  دبلطیمن  تسا و  هدرم  هیواعم 
هیلع نیسح  ماما  ترضح   594 ص : نویعلا ، ءالج  درک ، مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  نم  تفگ : ریبز  رسپ  و  میدنبیم ، دوخ  يور  هب  رد  و 
دوخ رب  حالس  هک  دومرف  ار  دوخ  نایلاوم  نامالغ و  تیب و  لها  زا  رفن  یـس  ترـضح  سپ  تفر . دیابیم  دیلو  دزن  هّتبلا  ارم  دومرف : مالّـسلا 
دیلو سلجم  لخاد  ترـضح  نوچ  دیئآ . رد  هناخ  هب  دوش  دنلب  نم  يادـص  رگا  و  دینیـشنب ، هناخ  رد  رب  امـش  دومرف : درب ، دوخ  اب  دنتـسب و 

، تفگ ترـضح  نآ  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دـیلو  تسـشن ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دناهتـسشن . اهنت  دـیلو  اب  ناورم  هک  دـید  دـش ،
هب يوش  یـضار  وت  هک  مرادن  نامگ  نم  دومرف : ترـضح  دناوخ ، ار  دـیلپ  دـیزی  همان  دـیلو  سپ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  دومرف : ترـضح 

: تفگ دـیلو  دـننادب ، مدرم  هک  يریگب  تعیب  نم  زا  مدرم  روضح  رد  هینـالع  هک  تساوخ  یهاوـخ  منک و  تعیب  دـیزی  اـب  ناـهنپ  نم  هکنآ 
زا کی  ره  مینک ، هرظانم  رگیدکی  اب  ینیبب و  ار  دوخ  يأر  وت  مینیبب و  ار  دوخ  يأر  ام  حبص و  ات  نک  ریخأت  سپ  هک : تفگ  ترضح  يرآ ،

، میئامن تاقالم  ار  وت  مدرم  عمجم  رد  ات  هارمه  وت  اب  ادخ  ورب  تفگ : دیلو  دیامن . تعیب  وا  اب  يرگید  دشاب  رتراوازس  تفالخ  هب  هک  وا  ام و 
، دوـش هتخیر  هک  رایـسب  نوـخ  هب  رگم  یباـییمن  تسد  وا  رب  رگید  يریگن ، تعیب  وا  زا  لاـحلا  رگا  هک  رادـم  رب  وا  زا  تسد  تفگ : ناورم 

هدـش بضغ  رد  نوعلم  نآ  نخـس  زا  ترـضح  نزب . ندرگ  ار  وا  دـنکن  تعیب  رگا  و  رادـم ، رب  وا  زا  تسد  ياهتفاـی  تسد  وا  رب  هک  نونکا 
رب رداق  کیچـیه  وا  وت و  یتفگ و  غورد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  وا ، ای  تشک  یهاوخ  ارم  وت  راکانز ، قرزا  نز  دـنزرف  يانز  دـلو  يا  دومرف :

و دنوشیم ، لزان  ام  هناخ  رد  هکئالم  و  تلاسر ، ندعم  تّوبن و  تیب  لها  میئام  ریما ! يا  دومرف : دینادرگ  دیلو  هب  ور  سپ  دـیتسین ، نم  لتق 
هدنـشک راوخبارـش و  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  و  درک ، دهاوخ  تماما  تفالخ و  متخ  ام  هب  و  ار ، تفالخ  تّوبن و  درک  حـتف  ادـخ  ام  هب 
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وت ات  رگید  و  دنکیمن ، تعیب  زگره  یسک  وا  لثم  اب  یـسک  نم  لثم  و  دیامنیم ، مادقا  یـصاعم  قوسف و  عاونا  هب  هینالع  و  قحان ، هب  مدرم 
. دوب بجر  هام  متفه  تسیب و  هبنـش  بش  رد  نیا  و  دومن ، تعجارم  هناخ  هب  دوخ  باحـصا  اـب  تفگ و  ار  نیا  میونـش ، میئوگ و  مینیبب و  ار 
: تفگ دیلو  تفای ، یهاوخن  وا  رب  تسد  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدینـشن ، ارم  نخـس  تفگ : دیلو  اب  ناورم  تفر ، نوریب  ترـضح  نوچ 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  دوب ، نم  يایند  نید و  كـاله  بجوم   595 ص : نویعلا ، ءـالج  يدوب  هدیدنـسپ  نم  يارب  وـت  هک  ییأر  وـت ، رب  ياو 

مشکب ار  نیسح  ماما  نم  هک  يوشیم  یضار  وت  هَّللا  ناحبس  موش ، لخاد  نیسح  نوخ  رد  نم  دشاب و  نم  زا  ایند  عیمج  هک  متـسین  یـضار 
رد ناورم  دوب . دهاوخن  هنـسح  چیه  تمایق  رد  ار  وا  دوش ، کیرـش  وا  نوخ  رد  هک  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنکن ، تعیب  دیزی  اب  هکنآ  يارب 

هناخ زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ، حبـص  نوچ  دوبن . وا  هدرک  هب  یـضار  لد  رد  و  يدرک ، بوخ  يدرکن  نیا  يارب  زا  رگا  تفگ : رهاظ 
دیزی اب  و  نک ، لوبق  ارم  تحیـصن  نک و  تعاطا  ارم  تفگ : دید و  ار  ترـضح  نآ  ناورم  هنیدـم  ياههچوک  زا  یـضعب  رد  و  دـمآ ، نوریب 

هب دـندش  ـالتبم  تّما  هک  مالـسا  لاـح  رب  ياو  نوـعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  دوـمرف : ترـضح  تسا ، رتـهب  وـت  ياـیند  نید و  يارب  نک  تعیب 
، نایفس وبا  لآ  رب  تسا  مارح  تفالخ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  نم  هک  قیقحت  هب  دیزی ، دننام  ياهفیلخ 
رد وا  و  دومن ، هغلابم  ریبز  نبا  تعیب  رد  لّوا  بش  رد  دیلو  تشذگ و  دش و  بضغ  رد  ناورم  دش . يراج  ناشیا  نایم  رد  رایـسب  نانخـس  و 
زا نوچ  داتـسرف ، وا  یپ  زا  راوس  لهچ  اب  ار  هّیما  ینب  زا  يدرم  دش ، علّطم  وا  رارف  رب  دیلو  نوچ  دش . هّکم  هّجوتم  دومن  رارف  هنیدم  زا  حـبص 

ماما ترضح  تمدخ  هب  یـسک  زاب  دش  هبنـش  زور  رخآ  نوچ  دنتـشگرب . دنتفاین و  دندرک  بلط  ار  وا  هکنادنچ  دوب ، هتفر  فراعتم  ریغ  هار 
رد دیفم : خیـش  تیاور  هب  و  منکب ، هشیدنا  بشما  ات  دینک  ربص  دومرف : ترـضح  درک ، دـیکأت  تعیب  رما  رد  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

نوچ دومرف : مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  قباس : تیاور  هب  و  دش . هّکم  هّجوتم  دوب  متشه  تسیب و  هبنشکی  بش  هک  بش  نامه 
ترضح نآ  هک  تفر  دوخ  راوگرزب  ّدج  تکرب  اب  تبرت  رس  رب  عادو  دصق  هب  لّوا  بش  رد  دومن ، قارع  تمیزع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هب دومن ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  ترضح  نوچ  دش ، رهاظ  ترضح  نآ  يارب  سّدقم  ربق  زا  يرون  دیسر ، ربق  کیدزن  هب  نوچ  دنک . عادو  ار 
رایسب زامن  داتـسیا و  رورـس  نآ  رّهطم  دقرم  کیدزن  رد  دش ، هناور  سّدقم  حیرـض  بناج  هب  هک  مّود  بش  رد  دومرف . تعجارم  دوخ  ياج 

نآ کیدزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  دـید  باوخ  رد  سپ  دوبر ، باوخ  ار  ترـضح  نآ  هدجـس  رد  و  درک ،
ردـپ و هک : دومرف  تسیرگ ، دیـسوب و  ار   596 ص : نویعلا ، ءـالج  دوخ  هدـید  رون  نآ  مشچ  ناـیم  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دـمآ و  ترـضح 
زا تعافش  دیما  هک  تّما  نیا  زا  یهورگ  نایم  رد  یـشاب  هدروخ  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  وت  هک  منیبیم  ایوگ  نیـسح ، يا  داب  وت  يادف  مردام 

ردـپ و کیدزن  هب  يدوز  نیا  رد  وت  یمارگ  دـنزرف  يا  دوب . دـهاوخن  هرهب  چـیه  یلاعت  قح  دزن  ار  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دنـشاب ، هتـشاد  نم 
هب رگم  یـسریمن  اهنآ  هب  هک  تسه  دنچ  ياهجرد  دیواج  تشهب  رد  ار  وت  و  وت ، يوسب  دنقاتـشم  ناشیا  دمآ و  یهاوخ  دوخ  ردارب  ردام و 

مزاع و  درک ، تیاکح  دوخ  تیب  لها  اب  ار  دوخ  باوخ  دومن و  تعجارم  هناخ  هب  نوزحم  نایرگ و  دش ، رادیب  ترـضح  نآ  سپ  تداهش .
ادخ تفگ : و  دیدرگ ، نوزحم  رایـسب  دیـسر ، دیلو  هب  ترـضح  نآ  زا  نتفرگ  تعیب  ربخ  نوچ  رگید : ربتعم  تیاور  هب  دـیدرگ . قارع  رفس 

هب ار  نیمز  يور  عیمج  دیزی  دنچ  ره  درک  مهاوخن  و  مروآ ، لتق  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دنزرف  نم  هک  دهاوخن 
دنتفاین و هناخ  رد  ار  ترضح  نوچ  دوب ، هتفر  دوخ  دجما  ّدج  تبرت  رـس  رب  ترـضح  دیامن ، بلط  ار  ترـضح  هک  داتـسرف  نوچ  دهد ، نم 

بش نآ  رد  ترضح  نوچ  مدشن . وا  نوخ  هب  هدولآ  نم  و  تفر ، رد  هب  رهش  زا  وا  هک  منکیم  رکـش  ار  ادخ  تفگ : دندرب ، ربخ  دیلو  يارب 
ارم هک  وت  هدازدنزرف  دنزرف و  همطاف ، رسپ  نیسح  منم  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : دمآ  رد  رورـس  نآ  رّهطم  رّطعم  دقرم  کیدزن  هب 
عیاض و  دـندرکن ، يرای  ارم  هک  ناـشیا  رب  شاـب  هاوگ  هَّللا  یبن  اـی  يدـینادرگ ، ناـشیا  رب  دوخ  هفیلخ  ارم  يدرپس و  دوخ  تّما  هب  تعیدو  هب 

تدابع زامن و  لوغـشم  و  میامن ، تاقالم  ار  وت  ات  وت  يوسب  ناشیا  زا  تسا  نم  تیاکـش  نیا  و  دـندرکن ، تیاـعر  ارم  تمرح  و  دنتـشاذگ ،
هب زاب  دـش ، رگید  بش  نوچ  دومرف . تعجارم  هناخ  هب  حبـص  و  دومن ، مایق  راگدرورپ  تعاط  هب  دوخ  راوگرزب  ّدـج  دزن  حبـص  ات  دـیدرگ ،
نم و  تسوت ، ربمغیپ  ربق  نیا  ادنوادخ  تفگ : دش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک ، زامن  تعکر  دنچ  تفر و  دوخ  رادقمیلاع  ّدج  هسّدـقم  هضور 
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ار اهیدـب  و  میاـمنیم ، رما  اـهنآ  هب  مرادیم و  تسود  ار  اـهیکین  نم  ادـنوادخ  ینادیم ، هک  تسا  هداد  ور  يرما  ارم  و  ماوت ، ربمغیپ  دـنزرف 
هک تسا  ربق  نیا  رد  هک  ره  ربق و  نیا  ّقح  هب  مارکا  لالج و  بحاص  يا  میامنیم  لاؤس  وت  زا  و  میامنیم ، یهن  اهنآ  زا  مرادیم و  نمـشد 

597 ص : نویعلا ، ءالج  اب  دومن و  يراز  عّرضت و  حبـص  کیدزن  ات  سپ  تسا ، نآ  رد  وت  لوسر  وت و  ياضر  هچنآ  نم  يارب  یئامن  رایتخا 
، تشاذگ دوخ  سدقا  ّدج  سّدقم  حیرض  رب  ار  دوخ  كرابم  رس  دش ، حبص  عولط  کیدزن  نوچ  درک . تاجانم  تاجاحلا  یضاق  ترـضح 

نابّرقم هکئالم  زا  رامشیب  هورگ  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  دید  باوخ  رد  دوبر ، باوخ  ار  مولظم  ماما  نآ  هاگان 
هنیس رب  دیشک و  رب  رد  ار  ادهش  دّیـس  ایبنا  دّیـس  ترـضح  و  دندمآ ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  دندوب ، هدرک  هطاحا  ترـضح  نآ  رود  رب  هک 

نت زا  رس  البرک  يارحص  رد  ار  وت  هک  دشاب  دوز  نم ، دیهش  نیسح  يا  نم و  بیبح  يا  تفگ : دیسوب  ار  وا  هدید  ود  نایم  دینابسچ و  دوخ 
بآ ار  وت  یـشاب و  هنـشت  تلاح  نآ  رد  و  دننم ، تّما  زا  هک  دننک  يوعد  هک  یهورگ  نایم  رد  ینز  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  و  دننک ، ادج 
نم هدید  رون  يا  دنادرگ . مورحم  نم  تعافش  زا  ار  ناشیا  تمایق  زور  رد  ادخ  دنشاب ، هتـشاد  نم  زا  تعافـش  دیما  تلاح  نیا  هب  و  دنهدن ،

تلزنم نانج  ضایر  رد  ار  وت  و  دناوت ، يازفاتّرسم  ياقل  قاتـشم  و  دناهدمآ ، وت  دزن  هب  وت  ردام  ردارب و  ردپ و  نم ، هدیدنـسپ  دنزرف  يا  و 
لامج دیشروخ  رب  رظن  لاهتبا  عّرضت و  يور  زا  باوخ  رد  ترـضح  نآ  یـسریمن ، اهنآ  هب  تداهـش  زا  ریغ  هب  هک  تسه  دنچ  ياهجرد  و 

یصالخ رارشا  ّرش  زا  ربب و  دوخ  رّطعم  ربق  هب  دوخ  اب  ارم  تسین ، یتجاح  ایند  هب  ارم  هک  دومن  اعدتسا  هدنکفا ، دوخ  دجما  ّدج  لاثملا  میدع 
تداعـس دـنلب  هجرد  هب  يدرگ و  زیاف  تداهـش  هب  ات  ایند  يوسب  نتـشگرب  زا  تسین  ياهراـچ  ار  وت  هدـید ! رون  يا  هک : دومرف  ترـضح  هد ،
رگیدکی اب  و  تمایق ، زور  رد  دش  دیهاوخ  روشحم  رگیدکی  اب  همه  وت  ردپ  ّمع  وت و  ّمع  ردارب و  ردـپ و  وت و  هک  یتسرد  هب  یـسرب ، يدـبا 

رد هچنآ  هدومن ، تعجارم  هناخ  هب  دش و  رادـیب  باوخ  زا  تشهد  میب و  عزف و  اب  ادهـشلا  دّیـس  ترـضح  سپ  دـش . دـیهاوخ  تشهب  لخاد 
و هدوبن ، تلاسر  تیب  لها  زا  هدایز  ناشیا  هودـنا  نزح و  ياهدابآ  هناخ  چـیه  زور  نآ  رد  و  درک ، لقن  دوخ  تیب  لها  هب  دوب  هدـید  باوخ 
رب بش  نایم  رد  و  دش ، همّظعم  هّکم  رفـس  مزاع  هتفرگ  ار  دوخ  هّیهت  ترـضح  و  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  هحون  هیرگ و  يادـص 

و دومن ، مایق  عادو  مسارم  هب  هتفر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  ردارب  رّونم  دـقرم  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاـف  دوخ  رداـم  رّهطم  تبرت  رس 
وت یمارگ ! ردارب  يا  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هّیفنح  نب  دّمحم  تقو  نآ  رد  دوش . هناور  هک  تشگرب  هسّدقم  هناخ  هب  حـبص 
رد ار  وـت  ریخ  هچنآ  هک  تسا  مزـال  نم  رب  و  مرادیم ، رتتسود  سک  همه  زا  ار  وـت  598 و  ص : نویعلا ، ءـالج  نم ، دزن  یقلخ  نیرتزیزع 

ماما تیب و  لها  گرزب  و  ینم ، هدـید  لد و  ناج و  هلزنم  هب  ینم و  راوگرزب  ردارب  وت  هکنآ  لاح  منکن و  نوچ  مناـسر ، ضرع  هب  مناد  نآ 
تـشهب ناناوج  نیرتهب  ار  وت  و  تسا ، هداد  تلیـضف  تفارـش و  نم  رب  ار  وت  یلاعت  قح  و  تسا ، بجاو  نم  رب  وت  تعاطا  و  ینم ، ياوشیپ  و 

يوش قحلم  ياهیداب  هب  و  ینیزگ ، يرود  اهرهـش  زا  و  یئوجهرانک ، دیزی  تعیب  زا  هک  منادیم  نآ  رد  ار  وت  حالـص  نم  و  تسا ، هدینادرگ 
هچنآ دنیامن ، رایتخا  ار  وت  تعیب  دنوش و  عمج  وت  رس  رب  رگا  یئامن ، توعد  دوخ  تعیب  يوسب  ار  مدرم  و  یتسرفب ، مدرم  يوسب  نالوسر  و 
یکی لخاد  هک  مسرتیم  و  یـشاب ، دوخ  رایتخا  کلام  دـننکن  وت  تعاط  رگا  و  يروآ ، لمع  هب  تسوت  رهاظم  قیاقح  قیرط  رطاخ  نونکم 

ناج دوش و  یهتنم  لاتق  لادج و  هب  راک  و  دنیامن ، تفلاخم  یهورگ  دنـشاب و  وت  اب  یهورگ  دـنوش ، فلتخم  دالب  نآ  لها  يوش و  دالب  زا 
؟ میاـمن فّقوت  اـجک  رد  سپ  ردارب ! يا  دومرف : ترـضح  دـنروآ . رد  فلت  ضرعم  رد  تساـهناج ، فرـشا  هک  وت  تیب  لـها  وت و  فـیرش 

لها هک  دوش  نمی  دالب  هّجوتم  دنراد ، كولسم  یئافویب  هویـش  وت  اب  هّکم  لها  رگا  و  ریگ ، رارق  اجنآ  رد  یناوت  رگا  و  هّکم ، هب  ورب  تفگ :
وت راک  زین  اجنآ  رد  رگا  و  تسا ؛ هداشگ  ناشیا  دـالب  و  دـنراد ، میمـص  ياـهمزع  میحر و  ياـهلد  و  دـناوت ، ّدـج  ردـپ و  نایعیـش  دـالب  نآ 

: دومرف ترضح  دنک ، مکح  قح  هب  ناقساف  نیا  وت و  نایم  یلاعت  قح  ات  شاب  تصرف  رظتنم  وش و  اهنابایب  اههوک و  هّجوتم  دباین ، تماقتـسا 
ماما نآ  تسیرگ و  رایـسب  عطق و  ار  نخـس  هّیفنح  نب  دّـمحم  سپ  درک . مهاوخن  تعیب  دـیزی  اب  مباین  یهانپ  يإـجلم و  چـیه  رگا  ردارب  يا 

ماهدیدرگ و همّظعم  هّکم  مزاع  نونکا  يدومن ، یهاوخ  ریخ  يدرک و  تحیـصن  دهد ، ریخ  ادخ  ردارب  يا  دومرف : سپ  تسیرگ ، زین  مولظم 
نم بناج  زا  و  شاب ، هنیدم  رد  یهاوخ  وت  رگا  و  مربیم ، دوخ  اب  ار  دوخ  نایعیـش  ناردارب و  نادـنزرف  ردارب و  و  ماهدـش ، رفـس  نیا  ياّیهم 
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نیا هب  تشون  ياهمان  ّتیـصو  هدیبلط  ذغاک  ملق و  تاود و  ترـضح  نآ  سپ  سیونب . نم  هب  دوش  حناس  هچنآ  ناشیا و  رب  شاب  یـسوساج 
599 ص : نویعلا ، ءالج  دّـمحم  دوخ  ردارب  يوسب  تسا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسح  ّتیـصو  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  نومـضم :

دّمحم هک  دهدیم  یهاوگ  و  درادن ، یکیرش  تسا و  هناگی  یلاعت  قح  هک  دهدیم  تداهـش  نیـسح  هک  یتسرد  هب  هّیفنح ، نبا  هب  فورعم 
و تسا ، قح  خزود  تشهب و  هک  دهدیم  تداهـش  و  دنوادخ ، بناج  زا  تسا  هدـیدرگ  ثوعبم  یتسار  قح و  هب  تسوا ، لوسر  وا و  هدـنب 

نوریب نم  هک  یتسرد  هب  دنیاهربق ، رد  هک  ار  اهنآ  همه  دنادرگیم  هدنز  یلاعت  قح  و  تسین ، یبیر  یّکش و  نآ  رد  و  تسا ، یندمآ  تمایق 
یهن اهیکین و  هب  ار  ناشیا  منک  رما  هک  دوخ  ّدـج  تّما  حالـصا  يارب  متفر  نوریب  نکیل  و  ملظ ، داـسفا و  ناودـع و  ناـیغط و  يور  زا  متفرن 

قح و هب  دـنک  لوبق  ارم  هک  ره  سپ  ایـصوا ، دّیـس  دوخ  ردـپ  ءایبنا و  دّیـس  دوخ  ّدـج  تریـس  هب  ناشیا  نایم  رد  منک  لمع  اهیدـب و  زا  منک 
یتسار هب  هورگ  نیا  نم و  نایم  ادـخ  ات  منکیم  ربص  نم ، رب  دـنک  در  هک  ره  و  قح ، لـها  شاداـپ  قح و  هب  تسا  رتراوازـس  ادـخ  یتسار ،

وا رب  و  ادخ ، هب  رگم  نم  قیفوت  تسین  و  وت ، يوسب  نم  ردارب  يا  نم  ّتیـصو  تسا  نیا  تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  ادخ  و  دـنک ، مکح 
دش هناور  بش  نایم  رد  و  داد ، وا  تسد  هب  دز و  رهم  نآ  رب  دیچیپ و  ار  همان  ترـضح  سپ  نم ، تشگزاب  تسوا  يوسب  میامنیم و  لّکوت 

ضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  نارمح  نب  ةزمح  يزور  هک  تسا  يورم  هّیوق  دـیناسا  هب  هربتعم  بتک  رد  «. 1»
؟ دـیدرگ قارع  هّجوتم  هک  یماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زا  هّیفنح  نب  دّـمحم  ندرک  فّلخت  تشاد  ببـس  هچ  هک : درک 

يذغاک دش ، هناور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  ینکن ، لاؤس  هلوقم  نیا  زا  رگید  هک  ینخـس  وت  هب  میوگب  نم  دومرف : ترـضح 
هب دـعب  اّما  مشاه ، نادـنزرف  يوسب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  ياهماـن  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  تشون : نآ  رد  دـیبلط و 
هب هیولوق  نبا  «. 2  » مالّسلا و  دباییمن ، يراگتـسر  دیامن  فّلخت  نم  زا  هک  ره  و  دوشیم ، دیهـش  ددرگیم  قحلم  نم  هب  هک  ره  هک  یتسرد 

هبّیط هنیدم  زا  هک  دومن  هدارا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  دـنس 
ار ناـشیا  يرارقیب  هلاـن و  نوچ  مولظم  ماـما  نآ  دـندرک ، دـنلب  يراز  هحوـن و  هب  ادـص  دـندش و  عـمج  مشاـه  ینب  تارّدـخم  دور ، نوریب 
، دیرادرب یباتیب  عزج و  زا  تسد  دیروآ و  هشیپ  ربص  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف :  600 ص : نویعلا ، ءالج  دومن ، هدهاشم 

وت هکنآ  لـثم  هکنآ  لاـح  مینک و  عنم  يراز  هیرگ و  زا  ار  دوخ  هنوگچ  اـم  رورـس  دّیـس و  يا  هک : دـنتفگ  هتخوسرگج  ناـگدزتنحم  نآ 
هب مینادیمن  ناقفانم  نیا  اب  وت  راک  رخآ  و  دراذگیم ، اهنت  بیرغ و  ار  ناسکیب  ام  و  دوریم ، ام  نایم  زا  یماکان  ترـسح و  هب  يراوگرزب 
هک تسا  يزور  دـننام  اـم  دزن  زور  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میراذـگب ، زور  هچ  يارب  ار  يراوـگوس  هحوـن و  سپ  دوـشیم ، یهتنم  اـجک 

نینمؤملا ریما  هک  تسا  يزور  دننام  و  دش ، دیهـش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  يزور  دـننام  و  تفر ، ایند  زا  تلاسر  ترـضح 
يا دنادرگ  وت  يادف  ار  ام  ناج  ادخ  دنتفای ، تافو  موثلک  ّما  بنیز و  هّیقر و  هک  تسا  يزور  دننام  و  دیـسر ، تداهـش  هبتر  هب  مالّـسلا  هیلع 
يا مهدیم  یهاوگ  تفگ : دروآ و  رب  نویش  دمآ و  ترـضح  نآ  ياههّمع  زا  یکی  سپ  ناراوگرزب . راگدای  يا  و  نانمؤم ، بولق  بوبحم 

دینادرگ لیلذ  مشاه  لآ  زا  البرک  فط  دیهـش  هک : دـنتفگیم  دـندرکیم و  هحون  وت  رب  ناـیّنج  هک  مدینـش  تقو  نیا  رد  هک  نم  هدـید  رون 
كاخ رب  ار  اهینیب  وا  تبیصم  و  دماین ، روهظ  هب  وا  زا  يدب  زگره  و  دوب ، لوسر  ترضح  لد  بیبح  هک  يراوگرزب  نآ  ار  شیرق  ياهندرگ 

نآ تبیـصم  رد  زوسناج  ياههّیثرم  هدـیدرگ  زاوآ  مه  تدایـس  تراهط و  تارجح  تارّدـخم  نآ  سپ  دـینادرگ ، لیلذ  ار  ناـکین  دـیلام و 
يدنوار و بطق  «. 1  » دـندومن عادو  ار  ناهج  ناج  نآ  و  دـندینادرگ ، يراج  دوخ  نوگلگ  يور  هب  نینوخ  ياهکـشا  هدـناوخ و  ترـضح 

تلاسر ترـضح  هرهاط  هجوز  هملـس  ّما  دور ، نوریب  هنیدم  زا  هک  دـیدرگ  مزاع  ادهـش  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید 
يوـسب دوـخ  نتفر  نوریب  هب  نادرگم  كانهودـنا  ارم  یمارگ  دـنزرف  يا  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

قافن رفک و  لها  روج  غیت  هب  قارع  نیمز  رد  نیـسح  نم  دنبلد  دنزرف  دومرفیم : رّرکم  هک  وت  راوگرزب  ّدـج  زا  مدینـش  نم  هک  اریز  قارع ،
ارم و  دـش ، مهاوخ  دیهـش  هک  منادیم  زین  نم  مرتحم ! ردام  يا  دومرف : ترـضح  دـنیوگ ، ـالبرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  دـش  دـهاوخ  دـیهش 

، نویعلا ءالج  هک  و  دش ، مهاوخ  هتشک  زور  هچ  رد  منادیم  هک  دنگوس  ادخ  هب  میامنیم ، لمع  ادخ  هدومرف  هب  و  تسین ، نتفر  زا  ياهراچ 
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دنهاوخ هتشک  نم  ناشیوخ  تیب و  لها  زا  نم  اب  یک  هک  منادیم  و  دیدرگ ، مهاوخ  نوفدم  هعقب  مادک  رد  و  تشک ، دهاوخ  ارم   601 ص :
تـسد هب  البرک  بناج  هب  ترـضح  نآ  سپ  دـش . مهاوخ  نوفدـم  هتـشک و  نآ  رد  هک  ار  یئاج  میامنب  وت  هب  ردام  يا  یهاوخ  رگا  و  دـش ،

ار و دوخ  هاگرکـشل  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دش  دـنلب  البرک  نیمز  دـش و  تسپ  اهنیمز  ترـضح ، نآ  زاجعا  هب  و  دومن ، هراشا  دوخ  كرابم 
هب ار  راوید  رد و  دروآ و  رب  هلان  ناغف و  هملس  ّما  سپ  دومن ، هملس  ّما  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  کی  ره  دوخ و  نفد  عضوم  تداهـش و  ّلحم 
نم ناشیوخ  نادنزرف و  و  مدرگ ، دیهـش  متـس  روج و  هب  نم  هک  تسا  هدش  رّدقم  نینچ  یمارگ  ردام  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، رد  هیرگ 

دنیامن هثاغتسا  دنچ  ره  و  دننادرگب ، راید  هب  راید  رهـش و  هب  رهـش  زا  هدینادرگ  دّیقم  ریـسا و  ارم  لافطا  نانز و  تیب و  لها  و  دنوش ، هتـشک 
سپ ماهدرک ، طبـض  هشیـش  رد  و  تسا ، هداد  نم  هب  ار  وت  نفدم  تبرت  وت  رادقمیلاع  ّدج  دنبلد ! دنزرف  يا  تفگ : هملـس  ّما  دـنباین . يروای 

رد زین  ار  كاخ  نیا  ردام  يا  تفگ : داد و  هملس  ّما  هب  تشادرب و  البرک  كاخ  زا  یفک  درک و  ارف  تسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
نیز ماما  ترـضح  زا  و  «. 1  » ماهدـش دیهـش  ارحـص  نآ  رد  نم  هک  نادـب  دوش ، نوـخ  كاـخ  ود  ره  هک  یماـگنه  رد  و  نک ، طبـض  هشیش 
عادو ار  دوخ  نارای  ناشیوخ و  دور ، نوریب  هنیدم  زا  هک  دش  مزاع  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  يورم  قباس  دنـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 

باحـصا و زا  رفن  کی  تسیب و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـنزرف  مساـق  و  درک ، راوس  اـهلمحم  رب  ار  دوخ  نارتخد  نارهاوخ و  و  دومن ،
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نادنزرف  ساّبع  نامثع و  دّمحم و  رکب و  وبأ  دندوب  اهنآ  هلمج  زا  هک  دش  هناور  هتشادرب  دوخ  تیب  لها 

دیفم خیش  «. 2  » دنیوگیم ربکا  ّیلع  مدرم  هک  رغصا  ّیلع  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ربکا و  ّیلع  و  لیقع ، نب  ملسم  رـسپ  هَّللا  دبع  و 
نتفر نوریب  هّصق  رد  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  تفر ، نوریب  هنیدم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  و 
ءـالج ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاـق  ُبَّقَرَتَی  ًاـِفئاخ  اـْهنِم  َجَرَخَف  تسا  هدـش  لزاـن  نیدـم  يوسب  نوعرف  سرت  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

زا ارم  شخب  تاجن  اراگدرورپ  تفگ : نانمشد ، ندیسر  ّبقرتم  ناسرت و  رهـش  زا  تفر  نوریب  سپ  ینعی : « 1  » َنیِِملاَّظلا  602 ص : نویعلا ،
هچنانچ دیربب  فیرـشت  ههاریب  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  هک : دنتفگ  ترـضح  نآ  تیب  لها  دـش ، هناور  فراعتم  هار  زا  و  ناراکمتـس . هورگ 
یلاعت قح  ات  موریمن  رد  هب  تسار  هار  زا  نم  هک : دومرف  ترضح  دباین ، رد  ار  امش  دیایب  امش  بلط  هب  یـسک  رگا  هکنآ  ات  تفر ، ریبز  نبا 

دّّیس ترـضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  «. 2  » دـنک مکح  ناشیا  نم و  نایم  دـهاوخ  هچنآ 
نآ هار  رـس  رب  راوس  تشهب  نابـسا  رب  و  تسد ، رد  اههزین  هبراحم و  ياهتمالع  اب  هکئالم  زا  رایـسب  ياـهجوف  تفر ، نوریب  هنیدـم  زا  ادـهش 
ّدج یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دوخ ، ردارب  ردپ و  ّدج و  زا  دعب  قیالخ  عیمج  رب  ادخ  تّجح  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  دندمآ و  ترـضح 
هک تسا  یعضوم  نآ  امش  ام و  هاگهدعو  دومرف : تسا ، هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک ، يرای  ددم و  ام  هب  رایـسب  نطاوم  رد  ار  وت 

هکئـالم دـیئآ ، نم  دزن  هب  مسرب ، فیرـش  هعقب  نآ  هب  نوچ  تسا ، ـالبرک  نآ  و  تسا ، هدومرف  رّرقم  نم  نفد  تداهـش و  يارب  یلاـعت  قـح 
ررـض عفد  میئوت و  هارمه  ام  یـسرتیم  ینمـشد  زا  رگا  و  مینکیم ، تعاطا  اـم  هک  اـمرفب  یهاوخ  هک  یمکح  ره  ادـخ  تّجح  يا  دـنتفگ :

زا رامـشیب  جاوفا  سپ  مسرب . دوخ  تداهـش  ّلحم  هب  ات  دـیناسر  دـنناوتیمن  نم  هب  يررـض  ناشیا  دومرف : ترـضح  مینکیم ، وت  زا  ناشیا 
یهاوخ هچنآ  میئوت ، ناروای  نایعیش و  ام  ام ! گرزب  دّیس و  يا  دنتفگ : دندمآ  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  هدش ، رهاظ  نایّنج  ناناملـسم 

دوخ هکنآیب  مینک  كاله  تعاس  نیمه  رد  ار  وت  نانمـشد  عیمج  یئامرفب  رگا  و  مینک ، تعاطا  ات  امرفب  نآ  ریغ  دوخ و  نانمـشد  باب  رد 
َو ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  ار  هیآ  نیا  نآرق  رد  دیاهدناوخن  رگم  دومرف : درک و  اعد  ار  اهنآ  ترضح  ینکب ، یتکرح  یـشکب و  بعت 

ُْلق هدومرف : زاب  و  مکحم . ياههعلق  رد  دیشاب  هدوب  دنچ  ره  گرم ، ار  امش  دباییم  رد  دیـشاب ، هک  اج  ره  رد  « 3  » ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول 
رگا هک : ناـقفانم  هب  دّـمحم  يا  وـگب  « 1  » ْمِهِعِجاضَم  603 ص : نوـیعلا ، ءـالج  یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرَبـَل  ْمُِکتوـُُیب  ِیف  ُْمْتنُک  ْوـَل 

نم رگا  ناشیا . ندش  هتشک  ّلحم  يوسب  دوب  هدش  هتشون  ندش  هتشک  ناشیا  رب  هک  اهنآ  دندمآیم  نوریب  هّتبلا  دوخ  ياههناخ  رد  دیدوبیم 
دینادرگ دنهاوخ  نحتمم  زیچ  هچ  هب  و  ار ، هارمگ  قلخ  نیا  درک  دـنهاوخ  ناحتما  هک  يداهج  هب  مورن  نوریب  موش و  فّقوتم  دوخ  ياج  رد 

هدرک نهپ  ار  نیمز  هک  يزور  رد  تسا  هدـیزگرب  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  البرک  رد  نم  ربق  رد  دـش  دـهاوخ  نکاس  هک  و  ار ، هاـبت  هورگ  نیا 
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ناـشیا ترخآ  اـیند و  ینمیا  بجوم  ار  هسّدـقم  هعقب  نآ  يوـسب  تشگزاـب  و  هدـینادرگ ، نم  نایعیـش  هاـنپ  ار  فیرـش  ناـکم  نآ  و  تسا ،
تیب لها  زا  يدـحا  هک  یتقو  رد  البرک  رد  دـش  مهاوخ  دیهـش  نم  زور  نآ  رخآ  رد  هک  اروشاع  زور  رد  دـیئآ  نم  دزن  هب  نکیل  و  هتخاـس ،
رگا ادخ ، بیبح  دنزرف  ادخ و  بیبح  يا  دنتفگ : نایّنج  سپ  دنربب . دیلپ  دیزی  يارب  ارم  رـس  و  دنیامن ، وا  نتـشک  دصق  هک  دشاب  هدنامن  نم 

وت هب  هکنآ  زا  لـبق  ار  وت  نانمـشد  عیمج  میتشکیم  هنیآره  تسین ، زیاـج  ار  اـم  وت  تفلاـخم  تسا و  بجاو  وت  رما  تعاـطا  هک  دوب  نآ  هن 
مینک و مامت  قلخ  رب  ار  ادخ  تّجح  هک  میهاوخیم  نکیل  تسامش ، زا  هدایز  ناشیا  رب  ام  تردق  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  دنـسرب ،
ار هیآ  نیا  دش و  هّکم  لخاد  نابعش  مّوس  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  دیفم  خیـش  «. 2  » میئامن دایقنا  ار  یلاعت  قح  ياضق 

مراودـیما تفگ : دـش  نیدـم  هّجوتم  یـسوم  نوچ  ینعی : « 3  » ِلـِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدـْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع  َلاـق  َنَیْدَـم  َءاـْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو  دـناوخ 
هدـمآ هرمع  هب  فارطا  زا  هک  یعمج  هّکم و  لـها  نوـچ  دـناسر . دوـخ  دوـصقم  هب  ارم  هک  تسار  هار  هب  ارم  دـنک  تیادـه  نم  راـگدرورپ 

نب هَّللا  دبع  و  دندوب ، ترضح  نآ  مزالم  ماش  حبص و  ره  و  هدمآ ، وا  تمدخ  هب  دندینش  ار  مولظم  ماما  نآ  موزل  تّرسم  مودق  ربخ  دندوب ،
هب تاقوا  رثکا  رد  و  دوب ، زامن  لوغـشم  هتـسویپ  مدرم  نداد  بیرف  يارب  و  دوب ، هتفرگ  اج  هبعک  يولهپ  رد  دوب و  هّکم  رد  تقو  نآ  رد  ریبز 
وا ندمآ   604 ص : نویعلا ، ءالج  هب  نطاب  رد  و  دومنیم ، ترـضح  نآ  مودق  زا  تّرـسم  راهظا  ًارهاظ  و  دیـسریم ، ترـضح  نآ  تمزالم 

لها هب  رابخا  نیا  نوچ  درک . دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یـسک  تسا  هّکم  رد  ترـضح  نآ  ات  هک  تسنادیم  هک  اریز  دوبن ، یـضار 
هیواعم و توف  باب  رد  دندرک و  ادا  یلاعت  قح  يانث  دمح و  دندش ، عمج  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  هفوک  نایعیـش  دیـسر ، هفوک 

عانتما دیزی  تعیب  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هدـش و  لصاو  مّنهج  هب  هیواعم  نوچ  تفگ : نامیلـس  دـنتفگ ، نخـس  دـیزی  تعیب 
داهج وا  نانمـشد  اب  يرای و  ار  وا  هک  دـینادیم  رگا  دـیئوا ، راوگرزب  ردـپ  وا و  نایعیـش  امـش  و  تسا ، هتفر  همّظعم  هّکم  بناج  هب  هدومن و 

دیهاوخ یتسـس  وا  يرای  رد  رگا  و  دیبلطب ، ار  وا  دیـسیونب و  وا  هب  ياهمان  دیـشوک ، دـیهاوخ  وا  ترـصن  رد  لام  ناج و  هب  درک و  دـیهاوخ 
نوچ دنتفگ : ناشیا  دینکفیم ، هکلهم  رد  دیهدم و  بیرف  ار  وا  دروآ ، دیهاوخن  لمع  هب  تسا  تعباتم  یهاوخکین و  طرـش  هچنآ  دـیزرو و 

رد و  میئامنیم ، تعیب  وا  اب  تدارا  تسد  هب  میباتـشیم و  وا  يوسب  صالخا  مدق  هب  یگمه  دـنادرگ ، رّونم  دوخ  مودـق  رون  هب  ار  راید  نیا 
هَّللا مسب  دنتـشون : ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهضیرع  سپ  میناسریم . روهظ  هب  اهیناشفناج  وا  يادـعا  ّرـش  عفد  وا و  يرای 
نب ۀعافر  هبجن و  نب  ّبیسم  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يوسب  تسا  ياهمان  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا 

رب ار  ادـخ  مینکیم  دـمح  و  داب ، وت  رب  ادـخ  مالـس  هفوک ، لها  ناناملـسم  نانمؤم و  زا  وا  نایعیـش  ریاس  رهاظم و  نب  بیبح  یلجب و  داّدـش 
هب و  دش ، یلاو  ناشیا  رب  تّما  ياضریب  هک  ار  وت  دناعم  راّبج  نمشد  درک  كاله  هکنآ  رب  ار  وا  مینکیم  رکـش  و  ام ، رب  وا  هلماک  ياهتمعن 

ّطلـسم ناکین  رب  ار  نادـب  و  دـیناسر ، لـتق  هب  ار  ناـکین  و  دومن ، فّرـصت  قحاـن  هب  ار  ناـشیا  لاوما  و  دـیدرگ ، مکاـح  اـهنآ  رب  رهق  روج و 
رد ام  هک  نادب  درک . تنعل  ار  دومث  موق  هچنانچ  دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  سپ  دومن ، تمـسق  ناراّبج  نارادلام و  رب  ار  ادخ  لاوما  و  دینادرگ ،
هب ار  قح  یلاعت  قح  دیاش  میئوت ، عیطم  یگمه  ام  هک  امرف  هجنر  مدـق  ام  رهـش  هب  امن و  هّجوت  ام  يوسب  میرادـن ، یئاوشیپ  ماما و  تقو  نیا 

رـضاح وا  هعمج  هب  و  ّتلذـم ، تیاهن  رد  تسا  هتـسشن  هراـمالا  رـصق  رد  هفوک  مکاـح  ریـشب  نب  ناـمعن  و  دـنادرگ ، رهاـظ  اـم  رب  وت  تکرب 
هفوک زا  ار  وا  دیاهدش ، بوص   605 ص : نویعلا ، ءالج  نیا  هّجوتم  امـش  هک  دسرب  ربخ  نوچ  میوریمن . نوریب  وا  اب  دـیع  رد  و  میوشیمن ،

ترضح نآ  تمدخ  هب  لاو  نب  هَّللا  دبع  ینادمه و  عمـسم  نب  هَّللا  دبع  اب  ار  همان  و  مالّـسلا . و  ددرگ ، قحلم  ماش  لها  هب  ات  مینکیم  نوریب 
لخاد ناضمر  كرابم  هام  مهد  رد  ناشیا  سپ  دنناسرب ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تعرـس  تیاهن  اب  ار  نآ  هک  دـندرک  هغلابم  و  دنداتـسرف ،

دبع رهـصم و  نب  سیق  نادصاق ، نآ  لاسرا  زا  زور  ود  زا  دـعب  هفوک  لها  زاب  دـندیناسر ، ترـضح  نآ  هب  ار  هفوک  لها  همان  دـندش و  هّکم 
راهچ سک و  ود  سک و  کی  دندوب ، هتـشون  هفوک  لها  ءامظع  هک  همان  هاجنپ  دـص و  اب  دنداتـسرف  ار  هَّللا  دـبع  نب  ةرامع  داّدـش و  نب  هَّللا 

ترـضح نآ  تمدخ  هب  ار  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  زور  ود  زا  دعب  زاب  و  دـندوب ، هتـشون  همان  کی  هدایز  سک و 
نآ ناصلخم  نایودف و  نایعیـش و  زا  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  هب  تسا  ياهضیرع  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  دنتـشون : دـندرک و  ناور 
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دـناوت و موزل  تّرـسم  مودـق  رظتنم  تیالو  نیا  مدرم  همه  هک  ناـسرب  دوخ  ناـهاوخ  اوه  ناتـسود و  هب  ار  دوخ  يدوزب  دـعب  اـّما  ترـضح ،
نب ثبـش  سپ  ماتخ . ریخ  مالّـسلا  و  ناسرب ، ماهتـسم  ناقاتـشم  نیا  هب  ار  دوخ  ماـمت  لـیجعت  هب  هّتبلا  هّتبلا  دـنیامنیمن ، تبغر  وت  ریغ  يوسب 
نیا هب  دنتـشون  رگید  هضیرع  ورمع  نب  دّـمحم  و  جاّـجح ، نـب  ورمع  و  سیق ، نـب  ةورع  و  ثراـح ، نـب  دـیزی  و  رجبا ، نـب  راّـجح  و  یعبر ،
زور بش و  و  دنرضاح ، اّیهم و  وت  ياهرکـشل  يروآ ، فیرـشت  بوص  نیا  هب  رگا  هدیـسر ، اههویم  هدش و  زبس  اهارحـص  دعب  اّما  نومـضم :

ات تشونیمن ، ار  ناشیا  باوج  هدومن  لّمأت  ترـضح  دیـسریم ، ترـضح  نآ  هب  اههمان  نیا  دنچ  ره  و  دـنربیم . وت  فیرـش  مدـقم  راظتنا 
نآ دزن  رایـسب  نالوسر  تشذـگ و  دـح  زا  ناـشیا  هغلاـبم  نوچ  دیـسر . ترـضح  نآ  هب  ناراّدـغ  نآ  زا  هماـن  دصـشش  زور  کـی  رد  هکنآ 

نمحّرلا هَّللا  مسب  تشون : ناشیا  رخآ  همان  باوج  رد  ترـضح  دیـسر ، بانج  نآ  هب  هیحان  نآ  زا  همان  رازه  هدزاود  دندش ، عمج  ترـضح 
زا ياهمان  دیعـس  یناه و  هک  یتسرد  هب  دعب  اّما  نایعیـش ، ناناملـسم و  نانمؤم و  هورگ  يوسب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  ياهمان  نیا  میحّرلا ،

اههمان عیمج  رد  و  مدیناسر ، مه  هب  عالّطا  همه  نیماضم  رب  و  دوب ، هدیسر  نم  هب  امش  زا  هک  رامشیب  رایسب و  نالوسر  زا  دعب  دندروآ  امش 
تیادـه قح و  رب  وت   606 ص : نویعلا ، ءالج  تکرب  هب  ار  ام  یلاعت  قح  هک  دـیاش  ام ، دزن  ایب  يدوزب  میرادـن  یماما  اـم  هک : دـیدوب  هتـشون 

هک نم  يوسب  دـسیونب  وا  رگا  سپ  ار ، لیقع  رـسپ  دوخ  داـمتعا  ّلـحم  مع و  رـسپ  ردارب و  امـش  يوسب  متـسرفیم  کـنیا  دـنادرگ ، عمتجم 
امـش يوسب  يدوزب  هَّللا  ءاش  نا  دـیدوب  هدرک  جرد  اههمان  رد  هچنآ  رب  امـش  ناگرزب  فارـشا و  نایاناد و  ـالقع و  يأر  تسا  هدـش  عمتجم 

رد دیامن  مایق  و  ادخ ، باتک  هب  مدرم  نایم  رد  دنک  مکح  هک  یـسک  رگم  تسین  یماما  هک  منکیم  دای  دنگوس  دوخ  ناج  هب  سپ  میآیم ،
«. 1  » مالّسلا و  درادب ، میقتسم  قح  نید  رب  ار  مدرم  و  دراذگن ، نوریب  هسّدقم  تعیرش  هّداج  زا  مدق  و  تلادع ، هب  مدرم  نایم 

نآ تداهش  و  هفوک ، بناج  هب  لیقع  نب  ملسم  ترضح  لیجبت  تمرکم و  ناتـسوب  هوابون  لیلج و  دّیـس  نداتـسرف  نایب  رد  مهدزیـس  لصف 
راوگرزب

لقع و روفو  هب  هک  ار  دوخ  ّمع  رسپ  لیقع  نب  ملسم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تشذگ ، دح  زا  افویب  نایفوک  لیاسر  لسر و  نوچ 
نب سیق  اب  هفوک  لها  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  و  دیبلط ، دوب  زاتمم  نانکمه  زا  تناتم  تواخس و  تعاجش و  دادس و  حالص و  ریبدت و  ملع و 

يوقت و هب  ار  وا  درک  رما  و  دینادرگ ، بوص  نآ  هّجوتم  يدزا  هّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  یلولـس و  هَّللا  دـبع  نب  ةرامع  يوادیـص و  رهـصم 
يدوزب دـنیامن ، قاّفتا  نم  تعیب  رب  هفوک  لها  رگا  دومرف : ارادـم و  فطل و  ریبدـت و  نسح  و  نافلاخم ، زا  دوخ  رما  نامتک  و  يراـکزیهرپ ،

یّلص تلاسر  ترضح  درک ، زامن  هنیدم  دجسم  رد  تفر و  هنیدم  هب  هدومن  عادو  ار  ترضح  ملسم  سپ  امن . ضرع  نم  هب  ار  لاح  تقیقح 
سیق هلیبق  زا  لـیلد  ود  دومن و  عادو  ار  دوخ  ناـشیوخ  ناراـی و  لـها و  و  دـمآ ، رد  دوخ  هناـخ  هب  هدرک  تراـیز  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ود نآ  و  دیدرگ ، بلاغ  ناشیا  رب  یگنـشت  دیـسر و  رخآ  هب  دندوب  هتـشادرب  هک  بآ  دـندرک و  مگ  ار  هار  ناشیا  دـش ، هفوک  هّجوتم  هتفرگ 
نیسح ماما  ترضح  تمدخ  هب  ياهمان  اجنآ  زا  دیناسر و  بآ  رس  رب  ار  دوخ  رایسب  تّقشم  هب  ملسم  و  دندش ، كاله  شطع  تّدش  زا  درم 

نیا رفـس  ءادـتبا  رد  هک  تشون  و  درک ، جرد  هماـن  نآ  رد  یگنـشت  زا  ار  درم  ود  نآ  ندرم  ار و  دوخ  لاـح  تقیقح  تشوـن و  مالّـسلا  هیلع 
نب سیق  هب  ار  همان  و  دیراد ، فاعم  رفس  نیا  زا  ارم  دیناد  تحلصم  رگا   608 ص : نویعلا ، ءالج  متسنادن ، وکین  لاف  هب  دوخ  يارب  ار  هعقاو 

هک تسا  هدش  ثعاب  ار  وت  سرت  نبج و  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  هک : دنتشون  باوج  رد  ترضح  داتسرف . ترـضح  تمدخ  هب  هداد  رهـصم 
یئوهآ يوسب  يریت  هک  دید  ار  يدرم  هار  يانثا  رد  دش ، هناور  دیسر  وا  هب  ترـضح  همان  نوچ  رفـس . نیا  نتفر  زا  یئامنیم  افعتـسا  نم  زا 

رطاـخ اـّما  تفگ  نینچ  رهاـظ  هب  تشک ، مهاوخ  ار  دوخ  نمـشد  هَّللا  ءاـش  نا  تفگ : ملـسم  دـش ، كـاله  داـتفا و  نیمز  رب  وـهآ  دـنکفا و 
و دومرف ، لالجا  لوزن  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دـش ، هفوک  رهـش  لخاد  نوچ  دـیدرگ . رتناشیرپ  لاح  نآ  هدـهاشم  زا  شفیرش 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  همان  و  دندمآیم ، وا  تمدخ  هب  جوف  جوف  دندومن و  رایـسب  رورـس  راهظا  ملـسم ، مودـق  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم 
هفوک لها  زا  رفن  رازه  هدجیه  ملسم  تسد  رب  هکنآ  ات  دندرکیم ، تعیب  هدیدرگ  نایرگ  همان  نآ  عامتسا  زا  دناوخیم ، ناشیا  رب  ار  مالّسلا 
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لها زا  رفن  رازه  هدجیه  لاح  ات  هک : تشون  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ياهضیرع  ملسم  سپ  دندیدرگ ، زارفارس  ترضح  نآ  تعیب  فرـش  هب 
نب نامعن  دش ، رایسب  ملـسم  تمدخ  هب  نایعیـش  دّدرت  نوچ  تسا . بسانم  دیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  رگا  دناهدمآ ، رد  امـش  تعیب  هب  هفوک 

یهلا و يانث  دمح و  زا  دعب  دمآ ، رب  ربنم  رب  دمآ و  رد  دجـسم  هب  هدش  علّطم  لاح  تقیقح  رب  دوب ، یلاو  دـیزی  هیواعم و  بناج  زا  هک  ریـشب 
بجوم هک  دیئامنم  تعراسم  تّما  قارتفا  هنتف و  يوسب  دیسرتب و  یلاعت  قح  زا  ادخ ، ناگدنب  يا  دعب  اّما  تفگ : تلاسر  ترـضح  رب  دورد 

گنج ماقم  رد  وا  اب  نم  دنکن  گنج  نم  اب  هک  یـسک  و  ددرگیم ، ناشیا  لاوما  تراغ  بهن و  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر  نادرم و  نتـشک 
جورخ رگا  نکیل  و  منکیمن ، تبوقع  ار  یسک  نامگ  تمهت و  هب  مروآیمن و  رد  شروش  هب  ار  امش  دیمارآ  رد  امـش  ات  و  میآیمن ، رد  هب 
ریشمش هتـسد  ات  و  مشکیم ، ماقتنا  ماین  زا  نیک  غیت  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دینکـشب ، ار  دوخ  هفیلخ  تعیب  دیتسیاب و  نم  يور  رب  دیئامن و 

هک مراد  دـیما  و  دـنکن ، نـم  يراـی  امـش  زا  سکچـیه  دـنچ  ره  مرادیمن  فاـعم  امـش  عـفد  هبراـحم و  زا  ار  دوـخ  تـسا ، نـم  تـسد  رد 
هنوگنیا تفگ : تساخرب و  دوب ، هّیما  ینب  دنگوس  مه  هک  هعیبر  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دـبع  سپ  دنـشاب . نایوجهنتف  زا  هدایز  امـش  ناسانـشقح 

: تفگ نامعن  تسا ،  609 ص : نویعلا ، ءالج  رواییب  تسس و  فیعض و  مدرم  مالک  نیا  و  دنکیمن ، يّرش  عفد  دش  یشان  وت  زا  هک  نخس 
نب هَّللا  دبع  دمآ  ریز  هب  ربنم  زا  سپ  ادخ ، تیصعم  رد  مدرگ  بلاغ  هکنآ  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  مشاب ، ادخ  تعاط  رد  مشاب و  فیعض  رگا 

، دنیامنیم تعیب  وا  اب  یلع  نب  نیسح  يارب  نایعیش  و  هدمآ ، هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  دومن  جرد  همان  رد  و  تشون ، همان  دیزی  هب  ملـسم 
باـت اـی  ریـشب  نب  ناـمعن  هک  اریز  دـیامن ، ماـمتها  وت  نانمـشد  رما  رد  هک  تسرفب  هفوک  تموکح  هب  ار  یـسک  یهاوـخیم ، ار  هفوـک  رگا 
عالّطا اههمان  نیماضم  رب  دیزی  نوچ  دنتـشون . وا  هب  اههمان  نینچ  زین  نارگید  دعـس و  نب  رمع  دیامنیم . هحماسم  هتـسناد  ای  درادن  تمواقم 

هَّللا دیبع  هک  منادیم  نآ  رد  تحلصم  نم  تفگ : نوحرس  درک ، تروشم  باب  نیا  رد  وا  اب  دیبلط و  ار  هیواعم  هدرک  دازآ  نوحرـس  تفای ،
نبا اب  دیزی  نوچ  دیناشن . دناوتیمن  ورف  یـسک  رارـشا  نیرتدب  نآ  ریغ  هب  راید  نآ  رد  ار  هنتف  نیا  شتآ  هک  ینادرگ  هفوک  یلاو  ار  دایز  نب 
نیتم باب  ره  رد  ار  وا  يأر  تفگ : هیواـعم ، يأر  هب  يراد  داـقتعا  هچ  وت  تفگ : نوحرـس  دومنن ، يأر  نیا  لوبق  لّوا  تشاد ، یتفلک  داـیز 
ردـپ مقر  نوچ  دوب ، هدرک  مقر  نیعل  نآ  يارب  هرـصب  تراما  هفاضا  هب  ار  هفوک  تراـما  هک  دروآ  نوریب  ار  هیواـعم  مقر  نوحرـس  منادیم ،
ملسم هک  دناهتشون  نم  هب  هفوک  زا  نم  ناتسود  هک  تشون  هَّللا  دیبع  هب  همان  دیتسرفب و  وا  رب  ار  وا  مقر  هک  درک  رما  ار  نوحرس  دید  ار  دوخ 

هک هلیح  ره  هب  ار  وا  و  وش ، هفوک  هّجوتم  یناوخب  ارم  هماـن  نوچ  دـننکیم ، عمج  نیـسح  ماـما  يارب  رکـشل  و  هدـش ، هفوـک  دراو  لـیقع  نب 
هَّللا دـیبع  يارب  هداد  ورمع  نب  ملـسم  هب  ار  همان  و  نک ، نوریب  هفوک  زا  ای  روآ  لـتق  هب  اـی  تسرفب ، نم  يارب  روآ و  تسد  هب  دـشاب  رودـقم 

دینادرگ دوخ  بیان  هرصب  رد  ار  دوخ  ردارب  نامثع  دیدرگ و  هفوک  هّجوتم  رگید  زور  دیسر ، دیلپ  نآ  هب  دیزی  همان  هرصب  رد  نوچ  داتـسرف .
، دـندومن یملق  ار  هفوک  لها  ضیارع  باوج  هک  یماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  سوواـط  نبا  دّیـس  «. 1»
زا یکی  اب  و  راید ، نآ  ءامظع  زا  ناشیا  لاثما  يدبع و  دوراج  نب  رذنم  یلـشهن و  دوعـسم  نب  دیزی  دننام  دنتـشون  هرـصب  فارـشا  هب  اههمان 

دوخ فّرـصت  تعیب و  تعاطا و  يوسب  ار  ناشیا  هعاطم  نیمارف  نآ  رد  و  دنتـشاد ، لاسرا  دنتفگیم  نامیلـس  ار  وا  هک  ترـضح  نآ  یلاوم 
ینب میمت و  ینب  لیابق  دیدرگ ، زارفارـس  ترـضح  نآ  یمان  همان  هعلاطم  هب  دوعـسم  نب  دیزی  نوچ   610 ص : نویعلا ، ءالج  دـندرک . توعد 
همه سپ  دینادیم ؟ هنوگچ  ارم  ریبدت  لقع و  و  امـش ؟ نایم  رد  نم  بسح  بسن و  تسا  هنوگچ  تفگ : هدرک  عمج  ار  دعـس  ینب  هلظنح و 

نب دـیزی  ینامز ، رابتعا  فرـش و  هیامرـس  یئاـم و  هاـنپ  تشپ و  وت  دـنتفگ : دـندرک  شیاتـس  يأر  تماقتـسا  بسن و  بسح و  ّولع  هب  ار  وا 
هچنآ هک  امرفب  دـنتفگ : میوج ، يرای  رما  نآ  يارب  امـش  زا  میامن و  تروشم  امـش  اـب  هک  ماهدرک  عمج  يرما  يارب  ار  امـش  تفگ : دوعـسم 

دش هتـسکش  نایغط  روج و  هاگرد  وا  ندرم  هب  و  تسا ، هدرم  هیواعم  تفگ : میئامن . تعاطا  یئامرف  رما  هچ  ره  هب  مینک و  نایب  میناد  حالص 
ياهرهب يرابدرب  ملع و  زا  ار  وا  هتخارفا و  تفالخ  ملع  نآ  زا  دعب  رادرک  دب  راوخبارـش  دیلپ  دیزی  هتخیر ، مه  زا  ناودـع  ملظ و  ناکرا  و 

لیصا يأر  لیمج و  فرش  لیلج و  بسن  بحاص  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  و  تسین ، تفالخ  تسایر و  لباق  هجو  چیه  هب  و  تسین ،
تّوبن و ندـعم  و  تسا ، رتراوازـس  رما  نیا  هب  تسا ، نوریب  اصحا  ّدـح  زا  وا  تـالامک  لـیاضف و  تسا و  ناـیاپیب  وا  ملع  ياـیرد  و  تسا ،
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دیامن دعاقت  وا  تنواعم  تعیب و  زا  هک  ره  و  تسا ، زاتمم  نایملاع  زا  تّورم  تمحر و  تفأر و  رد  و  تسا ، تمکح  ملع و  عبنم  تلاسر و 
اـضر راهظا  میمت  ینب  ناشیا  زا  دعب  و  دندومن ، دایقنا  تعاطا و  راهظا  هلظنح  ینب  لّوا  و  ددرگیم . التبم  یبقع  میلا  باذع  ایند و  ّتلذم  هب 
دیزی سپ  درک ، میهاوخ  مالعا  ار  وت  دبای  رارق  نآ  رب  ام  يأر  هچنآ  هدومن  رّکفت  باب  نیا  رد  ام  دـنتفگ : دعـس  ینب  و  دـندرک ، يدونـشخ  و 

میمت و ینب  لیابق  هک  تشون  و  دومن ، يراپس  ناج  تعاطا و  يرادربنامرف و  راهظا  تشون و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ياهضیرع  دوعـسم  نب 
نایم رب  تعاطا  رمک  هدیدرگ ، موزل  تّرـسم  مودـق  رظتنم  یگمه  و  ماهدـینادرگ ، لیام  امـش  دایقنا  تعاطا و  هب  ار  هلظنح  ینب  دعـس و  ینب 
مزـال دوـخ  رب  ار  وـت  تعباـتم  میئاـمنیم و  وـت  فیرـش  مدـقم  راـثن  ناـج  يراد ، ینازرا  فیرـشت  بوـص  نیا  هـب  هـک  هاـگره  و  میاهتـسب ،

و دنادرگ ، نمیا  میب  زور  رد  ار  وت  ادخ  دومرف : درک و  اعد  ار  وا  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرـش  رظن  هب  وا  همان  نوچ  میرامـشیم .
ربخ ددرگ ، ترضح  نآ  هّجوتم  هرصب  زا  دوخ  رکشل  اب  هک  تساوخ  وا  هک  يزور  یهلا  ياضق  زا  دشخب ، اهر  ار  وت  تمایق  زور  یگنـشت  زا 

، داد دایز  نب  هَّللا  دیبع  هب  ار  ترضح  همان  سپ  دوراج ، نب  رذنم  اّما  611 و  ص : نویعلا ، ءالج  دینش . ار  البرک  نادیهش  تداهش  رثا  تنحم 
تفرگ ار  ترضح  نآ  هداتسرف  نیعل  دایز  نبا  هرصب و  فارشا  ناحتما  يارب  دشاب ، هتخیگنا  رب  وا  هک  دشاب  هلیح  همان  نیا  ادابم  هکنآ  میب  زا 

لها نایافویب  نوچ  دـش ، هفوک  هّجوتم  رگید  زور  رد  و  دومن ، رایـسب  دـیعو  دـیدهت و  ار  هرـصب  لها  دـمآ و  رب  ربنم  رب  و  دیـشک ، راد  رب  و 
هب جوف  جوف  سپ  تسا ، ترضح  نآ  هک  دندرک  نامگ  دش ، هفوک  لخاد  نیعل  دایز  نبا  هک  یبش  رد  دندوب ، مولظم  ماما  مودق  رظتنم  هفوک 
نآ نوچ  دندرکیم . يداش  حرف و  راهظا  و  ادخ ، لوسر  دـنزرف  يا  يدـمآ  شوخ  دـنتفگیم : دـندرکیم و  مالـس  دنتفاتـشیم و  لابقتـسا 
رب دز  گناب  ورمع  نب  ملسم  هکنآ  ات  دمآیم  مشخ  هب  ناشیا  نانخـس  زا  نوعلم  نآ  و  دنتخانـشیمن ، ار  وا  دوب ، هتـسب  ار  دوخ  ناهد  نوعلم 

رصق ياپ  هب  هکنآ  ات  دندش  هدنکارپ  تسا ، نوعلم  نآ  هک  دنتـسناد  مدرم  نوچ  تسا . دایز  رـسپ  هَّللا  دیبع  نیا  هک  دیوش  رود  تفگ : ناشیا 
دمآ رب  رصق  يالاب  رب  هدروآ ، فیرشت  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  درک  نامگ  نامعن  دیبوک ، رد  دیـسر و  هفوک  هرامالا 

وت اب  مهدیمن و  وت  هب  دوخ  رایتخا  هب  دناهدرپس  نم  هب  هچنآ  يدرگن ، نم  ضّرعتم  يوش و  رود  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : و 
رد تخانـش و  ار  وا  يادص  نامعن  اشگب ، ار  رد  هک : دز  گناب  نامعن  رب  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  دایز  نبا  نوچ  میآیمن . رد  هلتاقم  ماقم  رد 

. دنوش عمج  هفوک  لها  هک  درک  ادن  هفوک  رد  وا  يدانم  دش  حبـص  نوچ  دـندش . هدـنکارپ  هدـیدرگ  فئاخ  وا  ندـمآ  زا  مدرم  و  دوشگ ، ار 
هدرک رما  ارم  و  هدرپس ، نم  هب  ار  امش  ّدح  رس  دینادرگ و  امـش  رهـش  یلاو  ارم  دیزی  تفگ : دناوخ و  هبطخ  دمآ و  نوریب  دندش ، عمج  نوچ 

زا سپ  دیئامن . رذح  وا  تابوقع  هفیلخ و  تفلاخم  زا  و  منک ، بیدأت  ریـشمش  هنایزات و  هب  ار  نافلاخم  میامن و  شزاون  ار  ناعیطم  هک  تسا 
رد دیزی  اب  هک  دوخ  هلیبق  هّلحم و  رد  دیرب  نامگ  ار  هک  ره  هک : دومن  دیکأت  هغلابم و  و  دیبلط ، ار  تاّلحم  لئابق و  ءاسؤر  و  دـمآ ، دورف  ربنم 

امـش هّلحم  هلیبق و  رد  یـسک  نینچ  هک  دوش  رهاظ  هاگره  و  دیئامن ، ضرع  نم  هب  دیـسیونب و  ار  ناشیا  مان  هک  دـیاب  دـنقافن ، فالخ و  ماقم 
، دیسر ملسم  هب  نوعلم  نآ  ندش  لخاد  ربخ  نوچ  دوب . دهاوخ  لالح  نم  رب  امـش  لام  نوخ و  دیـشاب ، هدینادرگن  علّطم  وا  لاح  رب  ارم  دوب ،
وا تمدخ  هب  ناهنپ  نایعیـش  و  دش ، ناهنپ  هورع  نب  یناه  هناخ  رد  تفر و   612 ص : نویعلا ، ءالج  نوریب  راتخم  هناخ  زا  دـیدرگ و  فئاخ 

ناهنپ نافلاخم  زا  ار  تعیب  و  دیامنن ، زار  ياشفا  هک  دادیم  دـنگوس  ار  وا  تفرگیم  تعیب  هک  ره  زا  و  دـندرکیم ، تعیب  وا  اب  دـنتفریم و 
دومرف و لوزن  ّبیسم  نب  ملاس  هناخ  رد  دش ، هفوک  لخاد  لیقع  نب  ملسم  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  «. 1  » دراد

تعیب مدرم  زا  ناهنپ  رد  و  دومن ، لاقتنا  یناه  هناـخ  هب  بش  ناـیم  رد  دـش ، لـخاد  داـیز  نبا  نوچ  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  سک  رازه  هدزاود 
، نکم لیجعت  تفگ : دش و  عنام  ار  وا  یناه  دنک ، جورخ  هک  تساوخ  نوچ  دـندرک . تعیب  وا  اب  رفن  رازهجـنپ  تسیب و  هکنآ  ات  تفرگیم 
اب دیدرگ ، علّطم  ملـسم  لاوحا  رب  و  دش ، رامیب  درک و  لوزن  یناه  هناخ  رد  دوب و  هدـمآ  هرـصب  زا  دایز  نبا  اب  ینادـمه  روعا  نب  کیرـش  و 

، زاسب ار  وا  راک  يآ و  نوریب  دوخ  ریشمش  اب  وت  منادرگ ، نخس  لوغشم  ار  وا  نم  نوچ  دمآ ، دهاوخ  نم  تدایع  هب  هَّللا  دیبع  تفگ : ملـسم 
نوریب هک  تساوخ  ملسم  دیبلط ، بآ  کیرـش  دمآ و  کیرـش  تدایع  هب  دایز  نبا  نوچ  مبلطب . بآ  هک  تسا  نآ  وت  نم و  نایم  تمالع  و 

عنام ار  وا  یناه  هناـخ  لـها  زا  ینز  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دوش هتـشک  نم  هناخ  رد  وا  هک  مهاوخیمن  تفگ : دـش و  عنام  ار  وا  یناه  دـیآ ،
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  مشکب ، ار  وا  ردغ  رکم و  هب  هک  متـساوخن  تفگ : ملـسم  رگید : تیاور  هب  «. 3  » دش
وا جورخ  رب  تلـالد  هک  درک  ادا  يرعـش  کیرـش  داـتفا ، ریخأـت  هب  ملـسم  ندـمآ  نوریب  نوـچ  و  «. 4  » ردـغ هب  نتـشک  زا  تـسا  هدرک  یهن 

علّطم ملـسم  لاوحا  رب  درک ، صّحفت  هکنادـنچ  نیعل  نآ  «. 5  » تفر نوریب  تساـخرب و  هدـیدرگ  مّهوتم  رعـش  نآ  زا  داـیز  نبا  و  درکیم ،
و ار ، وا  نایعیش  نک  صّحفت  تفگ : داتسرف و  ملـسم  بلط  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  هس  دیبلط ، ار  وا  مان ، لقعم  تشاد  یمالغ  دشن .

نیا وگب  وا  هب  هدب و  وا   613 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  رز  نیا  و  نکب ، ار  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  راهظا  یبایب ، هک  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره 
رد رّرکم  و  نکفیب ، ناشیا  اب  یئانـشآ  حرط  هدب و  يزاب  ار  ناشیا  هار  نیا  زا  و  میامن ، تیب  لها  نانمـشد  هلتاقم  فرـص  هک  ماهدرک  رذن  ار 

عاضوا لاوحا و  رد  هناسوساج  دمآ و  رد  دجسم  هب  لقعم  سپ  يدرگ . علّطم  لیقع  نب  ملسم  لاوحا  رب  دیاش  نک ، تاقالم  ار  ناشیا  ناهنپ 
زا مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  درم  نیا  هک : دنتفگیم  یعمج  هک  دینـش  و  داتفا ، هجـسوع  نب  ملـسم  رب  شرظن  هاگان  تسیرگنیم ، مدرم 

تسشن وا  کیدزن  هب  سپ  دش ، غراف  زامن  زا  ات  تسشن  وا  يولهپ  رد  دمآ و  هجـسوع  کیدزن  هب  دینـش ، ار  نیا  نوچ  دریگیم . تعیب  مدرم 
، مرادیم تسود  ار  ناشیا  ناتسود  و  تلاسر ، تیب  لها  ّتبحم  هب  تسا  هداهن  ّتنم  نم  رب  یلاعت  قح  و  مماش ، لها  زا  يدرم  نم  تفگ : و 

لها زا  یکی  هک  ماهدینش  تفگ : سپ  دومنیم ، ّتبحم  صالخا و  راهظا  رد  هغلابم  و  درکیم ، هیرگ  یگتخاس  هب  نانخس  نیا  نمـض  رد  و 
ناهنپ نافلاخم  سرت  زا  و  دریگب ، تعیب  مدرم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يارب  هک  تسا  هدـمآ  رهـش  نیا  هب  تیب 
ّریحتم دجـسم  رد  تقو  نیا  رد  مناسرب ، وا  هب  هک  دنکیمن  یئامنهار  ارم  یـسک  ماهدروآ و  رذن  هب  وا  يارب  مهرد  رازه  هس  تسا ، هدـیدرگ 

نیا هب  دندرکیم ، هراشا  وت  يوسب  تسا و  علّطم  تیب  لها  لاوحا  رب  درم  نیا  هک : دنتفگیم  یتعامج  هک  مدینـش  هاگان  دوخ ، راک  رد  مدوب 
زا ارم  هک  مراودیما  و  ینادرگ ، فّرـشم  ماما  هداتـسرف  تمزالم  فرـش  هب  ارم  يریگب و  نم  زا  ار  لام  نیا  هک  ماهدـمآ  وت  کیدزن  هب  ببس 

هجـسوع نبا  ناسرب . وا  تمدخ  هب  ارم  رخآ  ریگب و  تعیب  نم  زا  لّوا  یهاوخ  رگا  و  مناشیا ، ناّبحم  زا  نم  هک  ینادرگن  مورحم  فرـش  نیا 
داـش وت  ندـید  زا  مدرک و  تاـقالم  ار  تیب  لـها  ناتـسود  زا  یتسود  هکنآ  رب  منکیم  دـمح  ار  ادـخ  تفگ : دروخ و  يزاـب  وا  نانخـس  زا 
امـش يارب  هچنآ  هک  شابم  هدرزآ  تفگ : نوعلم  لیحم  نآ  دناهدیدرگ . علّطم  نم  لاوحا  رب  مدرم  هکنآ  زا  مدش  هدرزآ  نکیل  و  مدـیدرگ ،

ار وا  غورد  تاملک  هراچیب  حولهداس  نآ  موش . دوخ  ماما  تعیب  لـخاد  مهاوخیم  هک  ریگب  تعیب  نم  زا  يدوزب  نونکا  تسا ، ریخ  دوشیم 
. دـیامنن زار  نیا  ياشفا  و  دـشاب ، یهاوخ  ریخ  ماقم  رد  هک  تفرگ  دـهع  وا  زا  هظلغم  نامیا  هب  و  تفرگ ، تعیب  وا  زا  هدرک  لمح  قدـص  رب 

تمدخ هب  ار  وا  درک و   614 ص : نویعلا ، ءالج  دامتعا  وا  رب  هجسوع  نبا  هکنآ  ات  تفریم ، هجسوع  نبا  هناخ  هب  زور  دنچ  نوعلم  نآ  سپ 
هدیدرگ علّطم  نایعیـش  لاوحا  يایافخ  رب  تفریم و  ملـسم  تمدخ  هب  زور  ره  و  درپس ، ار  لام  درک و  هزات  ار  تعیب  درب و  لیقع  نب  ملـسم 

دایز نبا  يزور  دـشیمن ، رـضاح  نوعلم  نآ  سلجم  هب  يرامیب  هناهب  هب  دوب  مّهوتم  داـیز  نبا  زا  یناـه  نوچ  «. 1  » دادیم ربخ  ار  داـیز  نبا 
سپ دنیـشنیم ، دوخ  هناخ  رد  رب  تسا و  هدش  رتهب  هک  ماهدینـش  تفگ : تسا ، رامیب  وا  دنتفگ : دـیآیمن ؟ ام  دزن  هب  یناه  ارچ  هک : دیـسرپ 

یناه و دزن  هب  داتسرف  ار  ناشیا  و  دوب ، یناه  هلابح  رد  ورمع  رتخد  و  دیبلط ، ار  جاّجحلا  نب  ورمع  هجراخ و  نب  ءامـسا  ثعـشا و  نب  دّمحم 
یترودـک راـبغ  وا  نم و  ناـیم  هک  مهاوخیمن  تسا ، برع  فارـشا  زا  وا  هک  اریز  دـیآ ، رد  اـم  سلجم  هب  هک  دـینک  فـیلکت  ار  وا  تفگ :

زا نم  تفگیم : ناشیا  هب  هار  رد  یناه  دـندروآ ، رد  نوعلم  نآ  سلجم  هب  هداد  يزاب  ار  وا  دـندمآ ، یناه  دزن  هب  ناشیا  سپ  ددرگ . عفترم 
دوخ ياپ  هب  تفگ : داتفا  یناه  رب  دایز  نبا  رظن  نوچ  درادن . رطاخ  رد  وت  زا  يدب  وا  هک  دندادیم  یّلـست  ار  وا  ناشیا  و  مفیاخ ، نوعلم  نیا 
دیزی اب  و  هدرک ، اپرب  دوخ  هناخ  رد  تسا  هنتف  هچ  نیا  تفگ : درک و  باتع  هب  عورش  وا  اب  دش ، سلجم  لخاد  نوچ  هدمآ . صاصق  ّلحم  هب 

ار لقعم  دایز  نبا  سپ  درک ، راکنا  یناه  ینکیم ؟ عمج  وا  يارب  حالس  رکشل و  و  هداد ، اج  هناخ  رد  ار  ملسم  و  هدمآ ، رد  تنایخ  ماقم  رد 
علّطم ناشیا  رارـسا  يایافخ  رب  ار  نیعل  نآ  و  تسا ، هدوب  دایز  نبا  سوساج  نوعلم  نآ  هک  تسناد  داتفا  لـقعم  رب  یناـه  رظن  نوچ  دـیبلط ،

دمآ و نم  هناخ  هب  یبش  ربخیب  وا  ماهدرواین  هناخ  هب  ار  وا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سپ  دنک ، راکنا  تسناوتن  رگید  تسا ، هدینادرگ 
نوریب هناخ  زا  ار  وا  مورب و  یهد  تصخر  ارم  رگا  هک  منکیم  دای  دنگوس  نونکا  منک ، نوریب  ار  وا  هک  متـسناوتن  نم  و  دیبلط ، ناما  نم  زا 
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زا تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  مدرگرب ، نم  ات  دشاب  وت  دزن  هک  مهدیم  یناگورگ  یهاوخ  رگا  و  میآ ، وت  دزن  هب  زاب  منک و 
ار دوخ  نامهیم  لیخد و  نم  هک  دش  دهاوخن  زگره  نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یناه  ینادرگ ، رـضاح  نم  دزن  ار  وا  ات  مرادیمن  رب  وت 

نوچ  615 ص : نویعلا ، ءالج  درکیم . هقیاـضم  وا  و  وا ، ندروآ  رد  درک  هغلاـبم  داـیز  نبا  سپ  يروآ ، لـتق  هب  ار  وا  هک  مهد  وت  تسد  هب 
و میوگب ، نخـس  تولخ  رد  وا  اب  نم  ات  راذـگب  ریمالا  اهّیا  تفگ : تساخرب و  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دـیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  ناـیم  نخس 

دیزی دایز و  نبا  ملسم و  نایم  نکفیم ، الب  هب  ار  دوخ  هلیبق  هدم و  نتشک  هب  ار  دوخ  یناه  يا  تفگ : درب و  رصق  رانک  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : یناه  هد ، یئاهر  الب  زا  ار  دوخ  هدب و  ناشیا  هب  ار  ملسم  وت  تشک ، دهاوخن  ار  وا  تسه و  یـشیوخ  تبارق و  هطبار 

ادـخ هب  مراد ، ناروای  ناوعا و  ملاس و  حیحـص و  هکنآ  اب  مهد  نمـشد  تسد  هب  ار  دوخ  نامهیم  هک  مدنـسپیمن  دوخ  رب  ار  گـنن  نیا  هک 
هب ار  یناه  دینـشب ، ار  نخـس  نیا  دایز  نبا  نوچ  مراذـگیمناو . وا  هب  ار  ملـسم  موشن ، هتـشک  ات  مشاب  هتـشادن  رواـی  چـیه  رگا  هک  دـنگوس 
رما نیا  هدارا  رگا  تفگ : یناه  منزیم ، ار  تندرگ  ینکن  رـضاح  ار  ملـسم  لاحلا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـیبلط و  دوخ  کیدزن 

هک یبوچ  سپ  یناسرتیم !؟ ارم  نانخـس  نیا  اب  وت  تفگ : دایز  نبا  ددرگ ، لعتـشم  برح  شتآ  دوش و  هدنک  فالغ  زا  اهریـشمش  یئامن ،
همئاق هب  تسد  یناه  سپ  دـش ، يراـج  وا  هنیـس  شیر و  رب  نوخ  تسکـشب و  بوچ  هکنآ  اـت  دز  رایـسب  وا  ینیب  ور و  رب  تشاد ، تسد  رد 

نوچ دنتـسب . وا  يور  رب  رد  و  دـندنکفا ، هناخ  رد  دـنتفرگ و  ار  وا  هک  دز  نامالغ  رب  گـناب  داـیز  نبا  دـشکب ، فـالغ  زا  هک  درک  ریـشمش 
، میداد ناما  ار  وا  وت  بناج  زا  میدروآ و  هلیح  هب  ار  درم  نیا  هک  يداتـسرف  ار  ام  وت  تفگ : درک  هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  ءامـسا  نب  ناّـسح 

لاح نیا  رد  تسـشن ، يرانک  رد  وا  دـندز و  یندرگتشپ  ار  وا  دومرف  داد ، مانـشد  دز و  وا  رب  گناب  دایز  نبا  یئامنیم ، ردـغ  وا  اب  نونکا 
، دش هتشک  یناه  هک  دیـسر  جاّجح  نب  ورمع  هب  ربخ  سپ  میـضار . وا  هدرک  هب  دنکیم  وا  هچنآ  تسا ، ریما  زا  رما  تفگ : ثعـشا  نب  دّمحم 

جحذم هلیبق  ناعاجـش  کنیا  جاّجح ، نب  ورمع  منم  هک : دز  دایرف  درک و  هطاحا  ار  نیعل  نآ  هرامالا  راد  درک و  عمج  ار  جحذم  هلیبق  ورمع 
عامتجا زا  دایز  نبا  يدروآ ؟ لتق  هب  ار  وا  ارچ  دوب  هدشن  رداص  یمرج  وا  زا  هک : دنیوگیم  دنیامنیم و  یناه  نوخ  بلط  دـناهدش و  عمج 

دید تفر  یناه  دزن  هب  حیرش  نوچ  تسا . هدنز  وا  هک  هد  ربخ  ار  مدرم  نیبب و  ار  یناه  ورب و  تفگ : ار  یضاق  حیرش  دیدرگ ، مّهوتم  ناشیا 
نیا ّرش  زا  ارم  دنیآرد ، رـصق  هب  ناشیا  زا  رفن  هد  رگا  نم ، ناروای  ناشیوخ و  دنیاجک  هک : دیوگیم  تسا و  يراج  یناه  يور  زا  نوخ  هک 

وا هب  یبیـسآ  تسا و  هدنز  یناه  هک : رـصق  يالاب  زا  دز  ادـص   616 ص : نویعلا ، ءالج  دـمآ و  نوریب  حیرـش  سپ  دـنهدیم ، تاجن  نوعلم 
دوخ و نامزالم  عابتا و  اب  دـمآ  رد  دجـسم  هب  داـیز  نبا  و  دـندش ، هدـنکارپ  تسا  هدـنز  وا  هک  دندینـش  وا  هلیبق  لـها  نوچ  تسا . هدیـسرن 

لاح نیا  رد  دینادرگ . راودیما  ششخب  شزاون و  هب  ار  ناعیطم  دندیناسرت و  تفلاخم  قّرفت و  زا  ار  مدرم  هدمآ  رب  ربنم  رب  و  هفوک ، فارـشا 
هب ربنم  زا  هدیدرگ  برطـضم  دایز  نبا  تسا ، هرامالا  راد  هّجوتم  تسا و  هدرک  جورخ  ملـسم  هک  دندروآ  ربخ  دندیود و  دجـسم  هب  یعمج 

دایز نبا  سلجم  رد  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مزاح  نب  هَّللا  دبع  تسب . دوخ  يور  رب  ار  اهرد  دنکفا و  هرامالا  راد  هب  ار  دوخ  دـمآ و  ریز 
لقن وا  هب  ار  هّیـضق  مدمآ و  ملـسم  دزن  هب  مدرک ، هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  نوچ  وا ، سبح  هب  درک  رما  دـینادرگ و  حورجم  ار  یناه  هک  مدوب 

نوریب هک  ناشیا  نایم  رد  منک  ادـن  هک  درک  رما  ارم  ملـسم  دـندوب ، هدـش  عمج  یناه  هناخ  رود  ياـههناخ  رد  ملـسم  باحـصا  نوچ  مدرک ،
عمج یناه  هناخ  رد  رب  دندینـش ، ار  ملـسم  يادن  هفوک  لها  نایافویب  نوچ  تما . روصنم  ای  هک : دندرک  ادـن  هک  دومرف  ار  نایدانم  و  دـنیآ ،
گنت دایز  نبا  رب  راک  وا و  باحصا  زا  دش  رپ  رازاب  دجسم و  یتقو  كدنا  رد  داد ، بیترت  یملع  هلیبق  ره  يارب  دمآ و  نوریب  ملسم  دندش ،

سپ دنور . وا  دزن  هب  هک  دنتفاییمن  یهار  دـندوب  نوریب  هک  وا  ناروای  زا  یـضعب  و  دـندوبن ، وا  اب  هرامالا  راد  رد  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  و  دـش ،
نب ریثک  دایز  نبا  ار ، شردام  دایز و  نبا  دندادیم  مانـشد  دـندنکفایم و  گنـس  و  دـنتفرگ ، نایم  رد  ار  نوعلم  نآ  رـصق  ملـسم  باحـصا 

برح تبقاع  ءوس  دـیزی و  تبوقع  زا  ار  مدرم  و  جـحذم ، هلیبق  زا  دـیامن  تعاطا  ار  وت  هک  ره  اب  ور و  نوریب  وت  تفگ : دـیبلط و  ار  باهش 
دنک عمج  دوخ  رس  رب  ار  هدنک  هلیبق  هک  داتسرف  ار  ثعشا  رسپ  دّمحم  وا  زا  دعب  و  دینادرگ ، تسس  ملسم  تنواعم  رد  و  دیئامن ، رذح  دیدش 

یلهذ و عاقعق  نینچمه  دشاب ، ناما  رد  ضرع  لام و  ناج و  هب  دیآ ، رد  تیار  نیا  تحت  رد  هک  ره  هک : دنک  ادن  و  دـیاشگب ، ناما  تیار  و 
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ثعشا سپ  داتسرف . نوریب  راّدغ  نایافویب  نداد  بیرف  يارب  و  راک ، نیا  يارب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  رجبا و  نب  راّجح  یعبر و  نب  ثبش 
دندرکیم و نامیـشپ  ملـسم  تقفاوم  زا  ار  مدرم  یناطیـش  ساوسو  هب  رگید  هورگ  نآ  و  دندش ، عمج  وا  رـس  رب  یعمج  درک و  دـنلب  یملع 

هار زا  و  دندروآ ، درگ  ار  ناراّدغ  نآ  زا  رایـسب  هورگ  هکنآ  ات  دـندینادرگیم ،  617 ص : نویعلا ، ءالج  لّدـبم  قّرفت  هب  ار  ناـشیا  ّتیعمج 
ار وا  و  داد ، بیترت  یعبر  نب  ثبش  يارب  یملع  درک ، هدهاشم  دوخ  عابتا  رد  یترثک  نوعلم  نآ  نوچ  دندمآ . رد  هرامالا  راد  هب  رصق  بقع 

يا هک : دندرک  ادـن  ار  ملـسم  عابتا  دـندمآ و  رب  رـصق  ماب  رب  هک  درک  رما  ار  هفوک  فارـشا  دایز  نبا  هداتـسرف ، نوریب  ناقفانم  زا  یهورگ  اب 
ریما دـینک  تعاطا  رگا  و  تسین ، ناشیا  بات  ار  امـش  دنـسریم و  ماش  ياهرکـشل  کنیا  هک  دـیوش  هدـنکارپ  و  دـینک ، محر  دوخ  رب  هورگ 

قّرفتم رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  و  دنادرگ ، فعاضم  ار  امـش  ياهاطع  و  دهاوخ ، رد  دـیزی  زا  ار  امـش  رذـع  هک  تسا  هدـش  دّـهعتم 
لها رب  ار  امش  نادنزرف  نانز و  دشکب و  راکهانگ  ياج  هب  ار  هانگیب  دروآ و  لتق  هب  ار  امش  نادرم  دنـسرب ، ماش  ياهرکـشل  نوچ  دیوشن ،
نوچ دندوب . هدنامن  ملسم  اب  رفن  یـس  زا  هدایز  دش ، ماش  نوچ  هکنآ  ات  دندشیم ، قّرفتم  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  مدرم  دننک . تمـسق  ماش 
غراف زامن  زا  نوچ  درک . ادا  ار  ماش  زامن  دش و  دجسم  لخاد  دیدرگ ، علّطم  هفوک  لها  رکم  ردغ و  رب  درک و  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  ملـسم 
بیرغ نآ  دوب ، هدنامن  وا  اب  سکچیه  تفر  نوریب  هدـنک  رد  زا  نوچ  دور ، نوریب  دجـسم  زا  هک  تساوخ  دـندوب ، هدـنام  وا  اب  رفن  هد  دـش ،

هدرک دازآ  ار  وا  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  وا  دیـسر و  هعوط  هناخ  رد  هب  تفر  هار  ياهراـپ  نوچ  دـیدرگ ، ّریحتم  دوخ  راـک  رد  مولظم 
هتسشن دوخ  هناخ  رد  رد  هعوط  دنتفگیم . لالب  ار  وا  هک  دوب  هدیناسر  مه  هب  يرسپ  وا  زا  دوب و  هدومن  جیوزت  ار  وا  یمرـضح  دیـسا  و  دوب ،

بآ ملسم  نوچ  دروآ . وا  يارب  یبآ  تبرش  تفر و  هعوط  مماشایب ؟ نم  هک  يراد  یبآ  ایآ  تفگ : ملسم  دیشکیم ، دوخ  رسپ  راظتنا  دوب و 
: تفگ ملـسم  تسین ، بسانم  اجنیا  وت  ندوب  بش  تقو  نیا  رد  هک  ورب  دوخ  ياج  هب  ادخ  هدنب  يا  تفگ : هعوط  دومن ، ثکم  دـیماشآ ، ار 
رد هک  تسا  نکمم  بشما  یهد  هانپ  ارم  رگا  مربیمن ، یئاج  هب  هار  مبیرغ و  تسین ، يراـی  یـشیوخ و  هناـخ و  رهـش  نیا  رد  ارم  رداـم  يا 

: تفگ یتسیک ؟ وت  تفگ : هعوط  دهد ، هانپ  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دنـشاب ، هدنامرد  سک  همه  هک  تمایق  زور 
يرای زا  تسد  دنتخادنا و  رود  رای  تسود و  شیوخ و  زا  و  دندرک ، دوخ  راید  هراوآ  دنداد و  بیرف  ار  ام  هفوک  لها  لیقع ، نب  ملسم  منم 

وا يارب  وکین  ياهرجح  دروآ و  رد  هناخ  هب  ار  وا  تخانـش ، ار  ملـسم  هعوط  نوچ   618 ص : نویعلا ، ءالج  دنتشاذگ . اهنت  ارم  هتـشادرب  نم 
دوریم رایسب  هرجح  نآ  هب  شردام  هک  دید  نوچ  دمآ ، هناخ  هب  نز  نآ  رـسپ  لالب  لاح  نآ  رد  درک ، رـضاح  وا  يارب  یماعط  درک و  شرف 

داد و دنگوس  ار  وا  هعوط  دینارذگ ، دح  زا  ار  حاحلا  نوچ  دراد ، ناهنپ  وا  زا  هک  تساوخ  ردام  دومن ، لاؤس  لاح  نآ  ببـس  زا  دیآیم ، و 
رب دمآ ، رد  دجسم  هب  بش  نامه  رد  دناهدیدرگ ، قّرفتم  ملسم  باحصا  هک  دینش  نوچ  نیعل  دایز  نبا  اّما  تفگ . وا  هب  ار  ملسم  ندمآ  ربخ 
وا نوخ  دوشن ، رضاح  دجـسم  رد  تقو  نیا  رد  هفوک  ناسانـشور  ناگرزب و  زا  هک  ره  هک : دندرک  ادن  هفوک  رد  وا  نایدانم  تفر و  الاب  ربنم 

تفلاخم لیقع  نب  ملـسم  هک : ناشیا  نایم  رد  درک  ادن  دندش ، عمج  مدرم  نوچ  دش . رپ  مدرم  زا  دجـسم  یتقو  كدنا  رد  سپ  تسا ، ردـه 
فلت ضرعم  رد  وا  لام  وا و  ناج  دشاب ، هدادن  ربخ  ار  ام  دوش و  ادیپ  وا  هناخ  رد  ملـسم  هک  سک  ره  تسا ، هتخیرگ  نونکا  هدرک و  هفیلخ 
لخاد دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دومن و  رایـسب  فیوخت  دیدهت و  ار  ناشیا  داد ، میهاوخ  نآ  هب  ار  وا  تید  دروآ  ام  دزن  هب  ار  وا  هک  ره  و  تسا ،

داتسرف ار  ریمن  نب  نیصح  و  دورن ، نوریب  رهش  زا  ملسم  هک  دننک  تظفاحم  ار  رهش  ياههزاورد  هک  داتسرف  ار  دوخ  نایرکـشل  و  دش ، رـصق 
، دنوش لخاد  هک  داد  تصخر  ار  هفوک  مدرم  تسـشن و  سلجم  رد  نوعلم  نآ  دـش ، حبـص  نوچ  دـیامن . صّحفت  اههناخ  تاّلحم و  رد  هک 

دّمحم رسپ  نمحّرلا  دبع  هب  ار  ملسم  ربخ  دمآ و  دایز  نبا  هناخ  رد  هب  هعوط  رـسپ  تقو  نآ  رد  و  دومن ، رایـسب  شزاون  ار  ثعـشا  نب  دّمحم 
نیا نوچ  دایز  نبا  دوب ، هتسشن  دایز  نبا  يولهپ  رد  هک  یتقو  رد  تفگ  وا  هب  ار  ربخ  نیا  دمآ و  دوخ  ردپ  دزن  هب  نوعلم  نآ  داد ، ثعشا  نب 

هک تسناد  دینش ، ار  نابسا  ياپ  يادص  ملسم  نوچ  داتـسرف . ملـسم  بلط  هب  درک و  هارمه  وا  هب  ار  سیق  هلیبق  زا  سک  داتفه  دینـش ، ار  ربخ 
، داـتفا ناـشیا  رب  شرظن  نوچ  دـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  و  نوـعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : دـناهدمآ  وا  بلط  هب 
وا شیپ  زا  دروآیم  ور  هک  فرط  ره  هب  و  دـنکفا ، كاله  كاخ  رب  ار  ناشیا  زا  یعمج  دروآ و  هلمح  ناـشیا  رب  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش 
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هب اجیه  هشیب  نآ  تّوق  تعاجـش و  و  دینادرگ ، لصاو  یهلا  باذع  هب  ار  ناشیا  زا  رفن  جـنپ  لهچ و  هلمح  دـنچ  رد  هکنآ  ات  دـنتخیرگیم ،
رب یتبرـض  نارمح  نب  رکب  هکنآ  ات  دـنکفایم ، دـنلب  ماب  رب  تفرگیم و  تسد  کـی  هب  ار  يدرم  هک  دوب   619 ص : نویعلا ، ءالج  ياهبترم 

نوچ داتسیایمن . وا  ربارب  رد  یـسک  دروآیم  ور  هک  وس  ره  هب  ادخ  ریـش  نآ  زاب  و  دنکفا ، ار  وا  نادند  ود  الاب و  بل  و  دز ، وا  مّرکم  يور 
، دنتخادنایم رورـس  نآ  رـس  رب  دندزیم و  ین  رب  شتآ  و  دندزیم ، وا  رب  بوچ  گنـس و  دندمآ و  رب  اهماب  رب  دـندش ، زجاع  وا  هبراحم  زا 
زا ار  یعمج  درک ، هلمح  نارفاک  نآ  رب  دیشک و  ریشمش  دیدرگ ، دیماان  دوخ  تایح  زا  دومن و  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مولظم  دّیس  نآ  نوچ 

ار وت  ام  یهدیم ، نتـشک  هب  ار  دوخ  ارچ  ملـسم  يا  تفگ : تفای  ناوتیمن  تسد  وا  رب  یناـسآ  هب  هک  دـید  ثعـشا  نبا  نوچ  دروآ . رد  اـپ 
ناقفانم زا  و  دـیاشیمن ، ار  دامتعا  نایفوک  امـش  لوق  تفگ : ملـسم  درادـن ، وت  لتق  هدارا  ار  وا  میربیم و  داـیز  نبا  دزن  هب  میهدیم و  ناـما 

بلاغ وا  رب  یناوتان  فعض و  دش ، هدنام  افویب  ناراّکم  نآ  ياهتحارج  ادعا و  هلتاقم  ترثک  زا  اجیه ، هشیب  نآ  نوچ  دیآیمن . افو  نیدیب 
هک تسنادیم  هکنآ  اب  داد  رد  ناما  هب  نت  راچان  هب  درک ، ضرع  وا  رب  ناما  رگید  راب  ثعـشا  نبا  نوچ  داد . راوید  هب  تشپ  یتعاس  دیدرگ ،
ارم ایآ  هک : درک  باطخ  وا  ناقیفر  اب  یلب ، تفگ : مناما ؟ رد  نم  ایآ  تفگ : ثعـشا  نبا  اب  تسین ، قدـص  زا  یغورف  ار  نانیدیب  نآ  مـالک 
وا رب  ناشیا  دنچ  ره  سوواط : نبا  دّیـس  تیاور  هب  تشاذگ . ندش  هتـشک  رب  لد  تشادرب و  هبراحم  زا  تسد  یلب ، دـنتفگ : دـیاهداد ؟ ناما 
رب هزین  دمآ و  رد  وا  بقع  زا  يدرمان  و  تفای ، رایـسب  تحارج  هکنآ  ات  دومنیم  مامتها  ادعا  هلتاقم  رد  و  درکن ، لوبق  دـندرک ، ضرع  ناما 

دندرک راوس  يرتسا  رب  ار  ملسم  تفگ  ثعشا  نبا  دندرک . ریگتـسد  ار  وا  دندروآ و  موجه  نارفاک  نآ  تخادنا ، ور  هب  ار  وا  دز و  وا  تشپ 
هیلا ّانا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : دـیراب و  هدـید  زا  کـشا  بالیـس  و  دیـشک ، رب  دردرپ  لد  زا  ترـسح  هآ  لاـح  نیا  رد  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  هحلـسا  و 

رد اهرازآ  نیا  يراد  رظن  رد  وت  هک  یگرزب  دـصقم  نآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ملـسم  يا  تفگ : سادرم  نب  ساّبع  رـسپ  هَّللا  دـیبع  نوعجار ،
هک میرگیم  وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لاح  رب  نکیل  و  تسین ، دوخ  يارب  نم  هیرگ  تفگ : ملـسم  تسین ، رایـسب  نآ  لیـصحت 

620 ص : نویعلا ، ءالج  رـس  رب  هک  منادیمن  و  دـناهدروآ ، بناج  نیا  هب  يور  دـناهدش و  ادـج  راید  راـی و  زا  راّدـغ  ناـقفانم  نیا  بیرف  هب 
، دروآ دـیهاوخ  لتق  هب  ارم  تسین و  داـمتعا  امـش  ناـما  رب  هک  منادیم  تفگ : دـیدرگ و  ثعـشا  نبا  هّجوتم  سپ  دـمآ . دـهاوخ  هچ  ناـشیا 

كرت ناشیا  غورد  ياههدـعو  نایفوک و  رکم  هب  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوسب  یتسرفب  یـسک  نم  بناج  زا  هک  مراد  ساـمتلا 
، ددرگیم بناج  نیا  هّجوتم  ادرف  ای  زورما  وا  هک  منادیم  هک  اریز  ددرگ ، علّطم  دوخ  مولظم  بیرغ  ّمع  رسپ  لاوحا  رب  و  دیامنن ، دوخ  راید 

لها و  ملتق ، دّصرتم  هدش  ریـسا  ناشیا  تسد  رد  نم  هک  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  درگرب  هک : دـیوگیم  وت  ّمع  رـسپ  هک : دـیوگب  وا  هب  و 
رد هب  ار  ملـسم  هدومن ، روما  نیا  دّهعت  ثعـشا  نبا  دبای . یئاهر  ناشیا  قافن  زا  هک  درکیم  گرم  يوزرآ  وت  ردپ  هک  دنهورگ  نامه  هفوک 
وا هک  مداتـسرفن  ار  وت  نم  دوب ؟ راکهچ  ناما  هب  ار  وت  تفگ : دایز  نبا  دیناسر ، انّزلا  دـلو  نآ  ضرع  هب  ار  وا  لاوحا  دروآ و  دایز  نبا  رـصق 
رد رب  هفوک  نایعا  رثکا  و  دـش ، بلاغ  وا  رب  یگنـشت  دنتـشادزاب ، انّزلا  دـلو  نآ  رـصق  رد  رب  ار  الب  تنحم و  قیرغ  نآ  نوچ  یهدـب . ناما  ار 

هرطق کی  تفگ : ورمع  نب  ملسم  دیهدب ، نم  هب  یبآ  هعرج  افویب ! ناقفانم  يا  تفگ : ملـسم  دندیـشکیم ، يروتـسد  راظتنا  هتـسشن  رـصق 
راّفک و نواعم  يا  راک و  افج  لد  نیگنـس  يا  دنیـشنب  وت  يازع  هب  تردام  تفگ : ملـسم  یماـشایب ، ار  مّنهج  میمح  اـت  تفاـی  یهاوخن  بآ 

نب ورمع  نوچ  داد ، هیکت  راوید  رب  یگنشت ، فعض و  تیاغ  زا  ملسم  سپ  میحج . رد  دولخ  میمح و  برش  هب  نم  زا  يرتراوازس  وت  رارشا ،
زا رپ  حدق  دماشایب ، تساوخ  نوچ  دروآ ، وا  يارب  یبآ  حدق  دومرف  ار  دوخ  مالغ  درک ، هدهاشم  راوگرزب  دّیس  نآ  زا  ار  تلاح  نآ  ثیرح 

تخیر حدق  رد  شکرابم  ياهنادند  دماشایب ، تساوخ  هک  مّوس  هبترم  رد  دش ، نینچ  زین  نآ  دیبلط ، رگید  بآ  تخیر و  ار  بآ  دش ، نوخ 
لخاد ملـسم  نوچ  دـیبلط ، ار  وا  دـمآ و  دایز  نبا  لوسر  لاح  نیا  رد  مماشایب . ایند  بآ  زا  هک  تسا  هدـشن  رّدـقم  ایوگ  هَّلل  دـمحلا  تفگ :

، منک مالس  ار  وا  ارچ  تشک  دهاوخ  ارم  رگا  تفگ : ملسم  يدرکن ؟ مالـس  ارچ  تفگ : دایز  نبا  مزالم  درکن ، مالـس  دش ، نیعل  نآ  سلجم 
هاوخ ینکب و  مالس  هاوخ  تشک ، مهاوخ  ار  وت  هّتبلا  تفگ : دایز  نبا  نیا  زا  دعب  درک ، مهاوخ  رایسب  وا  رب  مالـس  تشک  دهاوخن  ارم  رگا  و 

، نویعلا ءالج  دیلپ  نابز  دش و  مشخ  رد  نخـس  نیا  زا  دایز  نبا  تسا ، هتـشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدـب  یـشکب  ارم  رگا  تفگ : ملـسم  ینکن ،
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هب ار  ناناملسم  ّتیعمج  يدرک و  جورخ  دوخ  ماما  رب  قاّفتا ، لها  هدننک  هدنکارپ  يا  قاع و  يا  تفگ : دوشگ  ازـسان  هب  ار  دوخ   621 ص :
ار ناناملسم  ّتیعمج  دیزی  وا  رسپ  هیواعم و  هکلب  یتفگ ، غورد  تفگ : ملسم  یتخاس . لعتشم  ار  هنتف  شتآ  يدینادرگ و  لّدبم  یگدنکارپ 

لها نایم  رد  داسف  هنتف و  هرئان  دیدوب  فیقث  مالغ  دنزرف  انّزلا و  دلو  هک  وت  ردـپ  وت و  و  دـندنکفا ، ادـخ  نید  رد  هنخر  دـندرک و  هدـنکارپ 
ندمآ و  مدرگ ، قحلم  دوخ  مارگ  يابآ  هب  و  ادخ ، قلخ  نیرتدب  تسد  رد  مبایرد  تداهـش  تداعـس  هک  مراودیما  نم  و  دـیتخورفا ، مالـسا 

هانگیب ار  ناکین  و  دیدرک ، ثادحا  ادـخ  نید  رد  اهتعدـب  وت  ردـپ  وت و  هک  دنتـشون  ام  هب  راید  نیا  لها  هک  دوب  نآ  يارب  رهـش  نیا  هب  نم 
هب و  میئامرف ، رما  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  هک  میدمآ  ام  دیدرک ، يراج  ناناملسم  نایم  رد  ار  رصیق  ارسک و  لامعا  و  دیتشک ،

دایز نبا  تسا . ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  و  یتسار ، قح و  هب  امـش  ام و  نایم  رد  دنک  مکح  ادخ  میئامن ، كولـس  ناشیا  نایم  رد  تلادـع 
ملسم دیزی ، تفگ : دایز  نبا  تماما ؟ تفالخ و  هب  تسا  رتراوازس  ام  زا  هک  سپ  تفگ : ملـسم  تسنادن ، رما  نیا  لها  ار  امـش  ادخ  تفگ :

ترضح هب  رایسب  يازـسان  نوعلم  نآ  تشذگ ، ناشیا  نایم  رد  رایـسب  نانخـس  و  امـش ، ام و  نایم  رد  ادخ  مکح  هب  میاهدش  یـضار  تفگ :
ّیـصو ار  نارـضاح  زا  یکی  هک  راذگب  تشک  یهاوخ  ارم  نوچ  تفگ : ملـسم  تفگ . لیقع  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملا و  ریما 

نم و نایم  تفگ : دروآ و  دعس  نب  رمع  هب  ور  ملـسم  یهاوخ ، هچنآ  وگب  تفگ : دایز  نبا  دیامن ، لمع  نم  ياهتّیـصو  هب  هک  منادرگ  دوخ 
تبارق هطبار  وت  اب  تفگ : دایز  نبا  دادن ، وا  نخـس  هب  شوگ  دایز  نبا  دمآ  شوخ  يارب  نوعلم  نآ  نک ، لوبق  ارم  ّتیـصو  تسه  یتبارق  وت 
ملـسم درب ، رـصق  رانک  هب  تفرگ  ار  ملـسم  تسد  تفای ، يروتـسد  دایز  نبا  زا  نوچ  رمع  یئاـمنیم ؟ عاـنتما  وا  ّتیـصو  لوبق  زا  ارچ  دراد 

ّتیـصو نک ، ادا  ارم  ضرق  یـشورفب و  ارم  هرز  ریـشمش و  مراد ، ضرق  مهرد  دـصتفه  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  نآ  نم  لّوا  ّتیـصو  تفگ :
ماما ترـضح  هب  هکنآ  مّوس  ّتیـصو  یئامن ، نفد  یبلطب و  تصخر  دایز  نبا  زا  ارم  ندـب  دـندروآ ، لتق  هب  ارم  نوچ  هک  تسا  نآ  نم  مّود 
بوص نیا  هب  نکم و  دامتعا  ناشیا  ياههدعو  رب  دندرکن ، يرای  ار  وت  ّمع  رسپ  دندرک و  یئافویب  نایفوک  هک  یسیونب  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

ار وا  نوچ  ام  و  نک ، نانچ  هتفگ  هچ  ره  تسین ،  622 ص : نویعلا ، ءالج  يراک  وا  لام  اب  ار  ام  تفگ : دینش  ار  اهتّیصو  نوچ  دایز  نبا  ایم .
رکب دایز  نبا  سپ  میئامنیمن . وا  هدارا  ام  دیامنن  ام  هدارا  وا  رگا  نیسح  اّما  و  درک ، میهاوخن  هقیاضم  وا  ندب  ندرک  نفد  رد  میروآ  لتق  هب 

اب ار  شرس  نزب و  ندرگ  ار  وا  رـصق و  ماب  هب  ربب و  ار  ملـسم  تفگ : دوب  هدز  وا  رـس  رب  یتبرـض  زور  نآ  رد  ملـسم  هک  دیبلط  ار  نارمح  نب 
نآ سپ  يدرکیمن ، نم  لـتق  هب  رما  دوبیم ، یتبارق  وت  نم و  ناـیم  يدوبن و  اـنّزلا  دـلو  رگا  هک : تفگ  ملـسم  زادـناریز ، هب  رـصق  زا  شنت 
قح حیبست  لیلهت و  ریبکت و  انث و  دمح و  هب  هلا  بّرقم  نآ  نابز  هار  يانثا  رد  درب ، رـصق  ماب  رب  تفرگ و  ار  رایخا  هلالـس  نآ  تسد  نوعلم 

مکح وت  ادـنوادخ  هک : تفگیم  هدوشگ  تاجانم  هب  نابز  قح  اب  و  دوب ، يراج  ترـضح  نآ  تیب  لها  ءایبنا و  دّیـس  رب  تاولـص  یلاـعت و 
نآ رادرک ، دـب  نیعل  نآ  نوچ  «. 1  » دـندرکن افو  دوخ  هدـعو  هب  دـنتفگ و  غورد  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک  یهورگ  نیا  نایم  ام و  نایم  نک 
ریز هب  رصق  ماب  زا  ار  شفیرش  ندب  رس و  دیناسر ، دنمتداعس  نآ  ماک  هب  تداهـش  دهـش  دروآ و  رب  رـصق  ماب  رب  ار  رایخا  هواقن  راربا و  هدبز 
هایـس درم  مدروآ ، لتق  هب  ار  ملـسم  نوچ  تفگ : تسیچ ؟ وت  لاح  رییغت  ببـس  تفگ : دایز  نبا  دـمآ ، داـیز  نبا  دزن  هب  نازرل  دوخ  دـنکفا ،

هدهاشم ار  تلاح  نیا  نتشک ، زا  شیپ  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دزگیم نادند  هب  ار  دوخ  ياهتشگنا  هداتـسیا و  نم  ربارب  رد  هک  مدید  بیهم 
نوچ تفگ : درک و  یمّـسبت  یقـش ، نآ  لاح  مالعتـسا  زا  دعب  و  دیبلط ، ار  وا  دیـسر  دایز  رـسپ  هب  ربخ  نوچ  دـش ، کشخ  شتـسد  دومن و 

ماب رب  ار  يرگید  نوعلم  نآ  سپ  دمآ . رد  وت  رظن  رد  یلایخ  دـیدرگ و  یلوتـسم  وت  رب  تشهد  ینکب ، يراک  تداع  فالخ  هب  یتساوخیم 
شاهرهز ترضح  نآ  میب  زا  دید و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تروص  درک ، ملسم  لتق  هدارا  وا  نوچ  داتـسرف ، رـصق 

نبا دومن ، لاقتنا  نانج  ضایر  هب  ملـسم  نوچ  تخادرپ . وا  راک  هب  هک  داتـسرف  ار  ینوعلم  یماش  دایز  نبا  سپ  درمب ، تعاس  رد  دش و  بآ 
نبا مالغ  داد ، نامرف  وا  لتق  هب  دیشخبن و  هدیاف  دندرک  تعافـش  وا  يارب  نارگید  ثعـشا و  نب  دّمحم  دنچ  ره  و  درک ، بلط  ار  یناه  دایز 

کتمحر یلا  مهّللا  داعملا  هَّللا  یلا  تفگ : یناه  درکن ، رثا  وا  رد  دز و  وا  رب  یتبرض  درب ، نوریب  رصق  زا  ار  وا  دایز   623 ص : نویعلا ، ءالج 
هب ار  وا  دز ، رگید  یتبرـض  سپ  دوخ . يدونـشخ  تمحر و  يوسب  ربب  ارم  ادـنوادخ  تسادـخ ، يوسب  همه  تشگزاب  ینعی : کـناوضر ، و 
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و داتسرف ، دیزی  دزن  هب  داد و  حورا  رسپ  ریبز  هّیح و  یبا  رسپ  یناه  هب  ار  یناه  ملسم و  رـس  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دینادرگ . لصاو  یهلا  تمحر 
ار اهرس  دومرف  دش و  داش  دیسر ، نوعلم  نآ  هب  یناه  رس  همان و  نوچ  داتسرف ، درک  جرد  همان  رد  ار  یناه  ملـسم و  لاوحا  تشون و  ياهمان 

هّجوتم نیـسح  هک  ماهدینـش  هک : تشون  و  دومن ، رایـسب  شزاون  ار  وا  داتـسرف و  ار  دایز  نبا  هماـن  باوج  و  دـنتخیوآ ، قشمد  هزاورد  رد  رب 
لتق هب  ار  مدرم  نامگ  تمهت و  هب  و  يروآ ، لمع  هب  غیلب  یعس  وا  رب  نتفای  رفظ  رد  و  یئامن ، طبض  ار  اههار  هک  دیاب  تسا ، هدیدرگ  قارع 

تداهش و  دوب ، هّجح  يذ  هام  متشه  هبنش  هس  زور  رد  ملسم  جورخ  و  «. 1  » مالّسلا یسیونب و  نم  هب  دوشیم  حناس  زور  ره  هچنآ  و  یناسر ،
624 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دش عقاو  هفرع  زور  رد  تداعس  اب  نآ 

دیسر قافآ  ماما  نآ  هب  قافن  رفک و  لها  زا  هچنآ  و  قارع ، يوسب  مولظم  ماما  هّجوت  نایب  رد  مهدراهچ  لصف 

نایسدق ناج  هک  زودنا  مغ  هلیاه  هعقاو  زوسناج و  هّصق  نیا  نایب  رد  بلاط  یبأ  نب  دّیـس  امن و  نبا  خیـش  سوواط و  نبا  دیـس  دیفم و  خیش 
نابعش هام  مّوس  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک : دناهدومن  داریا  نینچ  هدینادرگ  حورقم  ار  نابّرقم  ياهلد  حورجم و  ار 

لاّوش و ناضمر و  هام  هام و  نآ  هیقب  رد  دوب ، هدینادرگ  رّونم  دوخ  مودق  رون  هب  ار  همّظعم  هّکم  نافلاخم  بیسآ  میب  زا  ترجه  متصش  لاس 
دلب ریاس  هرـصب و  زاجح و  لها  زا  نایعیـش  زا  یعمج  تّدم  نآ  رد  و  دومنیم ، مایق  یلاعت  قح  تدابع  هب  همرتحم  هدلب  نآ  رد  هدـعقلا  يذ 

هناهب هب  دوب  هداتسرف  ار  یعمج  دیلپ  دیزی  نوچ  دنتسب ، جح  هب  مارحا  ترـضح  دمآ ، رد  هّجح  يذ  هام  نوچ  دندش . عمج  ترـضح  نآ  دزن 
لمع هب  ار  هرمع  لامعا  هدومن ، لودع  هرمع  هب  ار  جـح  مارحا  ترـضح  دـنروآ ، لتق  هب  ای  دـنرب  وا  دزن  هب  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  هک  جـح 

ترـضح نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  دـنچ  رد  «. 1  » دـیدرگ قارع  هّجوتم  دـش و  لـحم  دروآ و 
هام متفه  زور  رد  «، 2  » هدیناسر مامتا  هب  ار  هرمع  و  تسب ، هدرفم  هرمع  هب  مارحا  دنک ، مامت  ار  جـح  هک  تشاذـگ  دـنهاوخن  هک  تسنادیم 

تیاور سوواط  نبا  دّیـس  تفر . نوریب  هفرع   625 ص : نویعلا ، ءالج  زور  رد  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  «، 3  » تفر نوریب  هّکم  زا  هّـجح  يذ 
قارع هّجوت  مزع  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  و  دوب . هدـش  دیهـش  ملـسم  زور  ناـمه  رد  و  تفر ، نوریب  هاـم  مّوس  زور  رد  هک  تسا  هدرک 
رّدـقم یلاعت  قح  هچنآ  دومرف : امتنا ، تیـالو  لآ  اـیبنا و  دّیـس  رب  دورد  یلاـعت و  قح  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  و  دومرف ، ادا  ياهباـطخ  دومن ،

مزـال مدآ  نادـنزرف  عیمج  ندرگ  رب  هداـّلق  دـننام  ار  گرم  هک  قیقحت  هب  و  وا ، هب  رگم  تسین  یتّوـق  لوـح و  و  دـیآیم ، لـمع  هب  هدوـمرف 
قح نم  نفد  يارب  و  فسوی ، يوسب  بوقعی  قایتشا  دننام  ماهدیدرگ  دوخ  مارگ  فالسا  ياقل  قاتشم  ناهاوخ و  رایسب  هچ  و  دناهدینادرگ ،
هراپ هراپ  نم  ياضعا  يدوز  نیا  رد  هک  منیبیم  ایوگ  و  دیسر . مهاوخ  ناکم  نآ  هب  يدوزب  هک  تسا  هدومن  رایتخا  رد  یفیرـش  هعقب  یلاعت 
اـضر یهلا  ياضق  هب  تیب  لها  ام  و  رما ، نیا  يارب  هدیدرگ  رّدقم  هک  يزور  نتفایرد  زا  تسین  ياهراچ  و  البرک ، يارحـص  رد  دش  دهاوخ 

دزن سدق  هریظح  رد  هراپ  هراپ  ياضعا  نآ  يدوزب  ناگدـننک ، ربص  يازج  نیرتهب  ار  ام  دـنک  اطع  ات  میئامنیم  ربص  وا  يالب  رب  و  میاهداد ،
دوخ ياههدعو  و  دینادرگ ، دهاوخ  نشور  ار  وا  هدید  یلاعت  قح  و  دیدرگ ، دهاوخ  عمتجم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 

، ددرگ زیاف  يدبا  تداعس  هب  دزاب و  رد  ام  ترصن  هار  رد  ناج  هک  دهاوخ  دشاب و  تداهـش  يوزرآ  ار  هک  ره  و  دروآ ، دهاوخ  لمع  هب  ار 
ماما ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  حلاص  نب  ةرارز  زا  دناهدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » یلاعت هَّللا  ءاش  نا  میوش  هناور  ادرف  هک  دوش  قیفر  ام  اـب 

تسوت و اب  ناـشیا  ياـهلد  هفوک  مدرم  مدرک : ضرع  و  قارع ، بناـج  هب  ترـضح  نآ  هّجوت  زا  لـبق  زور  هس  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
نامـسآ ياهرد  هک  مدید  هاگان  درک ، هراشا  نامـسآ  بناج  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  ترـضح  سپ  تسا ، هّیما  ینب  اب  ناشیا  ياهریـشمش 

رگا دومرف : ترضح  درک ، دناوتیمن  اصحا  یسک  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  ناشیا  ددع  هک  دندمآ  ریز  هب  ردق  نآ  هکئالم  جاوفا  زا  و  دش ، هدوشگ 
، دوبیم ّتیدـحا  بانج  ياضق  هب  اـضر  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تاـقالم  قوش  تداهـش و  تداعـس  يوزرآ  هن 
، دش میهاوخ  دیهش  اجنآ  رد  نم  باحصا  تیب و  لها  نم و  هک  منادیم  نیقی  هب  نکیل  و  میدرکیم ، داهج  ءادعا  اب  اهرکشل  نیا  اب  هنیآره 
زا ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » تفای دـهاوخن  یئاهر  لتق  زا  یـسک  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  ریغ   626 ص : نویعلا ، ءـالج  هب  نم  نادـنزرف  زا  و 
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دّمحم ددرگ ، هفوک  هّجوتم  زور  نآ  حبص  رد  هک  دیدرگ  مزاع  ادهش  دّیـس  هک  یبش  رد  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
مـسرتیم و  دوخ ، ردارب  ردپ و  هب  تبـسن  ار  هفوک  لها  رکم  ردغ و  یتسناد  وت  ردارب  يا  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هّیفنح  نب 

، دـش دـناوتیمن  وت  ضّرعتم  هّکم  رد  یـسک  دوب ، یهاوخ  مّرکم  زیزع و  تسادـخ  مرح  هک  یناـمب  هّکم  رد  رگا  دـننک ، نینچ  زین  وت  اـب  هک 
دّمحم دوش ، عیاـض  نم  ببـس  هب  هبعک  تمرح  هک  مهاوـخیمن  و  دـنادرگ ، دیهـش  هّکم  رد  ارم  دـیلپ  دـیزی  هک  مسرتیم  دوـمرف : ترـضح 
ماگنه نوچ  منکب . باب  نیا  رد  يرکف  دومرف : ترضح  دباین ، تسد  وت  رب  یـسک  هک  وش  ياهیداب  هّجوتم  ای  ورب  نمی  بناج  هب  سپ  تفگ :

دیبسچ و دوخ  راوگرزب  ردارب  هقان  راهم  رب  دمآ و  هناباتیب  دیـسر ، دّمحم  هب  ربخ  نوچ  دـندرک ، راب  ار  نارتش  دومرف : ترـضح  دـش ، رحس 
: هک دومرف  ترـضح  يدرگیم ؟ رفـس  هّجوتم  يدوز  نیا  هب  ارچ  يرب ، راک  هب  هشیدنا  رما  نیا  رد  هک  يدرک  هدـعو  نم  اب  ردارب  يا  تفگ :
ار وت  دهاوخیم  یلاعت  قح  هک  ور  نوریب  نیسح  يا  دومرف : دمآ و  نم  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  یتفر  وت  نوچ 
؟ يربیم دوخ  اـب  ارچ  ار  دوخ  ناـنز  يوریم ، مزع  نیا  هب  وت  هاـگره  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : دّـمحم  دـنیبب ، هتـشک  دوخ  هار  رد 

عادو ار  نایملاع  ماما  نآ  نایرگ  هدید  نایرب و  لد  اب  هّیفنح  نب  دّمحم  سپ  «. 2  » دنیبب ریسا  ار  ناشیا  دهاوخیم  یلاعت  قح  دومرف : ترضح 
: دومرف ترضح  دومن ، رثا  تنحم  رفس  نآ  كرت  رد  هغلابم  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  وا  زا  دعب  و  تشگرب . درک و 

دمآ نوریب  ساّبع  نبا  سپ  درک ، مهاوخن  زگره  ترضح  نآ  رما  تفلاخم  دومرف و  يرما  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
هک تسا  لوقنم  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  هربتعم  ثیداحا  رد  «. 3  » دیشک رب  هانیسح  او  دایرف  تسیرگیم و  و 
نآ  627 ص : نویعلا ، ءالج  تعیاشم  هب  ریبز  نب  هَّللا  دبع  تفر ، نوریب  هّکم  زا  قارع  رفس  هدارا  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ 

هبعک مرح و  تمرح  نم  يارب  هک  مهاوخیمن  دومرف : ترضح  تفگیم ، نانخس  رفـس  نآ  زا  ترـضح  نآ  عنم  رد  رهاظ  هب  هتفر  ترـضح 
تارف ّطـش  راـنک  رد  رگا  و  مشاـب ، رتـکیدزن  هکنآ  زا  دـیآیم  رتـشوخ  ارم  موش ، هتـشک  مشاـب و  رترود  مرح  زا  دـنچ  ره  و  دوش ، فرط  رب 

هّکم رد  وا  هک  دادیم  ربخ  ار  وا  زاجعا  هب  ترـضح  و  «. 1  » مدرگ نوفدـم  هبعک  کیدزن  رد  هکنآ  زا  نم  يارب  زا  تسا  رتهب  مدرگ  نوفدـم 
ار هبعک  هک  دش  نانچ  رخآ  و  دومنیم ، لهاجت  ای  دیمهفیمن  وا  و  دش ، دـهاوخ  کتهنم  نآ  ببـس  هب  هبعک  تمرح  و  دـش ، دـهاوخ  هتـشک 
، دـیدرگ قارع  هّجوتم  هّکم  زا  نوچ  مولظم  ماما  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  زا  و  دـندرک . بارخ  وا  رـس  رب  جاّـجح 

ددرگن قحلم  نم  هب  هک  ره  و  ددرگ ، قحلم  نم  هب  دراد  تداهـش  يوزرآ  هک  ره  هک : تشون  مشاه  ینب  ریاس  هّیفنح و  نب  دّمحم  هب  ياهمان 
قارع هّجوتم  ءادهّـشلا  دّیـس  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  و  «. 2  » مالّـسلا و  دباییمن ، يزوریف  حتف و 

: دومرف يوریم ؟ اجک  هب  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : دیسرپ  دیناسر و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  مامت  تعرس  هب  دش و  راوس  رمع  نب  هَّللا  دبع  دش ،
رمع نبا  سپ  دومرفن ، لوـبق  ترـضح  درک  هغلاـبم  هکنادـنچ  درگرب ، دوـخ  ّدـج  مرح  هب  ورم و  تفگ : رمع  نبا  موریم ، قارع  بناـج  هب 

ترضح دیسوبیم ، رّرکم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  ار  دوخ  رّهطم  دسج  عضوم  نآ  اشگب  هَّللا  دبع  وبا  يا  تفگ :
هک منادیم  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : تسیرگ و  دیسوب و  ار  عضوم  نآ  هبترم  هس  راّکم  لیحم  نآ  و  دوشگ ، ار  دوخ  فّرـشم  فان 
نب ییحی  رـس  یلاعت  قح  دزن  ایند  يردـقیب  زا  هک  ینادیمن  رگم  دومرف : ترـضح  رگید  تیاور  هب  و  «. 3  » دش یهاوخ  هتشک  رفـس  نیا  رد 

داتفه باتفآ  عولط  ات  حبص  عولط  زا  لیئارسا  ینب  هک  ینادیمن  رگم  دنداتسرف ، هیده  هب  لیئارسا  ینب  نانز  زا  يراک  انز  نز  يارب  ار  اّیرکز 
رد دومرفن  لیجعت  یلاعت  قح  و  دناهدرکن ، راک  چیه  ایوگ  هچنانچ  دندوب  ارش  عیب و  لوغـشم  دوخ  ياهرازاب  رد  و  دندرک ، دیهـش  ار  ربمغیپ 

كرت و  رمع ، رـسپ  يا  سرتب  ادخ  زا  سپ  دـینادرگ ، التبم  دوخ  تابوقع  دـیادش  هب  یبقع  ایند و  رد  ار  ناشیا  نآ  زا  دـعب  و  ناشیا ، باذـع 
متـصش لاـس  رد  نم  تفگ : هک  دـناهدرک  تـیاور  رعاـش  قدزرف  زا  نارگید  دـیفم و  خیـش   628 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 4  » نکم نم  يراـی 
نوریب مرح  زا  رازراک  هحلـسا  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  مدید  مدـش  مرح  لخاد  نوچ  مدرب ، جـح  هب  ار  دوخ  ردام  ترجه 

دناسرب و دوخ  دوصقم  هب  ار  وت  یلاعت  قح  متفگ : مدرک و  مالس  متفاتش  وا  تمدخ  هب  تسا  هارمه  ترـضح  نآ  هک  متـسناد  نوچ  دوریم ،
هّکم زا  جح  کسانم  يادا  زا  شیپ  و  ياهدومن ، لیجعت  ببـس  هچ  هب  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  دـنادرگ ، ناهج  ود  بلاطم  ياورماک  ار  وت 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


ضرع دومن ، لاؤس  نم  زا  ار  قارع  لـها  لاوحا  ترـضح  سپ  دـنتفرگیم ، ارم  مدرکیمن  لـیجعت  رگا  دوـمرف : ترـضح  ياهدـمآ ؟ نوریب 
ياهراچ یلاعت  قح  ياضق  زا  و  دـنکیم ، دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  تسا ، هّیما  ینب  اب  ناشیا  ياهریـشمش  تسوت و  اـب  ناـشیا  ياـهلد  هک : مدرک 

روما رد  يریدقت و  ار  ادخ  تعاس  ره  زور و  ره  تسا ، دوبعم  ترـضح  ياناوت  تردق  فک  هب  روما  هّمزا  یتفگ  تسار  هک : دومرف  تسین ،
میوجیم يرای  وا  زا  وا و  ياهتمعن  رب  منکیم  دمح  ار  ادخ  سپ  تسام  بوبحم  هچنآ  هب  دوش  لزان  یهلا  ياضق  رگا  تسا ، يریبدـت  دابع 

تباث يراکزیهرپ  رب  وا  تریـس  و  دشاب ، قح  وا  ّتین  هک  یـسک  ددرگ ، يراج  ام  دـیما  فالخ  رب  اضق  رگا  و  وا ، رکـش  رب  مبلطیم  قیفوت  و 
، دنادرگ نارک  رب  یئامنیم  رذح  هچنآ  زا  دناسرب و  دوخ  بولطم  هب  ار  وت  ادخ  يدومرف ، قح  متفگ : درادن ، یئاورپ  ایند  ياهالب  زا  دـشاب ،

صاعلا نب  دیعس  نب  ورمع  سپ  متشذگ . هدومن  عادو  ار  ترضح  نآ  مدرک و  لاؤس  موصعم  ماما  نآ  زا  جح  لئاسم  زا  دنچ  ياهلئـسم  سپ 
یتعنامم ناشیا  درکن و  نتشگرب  لوبق  دندیسر ، ترضح  نآ  هب  نوچ  دوش ، عنام  نتفر  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  داتـسرف  ار  ییحی  دوخ  ردارب 

دمآیم نمی  زا  ياهلفاق  دندیسر  میعنت  هب  نوچ  دش ، هناور  ترـضح  دنتـشادرب ، تسد  دوش  یهتنم  هلتاقم  هب  راک  هکنآ  زا  شیپ  دندرکیم ،
رتش اب  هدومن  فّرصت  تسا  قحا  اهنآ  هب  نامز  ماما  هک  تفرگ  ار  ناشیا  ياهراب  ترضح  داتسرفیم ، دیزی  يارب  نمی  یلاو  دنچ  ياهیده  و 
ربج ار  وا  دهاوخیمن  هک  ره  و  مینکیم ، ناسحا  وا  اب  میناسریم و  مامت  ار  وا  هیارک  دـیآیم  قارع  بناج  هب  ام  اب  هک  ره  هک : تفگ  ناراد 

هب «. 1  » دندومن رایتخا  تقرافم  یضعب   629 ص : نویعلا ، ءالج  دنداد و  هیارک  ترضح  نآ  باحـصا  هب  ار  دوخ  نارتش  یـضعب  مینکیمن ،
رسپ ود  دیـسر ، ترـضح  نآ  ّمع  رـسپ  راّیط  رفعج  رـسپ  هَّللا  دبع  هب  قارع  بناج  هّجوت  هب  ترـضح  نآ  مزع  ربخ  نوچ  دیفم : خیـش  تیاور 

هک دومن  رایسب  سامتلا  تشون و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ياهضیرع  و  دنـشاب ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  داتـسرف  ار  نوع  دّمحم و  دوخ 
، یئوت ناگتفای  تیاده  يادتقم  اوشیپ و  نایعیـش و  ياهب  نسح و  نانمؤم و  هانپ  تشپ و  زورما  هک : تشون  و  دـیامرفن ، رفـس  نآ  رد  لیجعت 

نوچ مسریم . بقع  زا  ار  دوخ  کنیا  مداتسرف و  وت  تمدخ  هب  ار  دوخ  نارسپ  و  دنوشیم ، لصأتسم  وت  تیب  لها  يورب ، نایم  زا  وت  نوچ 
نآ دـسیونب و  ترـضح  هب  ياهماـن  هک  درک  ساـمتلا  وا  زا  تفر و  هنیدـم  یلاو  دیعـس  نب  ورمع  دزن  هب  درک ، هناور  ار  دوخ  نارـسپ  هماـن و 
نب هَّللا  دبع  درک و  هناور  ییحی  دوخ  ردارب  اب  تشون و  ترضح  تمدخ  هب  ياهمان  ورمع  دیامن ، تدواعم  سامتلا  دهد و  ناما  ار  ترـضح 

دیـشخبن و يدوس  دـندومن ، ترـضح  نآ  تعجارم  رد  هغلابم  هکنادـنچ  دندیـسر ، ترـضح  تمدـخ  هب  نوچ  دـش . هارمه  ییحی  اب  رفعج 
: دنتفگ میامنیمن ، زواجت  وا  نامرف  زا  هدومرف و  يرما  ارم  ماهدید و  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نم  دومرف :
، دیدرگ دیماان  رورـس  نآ  تدواعم  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نوچ  دش . دهاوخ  رهاظ  يدوزب  نآ  رثا  میوگیمن و  دومرف : ياهدید ؟ باوخ  هچ 

نوچ هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  «. 2  » تشگرب راکفا  لد  رابکـشا و  هدید  اب  هدرک  هارمه  ار  دوخ  نارـسپ 
َّلُک اوُعْدَن  َمْوَی  هیآ  نیا  ریسفت  زا  هد  ربخ  ارم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دیـسر  ترـضح  نآ  هب  بلاغ  نب  رـشب  دیـسر ، هّیبلعث  هب  ترـضح  نآ 

هدناوخ تیاده  هب  هک  تسه  یماما  دومرف : ترضح  ناشیا ، ماما  هب  ار  مدرم  زا  یتعامج  ره  میناوخیم  هک  يزور  ینعی : « 3  » ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ 
دوخ ياوشیپ  اب  ار  کـی  ره  و  دـناهدرک ، وا  تعباـتم  هدرک و  توعد  تلالـض  يوسب  ار  مدرم  هک  تسه  یماـما  و  دـناهدومن ، وا  تباـجا  و 

«4  » ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  مّنهج ، يوسب  ار  اهنیا  دنربیم و  تشهب  يوسب  ار  اهنآ  و  دـنبلطیم ،
وا زا  ار  هفوـک  لاوـحا  ترـضح  رگید : تیاور  هب  «. 1  » مــّنهج شتآ  رد  یهورگ   630 ص : نوـیعلا ، ءـالج  و  دنتـشهب ، رد  یهورگ  ینعی :

دیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  هَّللا  لعفی  دومرف : ترضح  تسا ، هّیما  ینب  اب  اهریشمش  تسامش و  اب  اهلد  هک : نارگید  شور  هب  تفگ  وا  دیسرپ ،
: دومرف بانج  نآ  درک ، مالس  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يدرم  دیسر ، هّیبلعث  هب  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  «. 2»

امـش هب  دوـخ  هناـخ  زا  ار  لـیئربج  رثا  هنیآره  يدـمآیم  نم  دزن  هب  هنیدـم  رد  رگا  دوـمرف : هفوـک ، لـها  زا  تفگ : يدـلب ؟ مادـک  لـها  زا 
تسین ام  هناخ  رد  نافرع  ملع و  ناویح  بآ  همـشچ  ایآ  هدیناسریم ، نم  ّدج  هب  ار  یحو  هنوگچ  هدشیم و  لخاد  هار  هچ  زا  هک  مدومنیم 

هک تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  «. 3  » دوب دناوتیمن  زگره  نیا  مینادیمن ؟ ام  ار و  یهلا  مولع  دـننادیم  مدرم  و 
بانج نآ  زا  ربکا  یلع  ترضح  سپ  دش ، رادیب  باوخ  زا  نایرگ  دومرف ، هلولیق  اجنآ  رد  دومن و  لوزن  بیذع  بآ  رس  رب  ادهش  دّیس  نوچ 
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، دشابیمن غورد  تعاس  نیا  رد  باوخ  هک  تسا  یتعاس  نیا  یمارگ  دـنزرف  يا  دومرف : بانج  نآ  تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  هک : دیـسرپ 
نآ دیامرفیم ، تعرـس  تشهب  يوسب  ار  امـش  گرم  دیئامنیم و  تعرـس  امـش  هک : درک  ادن  ارم  یفتاه  هک  مدید  باوخ  رد  تقو  نیا  رد 

تـشگزاب هک  يدنوادخ  هب  یمارگ ، دنزرف  يا  یلب  دومرف : ترـضح  میتسین ؟ قح  رب  ام  ایآ  رادـقمیلاع  ردـپ  يا  تفگ : راوگرزب  هدازماما 
اورپ هچ  ندش  هتـشک  گرم و  زا  سپ  تفگ : ربکا  یلع  دنلطاب ، رب  ام  نانمـشد  میّقحرب و  ام  هک  منکیم  دای  دنگوس  تسوا  يوسب  ناگدنب 

نآ رد  دندومن ، لوزن  هّیمهر  رد  هدرک و  راب  عضوم  نآ  زا  سپ  راکوکین . دـنزرف  يا  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  دومرف : ترـضح  میراد ؟
ادخ مرح  زا  ارچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : درک  مالـس  دمآ و  بانج  نآ  تمدخ  هب  دنتفگیم  هریره  وبا  ار  وا  هک  هفوک  لها  زا  يدرم  لزنم 

و مدرک ، ربص  دنتفرگ  ار  ملام   631 ص : نویعلا ، ءالج  هّیما  ینب  هریره  وبا  يا  دومرف : ترضح  يدمآ ؟ نوریب  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  مرح  و 
دیهـش ارم  یغاـی  یغاـط و  هورگ  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متخیرگ ، دـنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخ  نوچ  مدرک ، ربص  دـندومن  متمرح  کـته 
ناشیا رب  و  دیـشک ، دهاوخ  ناشیا  رب  ماقتنا  ریـشمش  و  دـیناشوپ ، دـهاوخ  ناشیا  رب  يراوخ  ّتلذـم و  سابل  راّهق  دـنوادخ  و  درک ، دـنهاوخ 

بلاط یبأ  نب  دّـمحم  «. 1  » دوب ناشیا  يامرف  نامرف  ینز  هک  أبـس  موق  زا  دـنادرگ  رتلیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  دـینادرگ  دـهاوخ  ّطلـسم 
دایز رـسپ  هب  ياهمان  تسا ، هدش  قارع  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دینـش  هنیدم  یلاو  دیلو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هک ناسرم  وا  هب  یبیسآ  وشم و  وا  ضّرعتم  تسادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  وا  تسا و  هدش  قارع  هّجوتم  نیـسح  ماهدینـش  هک : تشون 
هک دناهدرک  تیاور  ماظع  خیاشم  «. 2  » درکن وا  رد  يریثأت  دیـسر  وا  هب  همان  نوچ  يدرگ ، نمـشد  تسود و  تنعل  دروم  تسا  یقاب  ایند  ات 

و داتسرف ، هّیسداق  هب  ترضح  نآ  هار  رس  رب  هوبنا  رکشل  اب  ار  ریمن  نب  نیصح  دیسر ، دایز  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجوت  ربخ  نوچ 
دوخ یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هَّللا  دبع  دیـسر ، همر  نطب  هب  مولظم  ماما  نوچ  درک . رپ  دوخ  رثا  تلالـض  رکـشل  زا  ار  هّیناطقطق  ات  هّیـسداق  زا 

ياهمان دوب ، هدیسرن  ترضح  نآ  هب  ملسم  تداهش  ربخ  زونه  داتسرف ، هفوک  بناج  هب  تلاسر  هب  ار - رهصم  نب  سیق  رگید : تیاور  هب  ار -
، ناملسم نمؤم و  ناردارب  يوسب  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  تسا  ياهمان  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  نومـضم : نیا  هب  تشون  هفوک  لها  هب 

نم هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  هک  یتسرد  هب  دـعب  اّما  تسین ، يدـنوادخ  وا  زج  هب  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  داـب ، امـش  رب  یهلا  مـالس 
دوخ ناسحا  هک  منکیم  لاؤس  ادخ  زا  ام ، نانمشد  زا  ام  قح  بلط  ام و  ترـصن  رب  دیاهدومن  قاّفتا  هک  دوب  جردنم  همان  نآ  رد  و  هدیـسر ،
راید هب  يور  هّکم و  زا  مدمآ  نوریب  هک  قیقحت  هب  دیامرف ، اطع  راربا  يازج  نیرتهب  رادرک  ّتین و  نسح  رب  ار  امـش  دنادرگ و  مامت  ام  رب  ار 

632 ص : نویعلا ، ءالج  نایم  رب  تعباتم  رمک  هک  دیاب  دسر ، امـش  هب  نم  کیپ  نوچ  هّجح  يذ  هام  متـشه  هبنـشهس  زور  رد  و  مدروآ ، امش 
مکیلع و مالّـسلا  و  مناسریم ، امـش  هب  ار  دوخ  يدوز  نیا  هب  هک  دیـشاب  نم  ترـصن  ياّیهم  دینادرگ و  هدامآ  ار  رازراک  بابـسا  و  دیدنبب ،

ترـضح نآ  تمدـخ  هب  ياهمان  دوخ  تداهـش  زا  شیپ  زور  تفه  تسیب و  ملـسم  هک  دوب  نآ  همان  نتـشون  ببـس  و  هتاکرب . هَّللا و  ۀـمحر 
يارب ریشمش  رازه  دص  اجنیا  رد  هک  دندوب  هتشون  اههمان  هفوک  لها  زا  یعمج  و  دوب ، هدومن  هفوک  لها  دایقنا  تعاطا و  راهظا  دوب و  هتشون 
نیصح دیسر ، هّیسداق  هب  دش و  هناور  ترضح  نآ  کیپ  نوچ  «. 1  » ناسرب دوخ  نایعیش  هب  ار  دوخ  يدوزب  تسا ، هدیدرگ  اّیهم  وت  ترـصن 
دیسرپ وا  زا  دایز  نبا  داتسرف ، دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  نیصح  دادن ، وا  هب  درک و  هراپ  ار  همان  دریگب ، وا  زا  ار  همان  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  وا 

وت هکنآ  يارب  تفگ : يدرک ؟ هراپ  ار  هماـن  ارچ  تفگ : وا ، راوگرزب  رـسپ  مبلاـط و  یبأ  نب  یلع  نایعیـش  زا  يدرم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک :
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ار  همان  تفگ : دوب ؟ هتـشون  هک  هب  دوب و  هتـشون  هک  ار  همان  تفگ : دایز  نبا  دوب . همان  نآ  رد  هچنآ  رب  يوشن  علّطم 

ات مرادیمن  رب  وت  زا  تسد  تفگ : دـش و  بضغ  رد  داـیز  نبا  منادیمن ، ار  ناـشیا  ياـهمان  نم  هک  هفوک  لـها  زا  یتعاـمج  هب  دوـب  هتـشون 
مان تفگ : منکیم ، هراپ  هراپ  ار  وت  ّالا  و  یئوگب ، ازـسان  ار  شردپ  ردارب و  نیـسح و  يور و  الاب  ربنم  رب  ای  یئوگن ، نم  هب  ار  ناشیا  ياهمان 

ترـضح رب  دورد  درک و  ادا  یلاـعت  قـح  ياـنث  و  تفر ، ـالاب  ربـنم  رب  رـسپ  منکیم ، اور  ار  رگید  بلطم  نآ  میوـگیمن و  ار  تعاـمج  نآ 
ریاس شردپ و  دایز و  نبا  و  داتسرف ، شراوگرزب  ردارب  ردپ و  نیـسح و  ماما  ترـضح  رب  رایـسب  تاولـص  داتـسرف و  وا  تیب  لها  تلاسر و 

دهاوخ هک  ره  ماهتشاذگ ، عضوم  نالف  رد  ار  وا  و  امش ، يوسب  منیـسح  ماما  کیپ  نم  هفوک  لها  يا  تفگ : درک و  رایـسب  نعل  ار  هّیما  ینب 
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هب و  دـیدرگ ، زیاف  تداهـش  هجرد  هب  دـنتخادنا و  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  دایز  نبا  دباتـشب . وا  تمدـخ  هب  دـیامن  وا  يراـی 
زجاح لزنم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  «. 2  » درک ادج  ار  شرـس  رمع  نب  کلملا  دبع  دوب ، یقاب  وا  رد  یقمر  رگید : تیاور 

رب شرظن  نوچ  دوب ، هدـیزگ  لزنم  بآ  نآ  کیدزن  عیطم  نب  هَّللا  دـبع  هک  دندیـسر  برع  ياهبآ  زا  یبآ  هب  دـندومن ، لیم  هفوک  بناج  هب 
ترضح ياهدمآ ؟ راید  نیا  هب  هچ  يارب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : تفاتـش و  لابقتـسا  هب  داتفا  بانج   633 ص : نویعلا ، ءالج  نآ 

مالسا تمرح  و  يرواین ، رد  فلت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : عیطم  نبا  دناهدیبلط ، ارم  قارع  لها  دومرف :
زا ار  هّیما  ینب  تنطلـس  هک  یئاـمن  هدارا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، هتـسب  وت  تمرح  هب  هک  اریز  ینادرگن ، عیاـض  ار  برع  شیرق و  و 

سپ دیسرت ، دنهاوخن  سکچیه  زا  و  درک ، دنهاوخن  اورپ  ناملـسم  چیه  لتق  زا  وت  نتـشک  زا  دعب  و  دنروآیم ، لتق  هب  ار  وت  يریگب ، ناشیا 
دعاـقت دوب  رومأـم  یلاـعت  قح  بناـج  زا  هچنآ  دـیدرگن و  وا  نانخـس  ضّرعتم  ترـضح  وشم . هّیما  ینب  ضّرعتم  ورم و  هفوـک  هب  هک  راـهنز 

لخاد یـسک  و  تـفریمن ، نوریب  يربـخ  هـک  دوـب  هدـینادرگ  دودـسم  ار  ماـش  هرـصب و  ياـههار  داـیز  نـبا  و  تشذـگ ، وا  زا  و  دـیزرون ،
نیا میرادن و  ربخ  ام  دنتفگ : دندیسرپ ، ربخ  ناشیا  زا  دندیـسر و  بارعا  زا  یتعامج  هب  سپ  تفر ، تسناوتیمن  نوریب  دش و  تسناوتیمن 
قیفر یلجب  نیق  نب  ریهز  اب  ام  هک  دـناهدرک  تیاور  هرازف  هلیبق  زا  یعمج  و  «. 1  » دوشیمن لخاد  دیآیمن و  نوریب  یـسک  هک  مینادیم  ردق 

هک میدـمآیم  دورف  رترود  میدیـسریم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هب  لزاـنم  رد  و  همّظعم ، هّکم  زا  تعجارم  ماـگنه  رد  میدوب 
هدمآ و ترضح  بناج  زا  یلوسر  هاگان  میدروخیم ، تشاچ  میدوب و  هتسشن  لزانم  زا  یضعب  رد  ددرگن ، مزال  ام  رب  ترـضح  نآ  تقافر 

نز میدنام ، ّریحتم  میدـنکفا و  تسد  زا  ار  اههمقل  تشهد  تیاهن  زا  ام  دـبلطیم ، ار  وت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک : درک  باطخ  ریهز  اب 
ترـضح تمدخ  هب  ریهز  یئامنیم !؟ لّمأت  نتفر  رد  دبلطیم و  ار  وت  ادخ  لوسر  دنزرف  هَّللا  ناحبـس  تفگ : دوب  رمع  رتخد  ملید  هک  ریهز 

داد و قالط  ار  دوخ  نز  و  دـندرک ، بصن  ترـضح  ياـههدرپ  ارـس  کـیدزن  رد  دـندنک و  ار  وا  همیخ  هک  دومرف  تشگرب و  داـش  و  تفر ،
نآ يادـف  ار  دوخ  ناـج  هک  مهاوخیم  نم  دـسر و  وـت  هب  يررـض  نم  ببـس  هب  هک  مهاوـخیمن  نم  هک  دوـخ  لـها  هب  وـش  قـحلم  تفگ :
هک مراد  سامتلا  وت  زا  دنادرگ ،  634 ص : نویعلا ، ءالج  رّـسیم  ار  وت  ریخ  ادخ  تفگ : درک و  عادو  ار  وا  دـش و  نایرگ  نز  منک ، ترـضح 

صّخرم دـهاوخن  هک  ره  دـیایب و  نم  اـب  دـهاوخ  هک  ره  هک : تفگ  دوخ  باحـصا  هب  سپ  ینک . داـی  نیـسح  ّدـج  دزن  تماـیق  زور  رد  ارم 
رب میدرک و  هبراحم  راّفک  اـب  مالـسا  رکـشل  هارمه  اـیرد  یحاون  زا  یـضعب  رد  منکیم : تیاور  امـش  هب  یثیدـح  نونکا  و  ار ، وا  مدـینادرگ 

هاگره تفگ : یلب ، میتفگ : دیسر ؟ امـش  هب  هک  مئانغ  نیا  زا  دیدیدرگ  داش  ایآ  تفگ : ناملـس  سپ  میتفای ، رایـسب  تمینغ  هتفای  رفظ  ناشیا 
سپ دیاهتفای . هک  ایند  ياهتمینغ  نیا  زا  دیـشاب  رتداش  وا  تقافر  زا  هک  دـیاب  تسا ، ناقفانم  لاتق  هّجوتم  دّـمحم  لآ  ناناوج  دّیـس  هک  دـینیبب 

و «. 1  » دیـسر تداهـش  هجرد  هب  ات  دشن  ادج  ترـضح  نآ  زا  و  دـیدرگ ، قحلم  ترـضح  نآ  باحـصا  هب  درک و  عادو  ار  دوخ  نارای  ریهز 
هتشذگ بش  رد  تفگ : ترضح  نآ  مرتحم  رهاوخ  بنیز  دش  حبص  نوچ  دندومن ، تحارتسا  لزنم  نآ  رد  بش  دندیـسر ، همیزخ  هب  نوچ 

رب رابب  ترـسح  کشا  هدـید  يا  نومـضم : نیا  هب  دـناوخیم  دـنچ  يرعـش  هک  مدینـش  ار  یفتاـه  يادـص  متفر ، نوریب  تجاـح  ياـضق  هب 
تـسا هدش  رّدـقم  هچنآ  رهاوخ  يا  دومرف : ترـضح  دـناسریم ، تداهـش  هاگهدـعو  هب  يدوزب  و  دـناریم ، ار  ناشیا  گرم  هک  ینادـیهش 

مامت تعرس  هب  میدش ، غراف  جح  لامعا  زا  نوچ  دنتفگ : هک  دناهدرک  تیاور  لعمشم  نب  رذنم  نامیلـس و  نب  هَّللا  دبع  زا  «. 2  » دش دهاوخ 
نآ هاپـس  نوچ  دش ، ادیپ  هفوک  بناج  زا  يدرم  هک  میدید  هاگان  هّیبلعث ، کیدزن  رد  میدـیناسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هب  ار  دوخ 

لیقع و نب  ملسم  مدید  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  تفگ : میدیسرپ ، هفوک  لاوحا  زا  میتفر و  وا  هار  رـس  رب  ام  دینادرگ ، ار  هار  دید ، ار  بانج 
تمدخ هب  بش  دوب ، هدومرف  لوزن  هّیبلعث  لزنم  رد  ترضح  نوچ  دندیشکیم . اهرازاب  رد  هتفرگ  ار  ناشیا  ياهاپ  دندرک و  دیهـش  ار  یناه 

ّانا دومرف : رّرکم  دیدرگ و  كانهودنا  رایسب  هلیاه  هّیضق  نیا  عامتسا  زا  ترضح  میدرک ، ضرع  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  میتفر و  بانج  نآ 
امـش يارب  زا  دنـشابن  امـش  رب  رگا  هفوک  لـها  هَّللا  لوسر  نب  اـی  میدرک : ضرع  سپ  ار ، ناـشیا  دـنک  تمحر  ادـخ  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و 

ص: نویعلا ، ءالج  ملسم  تداهـش  ربخ  دیدرگ و  لیقع  دالوا  هّجوتم  بانج  نآ  دیئامرف . تدواعم  امـش  هک  میراد  سامتلا  و  دوب ، دنهاوخن 
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ات میدرگیمن  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : هدومن ، تحلصم  تدواعم  رد  ناشیا  اب  و  دومرف ، يرادلد  ار  ناشیا  و  تفگ ، ناشیا  هب  ار   635
هدرک عادو  میتفای ، نتفر  هب  لیام  ار  بانج  نآ  نوچ  میشچب . زین  ام  هدیشچ  وا  هک  تبرش  نآ  زا  ای  مینکب ، دنمتداعـس  نآ  نوخ  تساوخزاب 
هدـنام تساـم  رب  هچنآ  و  دروآ ، لـمع  هب  دوب  وا  رب  هچنآ  دومرف : دینـش  ار  ملـسم  تداهـش  ربـخ  نوچ  رگید : تیاور  هب  «. 1  » میدمآ نوریب 

اراوگ دوخ  رب  یهلا  ياضر  يارب  گرم  راوگان  تبرش  و  دناهداد ، رد  تداهش  هب  نت  هکنآ  رب  دوب  رعشم  دومرف  ادا  دنچ  يرعـش  سپ  تسا ،
، دندیـسر هلابز  هب  نوچ  دندش ، هناور  دندرک و  راب  دنرادرب و  رایـسب  بآ  هک  دندومرف  ار  دوخ  نامالغ  دش ، رحـس  نوچ  «. 2  » دناهدینادرگ

يراج شکرابم  هدـید  زا  بآ  دومن ، عامتـسا  ار  شحوم  ربخ  نیا  نوچ  دیـسر ، بانج  نآ  هب  رطقی  نب  هَّللا  دـبع  یناه و  ملـسم و  تداـهش 
ام و نایم  نک  عمج  و  نادرگ ، اّیهم  یئوکین  لزنم  یبقع  راد  رد  ام  نایعیـش  ام و  يارب  ادـنوادخ  تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  دـیدرگ و 
هک هدیـسر  ربخ  ام  هب  دومرف : دومن و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  ترـضح  سپ  يرداق . زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  نانج ، تافرغ  رد  ناشیا 
ام زا  دهاوخ  هک  ره  دناهتـشادرب ، ام  يرای  زا  تسد  ام  نایعیـش  دناهدرک و  دیهـش  ار  رطقی  نب  هَّللا  دـبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 

نیا عامتـسا  زا  دندوب ، هدـش  قیفر  بانج  نآ  اب  ایند  تّزع  تحار و  تمینغ و  لام و  عمط  يارب  هک  یعمج  تسین . یجرح  وا  رب  دوش  ادـج 
دندوب هدومن  بانج  نآ  تمزالم  رایتخا  نیقی  نامیا و  يور  زا  هک  یعمج  ترـضح و  نآ  ناشیوخ  تیب و  لها  و  دـندیدرگ ، قّرفتم  رابخا 

نب ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  تمدخ  هب  همرکع  ینب  زا  يریپ  درم  اجنآ  رد  دومرف ، لوزن  هبقع  نطب  رد  ات  دش  هناور  ترـضح  سپ  دندنام .
ترـضح ناتـسناج ، ریـشمش  مد  نانـس و  كون  هب  ور  رگم  يوریمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدرگرب ، هک  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  هَّللا  لوسر 

، تسا یندش  عقاو  ینّابر  تاریدقت  تسا و  بجاو  یهلا  رما  تعاطا  نکیل  تسین و  هدیـشوپ  نم  رب  یهدیم  ربخ  وت  هچنآ  خیـش  يا  دومرف :
، نویعلا ءالج  دننک ، دیهـش  ارم  نوچ  دنروآ . نوریب  نم  نوردنا  زا  ار  منوخرپ  لد  ات  تشاد  دنهاوخن  رب  نم  زا  تسد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

برضم ار  فارش  دندرک و  راب  اجنآ  زا  سپ  دنادرگ . اهتّما  نیرتلیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یسک  دنادرگ  ّطلـسم  ناشیا  رب  یلاعت  قح   636 ص :
باحصا نامزالم و  نامالغ و  هک  دندومرف  مکح  دش  رحس  نوچ  دندومرف ، تحارتسا  اجنآ  رد  بش  دندینادرگ و  باصتنا  تلدعم و  مایخ 

ترضح نآ  باحـصا  زا  يدرم  هاگان  دنتفر . زور  نایم  ات  هدیدرگ  هّجوتم  یلاعت  يادخ  هّوق  لوح و  هب  دنرادرب و  رایـسب  بآ  ترـضح  نآ 
نیا رد  زگره  اـم  دـنتفگ : رگید  یعمج  تسا ، رادومن  اـمرخ  ناـتخرد  رـس  تفگ : یتفگ ؟ ریبـکت  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  ربـکا ، هَّللا  تفگ :

رکـشل تمالع  هک  درک  مولعم  نوچ  بانج  نآ  دیامنیم ، هک  دشاب  نابـسا  ياهـشوگ  اههزین و  رـس  دـیاش  میاهدـیدن ، امرخ  تخرد  عضوم 
. دنیامن هلتاقم  هوک  بناج  هب  تشپ  دتفا ، تجاح  لاتق  هب  رگا  هک  دومرف  لیم  دوب  یلاوح  نآ  رد  هک  یهوک  بناج  هب  دندش ، ادیپ  هک  تسا 

رشبلا ریخ  دنزرف  رکشل  ربارب  رد  و  امرگ ، تّدش  نیع  رد  دیسر و  ناشیا  کیدزن  راوس  رازه  اب  دیزی  نب  ّرح  دندیسر ، هوک  کیدزن  هب  نوچ 
ماجنا تواقـش  هورگ  ربارب  رد  مارگ  ماما  نآ  باحـصا  و  دـندرک ، اپرب  ار  تلـالج  تمرکم و  هدرپ  ارـس  دومرف : ترـضح  دندیـشک ، فص 
ناشیا هک  دومرف  مکح  ار  دوخ  باحصا  دومن ، هدهاشم  یگنشت  راثآ  تلالض  لیخ  نآ  رد  تواخس  مرک و  عبنم  نآ  نوچ  دندیشک ، فص 
نیصح دایز  نبا  و  دینادرگ ، باریس  نابسا  اب  ار  ناشیا  هدیدرگ  هّجوتم  دوخ  فیرش  سفن  هب  دوخ  و  دیهد ، بآ  ار  ناشیا  نایاپ  راهچ  ار و 

زامن تقو  نوچ  دوب . هداتسرف  رتشیپ  راوس  رازه  اب  ار  رح  نیصح  و  دوب ، هداتسرف  هّیسداق  هب  بانج  نآ  لابقتسا  هب  هوبنا  رکـشل  اب  ار  ریمن  نب 
همیخ زا  ادر  نیلعن و  رازا و  اب  ادهش  دّیس  دش ، تماقا  تقو  نوچ  تفگ ، زامن  ناذا  دومرف  ار  قورـسم  نب  جاّجح  ترـضح  دش ، لخاد  رهظ 
هکنآ زا  دعب  رگم  امش  يوسب  مدماین  نم  ساّنلا  اهّیا  دومرف : دروآ و  اج  هب  یلاعت  قح  يانث  دمح و  داتسیا ، رکشل  ود  نایم  رد  دمآ و  نوریب 
دیاش میرادن ، یئاوشیپ  یماما و  هک  ام  يوسب  ایب  هّتبلا  هک : دـیدوب  هتـشون  و  هدیـسر ، نم  هب  یپایپ  امـش  ياهکیپ  یلاوتم و  رتاوتم و  ياههمان 

نئمطم ارم  رطاخ  دینک و  هزات  ار  دوخ  نامیپ  دیتسه ، دوخ  راتفگ  دهع و  رس  رب  رگا  دنادرگ ، عمتجم  تیاده  قح و  رب  ار  امـش  ار و  ام  ادخ 
رب دوخ  ياـج  هب  نم   637 ص : نویعلا ، ءالج  دـیهراک ، ارم  ندـمآ  دیاهتـسکش و  ار  اهنامیپ  دیاهتـشگرب و  دوخ  راتفگ  زا  رگا  و  دـینادرگ ،

: تفگ رح  اب  و  تفگ ، زامن  تماقا  هک  دومرف  ار  نّذؤم  ترضح  دنتفگن . یباوج  دندیشک و  یـشوماخ  ماک  رد  نابز  ناراّدغ  نآ  مدرگیم .
ره داتسیا و  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  منکیم ، زامن  امـش  بقع  رد  زین  نم  تفگ : رح  نک ، زامن  دوخ  رکـشل  اب  یهاوخ  رگا 
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شیپ ترضح  زاب  دش ، رصع  زامن  تقو  نوچ  دنتشگرب . دوخ  ياج  هب  رکشل  ره  زامن  زا  دعب  دندرک ، زامن  ترضح  نآ  بقع  رد  رکشل  ود 
زا رگا  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دومرف و  ادا  ياهبطخ  دینادرگ و  ناشیا  بناج  هب  كرابم  يور  زامن  زا  دعب  و  درک ، زامن  رکشل  ود  ره  اب  داتسیا و 

لامک و ملع و  هب  تلاسر و  تیب  لها  هک  ام  و  ددرگیم ، امـش  زا  یلاعت  قح  يدونـشخ  بجوم  دیـسانشب ، ار  قح  لها  ّقح  دیـسرتب و  ادخ 
روج و هب  امش  نایم  رد  دننکیم و  تسایر  يوعد  قحان  هب  هک  هورگ  نیا  زا  تماما  تفالخ و  هب  میرتراوازس  میفوصوم  تلالج  تمصع و 
رد رح  مدرگیم . رب  تسا ، هتشگرب  دیاهتشون  نم  هب  هچنآ  زا  امش  يأر  دیخسار و  تلالض  تلاهج و  رد  رگا  و  دنیامنیم ، كولس  ناودع 

ار ناعمـس  نب  ۀـبتع  ترـضح  مرادـن ، يربخ  هجو  چـیه  هب  یئامرفیم  هک  نالوسر  اههمان و  نیا  زا  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : باوج 
یعالّطا نم  تفگ : رح  افویب ، نایفوک  ياههمان  زا  دوب  ّولمم  دروآ  ار  نیجرخ  نوچ  زاس . رضاح  تساجنآ  رد  اههمان  هک  ینیجرخ  دومرف :

، مرب دایز  نبا  دزن  هب  ار  وت  ات  موشن  ادـج  وت  زا  میاـمن  تاـقالم  ار  وت  نوچ  هک  ماهدـش  رومأـم  داـیز  نبا  بناـج  زا  و  اـههمان ، نیا  رب  مرادـن 
مرح ياـهجدوه  نوچ  دـنوش ، راوس  دومرف  مکح  ار  دوخ  باحـصا  سپ  دـش . مهاوخن  یـضار  ّتلذـم  نیا  هب  ماهدـنز  اـت  دومرف : ترـضح 

هار رس  رب  فلاخم  رکشل  دندرگ ، رب  هک  دنتساوخ  نوچ  دندش ، راوس  دروآ  رد  تداعـس  باکر  رد  اپ  ترـضح  دنتـسب ، نارتش  رب  ار  مرتحم 
ار مردام  مان  يرگید  رگا  تفگ : رح  یهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  دنیشنب  وت  يازع  هب  تردام  هک : درک  باطخ  رح  اب  ترـضح  دندش ، عنام  هدمآ 
: دومرف ترـضح  دروآ . مناوتیمن  نابز  رب  ینخـس  میظعت  میرکت و  زا  ریغ  هب  وت  رداـم  ّقح  رد  اـّما  مدـشیم ، وا  رداـم  ضّرعتم  هّتبلا  دربیم 

زین نم  تفگ : رح  منکیمن ، وت  تعاـطا  نم  هک : دومرف  باـنج  نآ  مرب ، داـیز  رـسپ  دزن  هب  ار  وت  مهاوخیم  تفگ : رح  تسیچ ؟ وـت  بلطم 
ص: نویعلا ، ءالج  گنج  وت  اب  هک  ماهدشن  رومأم  تفگ : رح  دیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  نایم  رد  نانخـس  هنوگنیا  و  مرادیمن ، رب  وت  زا  تسد 
، مسیونب دایز  رـسپ  هب  ار  لاـح  تقیقح  نم  اـت  ورب  هنیدـم  هار  ریغ  هب  رگید  هار  هب  يوشیمن ، یـضار  هفوک  ندـمآ  هب  هک  نونکا  منک ،  638
درک و پچ  تسد  هب  لیم  هّیسداق  هار  زا  ترورض  هب  بانج  نآ  موشن . التبم  يراوگرزب  وت  نوچ  هبراحم  هب  نم  هک  دهد  ور  یتروص  دیاش 
اب هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  نیسح  ای  تفگ : دمآ و  رارحا  ماما  نآ  کیدزن  هب  رح  دندش و  هارمه  زین  رثا  تواقـش  رکـشل  نآ  و  دش ، هناور 
رد ندـش  دیهـش  نید و  هار  رد  ندـش  هتـشک  یناسرتیم ، گرم  زا  ارم  دومرف : ترـضح  دـش ، یهاوخ  هتـشک  هک  یئامنن  هلتاـقم  هورگ  نیا 

. مرادن اورپ  ندش  هتـشک  زا  منکیم و  هلتاقم  ناقفانم  نیا  اب  ادخ  رما  هب  نم  و  تسام ، يوزرآ  ياهتنم  نیمز  نامـسآ و  دـنوادخ  يدونـشخ 
اب و  دیدرگ ، قحلم  دوخ  رکشل  هب  تسا ، مّمصم  ناشیا  تمـصاخم  تفلاخم و  رد  بانج  نآ  درادن و  هدیاف  وا  نخـس  هک  تسناد  رح  نوچ 

تسا لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  و  «. 1  » دومرف لوزن  لتاقم  ینب  رصق  رد  ترـضح  هکنآ  ات  دندوب  هارمه  بانج  نآ 
زا نوچ  تفگ : رح  داتـسرف ، ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  راوس  رازه  اب  ار  دـیزی  نب  ّرح  دیـسر ، دایز  نبا  هب  مولظم  ماما  نآ  برق  ربخ  نوچ  هک 
رح ردام  هک : متفگ  دوخ  اب  نم  تشهب ، هب  ار  وت  داب  تراشب  رح  يا  هک : درک  ادن  ارم  تبون  هس  هک  مدینش  يدانم  يادص  مدمآ  نوریب  هناخ 

، دیسر ترضح  نآ  هب  رهظ  زامن  تقو  رد  رح  سپ  دونشیم ، تشهب  تراشب  دوریم و  لوسر  ترضح  دنزرف  گنج  هب  دنیشن ، وا  يازع  هب 
مالس نوچ  درک . زامن  هورگ  ود  ره  اب  داتسیا و  شیپ  ترـضح  و  تفگ : زامن  يارب  تماقا  ناذا و  دومرف  ار  دوخ  راوگرزب  دنزرف  بانج  نآ 

وا مالـس  باوج  ترـضح  هتاکرب ، هَّللا و  ۀـمحر  هَّللا و  لوسر  نب  ای  کـیلع  مالـسلا  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  رح  تفگ : زاـمن 
: تفگ رح  ام ؟ يرای  هب  ای  هدمآ  ام  گنج  هب  دومرف : ترـضح  دیزی ، نب  ّرح  منم  تفگ : رح  ادخ ؟ هدنب  يا  یتسیک  وت  هک : دیـسرپ  تفگ و 

يوم دوخ و  ربق  زا  موش  روشحم  هکنآ  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  نم  و  دناهداتـسرف ، وت  گنج  هب  ارم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  دـنگوس  ادـخ  هب 
نب ای  دنزادنا ، مّنهج  رد  ور  هب  ارم  دنـشاب و  هدرک   639 ص : نویعلا ، ءالج  لغ  مندرگ  رد  ار  متسد  و  دنـشاب ، هتـسب  نم  ياپ  رب  ارم  یناشیپ 

تداهـش و  مرادن ، یئاورپ  ندش  هتـشک  زا  دومرف : ترـضح  يوشیم ، هتـشک  هک  دوخ  ّدج  مرح  يوسب  درگرب  يوریم  اجک  هب  هَّللا  لوسر 
، دندومرف لالجا  لوزن  هّیناطقطق  رد  دندش و  هناور  اجنآ  زا  ترضح  سپ  تسادخ . ناتسود  لامآ  ياهتنم  تسا  يدبا  تداعس  هیامرـس  هک 

یسک ترضح  تسا ، یفنح  رح  نب  هَّللا  دبع  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  هک : دیسرپ  داتفا  ياهمیخ  رب  ترضح  رظن  دندمآ  دورف  نوچ 
اهنآ رب  ار  وت  ادـخ  ینکن  هبوت  رگا  و  ياهدرک ، رایـسب  اطخ  ینامرفان و  راّبج  دـنوادخ  هاگرد  رد  وت  هک : داد  ماغیپ  ار  وا  داتـسرف و  وا  دزن  هب 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نم  رگا  هک : تفگ  تداعـسیب  نآ  تمایق ، زور  رد  دشاب  وت  عیفـش  نم  ّدـج  ات  نک  يرای  ارم  وش و  بیات  نونکا  درک ، دـهاوخ  هذـخاؤم 
نآ رب  ماهتفرن  یسک  بلط  هب  زگره  هک  مراد  یبسا  نکیل  و  دوب ، مهاوخ  نم  دش  دهاوخ  هتـشک  وت  رکـشل  زا  هک  یـسک  لّوا  میایب  وت  يرای 

ترـضح مهدیم . وـت  هب  ار  بسا  نآ  تسا ، هداد  تاـجن  ارم  هکنآ  رگم  تسا  هتخاـتن  نم  یپ  زا  سکچـیه  و  مشاـب ، هتفاـین  ار  وا  هک  بسا 
: دومرف دینادرگرب و  وا  زا  كرابم  يور  ناگدـننک  هارمگ  و  تسین ، یجایتحا  وت  بسا  وت و  هب  ارم  دومرف : دـینادرگرب و  وا  زا  كرابم  يور 
هب اـم ، رب  هن  یـشاب و  اـم  يارب  زا  هن  هک  زیرگب  نکیل  و  مریگیمن ، دوخ  رواـی  ار  ناگدـننک  هارمگ  و  تسین ، یجاـیتحا  وت  بسا  وت و  هب  ارم 
زا نوـچ  لّوا : تیاور  هب  و  «. 1  » دنکفایم مّنهج  رد  ور  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دـنکن ، ام  يرای  دـشاب و  رـضاح  ام  هعقاو  رد  هک  ره  هک  یتسرد 
هیلا ّانا  هَّلل و  ّانا  تفگ : تبون  هس  دش  رادیب  و  دوبر ، باوخ  بسا  يور  رب  ار  ادهـش  دّیـس  دـنتفر ، هار  يردـق  دـندرک و  راب  لتاقم  ینب  رـصق 

ترضح دومن ، لاح  نآ  مالعتسا  راوگرزب  ردپ  زا  درک ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  ربکا  یلع  ترضح  نیملاعلا ، ّبر  هَّلل  دمحلا  نوعجار 
هب يور  گرم  دـنوریم و  هورگ  نیا  هک : دـیوگیم  تسا و  راوـس  يدرم  هک  مدـید  درب ، باوـخ  ارم  بسا  يور  رب  تقو  نـیا  رد  دوـمرف :

، میراد اورپ  هچ  گرم  زا  میّقحرب  ام  نوچ  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : رادـقمیلاع  هدازماما  نآ  دـیوگیم ، ار  ام  هک  متـسناد  دـیآیم ، ناشیا 
زا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیولوق  نبا  «. 2  » درک اعد  ار  وا  ترـضح 
زا هَّللا  لوسر  نب  ای   640 ص : نویعلا ، ءالج  دنتفگ : موشیم ، هتشک  رفس  نیا  رد  نم  هّتبلا  هک : دومرف  دوخ  باحصا  هب  تفر  الاب  نطب  هبقع 

يدیفس هایس  یگس  اهنآ  نایم  رد  و  دندیردیم ، ارم  دندروآ و  هلمح  نم  رب  دنچ  یگـس  هک  مدید  باوخ  رد  هک : دومرف  یتسنادیم ؟ اجک 
يارب یهاشداپ  دومرفیم : مولظم  ماـما  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب  «. 1  » درکیم هلمح  نم  رب  رتـشیب  هک  دوب 

دنهاوخن قح  هب  زاـمن  قیفوت  تّما  نیا  رگید  دـننک  دیهـش  ارم  نوچ  تشک ، دـنهاوخ  ارم  هّتبلا  و  دنـشکن ، ارم  اـت  دوـشیمن  اراوـگ  هّیما  ینب 
لها نم و  دـندروآ  لتق  هب  رهق  رجز و  هینالع و  هب  تّما  نیا  رد  هک  ار  یـسک  لّوا  و  دـش ، دـهاوخ  تمـسق  روج  هب  میانغ  ایاطع و  و  تفای ،
ماما زا  دیفم  خیش  «. 2  » دوش رهاظ  دّمحم  لآ  مئاق  ات  دوب ، دـنهاوخ  انع  تنحم و  رد  هشیمه  مشاه  ینب  نم  زا  دـعب  و  دوب ، میهاوخ  نم  تیب 

ترضح نآ  تداهش  مالّسلا و  هیلع  ییحی  رّرکم  ممولظم  ردپ  البرک  رفس  رد  تفگیم : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
هیدـه هب  يراـکانز  نز  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  رـس  هک  تسا  نآ  یلاـعت  قح  دزن  اـیند  يراوخ  یتسپ و  زا  دومرفیم : درکیم و  داـی  ار 
دندمآ دورف  دش ، حبص  نوچ  لّوا : تیاور  هب  میتشگرب  داتسرف . دنهاوخ  هیده  هب  یئانّزلا  دلو  يارب  ارم  رس  رگید : تیاور  هب  «. 3  » دنداتسرف

هب هکنآ  ات  دندومنیم  تعنامم  رح  رکـشل  دنورب ، رگید  بناج  هب  دنتـساوخیم  دـنچ  ره  دـش و  راوس  ترـضح  دـندراذگ ، دادـماب  زامن  و 
ماجنا تنحم  مان  نآ  مولظم  ماما  نوچ  دنیوگیم . البرک  ار  نیا  دنتفگ : دراد ؟ مان  هچ  نیمز  نیا  هک : دیسرپ  ترضح  دندیسر ، البرک  نیمز 
نتخیر ياج  نیا  و  تسانع ، تنحم و  ّلحم  الب و  برک و  عضوم  نیا  دومرف : تخیر و  ورف  شکرابم  ياههدید  زا  ترـسح  بآ  دینـش ، ار 

رب دیـسر  کیدزن  هب  نوچ  تخاتیم ، ناشیا  بناج  هب  لیجعت  هب  هک  دش  ادیپ  ياهراوس  رود  زا  لاح  نیا  رد  «. 4  » تسالبرک نادیهش  نوخ 
ره هک : دوب  هتـشون  نوعلم  نآ  دوشگ ، ار  همان  نوچ  داد . وا  هب  ار  دایز  نبا  همان  درک و  مالـس  وا  رب  تفر و  رح  دزن  درکن و  مالـس  ترـضح 

دیاب و  نادرگ ، گنت  وا  رب  ار  راک  و  دـشابن ، ینادابآ  بآ و  هک  رآ  دورف  ینابایب  رد  ار  وا  روآ و  دورف  ار  نیـسح  دـسرب ، وت  هب  نم  همان  اـج 
همان نومـضم  دناوخ ، ار  نیعل  نآ  همان  رح  نوچ  ياهدرک . نم  نامرف  تعاطا  وت  هک  درآ  نم  هب  ربخ  نم  کیپ   641 ص : نویعلا ، ءالج  هک 
تسا مایپ  هچ  نیا  دنیشنب  وت  متام  هب  تردام  تفگ : وا  هب  تخانش  ار  دایز  نبا  کیپ  رجاهم  نب  دیزی  درک ، ادن  بانج  نآ  رکشل  نایم  رد  ار 

راگدرورپ تیـصعم  هکلب  تفگ : رجاهم  نبا  ماهدومن ، دوخ  تعیب  هب  افو  ماهدرک و  دوخ  ماـما  تعاـطا  تفگ : نوعلم  نآ  ياهدروآ ؟ وت  هک 
: هک دـیامرفیم  ناشیا  ّقح  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  ناماما  نآ  زا  وت  ماما  و  ياهدرک ، اّیهم  دوخ  يارب  یبقع  ران  ایند و  راـع  ياهدرک و  دوخ 
، دـمآ دورف  اجنآ  رد  رح  سپ  دـنوشیمن . هدرک  يرای  تمایق  زور  رد  و  شتآ ، يوسب  ار  مدرم  دـنناوخیم  هک  ناماما  ار  ناـشیا  مدـینادرگ 
ار درم  نیا  ریما  هک : تفگ  رح  میئآ ، دورف  دشاب  هتـشاد  ینادابآ  بآ و  هک  رگید  ّلحم  ای  هّیرـضاغ  ای  اونین  رد  هک  راذـگب  دومرف : ترـضح 

ناشیا اب  ام  هک  دیهد  يروتسد  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نیق  نب  ریهز  درک ، مناوتیمن  وا  مکح  تفلاخم  و  تسا ، هدرک  یمکح  هداتـسرف و 
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نم دومرف : ترـضح  دمآ ، دنهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  اصحا  ّدحیب و  ياهرکـشل  اب  گنج  زا  تسا  رتناسآ  ناشیا  اب  ام  گنج  هک  مینک  هلتاقم 
تمصع قدارس  و  دندمآ ، دورف  اجنآ  رد  ترورض  هب  سپ  منکیمن . ناشیا  لاتق  هب  ءادتبا  و  منک ، مامت  ناشیا  رب  ار  ادخ  تّجح  مهاوخیم 

مکی تصـش و  لاس  مّرحم  هام  ره  مّود  هبنـشجنپ  اـی  هبنـشراهچ  زور  یعمج  لوق  هب  و  دـندرک ، اـپرب  تلاـسر  تیب  لـها  يارب  ار  تلـالج  و 
مالعا ار  ترـضح  نآ  لاوحا  تقیقح  تشون و  دایز  نبا  هب  ياهمان  رح  سپ  دوب . مّرحم  هام  متـشه  زور  یـضعب  لوق  هب  و  «، 1  » دوب ترجه 

دیزی و  ياهدمآ ، دورف  البرک  رد  هک  مدینـش  هک : تشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  ياهمان  نوعلم  نآ  همان  لوصو  زا  دعب  درک ،
دیسر ترضح  نآ  هب  یقش  نآ  همان  نوچ  متسرف . وا  دزن  هب  ار  وت  ای  مریگب ، تعیب  وت  زا  ات  مهدن  تلهم  ار  وت  هک  تسا  هتشون  نم  هب  ياهمان 
لوسر نوچ  دندیرخ . قلاخ  طخـس  هب  ار  قولخم  ياضر  هک  یهورگ  دـنوشیمن  راگتـسر  هک : دومرف  تخادـنا و  ار  همان  دومرف ، هعلاطم  و 

. تسا هدیدرگ  مزال   642 ص : نویعلا ، ءالج  وا  رب  یهلا  باذع  و  تسین ، یباوج  نم  دزن  ار  وا  همان  دومرف : ترـضح  دیبلط ، ار  همان  باوج 
رکشل تراما  فیلکت  و  درک ، مزج  ار  ترـضح  نآ  هبراحم  مزع  دیدرگ و  لعتـشم  شقافن  رفک و  شتآ  دیـسر ، نیعل  نآ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
هبراحم بکترم  هاگره  تفگ : دوب  هدرک  ضیوفت  وا  هب  ار  ير  تلایا  نآ  زا  لـبق  نوچ  دومن ، عاـنتما  ادـتبا  رد  وا  و  درک ، دعـس  نب  رمع  هب 
يدمرـس باذع  يدـبا و  تواقـش  ير ، تلایا  عمط  هب  تخبدـب  نآ  میهدـب . يرگید  هب  هک  نک  در  ام  هب  ار  تلایا  مقر  يوشیمن ، نیـسح 

هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  «. 1  » دش البرک  هناور  درمان  رازه  راهچ  اب  دومن ، ادهش  دّیـس  نآ  هبراحم  لوبق  هدرک  رایتخا 
يوسب یلع  نب  نیسح  زا  تسا  ياهمان  نیا  هک : تشون  هّیفنح  نب  دّمحم  دوخ  ردارب  هب  ياهمان  دیسر ، البرک  يارحـص  هب  ادهـش  دّیـس  نوچ 

ایند و  میتشاذگ ، تداهـش  رب  لد  میدرک و  یناگدنز  كرت  هک  دینادب  سپ  دعب  اّما  مشاه ، نادنزرف  زا  تسوا  دزن  هک  ره  یلع و  نب  دّمحم 
: یلّوا تیاور  هب  و  «. 2  » مالّـسلا میدرک و  رایتخا  ایند  رب  ترخآ  و  مینادیم ، مئاد  یقاب و  ار  ترخآ  و  هدوبن ، زگره  هک  میداد  رارق  نانچ  ار 

تیاهن رد  ياهبطخ  درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  مولظم  ماـما  نآ  دـندروآ ، دورف  ـالبرک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نوچ 
و هدیـسر ، رخآ  هب  یناگدـنز  هعرج  هدـینادرگ و  ور  ام  زا  ایند  و  دـینیبیم ، هک  دیـسر  اجنیا  هب  ام  راک  دومرف : دومن  ادا  تغالب  تحاـصف و 

ياقل قاتـشم  دباتب و  ور  ایند  زا  هک  دـیاب  دراد  ازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ره  دـناهدش ، عمج  لطاب  رب  دناهتـشادرب و  قح  زا  تسد  مدرم 
نانمؤم يارب  ناشیا  ءالیتسا  ناراکمتس و  اب  یناگدنز  و  تسا ، يدبا  تداعس  ثروم  قح ، هار  رد  تداهش  هک  اریز  ددرگ ، دوخ  راگدرورپ 

هار رد  ندش  هتـشک  هنیآره  دوبیم ، یقاب  ام  يارب  هشیمه  ایند  رگا  تفگ : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ  درادـن . ياهرمث  انع  تنحم و  زجب 
عفان نب  لاله  سپ  «. 3  » مینک هقیاضم  وت  زا  ار  دوخ  ناج  هنوگچ  مینادیم  ار  ایند  يانف  هاگره  میدرکیم ، راـیتخا  اـیند  يدـبا  ياـقب  رب  وت 

رقتـسم مدرم  لد  رد  ار  دوخ  ّتبحم  هک   643 ص : نویعلا ، ءالج  تسناوتن  ادـخ  لوسر  وت  ّدـج  هَّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : تساخرب و  یلجب 
و دندوب ، رکم  ماقم  رد  وا  اب  دندادیم و  يرای  هدعو  ار  وا  هک  دندوب  ناقفانم  زا  يرایسب  و  درادب ، تباث  دوخ  تعاط  رب  ار  ناشیا  دنادرگ و 

ناقرام ناطساق و  ناثکان و  زا  وت  راوگرزب  ردپ  و  دندومن ، لاحترا  یقاب  يارس  هب  ات  دوب  انع  تنحم و  رد  دوخ  باحـصا  ناقفانم  زا  هتـسویپ 
وت تعیب  علخ  دهع و  ثکن  هک  ره  ياهدیدرگ ، التبم  هورگ  نیا  هب  زورما  زین  وت  و  دیدرگ ، لصاو  يدزیا  تمحر  هب  ات  دیـشک  هچنآ  دیـشک 
وت نانمـشد  اب  میتسود و  وت  ناتـسود  اب  و  میاهدومن ، وت  تعباتم  رایتخا  حیحـص  مزع  تسرد و  ّتین  اب  ام  و  هدـیناسر ، ررـض  دوخ  هب  دـیامن 

ّتنم وت  هب  یلاعت  قح  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : تساـخرب و  ریـضخ  نب  ریرب  سپ  مینکیم . لوبق  ناـج  هب  یئاـمرف  هچنآ  و  مینمـشد ،
دنوشیمن راگتسر  و  دشاب ، ام  عیفش  ازج  زور  رد  وت  ّدج  و  دوش ، هراپ  هراپ  ام  ياضعا  مینک و  داهج  وت  يور  شیپ  رد  هک  ام  رب  تسا  هداهن 

باذع رگم  ناشیا  يارب  تمایق  رد  دوب  دهاوخن  ناشیا ، رب  داب  فا  دنیامنن ، يرای  ار  وا  دنراذگ و  عیاض  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنزرف  هک  یهورگ 
ترسح هب  دوخ  ناردارب  نادنزرف و  تیب و  لها  يوسب  درک و  اعد  ار  ناشیا  ادهش  دّیس  ترـضح  سپ  میحج . رد  تمادن  ترـسح و  میلا و 

هّیما ینب  و  دوخ ، ّدج  مرح  زا  دـندرک  هراوآ  دـندنار و  ار  ام  میاوت ، ربمغیپ  ترتع  ام  ادـنوادخ ! تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  درک و  رظن 
ناگدـنب همه  مدرم  دومرف : سپ  ناراکمتـس ، هورگ  رب  ار  اـم  هد  يراـی  و  ریگب ، ناـشیا  زا  ار  اـم  ّقح  وت  ادـنوادخ  دـنیامنیم ، يّدـعت  اـم  رب 

زور نوچ  «. 1  » دـنمک رایـسب  نابلط  ادـخ  ناراد و  نید  دـیآ ، نایم  هب  یناحتما  نوچ  دـننادرگیم ؛ يراج  دوخ  نابز  رب  ار  نید  و  دـناایند ،
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سیق نب  ةورع  رمع  سپ  دـندمآ ، دورف  دیعـس  ماما  رکـشل  ربارب  رد  دیـسر و  البرک  هب  دـینع  قفانم  رازه  راهچ  اب  دعـس  نب  رمع  دـش ، رگید 
، دندوب هتشون  ترضح  نآ  هب  همان  هک  دوب  اهنآ  زا  درمان  نآ  نوچ  دتسرفب ، ترضح  تمدخ  هب  تلاسر  هب  هک  تساوخ  دیبلط و  ار  یسمحا 
هب هماـن  هک  دـندوب  اـهنآ  زا  رثکا  هک  اریز  دـندرکیم  اـبا  ّتلع  نیا  هب  تفگیم : هک  رکـشل  ياـسؤر  زا  کـی  ره  هب  و  درکن ، تلاـسر  لوبق 

ایحیب و عاجـش  نوعلم  هک  هَّللا  دبع  نب  ریثک  سپ  دـندوب . هدـیبلط   644 ص : نویعلا ، ءالج  قارع  هب  ار  ترـضح  دندوب و  هتـشون  ترـضح 
يارب ار  شرس  مناسریم و  لتق  هب  ار  وا  یهاوخ  رگا  و  مناسرب ، نم  ات  وگب  يراد  نیسح  هب  هک  تلاسر  ره  تفگ : تساخرب و  دوب  یکابیب 
هّجوتم نوعلم  نآ  نوچ  هدـمآ . راـید  نیا  هب  راـک  هچ  يارب  هک  سرپب  وا و  دزن  هب  ورب  نکیل  مهاوخیمن و  ار  نیا  تفگ : رمع  مروآیم ، وت 

راذگب و ار  دوخ  هبرح  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  هار  رـس  رب  دـندرک ، هدـهاشم  وا  زا  ترارـش  راثآ  ترـضح  باحـصا  دـش و  رورـس  نآ  رکـسع 
نآ تلاسر  غیلبت  دیـسر  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  داتـسرف ، ار  سیق  نب  ةّرق  رمع  سپ  تشگزاب . درکن و  لوبق  نوعلم  نآ  ایب ، ماما  کیدزن 
رب دـیهاوخیمن  رگا  دـندرک ، بلط  ارم  رایـسب  هغلابم  هب  دنتـشون و  نم  هب  رامـشیب  ياـههمان  امـش  راـید  لـها  دومرف : ترـضح  درک ، نیعل 

ناـملاظ يوسب  ینادرگیم و  يور  قح  هب  ماـما  نیا  زا  هّرق  يا  وت  رب  ياو  تفگ : رهاـظم  نب  بیبـح  درک ، تعجارم  هدارا  نوـچ  مدرگیم ،
اب نآ  زا  دـعب  مربب و  ار  وا  مایپ  باوج  تفگ : تداعـسیب  نآ  ینکیمن ، ترـصن  ار  وا  ياهتفاـی و  تیادـه  وا  ناردـپ  تکرب  هب  و  يوریم ،

سپ دـهد . تاـجن  وا  هلتاـقم  هبراـحم و  زا  ارم  ادـخ  هک  مراودـیما  تفگ : رمع  دـیناسر ، رمع  هب  ار  ترـضح  ربخ  نوچ  منکب ، يرکف  دوخ 
دنب وا  رب  ام  لاگنچ  هک  نونکا  تفگ : دـناوخ  ار  همان  نوچ  لصا  دـب  نیعل  نآ  درک ، ضرع  ار  لاح  تقیقح  تشون و  دایز  رـسپ  هب  ياهماـن 

ار وا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  و  دش ، یـضار  نوعلم  نآ  رگید : تیاور  هب  «. 1  » درک میهاوخن  نینچ  زگره  مینکیم !؟ اـهر  ار  وا  تسا ، هدـش 
میأر هچنآ  نآ  زا  دعب  و  دننک ، تعیب  دیزی  اب  وا  باحصا  وا و  هک  نک  ضرع  نیسح  رب  هک : تشونب  رمع  هب  ياهمان  سپ  «، 2  » درک نامیشپ 
درکن ضرع  ترضح  تمدخ  هب  دوب  هتـشون  نوعلم  نآ  هچنآ  دیـسر ، رمع  هب  همان  باوج  نوچ  «. 3  » درک مهاوخ  ناـنچ  دریگ ، رارق  نآ  رب 

رد دجـسم  هب  تشون ، ار  رمع  همان  باوج  دایز  نبا  نوچ  دوش . یـضار  دـیزی  تعیب  هب  ترـضح  هک  درادـن  لامتحا  هک  تسنادیم  هک  اریز 
اب هک  دیاهدرک  ناحتما  ار  نایفـس  وبا  لآ  امـش  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دـمآ و  رب  ربنم   645 ص : نویعلا ، ءالج  رب  دـیبلط و  ار  هفوک  لها  دـمآ و 
هب ار  امـش  منادرگ و  فعاضم  ار  امـش  ياهاطع  هک  هدومرف  ارم  و  دینادیم ، ار  دیزی  يرورپتیعر  و  دننکیم ، اهـشزاون  هچ  دوخ  ناتـسود 

، دیدرگ راودـیما  وا  تاماعنا  تاشزاون و  هب  ار و  وا  دـینک  تعاطا  سپ  دـیورب ، نیـسح  وا  نمـشد  گنج  هب  رگا  مهد  زایتما  هرفاو  تاماعنا 
نانیدیب نآ  رثکا  و  دنوش ، هناور  دعـس  نب  رمع  تنواعم  هب  هک  درک  رما  ار  مدرم  و  دوشگ ، لاوما  لذب  هب  تسد  و  دمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  سپ 

اب هک  دوب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تفر  نوریب  هک  یـسک  لّوا  سپ  دندیدرگ ، عینـش  رما  نآ  بکترم  دنتخورف و  ایند  هب  ار  دوخ  نید  راّدغ ،
تیاور هب  داتـسرف . سک  رازه  راهچ  اب  ریمن  نب  نیـصح  و  داتـسرف ، سک  رازه  ود  اب  ار  باـکر  نب  دـیزی  و  تفر ، نوریب  رفاـک  رازه  راـهچ 
ثعشا نب  دّمحم  و  راوس ، رازه  راهچ  اب  یعبر  نب  ثبش  و  راوس ، رازه  اب  ار  نیـصح  نب  هَّللا  دبع  مالّـسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

گنت نیـسح  رب  ار  راک  هک  تشون  و  دـننک ، تعاطا  ار  وا  رکـسع  همه  هک  تشون  رمع  يارب  یناـمرف  و  داتـسرف ، راوس  رازه  اـب  ار  سیق  نب 
زا یـضعب  قفاوم  و  دـندرک . روصحم  ار  وا  هک  يزور  رد  بآ  نامثع و  نایم  دـندش  لیاح  هچنانچ  بآ  وا و  نایم  دـیوش  لـیاح  و  دـیریگ ،

باب رد  متـشاذگن  يرذع  وت  يارب  زا  هک : تشون  رمع  هب  همان  دایز  نبا  و  دندش ، عمج  رمع  دزن  جیردت  هب  راوس  رازه  یـس  هربتعم : تایاور 
زور رد  دوعسمان  دونج  نیا  تیاور : نیا  قفاوم  و  یهد . ربخ  ارم  ماش  حبص و  ره  دوشیم  عقاو  هچنآ  و  یـشاب ، هنادرم  هک  دیاب  رکـشل ، ّتلق 

دـمآ و هاپـس  مک  هاش  نآ  تمدـخ  هب  درک ، هدـهاشم  ار  فلاخم  رکـشل  روفو  نوچ  رهاظم  نب  بیبح  دـندش ، عمج  ـالبرک  رد  مّرحم  مشش 
تـصخر نوچ  میامن . توعد  امـش  ترـصن  هب  ار  ناشیا  مورب و  نم  یئامرف  تصخر  رگا  دـنکیدزن ، اـم  هب  دـسا  ینب  هلیبق  هک : درک  ضرع 

دوخ اب  ناشیا  زا  رفن  دون  و  دـینادرگ ، لیام  ترـضح  نآ  بناج  هب  هیفاش  ظعاوم  هب  ار  ناشیا  تفر و  هلیبق  نآ  يوسب  بش  ناـیم  رد  تفاـی ،
هب ار  رفن  دـصراهچ  نوعلم  نآ  دـیناسر ، رمع  هب  ار  ربخ  نیا  هلیبق  نآ  زا  یقفانم  لاح  نیا  رد  دروایب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هک  تشادرب 

، دندرواین ناشیا  تمواقم  بات  هلیبق  مدرم  نوچ  دندش ، هبراحم  لوغشم  ناشیا  اب  داتسرف و  تعامج  نآ  هار  رس  رب  یماش  قرزا  یگدرکرس 
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لوح و ال ال  دومرف : ترضح  درک ، ضرع  ار  ناشیا  لاوحا  دمآ و  ترـضح  تمدخ  هب  بیبح  و  دندیدرگ ،  646 ص : نویعلا ، ءالج  مزهنم 
، دنوش عنام  نتشادرب  بآ  زا  ار  ترضح  نآ  باحـصا  هک  درک  نییعت  تارف  بآ  رـس  رب  رفن  دصناپ  اب  ار  جاّجح  نب  ورمع  رمع  هَّللاب . ّالا  ةّوق 

همیخ بقع  هب  تفرگ و  رب  یگنلک  ترـضح  دندرک ، تیاکـش  بیرغ  ماما  نآ  تمدخ  هب  درک ، هبلغ  ترـضح  نآ  باحـصا  رب  یگنـشت  و 
ياهمـشچ ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دز ، نیمز  رب  ار  گنلک  اجنآ  رد  هلبق و  بناج  هب  تشادرب  ماگ  هن  همیخ  تشپ  زا  و  دمآ ، رد  مرتحم  مرح 

دش و ادیپان  همشچ  نآ  سپ  دندرک ، رپ  ار  اههیوار  اهکـشم و  دندیماشآ و  بآ  نآ  زا  باحـصا  اب  ترـضح  نآ  دش و  ادیپ  نیریـش  بآ  زا 
نوریب بآ  دنکیم و  هاچ  نیسح  هک  ماهدینش  هک : تشون  همان  رمع  هب  دیـسر ، دایز  رـسپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دیدن . نآ  زا  يرثا  یـسک  رگید 

ار نامثع  هچنانچ  دـنوش  هتـشک  ات  دنـشچب  بآ  زا  ياهرطق  هک  راذـگم  نک و  گنت  ناشیا  رب  ار  راک  دـسر ، وت  هب  نم  هماـن  نوچ  دروآیم ،
ردارب ترضح  دش ، بلاغ  ناشیا  رب  شطع  تفرگ و  گنت  تلاسر  تیب  لها  رب  ار  راک  رمع  همان ، ندیـسر  زا  دعب  نوچ  دنتـشک . بل  هنـشت 

، دنناسرب ناشیا  هب  دننک و  رپ  تارف  زا  هک  داد  ناشیا  هب  کشم  تسیب  و  درک ، هارمه  وا  اب  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  دیبلط و  ار  ساّبع  دوخ 
ماهدمآ وت  ّمع  رسپ  نم  تفگ : ترضح  باحصا  زا  عفان  نب  لاله  دنتسیک ؟ هک  دیسرپ  جاّجح  نب  ورمع  دندیسر ، تارف  بآ  رانک  هب  نوچ 

ناگـشوگرگج تّوبن و  تیب  لـها  مماـشایب و  بآ  هنوـگچ  نم  رب  ياو  تفگ : لـاله  ار ، وـت  داـب  اراوـگ  ماـشایب  تفگ : مماـشایب ، بآ  هک 
دیابیم تعاطا  دناهدومرف و  يرما  ار  ام  اّما  یئوگیم ، تسار  تفگ : نوعلم  نآ  دناهنـشت ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
هبراحم شتآ  و  دیراذگم ، هک : دز  ادص  ار  دوخ  باحصا  جاّجح  نبا  و  دیرادرب ، بآ  دوز  هک : دز  ادص  ار  دوخ  باحصا  لاله  سپ  درک .
ترضح ببـس  نیا  هب  دیـسرن ، ناشیا  هب  یبیـسآ  دندرک و  تدواعم  دندرک و  رپ  ار  اهکـشم  ترـضح  باحـصا  يدوزب  و  دیدرگ ، لعتـشم 

ینخس ات  رکشل  ود  نایم  رد  ایب  هک : دیبلط  بش  نایم  رد  ار  دعـس  نب  رمع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دنمانیم . اّقـس  ار  ساّبع 
، دندرک تاقالم  ار  رگیدکی  نوچ  دش ، ادج  رفن  تسیب  اب  نوعلم  نآ  و  دش ، ادج  دوخ  رکشل  زا  رفن  تسیب  اب  ترضح  و  میوگب ، وت  هب  دنچ 

باحـصا زین  وا  و  تشاد ، هاگن  دوخ  اب  ار  ربکا  یلع  ساّبع و  و  دـیوش ، رود  هک  دومرف   647 ص : نویعلا ، ءالج  ار  دوخ  باحصا  ترـضح 
تفگ تداعسیب  نآ  هب  تّجح ، مامتا  يارب  ترـضح  سپ  تشادزاب . ار  دوخ  مالغ  کی  دوخ و  رـسپ  صفح  و  دیوش ، رود  تفگ  ار  دوخ 

!؟ يرادن ازج  زور  هب  داقتعا  و  یسرتیمن ، ادخ  زا  ایآ  متسیک ، رسپ  و  متسیک ، نم  هک  ینادیم  ینکیم و  هلتاقم  نم  اب  تداعـسیب  يا  هک :
هناخ مسرتیم  تفگ : تخبدب  نآ  هد ، تاجن  ترخآ  يدبا  باذع  زا  ار  دوخ  نک و  لیصحت  دوخ  يارب  يدبا  تداعـس  نم و  بناج  هب  ایب 

دومرف ترضح  دنریگب ، ارم  هعرزم  مسرتیم  تفگ : منکیم ، انب  ياهناخ  دوخ  يارب  دوخ  لام  زا  نم  هک : دومرف  ترضح  دننک ، بارخ  ارم 
نآ رد  هظعوم  هک  دـید  ترـضح  نوچ  مسرتیم . دوخ  لایع  رب  تفگ : مهدـب ، وت  هب  زاجح  رد  دوخ  لاـم  زا  نآ  زا  رتوکین  هعرزم  نم  هک :

ار وت  ترخآ  رد  و  دـناسر ، لـتق  هب  باوختخر  ناـیم  رد  ار  وت  ادـخ  هک : دوـمرف  دـینادرگ و  وا  زا  كراـبم  يور  دـنکیمن ، راـک  لد  هاـیس 
رگا تفگ : ازهتـسا  يور  زا  نوعلم  نآ  يوش ، هتـشک  يروخن و  قارع  مدـنگ  زا  نم  زا  دـعب  يربن و  ایند  زا  یعّتمت  هک  مراد  دـیما  دزرماـین ،
ارادم نیـسح  اب  هک  ماهدینـش  هک : تشون  رمع  هب  دیدهت  دیکأت و  هب  رگید  همان  دایز  رـسپ  سپ  «. 1  » تسا بوخ  زین  وج  نان  دشابن ، مدـنگ 

، نتـشک زا  دعب  و  دیهدن ، تلهم  ار  ناشیا  دیزاتب و  ناشیا  رب  هک  دیاب  دـسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  يرادیم ، تبحـص  وا  اب  اهبـش  یئامنیم و 
دیآیمن وت  زا  رگا  و  داد ، میهاوخ  وکین  يازج  ار  وت  دوب و  یهاوخ  یمارگ  ام  دزن  درک  یهاوخ  نینچ  رگا  دیزاتب ، ناشیا  ياهندب  رب  بسا 

زور رد  دروآ  رمع  يارب  ار  هماـن  نیا  رمـش  دـیفم : خیـش  تیاور  هـب  «. 2  » راذـگب رمـش  هب  ار  هاپـس  تراما  و  رادـب ، رکـشل  تراما  زا  تسد 
هک یتشاذـگن  وت  هک  دـهد  ازج  اهازج  نیرتدـب  هب  ار  وت  ادـخ  تفگ : رمـش  هب  دـناوخ  ار  همان  رمع  نوچ  مّرحم ، هام  مهن  هعمج  ای  هبنـشجنپ 
اب ار  ام  راچان  هب  ددرگ ، دایز  رسپ  عیطم  هک  دش  دهاوخن  یضار  زگره  تسا و  بلاط  یبأ  نب  یلع  دنزرف  نیسح  و  دماجنا ، حلص  هب  هلماعم 

نامرف تعاطا  رگا  منادیمن  ار  اهنیا  تفگ : رمـش  دـنرادن ، تاجن  دـیما  یبقع  ایند و  رد  ناراوگرزب  نیا  هدنـشک  و  درک ، دـیابیم  هلتاقم  وا 
باذع هتسناد   648 ص : نویعلا ، ءالج  یند  ياـیند  ّتبحم  يارب  یقـش  نوعلم  نآ  راذـگب ، نم  هب  ار  رکـشل  اـّلا  نکب و  ینکیم  داـیز  رـسپ 

باحصا هب  ور  هک  درک  رما  ار  دوخ  دودعمان  دونج  دوعسمان و  رکسع  و  درک ، رکشل  ناگدایپ  رادرـس  ار  رمـش  تشاذگ و  دوخ  رب  ار  يدبا 
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ناردارب زا  یضعب  ردام  هک  اریز  ام -؟ رهاوخ  نادنزرف  دنیاجک  تفگ : دمآ و  ادهش  دّیس  هاگرکشل  کیدزن  هب  رمش  دندروآ . ترـضح  نآ 
زا یهاوخیم  هچ  دنتفگ : دندمآ و  نوریب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف  نامثع  ساّبع و  رفعج و  سپ  دندوب - وا  هلیبق  زا  ترضح  نآ 

یهدیم ناما  ار  ام  دنک ، تنعل  ار  وت  ناما  ار و  وت  ادخ  دنتفگ : ناشیا  مداد ، ناما  ار  امش  نم  تسا ، نم  هلیبق  زا  امش  ردام  نوچ  تفگ : ام ؟
رهاوخ نوتاخ  بنیز  دـش ، دـنلب  نافلاخم  رکـشل  شورخ  نوچ  یهدیمن ؟ ناما  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـنزرف  و 

، تسا هتفر  باوخ  هب  هتشاذگ  هودنا  يوناز  رب  رس  مولظم  ماما  نآ  هک  دید  دمآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
مدید باوخ  هب  تقو  نیا  رد  رهاوخ  يا  دومرف : تشادرب و  رـس  ترـضح  يونـشیمن ؟ ار  افج  روج و  لها  ياهادـص  نیا  ردارب  يا  تفگ :

وت نیسح  يا  دنتفگ : دندمآ و  نم  دزن  هب  هک  ار  یبتجم  نسح  مردارب  ارهز و  همطاف  مردام  یـضترم و  ّیلع  مردپ  یفطـصم و  دّمحم  مّدج 
دنلب هالیو  او  دایرف  دز و  دوخ  يور  رب  هچناـپط  دینـش ، ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  نوتاـخ  بنیز  نوچ  دـمآ . یهاوخ  اـم  دزن  هب  يدوز  نیا  رد 

داش ام  رب  ار  نانمشد  يدوزب  نک و  ربص  تسا ، وت  نانمـشد  يارب  تسین ، وت  يارب  باذع  لیو و  یمارگ  رهاوخ  يا  دومرف : ترـضح  درک ،
ردارب يا  دومرف : ترضح  دنیآیم ، ام  هب  يور  فلاخم  رکـشل  هک  درک  ضرع  دمآ و  دوخ  راوگرزب  ردارب  تمدخ  هب  ساّبع  سپ  نادرگم .
تکرح نیا  زا  امش  ضرغ  تفگ : دومن  ناشیا  لابقتـسا  راوس  تسیب  اب  ساّبع  سپ  تسیچ ، ناشیا  بلطم  هک  نک  لاؤس  ناشیا  زا  ورب و  وت 

امش اب  ّالا  میرب و  وا  دزن  هب  ار  امش  دینکیم  ریما  تعاطا  رگا  مینک ، ضرع  امـش  رب  هک  تسا  هدیـسر  ریما  مکح  دنتفگ : تسیچ ؟ شروش  و 
تمدـخ هب  ار  نیعالم  نآ  موش  مایپ  ساّبع  نوچ  مناسرب . دوخ  ماما  تمدـخ  هب  ار  امـش  مایپ  ات  دـیئامن  گنرد  تفگ : ساّبع  مینک ، گـنج 

هک دـنهد  رارق  ادرف  هب  ار  هبراـحم  هک  نک  یـضار  ار  ناـشیا  یناوت  رگا  ردارب  يا  دوـمرف : ترـضح  درک ، ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
و ماهدوب ، تدابع  اعد و  رافغتـسا و  توالت و  زامن و  قاتـشم  ناهاوخ و  هتـسویپ  هک  اریز  مروآ ، اجب  دوخ  راـگدرورپ  تداـبع  عادو  بشما 

نآ دزن  هب  ساّبع  نوچ  مرامـشیم . تمینغ  تاـجاحلا  یـضاق  هاـگرد  هب  عّرـضت   649 ص : نوـیعلا ، ءـالج  تاـجانم و  يارب  ار  بش  کـی 
تلهم امش  زا  يرفاک  رگا  دمآ : رب  شورخ  نارفاک  نآ  رکـشل  زا  هکنآ  ات  دندرک  هقیاضم  دومن ، بش  کی  تلهم  ءاعدتـسا  تفر و  ناقفانم 

رد رمع  دیئامنیم ، عانتما  دبلطیم و  بش  کی  تلهم  امش  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هشوگرگج  و  دیهدیم ، دبلط 
ار دوخ  مارگ  باحصا  بش  نآ  رد  ادهش  دّیـس  بانج  میداد . تلهم  بشما  ار  شباحـصا  نیـسح و  هک : درک  ادن  رثا  تواقـش  رکـشل  نایم 

ترـضح نآ  کیدزن  هب  ات  مدیـشک  نیمز  رب  ار  دوخ  مدوب ، رامیب  تقو  نآ  رد  نم  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دومن ، عمج 
اخر و تّدش و  رب  ار  وا  منکیم  دـمح  و  اهانث ، نیرتوکین  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  منکیم  انث  تفگیم : دوخ  باحـصا  هب  هک  مدینـش  مدیـسر 
ام هب  ار  دوخ  نید  و  يدرک ، میلعت  ام  هب  ار  نآرق  و  يربمغیپ ، هب  یتشاد  یمارگ  ار  ام  هکنآ  رب  منکیم  دـمح  ار  وت  ادـنوادخ  ـالب ، تمعن و 
هب دعب  اّما  ناگدننک ، رکـش  زا  ار  ام  نادرگب  سپ  يدیـشخب ، ءایـض  رون و  اب  ياهلد  اونـش و  ياهـشوگ  انیب و  نامـشچ  ار  ام  و  يدرک ، اطع 

تیب لها  زا  رتسانشقح  رتهتسیاش و  رتهزیکاپ و  یتیب  لها  و  دوخ ، باحـصا  زا  رتراکوکین  رترادافو و  یباحـصا  منادیمن  نم  هک  یتسرد 
صّخرم ار  امـش  نم  دیئامنیم ، هدهاشم  هک  یتلاح  تسا  هدش  لزان  نم  رب  و  نم ، بناج  زا  دنک  اطع  وکین  يازج  ار  امـش  ادـخ  سپ  دوخ ،

ار امش  بش  هایس  هدرپ  تقو  نیا  رد  مرادن ، تقفارم  تنواعم و  ترصن و  عّقوت  امش  زا  مدوشگ و  امش  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  مدینادرگ و 
. دنیامنیمن بلط  ار  يرگید  دنبایب  ارم  نوچ  دنراد ، راک  نم  اب  دنبلطیم و  ارم  ناشیا  هک  دیورب  دیهاوخ  هک  فرط  ره  هب  تسا ، هتفرگ  ورف 
هک ار  يزور  ام  هب  دیامنن  ادخ  میوشیمن ، ادج  وت  زا  زگره  دنتفگ : دنتساخرب و  ترضح  نآ  راوگرزب  ناردارب  ریاس  ساّبع و  لاح  نیا  رد 
هب ور  ترضح  سپ  میرامشیم . دوخ  تداعـس  زا  ندرک  وت  يادف  ار  دوخ  ناج  میرادیمن و  رب  وت  ناماد  زا  تسد  میـشاب ، هدنز  وت  زا  دعب 

، دیورب دیهاوخ  هک  فرط  ره  هب  مدینادرگ  صّخرم  ار  امش  نم  تسا ، سب  ار  امش  ملـسم  تداهـش  هک : دومرف  دروآ  لیقع  نب  ملـسم  دالوا 
دنزرف دوخ و  مامعا  نیرتهب  دنزرف  دّیس و  گرزب و  خیـش و  هاگره  ام  هب  دنیوگ  هچ  مدرم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : نادنمتداعـس  نآ 

ادج وت  زا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هن  میربن ،  650 ص : نویعلا ، ءالج  راک  هب  ياهزین  يریـشمش و  وا  ترـصن  رد  مینکن و  يراـی  ار  دوخ  ربمغیپ 
، میئامن ادا  ار  وت  ّقح  مینادرگ و  وت  مرتحم  نوخ  مّرکم و  ناج  يادف  ار  دوخ  نوخ  ناج و  و  يوریم ، وت  هک  اج  ره  هب  میورب  ات  میوشیمن 
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رگا میرادیم و  رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  ایآ  تفگ : تساخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  سپ  یماـما . وت  نوچ  زا  دـعب  یناگدـنز  رب  ادـخ  تنعل 
نانمـشد ياههنیـس  رد  ار  دوخ  ياههزین  ات  میوشیمن  ادج  وت  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  میئوگب ؟ دوخ  راگدرورپ  دزن  رذـع  هچ  مینک  نینچ 

هبراحم ناشیا  اب  هک  میـشاب  هتـشادن  ياهبرح  رگا  و  میروآیم ، رب  وت  نافلاخم  زا  راـمد  تساـم  تسد  رد  ریـشمش  هتـسد  اـت  و  میرب ، ورف  وت 
تیاعر وت  ّقح  رد  ار  وا  ربمغیپ  تمرح  هک  دنادب  ادخ  ات  میرادیمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  و  درک ، میهاوخ  گنج  ناشیا  اب  گنـس  اب  میئامنب 

ادج وت  زا  دنهدیم ، داب  رب  ار  ام  رتسکاخ  میوشیم و  هتخوس  میوشیم و  هتـشک  هبترم  داتفه  هک  مینادب  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  میاهدرک ،
تیاهن هک  تسا  ترخآ  يدبا  تداعـس  نآ  زا  دعب  و  تسا ، ندـش  هتـشک  کی  هکنآ  لاح  میئامن و  تقرافم  وت  زا  هنوگچ  سپ  میوشیمن ،

و موش ، هتشک  زاب  و  موش ، هدنز  و  موش ، هتشک  هبترم  رازه  هک  میـضار  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ  درادن .
هب «. 1  » درک اعد  ار  ناشیا  ترـضح  و  دـنتفگ ، نخـس  لاونم  نیا  رب  نادنمتداعـس  نآ  ریاس  و  منک . وت  تیب  لـها  وت و  يادـف  ار  ناـج  رازه 

دـندرک و هدـهاشم  ار  دوخ  روفوم  میعن  روصق و  روح و  دومن ، ناشیا  هب  تشهب  رد  ار  ناشیا  ياـهاج  تقو  نآ  رد  ترـضح  رگید : تیاور 
زا «. 2  » دوب اراوگ  ناـشیا  رب  تداهـش  تبرـش  و  دومنیمن ، ناـشیا  رب  ریت  ریـشمش و  هزین و  ملا  ببـس  نآ  هب  و  دـیدرگ ، هداـیز  ناـشیا  نیقی 

باحصا ترضح  دندرک ، هطاحا  ار  ادهش  دّیس  ترضح  فلاخم  رکشل  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
تیب و لها  اب  و  دـیوش ، قحلم  دوخ  ریاشع  لـیابق و  هب  دـیهاوخ  رگا  مدرک ، لـالح  امـش  رب  ار  دوخ  تعیب  نم  دومرف : درک و  عمج  ار  دوخ 

مدرم ناقفانم و  زا  یعمج  سپ  دـیرادن . ار  رامـشیب  هورگ  نیا  تمواقم  بات  امـش  مدـینادرگ ، صّخرم  زین  ار  امـش  تفگ : دوخ  ناـشیوخ 
ناشیوخ و تیب و  لها  و  دندش ، هدنکارپ  هدرک  رایتخا   651 ص : نویعلا ، ءالج  يدبا  تداعس  رب  ار  ترـضح  نآ  تقرافم  نامیالا  فیعض 
هودنا و نزح و  رد  میئامنیمن و  تقرافم  وت  زا  ام  دنتفگ : دندوب  زاتمم  نایملاع  زا  نیقی  نامیا و  تّوق  هب  هک  ترضح  نآ  باحصا  ّصاوخ 

رارق دوخ  رب  نم  هچنآ  دیداد  رارق  دوخ  رب  نوچ  دومرف : ترضح  مینادیم . وت  تمدخ  هب  طونم  ار  ادخ  برق  و  میکیرش ، وت  اب  الب  تنحم و 
همیظع و هراـکم  لّـمحتم  وا  هار  رد  هک  یـسک  هب  رگم  دـشخبیمن  ار  هعیفر  تاـجرد  هفیرـش و  لزاـنم  یلاـعت  قح  هک  دـینادب  سپ  ماهداد ،
زیاف و و  دوش ، رادـیب  دـنیب و  یـسک  هک  تسا  یباوخ  دـننام  یقاب  راد  هب  رظن  یناف  ياـیند  نیریـش  خـلت و  هک  دـینادب  ددرگ ، هملؤم  دـیادش 
هب «. 1  » دهدب تسد  زا  ار  ترخآ  یقاب  میعن  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  ددرگ ، راگتـسر  زیاف و  ترخآ  رد  هک  تسا  یـسک  راگتـسر 

دوخ ناج  وا و  ناج  ضوع  تفگ : دندرک ، ریسا  ير  ّدح  رس  رد  ار  وت  رسپ  دنتفگ : یمرضح  رـشب  نب  دّمحم  هب  بش  نآ  رد  رگید : تیاور 
منادرگیم صّخرم  ار  وت  نم  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : دینـش  ار  نخـس  نیا  ترـضح  نوچ  مهاوخیم ، اهناج  هدننیرفآ  زا  ود  ره  ار 

جنپ ترـضح  سپ  موش ، ادج  وت  زا  رگا  دنردب  ارم  ناگدنرد  تفگ : دنمتداعـس  نآ  ینک ، اهر  يریـسا  دـیق  زا  ار  دوخ  دـنزرف  يورب و  هک 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  «. 2  » تسرفب دوخ  دنزرف  یئاهر  يارب  ار  اهنیا  دومرف : دیزرایم و  مهرد  رازه  هب  دومرف  اطع  وا  هب  هماج 
رفح یقدـنخ  اـهنآ  رود  رب  و  دـندرک ، اـپرب  لـصّتم  رگیدـکی  هب  ار  مرح  ياـههمیخ  دومرف  بش  نآ  رد  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  مالّـسلا 

تیاهن اب  بآ  کشم  هک  هداتـسرف  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  اب  ار  ربکا  یلع  و  دشاب ، فرط  کی  زا  گنج  هک  دندرک  رپ  مزیه  زا  دندومن و 
لـسغ دیزاسب و  وضو  و  تسامـش ، هشوت  رخآ  هک  دـیماشایب  بآ  نیا  زا  دومرف : ار  دوخ  باحـصا  تیب و  لها  سپ  دـندروآ ، میب  فوخ و 

هب تاجانم  عّرضت و  توالت و  اعد و  تدابع و  هب  ار  بش  نآ  مامت  و  «، 3  » دوب دهاوخ  امش  ياهنفک  هک  دیروشب  ار  دوخ  ياههماج  دینک و 
زا رفن  ود  یس و  بش  نآ  رد  یتیاور : هب  دوب . دنلب  رشبلا  ریخ  هدید  رون  نآ  رثا  تداعس  رکـسع  زا  تدابع  توالت و  يادص  و  دندروآ ، رس 
رد و  دندرک ، رایتخا  ار  ترضح  نآ  تمزالم  تداعـس  دندش و   652 ص : نویعلا ، ءالج  قحلم  ترضح  نآ  رکسع  هب  رتخا  دب  رمع  رکـشل 
رد و  دوب ، رایـسب  نآ  رد  کشم  هک  یفرظ  رد  دـنتخاس  ترـضح  نآ  يارب  ياهرون  هک  دومرف  ترخآ  رفـس  هّیهت  يارب  رّهطم  ماـما  نآ  رحس 
رب يراصنا  ّهبر  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  ینادمه و  ریضخ  نب  ریرب  تقو  نآ  رد  و  دندش ، ندیـشک  هرون  لوغـشم  هدمآ  رد  یـصوصخم  همیخ 

نمحّرلا دبع  اب  تقو  نآ  رد  ریرب  و  دنـشکب ، هرون  ناشیا  دوش ، غراف  رورـس  نآ  نوچ  هک  دندوب  رظتنم  دـندوب و  هداتـسیا  همرتحم  همیخ  رد 
یناوج رد  زگره  نم  هک  دنادیم  ادخ  تفگ : ریرب  تسین ، هبیاطم  ماگنه  نیا  ریرب  يا  تفگ : نمحّرلا  دبع  دـندومنیم ، هبیاطم  هکحاضم و 
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تداهـش زا  دـعب  و  دـش ، مهاوخ  دیهـش  هک  منادیم  هکنآ  ببـس  هب  منکیم  يداـش  تلاـح  نیا  رد  و  ماهدوبن ، بعل  وهل و  هب  لـیام  يریپ  و 
مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  «. 1  » دـیدرگ مهاوـخ  مّعنتم  ترخآ  يدـبا  میعن  هب  و  دیـشک ، مهاوـخ  رب  رد  ار  تـشهب  ناـیروح 

همیخ رد  مراوگرزب  ردپ  و  دوب ، لوغشم  نم  يراتسرپ  هب  نوتاخ  بنیز  نم  هّمع  و  دوب ، هدیدرگ  یلوتـسم  نم  رب  ضرم  بش  نآ  رد  دومرف :
ياقل ّبح  ایند و  زا  سأی  ماقم  رد  دادیم و  بیترت  ار  برح  هحلسا  ترضح  نآ  و  دوب ، رورـس  نآ  تمدخ  رد  رذ  وبا  يالوم  و  دوب ، رگید 

هچ رای ، تسود و  چـیه  اب  يدرکن  افو  زگره  هک  داب  وت  رب  فا  رادـیاپان  راگزور  يا  دـناوخیم : نومـضم  نیا  هب  دـنچ  يرعـش  یلاـعت  قح 
لیلج دنوادخ  يوسب  همه  تشگزاب  و  يوشیمن ، یضار  لدب  هب  سک  چیه  زا  و  يدروآ ، لتق  هب  راید  رهش و  ره  رد  رای  بحاصم و  رایسب 

تنحم راعـشا  نیا  نم  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  تسا . شیپ  رد  موریم  نم  هک  یهار  ار  هدـنز  ره  و  تسا ،
نم رب  لاح  ببـس  نیا  هب  تسا ، هداد  تداهـش  هب  نت  رورـس  نآ  تسا و  هدش  لزان  هّیلب  هک  متـسناد  مدینـش ، دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  ار  راثآ 
نیا نوتاـخ  بنیز  نوـچ  مدرک . ربـص  ناـنز  بارطـضا  يارب  نکیل  و  تخیر ، ورف  ماهدـید  زا  بآ  دروآ و  روز  نم  رب  هـیرگ  و  دـش ، ّریغتم 

زورما شاک  هک : دروآ  رب  نویش  و  دیود ، ترـضح  نآ  همرتحم  همیخ  هب  هنهرب  ياپ  تسجرب و  دش  باتیب  دینـش ، ار  زیگناتشحو  نانخس 
653 ص : نویعلا ، ءالج  مردام  و  دـش ، دیهـش  نینمؤملا  ریما  مردـپ  مدـیدیمن ، وت  رد  ار  تلاح  نیا  مدیـشونیم و  ار  گرم  تاـیح  تبرش 

هاـنپ تشپ و  ناـگتفر و  راـگدای  نونکا  وت  و  دـش ، كـاله  اـفج  لـها  رهز  هب  یبـتجم  نسح  مردارب  و  درک ، تقراـفم  اـیند  زا  ارهز  همطاـف 
نیب قح  هدید  زا  تاربع  تارطق  تمصع ، قدارـس  نایگدرپ  بارطـضا  زا  مولظم  ماما  نآ  ینادرگیم . دیماان  دوخ  زا  ار  ام  و  یناگدنامزاب ،

و نک ، ربص  یلاعت  قح  ياضق  رب  و  هدـم ، ّطلـست  دوخ  رب  ار  ناطیـش  و  نک ، هشیپ  يرابدرب  ملح و  ربارب  ناج  اب  رهاوخ ! يا  دومرف : دـیراب و 
هک دنادرگیم  حورجم  ار  ام  لد  رتشیب  نیا  تفگ : نوتاخ  بنیز  مدنکفایمن ، هکلهم  هب  ار  دوخ  تحارتسا  هب  ارم  دنتشاذگیم  رگا  دومرف :

قافن و لها  نایم  رد  اهنت  سکیب و  بیرغ و  ار  ام  و  یـشونیم ، ار  گرم  راوگان  تبرـش  ترورـض  هب  و  هدـیدرگ ، عطقنم  وت  زا  هراچ  هار 
درک و كاچ  تقاط  نابیرگ  دیـشک و  رـس  زا  ار  هعنقم  دیـشارخ و  ار  دوخ  هنوگلگ  درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  سپ  يراذـگیم . قاقش 
زا رتخا  کین  رهاوخ  يا  تفگ : دمآزاب  شوه  هب  نوچ  دیشاپ ، دوخ  یمارگ  رهاوخ  يور  رب  بآ  تساخرب و  بیرغ  ماما  نآ  داتفا ، شوهیب 

یقاـب نامـسآ  لـها  و  دنـشچیم ، ار  گرم  راوگاـن  تبرـش  نیمز  لـها  همه  هک  نادـب  و  وش ، یـضار  یلاـعت  قح  ياـضق  هب  سرتـب و  ادـخ 
ثوـعبم ندرم  زا  دــعب  و  دــناریمیم ، ار  هـمه  وا  تساـنف ، لاوز و  ضرعم  رد  زیچ  هـمه  یلاــعت  قـح  سّدــقم  تاذ  زج  هـب  و  دــننامیمن ،

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  و  دندوب ، رتهب  نم  زا  همه  و  دندش ، دیهـش  نم  ردام  ردارب و  ردپ و  اقب ، رد  تسا  درفنم  وا  و  دنادرگیم ،
هدید رون  نآ  يارب  هدیدنسپ  ظعاوم  نیا  زا  يرایسب  و  دومرف ؛ تلحر  یقاب  يارـس  هب  دنامن و  ایند  رد  دندوب  قیالخ  فرـشا  هک  مّلـس  هلآ و 

، میاـمن تلحر  اـقب  ملاـع  هب  اـفج  لـها  غیت  زا  نم  نوچ  هک  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  یمارگ ! رهاوخ  يا  دوـمرف : ّتیـصو  سپ  دوـمرف . ناـیب 
و درک ، تسار  ار  ترخآ  رفس  هّیهت  هدومن و  یّلـست  هلمجلا  یف  ار  تیب  لها  سپ  دیئوگم ، الیو  او  دیـشارخم و  ور  دینکم و  كاچ  نابیرگ 
زا رپ  ار  اههمیخ  رود  قدنخ  و  دندینادرگ ، دودسم  اههمیخ  نایم  زا  ار  دّدرت  هار  دندیـشک و  رگیدکی  نایم  رد  ار  همیخ  ياهبانط  هک  دومرف 

دوبر و باوخ  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش ، رحـس  تقو  نوچ  «. 1  » دندیدرگ توالت  اعد و  تدابع و  زامن و  لوغـشم  و  دـندرک ، مزیه 
ءالج گس  ناـیم  نآ  رد  دـندرک و  هلمح  نم  رب  دـنچ  یگـس  هک  مدـید  باوخ  رد  تعاـس  نیا  رد  دومرف : دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ناـیرگ 

، دشاب سیپ  دوش  نم  لتق  هّجوتم  هک  یـسک  نآ  هک  مراد  نامگ  و  درکیم ، هلمح  نم  رب  نارگید  زا  هدایز  هک  دوب  یقلبا   654 ص : نویعلا ،
يا تفگ : نم  هب  مّدج  و  دندمآ ، نم  دزن  هب  هسّدقم  حاورا  زا  یجوف  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مّدج  هک  مدـید  سپ 

، دنـشکیم وت  سّدقم  حور  راظتنا  دناهدمآ و  وت  لابقتـسا  هب  العا  ألم  ناسّدقم  اهنامـسآ و  لها  و  دّـمحم ، لآ  دیهـش  یئوت  یمارگ  دـنزرف 
، يوش دیهـش  وت  نوچ  هک  تسا  هدروآ  يزبس  هشیـش  هدـش و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  کنیا  و  یئامن ، راطفا  اـم  دزن  بشما  هک  نک  لـیجعت 
، دش علاط  موشیم  زور  نآ  حبص  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  «. 1  » درب نامسآ  هب  دنک و  هشیش  نآ  رد  ار  وت  نوخ 

یهاوگ دومرف : دینادرگ و  دوخ  بآم  تداعس  باحـصا  بناج  هب  ور  زامن  زا  دعب  و  درک ، ادا  حبـص  زامن  دوخ  باحـصا  اب  مولظم  ماما  نآ 
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زیاف تداهش  تداعس  هب  ات  دینک  ربص  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  نیـسحلا ، نب  یلع  زا  ریغ  هب  دش  دیهاوخ  دیهـش  امـش  همه  زورما  هک  مهدیم 
و تخادرپ ، لاتق  فوفـص  هّیهت  هب  زامن  زا  دعب  مولظم  ماما  نآ  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دیبای یئاهر  یناف  يایند  ّتلذم  تّقـشم و  زا  دیدرگ ،
زا و  «. 4  » هدایپ ود  داتـشه و  رگید : تیاور  هب  «. 3  » دندوب هدایپ  لهچ  راوس و  ود  یس و  ترـضح  نآ  لیلج  رکـسع  لیلق و  رکـشل  عومجم 

تسیب روهشم  لوق  هب  فلاخم  دودرم  دونج  و  دندوب ، هدایپ  دص  راوس و  جنپ  لهچ و  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 
هنمیم رد  ار  نیق  نب  ریهز  ترـضح ، دـندوب . رفن  رازه  یـس  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  «. 5  » دـندوب رفن  رازه  ود  و 

هک دومرف  و  داد ، دوخ  ردارب  ساـّبع  تسد  هب  ار  میـش  تیادـه  ملع  و  دومرف ، رّرقم  هرـسیم  رد  ار  رهاـظم  نب  بیبح  و  رثا ، تداعـس  رکـشل 
تواقـش رکـشل  رتخا  دب  رمع  دشاب ، رگید  فرط  زا  گنج  دنیاین و  مرتحم  مارگ  مایخ  کیدزن  نارفاک  نآ  هک  دـنتخورفا  قدـنخ  رد  شتآ 

تیار هدرپس ، نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ار  هرـسیم  655 و  ص : نویعلا ، ءـالج  جاّـجح ، نب  ورمع  هب  ار  هنمیم  تخاـس و  ّبترم  ار  دوـخ  رثا 
ناـگدایپ هدرک  رـس  ار  یعبر  نب  ثبـش  و  ناراوـس ، هدرک  رـس  ار  سیق  نب  ةورع  و  داد ، دوـخ  يـالوم  دـیرو  هـب  ار  دوـخ  تمـالع  تواـسق 

هلا هاگرد  بّرقم  نآ  هانپ  هکئالم  هاپـس  هب  ور  یمرـشیب  تیاهن  اـب  دورو  رقـس  دونج  نآ  هب  دودرم  رمع  رکـشل  بیترت  زا  دـعب  و  دـینادرگ ،
دنوادخ هاگرد  هب  زاین  تسد  میلست  اضر و  يور  زا  هدومن ، هدهاشم  ار  ناشیا  یئایحیب  یکابیب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  دندروآ .

مک ةّدع ، ۀـقث و  یب  لزن  رمأ  ّلک  یف  یل  تنأ  ةّدـش و  ّلک  یف  یئاجر  و  برک ، ّلک  یف  یتقث  تنأ  مهّللا  دـناوخ : اعد  نیا  تشادرب و  میلع 
کیلا یّنم  ۀبغر  کیلا  هتوکـش  کب و  هتلزنأ  ودعلا ، هیف  تمـشی  قیدـصلا و  هیف  لذـخی  ۀـلیحلا و  هیف  ّلقت  داؤفلا و  هنع  فعـضی  برک  نم 

ار هار  دندیسر و  قدنخ  هب  ایقشا  نآ  نوچ  ۀبغر . ّلک  یهتنم  ۀنـسح و  ّلک  بحاص  ۀمعن و  ّلک  ّیلو  تنأف  هتفـشک ، هتجّرفف و  كاوس  نّمع 
ینزم هّیریوج  یبا  نبا  لاح  نیا  رد  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  «. 1  » دندیشک نانع  دنتفای ، دودسم  اجنآ  زا 

، دیتخورفا شتآ  يدوزب  دوخ  يارب  ایند  رد  هک  شتآ  هب  ار  امش  داب  تراشب  نیسح  باحـصا  نیـسح و  يا  هک : درک  ادن  دز و  مه  رب  تسد 
ار وا  درک و  مر  نوعلم  نآ  بسا  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  هاگان  ناشچب ، شتآ  باذع  وا  هب  ایند  رد  يدوزب  ادنوادخ  هک : درک  اعد  ترـضح 
نیـسح و يا  هک : درک  ادـن  ار  نیـصح  نب  میمت  سپ  دـش . لصاو  میحج  باذـع  بهل  هب  اـیند  شتآ  زا  و  تخوس ، تخادـنا و  قدـنخ  رد 

نآ زا  هرطق  کی  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنزیم ، جوم  دهدیم و  ینشور  یهام  مکـش  ناسب  هک  تارف  بآ  يوسب  دینک  رظن  نیـسح  باحـصا 
زا زورما  ار  نوعلم  نیا  ادنوادخ  دنمّنهج ، لها  زا  وا  ردـپ  وا و  هک : دومرف  ترـضح  دـیماشایب ، ار  گرم  راوگان  هعرج  ات  دیـشچ  دـیهاوخن 

بسا زا  دش و  بلاغ  یگنشت  نیعل  نآ  رب  تفالخ ، تماما و  دنسم  نیشنردص  نآ  زاجعا  هب  تعاس  نامه  رد  سپ  نادرگ ، كاله  یگنشت 
ترضح و  درک ، ادن  نیا  لثم  نیـصح  نب  هَّللا  دبع  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دیسر میحج  میمح  هب  هنشت  بل  نابـسا  ّمس  ریز  رد  و  دیدرگ ، رد 

، نویعلا ءالج  هب  نم  دـش ، رامیب  البرک  هعقاو  زا  دـعب  تفگ : يوار  زرمایم ، زگره  نک و  كـاله  یگنـشت  زا  ار  وا  ادـنوادخ  هک : درک  اـعد 
شسفن هک  دیماشآیم  نادنچ  دندربیم  وا  کیدزن  هب  بآ  نوچ  درکیم ، دایرف  یگنـشت  شطع و  تّدش  زا  هک  متفر  وا  تدایع   656 ص :

نیز ماـما  تیاور  هب  «. 1  » دـش لصاو  مّنهج  هب  ات  دوب  تلاـح  نیا  رد  هتـسویپ  درکیم ، داـیرف  شطع  زا  زاـب  درکیم و  یق  دـشیم و  گـنت 
ادخ لوسر  زا  تمرح  هچ  وت  همطاف  رسپ  نیـسح  يا  تفگ : دمآ و  رکـشل  کیدزن  هب  يدنک  ثعـشا  نب  دّمحم  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 

* َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  هک : : دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  درادن ؟ يرگید  هک  يراد 
رـس سپ  دندّمحم ، لآ  زا  هیداه  ترتع  و  دوب ، میهاربا  لآ  زا  دّمحم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  سپ  « 2  » ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ 

رد ار ، وا  ینادرگن  زیزع  زگره  نآ  زا  دعب  هک  امنب  یّتلذم  ثعـشا  نب  دّمحم  هب  زورما  ادنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوسب  كرابم 
وا و  دیزگ ، ار  وا  هک  هدینادرگ  ّطلسم  وا  رب  ادخ  ار  یبرقع  هاگان  تسشن ، تجاح  ياضق  يارب  تفر و  نوریب  هاگرکشل  زا  وا  تعاس  نامه 

ترضح نآ  باحـصا  تیب و  لها  رب  یگنـشت  نوچ  «. 3  » دیـسر دیدش  باذع  هب  شدیلپ  حور  ات  دـیطلغ  دوخ  هرذـع  رد  هدوشگ  تروع  اب 
نوچ دیوگب ، دنچ  ینخس  لد  نیگنس  نارفاک  نآ  اب  هک  دیبلط  تزاجا  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  درک ، هبلغ 

هک داتـسرف  یتسار  قح و  هب  ار  دّـمحم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دـمآ و  رثا  تواقـش  هورگ  نآ  ربارب  رد  تفاـی  تصخر 
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هار هتخورفا  غارچ  و  قلاـخ ، يوسب  ار  قیـالخ  دـیامن  توعد  و  وا ، باذـع  زا  ار  ناـشیا  دـناسرتب  و  ادـخ ، باوـث  هب  ار  مدرم  دـهد  تراـشب 
ایحیب ناگـس  نآ  دوخ . ربمغیپ  دنزرف  بآ و  نایم  دیاهدش  لیاح  امـش  دنماشآیم و  نآ  زا  كوخ  گس و  تارف  بآ  کنیا  دوب ، تیادـه 
تیاور هب  «. 4 . » دش هتشک  هنـشت  نامثع  هچنانچ  دوش  كاله  یگنـشت  زا  ات  میهدیمن  بآ  ار  وا  وگم ، رایـسب  نخـس  هک : دنتفگ  باوج  رد 

نابش دنزرف  يا  دومرف : ترضح  ياهدرک ، رایتخا  ترخآ  شتآ  زا  شیپ  ار  ایند  شتآ  نیسح  يا  تفگ : دمآ و  قدنخ  رانک  هب  رمش  رگید :
هد يروتسد  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : هجسوع  نب  ملسم  مّنهج ، شتآ  راوازـس   657 ص : نویعلا ، ءالج  یئوت  هک  دش  دـهاوخ  مولعم  يدوزب 

منکیمن ناشیا  لاتق  هب  ادتبا  نم  دومرف : ترـضح  تسا ، هدمآ  ریت  رـس  رب  تسا و  رتیقـش  همه  زا  نیا  هک  مزادـنیب  نوعلم  نیا  رب  يریت  هک 
ادخ زا  ایحیب  هورگ  يا  تفگ : تفر و  هایس  ور  هاپس  نآ  ربارب  رد  ریـضخ  نب  ریرب  سپ  «. 1  » منک مامت  ناشیا  رب  ار  ادخ  تّجح  مهاوخیم 
امـش نامهیم  دـناهدمآ و  رد  امـش  نیمز  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نادـنزرف  تیب و  لها  ّتیرذ  تمرح  هک  دیـسرتب 

هب ناشیا  هب  تبسن  دهاوخ  هچنآ  هک  میهد  دایز  رـسپ  تسد  هب  ار  ناشیا  میهاوخیم  دنتفگ : دیراد ؟ هدارا  هچ  ناشیا  هب  تبـسن  دناهدیدرگ ،
هک ار  دوخ  ياههمان  اهنامیپ و  ایآ  هفوک  لها  يا  امش  رب  ياو  دوخ ؟ ناطوا  هب  دندرگرب  هک  دیوشیمن  یـضار  ایآ  تفگ : ریرب  دروآ ، لمع 
ناج هک  دیئایب  ام  راید  هب  هک : دیتشون  دوخ  ربمغیپ  تیب  لها  هب  امش  نامرشیب  يا  دیتشاذگ ؟ نایـسن  قاط  رب  دیدوب  هتـشون  نامیا  هب  دّکؤم 

ّطلـسم ناشیا  رب  ار  داینبیب  دایز  رـسپ  دـیهاوخیم  دـینکیم و  هقیاـضم  ناـشیا  زا  ار  بآ  دـندمآ  هک  نونکا  مینکیم ، امـش  يادـف  ار  دوخ 
. دنادرگن باریس  تمایق  رد  ار  امش  ادخ  امـش ، دیاهدوب  یهورگ  دب  دینکیم !؟ نینچ  وا  نادنزرف  ّقح  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  تیاعر  دینادرگ !؟

ادنوادخ دش ، هدایز  امش  رفک  تلالـض و  رد  نم  یئانیب  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : دینادرگ و  ناشیا  زا  ور  دینـشن ، یفاش  باوج  ناشیا  زا  نوچ 
كاله يدوزب  هک  نادرگ  هنهرب  رگیدـکی  يور  هب  ار  ناـشیا  ياهریـشمش  ادـنوادخ  ناـشیا ، دنـسپان  لاـعفا  زا  وت  يوسب  میوجیم  يرازیب 

رارشا نآ  رارصا  نوچ  ترضح  «. 2  » دمآ ترضح  تمدخ  هب  تشگرب و  دندنکفا ، وا  هب  اهریت  نوچ  یشاب . كانمشخ  ناشیا  زا  وت  دنوش و 
تسب و رـس  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  همامع  تساخرب  ناشیا  رب  تّجح  مامتا  يارب  دومن ، هدـهاشم  رایخا  لـتق  رب  ار 

ادا تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  ياهبطخ  دمآ و  ادعا  رکشل  ربارب  رد  دش و  راوس  بانج  نآ  بسا  رب  درک و  لیامح  ار  بانج  نآ  ریـشمش 
وت یلب  دـنتفگ : دیـسانشیم ؟ ارم  ایآ  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  هک : درک  ادـن  ار  ناشیا  دـنلب  يادـص  هب  هبطخ  رخآ  رد  و  درک ،

؟ تسا هانپ  تلاسر  ترضح  مّدج  هک  دینادیم  هک  ار  امش  مهدیم   658 ص : نویعلا ، ءالج  دنگوس  هک : دومرف  یئادخ ، لوسر  هدازدنزرف 
؟ تسا بلاط  یبأ  نب  یلع  مردـپ  هک  دـینادیم  دومرف : یلب ، دـنتفگ : تسا ؟ دّـمحم  رتخد  همطاف  مردام  هک  دـینادیم  دومرف : یلب ، دـنتفگ :
: دومرف یلب ، دنتفگ : دـش ؟ ناملـسم  تّما  نیا  نانز  عیمج  زا  شیپ  هک  تسا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  ماهّدـج  دـینادیم  دومرف : یلب ، دـنتفگ :
؟ تسا نم  ّمع  تشهب  رد  هدننک  زاورپ  راّیط  رفعج  هک  دـینادیم  دومرف : یلب ، دـنتفگ : تسا ؟ نم  ردـپ  ّمع  ادهـش  دّیـس  هزمح  هک  دـینادیم 

ترـضح نآ  بسا  رب  ماهتـسب و  رـس  رب  ار  ترـضح  نآ  همامع  ماهدرک و  لیامح  ار  ادخ  لوسر  ریـشمش  هک  دینادیم  دومرف : یلب ، دـنتفگ :
یلو و دوب و  رتراـبدرب  رتاـناد و  سک  همه  زا  دروآ و  مالـسا  تّما  نیا  عـیمج  زا  شیپ  مردـپ  هک  دـینادیم  دوـمرف : یلب ، دـنتفگ : مراوـس ؟

تمایق رد  مردـپ  هکنآ  لاـح  دـیاهدرک و  لـالح  دوخ  رب  ارم  نوخ  تهج  هچ  هب  سپ  دومرف : یلب ، دـنتفگ : دوب ؟ هنمؤم  نمؤم و  ره  يـالوم 
دهاوخ نم  ّدج  تسد  رد  تمایق  زور  رد  دمح  ياول  و  دننار ، بآ  زا  ار  هناگیب  رتش  هچنانچ  درک ، دهاوخ  رود  رثوک  ضوح  زا  ار  یهورگ 

رواب ارم  نخـس  دیاهدینـشن و  رگا  دنتـشهب ؟ ناناوج  نیرتهب  هک : تفگ  نم  ردارب  نم و  ّقح  رد  ادخ  لوسر  نم  ّدـج  هک  دیدینـشن  ایآ  دوب ؟
ات دیـسرپب  دناهدنز  هک  هباحـص  ریاس  کلام و  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  لهـس  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  رباج  زا  دینکیمن ،

هنشت بل  اب  ات  میرادیمن  رب  وت  زا  تسد  مینادیم و  ار  همه  دنتفگ : ترـضح  نآ  یفاش  ياهتّجح  باوج  رد  نیعالم  نآ  دنهد . ربخ  ار  امش 
هاجنپ هب  ماقم  یلاع  ماما  نآ  فیرش  رمع  تقو  نآ  رد  و  تفرگ ، دوخ  كرابم  شیر  رب  تسد  ترـضح  سپ  «. 1  » یشچب ار  گرم  تبرش 
بـضغ دش  دیدش  و  تسادخ ، رـسپ  ریزع  دنتفگ : هک  یماگنه  رد  دوهی  رب  ادخ  بضغ  دش  دـیدش  دومرف : سپ  دوب ، هدیـسر  لاس  تفه  و 

، ادخ زا  ریغ  هب  دندیتسرپ  شتآ  هک  یتقو  رد  سوجم  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  و  تسادخ ، رسپ  حیسم  دنتفگ : هک  یتقو  رد  اراصن  رب  ادخ 
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هورگ نیا  رب  راّبج  دنوادخ  بضغ  دش  دهاوخ  دیدش  و  دندرک ، دیهـش  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  هورگ  ره  رب  یلاعت  يادخ  بضغ  دـش  تخـس  و 
هبطخ رد  ترـضح  نآ  رگید : تیاور  هب   659 ص : نویعلا ، ءـالج  «. 2  » دـندروآیم لتق  هب  ار  راتخم  ربمغیپ  دـنزرف  رایخا و  ماما  هک  رارـشا 
بیرف سپ  تخاس ، نحتمم  لاوحا  رییغت  هب  ار  شلها  دینادرگ و  یتسین  انف و  هناخ  دیرفآ و  ار  ایند  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  دومرف :

هب راّدغ ، يایند  نیا  ار  امـش  دـهدن  بیرف  سپ  ددرگ ، نآ  نوتفم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  و  دروخ ، يزاب  نآ  زا  هک  تسا  یـسک  هدروخ 
يارب دیاهدش  عمج  هک  ار  امـش  منیبیم  و  ار ، دوخ  ناگدننک  عمط  دنادرگیم  دیماان  و  ار ، دوخ  ناراودـیما  دـیما  دـنکیم  عطق  هک  یتسرد 

سپ دـیاهتخاس ، مورحم  ار  دوخ  وا  تمحر  زا  و  دـیاهدینادرگ ، دوخ  هّجوتم  ار  وا  بضغ  و  دوخ ، رب  دـیاهدروآ  مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  يرما 
هب رهاظ  رد  دـیدروآ  ناـمیا  وا و  يرادربناـمرف  هب  دـیدرک  رارقا  لّوا  وا ، يارب  امـش  دـیناگدنب  دـب  و  اـم ، راـگدرورپ  تسا  يراوگرزب  وکین 

وحم امش  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  تسا و  هدیدرگ  بلاغ  امش  رب  ناطیش  وا ، ترتع  هّیرذ و  نتـشک  يارب  دیاهدرک  ّتیعمج  نونکا  و  وا ، ربمغیپ 
ددم و هب  رارطضا  ماگنه  رد  ار  ام  راّدغ ، راکافج  نایافویب  يا  امـش  رب  ياو  «. 1  » داب امش  تادارا  رب  داب و  امـش  رب  تنعل  سپ  تسا ، هدرک 
رب ار  دوخ  نانمشد  و  دیدیشک ، ام  يور  رب  هنیک  ریشمش  میدمآ  امش  ترصن  تیاده و  هب  میدرک و  امش  تباجا  نوچ  دیدیبلط ، دوخ  يرای 

، دنشاب هدرک  رهاظ  امش  نایم  رد  یتلادع  ناشیا  هکنآیب  دیتخادرپ  دوخ  نانمشد  هب  و  دیتشادرب ، تسد  ادخ  ناتسود  زا  و  دیدرک ، يرای  ام 
هک دنچ  تلایا  و  دنداد ، امـش  هب  تحلـصم  يارب  تقو  نیا  رد  هک  دنچ  یمارح  لام  رگم  دیـشاب ، هتـشاد  ناشیا  زا  یتمحر  دـیما  هکنآیب  و 

هنوگچ امـش  رب  ياو  امـش . هب  هدیـسرن  ام  زا  يدب  و  امـش ، هب  تبـسن  هدشن  رداص  یمرج  ام  زا  و  دنتخاس ، راودیما  هبذاک  دیعاوم  هب  ار  امش 
جوف تباب  زا  دیدنب ، رمک  تلاسر  تیب  لها  لتق  هب  ببـسیب  و  دیـشک ، رب  ماقتنا  ماین  زا  نیک  ریـشمش  یعازن  هنیک و  یتوادعیب و  دیتسناوت 

و تّما ، ناهارمگ  يا  امـش  ياهور  داب  حـیبق  دـیدز ، شتآ  رب  ار  دوخ  هناکابیب  ناگناورپ  دـننام  دـیدش و  عمج  نامیئل  ناوخ  رـس  رب  سگم 
كـاله و  ناربـمغیپ ، دـالوا  ناگدنـشک  و  ماـنالا ، ریخ  ناگدـننک  كرت  و  ناطیـش ، ناوریپ  و  بازحا ، ناـقّرفتم  و  باـتک ، ناگدـننک  كرت 

ءالج ناملاظ . ناگدننک  يرای  و  نانمؤم ، ناگدننک  اذیا  و  ناردپ ، ریغ  هب  انز  دالوا  ناگدننک  قاحلا  و  ناشیا ، يایـصوا  ترتع و  ناگدننک 
یئافویب و  دیروآیم ، لتق  هب  ناشیا  يارب  ار  ناربمغیپ  دّیس  نآ  نادنزرف  و  دینکیم ، يرای  ار  برح  دنزرف  امـش  رب  ياو   660 ص : نویعلا ،

امـش ياهلد  رد  و  تسا ، هدش  خسار  امـش  ریبک  ریغـص و  عبط  رد  و  تسا ، هدیدرگ  عیاش  امـش  نایم  رد  نید  نایاوشیپ  هّمئا و  يرای  كرت  و 
رب ار  ادخ  و  دناهدینادرگ ، نامیا  هب  دّکؤم  هکنآ  زا  دعب  ار  اهنامیپ  اهتعیب و  اهدهع و  دننکشیم  هک  اهنآ  رب  ادخ  تنعل  تسا ، هدیناود  هشیر 

رایتخا ندش و  هتشک  نایم  تسا  هدینادرگ  دّدرم  ارم  دایز - رسپ  ینعی  انّزلا - دلو  نآ  دنزرف  يانّزلا  دلو  هک  یتسرد  هب  دناهتفرگ . هاوگ  دوخ 
دنمجرا و ياهتلـصخ  دنلب و  ياهتّمه  نابحاص  و  منادرگ ، يرفاک  نینچ  ریـسا  لیلذ و  ار  دوخ  نم  هک  دش  دهاوخن  زگره  و  ندومن ، ّتلذم 

دوخ رذع  نم  هک  یتسرد  هب  دننکیمن ، رایتخا  هنامیرک  تداهش  رب  هنامیئل  ّتلذم  زگره  رهاط  ياهناماد  ناگدرورپ  رخاف و  ياهبسن  بابرا 
امـش هب  ور  ناراوگرزب  زا  لیلق  هورگ  نیا  اب  ناوعا  ّتلق  ناماس و  مدع  اب  کنیا  و  مدرک ، مامت  امـش  رب  ار  ادخ  تّجح  مدینادرگ و  رهاظ  ار 

هب نم  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  مّدج  نکیل  و  دش ، میهاوخ  دیهش  همه  هک  منادیم  و  منادرگیمن ، داهج  زا  تشپ  و  میآیم ،
ادخ رب  لّکوت  نم  دـینکب ، دـیهاوخ  هچ  ره  نونکا  دیـسر ، دـیهاوخن  دوخ  ياهوزرآ  هب  دـش و  دـیهاوخ  هتـشک  ماقتنا  غیت  هب  ینامز  كدـنا 

تمحر ناراب  ناشیا  زا  نک  سبح  ادنوادخ  دومرف : دینادرگ و  نامسآ  هب  ور  سپ  میضار . نآ  هب  هدینادرگ  رّدقم  نم  يارب  هچنآ  ماهدرک و 
ناج ماک  هب  ار  گرم  دولآرهز  ياههساک  هک  نادرگ  ّطلسم  ناشیا  رب  ار  راتخم - ینعی  فیقث - دنزرف  و  نک ، التبم  طحق  هب  ار  ناشیا  و  ار ،

بیرف ار  ام  ناشیا  هک  اریز  دهاوخب ، ناشیا  زا  ارم  ناتـسود  ناشیوخ و  نم و  ماقتنا  هکنآ  رگم  دراذگن  ار  ناشیا  زا  يدحا  و  دناسرب ، ناشیا 
دعب تسوت . يوسب  همه  تشگزاب  و  میدرک ، لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  یئوت  ادنوادخ  دندرک ، ام  نانمـشد  يرای  دنتفگ و  غورد  دنداد و 

نآ کـیدزن  نوچ  دـیآ . ترـضح  نآ  ربارب  رد  هک  تساوـخیمن  نوـعلم  نآ  و  دـیبلطب ، نم  يارب  ار  دعـس  نب  رمع  دوـمرف : نانخـس  نیا  زا 
هب داد ؟ دـهاوخ  وت  هب  هداز  مارح  داینبیب  دایز  رـسپ  هک  ناجرج  ير و  تموکح  دـیما  هب  یـشکیم  ارم  وت  رمع  يا  دومرف : دـمآ ، ترـضح 

و دوب ، دهاوخن  اراوگ  وت  يارب  یناگدنز  نم  زا  دعب  و  دـش ، دـهاوخن  رّـسیم  وت  يارب  اهنآ  زگره  هک  دـنگوس   661 ص : نویعلا ، ءالج  ادخ 
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نیا رد  هک  منیبیم  ایوگ  تفای ، یهاوخن  يداـش  یبقع  اـیند و  رد  نم  زا  دـعب  هک  نکب  یهاوخ  هچ  ره  دـناهداد ، ربخ  نینچ  ارم  نم  ناردـپ 
سپ دننادرگ . دوخ  هناشن  دننز و  گنس  نآ  رب  ناکدوک  و  دنشاب ، هدرک  بصن  هفوک  رد  دنشاب و  هدرک  هزین  رس  رب  ار  وت  سحن  رـس  يدوز 

هب شباحصا  وا و  دیاهداد ، تلهم  ار  وا  ارچ  دیـشکیم و  راظتنا  هچ  تفگ : دینادرگ و  دوخ  باحـصا  هب  ور  دش و  مشخ  رد  رهوگ  دب  رمع 
نب راّجح  يا  و  یعبر ، نب  ثبـش  يا  هک : ناـفلاخم  رکـشل  ناـیم  رد  درک  ادـن  ترـضح  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دنتـسین شیب  همقل  کی  ردق 

اهرکـشل هدش و  زبس  اهارحـص  هدیـسر و  اههویم  هک  نم  يوسب  هک  دیتشونن  امـش  ایآ  ثراح ، نب  دـیزی  يا  و  ثعـشا ، نب  سیق  يا  و  رجبا ،
هدـیاف نانخـس  نیا  نونکا  هک : تفگ  داد و  باوـج  ثعـشا  نب  سیق  مینکیم ؟ يراـی  ار  وـت  همه  هک  اـیب  يدوزب  هدـیدرگ ، اـّیهم  وـت  يارب 
دومرف ترضح  درک ، دنهاوخن  هدارا  يدب  وت  هب  تبسن  ناشیا  هک  دوش  یـضار  دوخ  ّمع  نارـسپ  مکح  هب  رادب و  گنج  زا  تسد  دنکیمن ،

ندرگ رد  تعاـطا  قوـط  ناگدـنب  مسر  هب  و  منادرگیمن ، ناـن  ود  لـیلذ  و  مهدیمن ، امـش  تسد  هب  ار  دوـخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  هک :
نمؤی ّربکتم ال  ّلک  نم  مّکبر  ّیبرب و  ذوعأ  نومجرت ، نأ  مّکبر  ّیبرب و  تذع  ّینا  هَّللا  دابع  ای  هک : درک  ادن  دنلب  زاوآ  هب  سپ  مراذـگیمن .

نآ هـب  ور  هنامرـشیب  نآ  و  درک ، تـسرد  ار  ناـفلاخم  برح  هـّیهت  دوـمن و  تـعجارم  دوـخ  مارگ  باحــصا  يوـسب  سپ  باـسحلا ، موـیب 
درم نیا  اب  رمع  يا  تفگ : دمآ و  دعـس  نب  رمع  کیدزن  هب  دیماجنا ، هبراحم  هب  راک  هک  دـید  دـیزی  نب  ّرح  نوچ  «. 2  » دندروآ ناراوگرزب 

هک دیوگیم  هچنآ  هب  ایآ  تفگ : رح  دوش ، هدیرب  اهتسد  دوش و  ادج  اهرس  هک  درک  مهاوخ  گنج  نانچ  یلب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  گنج 
هب رح  سپ  دوشیمن ، یـضار  وت  ریما  نکیل  و  مدشیم ، یـضار  دوب  نم  اب  رایتخا  رگا  تفگ : رمع  يوشیمن ؟ یـضار  دیرادرب  وا  زا  تسد 

دوریم هک  مدرک  نامگ  دش و  هناور  تفگ : سیق  هن ، تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  دوخ  بسا  هک : تفگ  سیق  نب  ةّرق  اب  تشگرب و  دوخ  ياج 
، نویعلا ءالج  هاگان  مدشیم ، قیفر  وا  اب  زین  نم  دور ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دـهاوخیم  هک  متـسنادیم  رگا  و  دـهد ، بآ  ار  دوخ  بسا 
، هداتفا وا  مادنا  رب  هزرل  هک  دید  دیسر و  وا  هب  سوا  نب  رجاهم  سپ  دوریم . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  بناج  هب  هک  مدید   662 ص :
هک تسین  نانچ  تفگ : رح  میامنیم ؟ هدهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  متسنادیم ، هفوک  لها  نیرتعاجـش  ار  وت  نم  تفگ : رجاهم 
ای دـننک  هراـپ  هراـپ  ارم  رگا  و  ماهدرک ، راـیتخا  ار  تشهب  و  ماهدرک ، دّدرتـم  مّنهج  تشهب و  ناـیم  رد  ار  دوخ  نکیل  و  ياهدرک ، ناـمگ  وـت 
ارم هبوت  منکیم  هبوت  ادنوادخ  تفگ : تفاتـش و  ادهـش  دّیـس  تمدخ  هب  تخات و  بسا  هنادرم  سپ  درک . مهاوخن  مّنهج  رایتخا  دـننازوسب 
هک منم  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : سپ  مدـنکفا ، میب  رد  ار  وت  ربمغیپ  نادـنزرف  مدـیناسرتب و  ار  وت  ناتـسود  ياـهلد  هک  یتسرد  هب  نک ، لوبق 

؟ دوشیم لوبق  نم  هبوت  اـیآ  درک ، دـنهاوخ  نینچ  وت  اـب  ناـشیا  هک  متـسنادیمن  نکیل  مدروآ و  ناـکم  نیا  هب  ار  وت  يدرگرب و  متـشاذگن 
نیا گنج  هب  نم  لّوا  هک  هد  يروتـسد  سپ  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : دـنکیم ، لوبق  ار  وت  هبوت  ادـخ  ینک  هبوت  رگا  یلب  دومرف : ترـضح 
متام هب  امـش  ناردام  هفوک  لها  يا  هک : درک  ادن  ار  فلاخم  رکـشل  دـمآ و  رد  هکرعم  هب  ناناوخزجر  تفای ، يروتـسد  نوچ  مورب . نارفاک 

ار وا  دیاهدیـشک و  وا  يور  رب  ریـشمش  نوـنکا  دـیدیبلط و  دوـخ  غورد  ياههدـعو  هب  ار  راوـگرزب  هتـسیاش  هدـنب  نیا  دـنوش ، راـتفرگ  اـمش 
اور وا  تیب  لـها  وا و  هب  دـنماشآیم  كوـخ  گـس و  سوـجم و  اراـصن و  دوـهی و  هک  ار  تارف  بآ  و  دـیهدیمن ، زین  نتـشگرب  تـصخر 
دوخ ياهریت  هناشن  ار  وا  نارفاک  نوچ  دهدن . تاجن  تمایق  زور  یگنـشت  زا  ار  امـش  ادخ  دیداد ، ار  دوخ  ربمغیپ  شاداپ  نینچ  دـیرادیمن ،

نانمؤم ماما  رکـسع  بناج  هب  تشاذـگ و  ناـمک  رد  يریت  سجن  سحن  رمع  سپ  دـنک ، عادو  هک  تشگرب  ترـضح  تمدـخ  هب  دـندرک ،
زا قاقش  ياهریت  نارفاک  نآ  عمج  هعفدکی  هب  سپ  مدوب ، نم  تخادنا  ناشیا  يوسب  ریت  هک  یسک  لّوا  هک  دیشاب  هاوگ  تفگ : تخادنا و 

یتیاور هب  و  «. 1  » دشن حورجم  هلمح  نیا  رد  هک  دـنام  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یـسک  مک  و  دـنتخادنا ، قافآ  ماما  يوسب  قافن  ياهنامک 
باحصا هب  دومرف  ترضح  دندش ، قحلم  ادهش  ادعس و  ریاس  هب  دندیشچ و  تداعس  ماج  زا  تداهش  تبرش  رفن  هاجنپ  هلمح  نیا  رد  رگید :

هَّللا لوسر  نب  ای  تفگ : رح  سپ  امش ، يوسب  تسا  راّدغ  هورگ  نیا  نالوسر   663 ص : نویعلا ، ءالج  اهریت  نیا  هک  دیشاب  هنادرم  هک : دوخ 
لاتق هکرعم  هب  تفاـی ، تصخر  نوچ  موش . هتـشک  وت  هار  رد  نم  لّوا  هک  یهد  يروتـسد  مهاوخیم  ماهدـمآ ، وت  هار  رـس  رب  نم  لّوا  نوچ 

هب و  داتـسرف . مّنهج  هب  ار  ناشیا  زا  رفن  لـهچ  هکنآ  اـت  دـنکفایم ، كـاله  كاـخ  رب  ار  دربن  هکرعم  ناعاجـش  دـناوخیم و  زجر  تفاـتش ،
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هدایپ دندرک  یپ  ار  شبـسا  نوچ  و  «، 1  » داتسرف مّنهج  كرد  هب  ار  ایقـشا  نآ  زا  رفن  هدجیه  مالّـسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رگید  تیاور 
زا یقمر  زونه  دندروآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هدروآ  رد  هکرعم  زا  ار  وا  ترـضح  باحـصا  و  دندروآ ، رد  اپ  زا  ار  وا  ات  درکیم  گنج 

ردام هچنانچ  دومرف : دیـشک و  وا  يور  رب  كرابم  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تخیریم ، وا  ياهگر  زا  نوخ  دوب و  یقاب  وا  رد  تایح 
زا کی  کـی  نآ  زا  دـعب  و  «. 2  » درک دیهـش  ار  وا  حرـس  نب  بّویا  هک : دـنیوگ  و  يدازآ . یبـقع  اـیند و  رد  تسا ، هدرک  ماـن  رح  ار  وت  وـت 
نب ای  کیلع  مالّـسلا  دنتفگیم : دـندرکیم و  عادو  ار  مولظم  ماما  نآ  و  دـندیبلطیم ، داهج  تصخر  دـندمآیم و  ترـضح  نآ  باحـصا 

ُهَبَْحن یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  دناوخیم  ار  هیآ  نیا  و  میئآیم ، وت  بقع  زا  يدوزب  زین  ام  هک  ورب  مالّسلا  کیلع  و  دومرفیم : ترـضح  هَّللا ، لوسر 
دوخ نید  دندرکن  لدب  و  دنشکیم ، راظتنا  یـضعب  و  دنتفای ، رد  ار  دوخ  گرم  یـضعب  سپ  ینعی : « 3  » اًلیِْدبَت اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

هب هک  هکئـالم  زا  دـش  رپ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  تقو  نآ  رد  رایـسب : هربتعم  تاـیاور  قفاوم  و  «. 4  » دـندنام مدـق  تباث  دوخ  نید  رد  و  ار ،
دوخ ترـصن  ضرع  دندمآ و  نایّنج  رگید : تیاور  هب  دومن . تداهـش  رایتخا  درکن و  لوبق  ترـضح  و  دندوب ، هدمآ  ترـضح  نآ  ترـصن 

هب دوب ، نامز  لها  نیرتيراق  دابعلا و  ّبر  هتـسیاش  ناگدنب  داّهز و  داّبع و  زا  هک  ینادمه  ریـضخ  نب  ریرب  سپ  دومن . ابا  ترـضح  دندرک ،
دالوا نالتاق  يا  ناـنمؤم و  ناگدنـشک  يا  دـیئایب  نم  کـیدزن  تفگ : داتـسیا و  ناـفلاخم  ربارب  رد  ناـناوخزجر  تفر و  نوریب  داـهج  مزع 

: هک دنیوگ  تفاتش ، ناوضر  هضور  هب  ور  خرـس  تخادنا و  كاله  كاخ  رب  ار   664 ص : نویعلا ، ءالج  ناشیا  زا  رفن  یـس  سپ  ناربمغیپ ،
وت ام و  زا  کی  ره  هک  مینک  هلهابم  ایب  تفگ : ریرب  یناگدننکهارمگ ، زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : دـمآ و  وا  ربارب  رد  لقعم  نب  دـیزی 

شدوخ هک  دز  نیعل  نآ  رس  رب  یتبرض  ریرب  و  درکن ، رثا  دز و  ریرب  رب  یتبرض  دیزی  سپ  میوش ، هتـشک  يرگید  غیت  هب  میـشاب  وگغورد  هک 
دعب و  درک ، دیهش  ار  وا  دروآ و  هلمح  ریرب  رب  دایز  رسپ  باحصا  زا  سوا  نب  ریحب  سپ  داتفا ، نیمز  رب  دیسر و  شرس  زغم  هب  تفاکـش و  ار 

و دندوب ، هارمه  وا  ردام  نز و  و  دیبلط ، تزرابم  تصخر  یبلک  هَّللا  دبع  نب  بهو  سپ  تشادـن . يدوس  ینامیـشپ  و  دـش ، نامیـشپ  نآ  زا 
دوخ ریشمش  همعط  ار  رارشا  نآ  زا  یهورگ  دمآ ، رد  رازراک  هصرع  هب  نوچ  درکیم . بیغرت  ار  وا  هلتاقم  هبراحم و  رد  وا  دنمتداعس  ردام 

یـضار وت  زا  یتقو  دـنزرف  يا  تفگ : نز  کین  نآ  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  رداـم  يا  تفگ : تشگرب و  دوخ  نز  رداـم و  يوسب  تخاـس و 
نخس دنزرف  يا  تفگ : ردام  راذگم ، بیرغ  سکیب و  ار  ام  هک : تفگ  شنز  يوش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  رد  هک  موشیم 
هطوغ گنج  يایرد  رد  تشگرب و  سپ  دـشاب . وت  عیفـش  دوخ  ّدـج  دزن  تمایق  زور  رد  ات  نک ، نیـسح  يادـف  ار  دوخ  ناـج  ونـشم و  ار  وا 

نوچ دـندرک . عـطق  ار  وا  ياهتـسد  سپ  داتـسرف ، مّنهج  هب  ار  ایقـشا  نآ  زا  هداـیپ  هدزاود  راوـس و  هدزوـن  اـت  درک  هبراـحم  هنادرم  دروـخ و 
مرتحم مرح  يارب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگیم : دـش و  هکرعم  هّجوتم  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  درک . هدـهاشم  ار  لاح  نآ  شردام 

ددرگ رب  شردام  هک  درکیم  هغلابم  دـنچ  ره  رتخا  کین  رـسپ  نآ  یبایرد ، يدـبا  تداعـس  يوش و  دیهـش  ات  نک  گنج  تلاسر  ترـضح 
لها يرای  رد  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  امش  ادخ  دومرف : درک  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  درکیمن ، لوبق 

باتیب شنز  دیـشچ ، تداهـش  تبرـش  بهو  نوچ  تسین . داهج  نانز  رب  هک  درگرب  هحلاص  نز  يا  دیتشاذگن ، ورف  ياهقیقد  تلاسر  تیب 
رب يدومع  هک  درک  رما  ار  دوخ  مالغ  لاح  نآ  رد  رمش  درکیم ، رود  وا  يور  زا  كاخ  تشاذگ و  وا  يور  رب  يور  دیود و  وا  دزن  هب  دش 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  ثیدح  رد  665 و  ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » تخاس قحلم  شرهوش  هب  ار  وا  دز و  هراـچیب  نآ  رس 
هکرعم هب  نوچ  دندش ، ناملسم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تسد  رب  شردام  وا و  دوب ، ینارـصن  لّوا  بهو  نیا  هک  تسا  هدش  دراو 
راکبان ناقفانم  نآ  زا  راوس  هدزاود  هدایپ و  رفن  راهچ  تسیب و  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دروآ لتق  هب  ار  نیعالم  نآ  زا  رفن  تشه  تفه  تفر 

مکح نوعلم  نآ  دندرب ، دعس  نب  رمع  دزن  هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا  دنام  راک  زا  تحارج  يرایـسب  زا  نوچ  دینادرگ ، رادبآ  غیت  همعط  ار 
، دـش نافلاخم  رکـشل  هّجوتم  تفرگ و  ار  وا  ریـشمش  شردام  دـنتخادنا ، ترـضح  نآ  رکـشل  نایم  رد  ار  شرـس  دـندز و  ندرگ  ار  وا  درک 

دّمحم نم  ّدج  اب  تشهب  رد  وت  رسپ  وت و  هک  داب  تراشب  تسا ، هتـشادرب  نانز  زا  ار  داهج  ادخ  هک  نیـشنب  بهو  ردام  يا  دومرف : ترـضح 
زا رفن  کی  تخادنا و  فلاخم  رکـشل  يوسب  تشادرب  ار  دوخ  دنزرف  رـس  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دوب دیهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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نز کین  نآ  درگرب ، بهو  رداـم  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، لـتق  هب  ار  سک  ود  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  سپ  درک ، كـاله  ار  ناـشیا 
تمدـخ رد  ترـسپ  اب  وت  دـنکیمن ، دـیماان  ار  وت  ادـخ  بهو  رداـم  يا  دومرف : ترـضح  نکم ، عطق  ارم  دـیما  ادـنوادخ  تفگ : تشگرب و 

هاگگنج گنج  هّجوتم  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  سپ  «. 3  » تشهب هجرد  العا  رد  دوب  دیهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 
زا دعب  دش ، دیهش  ات  درک  داهج  تفر و  نوریب  دلاخ  شرسپ  وا  زا  دعب  و  دومن ، نیریـش  تداهـش  دهـش  هب  ار  دوخ  ماک  ات  درک  هلتاقم  دش و 

هجرد هب  هکنآ  ات  داتـسرف  میحج  يارـس  هب  ار  يرایـسب  دیدرگ و  نارفاک  نآ  لاتق  هّجوتم  نانج  ضایر  قوش  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دیعـس  وا 
مّنهج هب  ار  راّفک  نآ  زا  يرایـسب  و  دروآ ، راز  راک  هب  ور  هنادرم  دیـشک و  ریـشمش  یجحذم  هّللا  دبع  نب  ریمع  وا  زا  دعب  و  دیـسر . تداهش 
داّهز رباکا  زا  هک  هجسوع  نب  ملسم  سپ  دیدرگ . زیاف  تداهش  تداعس  هب  یلجب  هَّللا  دبع  یبابض و  ملسم  تبرـض  هب  هکنآ  ات  دومن ، لصاو 

درک و رایسب  لاتق  تشاذگ و  تداعس  باکر  رد  اپ  تداهـش  مزع   666 ص : نویعلا ، ءالج  هب  دوب ، ادهش  دّیس  باحـصا  ناگرزب  ءاملع و  و 
یقمر زونه  دنتفر ، وا  رس  رب  رهاظم  نب  بیبح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  داتفا ، نیمز  رب  نوچ  داتـسرف . مّنهج  هب  ار  راّفک  زا  یهورگ 

و يدروآ ، ياج  هب  دوب  وت  رب  هچنآ  يدیـسر و  تداهـش  هب  وت  ملـسم ، زا  ار  وت  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : ترـضح  دوب ، یقاب  وا  تایح  زا 
فیعض يادص  اب  ملسم  تشهب ، هب  ار  وت  داب  تراشب  لاح ، نیا  رب  وت  ندید  تسا  راوشد  ام  رب  تفگ : بیبح  میئآیم ، وت  بقع  زا  ام  کنیا 

هچنآ هب  هک  متفگیم  هنیآره  مدـشیم ، قحلم  وـت  هب  زین  نم  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  تفگ : بیبـح  دـهد ، تراـشب  ریخ  هب  ار  وـت  ادـخ  تفگ :
، ینک وا  يادف  ار  دوخ  ناج  ات  يرادـن  رب  راوگرزب  نیا  يرای  زا  تسد  هک  تسا  نآ  نم  ّتیـصو  هک : تفگ  ملـسم  ینک ، ّتیـصو  یهاوخ 

نب ای  هادّیـس  ای  هک  دروآ  رب  نویـش  ملـسم ، كزینک  سپ  درک . زاورپ  سدـق  نایـشآ  يوسب  تداهـش  لاب  هب  شفیرـش  حور  تفگ و  ار  نیا 
: تفگ ناـشیا  هب  یعبر  نب  ثبـش  دـندروآ ، رب  شورخ  يداـش  زا  دیـسر ، سجن  رمع  رکـشل  شوـگ  هب  وا  نویـش  يادـص  نوـچ  هاجـسوع ،
هک يراوگرزب  نیا  دینکیم ، لدب  ّتلذ  هب  ار  دوخ  تّزع  دیشکیم و  ار  دوخ  ناگرزب  دوخ  تسد  هب  دنیشن ، امـش  گرم  هب  امـش  ياهردام 

نیدباعلا نیز  ماما  تیاور  هب  «. 1  » دراد ناناملسم  مالسا و  رب  اهقح  و  هدرک ، نارفاک  داهج  رد  اهیگنادرم  یسب  دینکیم  يداش  وا  نتشک  هب 
هب ار  نارفاک  نآ  زا  رفن  هدزون  دادب و  يدرم  داد  دناوخ و  اهزجر  و  داهن ، تداهـش  نادـیم  رد  مدـق  یلجب ، نیق  نب  ریهز  سپ  مالّـسلا : هیلع 

ار نافلاخم  زا  رفن  تسیب  دص و  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دیسر تداعس  تاجرد  يالعا  هب  و  دیشون ، تداهش  تبرش  هکنآ  ات  داتـسرف ، مّنهج 
زا ار  وت  ادخ  دومرف : ترضح  سپ  دیسر ، تداهش  هب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  یبعش و  هَّللا  دبع  نب  ریثک  تبرض  هب  هکنآ  ات  دیناسر ، لتق  هب 

هجو رب  تیاور  نیا  زا  دعب  ریهز  تداهـش  و  دنادرگ . بّذعم  اهباذع  نیرتدب  هب  یبقع  ایند و  رد  ار  وت  نالتاق  و  دنادرگن ، رود  دوخ  تمحر 
ص: نویعلا ، ءالج  نآ  زا  رفن  کی  یس و  داهن و  داهج  نادیم  رد  مدق  يدسا ، رهاظم  نب  بیبح  وا  زا  دعب  و  «. 3  » دش دهاوخ  روکذم  رگید 

ریمن نب  نیصح  هکنآ  ات  داتسرف ، نارین  تاکرد  هب  ار  ناتخبدب  نآ  زا  رفن  ود  تصش و  رگید : تیاور  هب  «. 1  » داتسرف رقس  هب  ار  ءایقشا   667
نوچ تخیوآ  دوخ  بسا  ندرگ  رب  ار  شرس  درک و  دیهـش  ار  وا  میرـص  نب  لیدب  رگید : تیاور  هب  دیناسر . تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ار  وا 
ماما تساخرب ، ترضح  نآ  باحصا  زا  یشورخ  وا  تداهـش  زا  دعب  و  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  دوب  یکدوک  هک  بیبح  رـسپ  دش ، هّکم  لخاد 
سنا نب  کلام  سپ  «. 2  » مبلطیم ادخ  زا  ار  ناشیا  دزم  و  ار ، دوخ  باحـصا  نایماح  ناج  ار و  دوخ  ناج  منادیم  ادـخ  دزن  دومرف : مولظم 
ضایر هب  ور  خرـس  دوخ  داتـسرف و  نارین  يارـس  هب  ار  نالد  نیگنـس  نآ  زا  رفن  هدـجیه  داهن و  تداهـش  نادـیم  رد  تداعـس  مدـق  یلهاک ،

نانج ضایر  هب  ار  دوخ  دـیناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا  رفن  هن  دروآ و  هلمح  نایغاط  نآ  رب  يدـنک  رجاهم  نب  داـیز  وا  زا  دـعب  تفاتـش . تشهب 
هب ار  دوخ  داتسرف و  ران  كرد  لفـسا  هب  رادبآ  غیت  هب  ار  سک  هدزیـس  هدروخ و  هطوغ  برح  جاوما  رد  جاّجح  نب  لاله  وا  زا  دعب  دیـشک .
هب تسد  دش ، مامت  وا  ياهریت  نوچ  تخادـنا ، نافلاخم  يوسب  تشاد ، شکرت  رد  ریت  ات  رگید : تیاور  هب  «. 3  » دینادرگ قحلم  ادهش  ریاس 
هب و  دندرب ، سجن  رمع  دزن  هب  دندرک  ریگتسد  ار  وا  دنتسکش و  ار  وا  ياهتـسد  سپ  داتـسرف ، رقـس  هب  ار  رفن  هدزیـس  درب و  رادبآ  غیت  همئاق 
وا ثیرح  نب  محازم  و  دروآ ، لتق  هب  ار  ناشیا  زا  یعمج  تفر و  نوریب  لاله  نب  عفان  وا  زا  دعب  و  «. 4  » دندز ندرگ  ار  وا  نوعلم  نآ  مکح 
رد تحلـصم  هک : تفگ  سحن  رمع  اـب  جاّـجح  نب  ورمع  دـندشیم  دوباـن  ءایقـشا  نآ  زا  يریثـک  عمج  هلمح  ره  رد  نوـچ  درک . دیهـش  ار 
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همه دـیورن ، نوریب  تزرابم  هب  هک  درک  مکح  دیدنـسپ و  ار  وا  يأر  رمع  دـیروآ ، هلمح  ناشیا  رب  هعفدکـی  هب  دـیابیم  تسین و  تزراـبم 
ود یس و  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  و  درک ، هلمح  رثا  تداعـس  رکـشل  هرـسیم  رب  دوخ  باحـصا  اب  نیعل  رمـش  سپ  دندروآ . هلمح  هعفدکی 

دندرکیم هلمح  هک  فلاـخم  رکـشل  فرط  ره  رب  668 و  ص : نویعلا ، ءالج  دنتـشاد ، راوتـسا  تابث  مدق  ناشیا  دندوب ، هدـنامن  شیب  راوس 
گنج رهظ  ات  دیدرگ و  لعتـشم  برح  هریان  و  داتـسرف ، رمـش  ددم  هب  زادناریت  دصناپ  اب  ار  ریمن  نب  نیـصح  رمع  سپ  دنتخیرگیم ، ناشیا 

هک درک  مکح  رمع  دروآ ، دنتـسناوتیمن  هلمح  رتـشیب  بناـج  کـی  زا  دوب و  لـصّتم  رگیدـکی  هب  مرتـحم  مرح  ياـههمیخ  نوـچ  دـندرک ،
زا يرایسب  هدمآ  رد  اههمیخ  نایم  زا  ترضح  باحصا  دندش ، یمرشیب  تأرج و  نیا  هّجوتم  نوچ  دنروآ . رد  اپ  زا  ار  تمـصع  تاقدارس 
هب شتآ  هک  دیراذگب  دومرف : ترضح  دننز ، اههمیخ  رد  شتآ  هک  درک  مکح  رمع  لاح ، نیا  هدهاشم  زا  دعب  دنداتسرف . مّنهج  هب  ار  ناشیا 
رد ترـضح  نآ  رایخا  رابک  باحـصا  هتـسویپ  دش . نانچ  و  دوشیم ، دودسم  بناج  نیا  زا  ناشیا  هار  دننک ، نینچ  نوچ  هک  دـننز  اههمیخ 

دونج زا  هک  رفن  دـص  رفن و  هد  و  دومنیم ، ناشیا  رکـشل  زا  دـشیم  دیهـش  هک  ناشیا  زا  رفن  کی  و  دندیـشوکیم ، راّفک  رارـشا  نآ  هلتاقم 
وبا دش ، هدایز  نافلاخم  یگریخ  دندش و  دیهش  رایسب  ترـضح  نآ  باحـصا  نوچ  دومنیمن . چیه  دندشیم ، هتـشک  دودرم  رمع  دودعمان 

مهاوخیم و  دندش ، کیدزن  وت  هب  فلاخم  رکـشل  داب  وت  يادف  مناج  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ و  دیهـش  ماما  تمدخ  هب  يدیاص  همامث 
ار زامن  مان  ادهـش  دّیـس  ترـضح  نوچ  تسا . عادو  زامن  هک  مباـیرد  وت  اـب  ار  رهظ  زاـمن  هک  مهاوخیم  منک و  وت  يادـف  ار  دوخ  ناـج  هک 

ناگدنرازگزامن زا  ار  وت  ادخ  يدروآ ، ام  دای  هب  ار  زامن  دومرف : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  دیـشک و  رب  دردرپ  هنیـس  زا  درـس  یهآ  دینش ،
: تفگ ریمن  نب  نیـصح  دـندرک ، سامتلا  نوچ  میروآ . اجب  ار  زامن  هک  دـیبلطب  یتلهم  نارفاـک  نیا  زا  تسا ، زاـمن  تقو  لّوا  یلب  دـنادرگ ،

يراکبان قفانم  وت  نوچ  زامن  تسین و  لوبقم  راربا  دّیـس  دـنزرف  زاـمن  راّـکم  راّدـغ  يا  تفگ : رهاـظم  نب  بیبح  تسین ، لوبقم  امـش  زاـمن 
، دـیدرگ رد  بسا  زا  نوـعلم  نآ  دز و  وا  بسا  يور  رب  يریـشمش  بیبـح  درک ، هلمح  بیبـح  رب  دـش و  مشخ  رد  ریمن  نبا  تسا !؟ لوـبقم 

یفنح هَّللا  دبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  و  دندرب . نوریب  ار  نیعل  نآ  دندروآ و  موجه  وا  باحـصا  دروآ ، لتق  هب  ار  وا  هک  تساوخ  بیبح 
زامن تعامج  هب  دوخ  باحـصا  هّیقب  اب  ترـضح  دـندرک ، نایملاع  ناـج  نآ  يادـف  ار  دوخ  ناـج  دنداتـسیا و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد 

ود نآ  دمآیم  ترضح  نآ  يوسب  فلاخم  رکـشل  بناج  زا  هک  ياهزین  ریت و  ره  و  فوخ ، زامن  ناونع  هب   669 ص : نویعلا ، ءالج  دندرک 
ادنوادخ تفگیم : داتفا و  نیمز  رب  هزین  ریت و  تحارج  يرایسب  زا  دنمتداعس  هَّللا  دبع  نب  دیعس  هکنآ  ات  دندرکیم ، لوبق  ناج  هب  راوگرزب 
ترـصن رد  متفای  ملا  زا  هچنآ  امن  مالعا  ار  وا  ناسرب و  دوخ  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  ادنوادخ  دومث ، داع و  تنعل  دننام  ار  ناشیا  نک  تنعل  وت 

ریت هدزیس  دیشون ، تداهش  دهـش  نوچ  نادرگ . راودیما  دوخ  تمحر  هب  ارم  مدرک ، وت  ربمغیپ  نادنزرف  يرای  نم  ادنوادخ  وا ، دنبلد  دنزرف 
زامن ادج  کی  ره  دندادن و  تعامج  زامن  تصرف  ار  ترـضح  هک : دـناهتفگ  یـضعب  هزین ، ریـشمش و  ياهتحارج  زا  ریغ  هب  دوب  وا  ندـب  رد 

يراصنا هطرق  نب  رمع  وا  زا  دعب  دش ، دیهـش  ات  درک  لاتق  تشاذگ و  یگنادرم  هکرعم  هب  اپ  ینزی  هَّللا  دـبع  نب  نمحّرلا  دـبع  سپ  دـندرک .
ماما نآ  هّجوتم  هک  يریت  ریشمش و  هزین و  ره  و  درکیم ، داهج  داتسیا و  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  درک و  ادهش  دّیـس  يادف  ار  دوخ  ناج 

هب افو  ایآ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ  رد  اپ  زا  نوچ  دسرب . یبیسآ  ترضح  نآ  هب  هک  تشاذگیمن  دیرخیم و  ناج  هب  دیدرگیم ، ریبک 
مالـس نم  زا  ار  ادـخ  لوسر  نونکا  دوب ، یهاوخ  نم  يور  شیپ  رد  وت  موش ، تشهب  لـخاد  نوچ  یلب  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ دوخ  دـهع 

تصخر دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  یهایـس  مالغ  هک  يرافغ  رذ  وبا  هدرک  دازآ  نوج » . » مسریم يدوزب  زین  نم  هک  وگب  ناسرب و 
هب امـش  تمدخ  رد  اخر  تمعن و  رد  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يدرگرب ، هک  مهدیم  تصخر  ار  وت  نم  دومرف : ترـضح  دـیبلط ، داهج 

هایـس و يور  نیا  اب  نم  هک  یهاوخیمن  هَّللا  لوسر  نب  ای  موشیمن ، ادـج  امـش  زا  تسالب  تنحم و  ماگنه  هک  نونکا  مدـینارذگ ، ّتیهافر 
ار دوخ  هایس  نوخ  ات  موشیمن  ادج  امش  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  موش ، تشهب  لخاد  وبشوخ  ور و  دیفس  موش و  دیهش  دب  يوب  هابت و  بسح 

دعب دش . دیهـش  ات  داد  یگنادرم  داد  و  تفاتـش ، ادعا  هلتاقم  هب  هنادرم  تفای و  داهج  تصخر  سپ  منادرگ . طولخم  امـش  ّبیط  ياهنوخ  اب 
روشحم ناراکوکین  اب  ار  وا  نادرگ و  وکین  ار  وا  يوب  نادرگ و  دیفس  ار  وا  يور  ادنوادخ  تفگ : دمآ و  وا  رس  رب  ترضح  وا ، تداهـش  زا 
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هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا   670 ص : نویعلا ، ءالج  زادنیم . یئادج  دّمحم  لآ  دّـمحم و  وا و  نایم  و  زاس ،
دوب عطاس  وا  زا  کشم  يوب  عفاش ، ماما  نآ  ياعد  هب  دـنتفایرد ، ار  وا  نوچ  زور  هد  زا  دـعب  دـندرکیم  نفد  ار  نادیهـش  هک  هلیبق  نآ  مدرم 
دوخ باحـصا  هب  هک  هد  يروتـسد  ارم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  يوادیـص  دـلاخ  نب  رمع  وا  زا  دـعب  و  «. 1»

رد یمارگ  ناج  دنمتداعـس  نآ  میوشیم ، قحلم  وت  هب  زین  ام  تعاس  نیمه  رد  هک  ورب  دومرف : ترـضح  منیبن ، ار  وت  تداهـش  موش و  قحلم 
رایخا ماما  نآ  يور  شیپ  رد  راورپس  دـمآ و  یماـش  دعـسا  نب  ۀـلظنح  سپ  تسویپ . راربا  يادهـش  هب  رایـسب  هلتاـقم  زا  دـعب  و  داـهن ، فک 

ِمْوَی َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  تفگیم : دـنلب  زاوآ  هب  و  دـیرخ ، دوخ  هنیـس  يور و  رب  ار  نارفاـک  نآ  ریـشمش  هزین و  ریت و  و  داتـسیا ،
َمْوَی ِدانَّتلا * َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َو  ِدابِْعِلل * ًاْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا *
دنچ یتحیصن  اهنیا  و  يرتفا ، نم  باخ  دق  باذعب و  هَّللا  مکتحـسیف  ًانیـسح  اولتقت  موق ال  ای  «، 2  » ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت 

، دش دراو  هتـشذگ  ياهتّما  رب  هک  اهباذـع  نآ  لثم  امـش  رب  مسرتیم  نم  موق  يا  ینعی : تفگیم . نوعرف  موق  اب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  تسا 
مـسرتیم نم  موق  يا  دوخ ، ناگدنب  يارب  یمتـس  دهاوخیمن  ادخ  و  دندوب ، ناشیا  زا  دعب  هک  اهنآ  دومث و  داع و  حون و  موق  باذع  دننام 

موق يا  دـشابن ، ياهدـنرادهاگن  ادـخ  باذـع  زا  ار  امـش  مّنهج و  يوسب  دـینادرگب  رـشحم  زا  ور  هک  يزور  تمایق ، زور  باذـع  زا  امـش  رب 
ماما سپ  ددنب . ارتفا  ادخ  رب  هک  تسا  یـسک  دیماان  هک  قیقحت  هب  میظع ، باذع  هب  ار  امـش  ادخ  دنادرگ  لصأتـسم  سپ  ار  نیـسح  دیـشکم 
لوبق ار  وت  تحیـصن  هک  یماگنه  رد  دندش  باذع  بجوتـسم  ناشیا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دعـسا  رـسپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هلظنح دـندروآ ، لتق  هب  ار  نید  ناـگرزب  هک  دنـشابن  میلا  باذـع  ّقحتـسم  هنوگچ  نونکا  دـنداد ، مانـشد  ار  وت  باحـصا  ار و  وت  دـندرکن ،

هک ورب  دومرف :  671 ص : نویعلا ، ءـالج  ترـضح  موشیمن ؟ قحلم  دوخ  ناردارب  هب  مسریمن و  ادـخ  باوث  هب  اـیآ  موش  وت  يادـف  تفگ :
هلظنح درادـن ، لاوز  هک  یکلم  يوسب  يوریم  و  تساـیند ، رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتـهب  هچنآ  تسا  هدـیدرگ  اـّیهم  ترخآ  رد  وـت  يارب 

ترضح دیواج ، تشهب  رد  وت  نایم  ام و  نایم  دنک  عمج  ادخ  وت ، تیب  لها  رب  داب و  وت  رب  تاولص  لوسر  دنزرف  يا  کیلع  مالّـسلا  تفگ :
تاجن لحاس  هب  ار  دوخ  ایند  کلاهم  زا  دیدرگ و  زیاف  تداهش  تداعس  هب  دروخ و  هطوغ  برح  يایرد  رد  دنمتداعس  نآ  و  نیمآ ، تفگ :

، درک رایسب  هلتاقم  تشاذگ و  دربن  نادیم  رد  مدق  دوب ، فورعم  تدابع  زامن و  ترثک  بسح و  تفارش  هب  هک  ورمع  نب  دیوس  سپ  دیشک .
هب دروآ و  نوریب  دوخ  هزوم  زا  يدراک  دـش ، دیهـش  مولظم  ماما  نآ  هک  دینـش  نوچ  داتفا . ناگتـشک  نایم  رد  تحارج  يرایـسب  زا  هکنآ  ات 
هب یناف  يارـس  زا  تخر  دـیود و  هکرعم  رد  يدرم  ياپ  هب  ینزاـم  میلـس  نب  ییحی  سپ  دـش . دیهـش  اـت  درک  داـهج  تشاد  هک  یناـج  همین 

تداهـش دهـش  رایـسب  هبراحم  زا  دعب  و  داهن ، تداعـس  نادـیم  رد  صالخا  مدـق  يرافغ  هّرق  یبا  نب  ةّرق  وا  زا  دـعب  دیـشک ، دـیواج  تشهب 
رد نامیا  لها  ياوشیپ  هار  رد  ناج  تخادنا و  نافلاخم  تایح  نمرخ  رد  شتآ  رادبآ  غیت  بآ  هب  یفعج  عاطم  نب  رمع  وا  زا  دعب  و  دیشچ ،

تعلخ داتسرف و  نارین  كرد  لفسا  هب  ار  نارفاک  زا  يرایسب  داهن و  تداعس  نادیم  رد  تدالج  ياپ  قورسم  نب  جاّجح  وا  زا  دعب  و  تخاب .
، دش قحلم  ادهش  ریاس  هب  رایسب  هبراحم  زا  دعب  دروآ و  نادیم  هب  ور  ثراح  نب  ةدانج  وا  زا  دعب  دیشون ، تداهش  تبرش  دیـشوپ و  تداعس 

سباع وا  زا  دعب  و  دیشون . تداهـش  تبرـش  هورع  نب  نمحّرلا  دبع  وا  زا  دعب  و  دیدرگ ، زیاف  تداهـش  فرـش  هب  هدانج  نب  رمع  وا  زا  دعب  و 
سباع موش ، هتـشک  ات  درک  مهاوخ  هلتاقم  تفگ : يراد ؟ رطاـخ  رد  هچ  بذوش  يا  هک : تفگ  دوخ  يـالوم  بذوش  اـب  يرکاـش  بیبش  نب 

هزات ار  دوخ  دـهع  بلطب و  تصخر  وا  زا  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تمدـخ  هب  ورب  ياهتفای  تداعـس  نیا  نوچ  متـشادن ، نامگ  وت  هب  نم  تفگ :
نیا زا  دعب  هک  اریز  میئامن ، یعس  ترخآ  رجا  لیصحت  رد  رودقملا  بسح  دیاب  هک  تسا  يزور  زورما  هک  وش  ترخآ  رفـس  ياّیهم  و  نک ،

: تفگ دمآ و  نانمؤم  ماما  تمدخ  هب  نامیا  نیقی و  صالخا و  مدق  هب  سباع  سپ  میراد . شیپ  رد  ازج  زور  باسح  و  دوب ، دهاوخن  یلمع 
میامن عفد  متـسناوتیم  رگا  و  تسین ، رتزیزع  وت  زا  نم  دزن  هناگیب  شیوخ و  زا  سکچـیه  زورما  هَّللا  لوسر   672 ص : نویعلا ، ءالج  نب  ای 

ار وت  و  میامنیم ، عادو  ار  وت  منکیم و  مالـس  وت  رب  مدرکیم ، هنیآره  دشاب ، رتزیزع  ناج  زا  نم  دزن  هک  يزیچ  هب  وت  زا  ار  متـس  نتـشک و 
عیبر دروآ . فالخ  لها  هب  ور  ریش ، دننام  دیـشک و  فالغ  زا  ریـشمش  تفگ و  ار  نیا  متباث ، وت  ردپ  وت و  ّقح  هقیرط  رب  هک  مریگیم  هاوگ 
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هدـهاشم اههکرعم  رد  ار  وا  تعاجـش  رّرکم  دـیآیم و  ام  رکـشل  هب  ور  كانمـشخ  هنهرب  غیت  اب  وا  هک  مدـید  نوچ  نم  هک : تفگ  میمت  نب 
نآ سپ  دور ، وا  ربارب  یـسک  هک  ادابم  دیآیم ، امـش  يوسب  هک  تعاجـش  هشیب  ریـش  تسا ، بیبش  رـسپ  نیا  ساّنلا  اهّیا  متفگ : مدوب ، هدرک 

، دیامنیمن وا  تزرابم  تأرج  یسک  هک  دید  رمع  نوچ  دور ، نوریب  هک  درکن  تأرج  سکچیه  دیبلط  زرابم  دنچ  ره  و  دندیسرت ، نادرمان 
اب نایژ  ریش  دننام  تخادنا و  ار  هرز  دوخ و  هداد  نتشک  هب  نت  درک ، هدهاشم  ار  ناشیا  يدرمان  سباع  نوچ  دینک . نارابگنـس  ار  وا  تفگ :

نادرمان نآ  هکنآ  ات  دنتخیرگیم  وا  شیپ  رفن  تسیود  زا  هدایز  دروآیم  ور  هک  فرط  ره  هب  و  درک ، هلمح  ناتفـص  هابور  نآ  رب  هنهرب  نت 
رس رب  سک  نیدنچ  و  دندرک ، ادج  نیک  غیت  هب  ار  شرس  دش ، زجاع  هلداجم  زا  نوچ  دندرک . هتسخ  ار  شندب  افج  روج و  گنس  هب  ایحیب 

. دش هتـشک  رکـشل  همه  تحارج  هب  تشک ، تسناوتیمن  سک  کی  ار  وا  تفگ : رمع  ماهتـشک ، نم  دنتفگیم : کی  ره  هک  دندرک  عازن  وا 
هک میاهدمآ  وت  تمدخ  هب  هَّللا ، دبع  ابا  ای  کیلع  مالّـسلا  دنتفگ : دندمآ و  ادهـش  هاش  نآ  تمدخ  هب  يرافغ  نمحّرلا  دبع  هَّللا و  دـبع  سپ 
زا ترـسح  کشا  تارطق  دندمآ و  کیدزن  هب  دیوش ، تداهـش  ياّیهم  دیئایب و  شیپ  ابحرم  دومرف : ترـضح  مینک ، وت  يادف  ار  دوخ  ناج 

رگید تعاس  کی  زا  دعب  هک  مراودیما  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  ردارب  نادنزرف  يا  دومرف : ترـضح  دندیراب ، هدـید 
هک مییرگیم  وت  لآم  ریخ  لاح  رب  نکیل  مینکیمن و  هیرگ  دوخ  لاح  رب  میوش  وت  يادف  دنتفگ : دـشاب ، داش  امـش  لد  نشور و  امـش  هدـید 

یهودنا هب  ار  امـش  دهد  ازج  ادخ  دومرف : ترـضح  مینکب ، وت  زا  ناشیا  ّرـش  عفد  میناوتیمن  دـندرک و  هطاحا  وت  هب  فرط  همه  زا  نافلاخم 
رد ار  دوخ  ياهرس  و  دندش ، ناور  نادیم  يوسب  دندرک و  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ  ناراکزیهرپ ، ياهازج  نیرتهب  دیراد  نم  لاح  رب  هک 
نآ دندش ، دیهش  ترضح  نآ  باحصا  رثکا  نوچ  دنتخارفا . تعفر  جوا  رب  تّزع  رـس   673 ص : نویعلا ، ءالج  و  دنتخابرد ، رورـس  نآ  هار 

هاپـس فص  رب  ار  دوخ  دـش و  صّخرم  ترـضح  تمدـخ  زا  دوب : نآرق  يراق  دادـس و  حالـص و  تیاـهن  رد  تشاد  یکرت  مـالغ  ترـضح 
وا رس  رب  ترضح  نوچ  داتفا . نیمز  رب  ناودع  ملظ و  غیت  هب  رخآ  و  دنکفا ، كاله  كاخ  رب  ار  نایور  هایـس  نآ  زا  يرایـسب  دز و  نافلاخم 

ناـیملاع ماـما  نآ  ینارون  يور  رب  رظن  دوشگ و  مشچ  وا  تشاذـگ ، دنمتداعـس  نآ  يور  رب  ار  دوخ  كراـبم  يور  تسیرگ و  وا  رب  دـمآ ،
رکشل يوسب  تشاد  هک  ریت  تشه  و  تخات ، نادیم  هب  اثعش  نب  دایز  سپ  دومن . زاورپ  نانج  ضایر  هب  شحور  غرم  درک و  یمّـسبت  دنکفا ،

رب ار  شریت  ادنوادخ  هک : دومرفیم  ترـضح  تخادـنایم  هک  ریت  ره  و  داتـسرف ، مّنهج  هب  ار  قفانم  جـنپ  اهریت  نآ  هب  و  تخادـنا ، نافلاخم 
فص رب  ار  دوخ  دوب ، نآرق  نایراق  داّهز و  داّبع و  زا  هک  یلشهن  ورمع  وبا  سپ  نک . اطع  وا  هب  ار  تشهب  نآ  ضوع  رد  و  نک ، انشآ  هناشن 
هَّللا دبع  نب  کلام  ثراحلا و  نب  فیـس  سپ  درک . دیهـش  ار  وا  لشهن  نب  رماع  و  درک ، كاله  ار  ناشیا  زا  رایـسب  تعامج  دز و  نافلاخم 

براقا ناشیوخ و  تلاسر و  تیب  لـها  ریغ  هب  نوچ  «. 1  » دنتفاتـش تشهب  يوسب  دنتفای و  داهج  تصخر  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب 
هیلع نسح  ماما  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  دالوا  ترـضح و  نآ  داجما  دـالوا  تیب و  لـها  دـنامن ، یـسک  ناـیملاع  ماـما  نآ  مارگ 

هک ناشیا  زا  یـسک  لّوا  دندش ، برح  مزاع  دندرک و  عادو  ار  رگیدکی  دـندش و  عمج  لیقع  دالوا  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  دالوا  مالّـسلا و 
درک ادا  دنچ  يزجر  داهن و  نادیم  رد  اپ  هتفای  يروتـسد  دوخ  راوگرزب  ّمع  نبا  زا  دوب ، لیقع  نب  ملـسم  رـسپ  هَّللا  دـبع  درک  هلتاقم  هب  ادـتبا 
هلمح هس  رد  رگید : تیاور  هب  و  «. 3  » دروآ لتق  هب  ار  نارفاک  نآ  زا  رفن  هس  مالّسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  رگید  تیاور  هب  «. 2»

، نویعلا ءالج  «. 4  » دندرک دیهش  ار  وا  کلام  نب  دسا  حیبص و  نب  ورمع  هکنآ  ات  داتـسرف ، رقـس  يارـس  هب  ار  ایقـشا  نآ  زا  رفن  تشه  دون و 
ینارون یناشیپ  تسد و  هک  تخادـنا  وا  يوسب  يریت  يدرمان  هاگان  تشاذـگ  كراـبم  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  رگید : تیاور  هب  674 و  ص :

هب وا - زا  دـعب  و  دوب ، نینمؤملا  ریما  هّیبـص  هّیقر  هَّللا  دـبع  رداـم  هک  تسا  هدرک  تیاور  جرفلا  وبأ  «. 1  » تخود مه  رب  ار  راوگرزب  دّیـس  نآ 
هب ار  ناتخب  دب  نآ  زا  یعمج  ردارب ، نوخ  بلط  هب  دـمآ و  رد  هاگگنج  گنج  هب  وا  ردارب  دـمحم  مالّـسلا - هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  تیاور 
رد هکرعم  هب  ناناوخزجر  لیقع  رسپ  رفعج  سپ  دیشون . تداهش  تبرش  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدسا و  مهرج  وبا  تبرـض  هب  و  دروآ ، لتق 
وا ینادمه  طوح  نب  رـشب  سپ  دیناسر ، لتق  هب  ار  رفن  ود  رگید : تیاور  هب  تخادنا ، كاله  كاخ  رب  ار  نافلاخم  نآ  زا  رفن  هدزناپ  دمآ و 
دبع سپ  «. 3  » دینادرگ دیهـش  ار  وا  یمعثخ  هَّللا  دـبع  نب  ةورع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  تیاور  هب  «. 2  » دیناسر تداهـش  هجرد  هب  ار 
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نب نامثع  تبرـض  هب  و  داتـسرف ، ران  لفـسا  كرد  هب  ار  راّدغ  نارفاک  نآ  زا  راوس  هدفه  داهن و  تداعـس  نادـیم  رد  اپ  لیقع  رـسپ  نمحّرلا 
و دیناسر ، لتق  هب  ار  یعمج  دمآ و  رد  هکرعم  هب  لیقع  رـسپ  هَّللا  دبع  وا  زا  دـعب  رگید : تیاور  هب  «. 4  » دیشوپ تداهش  تعلخ  ینهج  دلاخ 
زا دعب  و  دمآ ، رد  نادیم  هب  لیقع  نب  دیعـس  وبا  رـسپ  دّمحم  سپ  «. 5  » دیسر تداهش  هلزنم  هب  طوح  نب  رـشب  دلاخ و  نب  نامثع  تبرـض  هب 
هب ارحص  نآ  رد  زین  لیقع  رسپ  یلع  هک  دناهدرک  تیاور  یـضعب  «. 6  » دمآ رس  هب  شفیرش  رمع  ینهج  رسای  نب  طیقل  ریت  هب  یعمج  نتـشک 

داهن تداعس  نادیم  رد  تعاجش  مدق  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  رسپ  دّمحم  لّوا  دیسر ، راّیط  رفعج  دالوا  هب  تبون  نوچ  «. 7  » دیدرگ قحلم  ادهش 
رد هکرعم  هب  وا  گرزب  ردارب  نوع  سپ  دیشون ، تداهش  تبرش  یمیمت  لشهن  نب  رماع  غیت  هب  و  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  ایقـشا  نآ  زا  رفن  هد  و 
هب «. 1  » دیـشون تداهـش  دهـش  هّطب  نب  هَّللا  دبع  غیت  هب  و  دیناشچ ، تامم  رهز  ار  هدایپ  هدجیه   675 ص : نویعلا ، ءالج  راوس و  هس  دـمآ و 
هک مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رـسپ  مساق  سپ  «. 2  » دیـسر تداهـش  هجرد  هب  ارحـص  نآ  رد  زین  ناشیا  ردارب  هَّللا  دبع  رگید : یتیاور 

، دـیبلط داـهج  تصخر  دـمآ و  راوگرزب  ّمع  دزن  هب  دوب ، هدیـسرن  غولب  ّدـح  هب  زونه  دیـشخردیم و  ناـبات  باـتفآ  دـننام  شکراـبم  هرهچ 
بلط رد  راوگرزب  هدازماما  نآ  دنچ  ره  و  ددرگ ، شوهدـم  دـش  کیدزن  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  دیـشک و  رب  رد  ار  وا  ادهـش  ماما  ترـضح 

ات درک  هثاغتسا  تسیرگ و  دیسوب و  نادنچ  داتفا و  راوگرزب  ّمع  ياپ  رب  هکنآ  ات  دومرفیم  هقیاضم  ترضح  دومنیم  هغلابم  داهج  تصخر 
یلاسدرخ نآ  اب  و  درک ، نشور  دوخ  لامج  رون  زا  ار  لاتق  هصرع  دمآ و  رد  نادیم  هب  درک و  لصاح  تصخر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 

مدید هک  مدوب  رمع  رکشل  نایم  رد  نم  هک : دیوگ  يوار  داتسرف . انف  هصرع  هب  ار  ایحیب  نالد  نیگنس  نآ  زا  رفن  جنپ  یس و  هلمح  کی  رد 
يرازا ینهاریپ و  و  دـیباتیم ، وا  نیبم  نیبج  زا  رون  و  دـیدرگ ، هاگرکـشل  هّجوتم  دـش و  ادـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  زا  یکدوک 

هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يدزا  دعس  رسپ  رمع  لاح  نآ  رد  دوب ، هتخیسگ  وا  تسار  لعن  دنب  و  دوب ، هدیشک  اپ  رد  لعن  ود  دوب و  هدیـشوپ 
یغیت نم  رب  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینزب ، تبرـض  وا  رب  هک  دراد  نآ  بات  وت  لد  ایآ  هَّللا  ناحبـس  متفگ : مروآ ، لـتق  هب  ار  وا  اـت  موریم 
بـسا رهگ  دـب  نوعلم  نآ  سپ  تسا ، یفاک  ار  وا  دـناهتفرگ  ناـیم  رد  ار  وا  هک  یهورگ  نیا  و  نآ ، عفد  هب  میاـشگیمن  تسد  دـنک  هلاوح 

هیلع نیـسح  ماما  هک  مدـید  هاگان  بایرد ، ارم  هاّمع  او  هک : درک  دایرف  داتفا و  رد  ور  رب  هک  دز  رّهطم  هدازماما  نآ  رـس  رب  یتبرـض  تخات و 
نآ لـتاق  رمع  هلاوح  یغیت  درک و  هلمح  كاـبیب  نارفاـک  نآ  رب  كانمـشخ  ریـش  نوچ  تفاکـش ، ار  اهفـص  دـمآ و  باـقع  دـننام  مالّـسلا 
هک دندش  عمج  قافن  لها  رکـشل  دز  دایرف  نوعلم  نآ  درک ، ادـج  ار  وا  تسد  ترـضح  دروآ ، شیپ  تسد  نیعل  نآ  درک ، مولظم  هدازماما 

هتفوک نافلاخم  نابـسا  ریز  رد  موصعم  لفط  نآ  و  دش ، هتـشک  نوعلم  نآ  تسویپ و  رد  گنج  دننک ، اهر  ترـضح  تسد  زا  ار  نوعلم  نآ 
دیاسیم و نیمز   676 ص : نویعلا ، ءالج  رب  اپ  هک  دید  دمآ  دوخ  یمارگ  ردارب  دنزرف  رس  رب  درک ، رود  ار  نارفاک  نآ  ترـضح  نوچ  دش .

تسا نارگ  وت  ّمع  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دش و  يراج  شکرابم  ياههدید  زا  ترـسح  کشا  يوج  و  دراد ، نیّیلع  العا  زاورپ  مزع 
رب ياو  و  دـندروآ ، لتق  هب  ار  وت  هک  ار  اهنآ  دوخ  تمحر  زا  دـنادرگ  رود  ادـخ  درک ، دـناوتن  وت  يرای  یبلطب و  دوخ  يراـی  هب  ار  وا  وت  هک 

ياهاپ و  تشاذگ ، دوخ  هنیس  رب  ار  شاهنیس  تشادرب و  ار  موصعم  دیهش  نآ  ترضح  سپ  دنشاب ، ناشیا  مصخ  وت  ّدج  ردپ و  هک  یهورگ 
ّتیعمج و  شکب ، ار  ام  ناگدنـشک  ادنوادخ  تفگ : تخادـنا و  دوخ  تیب  لها  ناگتـشک  نایم  رد  ات  درب  ار  وا  و  دیـشکیم ، نیمز  رب  ار  وا 

تیب و لـها  يا  نم و  ناّـمع  رـسپ  يا  دومرف : سپ  زرماـیم ، ار  ناـشیا  زگره  و  راذـگم ، ار  ناـشیا  زا  يدـحا  و  نادرگ ، هدـنکارپ  ار  ناـشیا 
هب «. 1  » دیـسر دـیهاوخ  يدـبا  تداعـس  تّزع و  هب  و  دـید ، دـیهاوخن  يراوخ  ّتلذـم و  رگید  زور  نیا  زا  دـعب  هک  دـینک  ربص  نم  ناردارب 

هدایز و  «، 2  » داتسرف دیدش  باذع  هب  ار  دینع  نارفاک  نآ  زا  رفن  هس  دیهش ، هدازماما  نآ  مالّـسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تیاور 
رد مدـق  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رـسپ  هَّللا  دـبع  سپ  تسا . هدیـسرن  ریقف  رظن  هب  هربتعم  بتک  رد  وا  يداـماد  هّصق  و  دـناهدرک ، تیاور  زین 

یمرضح تیبث  نب  یناه  رایسب  هلتاقم  زا  دعب  و  داتسرف ، ران  لفـسا  كرد  هب  ار  راّدغ  نارفاک  نآ  زا  رفن  هدراهچ  رادبآ  غیت  هب  داهن و  هکرعم 
ماـما تیاور  هب  و  «. 3  » دیدرگ قحلم  دوخ  راوگرزب  ّدـج  ردـپ و  هب  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  و  دز ، یتبرـض  رادـقمیلاع  هداز  ماما  نآ  رب 

روکذـم نیا  زا  دـعب  رگید  یتیاور  هب  وا  تداهـش  و  «، 4  » دیناسر تداهـش  هجرد  هب  ار  هَّللا  دبع  لهاک  نب  ۀـلمرح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم 
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ات تخادنا ، كاله  كاخ  رب  ار  نافلاخم  نآ  زا  یهورگ  تفاتش و  لاتق  هکرعم  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  رکب  وبأ  سپ  دش . دهاوخ 
«. 5  » دیـشک دیواج  تشهب  هب  یناف  يارـس  زا  تخر  و  دیدرگ ، قحلم  دوخ  راوگرزب  تیب  لها  هب  يونغ  هبقع  نب  هَّللا  دـبع  تبرـض  هب  هکنآ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما   677 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  دنزرف  هَّللا  دـبع  لّوا  دـندیبلط ، تصخر  رایخا  ماما  نآ  راوگرزب  ناردارب  سپ 
نب رجز  ای  يونغ  هبقع  نب  هَّللا  دبع  غیت  هب  و  داتسرف ، میحج  يارس  هب  ار  یهورگ  داهن و  رازراک  نادیم  رد  مدق  دنتفگیم  رکب  وبأ  ار  وا  هک 

دومن لاقتنا  نانج  ضایر  هب  نادمه  هلیبق  زا  يدرمان  تبرض  هب  مالّـسلا : هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تیاور  هب  و  «، 1  » دیشون تداهش  تبرش  ردب 
رب ار  دوخ  ناناوخزجر  سپ  داتـسرف ، مّنهج  هب  ار  دوخ  ردارب  لتاق  لوا  و  درک ، نادیم  مزع  یلع  نب  رمع  وا  راوگرزب  ردارب  وا  زا  دعب  و  «. 2»

هیلع نانمؤم  ریما  رسپ  نامثع  سپ  دیدرگ . قحلم  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  هکنآ  ات  تخادنا  كاخ  رب  ار  ناشیا  زا  يرایسب  دز و  ناقفانم  فص 
نآ نیبم  نیبج  رب  يریت  یحبـصا  یلوخ  هکنآ  ات  داد ، داب  رب  ار  نارفاک  نآ  زا  يرایـسب  رمع  نمرخ  داهن و  تداعـس  نادـیم  رد  ياپ  مالّـسلا 
وا فیرـش  رمع  زا  تقو  نآ  رد  و  درک ، ادج  مزاح  نب  نابا  نادنزرف  زا  يدرمان  ار  شکرابم  رـس  و  دیدرگ ، رد  بسا  زا  هک  دز  نیکم  دّیس 

و دروآ ، نادیم  هب  ور  تداهش  مزع  هب  دوب  هلاسهدزون  ناوج  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رسپ  رفعج  سپ  دوب . هتشذگ  لاس  کی  تسیب و 
دوخ ریبک  دلاو  هب  ریت  نآ  هب  هک  دز  ریظّنلا  میدع  دّیس  نآ  هدید  ای  هقیقـش  رب  يریت  یحبـصا  یلوخ  مالّـسلا : هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تیاور  هب 

نینمؤملا ریما  رسپ  هَّللا  دبع  وا  زا  دعب  و  «. 4  » تفاتش یقاب  يارس  هب  یمرضح  تیبث  رسپ  یناه  تبرض  هب  رگید : تیاور  هب  و  «، 3  » دش قحلم 
رد و  دـیناشچ ، گرم  راوگان  تبرـش  رادـبآ  غیت  هب  ار  ایقـشا  زا  یهورگ  دـمآرد و  رازراک  هکرعم  هب  راوگرزب  ردارب  يرای  هب  مالّـسلا  هیلع 
نآ رد  هک : دنیوگ  و  دیدرگ ، قحلم  تلاسر  تیب  لها  ءادهش  ریاس  هب  دیشوپ و  تداهش  تکرب  اب  تعلخ  تیبث  رـسپ  یناه  غیت  هب  راک  رخآ 
غیت هب  و  دروآ ، فلاخم  رکشل  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رـسپ  دّمحم  سپ  «. 5  » دوب هتشذگ  لاس  جنپ  تسیب و  شفیرـش  رمع  تقو 
نآ رد  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  میهاربا  هک : دنیوگ  678 و  ص : نویعلا ، ءالج  «. 6  » دیـسر يدبا  میعن  هب  میمت  هلیبق  زا  يدرمان 

بحاص ترضح  تیاور  زا  و  دناهدرک ، فالخ  زین  ترضح  نآ  داجما  دالوا  زا  رگید  یضعب  رد  و  هتسویپن ، توبث  هب  و  دش ، دیهـش  هکرعم 
دبع دّمحم و  نامثع و  رفعج و  ساّبع و  دش : دیهش  ارحص  نآ  رد  رفن  جنپ  مولظم  ماما  نآ  ناردارب  زا  هک  دوشیم  مولعم  مالّـسلا  هیلع  رمالا 

رفعج و ساّبع و  رداـم  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  رقاـب و  دّـمحم  ماـما  زا  و  نیعمجا . مهیلع  هَّللا  ناوضر  هَّللا 
ربخ هنیدم  رد  نوچ  دوب ، هّیبالک  مازح  رتخد  نینبلا  ّما  دندش ، دیهش  البرک  يارحـص  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دالوا  رمع  نامثع و 

هب هنیدم  لها  و  درکیم ، هبدـن  هحون و  دوخ  دیهـش  نادـنزرف  رب  تفریم و  عیقب  ناتـسربق  هب  زور  ره  دیـسر ، وا  هب  ناراوگرزب  نآ  تداهش 
دشیم بات  باتیب  وا  هبدن  زا  تشاد  تلاسر  تیب  لها  اب  هک  توادع  تواقش و  نآ  اب  ناورم  یّتح  دنتسیرگیم ، وا  هحون  هیرگ و  يادص 

يدـنمونت و تکوش و  تّوق و  تعاجـش و  تحابـص و  لاـمج و  نسح و  هب  دوـب ، رتـگرزب  دوـخ  ناردارب  همه  زا  ساـّبع  و  تسیرگیم . و 
، دنتفگیم مشاه  ینب  هام  ار  وا  دیشکیم و  نیمز  رب  وا  ياهاپ  دشیم  راوس  دنلب  نابسا  رب  نوچ  دوب ، زاتمم  دوخ  نامز  لها  زا  تماق  يدنلب 

موصعم نادنزرف  مولظم و  ماما  نآ  زا  ریغ  هب  یـسک  هک  دید  ساّبع  نوچ  «. 1  » دوب رایخا  دّیس  ترـضح  رادملع  راوگرزب  نآ  زور  نآ  رد  و 
هجرد هب  ار  دوخ  منادرگ و  وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  امرف  تصخر  ارم  ردارب  يا  تفگ : دـمآ و  دوخ  رادـمان  ردارب  تمدـخ  هب  دـنامن ، وا 

درک ناور  دوخ  نیب  قح  ياههدید  زا  نینوخ  کشا  بالیس  نابرهم ، ردارب  نآ  زوسناج  نانخس  عامتسا  زا  ترضح  مناسر ، تداهـش  هعیفر 
ندش هتـشک  زا  نم  هنیـس  راوگرزب ! ردارب  يا  تفگ : ساّبع  دشاپیم . مه  زا  نم  رکـشل  وت  نتفر  زا  و  ینم ، رادـملع  وت  ردارب ! يا  تفگ : و 

ندـید بات  رگید  و  ماهدـیدرگ ، یلاعت  قح  ياقل  دـنموزرآ  و  ماهدـش ، لولم  یگدـنز  زا  و  تسا ، هدـش  گنت  ناتـسود  نارای و  ناردارب و 
هّتبلا رگا  هک : دومرف  بیرغ  ماما  نآ  مرآ . رب  نافلاخم  زا  راـمد  ناـشیوخ  ناردارب و  نوخ  بلط  رد  مهاوخیم  و  مرادـن ، ناتـسود  تبیـصم 

باتیب یگنـشت  زا  هک  نک  لیـصحت  تلاسر  تیب  لها  ناکدوک  تمـصع و  قدارـس  نایگدرپ  تهج  یبآ  ياهدیدرگ ، ترخآ  رفـس  مزاع 
ام امـش  ناـمگ  هب  رگا  نامرـشیب  يا  تفگ : تـفر و  اـیحیب   679 ص : نویعلا ، ءالج  نـالد  نیگنـس  نآ  کـیدزن  هب  ساـّبع  دـناهدیدرگ ،
نآ رد  دنپ  تحیـصن و  هک  دید  نوچ  دیهدب . ناشیا  هب  یبآ  تبرـش  دـینک و  مّحرت  ناشیا  رب  دـنراد ، هانگ  هچ  ام  لافطا  نانز و  میراکهانگ 
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بـسا رب  دش و  باتیب  دیـسر ، وا  شوگ  هب  شطعلا  يادص  مرح  ياههمیخ  زا  هاگان  تشگرب ، ترـضح  تمدـخ  هب  دـنکیمن ، رثا  نارفاک 
لّکوم نآ  رب  هک  درمان  رازه  راـهچ  دیـسر ، رهن  کـیدزن  هب  نوچ  دـیدرگ . تارف  ّطـش  هّجوتم  تشادرب و  یکـشم  هزین و  دـش و  راوس  دوخ 

دز سایقیب  هاپس  نآ  رب  ار  دوخ  تعاجش  هشیب  ریش  نآ  دندرک ، ناراب  ریت  ار  شفیرـش  ندب  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  مولظم  بیرغ  نآ  دندوب ،
ماما نآ  یگنـشت  دماشایب ، هک  تفرگ  رب  بآ  زا  یفک  نوچ  دیناسر ، بآ  هب  ار  دوخ  دـنکفا و  نیمز  رب  اهنت  نت  اب  ار  ناشیا  زا  رفن  داتـشه  و 
مرح ياههمیخ  هّجوتم  نانک  گـنج  دیـشک و  دوخ  شود  رب  درک و  رپ  ار  کـشم  تخیر و  ار  بآ  دروآ ، داـی  هب  ار  وا  تیب  لـها  مولظم و 
نب دـیزی  هاگان  دومیپیم ، هار  درکیم و  هبراحم  ناشیا  اب  و  دـندرک ، هطاحا  وا  رود  رب  دـنتفرگ و  وا  رب  هار  رـس  ایحیب  نارفاک  نآ  دـیدرگ ،
نآ دندرک ، ادج  ار  وا  تسار  تسد  دـندز و  راوگرزب  دّیـس  نآ  رب  یتبرـض  درک  ددـم  ار  وا  زین  لیفط  نب  مکح  و  دـمآ ، رد  نیمک  زا  اقرو 
هار درکیم و  داـهج  و  تفرگ ، پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  دیـشک و  پچ  شود  رب  ار  کـشم  تماـما ، هقیدـح  لاـهن  تعاجـش و  هشیب  ریش 

ار بسا  تفرگ و  نادند  هب  ار  کشم  ادخ ، ریش  دنزرف  نآ  درک ، ادج  ار  شپچ  تسد  دز و  وا  رب  یتبرـض  لیفط  نب  مکح  هاگان  دومیپیم ،
دمآ وا  هنیکیب  هنیس  رب  رگید  ریت  و  تخیر ، نیمز  رب  بآ  دروخ و  کشم  رب  يریت  هاگان  دناسرب ، ناگنشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  هک  دیناودیم 

دز رورس  نآ  رـس  رب  دومع  قرزا ، نب  لفون  رگید : تیاور  هب  «. 1  » بایرد ارم  راوگرزب  ردارب  يا  هک : درک  ادن  سپ  دـیدرگ ، رد  بسا  زا  و 
نآ يادص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  دیشون ، دوخ  راوگرزب  ردپ  تسد  زا  رثوک  بآ  درک و  زاورپ  ّتنج  ضایر  هب  تداعـس  لاب  هب  هک 

کشا تارطق  دیشک و  دردرپ  لد  زا  ترـسح  هآ  درک ، هدهاشم  لاح  نآ  هب  ار  وا  نوچ  دیناسر ، وا  هب  ار  دوخ  دینـش ، ار  رادرک  وکین  ردارب 
تیاور هـب  680 و  ص : نویعلا ، ءـالج  «. 2  » تسکـش نم  تشپ  تقو  نیا  رد  ینعی : يرهظ  رـسکنا  نـآلا  دومرف : دـیراب و  هدـید  زا  نینوـخ 
ياهلاب نآ  هب  ّتنج  ضاـیر  رد  هک  درک  تمارک  وا  هب  لاـب  ود  تسد ، ود  ضوع  هب  یلاـعت  قح  مالّـسلا : هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 

هب هک  رغصا  یلع  دنامن ، ترضح  نآ  مارگ  دالوا  ریغ  هب  تلاسر  تیب  لها  زا  یـسک  دش و  دیهـش  ساّبع  نوچ  «. 1  » دنکیم زاورپ  تداعس 
رمع زا  لاس  هدجیه  تقو  نآ  رد  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  و  درک ، نادیم  گنهآ  دـمآ و  راوگرزب  ردـپ  دزن  هب  تسا ، روهـشم  ربکا  یلع 

و تشادن ، دوخ  لیدع  لامک  لضف و  لامج و  نسح و  رد  و  تسا ، ّحصا  لّوا  و  دناهتفگ ، زین  لاس  جـنپ  تسیب و  و  دوب ، هتـشذگ  شفیرش 
دزن هب  دندشیم  ترضح  نآ  ياقل  قاتشم  هنیدم  لها  هاگره  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  تروص  هب 

نآ نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دندرکیم . رظن  شلامک  اب  لامج  هب  دندمآیم و  لاثملا  میدع  هدازماما  نآ 
دینادرگ نامـسآ  بناج  هب  ور  تخیر و  ورف  كرابم  ياههدید  زا  بآ  رایخا ، ماما  ترـضح  دش ، رازراک  نادیم  هّجوتم  رابت  یلاع  هدازماما 

تروص و راتفگ و  رد  مدرم  نیرتهیبش  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هک  ناشیا  رب  شاـب  هاوگ  وت  ادـنوادخ  تفگ : و 
ادنوادخ میدرکیم ، رظن  وا  لامج  يوسب  میدشیم  وت  ربمغیپ  ياقل  قاتـشم  ام  هاگره  و  «، 2  » دوریم ناشیا  يوسب  ترـضح  نآ  هب  تریس 

هک دـندرک  بلط  ار  ام  ناشیا  هک  نادرگم  یـضار  ناشیا  زا  ار  نایلاو  و  نادرگ ، هدـنکارپ  ار  ناشیا  و  نک ، عنم  ناشیا  زا  ار  نیمز  ياهتکرب 
وت محر  ادخ  ایقشا ؟ نیرتدب  يا  ام  زا  یهاوخیم  هچ  هک : دز  گناب  رمع  رب  ترضح  سپ  دندیشک . ام  يور  رب  نیک  ریشمش  و  دننک ، يرای 
دنک حبذ  باوختخر  نایم  رد  ار  وت  هک  ار  یـسک  دنادرگ  ّطلـسم  وت  رب  نم  زا  دعب  و  دنادرگن ، كرابم  وت  رب  ار  وت  راک  چیه  دـنک و  عطق  ار 
تیب لها  نأش  رد  هک  ار  هیآ  نیا  دنلب  زاوآ  هب  سپ  يدرکن ، تیاعر  نم  ّقح  رد  ار  تلاسر  ترضح  تبارق  يدرک و  عطق  ارم  محر  هچنانچ 
ٌعیِمَس ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  دومن  توالت  تسا  هدش  لزان 
دیدرگ علاط  نادیم  قفا  زا  نابات  دیـشروخ  دننام  رابت  یلاع  هدازماما  نآ  رادمان و  هدازهاش  نآ  سپ   681 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4 « » 3  » ٌمِیلَع

نوچ دـندیدرگ ، لالج  تّزع و  جوا  باتفآ  نآ  لامج  ناریح  فلاخم  رکـشل  عیمج  و  دـینادرگ ، رّونم  دوخ  لامج  رون  هب  ار  دربن  هصرع  و 
نامیئل نآ  و  دیـشک ، رب  ماین  زا  غیت  اجیه  هشیب  ریـش  نآ  دومنن ، وا  هبراـحم  تأرج  یـسک  دـیبلط  زراـبم  هکنادـنچ  دیـسر ، نادـیم  ناـیم  هب 

ره هب  و  دنکفایم ، كاله  كاخ  رب  ار  یهورگ  درکیم  هلمح  هک  فرط  ره  هب  و  دینادرگ ، دوخ  راب  شتآ  ریشمش  همعط  ار  ماجنا  تواقش 
همعط ار  سک  جـنپ  لهچ و  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تیاور  هب  هکنآ  اـت  درکیم ، دـنلب  هتـشپ  هتـشک  زا  دـشیم  هّجوتم  هک  بناـج 
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سپ «. 1  » داتسرف رقس  باذع  يوسب  ار  رتخا  دب  نانیدیب  نآ  زا  رفن  تسیب  دص و  رگید  هربتعم  تیاور  هب  دینادرگ ، دوخ  راب  شتآ  ریـشمش 
، مروآیم رب  نانمشد  زا  رامد  مبایب  یبآ  تبرش  رگا  و  ماهدمآ ، ناج  هب  یگنشت  زا  نابرهم  ردپ  يا  تفگ : دمآ و  دوخ  راوگرزب  ردپ  دزن  هب 

یضترم ّیلع  یفطصم و  دّمحم  رب  دنمتداعس ، دنمجرا  دنزرف  يا  تفگ : دیراب و  هدید  زا  کشا  بالیس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
زجعم ناهد  رد  ار  دوخ  هشوگرگج  نابز  سپ  دـیناسر ، دـنناوتن  یبآ  تبرـش  دـننیبب و  هنـشت  لاـح  نیا  هب  ار  وت  هک  تسا  راوشد  وت  ردـپ  و 

هب ورب  هدید  رون  يا  هک : دومرف  و  تشاذگ ، دوخ  ناهد  رد  هک  داد  دنبلد  دـنزرف  نآ  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  و  دـیکم ، تشاذـگ و  دوخ  ناشن 
دّیـس هشوگرگج  نآ  زاب  سپ  دـش . یهاوخ  باریـس  رثوک  ضوح  زا  دوخ  راوگرزب  ّدـج  تسد  زا  يدوز  نیا  رد  هک  نید  نانمـشد  گنج 
ذقنم راک  رخآ  رد  و  داتسرف ، نارین  لفسا  كرد  هب  ناشیا  زا  ار  رگید  رفن  تصش  دز و  ادعا  رکشل  بلق  رب  ار  دوخ  ادخ  ریش  طبـس  ادهش و 

، درب نافلاخم  رکشل  نایم  هب  ار  وا  بسا  و  دیبسچ ، بسا  ندرگ  رد  داتفا و  رد  نیز  يور  رب  هک  دز  رورس  نآ  رس  رب  یتبرـض  يدبع  هّرم  نب 
ّدج کنیا  راوگرزب  ردـپ  يا  هک : درک  دایرف  سپ  دـندرک ، هراپ  هراپ  ریـشمش  برـض  هب  ار  ادـخ  لوسر  هشوگرگج  نآ  اـفجرپ  ناـمحریب 

«. 2  » دشکیم وت  راظتنا  هتفرگ و  فک  رد  وت  يارب  رگید  هساک  و  دش ، مهاوخن  هنشت  زگره  هک  دینادرگ  باریس  ياهساک  زا  ارم  رادقمیلاع 
رب نابرهم  ردپ  يا  هک : دز  دایرف  هاگان  دش ، يراج  نوخ  بالیـس  دمآ و  شکرابم  قلح  رب  يریت  رگید : یتیاور  هب   682 ص : نویعلا ، ءالج 
هب شحوتفلا  ریثک  حور  غرم  دز و  ياهرعن  سپ  دـشکیم ، وت  راـظتنا  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  ادـخ  لوسر  نم  ّدـج  کـنیا  مالـس ، داـب  وت 
زا تاربع  تارطق  درک ، هدهاشم  لاح  نآ  اب  ار  وا  دمآ و  افج  متس و  غیت  دیهش  نآ  رـس  رب  ادهـش  دّیـس  نوچ  «. 1  » درک زاورپ  نانج  ضایر 

یـسب وت  نتـشک  هب  و  دنتـشک ، قحان  هب  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ  تفگ : دیـشک  رب  زودنا  مغ  هنیـس  زا  زوسناج  یهآ  دیراب و  هدـید 
نوچ تفگ : يوار  ایند . یگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  و  لوسر ، ترضح  تمرح  کته  رب  ادخ و  لوسر  ادخ و  رب  دندرک  تأرج 

رب هاروبث  او  الیو و  او  دایرف  دیود و  نوریب  ترـضح  نآ  مرتحم  مرح  همیخ  زا  هناباتیب  نابات  باتفآ  دننام  ینز  مدید  دش ، دیهـش  ربکا  ّیلع 
ار راوگرزب  هدازماما  نآ  رّهطم  دسج  سپ  راوگرزب ، ردارب  بلق  بیبح  يا  و  راکفا ، لد  هویم  يا  و  رایخا ، هدید  رون  يا  تفگیم : دیـشک و 

تسد دمآ و  ترضح  هاگان  تسا ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رهاوخ  بنیز  دنتفگ : تسیک ؟ نوتاخ  نیا  هک : مدیسرپ  دیـشک ، رب  رد 
دّمحم ماما  ترضح  زا  و  «. 2  » تشاذگ نادیهـش  ریاس  نایم  رد  تشادرب و  ار  دوخ  دنبلد  دنزرف  و  دـینادرگرب ، همیخ  يوسب  تفرگ و  ار  وا 

«. 3  » دوب ربکا  ّیلع  دش  هتـشک  افج  لها  غیت  هب  ارحـص  نآ  رد  بلاط  وبا  نادـنزرف  زا  هک  یـسک  لّوا  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
وا شوگ  رد  هراوشوگ  ود  نابات و  دیشروخ  دننام  دمآ  نوریب  تلالج  تمـصع و  قدارـس  زا  یکدوک  هک  مدید  لاح  نیا  رد  تفگ : يوار 

تیبث نب  یناه  هاگان  دـیزرلیم ، میب  بارطـضا و  زا  وا  ياههراوشوگ  و  تسیرگنیم ، پچ  تسار و  بناج  هب  تریح  تشحو و  زا  و  دوب ،
دوب و هداتـسیا  شوهدم  ونابرهـش  و  درک ، دیهـش  ار  وا  دز و  موصعم  لفط  نآ  رب  یتبرـض  دش و  ادـج  رمع  رکـشل  زا  لد  نیگنـس  هدازمارح 

تاـیاور زا  و  دوب ، یفقث  هّرم  یبا  رتـخد  یلیل  ربـکا  ّیلع  رداـم  هک  تسا  نآ  روهـشم  و  «. 4  » تشادـن ندرک  تکرح  نتفگ و  نخـس  يارای 
هدش نایب  رگید   683 ص : نویعلا ، ءالج  عضوم  رد  هچنانچ  دوبن  تایح  رد  تقو  نآ  رد  ارحص و  نآ  رد  ونابرهش  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  و  دنامن ، مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مولظم و  ماما  نآ  زا  ریغ  هب  تلاسر  تیب  لها  زا  یـسک  رگید  نوچ  تسا .

هک تساوخ  تشادرب و  ریشمش  دید ، اهنت  ار  دوخ  بیرغ  ردپ  نوچ  لاح  نآ  اب  و  تشادن ، نتشادرب  ریـشمش  رب  تردق  دوب و  رامیب  مالّـسلا 
هّمع يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يوریم ؟ اجک  هب  هدـید  رون  يا  هک : دروآ  رب  دایرف  موثلک  ّما  دوش ، ناور  هکرعم  بناج  هب 

ربخ دوخ  یمارگ  دنزرف  هدارا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  منک . دوخ  رادمان  راوگرزب  ردـپ  يادـف  ار  دوخ  ناج  هک  راذـگب  راوگرزب 
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هّیّرذ  و  دیـسر ، دهاوخ  مه  هب  وا  زا  نم  لسن  هک  دور  نادیم  هب  هک  راذگم  ار  وا  موثلک  ّما  يا  تفگ : تفای 
یسک ایآ  دز : دایرف  ادخ ، تّجح  مامتا  يارب  ادهش  ماما  سپ  «. 1  » دوب دهاوخ  وا  نم  نیشناج  هفیلخ و  و  دنامیم ، یقاب  وا  هب  مّلـس  هلآ و  و 
تسه یـسردایرف  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  ام  ّقح  رد  هک  تسه  یتسرپادخ  ایآ  دیامن ؟ تواقـش  لها  ررـض  عفد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه 
يادص دندینش ، ار  بیرغ  ماما  نآ  هثاغتـسا  يادص  ترـضح  نآ  مرتحم  مرح  نوچ  دشاب ؟ هتـشاد  باوث  دیما  ادخ  زا  ام  یـسردایرف  رد  هک 
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: هک تفگ  دمآ و  مرح  همیخ  رد  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  دـش . دـنلب  تراهط  تمـصع و  ياههدرپ  ارـس  زا  يراز  هیرگ و  نویش و 
ماما نآ  تسد  هب  ار  موصعم  لفط  نآ  نوچ  دنمانیم ، رغصا  یلع  ار  وا  یضعب  و  منک ، عادو  ار  وا  هک  دیهدب  ار  هَّللا  دبع  نم  كدوک  دنزرف 

نب ۀـلمرح  هاگان  دـشاب ، ناشیا  مصخ  یفطـصم  دّـمحم  وت  ّدـج  هک  یماگنه  رد  نارفاـک  نیا  رب  ياو  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  دـنداد ، مولظم 
ةردس خاش  هب  شحور  غرم  و  دش ، دیهش  دوخ  راوگرزب  ردپ  نماد  رد  دمآ و  موصعم  هدازماما  نآ  قلح  رب  درک ، اهر  نامک  زا  يریت  لهاک 

دـنکفایم و نامـسآ  يوـسب  دـشیم و  رپ  هـک  تـشادیم  نوـخ  نآ  ریز  رد  ار  دوـخ  كراـبم  فـک  ترــضح  سپ  دوـمن ، زاورپ  یهتنملا 
نیمز رب  ياهرطق  نوخ  نآ  زا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  تسا ، لهـس  اـهرازآ  همه  نیا  تسادـخ ، هار  رد  نوچ  دومرفیم :

«، 1  » دوب دهاوخن   684 ص : نویعلا ، ءالج  حلاص  هقان  دنزرف  زا  رتمک  وت  دزن  نم  دنبلد  دنزرف  نیا  ادنوادخ  تفگ : ترـضح  سپ  «. 2  » دماین
لفط نآ  سپ  نادرگ ، اـم  ترخآ  باوـث  فعاـضت  بجوـم  ار  اـهرازآ  نیا  یتسنادـن ، اـم  يراـی  رد  تحلـصم  تقو  نیا  رد  رگا  ادـنوادخ 

نارتخد و دـیبلط و  ار  تمـصع  قدارـس  نایگدرپ  و  «. 3  » درک نفد  عضوم  ناـمه  رد  یتـیاور  هب  «، 2  » تشاذـگ ادهـش  نایم  رد  ار  موصعم 
يادص و  دیدرگ ، دنلب  مرح  ياههمیخ  زا  نویـش  يادص  و  دیـشخب ، یّلـست  یلاعت  قح  ياهباوث  هب  ار  کی  ره  و  دیـشک ، رب  رد  ار  نارهاوخ 

ردـپ يا  تفگ : دیـشک و  رـس  زا  هعنقم  ترـضح  نآ  رتخد  هنیکـس  سپ  دیـسریم ، نامـسآ  هب  نیمز  زا  قارفلا  قارفلا  هلان  عادولا و  عادولا 
درادـن يروای  هک  ره  نم  هدـید  رون  يا  دومرف : تسیرگ و  مولظم  ماـما  نآ  يراذـگیم ، هک  هب  ار  اـم  و  ياهداد ، رد  گرم  هب  نت  راوگرزب 

ربص دش ، دهاوخن  ادج  امـش  زا  یبقع  ایند و  رد  ادـخ  تمحر  تسادـخ و  سک  همه  روای  رتخد  يا  دـهدیم ، رارق  دوخ  رب  ار  گرم  نیقی 
ماما ترـضح  سپ  درادن . لاوز  ترخآ  يدبا  میعن  و  ددرگیم ، یـضقنم  یناف  يایند  يدوزب  هک  دیزرو  یئابیکـش  و  ادخ ، ياضق  رب  دینک 

اهتّیصو ار  وا  دینادرگ و  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  وا  و  درپس ، وا  هب  ار  تفالخ  تماما و  رارـسا  دومن و  بلط  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
ترضح هجوز  هملـس  ّما  هب  ار  ایـصوا  ایبنا و  عیادو  ریاس  اهباتک و  قارع  هّجوت  زا  شیپ  تشاد ، ربخ  دوخ  تداهـش  زا  ترـضح  نوچ  دومن .

نوچ دیامن . میلست  وا  هب  ددرگ ، رب  البرک  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  نوچ  هک  درپس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
ثیدح رد  هچنانچ  دناسرب ، ترضح  نآ  هب  هک  درپس  دوخ  رتخد  همطاف  هب  ار  همانتّیصو  دوب ، رامیب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

دوخ گرزب  رتخد  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ماگنه  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم 
و تشاد ، لاهسا  ضرم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  اریز  داد ، وا  هب  ياهرهاظ  ّتیـصو  ياهدیچیپ و  همان  دیبلط و  ار  همطاف 

نونکا و  درک ، میلـست  وا  هب  ار  همانتّیـصو  همطاف  ترـضح ، نآ  تّحـص  زا  دعب  سپ  دبای ، تّحـص  ضرم  نآ  زا  هک  دندربیمن  نامگ  مدرم 
نامیا نیقی و  مدق  هب  و  تسب ، نایم  رب  تداهش  رمک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  سپ   685 ص : نویعلا ، ءالج  تسام . دزن  همانتّیصو 

، دیبلطیم زرابم  دومنیم و  ادا  زجر  هب  ار  دوخ  بقانم  رخافم و  دروآ ، ناقفانم  نارفاک و  نآ  هب  ور  نایملاع  دنوادخ  ياقل  قوش  يوزرآ  و 
هب هک  درکیمن  تأرج  یـسک  رگید  نوچ  تخادـنایم ، كـاله  كاـخ  رب  ار  وا  دـمآیم ، بلاـغلا  هَّللا  دـسا  دـنزرف  نآ  ربارب  رد  هک  ره  و 

يوسب ریثک  عمج  هلمح  ره  رد  و  درکیم ، هلمح  اغد  رفک و  لها  نآ  هرسیم  هنمیم و  رب  ادخ  ریش  نآ  دیآ ، رد  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هزرابم 
هک هلمح  ره  زا  و  دنتخیرگیم ، وا  شیپ  زا  خلم  سگم و  دننام  هوبنا  هورگ  نآ  درکیم  هلمح  هک  بناج  ره  هب  و  داتسرفیم ، ریـصملا  سئب 
مد دـنچ  ره  و  دوب ، هدـش  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  یگنـشت  و  هَّللاب ، ّالا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال  تفگیم : دومنیم و  فّقوت  ياهظحل  تشگیم  رب 

برع هدنـشک  دـنزرف  نیا  و  تسا ، نیطب  عزنا  دـنزرف  نیا  تفگ : نیعل  سحن  رمع  سپ  دـندرکیم . هقیاضم  دـیبلطیم ، نارفاک  نآ  زا  یبآ 
درمان رازه  راهچ  سپ  دـینک ، ناراب  ریت  دـیریگ و  ناـیم  رد  ار  وا  بناـج  همه  زا  درک ، دـیناوتیمن  تمواـقم  وا  اـب  تزراـبم  رد  امـش  تسا ،

يا هک : درک  ادن  ار  ناشیا  ترـضح  دندرک ، دودـسم  مرح  ياههمیخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هار  دـنتفرگ و  نایم  رد  ار  نامز  ماما  نآ  رادـنامک 
عنم ار  مدرم  نیعل  رمـش  دیوشیم . مرح  ياههمیخ  هّجوتم  دـیراد  راک  نم  اب  امـش  تسا ، هدـش  هچ  برع  ّتیمح  دـیرادن ، نید  رگا  نارفاک 
نوچ تسین . گـنن  وا  غـیت  زا  ندـش  هتـشک  و  تسا ، يوـفک  وـکین  وا  هک  دـیزاسب  دوز  ار  وا  راـک  تفگ : دـنورب و  مرح  کـیدزن  هک  درک 

نآ رب  هار  رس  نارفاک  نآ  ناگدایپ  ناراوس و  دیسر ، بآ  کیدزن  هب  نوچ  دش ، ناور  تارف  رهن  بناج  هب  دش ، بلاغ  بانج  نآ  رب  یگنشت 
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يرایسب هنشت  بل  اب  ادخ  ریش  نآ  دندوب ، رفن  رازه  راهچ  زا  هدایز  ناشیا  و  دنتفرگ ، رثوک  ضوح  یقاس  هدید  رون  رـشبلا و  ریخ  هشوگرگج 
ات روخب  بآ  لّوا  وت  دومرف : باطخ  بسا  اب  و  دنار ، بآ  نایم  رد  ار  بسا  تفاکش و  ار  رکشل  فص  داتسرف ، میحج  يارـس  هب  ار  ناشیا  زا 

تفرگ رب  بآ  زا  یفک  ماما  نوچ  دماشایب . بآ  بل  هنشت  ماما  نآ  لّوا  هک  دیشکیم  راظتنا  تشادرب و  بآ  زا  ناهد  بسا  مروخ ، بآ  نم 
هب ور  تخیر و  ار  بآ  ترـضح  دناهدمآ ؟ رد  مرح  ياههمیخ  رد  فلاخم  رکـشل  یماشآیم و  بآ  وت  هک : دز  دایرف  ینوعلم  دماشایب ، هک 
بآ زا  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  هدش  رّدقم  هک  تسناد  تشادـن ، یلـصا  ربخ  نآ  هک  دـید  دـش ،  686 ص : نویعلا ، ءالج  هناور  اـههمیخ 

ار ناشیا  و  دومن ، عادو  ار  تراهط  تمصع و  قدارـس  نایگدرپ  تلاسر و  تیب  لها  رگید  راب  سپ  دیامن . راطفا  رـشبلا  ریخ  تسد  هب  رثوک 
تبیصم و رکشل  هدامآ  دیریگ و  رس  رب  اهرداچ  دومرف : داد و  نیکست  یهلا  یهانتم  ریغ  تابوثم  هدعو  هب  و  دومرف ، رما  یئابیکـش  ربص و  هب 
و دنادرگیم ، ریخ  هب  ار  امش  تبقاع  و  دهدیم ، تاجن  ادعا  ّرش  زا  ار  امش  و  تسامش ، یماح  ظفاح و  یلاعت  قح  هک  دینادب  و  دیدرگ ، الب 

راهنیز دزاونیم ، اهتمارک  اهتمعن و  عاونا  هب  یبقع  ایند و  رد  اهالب  نیا  ضوع  هب  ار  امـش  و  دزاسیم ، التبم  اـهالب  عاونا  هب  ار  امـش  نانمـشد 
يور رگید  راب  ادخ  ریش  نآ  سپ  ددرگ . امش  باوث  صقن  بجوم  هک  دیرایم  نابز  رب  یشوخان  مالک  و  دیرادم ، رب  یئابیکـش  زا  تسد  هک 
دننام و  تخاسیم ، هتشپ  هتشک  زا  هتسخ  ندب  هنشت و  بل  اب  و  تخادنایم ، دزیم و  تخات  فلاخم  رکشل  فص  رب  دروآ و  اجیه  نادیم  هب 

تیاور تخیمآیم . هکرعم  كاخ  اب  ار  راّجف  رارشا و  نوخ  رادبآ ، ریشمش  برض  هب  تخیریم و  نیمز  رب  ار  نارفاک  ياهرـس  نازخ  گرب 
تیاور هب  «، 1  » تخادـنا كـاله  كاـخ  رب  ایقـشا  نآ  زا  رفن  هاـجنپ  دـصهن و  رازه و  دوخ  ياـمنزجعم  تسد  هب  زور  نآ  رد  هک  دـناهدرک 

، دننک ناراب  ریت  ار  ادهـش  هاش  نآ  هک  درک  مکح  ار  نازادـناریت  رمع  سپ  داتـسرف . رقـس  باذـع  يوسب  ار  رفن  دصتـشه  رازه و  يدوعـسم :
روج لها  ياهریت  نآ  یلاعت  قح  هار  رد  ادهش  دّیـس  نآ  و  دنتخادنا ، نیملاعلا  ّبر  هدیزگرب  نآ  يوسب  نیک  ریت  رفاک  رازه  راهچ  هعفدکی 
دوخ ربمغیپ  دیدرک  تیاعر  دب  هک : دومرفیم  دومنیم و  شـشوک  ادعا  داهج  رد  و  دیرخیم ، دوخ  كرابم  هنیـس  ولگ و  ور و  رب  ار  افج  و 

موریم و دوخ  تسود  دزن  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  درک ، دیهاوخن  اورپ  یئادخ  هدنب  چیه  نتشک  زا  نم  زا  دعب  و  وا ، رّهطم  ترتع  ّقح  رد  ار 
، نویعلا ءالج  دیـشک . دهاوخ  امـش  زا  ارم  ماقتنا  ناهج  ود  ره  رد  یلاعت  قح  هک  امـش  رب  ياو  منادیم ، دوخ  تداعـس  وا  هار  رد  ار  تداهش 

اهریشمش دوخ  هک  درک  دهاوخ  نانچ  دومرف : ترضح  دیـشک ؟ دهاوخ  ام  زا  ماقتنا  وحن  هچ  هب  تفگ : کلاه  کلام  نب  نیـصح   687 ص :
، دـیور ترخآ  يارـس  هب  نوچ  دیـسرن ، دوخ  ياهدـیما  هب  دـیوشن و  عفتنم  ایند  زا  و  دـیزیرب ، ار  دوخ  ياهنوخ  دیـشک و  رگیدـکی  يور  رب 

ادهش ماما  نآ  فیرش  ندب  رب  تحارج  نادنچ  و  دوب . دهاوخ  نارفاک  ياهباذع  نیرتدب  امش  باذع  و  تساّیهم ، امـش  يارب  زا  يدبا  باذع 
زا رگید  تیاور  هب  دـنتفای ، نادیهـش  هاـش  میرک  ندـب  رد  ناـیامن  تحارج  ود  داـتفه و  یتـیاور : هب  دـنامن ، وا  رد  تکرح  باـت  هـک  دـندز 
هب دـنتفای ، ریـشمش  رثا  راهچ  یـس و  هزین و  مخز  هس  یـس و  ریت ، تحارج  ریغ  هب  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

مّرکم ماما  نآ  مرتحم  دسج  رد  تحارج  تسیب  دصیس و  زا  هدایز  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور 
تحارج دصهن  رازه و  دوب  هدیسر  ریبک  ماما  نآ  فیرش  دسج  رب  هک  ریـشمش  هزین و  ریت و  زا  هک  اهتحارج  عومجم  رگید  تیاور  هب  دنتفای ،

رد اهمخز  نآ  عیمج  و  دوب ، هدروآ  رب  لابورپ  تداعـس  جوا  زاورپ  يارب  ایوگ  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  هرز  رد  ریت  نادـنچ  و  «. 1  » دوب
نوچ تفاتش . تداهش  هجرد  هب  ات  تفاتنرب  نانیدیب  نآ  زا  يور  و  دینادرگن ، ناشیا  هب  تشپ  هک  اریز  دوب ، هتسشن  ترضح  نآ  يور  شیپ 

ینارون یناشیپ  رب  تخادنا و  يریت  قونحلا  وبأ  هاگان  دومن ، فّقوت  ياهظحل  دش ، هدنام  تماما  دنـسم  نیـشنردص  نآ  تحارج  يرایـسب  زا 
زا وت  ياضر  هار  رد  هک  ینادیم  ینیبیم و  ادـنوادخ  تفگ : تخیر و  شکرابم  يور  رب  نوخ  دیـشک ، ار  ریت  نوچ  دـمآ ، مولظم  ماـما  نآ 

، دنک كاپ  دوخ  نیبم  نیبج  زا  نوخ  هک  تشادرب  ار  هماج  سپ  ناسرب ، دوخ  يازج  هب  ار  ناشیا  یبقع  ایند و  رد  وت  مشکیم ، هچ  نانمـشد 
هَّللا و مسب  تفگ : لاح  نآ  رد  تسشن ، دوب  ینّابر  مولع  قودنص  هک  شاهنیکیب  هنیس  رب  دمآ و  تشاد  هبعـش  هس  هک  يدولآرهز  ریت  هاگان 
ار یـسک  ناشیا  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ور  سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀّلم  یلع  هَّللاب و 

فک هب  ار  نوخ  دـش ، ناور  نادواـن  دـننام  نوخ  دیـشک  ار  ریت  نوچ  تسین ، وا  ریغ  هب  يربمغیپ  دـنزرف  نیمز  يور  رب  زورما  هک  دنـشکیم 
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زور نآ  زا  و  تشگیمن ، رب  فیرـش  نوخ  نآ  زا  هرطق  کـی  تخادـنایم و   688 ص : نویعلا ، ءالج  نامـسآ  بناـج  هب  تفرگیم و  دوخ 
هدرک باضخ  دوخ  نوخ  اب  دومرف : دیلام و  دوخ  كرابم  يور  رس و  رب  تفرگ  نوخ  نآ  زا  یفک  سپ  دش ، هدایز  نامـسآ  رد  قفـش  هرمح 

هب هک  درکیمن  تأرج  یسک  و  دش ، هدایپ  یتف  هصرع ال  راوسهش  هدید  رون  ادهش و  دّیـس  سپ  درک . مهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  راوگرزب  ّدج 
دز شکرابم  رس  رب  یتبرض  دمآ و  رشب  نب  کلام  هکنآ  ات  دندرکیم ، هرانک  مرـش  زا  یـضعب  میب و  زا  یـضعب  دیایب ، ترـضح  نآ  کیدزن 
هب نوعلم  نآ  سپ  يوش ، روشحم  ناملاظ  اب  یماشاین و  يروخن و  تسد  نیا  هب  زگره  هک : دومرف  ترـضح  دـش ، نوخ  زا  رپ  شاهمامع  هک 

اهنآ زا  نوخ  ناتـسمز  رد  دـشیم و  بوچ  دـننام  ناتـسبات  رد  و  دـش ، کـشخ  وا  ياهتـسد  درم و  لاوـحا  نیرتدـب  هب  ترـضح  نآ  نیرفن 
نسح ماما  رسپ  هَّللا  دبع  سوواط : نبا  دّیس  دیفم و  خیش  تیاور  هب  «. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دوب  لآم  نارسخ  لاح  نیا  رب  و  تخیریم ،

ّمع کیدزن  هب  اـت  دـیود  دـمآ و  نوریب  مرتحم  همیخ  زا  درک ، هدـهاشم  لاـح  نآ  هب  ار  دوخ  راوگرزب  ّمع  نوچ  دوب ، یکدوک  مالّـسلا  هیلع 
رحبا رگید : تیاور  هب  لهاک - نب  ۀلمرح  تقو  نآ  رد  درکن ، لوبق  دنادرگرب  ار  وا  هک  تساوخ  دنچ  ره  نوتاخ  بنیز  دیـسر ، دوخ  رادمان 
لفط نآ  و  یـشکب ؟ ارم  ّمع  یهاوخیم  اـنز  دـلو  يا  وت  رب  ياو  تفگ : موصعم  لـفط  نآ  درک ، ترـضح  نآ  هلاوح  يریـشمش  بعک - نب 
لفط نآ  درک ، ادـج  ار  هَّللا  دـبع  تسد  دروآ و  دورف  ار  غیت  یجراـخ  نآ  دـیاین ، ریبک  ماـما  نآ  رب  ریـشمش  هک  تشاد  شیپ  ار  دوخ  تسد 

ناردـپ هب  ناـنج  تاـضور  رد  تعاـس  نیمه  رد  هک  نک  ربص  ردارب  رـسپ  يا  دومرف : دیـشک و  رب  ار  وا  ترـضح  دروآ ، رب  هاّـمع  اـی  داـیرف 
حور غرم  و  درک ، دیهش  مولظم  ماما  نآ  نماد  رد  ار  وا  دز و  موصعم  لفط  نآ  رب  يریت  هدازمارح  هلمرح  سپ  «، 2  » یسریم دوخ  راوگرزب 

لاح نآ  رد  داـتفا ، رد  يور  رب  هک  دز  ترـضح  نآ  يولهپ  رب  هزین  ینزم  بهو  نب  حـلاص  سپ  «. 3  » درک زاورپ  سدق  هنایشآ  هب  شـسّدقم 
نیمز رب  نامسآ   689 ص : نویعلا ، ءالج  تقو  نیا  رد  شاـک  تفگیم : دروآ و  رب  هاـخا  او  داـیرف  دـیود و  نوریب  همیخ  زا  نوتاـخ  بنیز 

نآ رد  ینکیم ، رظن  هداتسیا  وت  دنـشکیم و  ار  نیـسح  ماما  دعـس  رـسپ  يا  هک : تفگ  رمع  هب  سپ  دشیم ، هراپ  هراپ  اههوک  دیبسچیم و 
نینچ تفگیم : دیلامیم و  ور  رـس و  رب  ار  دوخ  نوخ  مولظم  ماما  نآ  و  دینادرگ ، ور  دش و  ناور  لد  نیگنـس  نآ  ياههدید  زا  بآ  تقو 
مامت ار  وا  راک  ارچ  و  دیشکیم ، راظتنا  هچ  تفگ : انّزلا  دلو  رمـش  سپ  هدیطلغ . دوخ  نوخ  هب  هدیـشک و  متـس  میامنیم  تاقالم  ار  يادخ 

رب رگید  ریت  يونغ  بّویا  وبا  و  دز ، شناـیب  زجعم  ناـهد  رب  يریت  ریمن  نب  نیـصح  و  دـندروآ ، موجه  نیدیب  نارفاـک  نآ  سپ  دـینکیمن ؟
سنا نب  نانس  و  دز ، شکرابم  شود  رب  رگید  یتبرض  دز و  برع  دّیس  نآ  پچ  تسد  رب  یتبرـض  کیرـش  نب  ۀعرز  و  دز ، شفیرـش  قلح 
تأرج دیزرل و  شتسد  دمآ ، کیدزن  هب  نوچ  یلوخ  نک . ادج  ار  شرـس  هک : تفگ  ار  یلوخ  و  تخادنا ، رد  ور  رب  ار  ماما  نآ  دز و  هزین 
دنزرف وت  هک  منادیم  منکیم و  ادـج  ار  وت  رـس  هک : تفگیم  درک و  ادـج  ار  شکراـبم  رـس  دـمآ و  شیپ  دوخ  نوـعلم  نانـس  سپ  درکن ،
ترضح نآ  لتاق  هک  هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  «. 1  » دنقلخ نیرتهب  وت  ردپ  ردام و  و  یئادـخ ، لوسر 
ترضح دنک ، ادج  ار  رورس  نآ  رس  هک  تساوخ  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  هدازمارح  رمش  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  « 2  » دوب نیعل  سنا  نب  نانس 

ارم دـندرکیم و  هلمح  نم  رب  ناگـس  هک  مدـید  باوـخ  رد  و  یـسیپ ، وـت  هک  اریز  دوـب ، یهاوـخ  وـت  نم  هدنـشک  هـک  متـسنادیم  دوـمرف :
نآ دوب . هداد  ربـخ  نینچ  زین  ادـخ  لوسر  مّدـج  و  درکیم ، هلمح  نم  رب  رتـشیب  هک  دوب  یـسیپ  قلبا  گـس  ناگـس  ناـیم  رد  و  دـندیردیم ،

شفیرش نابز  دوب و  هدیـسر  تیاهن  هب  ترـضح  نآ  یگنـشت  تقو  نآ  رد  و  ینکیم ، هیبشت  گس  هب  ارم  تفگ : دش و  مشخ  رد  هدازمارح 
ربص تسا ، رثوک  ضوح  یقاس  مردـپ  هک  ینکیم  يوعد  وت  بارت  وبا  دـنزرف  يا  هک : تفگ  هدازمارح  نآ  دـیئاخیم ، شطع  تیاهن  زا  ار 

ردام مسانشیم ، کین  ار  وت  تفگ : هدازمارح  نآ  متسیک ، نم  هک  ینادیم  یشکیم و  ارم  ایآ  هک : دومرف  ترضح  دهد ، بآ  ار  وت  ات  نک 
هب سپ  منکیمن . اورپ  مشکیم و  ار  وت  تسا و  یفطـصم   690 ص : نویعلا ، ءالج  دّمحم  وت  ّدج  یـضترم و  ّیلع  وت  ردپ  ارهز و  همطاف  وت 

رهظا و  درک ، ادج  ار  ترضح  نآ  رس  یلوخ  رگید : تیاور  هب  و  درک ، ادج  شرّهطم  ندب  زا  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  تبرـض ، هدزاود 
ماما ار و  دوخ  يالوم  نوچ  ترـضح  نآ  بسا  سپ  دـندوب . رتلـیخد  رمـش  نانـس و  هچ  رگا  دـندوب ، کیرـش  نوعلم  هس  ره  هک  تسا  نآ 

نانز و هرعن  و  درک ، نیگنر  ترـضح  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  رـس  درک و  كاله  ار  رفن  لهچ  درک و  هلمح  نارفاک  رب  دـید ، هتـشک  ار  نانمؤم 
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ترضح زا  و  «. 1  » دـندرک دیهـش  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنزرف  هک  یهورگ  رب  ياو  هک : درکیم  دایرف  دـش و  ناور  اههمیخ  بناج  هب  نانک  دایرف 
نآ نوخ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  ترـضح  نآ  بسا  دـندرک ، دیهـش  ار  مولظم  ماما  نآ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
ياپ رس و  دندینش ، ار  بسا  يادص  تلالج  تمصع و  مایخ  تارّدخم  نوچ  دیود ، مرح  ياههمیخ  يوسب  نانک  دایرف  تشاذگ و  ترضح 

و دندیشک . رب  هاماما  او  هانیسح و  او  دایرف : دندیدن ، ار  تفالخ  نادیم  راوسهـش  نآ  دندید و  ار  بسا  نوچ  دندیود ، نوریب  همیخ  زا  هنهرب 
غیت هب  هتـشک  ادر و  همامعیب و  وت  نیـسح  کنیا  هادّمحم  او  تفگیم : درکیم و  هبدـن  دزیم و  رـس  رب  تسد  بانج  نآ  رهاوخ  موثلک  ّما 

رد هک  تسوت  یمارگ  دنزرف  نیـسح  نیا  هادّـمحم  او  تفگیم : بانج  نآ  رهاوخ  نوتاخ  بنیز  و  «. 2  » هداتفا البرک  يارحص  رد  افج  لها 
دوخ لاح  منکیم  تیاکش  ادخ  هب  دننکیم ، ریـسا  ار  وت  نارتخد  و  تسا ، هدش  ادج  رگیدکی  زا  شیاضعا  و  تسا ، هدیطلغ  نوخ  كاخ و 

تسا و هدش  دیهش  انز  دالوا  غیت  هب  هک  تسوت  نیسح  نیا  هادّمحم  او  ءادهّشلا ، دّیس  هزمح  هب  یضترم و  ّیلع  هب  یفطـصم و  دّمحم  هب  ار و 
هب هک  دنیامش  ربمغیپ  ّتیرذ  اهنیا  دّمحم  باحصا  يا  تسا ، هدرم  یفطـصم  دّمحم  مّدج  زورما  هابرک  او  هداتفا ، البرک  يارحـص  رد  نایرع 

دیزو میظع  يداب  دندرک ، دیهش  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  تایاور  رد  «. 3  » دناهدش راتفرگ  افج  روج و  لها  تسد 
هک دندرک  نامگ  مدرم   691 ص : نویعلا ، ءالج  و  دیدرگ ، فسکنم  باتفآ  و  دـش ، هریت  اوه  هک  تساخرب  یهایـس  داب  و  دـیزرلب ، نیمز  و 

دیدرگ نکاس  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  فیرـش  دوجو  تکرب  هب  سپ  دیدرگ ، لزان  یلاعت  قح  باذـع  دـش و  اپرب  تمایق 
هنیدم رد  دندرک ، دیهش  ار  ادهش  دّیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  «. 1»

رهاظ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  مئاق  ات  دید  دنهاوخن  يداش  رگید  و  دش ، لزان  تّما  نیا  رب  الب  زورما  هک : دندینـش  یئادـص 
زا هنیدم  لها  سپ  دنکب ، امش  ناگهتشک  نوخ  بلط  و  دناسر ، لتق  هب  ار  امش  نانمـشد  و  دهد ، افـش  هودنا  مغ و  زا  ار  امـش  هنیـس  و  دوش ،

دیـسر و ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ  مینادیمن ، ام  تسا و  هدش  عقاو  یمیظع  هثداح  دنتفگ : دندمآ و  عزف  هب  رایـسب  ادص  نیا  ندینش 
ماما نوچ  هک : دومرف  ترضح  سپ  دوب . هدش  دیهـش  ترـضح  نآ  شزور  هک  دوب  هدش  رهاظ  هنیدم  رد  یبش  رد  ادص  نآ  دندرک ، باسح 
دایرف هنوگچ  هک : تفگ  باوج  رد  دندرک ، عنم  ار  وا  مدرم  دز و  دنچ  ياهرعن  دش و  ادیپ  یصخش  رکشل  نایم  رد  دندرک ، دیهـش  ار  مولظم 
نیمز نامـسآ و  و  امـش ، لاوحا  رب  دـنکیم  رظن  تسا و  هداتـسیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هکنآ  لاح  منکن و  هلان  و 

ناتخبدـب نآ  سپ  موش ، كـاله  ناـشیا  ناـیم  رد  زین  نم  دـنوش و  كـاله  نیمز  لـها  عیمج  هک  دـنکب  نیمز  لـها  رب  نیرفن  هک  مسرتیم 
میدرک دوـخ  اـب  اـم  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : دـندش و  هّبنتم  ادـص  نیا  زا  ناـشیا  زا  یعمج  و  تسا ، هناوـید  درم  نیا  هک : دـنتفگیم 

دایز نبا  رب  هک  دندرک  تعیب  رگیدکی  اب  اجنامه  سپ  میتشک ، انّزلا  دـلو  دایز  نبا  يارب  ار  تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  درکن ، ام  اب  سکچـیه 
رگا و  دوب ، لـیئربج  دومرف : ترـضح  هدـننکدایرف ؟ نآ  دوب  هک  مدرگ  وـت  يادـف  تفگ : يوار  دیـشخبن . هدـیاف  دـندرک و  و  دـننک ، جورخ 
هاـنگ هک  ار  ناـشیا  داد  تلهم  یلاـعت  قح  نکیل  و  درکیم ، زاورپ  مّنهج  هب  نارفاـک  نآ  ياـهحور  هک  دزیم  هرعن  هنیآره  دـشیم  صّخرم 

هک دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  «. 2  » دشاب ترخآ  رد  ناشیا  میلا  باذع  و  دوش ، هدایز  ناشیا 
ص: نویعلا ، ءالج  رب  دمآ و  هنیدم  يوسب  درک و  زاورپ  دیطلغ و  ترـضح  نآ  نوخ  رد  دمآ  یغالک  دـندرک ، دیهـش  ار  ادهـش  دّیـس  نوچ 

شورخ دکچیم ، وا  زا  نوخ  هک  دید  داتفا ، غالک  نآ  رب  همطاف  رظن  نوچ  تسشن ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  هناخ  راوید   692
رتـخد نیا  دـنتفگ : دـندش  عـلّطم  تلاـح  نآ  رب  هنیدـم  لـها  نوـچ  تسا ، هدروآ  نم  يارب  ار  ـالبرک  يادهـش  ربـخ  نیا  تـفگ : دروآ و  رب 

نیا و  «. 1  » دوب هدش  دیهـش  زور  نآ  رد  ترـضح  هک  دیـسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  و  دنک ، هزات  ار  بلّطملا  دـبع  دالوا  يوداج  دـهاوخیم 
نآ نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  دیفم و  خیـش  رگید . رابخا  اب  تفلاخم  تهج  هب  تسین  یتبارغ  زا  یلاخ  ثیدح 

تراغ زخ  همامع  زخ و  هّبج  دـننام  تشاد  یتمیق  هک  ار  ترـضح  نآ  ياـههماج  رثکا  دـندرک ، ادـج  ار  ءادهّـشلا  دّیـس  كراـبم  رـس  ایقـشا 
هب تسد  دندروآ و  ادهـش  دّیـس  ياههمیخ  هب  ور  ایحیب  نارفاک  نآ  سپ  دندش . التبم  ایند  رد  میظع  يالب  هب  ناشیا  زا  کی  ره  و  دـندرک ،
نآ هب  ور  تشادرب و  ریشمش  درک ، هدهاشم  ار  هعینـش  تلاح  نآ  نوچ  دوب ، سحن  رمع  رکـشل  رد  لئاو  نب  رکب  زا  ینز  دندروآ ، رب  تراغ 
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نآ و  دـینادرگ ، رب  ار  وا  دـمآ و  شنیعل  رهوش  سپ  دـینکیم ، تراغ  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  افجرپ ! نامرـشیب  يا  تفگ : دـمآ و  نارفاـک 
هکنآ ات  دـندرک  نوریب  نانز  ياپ  زا  ياهلاخلخ  ناـکدوک و  شوگ  زا  اـههراوشوگ  یّتح  دـندرک ، تراـغ  دوب  اـههمیخ  رد  هچنآ  ناـنیدیب 

یکدوک نم  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  «. 2  » دندرب ار  وا  ياههراوشوگ  هدیرد  ار  موثلک  ّما  شوگ 
هیرگ ارچ  ادـخ  نمـشد  يا  متفگ : تسیرگیم ، درکیم و  نوریب  نم  ياپ  زا  ار  اهلاخلخ  يدرمان  دوب ، نم  ياپ  رد  الط  لاـخلخ  ود  مدوب و 

هک ینادیم  هاگره  وت  متفگ : منکیم ، تراـغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رتخد  هک  میرگن  هنوگچ  تفگ : ینکیم ؟
ملسم نب  دیمح  زا  دیفم  خیـش  «. 3  » تفرگ دـهاوخ  يرگید  مریگن  نم  رگا  تفگ : يوشیم ؟ نم  تراـغ  ضّرعتم  ارچ  مربـمغیپ  رتـخد  نم 

هدیباوخ يرامیب  رتسب  رب  ترضح  نآ  دمآ ، رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  همیخ  هب  نیعل  رمـش  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
راـمیب كدوـک  نیا  رـس  زا  دـیتشک و  ار  همه  هَّللا  ناحبـس  مـتفگ : دـناسر ، لـتق   693 ص : نوـیعلا ، ءـالج  هب  ار  بـیرغ  ماـما  نآ  هـک  دوـب 

ار نیـسحلا  نب  یلع  دوشن و  نانز  لاوحا  ضّرعتم  یـسک  هک  درک  ادـن  دـمآ  اـههمیخ  کـیدزن  هب  نیعل  دعـس  نب  رمع  نوچ  دـیراذگیمن ،
رد شتآ  و  دندشن ، تراغ  بهن و  ضّرعتم  رگید  اّما  دندادن ، سپ  يزیچ  اههدرب  زا  دنهد ؛ سپ  دناهدرب  ناشیا  زا  هچنآ  دـنناسرن و  یبیـسآ 

تیاور و  «. 1  » دـندیود نوریب  اههمیخ  زا  هنهرب  ياهرـس  اب  ناکدوک  لاـفطا و  اـب  تلاـسر  تیب  لـها  تارّدـخم  و  دـندز ، مرح  ياـههمیخ 
، مدوب هداتسیا  همیخ  رد  رب  ناریح  شوهدم و  دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهش  زا  دعب  نم  تفگ : هک  ادهش  دّیس  رتخد  ارغـص  همطاف  زا  دناهدرک 

دنهاوخ هچ  ام  اب  هّیما  ینب  يایقـشا  هک  مدوب  رّکفتم  دوخ  لاوحا  رد  مدـیدیم و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  ناردارب و  ردـپ و 
ناشیا دزیم و  نانز  تشپ  رب  و  تشاد ، تسد  رد  هزین  دش و  ادیپ  ياهراوس  مدـید  هاگان  درک ؟ دـنهاوخ  ریـسا  ای  تشک  دـنهاوخ  ایآ  درک ،

یناملسم ایآ  هانیـسح ، او  هارـصان  ۀّلق  او  اّیلع  او  اتبأ  او  هاّدج  او  هک : دندرکیم  دایرف  ناشیا  و  درکیم ، تراغ  دنتـشاد  هچنآ  دنتخیرگیم و 
رب لاح  نیا  هدـهاشم  زا  نم  دـهد ؟ هانپ  ار  ام  هک  تسین  تعامج  نیا  نایم  رد  ینمؤم  ایآ  دـنک ؟ يرای  ار  اـم  هک  تسین  هورگ  نیا  ناـیم  رد 
هک مدید  هاگان  متخیرگ ، نم  داتفا ، نم  رب  نیعل  نآ  رظن  هک  مدید  هاگان  مرب ، هانپ  ناشیا  رب  هک  متـسجیم  ار  دوخ  ياههّمع  مدیزرل و  دوخ 
ارم و  دیـشک ، نم  رـس  زا  هعنقم  و  تشادرب ، ارم  هراوشوگ  دـیرد و  ارم  شوگ  سپ  مداـتفا ، ور  رب  دـمآ و  نم  فتک  ناـیم  رب  شاهزین  ناـنس 
هک زیخرب  تفگ : دیرگیم  هتـسشن و  نم  رـس  رب  ماهّمع  مدید  مدـمآ  شوه  هب  نوچ  مدـش ، شوهیب  نم  و  دـش ، اههمیخ  هّجوتم  تشاذـگ و 

. ماوت لثم  زین  نم  تفگ : تسین ، نم  يارب  زا  يرداـچ  هّمع  يا  متفگ : دـمآ ، هچ  وت  راـمیب  ردارب  نارتخد و  ریاـس  رـس  رب  هک  مینیبب  میورب و 
ور رب  یگنشت  يرامیب و  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردارب  و  دناهدرک ، تراغ  ار  بابـسا  همه  هک  میدید  میدمآ  رد  همیخ  هب  نوچ 

تداهـش هّیـضق  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 2  » دـیرگیم ام  لاوحا  رب  هداـتفا و 
ناشیوخ و و  دومن ، مایق  ترـضح  نآ  هیزعت  متام و  مسارم  هب  بلک  ینب  هلیبق  زا  ترـضح  نآ  تشاد  ینز  دش ، عقاو  ادهـش  دّیـس  ترـضح 
دوخ و نازینک  زا  یکی  يوسب  درک  رظن  سپ  دـش ، کشخ  ناشیا   694 ص : نویعلا ، ءالج  هدید  بآ  هک  دنتـسیرگ  نادنچ  وا  ناراکتمدخ 
زا بآ  تسا و  هدش  کشخ  ام  ياههدید  زا  بآ  هک  تسیچ  ببـس  هک : دیـسرپ  وا  زا  دـیبلط و  ار  وا  تسا ، ناور  وا  هدـید  زا  بآ  هک  دـید 

ماهدید زا  بآ  ببـس  نآ  هب  مدروخ ، متخیر و  بآ  رد  ار  هدرک  نایرب  درآ  دـش ، کشخ  ماهدـید  بآ  نوچ  تفگ : تسا ؟ ناور  وت  هدـید 
رتشیب نتـسیرگ  رب  ناشیا  تّوق  ات  دـنروخب  هک  دـندروآ  مدرم  يارب  اهتبرـش  اـهتواق و  اـهماعط و  هک  درک  رما  ار  نز  نآ  سپ  تسا . يراـج 

: دنتفگ تسیچ ؟ اهنیا  تفگ : دـید  ار  اهنآ  نوچ  ترـضح ، نآ  متام  رب  دـیوجب  تناعتـسا  هک  دـندروآ  وا  يارب  دـنچ  يدورفـسا  سپ  دوش .
میتسین یسورع  رد  ام  تفگ : مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  متام  رب  یئوجب  تناعتـسا  نیا  هب  هک  تسا  هداتـسرف  وت  يارب  زا  نالف  هک  تسا  ياهیده 

اهنآ زا  يرثا  رگید  دندش و  ادیپان  دندرک  نوریب  هناخ  زا  ار  اهنآ  نوچ  و  دندرک ، نوریب  هناخ  زا  ار  اهنآ  هک  درک  رما  و  منکیم ، هچ  ار  اهنیا 
رد ترضح  نآ  فیرش  رمع  و  دش ، عقاو  ترجه  مکی  تصـش و  لاس  مّرحم  مهد  هبنـش  ای  هعمج  زور  رد  زوسناج  هعقاو  نیا  و  «. 1  » دنتفاین
هب و  دنشاب ، هدرک  باسح  مامت  ار  مامتان  لاس  هک  دوب  دناوتیم  لاس  تشه  هاجنپ و  یتیاور : هب  و  دوب ، هدیسر  لاس  تفه  هاجنپ و  تقو  نآ 

ددع رد  و  «. 2  » دوب همـسو  باضخ  رثا  ترـضح  نآ  كرابم  شیر  رد  و  دـناهتفگ ، زین  جـنپ  هاجنپ و  لاس و  شـش  هاـجنپ و  رگید : یتیاور 
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دیهش هکرعم  زا  شیپ  هک  ملـسم  لیقع : دالوا  زا  رفن  تفه  دناهتفگ ، رفن  تفه  تسیب و  رثکا  تسا ، فالخ  هکرعم  نآ  رد  تیب  لها  ءادهش 
نب دیعس  یبا  رسپ  دّمحم  و  لیقع ، نب  دّمحم  رـسپ  رفعج  و  ملـسم ، نارـسپ  هَّللا  دبع  دّمحم و  و  لیقع ، نارـسپ  نمحّرلا  دبع  رفعج و  و  دش ،
هَّللا دبع  نارسپ  هَّللا  دبع  نوع و  دّمحم و  راّیط : رفعج  نادنزرف  زا  رفن  هس  و  دناهدرک . هدایز  ار  لیقع  نارسپ  دّمحم  نوع و  یـضعب  و  لیقع ،
رفعج نامثع و  رمع و  دّمحم و  وا  رسپ  ساّبع و  ادهش و  دّیس  ترضح  مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نادنزرف  زا  رفن  هن  و  رفعج ، نب 

زا رفن  راهچ  و  دناهدرک ، یفالتخا  رکب  وبأ  رد  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نارـسپ  رغـصا  دّمحم  رغـصا و  هَّللا  دـبع  میهاربا و  و 
، دناهتفگ رمع  رشب  ياج  هب  یضعب  و  رشب ، 695 و  ص : نویعلا ، ءالج  مساق  هَّللا و  دبع  رکب و  وبأ  مالّسلا : هیلع  نسح  ماما  ترضح  نادنزرف 

یـضعب و  دـش ، دیهـش  ترـضح  رانک  رد  هک  هَّللا  دـبع  و  ربکا ، یلع  تسا  روهـشم  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نادـنزرف  زا  و 
: هک تسا  هتفگ  نییبلاّطلا  لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبأ  و  «. 1  » دـناهتفگ دـیز  رمع و  رفعج و  رگید و  یلع  هزمح و  دّـمحم و  مـیهاربا و 

هیلع رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  امن  نبا  و  «. 2  » دنرفن ود  تسیب و  بلاط  وبا  نادـنزرف  زا  هکرعم  نآ  رد  ناشیا  تداهـش  تسا  مولعم  هچنآ 
هـسّدقم هیحان  زا  هک  یترایز  رد  و  «. 3  » دندش دیهـش  ارحـص  نآ  رد  دسا  تنب  همطاف  نادنزرف  زا  رفن  هدفه  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

دبع مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نادنزرف  زا  و  تسا ، روکذم  هَّللا  دبع  یلع و  مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  هدـمآ  نوریب 
نب هَّللا  دـبع  نادـنزرف  زا  و  مساق ، هَّللا و  دـبع  رکب و  وبأ  مالّـسلا : هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  و  دّـمحم ، ناـمثع و  رفعج و  ساـّبع و  هَّللا و 
نب دیعـس  یبا  نب  دّمحم  هَّللا و  دبع  یبا  هَّللا و  دبع  ملـسم : نادنزرف  زا  و  نمحّرلا ، دبع  رفعج و  لیقع : نادنزرف  زا  و  دّمحم ، نوع و  رفعج :

حابصم رد  یسوط  خیش  «. 4  » دنروکذم مسا  هب  ترایز  نآ  رد  ادهش  زا  رگید  رفن  راهچ  تصـش و  و  دنوشیم ، رفن  هدجیه  ناشیا  و  لیقع ،
هک مدید  متفر ، مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  هب  اروشاع  زور  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  هَّللا  دبع  زا 

شکرابم ياههدید  زا  بآ  دیراورم  دننام  و  تسا ، رهاظ  شفیرش  يور  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هدیدرگ و  ّریغتم  ترضح  نآ  كرابم  گنر 
، تسا يزور  هچ  زورما  هک  یلفاغ  رگم  دومرف : دابم ، نایرگ  امش  هدید  زگره  تسیچ ؟ امش  هیرگ  ببـس  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : دزیریم ،
: دومرف زور ؟ نیا  هزور  رد  یئامرفیم  هچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : تسا ؟ هدش  دیهـش  نیـسح  نم  ّدـج  زور  نیا  لثم  رد  هک  ینادیمن  رگم 
زا یتبرـش  هب  تعاس  کی  هب  رـصع  زا  دعب  رادـم و  هزور  زور  مامت  و  تتامـش ، يور  زا  هن  نکب  راطفا  زور  رد  و  هزور ، ّتینیب  رادـب  هزور 

نیمز رب  ناشیا  ياههدرکدازآ  ناشیا و  زا  رفن  یـس  دش و  یـضقنم  لوسر  لآ  زا  گنج  تقو  نیا  رد  زور  نیا  لثم  رد  هک  نک ، راطفا  بآ 
هیزعت بحاص  ترـضح  نآ  دندشیم ، توف  تلاسر  ترـضح  تایح  رد  رگا  ناشیا  زا  کی  ره  هک  دـندوب  هداتفا   696 ص : نویعلا ، ءالج 

درک قلخ  هعمج  زور  رد  درک  قلخ  ار  رون  ادخ  نوچ  هک : دومرف  دـش ، رت  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  ترـضح  سپ  دوب . ناشیا 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  زور  نآ  رد  و  دیرفآ ، اروشاع  زور  رد  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  تملظ  و  ناضمر ، كرابم  هام  لّوا  زور  رد 
ياهرـس رمع  دومن ، تلحر  العا  ألم  اقب و  ملاع  هب  ادهـش  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و  خیـش  «. 1  » دش دیهش 

هفوک هّجوتم  زور  ناـمه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  تیب  لـها  همّرکم  نیتاوـخ  اـب  درک و  تمـسق  برع  لـیابق  رب  ار  ادـهش 
. تشاذگ نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  ادهش  هرّهطم  داسجا  درک و  نفد  ار  دوخ  ناگتشک  هثیبخ  نادبا  و  دنام ، رگید  زور  ات  دوخ  و  دینادرگ ،
و دندرک ، نفد  دندرک و  زامن  مّرکم  ياهندب  رّهطم و  ياهدسج  نآ  رب  دـندمآ و  دـسا  ینب  هلیبق  زا  هّیرـضاغ  لها  دـنتفر ، نیعالم  نآ  نوچ 
رد ار  ربکا - یلع  ینعی  نیـسحلا - نب  یلع  و  دندرک ، نفد  تسه  لاحلا  هک  فیرـش  ناکم  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ادهـش  دّیـس  رّهطم  دسج 

کیدزن رد  ار  ساّبع  و  دـندرک ، نفد  عضوم  کی  رد  ترـضح  نآ  ياپ  نیئاپ  رد  ار  ادهـش  ریاس  و  دـندرک ، نفد  ترـضح  نآ  ياـپ  نیئاـپ 
، دـنکیمن نفد  ماـما  زا  ریغ  هب  ار  ماـما  عقاو  رد  اـّما  دوب ، نینچ  رهاـظ  بسح  هب  دـندرک ؛ نفد  دوب  هدـش  دیهـش  هک  عضوم  ناـمه  رد  تارف 

رهـش نبا  درک . نفد  ار  ادهـش  ریاس  هکلب  ار  ترـضح  نآ  رّهطم  دـسج  دـمآ و  تماما  زاجعا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح 
هتخاـس هدـنک و  ار  ناـشیا  ياـهربق  مینک ، نفد  ار  ناـشیا  هک  میتفر  اـم  نوچ  هک : دـنتفگیم  هّیرـضاغ  لـها  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ 

ماما ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  «. 2  » دندرکیم زاورپ  هک  میدیدیم  ناشیا  دزن  دیفس  ناغرم  و  میدیدیم ،
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هک دینادب  نانمؤم  نایعیش و  يا  «. 3  » تشگرب درک و  نفد  ار  بانج  نآ  و  درک ، زامن  دوخ  ردپ  رب  دمآ و  یفخم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
و دش ، دهاوخن  هدشن و  عقاو  مدآ  ینب  ياضقنا  ات  ملاع  يادتبا   697 ص : نویعلا ، ءالج  زا  رتعیظف  نیا  زا  یتبیصم  رتعینش و  نیا  زا  ياهعقاو 

قح دزن  شاهبترم  ایند  نیا  رد  هک  ره  هک  اریز  ددرگ ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ناّبحم  نایعیـش و  داقتعا  دیزم  ثعاب  روما  نیا  عوقو  هک  دیاب 
قح زا  هتـسویپ  و  دنـشابیم ، اهتّدش  اهالب و  نیا  دنموزرآ  ادخ  ناتـسود  و  تسا ، رتشیب  وا  يالتبا  رتتخـس و  وا  يالب  تسا  رتمیظع  یلاعت 
هار رد  ار  نتخاب  رس  دناهتخانش ، ار  دوخ  دوبعم  تسود و  هک  اهنآ  و  دنبلطیم ، ار  تبیـصم  تّدش  تداهـش و  هبترم  عّرـضت  اعد و  هب  یلاعت 

ناشیا تاّذـل  ياهتنم  دـشاب  هچ  ره  رد  ناشیا  بوبحم  ياـضر  و  تسا ، تحار  ناـشیا  دزن  اـیند  ياـهبعت  و  دـننادیم ، اهتداعـس  مظعا  زا  وا 
ناربمغیپ رثکا  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  و  دنتشک . اهتسایس  نیرتدب  هب  دندنک و  رـس  تسوپ  ار  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  و  تسا ،

ترـضح نآ  تیب  لها  رب  ار  اهرازآ  نآ  ناـمّزلا  رخآ  ربمغیپ  تمارک  يارب  یلاـعت  قح  و  دندیـشک ، میظع  ياـهرازآ  اهّتلذـم و  دوخ  موق  زا 
یلاعت قح  دـندرکیم ، اـعد  متح  يور  زا  ـالب  لوزن  ماـگنه  رد  ناـشیا  رگا  و  ددرگ ، ناـشیا  وا و  تاـجرد  عفر  بجوم  هک  دـینادرگ  رّرقم 

ادخ ياضق  هب  نکیل  و  دشیم ، هّتبلا  دوش ، نوگنرـس  نیمز  ای  دیآ  نیمز  هب  نامـسآ  هک  دندرکیم  اعد  رگا  و  درکیمن ، در  ار  ناشیا  ياعد 
عیمج و  درکیمن ، لوبق  دندمآیم ، ترضح  نآ  يرای  هب  نج  هکئالم و  جاوفا  دنچ  ره  دندوب . تداهش  تداعـس  ناهاوخ  دندوب و  یـضار 

، ندش هتشک  تسود  هار  رد  و  نتفر ، هب  دوب  داش  لد  رد  ترضح  نآ  و  دندرکیم ، ترضح  نآ  تلزنم  يوزرآ  ناشیا  يایصوا  ناربمغیپ و 
تمدخ رد  هک  یعمج  نآ  و  دـش . رهاظ  شیپ  رابخا  زا  هچنانچ  دوب ، نارفاک  نآ  رب  تّجح  مامتا  يارب  دومرفیم  رهاظ  هب  هک  نانخـس  نآ  و 

و دندادیم ، نتشک  رب  ار  دوخ  قوش  يور  زا  دوب ، هدیسر  ناشیا  هب  ینّابر  ملع  هّجل  نآ  تفرعم  يایرد  زا  ياهحـشر  و  دندوب ، ترـضح  نآ 
التبم الب  ره  هب  ار  نمؤم  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  و  دنتـشادن . اورپ  ریـشمش  هزین و  ریت و  ملا  زا 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  دومرف : دهدیم . تاجن  ترخآ  تواقـش  يروک و  زا  ار  وا  نکیل  و  نمؤم ، يارب  زا  رگم  الب  تسین  و  دنادرگیم ،
ناربمغیپ و ناگتـشک  تفگیم : تشاذگیم و  رگیدـکی   698 ص : نویعلا ، ءالج  يور  رب  ار  دوخ  ناگتـشک  ـالبرک  يارحـص  رد  مالّـسلا 
: هک تفگ  دوخ  باحصا  هب  تداهـش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  «. 1  » دنناربمغیپ دالوا 
هک ینیمز  يوسب  قارع  يوسب  دنربب  ار  وت  هک  دشاب  دوز  یمارگ  دـنزرف  يا  تفگیم : نم  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
دش یهاوخ  دیهش  ارحص  نآ  رد  وت  و  دنمانیم ، ارومع  ار  نیمز  نآ  و  ار ، رگیدکی  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  دنیامنیم  تاقالم  اجنآ  رد 

سپ « 2  » َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  دناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  تفای ، دیهاوخن  نهآ  تحارج  ملا  هک  دوخ  باحصا  زا  یهورگ  اب 
ربمغیپ دزن  هب  هک  ار  امش  داب  تراشب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  دوب . دهاوخ  مالـس  درب و  ناشیا  رب  وت و  رب  برح  شتآ 
نوریب ربـق  زا  تشگ و  دـهاوخ  رب  تعجر  رد  هک  یـسک  لّوا  سپ  دـهاوخ ، ادـخ  هچنآ  دـنام  میهاوـخ  ترـضح  نآ  دزن  و  میوریم ، دوـخ 

مئاق هک  یماگنه  رد  دوب  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ندمآ  نوریب  قفاوم  نم  ندمآ  نوریب  و  دوب ، مهاوخ  نم  دمآ  دهاوخ 
دنیآ دورف  و  دنـشاب ، هدـشن  لزان  نیا  زا  شیپ  هک  نامـسآ  زا  یهورگ  دـش  دـهاوخ  لزان  نم  رب  سپ  دوش ، رهاـظ  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ 
رون زا  قلبا  نابـسا  رب  همه  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  عیمج  اب  مردارب  یلع و  دّـمحم و  هکئالم و  ياهرکـشل  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لـیئربج و 
دهد تکرح  ار  دوخ  ياول  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  دشاب . هدشن  راوس  اهنآ  رب  ناشیا  زا  شیپ  یقولخم  و  دنشاب ، راوس 

ياهمشچ نغور و  زا  ياهمشچ  هفوک  دجسم  زا  یلاعت  قح  و  مینامب ، نیمز  رد  اهتّدم  لاح  نادب  و  دوخ ، ریشمش  اب  دهد  ام  مئاق  تسد  هب  و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ریشمش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  دنادرگ ، يراج  ریـش  زا  ياهمـشچ  بآ و  زا 
عیمج هکنآ  ات  منازوسب  ار  اهتب  عیمج  مزیرب و  ار  شنوخ  دشاب  هک  ادخ  نمشد  ره  هک  دتسرف  نیمز  برغم  قرشم و  يوسب  دهد و  نم  هب  ار 
دنتفگ تسار  دنیوگیم : دنیآیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  دنوشیم و  هدنز  عشوی  لایناد و  ترـضح  و  منک ، حتف  ار  دـنه  دالب 

، دنناسر لتق  هب  ار  هرصب  نافلاخم  هک  دتسرفیم  هرصب  يوسب  رفن  داتفه  ناشیا  اب  ترضح  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و 
ناویح ره  تشک  مهاوخ  نم  سپ   699 ص : نویعلا ، ءالج  دنیامن . حتف  ار  دالب  نآ  عیمج  هک  داتسرف  دهاوخ  مور  دالب  بناج  هب  يرکشل  و 
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ار ناشیا  و  درک ، مهاوخ  ضرع  ار  مالسا  للم  ریاس  اراصن و  دوهی و  رب  و  وکین ، ّبیط و  رگم  دنامن  نیمز  يور  رب  هکنآ  ات  ار  تشوگ  مارح 
ار شنوخ  دنکن  لوبق  هک  ره  تشاذگ و  مهاوخ  ّتنم  وا  رب  دـنک  مالـسا  لوبق  هک  ره  دـینادرگ ، مهاوخ  ّریخم  ندـش  هتـشک  مالـسا و  نایم 
نانز و و  دـنک ، كاپ  وا  يور  زا  كاخ  هک  داتـسرف  دـهاوخ  وا  يوسب  یکلم  ادـخ  دـشاب  نیمز  رد  ام  نایعیـش  زا  هک  ره  و  تخیر ، مهاوخ 
و دبای ، افـش  تیب  لها  ام  تکرب  هب  هکنآ  رگم  دنامن  یئالتبم  يریگنیمز و  يروک و  نیمز  يور  رب  و  دـیامن ، وا  هب  تشهب  رد  ار  وا  تلزنم 

ناتسمز هویم  و  دنکشب ، ناشیا  ياههخاش  هک  دنرادرب  راب  ردق  نآ  ناتخرد  هک  ياهبترم  هب  دیآ  دورف  نیمز  يوسب  نامسآ  زا  ادخ  ياهتکرب 
انْحَتََفل اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  دیامرفیم : یلاعت  قح  هچنانچ  دـنروخب ، ناتـسمز  رد  ار  ناتـسبات  هویم  و  دـنروخب ، ناتـسبات  رد  ار 

يراکزیهرپ دنروایب و  نامیا  اهرهـش  لها  رگا  ینعی : « 1  » َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع 
هدرک بسک  هچنآ  هب  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  دندرک ، بیذکت  نکیل  و  نیمز ، نامـسآ و  زا  اهتکرب  ناشیا  رب  دوشگ  میهاوخ  هنیآره  دنیامن ،
رگا هکنآ  یّتح  نیمز ، رد  يزیچ  ناشیا  رب  دنامن  یفخم  هک  دنچ  یتمارک  ام  نایعیـش  هب  دیـشخب  دهاوخ  ادخ  دومرف : ترـضح  سپ  دندوب .
تّزع دیزم  بجوم  ایند  ياهّتلذم  نیا  هک  تسناد  دیاب  و  «. 2  » ناشیا لاوحا  هب  دهد  ربخ  ار  وا  نیمز  دنادب ، ار  دوخ  هناخ  ربخ  دهاوخ  یسک 
نیمز رد  نیرفن  نعل و  ریغ  هب  ناشیا  مان  نونکا  دـندینادرگ  لیلذ  ار  ناشیا  هک  اهنآ  ددرگیمن ، لیلذ  اهنیا  هب  ادـخ  تسود  و  تسا ، ناـشیا 
دنلب ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  مان  یلاعت  قح  و  تسین ، رهاظ  ناشیا  ياهربق  زا  یناـشن  دـندش و  ضرقنم  ناـشیا  ياهلـسن  و  دوشیمن ، روکذـم 

هب دنتـسرفیم و  تاولـص  زاـمن  ریغ  زاـمن و  رد  ناـشیا  رب  نمـشد  تسود و  و  هتفرگ ، ورف  ار  ملاـع  ناـشیا  تـالامک  موـلع و  و  هدـینادرگ ،
نّیزم ناـشیا  یماـن  ماـن  هـب  ار  مـهارد  ریناـند و  هوـجو  ار و  ریاـنم  رباـنم و  سوءر  و  دـنبلطیم ، تجاـح  ادــخ  هاـگرد  رد  ناـشیا  تعاـفش 

ره و  دنلامیم . ناشیا  ناتـسآ  كاخ  رب  يور   700 ص : نویعلا ، ءالج  صالخا  يور  زا  تبغر  عوط و  هب  نیمز  ناـهاشداپ  و  دـننادرگیم ،
و دنوشیم ، روفغم  ناشیا  ترایز  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و  دنوشیم ، هدیزرمآ  ناشیا  رب  تاولـص  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  زور 
ناشیا و رب  نتـسیرگ  تکرب  زا  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـندرگیم ، تشهب  ّقحتـسم  ناـشیا  نانمـشد  رب  تنعل  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ 

رشن را و  بخا تیاور  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و  دنیوشیم ، هانگ  ثول  زا  ار  دوخ  تائّیس  هفیحص  ناشیا  بیاصم  زا  ندیدرگ  نوزحم 
نیدنچ و  دنسریم ، نیقی  تفرعم و  هجرد  هب  ناشیا  ثیداحا  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و  دندرگیم ، زیاف  يدبا  تداعـس  هب  ناشیا  راثآ 

روک رازه  نیدـنچ  و  دـندرگیم ، یّلحم  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  هب  ناشیا  ّتنـس  هب  يادـتقا  ناـشیا و  راـثآ  تعباـتم  هب  سک  رازه 
هعینم مولع  هعیفر و  تویب  يافّشلا  راد  زا  یناحور  ینامسج و  ياهالب  هب  اهالتبم  و  دنباییم ، افـش  ناشیا  هسّدقم  تاضور  رد  نطاب  رهاظ و 

نآ يونعم  برق  زا  و  دندرگیم ، شوهدم  ناراوگرزب  نآ  لالج  هدهاشم  زا  دنراد ، یتریـصب  كدـنا  هک  اهنآ  و  دـنباییم . تّحـص  ناشیا 
تعجر رد  ار  ناشیا  تکوش  تمظع و  تلالج و  یگرزب و  یلاعت  قح  و  دنباییم ، اهضیف  اههرهب و  تعاس  ره  رد  نامحر  دنوادخ  نابّرقم 

مادـک و  دوب ، دـناوتیم  رتشیب  نیا  زا  یگرزب  مادـک  رتمیظع و  نیا  زا  تلالج  مادـک  سپ  تخاس ، دـهاوخ  رهاظ  ناـیملاع  رب  تماـیق  رد  و 
هک يدوـجو  اـب  ترـضح  نآ  هک  دـشابیم  ماوـع  رطاـخ  رد  هک  ياههبـش  اـّما  دوـمن . دـناوتیم  لـالج  تمظع و  نیا  عـفر  لـالذا  تـّیذا و 

باوج دراد : باوج  نیدـنچ  ههبـش  نیا  دربیم ، ار  دوخ  تیب  لـها  تفریم و  ـالبرک  يارحـص  هب  ارچ  دـش  دـهاوخ  دیهـش  هک  تسنادیم 
رب هک  یعمج  رگا  و  تسا ، رگید  فیلکت  ناشیا  فیلکت  درک و  دیابن  سایق  دوخ  لاوحا  هب  ار  نید  نایاوشیپ  لاوحا  هک  تسا  نآ  شلمجم 

علّطم اهنآ  رب  هک  اـهاضق  نآ  عفر  دـنناوت  و  دـشاب ، اـم  فیلکت  دـننام  باـب  نیا  رد  ناـشیا  فیلکت  دـنعلّطم  یلاـعت  قح  ردـق  اـضق و  رارـسا 
یندـب شهاوخ  قفاوم  روما  عیمج  و  دـنوشن ، التبم  الب  چـیه  هب  ددرگن و  يراج  ناشیا  رد  اضق  چـیه  هک  دـیاب  دـننکب ، دوخ  زا  دـناهدیدرگ 

ریاس اب  هرهاظ  فیلاکت  رد  و  دنـشابن ، فّلکم  عقاو  ملع  هب  ناشیا  هک  دیاب  سپ  تسا . ریدق  میلع  تحلـصم  فالخ  نیا  و  دوش ، عقاو  ناشیا 
، دندوب فّلکم  رهاظ  هب  دابع  رفک  نامیا و  ءایشا و  تساجن  تراهط و  باب  رد  ناشیا  هچنانچ  دنـشاب   701 ص : نویعلا ، ءالج  کیرش  سان 
، دننکب ملاع  رثکا  رفک  هب  مکح  دنناد و  سجن  ار  زیچ  همه  دننکن و  ترشاعم  سکچیه  اب  هک  تسیاب  دندوبیم  فّلکم  عقاو  ملع  هب  رگا  و 
رد دوخ  حاکن  هلابح  هب  ار  هصفح  هشیاع و  و  دادیمن ، ناـمثع  هب  رتخد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دوبیم  نینچ  رگا  و 
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ناقفانم اب  راصنا ، ناوعا و  دوجو  اب  هک  دوب  فّلکم  رهاظ  بسح  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  سپ  دشاب  نینچ  هاگره  و  دروآیمن .
ترـضح رگا  افویب ، نایفوک  زا  هماـن  رازه  هدزاود  زا  هداـیز  لوصو  سک و  رازه  تسیب  زا  هداـیز  تعیب  دوجو  اـب  و  دـنک ، داـهج  راّـفک  و 

باوج دـشیمن . مامت  ناشیا  رب  یهلا  تّجح  دوب و  تّجح  ترـضح  رب  رهاـظ  هب  ار  ناـشیا  دومنیمن ، ناـشیا  تباـجا  دـیزرویم و  دـعاقت 
هک دوب  هداتـسرف  ار  یعمج  دیزی  هک  اریز  دوبن  نینچ  و  دنامب ، ملاس  نتفرن ، رد  ترـضح  نآ  هک  درکیم  هدیاف  نتفرن  یتقو  رد  هکنآ  رگید :

؛ متخیرگ دنـشکب  ارم  دنتـساوخ  نوچ  دومرفیم : دوخ  رّرکم  هکنانچ  دندروآ ، لتق  هب  ای  دنرب  وا  دزن  هب  دـنریگب و  هّکم  رد  ار  ترـضح  نآ 
نیمز ناروناج  زا  يروناج  خاروس  رد  نم  رگا  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  درکیم  رفـس  نآ  كرت  ساـمتلا  هّیفنح  نب  دّـمحم  هک  یتقو  رد 

رکـشل دـیلپ  دـیزی  هک  تسا  روکذـم  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  دـنناسریم . لـتق  هب  دـندروآیم و  رد  هب  ارم  هّیما  ینب  هّتبلا  موش ، ناـهنپ 
دریگب ار  ترضح  دشاب  نکمم  هک  هلیح  ره  هب  هک  داتـسرف  درک و  رّرقم  جاح  تراما  هب  ار  وا  و  داد ، صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  هب  یمیظع 

هب ار  جـح  مارحا  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  داتـسرف ، لاس  نآ  رد  راک  نیا  يارب  ار  نیعالم  هّیما  ینب  رباکا  زا  رفن  یـس  و  دروآ ، لـتق  هب  اـی 
تیاعر ار  رهاظ  دوخ  يایند  تحلـصم  يارب  هک  نوعلم  هیواعم  نامز  رد  اذهل  و  دش ، قارع  هناور  جـح  مامتا  زا  شیپ  دومن و  لودـع  هرمع 

هک دناد  ترضح  هاگره  سپ  درک ، ربص  دومرفن و  نایفوک  توعد  تباجا  ترـضح  و  دومنیمن ، ًارهاظ  لالذا  لتق و  هب  تردابم  درکیم و 
. دوب دهاوخن  ضارتعا  ّلحم  دیامن ، رایتخا  ّتلذم  يریسا و  اب  ندش  هتشک  رب  ار  داهج  نمض  رد  ندش  هتـشک  و  دوشیم ، هتـشک  لاح  ره  هب 

ضّرعت فیلکت  ار  ناشیا   702 ص : نویعلا ، ءالج  يایـصوا  ناربمغیپ و  دناد  دوخ  نید  يالعا  رد  یلاعت  قح  هک  یتقو  هکنآ  رگید : باوج 
ار نوراه  یسوم و  و  دینادرگ ، ثوعبم  سک  رازه  نیدنچ  رب  اهنت  نت  هب  ار  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هچنانچ  دیامنیم ، همیظع  تارطاخم 

يارب ار  ناـشیا  رگا  و  دومن ، هّکم  رد  تلاـسر  غیلبت  فیلکت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  داتـسرف ، نوعرف  توعد  هب 
تقیقح رد  و  دندرگ . دیهش  اهتسایس  عاونا  هب  هک  هتشاذگ  تّجح  مامتا  يارب  ار  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  دومن ، ظفح  يداعا  ّرـش  تحلـصم و 

هحیبق لاعفا  راکنا  درکیم و  حلـص  دیزی  اب  رگا  و  درک ، دوخ  راوگرزب  ّدج  نید  يادف  ار  دوخ  فیرـش  ناج  مولظم  ماما  نآ  ینک  رظن  رگا 
و دشیم . یفخم  سردنم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلـسرملا  دّیـس  ّتلم  عورف  لوصا و  نید و  عیارـش  یتقو  كدنا  رد  دومنیمن ، وا 
و دشیم ، فرط  رب  ینامز  كدنا  هب  زین  لیلق  نآ  دوب ، هدـنام  یقاب  یلیلق  هک  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  راثآ  يافخا  رد  یعـس  نادـنچ  هیواعم 

مدرم هک  دش  نآ  ثعاب  ترضح ، نآ  تداهش  تفرگیم . ار  ملاع  رفک  دشیم و  نسحتسم  مدرم  رظن  رد  نیعالم  نآ  لاعفا  لامعا و  حیابق 
دندیـسر مه  هب  وا  ریغ  راتخم و  دننام  اهجورخ  بحاص  و  دندیمهف ، ار  ناشیا  لامعا  دیاقع  حیابق و  دندش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  يردـق 
تنطلـس لئاوا  هّیما و  ینب  تلود  رخاوا  رد  و  دش . ناشیا  لاصیتسا  ضارقنا و  ثعاب  نامه  و  دـنتخادنا ، لزلزت  هّیما  ینب  تلود  ناکرا  رد  و 

ملظ بابرا  عدب  و  دندرک ، رشتنم  قلخ  نایم  رد  ار  یهلا  مولع  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  دنتـشادن ، یتّوق  نادنچ  نافلاخم  هک  ساّبع  ینب 
دـش و رهاظ  هّیماما  قح  نید  دـندش و  رایـسب  ملاع  فارطا  رد  نایعیـش  ناشیا  تازجعم  مولع و  هدـهاشم  هب  و  دـنتخاس ، رهاـظ  ار  ناودـع  و 

عیمج زا  ناشیا  بهذـم  عیارـش و  ناشیا و  بتک  و  دنتـسه ، نایعیـش  دالب  عیمج  رد  هَّللا  دـمح  هب  لاح  هب  ات  و  دـش ، مامت  نایملاع  رب  تّجح 
جورخ تکرب  زا  اهنیا  همه  یئامن  لّمأت  کین  رگا  و  دنرتاناد ، رتشیب و  بهاذـم  ياملع  عیمج  زا  ناشیا  ياملع  و  تسا ، رتطوبـضم  بهاذـم 

روما رد  ناشیا ، تماما  تمـصع و  توبث  زا  دعب  هکنآ  رگید : لمجم  باوج  نایعیـش . عیمج  ناج  نم و  ناج  داب  وا  يادف  تسادهـش ، دّیس 
رب ضارتعا   703 ص : نویعلا ، ءالج  تقیقح  رد  و  تساطخ ، لهج و  ضحم  زا  دوش  رداص  ناـشیا  زا  هچ  ره  رد  ندرک  ضارتعا  ناـشیا  رب 
هک تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هچنانچ  دـندرکیم . ادـخ  هدومرف  هب  دـناهدرکیم  هچنآ  ناشیا  و  تسادـخ ، رب  ضارتعا  ناشیا 
هب امش  ياهلجا  تیب و  لها  امـش  ياقب  تسا  مک  رایـسب  هچ  موش  وت  يادف  هک : درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  زیرح 

تّدم رد  دیاب  هچنآ  هک  دراد  ياهفیحص  ام  زا  کی  ره  دومرف : ترضح  تسا ؟ رایسب  امـش  هب  مدرم  جایتحا  هکنآ  اب  تسا  کیدزن  رگیدکی 
سپ یقاب ، يارـس  هب  تسوا  لاحترا  تقو  هک  دـنادیم  دوشیم  مامت  هفیحـص  نآ  نوچ  تسه ، هفیحـص  نآ  رد  دروآ  لمع  هب  دوخ  تایح 

و تسا ، هدیـسر  وت  تاـفو  تقو  هک  دـهدیم  ربـخ  ار  وا  دـیآیم و  وا  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تقو  نآ  رد 
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هک دوب  هدشن  مامت  اهنآ  زونه  درک ، لمع  دوخ  هفیحـص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  دیامنیم . وا  هب  ادـخ  دزن  ار  وا  تلزنم 
هکئالم دش  داهج  لوغـشم  نوچ  دینادرگ ، داهج  هب  رومأم  ار  وا  هداد و  وا  هب  ار  وا  تداهـش  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

یحو ناشیا  هب  یلاعت  قح  دوب ، هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیسر  نیمز  رب  نوچ  دندیدرگ ، نذؤم  دندرک و  ترضح  نآ  ترصن  ياعدتـسا 
دوخ نوخ  بلط  وا  و  دینکب ، وا  يرای  امش  تعجر  رد  و  ددرگ ، رب  ایند  هب  وا  ات  دییرگب  وا  تبیصم  رب  و  دیشاب ، وا  فیرش  ربق  دزن  هک : درک 

تافو ماگنه  رد  لـیئربج  رگید : ربتعم  تیاور  هب  «. 1  » تسا هدماین  لمع  هب  زونه  و  دوب ، هدش  هتـشون  هفیحـص  نآ  رد  هچنآ  دوب  نیا  دنکب ،
رهم نآ  تحت  رد  هچنآ  دراد و  رب  ار  دوخ  رهم  یماـما  ره  هک  دز  نآ  رب  تشهب  يـالط  زا  رهم  هدزاود  دروآ و  همانّتیـصو  لـیلج ، لوـسر 
یفاک دش  روکذم  هچنآ  تواکذ  تناطف و  بابرا  يارب  و  تسا ، رایـسب  نخـس  ماقم  نیا  رد  و  «، 2  » دیامن لمع  دوخ  تایح  ماّیا  رد  هتـشون 

. ّقفوملا هّللا  و  تسا ،

هنیدم يوسب  هرهاط  ترتع  هّیقب  تعجارم  ات  دش  عقاو  ادهش  تداهش  زا  دعب  هک  زادرپتنحم  بئاصم  زادگناج و  عیاقو  نایب  رد  مهدزناپ  لصف 

ناهج و نارورـس  نآ  سّدقم  ياهرـس  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  نینچ  ار  زوسناج  هّیـضق  نیا  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  دـیفم و  خـیش 
نیز ماما  ترضح  دیدرگ ، دنلب  نامسآ  هکئالم  زا  ناغف  و  نامز ، نیمز و  زا  شورخ  دندرک ، اههزین  رب  ار  نامسآ  نیمز و  لها  ناگدیزگرب 
هتشک دندوب و  كدوک  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  هس  روهـشم  قفاوم  و  دندرک ، ریجنز  لغ و  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 
تیب لها  تارّدخم  تمصع و  قدارس  نایگدرپ  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  رمع و  دیز و  یّنثم و  نسح  دندوب : هارمه  دندوب  هدشن 

نب سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  اب  ار  نیملاعلا  ّبر  هاگرد  نابّرقم  نآ  سحن  رمع  و  دـندرک ، راوس  هنهرب  نارتش  اهلمحم و  رب  ار  تلاـسر 
ریاس ياهرـس  و  داد ، ملـسم  نب  دیمح  یلوخ و  هب  ار  نارورـس  نآ  رـس  رگید : تیاور  هب  دینادرگ . هفوک  هّجوتم  جاّجح  نب  ورمع  ثعـشا و 

رد هک  هدیرب  ياضعا  هدیدنسپ و  ياهندب  نآ  رب  تلاسر  تیب  لها  رظن  دندیـسر ، هاگهمیخ  هب  نوچ  «. 1  » داتسرف انّزلا  دلو  رمـش  اب  ار  ادهش 
رظن نوچ  دندرک . ناور   705 ص : نویعلا ، ءالج  اههدید  زا  کشا  بالیـس  دندروآ و  رب  شورخ  داتفا ، دندوب  هدـیطلغ  نوخ  كاخ و  نایم 

هحون هیرگ و  زا  و  دـندنکفا ، نارتش  زا  ار  دوخ  دـندرک و  دـنلب  نویـش  هب  ادـص  داتفا ، ادهـش  دّیـس  رّهطم  دـسج  رب  نادیهـش  نایم  رد  ناشیا 
هادّمحم او  هک : دروآ  رب  دایرف  نوتاخ  بنیز  دـنتخوس ، ترـسح  شتآ  هب  ار  نارـضاح  ياهلد  و  دـندروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  العا  ألم  نانکاس 

و دناهدیرب ، افق  زا  ار  شرس  هنشت  بل  اب  و  هدیطلغ ، نوخ  كاخ و  رد  هدیرب  ياضعا  اب  هک  تسوت  هدیدنـسپ  دنزرف  هدیزگرب و  نیـسح  نیا 
هدـش باـضخ  نوخ  هب  شرّهطم  شیر  و  تسا ، هدـیدرگ  خرـس  نوخ  زا  شرّونم  يور  و  تسا ، هداـتفا  ـالبرک  كاـخ  رد  ادر  هماـمعیب و 

ام ّقح  رد  ار  وت  تمرح  چـیه  و  دـناهتفرگ ، یگدرب  هب  ار  ام  هک  میئوت  نارتخد  و  دـنربیم ، يریـسا  هب  ار  ام  هک  میئوت  نادـنزرف  اـم  و  تسا ،
لاح تیاکـش  زا  و  درک ، باطخ  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوخ  ردام  اب  سپ  دندرک ، تراغ  دنتخوس و  ار  ام  ياههمیخ  دـندرکن ، تیاعر 
رورس نآ  رّهطم  دسج  هب  ور  سپ  درک . بابک  ترسح  شتآ  رد  ار  ایرد  نایهام  ارحص و  نایشحو  التبا  تنحم و  ناریـسا  البرک و  نادیهش 

يا و  یضترم ، ّیلع  هشوگرگج  يا  و  یفطـصم ، دّمحم  دنزرف  يا  مدرگ  وت  يادف  تفگ : ناشفنوخ  بل  نایرب و  رگج  اب  و  دینادرگ ، ادهش 
ادهـش دّیـس  رتخد  هنیکـس  سپ  الب ، تنحم و  لها  ياوشیپ  يا  و  ابع ، لآ  دیهـش  يا  و  اربک ، هجیدخ  نت  هراپ  يا  و  ارهز ، همطاف  هدـید  رون 

ار نارـضاح  عیمج  هکنآ  ات  دیلانیم ، دیلامیم و  نحتمم  كرابم  ندب  نآ  رب  ور  و  تفرگ ، رب  رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  رّونم  دسج  دیود و 
نآ زا  ربج  هب  ار  همولظم  هدزتنحم  نآ  هکنآ  ات  دـیدرگ ، شوهدـم  هیرگ  يرایـسب  زا  و  دروآ ، رد  ناغف  هیرگ و  هب  نانمـشد  ناتـسود و  زا 
رد نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » دندرک ادـج  موصعم  ماما 

دندرک و راوس  نارتش  زاهج  رب  ار  وا  مّرکم  نانز  مرتحم و  مرح  و  دـندرک ، دیهـش  ناشیوخ  ناردارب و  اهومع و  اب  ار  مردـپ  البرک  يارحص 
هّجوتم یـسک  و  دناهداتفا ، نوخ  كاخ و  نایم  رد  هک  داتفا  ناراوگرزب  نآ  رب  نم  رظن  میدیـسر و  لاتق  هکرعم  هب  دـندینادرگ و  هفوک  هناور 

بنیز  706 ص : نویعلا ، ءالج  نوچ  دنک ، زاورپ  ندب  نایـشآ  زا  محور  غرم  هک  دوب  کیدزن  هک  دش  ضراع  ارم  یتلاح  هدشن ، ناشیا  نفد 
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وت رد  هک  تسا  لاـح  هچ  نیا  ناراوـگرزب ، راـگدای  يا  نادنمتـسم و  هدـید  روـن  يا  تفگ : درک  هدـهاشم  نم  رد  ار  تلاـح  نیا  نـم  هّـمع 
رادـمان و ياـهومع  ناردارب و  اـب  ار  دوخ  رادـقمیلاع  دّیـس  راوـگرزب و  ردـپ  هکنآ  لاـح  منکن و  عزج  هنوـگچ  متفگ : منکیم ؟ هدـهاشم 

ناشیا ایوگ  ددرگیمن ، ناشیا  هّجوتم  و  دزادرپیمن ، ناشیا  نفد  هب  یـسک  هک  منیبیم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  هنهرب  رادرک  وکین  ناـشیوخ 
قح دومرف : هداد و  ربخ  وت  ّمع  دج و  ردپ و  هب  ادـخ  لوسر  وت  ّدـج  ار  تلاح  نیا  هدـید  رون  يا  تفگ : ماهّمع  دـننادیمن ، ناناملـسم  زا  ار 

هدـش و قّرفتم  ياضعا  نیا  و  دـشاب ، هدـشن  هدولآ  نادیهـش  نیا  نوخ  هب  ناـشیا  تسد  هک  داتـسرف  دـهاوخ  ار  تّما  نیا  زا  یهورگ  یلاـعت 
بـصن ارحـص  نیا  رد  ادهـش  دّیـس  سّدـقم  حیرـض  يارب  یناشن  و  دـینادرگ ، دـنهاوخ  نوفدـم  درک و  دـنهاوخ  عمج  ار  هراپ  هراپ  ياهندـب 

ناوعا رفک و  ناـیاوشیپ  دـنیامن  یعـس  دـنچ  ره  و  ددرگن ، وحم  ناـمز  رورم  هب  وا  ناـشن  دوـشن و  فرط  رب  زگره  نآ  رثا  هک  درک  دـنهاوخ 
ترـضح يزور  هک  هدرک  تیاور  نمیا  ّما  هک  دوب  نانچ  هّصق  نیا  و  دوش . رتشیب  شتعفر  ددرگ و  هدایز  شروهظ  رثا  نآ ، وحم  رد  تلالض 

ترضح و  تخاس ، ترضح  نآ  يارب  ياهریرح  همطاف  و  دمآ ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ندید  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
نسح و همطاـف و  نینمؤملا و  ریما  اـب  باـنج  نآ  و  مدروآ ، هکـسم  يریـش و  هساـک  نم  و  دروآ ، یئاـمرخ  قبط  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  و  دروآ ، یبآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دندومن ، لوانت  اهنآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

دش نامسآ  هّجوتم  سپ  دنکفا ، ناراوگرزب  نآ  يوسب  يداش  رورس و  يور  زا  يرظن  دیـشک و  ور  رب  تسـش و  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلس 
، تشادرب دوجس  زا  رس  نوچ  دش . دنلب  ترضح  نآ  هیرگ  يادص  تفر و  هدجس  هب  سپ  دوشگ ، اعد  هب  تسد  دروآ و  هلبق  بناج  هب  ور  و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  دیدرگ ، تیب  لها  عیمج  هودنا  ببـس  تلاح  نآ  و  تخیریم ، شکرابم  هدید  زا  بآ  ناراب  دننام 
یلاعت قح  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  مدیدرگ ، داش  امش  عامتجا  هب  نم  نوچ  دومرف : ترضح  دندرک ، لاؤس  تلاح  نآ  ببـس  زا  همطاف  و 

نادنزرف و اب  ناشیا  دومرف  رّرقم  و  تخاس ، اراوگ  وت  رب  ار  یمظع  هیطع  نیا  و  دینادرگ ، مامت  وت  رب  ار  تمعن  و  دـیدرگ ، علّطم  وت  يداش  رب 
دیامرف تمارک  ار  وت  هک  ششخب  ره  و  دنکفین ، یئادج  ناشیا  وت و  نایم  و  دنـشاب ، تشهب   707 ص : نویعلا ، ءالج  رد  وت  اب  ناشیا  نایعیش 
دهاوخ رد  ار  ناشیا  رامشیب  هراکم  دیسر و  دهاوخ  ناشیا  هب  رایسب  ياهالب  نکیل  و  يدرگ ، دونشخ  یضار و  وت  ات  دنک  اطع  زین  ناشیا  هب 

وت تیب  لها  و  دنرازیب ، ناشیا  زا  لوسر  ادخ و  و  دناوت ، تّما  زا  هک  دننک  يوعد  و  دـندنب ، دوخ  رب  ار  وت  ّتلم  هک  یتعامج  تسد  رب  تفای 
هدرک رایتخا  ار  بیاصم  نیا  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  و  دـشاب ، رود  رگیدـکی  زا  ناشیا  ياهربق  و  یناکم ، رد  ار  کی  ره  دـنناسر  لـتق  هب  ار 

وت ردارب  دّـمحم  يا  تفگ : لیئربج  سپ  شاب . یـضار  وا  ياضق  هب  نک و  دـمح  ار  ادـخ  سپ  ددرگ ، ناشیا  تاـجرد  عفر  ببـس  هک  تسا 
دهاوخ دیهش  نیسح  وت  هدازدنزرف  نیا  و  دیسر ، دهاوخ  تداهش  هجرد  هب  هکنآ  ات  دیدرگ  دهاوخ  وت  راکمتس  تّما  بولغم  مولظم و  یلع 

برک نآ  ببـس  هب  و  دنیوگ ، البرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  تارف  رانک  رد  وت  تّما  ناکین  وت و  تیب  لها  نادنزرف و  زا  یهورگ  نایم  رد  دش 
هب زور  نآ  ترـسح  و  درادن ، تیاهن  زور  نآ  تّدـش  برک و  هک  يزور  رد  دوب  دـهاوخ  رایـسب  وت  ّتیرذ  نانمـشد  وت و  نانمـشد  رب  الب  و 

تـشهب ياهنیمز  زا  نآ  و  تسا ، رتشیب  نیمز  ياههعطق  همه  زا  نآ  تمرح  و  تسا ، نیمز  ياههعقب  نیرتكاپ  نیمز  نآ  و  دسریمن ، نایاپ 
ياهرکـشل ناشیا  هب  درک  دنهاوخ  هطاحا  و  دـش ، دـنهاوخ  دیهـش  زور  نآ  رد  وا  لها  وت و  هدازدـنزرف  هک  يزور  نآ  دـیآ  رد  نوچ  تسا .

دنهاوخ جاّوم  مطالتم و  اهایرد  و  دمآ ، دنهاوخ  بارطضا  تکرح و  هب  اههوک  و  دیزرل ، دهاوخ  نیمز  فارطا  عیمج  و  تنعل ، رفک و  لها 
کته ندرمـش  میظع  يارب  و  وت ، ّتیرذ  وت و  يارب  زا  بضغ  يور  زا  دـمآ  دـنهاوخ  بارطـضا  هزرل و  هب  اهنآ  لها  اهنامـسآ و  و  دـیدرگ ،
یلاـعت يادـخ  زا  هکنآ  رگم  دـنامن  یقولخم  چـیه  و  وت ، ترتـع  ّتیرذ و  رد  داد  دـنهاوخ  ار  وت  تّما  هک  يدـبا  يازج  يارب  و  وت ، تمرح 

اهنامسآ و يوسب  دنک  یحو  ادخ  سپ  وت . زا  دعب  قلخ  رب  دنیادخ  تّجح  هک  وت  مولظم  فیعـض  تیب  لها  ندرک  يرای  رد  دبلط  يروتـسد 
عانتما و  دوریمن ، رد  هب  نم  تسد  زا  ياهدـنزیرگ  هک  رداـق  دـنوادخ  هاـشداپ  منم  هک : تساـهنآ  رد  هچ  ره  اـهایرد و  اـههوک و  اـهنیمز و 

708 و ص : نویعلا ، ءالج  تّزع  هب  دیـشک ، مناوتیم  ماقتنا  مهاوخ  هک  تقو  ره  رد  مهاوخ  هک  ره  زا  و  دـنادرگیمن ، زجاـع  ارم  ياهدـننک 
و هدومن ، وا  تمرح  کته  و  تسا ، هتـشک  ارم  هدـیزگرب  ربمغیپ و  دـنزرف  هک  ار  یـسک  منک  باذـع  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  دوخ  لـالج 
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هدرکن باذع  نانچ  ار  نایملاع  زا  يدحا  هک  یباذع  نانچ  هدرک ، وا  تیب  لها  رب  متس  و  هتسکش ، ار  وا  نامیپ  و  هدروآ ، لتق  هب  ار  وا  ترتع 
کته هدرک و  وت  ترتع  رب  متس  هک  یسک  رب  دننک  تنعل  دنلب  يادص  هب  دنیاهنیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  هک و  ره  تقو  نآ  رد  سپ  مشاب .

ناـشیا حاورا  ضبق  دوخ  تمحر  تسد  هب  یلاـعت  قح  دنباتـش ، تداهـش  يوسب  دنمتداعـس  هورگ  نآ  نوچ  هدرمـش ، لـالح  ار  وـت  تمرح 
ياههّلح دـنروایب  دوخ  اب  و  تایح ، بآ  زا  ّولمم  دّرمز  توقای و  زا  ییاـهفرظ  اـب  دـنیآ  نیمز  رب  دـنچ  یکلم  متفه  ياهنامـسآ  زا  و  دـیامن ،

و دـننک ، طونح  اهبیط  نآ  هب  دـننک و  نفک  اـههّلح  نآ  هب  دـنیوشب و  اـهبآ  نآ  هب  ار  رّهطم  ياهندـب  نآ  و  تشهب ، شوخ  ياـهیوب  تشهب و 
راتفگ و هب  اهنوخ  نآ  رد  و  دنـسانشن ، ار  اهنآ  نارفاک  نآ  هک  دنازیگنارب  ار  یهورگ  یلاعت  قح  سپ  دـننک ، زامن  ناشیا  رب  هکئالم  فوفص 
هک دننک  بصن  ارحـص  نآ  رد  ادهـش  دّیـس  ربق  يارب  یتمالع  دننک و  نفد  ار  مرتحم  ياهندب  ات  دنـشاب  هدـشن  کیرـش  رطاخ  ّتین  رادرک و 
رب و  دنیآ ، دورف  نامسآ  ره  زا  کلم  رازه  دص  زور ، هنابش  ره  رد  و  نانمؤم . يراگتسر  يارب  دشاب  یببـس  و  قح ، لها  يارب  دشاب  ياهناشن 

دنسیون و  وا ، ناگدننک  ترایز  يارب  دننک  شزرمآ  بلط  و  وا ، دزن  دننک  هیزنت  ار  ادخ  و  وا ، رب  دنتـسرف  تاولـص  و  دنیامن ، هطاحا  نآ  رود 
اههلیبق و ناـشیا و  ناردـپ  ياـهمان  و  وت ، يوسب  ادـخ و  يوسب  نتـسج  بّرقت  يارب  وت  تّما  زا  دـنیآیم  وا  تراـیز  هب  هک  ار  اـهنآ  ياـهمان 

نآ ناشن  دننک  وحم  هک  درک  دنهاوخ  یعس  ادخ ، تنعل  طخس و  تسا  هدیدرگ  بجاو  ناشیا  رب  هک  اهنآ  زا  یهورگ  و  ار . ناشیا  ياهرهش 
بنیز درک . دنهاوخ  رتدنلب  ار  تمالع  نآ  زور  ره  و  تشاذگ ، دهاوخن  ادخ  و  ار ، رّونم  حیرـض  نآ  تمالع  دـننک  فرط  رب  ار و  رّهطم  ربق 
نمیا ّما  دومرف : مدرک  ضرع  وا  تمدـخ  هب  ار  ثیدـح  نیا  نم  دـندز ، تبرـض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مردـپ  نوـچ  تفگ : نوتاـخ 
مدرم هک  دیـسرتب  امـش  و  دننک ، ریـسا  ّتلذم  يراوخ و  هب  رهـش  نیا  رد  ارم  تیب  لها  نانز  ریاس  وت و  هک  منیبیم  ایوگ  تسا ، هتفگ  تسار 

709 و ص : نویعلا ، ءـالج  هتفاکـش  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  منکیم  داـی  دـنگوس  هک  دـینک  ربص  تقو  نآ  رد  سپ  دـنیابرب ، ار  اـمش 
هک یتـقو  رد  دوـب . دـهاوخن  امـش  نایعیـش  ناـّبحم و  امـش و  ریغ  هب  ادـخ  تسود  نیمز  يور  رب  تقو  نآ  رد  هک  تـسا  هدـیرفآ  ار  قیـالخ 

زاورپ يداش  يور  زا  زور  نآ  رد  ناطیـش  هک  داد  ربخ  ار  اـم  درک ، لـقن  اـم  هب  ار  ربخ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح 
هچنآ نیطایــش  هورگ  يا  تـفگ : دـهاوخ  دوـخ  ناوـعا  اـب  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  نـیمز  يزور  رد  دوـخ  ناوـعا  نیطایــش و  اـب  درک  دـهاوخ 

تاجن ناشیا  زا  و  میدناسر ، مّنهج  هب  ار  ناشیا  و  میدیـسر ، تیاهن  هب  ناشیا  كاله  رد  و  میدروآ ، لمع  هب  مدآ  نادـنزرف  زا  میتساوخیم 
صیرحت و  ناشیا ، ّقح  رد  مدرم  کیکـشت  هب  دیوش  لوغـشم  سپ  دنز ، تلاسر  تیب  لها  تیالو  ناماد  هب  تسد  هک  یـسک  رگم  دباییمن 

نیا و  دـباین . تاجن  ناشیا  زا  سکچـیه  و  ددرگ ، مکحتـسم  قلخ  تلالـض  رفک و  ات  ناشیا ، ناتـسود  توادـع  ناـشیا و  توادـع  رب  مدرم 
هدرک تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 1  » دش داریا  نآ  زا  یـضعب  تبـسانم  هب  ماقم  نیا  رد  دوب ، هدش  روکذم  ًاقباس  هچ  رگا  فیرـش  ثیدح 

، دنزاتب ترضح  نآ  كرابم  ندب  رب  بسا  هک  دندرک  هدارا  نارفاک  نآ  دندرک ، دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا 
مالّسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  همداخ  هّضف  سپ  دیدرگ ، فعاضم  ناشیا  تبیـصم  هودنا و  دیـسر ، تلاسر  تیب  لها  هب  ربخ  نیا  نوچ 

ایرد رد  وا  یتشک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدرک  دازآ  هنیفـس  نوچ  نم  نوتاـخ  يا  تفگ : دـمآ و  نوتاـخ  بنیز  دزن  هب 
نآ ماـن  نوـچ  ریـش  ادـخ ، لوـسر  هدرک  دازآ  هنیفـس  منم  تفگ : ریـش  نآ  هب  دـید و  ار  يریـش  هریزج  نآ  رد  داـتفا  ياهریزج  هب  تسکش و 

مورب و هک  هد  تصخر  ارم  تسه  يریـش  ام  هیحان  نیا  رد  و  دیناسر ، هار  هب  ار  وا  دش و  هناور  وا  شیپ  زا  درک و  همهمه  دینـش  ار  ترـضح 
دیـسر ریـش  کـیدزن  هب  هّضف  نوچ  دـینادرگ . صّخرم  ار  وا  نوتاـخ  بنیز  دـناهدرک ، ياهدارا  نینچ  نارفاـک  نیا  هک  منک  ربخ  ار  ریـش  نآ 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رّهطم  دسج  اب  هک  دنهاوخیم  ادرف  هک  ینادیم  تفگ : هّضف  تشادرب ، رـس  ریـش  ثراحلا ، وبا  يا  تفگ :

دوخ تسد  هاگگنج و  گنج  هب  تفر  دینش ، ار  نخس  نیا  ریش  نوچ  دننک . نابسا  مس  لاماپ  ار  شفیرـش  ندب  هک  دنهاوخیم  دننک ؟ هچ 
هاگگنج گنج  هّجوتم  تمیزع  نآ  هب  هایس  ور  ناتخبدب  نآ  دش ، حبص  رگید  زور  نوچ  تشاذگ ، ترـضح  نآ  مرتحم  دسج  يور  رب  ار 

ار رکـشل  هار  و  دینکم ، اشفا  تسا  ياهنتف  نیا  تفگ : نیعل  دعـس  نب  رمع  دندرک ،  710 ص : نویعلا ، ءالج  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  دـندش و 
هفوک کـیدزن  هب  تلاـسر  تیب  لـها  نوـچ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  سوواـط و  نبا  دّیـس  «. 1  » تشگرب تـمیزع  نـیا  زا  دـینادرگ و 
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لآ ناریسا  میئام  دنتفگ : دیناریسا ؟ مادک  زا  امش  هک : دیسرپ  هفوک  لها  نانز  زا  ینز  سپ  دندمآ ، هراظن  هب  هفوک  لها  نامرشیب  دندیـسر ،
هب ار  دوخ  هک  دروآ  ناشیا  يارب  هعنقم  رداچ و  زا  تشاد  هناخ  رد  هچنآ  دمآ و  ریز  هب  ماب  زا  تعرـس  هب  تخانـش  ار  ناشیا  نز  نآ  دّمحم ،

تسا و فیحن  روجنر و  رایـسب  دـندید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هفوک  لها  دـندش ، هفوک  لخاد  نوچ  دندیـشوپ ، اهنآ 
هیرگ نویـش و  هحون و  هب  ادص  دناهدرک ، راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  تمـصع  راتـسا  تارّدخم  و  دناهدرک ، لغ  ندرگ  رد  ار  شکرابم  تسد 

يدسا میزخ  نب  ریـشب  تسا !؟ هتـشک  ار  ام  هک  سپ  دینکیم ، هیرگ  هحون و  ام  رب  امـش  هک : تفگ  فیعـض  زاوآ  هب  ترـضح  دندرک ، دنلب 
نخس نانچ  بارطضا  تّدش و  نآ  اب  و  دیوش ، شوماخ  هک  مدرم  يوسب  درک  هراشا  نینمؤملا  ریما  رتخد  نوتاخ  بنیز  تقو  نآ  رد  تفگ :

ترـضح رب  دورد  یهلا و  دـماحم  يادا  زا  دـعب  سپ  دـیوگیم . نخـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  ناـبز  زا  اـیوگ  هک  تفگیم 
ام رب  امـش  ایآ  هلیح ، رکم و  ردـغ و  لها  هفوک و  لها  يا  دـعب  اّما  تفگ : راـهطا  ترتع  راـیخا و  تیب  لـها  رب  تاولـص  و  یهاـنپ ، تلاـسر 
ار دوخ  هتشر  هک  تسا  نز  نآ  لثم  امش  لثم  هدیدرگن ، نکاس  امش  متس  زا  ام  هلان  و  هداتسیان ، امـش  روج  زا  ام  هدید  بآ  زونه  دییرگیم ،

ياوعد رگم  امـش  نایم  رد  تسین  و  دیتشگرب ، دوخ  رفک  هب  دیتسـسگ و  ار  دوخ  نامیا  هتـشر  زین  امـش  و  دوشگیم ، زاب  دـیباتیم و  مکحم 
شیارآ هک  ياهرقن  ای  دیور  هلبزم  رد  هک  یهایگ  دننام  رگم  دیتسین  و  نانمـشد ، یئوجبیع  نازینک و  دـنزرف  ّقلمت  لطاب و  نخـس  لصایب و 

هلاـن هیرگ و  اـم  رب  امـش  اـیآ  دـیدینادرگ ، مّنهج  رد  دـّلخم  ار  دوخ  و  دیداتـسرف ، ترخآ  هب  دوـخ  يارب  ياهشوـت  دـب  دنـشاب ، هدرک  يربـق 
دوخ رب  يدـبا  راـع  بیع و  و  دـینک ، هدـنخ  مک  دـییرگب و  رایـسب  هک  دـیاب  هَّللا  یلب و  دـییرگیم . اـم  رب  دیاهتـشک و  ار  اـم  دوخ  دـینکیم ،

نتشک درک  ناوتیم  كرادت  زیچ  هچ  هب  و  دش ، دهاوخن  لیاز  امش  هماج  زا  یبآ  چیه  اب  راع  نیا  ثول   711 ص : نویعلا ، ءالج  و  دیدیرخ ،
ره رد  دوب ، امش  تّجح  هدننک  نشور  امش و  ناگدیزگرب  ذالم  هک  دیتشک  ار  یسک  ار ، تشهب  ناناوج  دّیـس  ناربمغیپ و  متاخ  هشوگرگج 
ادخ تمحر  زا  ار  دوخ  و  دیدرک ، یهانگ  دـب  هک  امـش  رب  تنعل  دـیتخومآیم ، وا  زا  ار  دوخ  تعیرـش  نید و  و  دـیدربیم ، هانپ  وا  هب  هلزان 
داب هدـیرب  دـیدیرخ ، دوخ  يارب  تنکـسم  ّتلذـم و  دـیدیدرگ ، یهلا  باذـع  ّقحتـسم  دـیدش ، ترخآ  ایند و  راکنایز  دـیدینادرگ ، دـیماان 

وا تارجح  تارّدخم  زا  نایگدرپ  هچ  و  دیدرک ، هراپ  هراپ  تلاسر  ترضح  زا  اههشوگرگج  هچ  هفوک  لها  يا  امش  رب  ياو  امش . ياهتسد 
نیمز هک  دیدرک  دنچ  یئاوسر  حیبق  راک  دیدرک ، عیاض  وا  زا  اهتمرح  هچ  و  دیتخیر ، وا  هدیزگرب  نادـنزرف  زا  اهنوخ  هچ  و  دـیدرک ، رتسیب 

لامعا نیا  راثآ  زا  دیدرگ  دهاوخ  رهاظ  امش  رب  ترخآ  رد  هچنآ  دیراب ، نوخ  نامـسآ  زا  هک  دیدرک  بّجعت  ایآ  تفرگ ، ورف  ار  نامـسآ  و 
دیـسرتیمن و  دیامنیمن ، تردابم  نایـصاع  هبقاعم  هب  وا  هک  دیوشم  رورغم  ادخ ، تلهم  هب  دش  دـیهاوخن  هدرک  يرای  دوب ، دـهاوخ  رتمیظع 

نآ نانخـس  زا  ار  مدرم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يوار  تسا . ناراکهانگ  هاگنیمک  رد  امـش  راگدرورپ  و  درذـگب ، وا  ماقتنا  ماـگنه  هک 
نم يولهپ  رد  يریپ  درم  دندیزگیم . نادـند  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  دنتـسیرگیم و  دوخ  لاح  رب  و  داد ، ور  یتریح  ارهز  همطاف  هشوگرگج 
امـش ناناوج  و  دنناریپ ، نیرتهب  امـش  ناریپ  داب ، امـش  يادف  مردام  ردپ و  تفگیم : دش و  رت  وا  شیر  هک  تسیرگ  نادـنچ  دوب و  هداتـسیا 

امش یگرزب  و  دیدرگیمن ، بولغم  دیوشیمن و  راوخ  زگره  دندالوا ، نیرتهب  امـش  دالوا  و  دننانز ، نیرتهب  امـش  نانز  و  دنناناوج ، نیرتهب 
لماک لقاع و  هک  هَّللا  دمح  هب  تسا  سب  هّمع  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  سپ  درک . دناوتیمن  بلس  یـسک  ار 

هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  و  «. 1  » دشخبیمن يدوس  ندرک  عزج  تبیصم  زا  دعب  هک  ینادیم  و  یئاناد ، و 
ار ادخ  منکیم  دمح  تفگ : درک و  مامت  ایقـشا  نآ  رب  ار  ادخ  تّجح  دناوخ و  ار  هبطخ  نیا  ادهـش  دّیـس  ترـضح  رتخد  همطاف  نآ  زا  دعب 

یهاوگ و  میامنیم ، وا  رب  لّکوت  مراد و  وا  هب  نامیا  و  يرثلا ، تحت  ات  شرع  ینیگنـس  هب  اصح و  گیر و  ددع  هب   712 ص : نویعلا ، ءالج 
ار وا  یمارگ  دنزرف  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسوا ، لوسر  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هکنآ  هب  ادخ و  ّتینادحو  هب  مهدیم 

هچنآ فالخ  وت  رب  میوگ  هکنآ  زا  مدنب و  ارتفا  وت  رب  هکنآ  زا  وت  هب  مریگیم  هانپ  ادنوادخ  دندرک ، دیهـش  ریـصقت  مرجیب و  تارف  رانک  رد 
دندرک دیهـش  هانگیب  ار  وا  دندرک و  وا  ّقح  بصغ  وا  تّما  و  مدرم ، زا  تفرگ  دوخ  ّیـصو  يارب  هک  اهدـهع  زا  دوخ  ربمغیپ  رب  يداتـسرف 

هک ناشیا  رـس  رب  كاخ  ناناملـسم ، زا  یهورگ  روضح  رد  ادخ  هناخ  رد  دندروآ  لتق  هب  ار  وا  دندرک و  دیهـش  ار  شدـنزرف  زورید  هچنانچ 
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بقانم اب  هدیدنـسپ  هزیکاپ و  كاپ و  دوخ  دزن  هب  يدرب  ار  وا  هکنآ  ات  وا ، تافو  ماـگنه  رد  هن  وا و  تاـیح  رد  هن  دـندرکن ، وا  زا  یملظ  عفد 
ار وا  یکدوک  رد  اراگدرورپ  هدننکشنزرس . رییعت  هدننکتمالم و  تمالم  وت  ياضر  هار  رد  دشن  عنام  ار  وا  و  هروهشم ، بهاذم  هفورعم و 

دوب وت  لوسر  وت و  هاوخ  ریخ  هتسویپ  و  يدیدنسپ ، ار  وا  راوطا  يدینادرگ و  وکین  ار  وا  تبقاع  یگرزب  رد  و  يدرک ، تیاده  مالـسا  يوسب 
ار وا  يدیدنسپ  و  وت ، هار  رد  دوب  هدننکداهج  دوب ، ترخآ  رد  بغار  دوبن و  نآ  رب  صیرح  دوب و  ایند  كرات  دمآ  وت  دزن  هب  نوچ  هکنآ  ات 

التبم امـش  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  ام  یلاعت  قح  هلیح ، ّربکت و  ردغ و  رکم و  لها  هفوک و  لها  يا  دعب  اّما  تسار . هار  رب  يدومن  تیاده  و 
اطع ام  هب  ار  فراعم  مهف  و  هداد ، ام  هب  ار  دوخ  ملع  و  هدـینادرگ ، تمعن  ام  رب  ار  ام  يالتبا  و  هتخاـس ، نحتمم  اـم  هب  ار  امـش  و  هدـینادرگ ،

تمارک هب  ار  ام  تسا  هتـشاد  یمارگ  دالب ، داـبع و  عیمج  رب  نیمز  رد  تّجح  و  ادـخ ، تمکح  نزخم  و  ادـخ ، ملع  قودنـص  میئاـم  هدرک ،
و ار ، ام  دیدرک  بیذکت  امش  سپ  رهاظ ، رایسب  تلیضف  هب  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  دوخ  ربمغیپ  تکرب  هب  ار  ام  تسا  هداد  لیـضفت  و  دوخ ،

هچنانچ لباک ، كرت و  دالوا  دـننام  دـیدرک  ریـسا  ار  ام  و  دـیدرک ، تراغ  ار  ام  لاوما  و  دـیتسناد ، لالح  ار  ام  لاتق  و  دیدرمـش ، رفاک  ار  ام 
داش امـش  ياهلد  اههدید و  و  هنیرید ، ياههنیک  يارب  دکچیم  امـش  ياهریـشمش  زا  تیب  لها  ام  نوخ  هتـسویپ  و  دیتشک ، ار  ام  ّدـج  زورید 
ءالج زا  دیتخیر  هچنآ  هب  دیـشابم  داش  درک ، دهاوخ  مکح  امـش  ام و  نایم  ادخ  دیـسر و  دیهاوخ  دوخ  يازج  هب  يدوزب  ام ، نتـشک  هب  دـش 
نیا تسا  هدینادرگ  رّرقم  ادخ  ام  ریخ  يارب  و  تسام ، تداعـس  بجوم  اهنیا  هک  اریز  ام ، ياهلام  زا  دیتفای  ام و  ياهنوخ   713 ص : نویعلا ،
لزان امـش  رب  نامـسآ  زا  یپایپ  ياهباذـع  و  دـسریم ، امـش  هب  يدوزب  هک  ار  ادـخ  باذـع  تنعل و  دیـشاب  رظتنم  امـش  رب  ياو  ار . بئاـصم 

هب یبقع  ایند و  رد  دیدرگ ، دهاوخ  هنهرب  رگیدکی  يور  رب  امش  ياهریشمش  و  امش ، ياههدرک  هب  درک  دهاوخ  لصأتسم  ار  امش  دوشیم و 
ياو « 1  » َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  دیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  دیدرک ، متـس  ام  رب  هچنآ  هب  دش  دیهاوخ  بّذـعم  یلاعت  قح  میلا  باذـع 
ناور ام  هبراحم  بلط  هب  اهاپ  هچ  هب  و  دیدمآ ، ام  لاتق  هب  امـش  زا  اههورگ  هچ  و  دیدز ، ام  رب  هزین  اهتـسد  هچ  هب  هک  دینادیمن  رگم  امـش  رب 
هتسب قح  زا  امش  شوگ  مشچ و  و  دش ، هدز  امش  ياهلد  رب  تواقـش  رهم  و  دش ، ظیلغ  امـش  ياهرگج  و  دش ، نیگنـس  امـش  ياهلد  دیدش ،

امـش رب  ار  تیادـه  هار  و  دیـشک ، امـش  تریـصب  هدـید  شیپ  رد  تلالـض  هدرپ  و  داد ، تنیز  امـش  رظن  رد  ار  هحیبق  لامعا  ناطیـش  و  دـش ،
امـش دزن  ترـضح  نآ  اهتنایخ  هچ  و  دراد ، بلط  امـش  زا  تلاسر  ترـضح  هک  اهنوخ  هچ  هفوک  لها  يا  دیوش  كاله  دـینادرگ . دودـسم 

دیدروآ و لتق  هب  ار  ناشیا  دیدرک ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نادنزرف  بلاط و  یبأ  نب  یلع  مّدج  اب  هک  يرکم  هب  دراد 
يا میدرک . ریـسا  ار  ناشیا  نانز  و  يدـنه ، ياهریـشمش  هب  ار  یلع  نادـنزرف  یلع و  میتشک  اـم  هک  درک  رخف  امـش  ناـیم  رد  ياهدـننک  رخف 

كاپ و هانگ  کش و  ره  زا  هتفگ و  انث  ار  ناشیا  ادـخ  هک  یهورگ  نتـشک  هب  ینکیم  رخف  داب ، وت  ناـهد  رد  كاـشاخ  كاـخ و  هدـنیوگ !
یگرزب و رب  دـیدرب  دـسح  نک ، هیرگ  دوخ  لاح  تیفاع  رب  و  امن ، رظن  دوخ  ياههدرک  رد  و  ریمب ، دوخ  ناردـپ  گرم  هب  هدـینادرگ ، رّهطم 

يرون ادخ  هک  ار  یـسک  و  دنکیم ، اطع  دهاوخیم  هک  ره  هب  تسادخ  لضف  اهنیا  و  ار ، ام  تمرکم  تعفر و  دـیدرواین  بات  و  ام ، تلالج 
، دمآ رب  نارضاح  زا  شورخ  التبم  هتخوس  رگج  نآ  و  ادهش ، دّیس  دنزرف  نآ  زوسناج  نانخـس  زا  سپ  درادن . يرون  ترخآ  ایند و  رد  دادن 

نوناـک رد  ترـسح  شتآ  و  یتـخوس ، ار  اـم  ياـهلد  هک  ناـموصعم  ناـکاپ و  رتـخد  يا  تسا  سب  دـنتفگ : دـمآ ، هیرگ  هـب  راوـید  رد و  و 
ترـضح رگید  رتخد  موثلک  ّما  سپ  «. 1  » يدرک بآ  مک  ار  اههدـید   714 ص : نویعلا ، ءالج  بابک و  ار  اـهلد  و  یتخورفا ، اـم  ياـههنیس 
ياهیور داب  شوخان  و  امـش ، لاح  ادب  هفوک ! لها  يا  هک : ار  نارـضاح  درک  ادـن  مرتحم  جدوه  زا  درک و  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  ءاسّنلا  ةدـّیس 
نایگدرپ و  دـیدرک ، تراـغ  ار  وا  لاوما  و  دـیدروآ ، لـتق  هب  ار  وا  و  دـیدرکن ، وا  يراـی  دـیدناوخ و  ار  نیـسح  مردارب  ببـس  هچ  هب  اـمش ،

تشپ رب  رازوا  ناهانگ و  هچ  و  دیدرک ، راک  هچ  هک  دینادیمن  رگم  امـش ، ياهیور  رب  تنعل  امـش و  رب  ياو  دیدرک ، ریـسا  ار  وا  يارـسمرح 
دیتشک دـیدرب ، تراغ  هب  ار  تعامج  هچ  لاـم  و  دـیدرک ، نـالان  ار  مّرکم  نارتخد  هچ  و  دـیتخیر ، مرتحم  ياـهنوخ  هچ  دـیدرک ، راـب  دوخ 
ناوعا و  دنبلاغ ، هشیمه  ادخ  ناتسود  هورگ  هک  یتسرد  هب  دوب ، هدش  هدنک  امش  ياهلد  زا  محر  و  تلاسر ، ترضح  زا  دعب  ار  قلخ  نیرتهب 

و دـندروآ ، رب  هاترـسح  او  هالیو و  او  شورخ  هفوک  لها  تفگ ، ادهـش  دیـس  هیثرم  رد  دـنچ  يرعـش  سپ  دـنناراکنایز . ناطیـش  نارواـی  و 
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و دندرک ، ناشیرپ  رـس  رب  اهیوم  ناشیا  نانز  و  دـندیناسر ، شوپهیـس  کلف  هب  شورخ  هحون و  يراوگوس و  هیرگ و  يراز و  هلان و  يادـص 
، دـنتفگیم هاروبث  او  هالیو و  او  دـندزیم  دوخ  راسخر  رب  هچناپط  و  دندیـشارخ ، ار  دوخ  ياهور  و  دـنتخیر ، دوخ  قرف  رب  ترـسح  كاخ 
هک مدرم  يوسب  درک  هراشا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  دوب . هدیدن  یمتام  نانچ  زگره  راگزور  هدید  هک  دـش  یتشحو 

ترـضح نآ  مارک  تیب  لها  تلاسر و  ترـضح  رب  رایـسب  دورد  و  درک ، ادا  یلاعت  قح  يانث  دـمح و  داتـسیا و  ياـپ  رب  و  دـیوش ، تکاـس 
نب یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  منم  هک  دنادب  دسانشن  ارم  هک  ره  و  دسانش ، دسانـش  ارم  هک  ره  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  داتـسرف ،

هب ار  شلام  دندومن و  وا  تمرح  کته  هکنآ  رـسپ  منم  دـندرک ، حـبذ  تارف  رانک  رد  یمرج  ریـصقتیب و  ار  وا  هکنآ  رـسپ  منم  بلاط ، یبأ 
دنگوس ساّنلا  اهّیا  تسا . سب  ارم  رخف  نیمه  و  دندیرب ، رـس  ادخ  هار  رد  ار  وا  هکنآ  دـنزرف  منم  دـندرک ، ریـسا  ار  شلایع  دـندرب و  تراغ 

تعیب وا  اب  دیتشون و  وا  هب  اهنامیپ  دهع و  و  دیداد ، بیرف  ار  وا  دیتشون و  نم  ردـپ  هب  اههمان  هک  دـینادیم  ایآ  هک  ادـخ  هب  ار  امـش  مهدیم 
هچنآ رب  داب  امش  رب  تنعل  سپ  دیدینادرگ ، ّطلـسم  وا  رب  ار  نمـشد  دیدرک و  رازراک  وا  اب  راک  رخآ   715 ص : نویعلا ، ءالج  رد  دـیدرک و 

هب هک  يزور  درک ، دیهاوخ  تلاسر  ترضح  يور  رب  رظن  هدید  مادک  هب  دیدیدنـسپ ، دوخ  يارب  ییأر  دب  دیداتـسرف ، ترخآ  هب  دوخ  يارب 
هب و  دش ، دنلب  بناج  ره  زا  هیرگ  يادص  زاب  سپ  دیتسین ، نم  تّما  زا  امش  دیدرک و  نم  تمرح  کته  دیتشک و  ارم  ترتع  هک  دیوگ  امش 

ار یـسک  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترـضح  دش ، مک  نارـضاح  ناغف  يادص  نوچ  دینادیمن . دیاهدش و  كاله  هک : دنتفگیم  رگیدـکی 
ترضح هب  یّسأت  تلاسر  غیلبت  رد  ام  هک  اریز  وا ، تیب  لها  لوسر و  ادخ و  ّقح  رد  ارم  ّتیصو  دیامن  ظفح  و  دنک ، لوبق  ارم  تحیصن  هک 

میونـشیم و ار  وت  نخـس  همه  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : دـندروآ  رب  دایرف  همه  دندینـش ، ار  نخـس  نیا  نارـضاح  نوچ  تسا . مزال  تلاسر 
وا اب  دـنک  گنج  وت  اـب  هک  ره  و  میئوت ، رادربناـمرف  هک  اـمرفب  یهاوخیم  هچ  ره  میتسه ، وت  تمدـخ  ناـهاوخ  میـسانشیم و  ار  وت  تمرح 

تاهیه دومرف : ترـضح  مینکیم . وت  ناراکمتـس  زا  وت  ياهنوخ  بلط  و  مینکیم ، حلـص  وا  اب  دـنک  حلـص  وت  اب  هک  ره  مینکیم و  گـنج 
اب هک  دینک  نانچ  زین  نم  اب  دیهاوخیم  مینکیمن ، رواب  ار  امش  ياهغورد  میروخیمن و  امش  يزاب  ام  رگید  ناراّکم ، ناراّدغ و  يا  تاهیه 

ار و امـش  غورفیب  ياهغورد  منک  رواب  هنوگچ  منکیمن ، امـش  راتفگ  رب  دامتعا  هک  راّود  يااهنامـسآ  دنوادخ  ّقح  هب  هن  دـیدرک ، مناردـپ 
تبیـصم ماهدرکن  شومارف  زونه  و  دـندش ، هتـشک  امـش  رکم  هب  زورید  وا  تیب  لها  مردـپ و  تسا ، هدـشن  لمدـنم  ام  ياهلد  تحارج  زونه 

تسا و نم  ماک  رد  اهتبیصم  نآ  یخلت  لاح  ات  و  ار ، دوخ  ناشیوخ  ردارب و  ردپ و  تبیصم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
مولظم و ماما  هیثرم  رد  دنچ  يرعش  سپ  ام ، رب  هن  دیشاب و  ام  زا  هن  هک  میضار  رس  هب  رس  امش  اب  تسا ، لعتشم  ماهنیـس  رد  اهتنحم  نآ  شتآ 

تیاور راکچـگ  ملـسم  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » دش تکاس  دـناوخ و  ترـضح  نآ  نالتاق  باذـع  تّدـش  رفک و  تواقـش  نایب 
ءالج نویـش  يادص  هاگان  مدش ، يراکچگ  لوغـشم  نم  و  دیبلط ، هفوک  هرامالا  راد  تّمرم  يارب  دایز  رـسپ  ارم  يزور  تفگ : هک  دناهدرک 

رب یـسک  تفگ : تسیچ ؟ اهادص  نیا  هک : مدیـسرپ  دوب  هداتـسیا  نم  دزن  هک  یمداخ  زا  مدینـش ، هفوک  فارطا  زا  رایـسب   716 ص : نویعلا ،
جورخ هکنآ  دوب  هک  مدیـسرپ : دننکیم ، رهـش  لخاد  ار  وا  رـس  زورما  دندوب ، هتفر  وا  گنج  هب  دایز  نبا  رکـشل  و  دوب ، هدرک  جورخ  دـیزی 

هک مدز  دوخ  يور  رب  هچناـپط  ناـنچ  تفر ، نوریب  نوـچ  تفگ . متـسناوتن  نخـس  مداـخ  سرت  زا  نم  یلع ، نب  نیـسح  تفگ : دوـب ؟ هدرک 
دناهداتـسیا و مدرم  هک  مدید  مدیـسر ، هفوک  هسانک  هب  ات  متفر  نوریب  رـصق  تشپ  هار  زا  متـسش و  ار  دوخ  تسد  و  موش ، روک  دوب  کیدزن 

ترضح مرتحم  مرح  دنتفگ : دش ، ادیپ  لمحم  هواجک و  لهچ  هب  کیدزن  هک  مدید  هاگان  دنروایب ، ار  اهرس  ناریـسا و  هک  دنـشکیم  راظتنا 
و تسا ، راوس  هنهرب  رتش  رب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مدید  هاگان  دنیاهلمحم . نیا  رد  ارهز  همطاف  نادـنزرف  ادهـش و  دـّیس 

نیا هب  دـناوخیم  دـنچ  يرعـش  هودـنا  نزح و  يور  زا  و  دـیرگیم ، دزیریم و  شکرابم  ندـب  زا  نوخ  و  تسا ، حورجم  روجنر و  لیلع و 
رـضاح وا  دزن  امـش  ام و  هک  تمایق  زور  رد  دیدرکن ، ام  ّقح  رد  ام  ّدـج  تیاعر  هک  ار  امـش  دـهدن  ریخ  ادـخ  اهتّما ! نیرتدـب  يا  نومـضم :

امـش نید  راـک  هب  زگره  اـم  هک  اـیوگ  دـیربیم ، ناریـسا  دـننام  دـیاهدرک و  راوس  هنهرب  نارتـش  رب  ار  اـم  داد ، دـیهاوخ  باوـج  هچ  میوـش 
ادخ و لوسر  هک  دینادیمن  رگم  امش  رب  ياو  دینکیم ، يداش  ام  نتشک  هب  و  دینزیم ، مه  رب  تسد  و  دیئوگیم ، ازـسان  ار  ام  و  میاهدماین ،
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لها ناکدوک  لافطا و  هب  هفوک  لها  و  دباییمن . نیکـست  زگره  هک  یتشاذگ  ام  لد  رب  یهودـنا  البرک  هعقاو  يا  تسا ، نم  ّدـج  ایبنا  دـّیس 
تسد زا  ار  اهنآ  و  تسا ، مارح  تلاسر  تیب  لها  ام  رب  قّدصت  هفوک  لها  يا  هک  ار  ناشیا  درک  رجز  موثلک  ّما  سپ  دندرکیم ، مّحرت  تیب 

ّما دنتسیرگیم . لالجلا  وذ  ترضح  نابّرقم  نآ  لاوحا  هدهاشم  زا  هفوک  لها  نانز  و  تخادنایم ، نیمز  رب  تفرگیم و  ناکدوک  ناهد  و 
ام رب  امـش  نانز  دنـشکیم و  ار  ام  امـش  نادرم  هفوک ! لـها  يا  هک : دز  ادـص  لـمحم  ناـیم  زا  دینـش ، ار  ناـشیا  هیرگ  يادـص  نوچ  موثلک 
رب ار  نادیهش  ياهرـس  هک  مدید  هاگان  تساخرب  نویـش  يادص  لاح  نیا  رد  و  دنک ، مکح  امـش  ام و  نایم  تمایق  زور  رد  ادخ  دنیرگیم ،

نابات هام  دننام  و  ادخ ، لوسر  هب  قلخ  نیرتهیبش  افـص  نسح و  تیاهن  رد  مدـید  يرـس  اهنآ  نایم  رد  و  دـش ، ادـیپ  دـندوب  هدرک  اههزین  رس 
رـس داتفا ، رورـس  نآ  رـس  رب  رظن  ار  نوتاخ  بنیز  نوچ   717 ص : نویعلا ، ءالج  دوب . رهاظ  شکراـبم  هیحل  زا  باـضخ  رثا  دیـشخردیم و 

فـسخنم ناـیور  هریت  روـج  هب  هک  تماـما  کـلف  هاـم  يا  هک : دروآ  رب  داـیرف  تخیر و  نیمز  رب  نوـخ  هـک  دز  لـمحم  بوـچ  رب  ار  دوـخ 
میتی همطاف ! نابرهم  ردارب  يا  يدیـشوپ ، ام  زا  بورغ  قفا  رد  ار  دوخ  خر  راگزور  شدرگ  هب  هک  تفـالخ  رهپـس  دیـشروخ  يا  يدـیدرگ ،
روـج زا  شندـب  هک  ریگب  يربـخ  نیـسحلا  نب  یلع  دوـخ  روـجنر  هدزمتاـم  دـنزرف  زا  راوـگرزب ! ردارب  يا  نک ، يرادـلد  بلطب و  ار  دوـخ 
هنابز اّیرث  هب  يرث  زا  ترـسح  شتآ  ارهز ، هدـید  رون  نآ  زوسناج  نانخـس  زا  تسا . حورقم  نانود  متـس  زا  شلد  تسا و  حورجم  نانمـشد 

نارگید امن و  نبا  خیش  «. 1  » دیدرگ هریت  اوه  ناگتخوس  لد  هآ  دود  زا  و  دش ، نوگلگ  نیمز  هراسخر  نارضاح  نینوخ  کشا  زا  و  دیشک ،
رد یلوخ  نوچ  داتـسرف ، دایز  نبا  دزن  هب  داد و  نوعلم  یحبـصا  یلوخ  هب  ار  ادهـش  دّیـس  رّونم  رـس  نیعل ، سحن  رمع  هک  دـناهدرک  تیاور 

ینب زا  یکی  تشاد ، نز  ود  نوعلم  نآ  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  رـس  نآ  دندوب ، هتـسب  ار  انّزلا  دـلو  نآ  رـصق  رد  هک  یماگنه  رد  دیـسر  بش 
اجک زا  هک : دیـسرپ  نز  نآ  دیباوخ ، هّیمرـضح  نز  کیدزن  هب  درک و  ناهنپ  هناخ  رد  ار  رّهطم  رـس  نآ  سپ  مرـضح ، ینب  زا  يرگید  دسا و 

، ياهدروآ هناخ  نیا  هب  ار  تلاسر  ترضح  دنزرف  رس  وت  رب  ياو  تفگ : نز  نآ  ماهدروآ ، ار  نیـسح  رـس  تفگ : ياهدروآ ؟ هچ  ياهدمآ و 
یکی زا  هک  داتفا  میظع  يرون  رب  شرظن  هاگان  دمآ ، نوریب  تساخرب و  سپ  دیـسر ، دهاوخن  وت  نیلاب  هب  نم  رـس  رگید  هک  دنگوس  ادـخ  هب 

و تسا ، عطاس  ترضح  نآ  رّونم  رس  زا  رون  نآ  هک  دید  دمآ  رد  هرجح  نآ  رد  نوچ  تفریم ، الاب  نامسآ  يوسب  دوب و  عطاس  اههرجح  زا 
و داد ، ماع  راب  ار  هفوک  مدرم  تسشن و  هرامالا  رصق  رد  دایز  نبا  رگید  زور  سپ  دناهدمآ . رس  نآ  درگرب  دیفس  ناغرم  تروص  هب  هکئالم 

ترضح نادنزرف  تمصع و  قدارس  نایگدرپ  و  دندرک ، رضاح  انّزلا  دلو  نوعلم  نآ  دزن  دنتـشاذگ و  یقبط  رد  ار  ادهـش  دّیـس  كرابم  رس 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تیاور  هب  «. 2  » دندروآ رد  نیعل  نآ  سلجم  هب  ناریسا  شور  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

نومضم نیا  هب  دنچ  يرعـش  و  دروآ ، رد  نیعل  نآ  سلجم   718 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  سنا  نب  نانـس  مالّـسلا :
ردپ و و  دوب ، رتفیرـش  سک  همه  زا  بسن  بسح و  هب  هک  ماهتـشک  ار  يراوگرزب  هاشداپ  هک  هرقن  الط و  زا  ارم  باکر  نک  رپ  دناوخیم :

مکح و  یـشکیم ، ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسنادیم  هاگره  تفگ : دـش و  مشخ  رد  دایز  نبا  دـندوب ، رتوکین  سک  همه  زا  شرداـم 
يداش حرف و  راهظا  درک و  مّسبت  دنتشاذگ ، رهگ  دب  نآ  کیدزن  ار  رورس  نآ  كرابم  رـس  نوچ  «. 1  » دندروآ لتق  هب  ار  نیعل  نآ  هک  درک 

نب دیز  لاح  نآ  رد  تسا ، هدوب  نادند  شوخ  رایسب  هچ  تفگیم : دزیم و  ءادهّشلا  دّیـس  نادند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  یبوچ  دومن و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  ماهدید  رّرکم  نم  رادرب ، ناشیلاع  نادند  بل و  نیا  زا  ار  بوچ  نیا  دایز  رـسپ  يا  تفگ : مقرا 
هک ینکیم  هیرگ  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : انّزلا  دلو  نآ  درک و  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دـیز  سپ  دـیکمیم ، دیـسوبیم و  ار  عضوم  نیا  مّلـس  و 
هک مدید  تفگ : دیز  مدزیم . ندرگ  ار  وت  هنیآره  تسا  هتفایرد  ار  وت  تفارخ  ياهدش و  ریپ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  تسا ، هداد  حتف  ام  هب  ادخ 

و هدـناشن ، پچ  نار  رب  ار  وا  دوـب و  هدـناشن  دوـخ  تسار  نار  رب  ار  نسح  وا  ردارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور 
يدرک تظفاحم  وکین  وت  دایز  رسپ  يا  وت ، نانمؤم  هتسیاش  هب  مراپـسیم و  وت  هب  ار  ناشیا  ادنوادخ  تفگ : تشاذگ و  ناشیا  رـس  رب  تسد 
دنزرف دیتشک و  ار  همطاف  دنزرف  هک  هفوک  لها  يا  امـش  رب  تنعل  تفگ : دمآ و  نوریب  نیعل  نآ  سلجم  زا  نایرگ  سپ  ار ، ترـضح  تناما 
نوتاخ بنیز  رب  نوعلم  نآ  رظن  سپ  «. 2  » دریگب یگدنب  هب  ار  امـش  نادب  دروآ و  لتق  هب  ار  امـش  ناکین  هک  دیدرک  ریما  دوخ  رب  ار  هناجرم 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


بنیز نیا  تفگ : وا  نازینک  زا  یکی  تسیک ؟ نز  نیا  هک : دیـسرپ  دناهدرک ، هطاحا  وا  رود  رب  وا  نازینک  دوب و  هتـسشن  يرانک  رد  هک  داتفا 
رهاـظ ار  امـش  غورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  تفگ : هدازمارح  نآ  تسا ، ادـخ  لوـسر  رتـخد  همطاـف  رتـخد 
كاپ و  دوخ ، ربمغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  تشاد  یهارمگ  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دمح  تفگ : بنیز  دینادرگ .

، میتسین نآ  اـم  و  رجاـف ، رگم  دـیوگیمن  غورد  و  قساـف ، رگم  دوشیمن  اوسر  و  یندرکكاـپ ، هاـنگ  کـش و  سجر و  زا  ار  اـم  دـینادرگ 
، یکین رگم  مدـیدن  تفگ : بنیز  وت ؟ تیب  لها  وت و  ردارب  اب  هدرک  هچ  ادـخ  يدـید  تفگ : دایز   719 ص : نویعلا ، ءالج  رـسپ  دننارگید ،
رد و  درک ، دنهاوخ  همـصاخم  وت  اب  ناشیا  و  درک ، دهاوخ  عمج  ناشیا  وت و  نایم  ادخ  يدوزب  دندیدرگ  زیاف  تداهـش  تداعـس  هب  هک  اهنآ 

ثیرح نب  ورمع  وا ، لتق  هب  درک  مکح  دش ، مشخ  رد  نخـس  نیا  زا  نوعلم  نآ  تسیک . يارب  زا  هبلغ  هک  دش  دهاوخ  مولعم  ار  وت  تقو  نآ 
تیب لها  نادّرمتم  وت و  یغاط  ردارب  رب  داد  رفظ  ار  ام  ادـخ  تفگ : دایز  رـسپ  سپ  تسین . لوقعم  هذـخاؤم  هدز  متام  ناـنز  هتفگ  رب  تفگ :

يافـش رگا  یتخادنا ، رب  ار  تلاسر  تیب  لها  عرف  لصا و  یتشک و  ار  ام  گرزب  تفگ : نوتاخ  بنیز  داد ، افـش  ناشیا  زا  ار  ام  هنیـس  و  وت ،
هب دش  نشور  وت  هدید  رگا  دایز  رسپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  رگید : تیاور  هب  «. 1  » وت يارب  تسا  یئافش  دب  تسا  هدش  لصاح  نیا  هب  وت  هنیس 

راوس دوخ  شود  رب  ار  وا  دـیکمیم و  ار  وا  ياهبل  دیـسوبیم و  ار  وا  و  دـشیم ، نشور  رایـسب  وا  ندـید  هب  شّدـج  هدـید  نیـسح ، نتـشک 
نیا هک : دیسرپ  دش و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هّجوتم  نیعل  نآ  سپ  «. 2  » ترخآ رد  شاب  وا  ّدـج  باوج  ياّیهم  درکیم ،
مان یلع  متشاد  يردارب  نم  دومرف : ترضح  ار ، نیـسحلا  نب  یلع  تشک  ادخ  هک  مدینـش  تفگ : تسا ، نیـسحلا  نب  یلع  دنتفگ : تسیک ؟
تقو رد  دنکیم  ضبق  ادخ  همه  ار  اهناج  دومرف : ترـضح  تشک ، ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  رـسپ  دنتـشک ، متـس  هب  مدرم  ار  وا  تشاد ،

نآ لتق  فرح  بنیز  نوچ  دـینزب . ندرگ  ار  وا  دـیربب و  نم !؟ باوج  رب  يامنیم  تأرج  وت  تفگ : دایز  رـسپ  تافو ، ماـگنه  رد  باوخ و 
یشکیم ار  وا  رگا  موشیمن ، ادج  وا  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیبسچ و  ترضح  نآ  رب  تسجرب و  دش ، برطضم  دینش ، ار  ترـضح 

هک ینادیمن  رگم  یئامنیم ، دیدهت  نتشک  هب  ارم  دایز  رـسپ  يا  تفگ : راذگب و  وا  اب  ارم  وت  هّمع  يا  دومرف : ترـضح  شکب ، وا  اب  زین  ارم 
دندرب ياهناخ  هب  ار  ناشیا  هک  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ  تسام . تمارک  نید  يالعا  رد  تداهش  و  تسام ، تداع  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک 

ءالج دندماین ، ام  دزن  هب  هفوک  نانز  زا  نز  کی  ماّیا  نآ  رد  هک : تفگ  نوتاخ  بنیز  دـندرک ، سبح  اجنآ  رد  دوب و  دجـسم  يولهپ  رد  هک 
مالّـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رـسپ  رمع  زا  نساـحم  رد  یقرب  «. 1  » دـندمآیم ام  ندـید  هب  نازینک  میدوب  ریـسا  نوچ   720 ص : نویعلا ،

سالپ هایس و  ياههماج  ترـضح  نآ  متام  رد  مشاه  ینب  نانز  دندرک ، دیهـش  ار  مولظم  نیـسح  مّدج  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 
دمحا دّیس  «. 2  » تخاسیم ناشیا  يارب  متام  ماعط  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دندرکیمن ، اورپ  امرگ  امرس و  زا  و  دندیـشوپ ،

نم هب  نیـسح  لتق  رد  مدوب  هتـشون  وت  هب  نم  هک  ياهمان  تفگ : دـیبلط و  ار  رمع  دایز  رـسپ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  بلاـط و  یبأ  نب 
عینـشت عفد  يارب  یـشاب  هتـشاد  تسد  رد  يرذع  یهاوخیم  يروایب ، ار  همان  هک  دیاب  هّتبلا  تفگ : دایز  نبا  دش ، مگ  همان  تفگ : رمع  هدب ،

دایز رگید  رسپ  نامثع  دوب ، وت  ریخ  ضحم  نآ  و  يدینشن ، نم  زا  و  وشم ، وا  لتق  ضّرعتم  هک  مدرک  تحیصن  ار  وت  نم  تفگ : رمع  مدرم ؟
هک دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رمع  میدوبیم ، مدرم  لیلذ  هشیمه  ام  دـشیمن و  هتـشک  نیـسح  هک  مدوب  یـضار  نم  دـیوگیم  تسار  تفگ :
هچ نم  راک  رخآ  هک  منادیمن  و  مدرک ، محر  عطق  و  مدروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  مدرک و  دایز  رسپ  تعاطا  هدرکن ، يراک  رتدب  نم  زا  یـسک 

دیزی و و  دینادرگ ، بلاغ  ار  قح  لها  قح و  ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : دـمآ و  رب  ربنم  رب  تفر  دجـسم  هب  دایز  رـسپ  سپ  «. 3  » دوب دهاوخ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هَّللا  دبع  لاح  نیا  رد  تشک ، ار  باّذـک  رـسپ  باّذـک  و  درک ، يرای  ار  وا  عابتا 

تساخرب دوب  تدابع  لوغشم  دجسم  رد  هتـسویپ  و  دوب ، هدش  عیاض  نیّفـص  گنج  رد  رگید  هدید  لمج و  گنج  رد  شاهدید  کی  و  دوب ،
نادنزرف ادخ  نمشد  يا  وا ، ردپ  تسا و  هدرک  یلاو  ار  وت  هک  یـسک  نآ  وت و  ردپ  یئوت و  باّذک  رـسپ  باّذک  هناجرم ! رـسپ  يا  تفگ : و 

نخس نیا  هک  دوب  هک  تفگ : دش و  بضغ  رد  دایز  رسپ  دیئوگیم . نانخس  نیا  دیوریم و  الاب  ناناملسم  ربانم  رب  دیـشکیم و  ار  ناربمغیپ 
ناشیا نأش  رد  ار  ریهطت  هیآ  ادخ  هک  ار  تلاسر  ترـضح  هرهاط  هّیرذ  یـشکیم  وت  ادـخ ، نمـشد  يا  مدوب  نم  تفگ : فیفع  نبا  تفگ ؟
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زا دنـشکیمن  ماقتنا  هک  راصنا  نارجاهم و  دالوا  دـنیاجک  هاـثوغ  او  ینکیم !؟ یناملـسم  يوعد  تسا و  هداتـسرف   721 ص : نویعلا ، ءـالج 
ياهگر دش و  لعتشم  نیعل  نآ  بضغ  شتآ  سپ  درک . تنعل  ار  شردپ  وا و  رّرکم  تلاسر  ترضح  هک  دیلپ  دیزی  نیعل  رـسپ  نیعل  یغاط 
فارـشا هک  ار  وا  ياهومع  رـسپ  دـنتفرگ ، ار  وا  دـندیود و  فرط  ره  زا  نالواسی  نم ، کیدزن  هب  ار  وا  دـیروایب  تفگ : دـش و  رپ  شندرگ 

ار روک  نیا  دیورب و  تفگ : دایز  نبا  دـندناسر ، وا  هناخ  هب  دـندرب و  نوریب  دجـسم  رد  زا  دـنتفرگ  نالواسی  تسد  زا  ار  وا  دـندوب  دزا  هلیبق 
لیابق دیـسر ، دایز  رـسپ  هب  ربخ  دندش ، عمج  زین  نمی  لیابق  ریاس  دندرک و  عامتجا  رفن  دصتفه  دیـسر ، دزا  هلیبق  هب  ربخ  نیا  نوچ  دیروایب .

زا يرایسب  هکنآ  ات  داتفا ، قاّفتا  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  یبعص  هبراحم  و  داتسرف ، ناشیا  گنج  هب  ثعشا  نب  دّمحم  اب  درک و  عمج  ار  رـضم 
هناخ هب  دنتسکش و  ار  رد  دندیسر ، فیفع  نبا  هناخ  رد  هب  دندرک و  هبلغ  دایز  رسپ  باحصا  و  دندش ، ریشمش  همعط  فرط  ود  ره  زا  برع 

ار ریشمش  نوچ  ناسرب ، نم  هب  ارم  ریـشمش  تسین  یکاب  تفگ : دندمآ ، نافلاخم  هک  درک  ربخ  ار  فیعـض  ریپ  نآ  فیفع  رتخد  دندمآ . رد 
نم شاک  تفگیم : شرتخا  کین  رتخد  و  درکیم ، رود  دوخ  زا  ار  ناشیا  و  دادیم ، تکرح  ار  دوخ  ریـشمش  دناوخیم و  زجر  داد ، وا  هب 

وا دـصق  هک  بناـج  ره  زا  نارفاـک  نآ  و  مدرکیم . هبراـحم  وت  يور  شیپ  رد  ناربمغیپ  ترتـع  نـالتاق  نارجاـف  نیا  اـب  زورما  مدوب و  درم 
ات درکیم ، رود  ار  ناـشیا  دادیم و  تکرح  ریـشمش  بناـج  نآ  زا  وا  و  دـندمآ ، بناـج  نـالف  زا  هک  درکیم  ربخ  ار  وا  رتخد  دـندرکیم ،

تـسین يروای  دندرک و  هطاحا  ار  مردپ  نانمـشد  هّالذ  او  هک : درک  دایرف  شرتخد  دندرک ، هطاحا  وا  هب  بناج  همه  زا  دندش و  رایـسب  هکنآ 
تـسد وا  رب  هکنآ  ات  دوب ، هدرک  زجاع  ار  نادرمان  نآ  دناوخیم و  زجر  دـینادرگیم و  ریـشمش  انیب  روک  نآ  و  دـیامن ، وا  زا  ررـض  عفد  هک 

هب نمشد  يا  تفگ : فیفع  نبا  درک ، لیلذ  ار  وت  ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : داتفا  وا  رب  شرظن  نوچ  دندرب . دایز  رـسپ  دزن  هب  ار  وا  دنتفای و 
هچ ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : داـیز  نبا  مدرکیم ، گـنت  وت  رب  ار  راـک  متـشادیم ، مشچ  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  درک ، لـیلذ  ارم  زیچ  هچ 

نامثع اب  هیناز ، هناجرم  رـسپ  يا  جالع و  ینب  مالغ   722 ص : نویعلا ، ءالج  يانّزلا  دـلو  يا  تفگ : فیفع  نبا  ناـمثع ؟ ّقح  رد  یئوگیم 
دـیزی و تردـپ و  دوخ و  زا  نک  لاؤس  نم  زا  نکیل  و  درک ، دـهاوخ  مکح  وا  ناگدنـشک  وا و  نایم  ادـخ  لطاب  ای  دوب  قح  هب  رگا  راـکهچ 

فیفع نبا  یـشچب ، ار  گرم  تبرـش  ات  منکیمن  وت  زا  لاؤس  چـیه  تفگ : دایز  رـسپ  مهد ، ربخ  وا  وت و  بسح  بسن و  هب  ار  وت  ات  شردـپ 
تداهـش ادـخ  هک  يوش  دـّلوتم  ردام  زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  مدرکیم  لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  هتـسویپ  نم  نیملاـعلا  بر  هَّلل  دـمحلا  تفگ :

زا مدـش  انیبان  نوچ  ادـخ ، دزن  ناـشیا  نیرتنمـشد  دـشاب و  قلخ  نیرتنوعلم  تسد  رب  نم  تداهـش  هک  مدرکیم  اـعد  و  دـنک ، نم  يزور 
دایز رسپ  دینادرگ . باجتسم  ارم  میدق  ياعد  درک و  يزور  تداهـش  ارم  يدیماان  زا  دعب  ادخ  هَّللا  دمحب  لاحلا  و  مدیدرگ ، دیماان  تداهش 

دندرک و هزین  رس  رب  ار  رشبلا  ریخ  هدید  رون  رّهطم  رس  هک  درک  مکح  رگید  زور  دیشک ، راد  رب  دندز و  ندرگ  ار  هراچیب  نآ  هک  درک  مکح 
هاگان مدوب  هتـسشن  دوخ  هناخ  هفرغ  رد  نم  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  و  «. 1  » دـندینادرگ هفوک  تاّلحم  اهرازاب و  رود  رب 

نایم رد  رس  کی  دناهدرک و  اههزین  رب  اهرس  هک  مدید  مدرک  نوریب  هفرغ  زا  رس  نوچ  دیـسر ، مشوگ  هب  ماوع  شورخ  ماع و  موجه  يادص 
مدید دش ، رّونم  رـس  نآ  عاعـش  زا  هفرغ  دندیـسر ، نم  هفرغ  کیدزن  هب  نوچ  ددرگیم ، عطاس  نآ  زا  رون  دشخردیم و  باتفآ  دـننام  اهنآ 

َو ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  دوب  هدیـسر  هیآ  نیا  هب  دومنیم  توالت  فهک  هروس  مداد ، شوگ  نوچ  دنکیم ، تکرح  وا  ياهبل  هک 
نیسح ماما  ترضح  كرابم  رس  هک  متخانش  متسیرگن ، کین  نوچ  داتـسیا . تسار  نم  ندب  ياهیوم  سپ  « 2  » ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا 

نآ رس  نوچ  رگید : یتیاور  هب  «. 3  » تسا رتبیجع  میقر  فهک و  باحـصا  رما  زا  وت  رما  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : تسا ، مالّـسلا  هیلع 
اُونَمآ ٌۀَْیِتف  ْمُهَّنِإ  دناوخ  هیآ  نیا  ات  و  فهک ، هروس  ندناوخ  هب  دنلب  زاوآ  هب  درک  عورش  دندرک ، هزین  رـس  رب  هفوک  فرایـص  رد  ار  ترـضح 

723 ص : نویعلا ، ءـالج  دـیزم  بجوـم  هکلب  دیـشخبن  هدـیاف  نارفاـک  نآ  تیادـه  يارب  هزجعم  نیا  ندـید  و  « 4  » ًيدُـه ْمُهاـنْدِز  َو  ْمِهِّبَِرب 
ُمَْلعَیَس َو  دناوخ  هیآ  نیا  دنتخیوآ ، تخرد  رب  هفوک  رد  ار  راوگرزب  نآ  كرابم  سّدقم  رس  نوچ  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دش ناشیا  تلالض 

هب و  «. 3  » دوب دهاوخ  اجک  هب  ناشیا  تشگزاب  هک  دندرک  متـس  هک  اهنآ  دننادب  هک  دـشاب  دوز  ینعی : « 2  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا 
لها هّیقب  باب  رد  هچنآ  هک  تشون  دـیزی  هب  ار  لاح  تقیقح  و  داتـسرف ، تشون و  دالب  فارطا  هب  اههمان  حـتف  دایز  نبا  سپ  هقباس : تایاور 
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مکح دیـسر ، نوعلم  نآ  هب  ربخ  نوچ  تشون . هنیدـم  ریما  دیعـس  نب  ورمع  هب  باب  نیا  رد  همان  و  دروآ ، لمع  هب  دـنک ، مکح  تلاسر  تیب 
هنیدم رد  زگره  هک  دش  دنلب  هنیدم  تویب  ریاس  مشاه و  ینب  ياههناخ  زا  نویـش  سپ  دش . هتـشک  نیـسح  هک : دننک  ادن  هنیدـم  رد  هک  درک 

زا نامثع  لتق  رب  هک  تساهنویش  ضوع  هب  اهنویش  اههلان و  نیا  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دمآ و  رب  ربنم  رب  نوعلم  نآ  سپ  دوب . هدشن  یمتام  نینچ 
حدم ار  وا  ام  دادیم و  مانـشد  ار  ام  دوبیم و  شندب  رد  وا  رـس  هک  متـساوخیم  نم  تفگ : تحلـصم  يارب  سپ  دـش ، دـنلب  هّیما  ینب  هناخ 
سپ درک . ناوت  هراچ  هچ  میـشکب ، ار  وا  هکنآ  ریغ  هب  دـنک  ام  لتق  هدارا  دـشک و  ام  يور  رب  ریـشمش  هک  یـسک  اب  منک  هچ  اـّما  میدرکیم ،

همطاف هب  میرتراوازس  ام  تفگ : ورمع  درکیم ؟ هچ  دیدیم  ار  نیسح  رس  دوبیم و  هدنز  همطاف  رگا  تفگ : تساخرب و  بیاس  نب  هَّللا  دبع 
شرگج تسیرگیم و  شمـشچ  دوبیم ، هدـنز  همطاف  رگا  تسام ، دـنزرف  وا  دـنزرف  تسام و  ردارب  وا  رهوش  تساـم و  ّمع  وا  ردـپ  وت ، زا 

دنزرف ود  تداهـش  ربـخ  تفرب و  وا  دزن  هب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ياـههدرکدازآ  زا  یکی  سپ  درکیمن . تمـالم  ار  وا  هدنـشک  تخوسیم و 
زا هک : تفگ  وا  هدرک  دازآ  لسالـسلا  وبا  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : اـضر  یئابیکـش و  ناـبز  هب  هَّللا  دـبع  تفگ ، وا  هب  ار  وا  دـنبلد 

نخـس نینچ  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  هدـیدنگ  زینک  دـنزرف  يا  تفگ : دز و  وا  رب  ار  دوخ  لـعن  هّللا  دـبع  دیـسر ، اـم  هب  نیا  یلع  نب  نیـسح 
وا هار  رد  متسناوتن  دوخ  رگا  هک  مدونشخ  نیمه  هب  و  موش ، هتشک  وا  تمدخ  رد  دوخ  هک  متشاد  وزرآ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  یئوگیم !؟

. دندیسر تداهش  تداعس  هب  وا  باکر  رد  نم  نادنزرف  هک  هَّللا  دمحب   724 ص : نویعلا ، ءالج  مدش ، مورحم  تداعس  نیا  زا  موش و  هتشک 
رگید نادیهـش  ءادهّـشلا و  دّیـس  رب  و  دـندرک ، دـنلب  يراز  هحون و  هب  ادـص  دوخ  نارهاوـخ  اـب  بلاـط  یبأ  نب  لـیقع  رتـخد  ناـمقل  ّما  سپ 
هدـید زا  کشا  باـنوخ  درک ، ناـشیرپ  ار  دوخ  ياـهوسیگ  لـیقع  رتخد  بنیز  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دندناوخیم اههیثرم  دنتـسیرگیم و 
ترتع اب  دـیدرک  هچ  هک : دـسرپ  امـش  زا  هک  یتقو  رد  ایبنا  دّیـس  باوج  رد  تفگ  دـیهاوخ  هچ  ایحیب  نارفاـک  يا  تفگیم : درک و  ناور 

اههیثرم اوه  نایم  رد  هاگان  نم ؟ ياهیکین  يازج  دوب  نیا  ایآ  دـیدرک ؟ ریـسا  دـیتشک و  ار  ناشیا  تهج  هچ  هب  و  نم ؟ زا  دـعب  نم  هدـیزگرب 
ماما نآ  رب  رایـسب  یثارم  راعـشا و  فرط  ره  زا  دش ، بش  نوچ  «. 2  » دندیدیمن ار  وا  مولظم و  ماما  نآ  يارب  دناوخیم  یـسک  هک  دـندینش 

: هک تشون  نیعل  نآ  هب  ياهمان  دش ، علّطم  دایز  نبا  همان  نومضم  رب  نوچ  دیلپ ، دیزی  اّما  و  دندینشیم . نایّنج  زا  رارـشا  غیت  دیهـش  رایخا و 
سیق نب  رحز  رگید  تیاور  هب  و  هبلعث - نب  رفخم  دیـسر ، انّزلا  دلو  نآ  هب  ایقـشا  نیرتدب  نآ  همان  نوچ  تسرفب . ماش  هب  ار  ناریـسا  اهرس و 

درک وا  هارمه  هفوک  لها  نیعالم  زا  یهورگ  اب  ار  نایبظ  یبا  نب  قراط  فوع و  نب  ةدرب  وبا  و  داد ، وا  هب  ار  ادهش  ياهرـس  دیبلط و  ار  «- 3»
ترضح و  درک ، رشبلا  ریخ  ترضح  تیب  لها  رثا  تنحم  رفس  هّیهت  زور  دنچ  زا  دعب  و  درک ، ناور  ماش  بناج  هب  ار  نارورس  نآ  ياهرس  و 

نارتش رب  ناریسا  شور  هب  ار  تراهط  تمصع و  قدارس  تارّدخم  و  تشاذگ ، شکرابم  ندرگ  رد  لغ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
سوواط و نبا  دّیـس  «. 4  » دـندش قحلم  ناشیا  هب  ات  داتـسرف  تعاـمج  نآ  بقع  زا  ناـفلاخم  ناـقفانم و  زا  یعمج  رمـش و  اـب  و  درک ، راوس 

ادـنوادخ تفگیم : هک  مدـید  ار  يدرم  هاگان  مدرکیم ، فاوط  هبعک  هناخ  رود  رد  نم  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  هعیهل  نبا  زا  نارگید 
ناراب و تارطق  لثم  وت  ناهانگ  رگا  هک  اریز  وگم ، ار  نخـس  نیا  لثم  ادخ و  زا  سرتب  ادخ  هدنب  يا  متفگ : يزرماین ، هک  مناد  زرمایب و  ارم 

نآ  725 ص : نویعلا ، ءالج  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  و  تسه ، شزرمآ  دـیما  یئامن ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  و  دـشاب ، ناتخرد  گرب 
ماما رـس  رب  هک  مدوب  رفن  هاـجنپ  نآ  ناـیم  رد  نم  تفگ : درب و  يراـنک  هب  ارم  سپ  منک ، ناـیب  وت  يارب  ار  دوخ  هّصق  نم  اـت  اـیب  تفگ : درم 

بارـش میتشاذـگیم و  ناـیم  رد  دوـب ، نآ  رد  رورـس  نآ  رـس  هک  یقودنـص  بـش  ره  و  ماـش ، هار  رد  دـندوب  لّـکوم  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح 
زا قرب  دعر و  دننام  اهادـص  دـنتفر ، باوخ  هب  اهنآ  نوچ  مدروخن ، بارـش  نم  دـندروخ و  بارـش  ناشیا  اهبـش ، زا  یکی  رد  میدروخیم .
هک مدید  هاگان  دیآیم . یفطصم  دّمحم  هک : درک  ادن  یسک  هک  مدینـش  یئادص  و  مدوب ، هدینـشن  یئادص  نینچ  زگره  هک  مدینـش  نامـسآ 

میهاربا و حون و  مدآ و  ترضح  هک  مدید  و  دمآیم ، شوگ  هب  نادرم  حالس  هعقعق  نابسا و  لیهص  يادص  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد 
ناـیبورک و لیفارـسا و  لـیئاکیم و  نیما و  لـیئربج  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ناـمّزلا  رخآ  ربـمغیپ  ترـضح  قاحـسا و  لیعامـسا و 
دروآ و نوریب  ار  ادهـش  دّیـس  كرابم  رـس  دـمآ و  قودنـص  کیدزن  لیئربج  سپ  دـندمآ ، ریز  هب  نامـسآ  زا  نابّرقم  هکئالم  ناـیناحور و 
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ادخ لوسر  تیزعت  دنتـسیرگیم و  دندیـسوبیم و  دنتفرگیم و  ار  رـس  نآ  ناربمغیپ  همه  و  تسیرگ ، دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  رب  دیـسوب و 
دنزرف اب  دینیبب  تفگ : ناشیا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رگید : تیاور  هب  و  تسیرگیم . ترـضح  نآ  و  دنتفگیم ،
تسا هدینادرگ  رومأم  ارم  یلاعت  قح  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ و  تلاسر  ترضح  دزن  هب  لیئربج  هاگان  دندرک . هچ  نم  هدید  رون  نم و 

، مدرک طول  موق  رب  هچنانچ  منکیم  نوگنرس  مروآیم و  هزرل  هب  ار  نیمز  یئامرفیم  رگا  راکافج ، تّما  نیا  ّقح  رد  منک  تعاطا  ار  وت  هک 
دّیس رس  رب  امس  هکئالم  ایبنا و  حاورا  اب  ترضح  نآ  سپ  منک ، یمصخ  ناشیا  اب  تمایق  رد  هک  مهاوخیم  لیئربج  يا  هن  دومرف : ترـضح 

هک تسا  هدرک  رما  ار  ام  ادخ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندش و  لزان  هکئالم  زا  یهورگ  هاگان  دنداتـسرف ، تاولـص  وا  رب  دندرک و  زامن  ادهش 
هبرح سک  ره  هب  دنتشاد و  شتآ  ياههبرح  ناشیا  دیروآ ، لمع  هب  دیاهدش  رومأم  هچنآ  دومرف : ترـضح  میروآ ، لتق  هب  ار  رفن  هاجنپ  نیا 

ترضح هَّللا ، لوسر  ای  نامالا  هک : مدروآ  رب  دایرف  نم  درک ، نم  دصق  ناشیا  زا  یکی  سپ  تخوسیم . تفرگیم و  وا  رد  شتآ  دندزیم ،
: یتیاور هب  726 و  ص : نویعلا ، ءالج  دندوب . هدش  رتسکاخ  نم  ناقیفر  همه  هک  مدید  دش  حبـص  نوچ  دزرماین ، ار  وت  ادـخ  هک  ورب  دومرف :

موثلک ّما  دندرکیم ، يداش  دندمآ و  ناشیا  لابقتسا  هب  خسرف  ود  اهملع  اهقریب و  اب  نالد  هایس  نآ  دندیسر ، کبلعب  رهـش  کیدزن  هب  نوچ 
يرعش مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و  دروآ ، لتق  هب  ار  امش  هک  ار  یسک  دنادرگ  ّطلسم  امـش  رب  دزادنا و  رب  ار  امـش  ترثک  ادخ  تفگ :

مرح رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  يدنوار  بطق  «. 1  » تسیرگ دناوخ و  راّدغ  هنامز  ياهافج  راگزور و  تیاکـش  رد  دنچ 
رـس و  میدیـسر ، اراصن  زا  یبهار  رید  هب  ماش  هار  رد  تفگ : دندوب ، هتفر  ماش  هب  مولظم  ماما  كرابم  رـس  هارمه  هک  ار  اهنآ  زا  يدرم  مدـید 

، میوش لوغـشم  يداش  شیع و  هب  میروخب و  هک  میدرک  رـضاح  بارـش  نوچ  میدرکیم ، تسارح  نآ  رود  رب  اـم  دوب و  هزین  رب  رورـس  نآ 
یتّما دنراد  دیما  ایآ  هک : نومـضم  نیا  هب  تشون  رید  راوید  رب  نوخ  دادم  زا  دالوف  ملق  هب  دش و  رهاظ  رید  راوید  زا  یتسد  هک  میدید  هاگان 

هب زاب  نوچ  دش . ادیپان  میریگب ، ار  تسد  نآ  هک  میتساخرب  میدیسرت و  رایسب  ام  تمایق ، رد  ار  وا  ّدج  تعافش  دندرک  دیهش  ار  نیـسح  هک 
هدننکتعافـش ار  ناشیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نومـضم : نیا  هب  تشون  رگید  تیب  دـش و  رهاـظ  تسد  نآ  زاـب  میدـش ، لوغـشم  دوخ  راـک 

نوچ دـش . بیاغ  زاـب  دریگب  ار  نآ  هک  درک  هدارا  اـم  زا  یکی  نوچ  زاـب  دوب ؛ دـنهاوخ  دـّلخم  ادـخ  باذـع  رد  ازج  زور  رد  دوب ، دـهاوخن 
باتک مکح  دندومن  تفلاخم  و  روج ، مکح  هب  ار  نیـسح  دنتـشک  هک  قیقحت  هب  نومـضم : نیا  هب  تشون  رگید  تیب  دـش و  ادـیپ  تسـشن ،

رثا تواقـش  رکـشل  نآ  اب  تسا ، عطاس  نامـسآ  بناج  هب  رورـس  نآ  رـس  زا  يرون  هک  دید  دش و  فرـشم  دوخ  رید  زا  بهار  سپ  ار . ادخ 
بهار میربیم ، دیزی  يارب  تسوا  رـس  نیا  میدوب و  هتفر  نیـسح  گنج  هب  میئآیم و  قارع  زا  دنتفگ : دـیئآیم ؟ اجک  زا  هک : درک  باطخ 
يرـسپ ار  یـسیع  رگا  امـش  رب  تنعل  تفگ : يرآ ، دنتفگ : تسوا ؟ رتخد  وا  ردام  و  تسامـش ، ربمغیپ  ّمع  رـسپ  وا  ردـپ  هک  نیـسح  تفگ :

مهرد رازه  هد  هک  دیئوگب  دوخ  هدرک  رس  هب  امش  هک  مراد  سامتلا  نم  تفگ : بهار  سپ  میدیناشنیم ، دوخ  ياههدید  رب  ار  وا  ام  دوبیم 
، دوش لیحر  تقو  نوچ  دشاب ، نم  دزن  بشما  هک  دهدب  نم  هب  ار  رورس  نیا  رس  و  دریگب ، نم  زا  ار  نآ  تسا ، هدیسر  ثاریم  نم  هب  ردپ  زا 

ماگنه ات  دـشاب  وا  دزن  هک  دـیهدب   727 ص : نوـیعلا ، ءـالج  ار  رـس  دـیریگب و  ار  رز  تفگ : دـنتفگ ، رمعمع  هب  نوـچ  مهد . سپ  وا  هب  نم 
هب درک و  رهم  ار  شرـس  درک و  یفاّرـص  ار  رز  نآ  رمع  و  تخادنا ، ریز  هب  رید  زا  دوب  مهرد  رازه  هد  هک  رز  نایمه  ود  بهار  سپ  لیحر ،
رس نآ  رون  زا  وا  هعموص  درب ، دوخ  رید  هب  ار  راوگرزب  رس  نآ  نوچ  بهار  داد . رتخا  کین  نآ  هب  ار  رورس  نآ  رس  و  درپس ، دوخ  رادهنازخ 
رـس نآ  بهار  سپ  دناد ، ار  راوگرزب  نیا  تمرح  هک  یـسک  لاح  اشوخ  وت و  لاح  اشوخ  هک : دینـش  ار  یفتاه  يادص  دـش و  نشور  رّونم 

اراگدرورپ تفگ : دینادرگ و  نامـسآ  هب  ور  تشاذگ و  دوخ  هداّجـس  رب  و  دینادرگ ، رّطعم  روفاک  کشم و  اب  تسـش و  بالگ  هب  ار  رّهطم 
هچ بهار  يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  هاگان  دـیوگب ، نخـس  نم  اب  راوگرزب  رـس  نیا  هک  نک  رما  یـسیع  ّقح  هب 
منم یـضترم ، ّیلع  هشوگرگج  منم  یفطـصم و  دّمحم  دنبلد  دـنزرف  منم  دومرف : ترـضح  نآ  رـس  یتسیک ؟ وت  تفگ : بهار  یهاوخیم ؟
يور رب  ور  دروآ و  رب  شورخ  دینش ، ار  زوسناج  نانخـس  نیا  نوچ  بهار  افج . روج و  لها  مولظم  بل  هنـشت  منم  ارهز و  همطاف  هدید  رون 

ادص ادهش  دّیـس  كرابم  رـس  زا  هاگان  ماوت ، عیفـش  ادرف  نم  هک  یئوگب  ات  مرادیمن  رب  ار  دوخ  يور  تفگ : تشاذگ و  رورـس  نآ  كرابم 
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سپ هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  تفگ : بهار  ازج ، زور  رد  منک  تعافـش  ار  وت  ات  آرد  مّدج  نید  هب  هک : دمآ 
دمآ و رید  ماب  رب  بهار  دنریگ ، بهار  زا  ار  رس  هک  دنتساوخ  دش ، حبص  نوچ  درک . وا  تعافش  لوبق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس 

رـس نیا  بحاص  ّدج  ادخ و  هب  ار  وت  تفگ : بهار  دـمآ ، رید  ياپ  هب  رمع  نوچ  میوگب . ینخـس  رکـشل  نیا  هدرکرـس  اب  مهاوخیم  تفگ :
، درکن افو  نکیل  درک و  لوبق  رمع  یناسرن ، تّفخ  رس  نیا  هب  رگید  يراذگ و  قودنص  رد  ار  رس  نیا  هک  مهدیم  دنگوس  یفطـصم  دّمحم 
. دیدرگ لصاو  یهلا  تمحر  هب  ات  درکیم  یلاعت  قح  تدابع  اهنابایب  اههوک و  رد  و  تشاذگ ، ارحـص  هب  رـس  دمآ و  دورف  رید  زا  بهار  و 
هک دید  دوشگ ، ار  اهنایمه  رـس  و  درک ، هظحالم  ار  دوخ  رهم  و  دـیبلط ، ار  اهرز  نآ  دوخ  رادهنازخ  زا  رمع  دندیـسر ، قشمد  کیدزن  نوچ 

«1  » َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  تسا ال  هدـش  شقن   728 ص : نویعلا ، ءالج  اهنآ  يور  کی  رب  تسا و  هدـش  لافـس  اهرز  همه 
ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  تسا  هتـسب  شقن  رگید  يور  رب  و  ناـملاظ ، دـننکیم  هچنآ  زا  تسا  لـفاغ  ادـخ  هک  نکم  ناـمگ  ینعی :

، نوعجار هیلا  ّانا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : نوعلم  نآ  سپ  تساـجک . هب  ناـشیا  تشگزاـب  هک  ناراکمتـس  تسناد  دـنهاوخ  دوز  ینعی : « 2  » َنُوِبلَْقنَی
نآ رس  زا  زاجعا  ندش  رهاظ  بهار و  نیا  هّصق  هک : دیوگ  مجرتم  «. 3  » دنتخیر بآ  رد  دومرف  ار  اهلافس  نآ  و  مدش ، یبقع  ایند و  راکنایز 

دناهدرک تیاور  رثکا  و  دـناهدروآ ، مظن  هب  ارعـش  و  تسا ، روکذـم  هّماع  هّصاخ و  بتک  رثکا  رد  و  تسا ، روهـشم  ياههّصق  زا  وا  رب  رورس 
نآ رد  بانج  نآ  كرابم  رس  هک  یقودنص  زا  دید  نوچ  دوب ، يدوهی  بهار  نآ  هک : دناهدرک  تیاور  یضعب  و  دوب . نیرـسنق  لزنم  رد  هک 
هب رگا  دومرف : رورـس  نآ  رـس  دومن ، وا  زا  تعافـش  سامتلا  دـینادرگ و  رّطعم  تفرگ و  ناشیا  زا  ار  سّدـقم  رـس  نآ  دوب ، عطاس  يرون  دوب 

دندش ناملسم  همه  درک و  عمج  ار  دوخ  ناشیوخ  نارای و  زا  ریثک  یعمج  يدوهی و  نآ  سپ  منکیم ، تعافش  ار  وت  یئآ  رد  نم  ّدج  نید 
نوچ دومرفیم : مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  سوواط  نبا  دّیس  «. 4»
بقع رد  دندوب و  هدرک  راوس  هنهرب  ياهرتشا  رب  ار  تیب  لها  تارّدخم  و  دندوب ، هدرک  راوس  هنهرب  رتش  رب  ارم  دندربیم ، دیزی  دزن  هب  ار  ام 
هدرک هطاحا  ام  رود  رب  نارفاک  نآ  نارادهزین  و  دندربیم ، ام  يور  شیپ  رد  دوب و  هزین  رس  رب  مرادقمیلاع  ردپ  راوگرزب  رـس  و  دندوب ، نم 
لخاد ار  ام  لاح  نیا  اب  و  دـندیبوکیم ، ام  رـس  رب  ار  هزین  دوشیم ، يراج  اـم  هدـید  زا  بآ  هک  دـندیدیم  هک  ار  اـم  زا  کـی  ره  و  دـندوب ،

هب نوـچ  لّوا : تیاور  هـب  «، 5  » دـننوعلم تیب  لها  ناریـسا  اـهنیا  هک : درک  ادـن  ینوعلم  میدـش ، موش  رهـش  نآ  لـخاد  نوچ  دـندرک . قشمد 
یهار زا  ار  ام  نانز  وگب  ینکیم   729 ص : نویعلا ، ءالج  رهش  لخاد  ار  ام  نوچ  درک : سامتلا  رمش  زا  موثلک  ّما  دندیـسر ، قشمد  کیدزن 

، دننکن رایـسب  رظن  ام  هب  اهرـس و  هب  ندرک  رظن  هب  دنوش  لوغـشم  مدرم  هک  دنربب  رتشیپ  ار  اهرـس  هک  وگب  ای  دشاب ، رتمک  یگراظن  هک  دنربب 
هربتعم بتک  زا  یـضعب  رد  و  «. 1 . » دـنربب مرح  نارتش  نایم  رد  ار  اهرـس  هک  درک  مکح  داـنع  رفک و  تیاـهن  زا  درکن ، لوبق  اـنّزلا  دـلو  نآ 

رایسب و راهنا  راجشا و  اب  يرومعم  تیاهن  رد  مدید  يرهـش  مدش ، قشمد  دراو  يرفـس  رد  نم  تفگ : دعـس  نب  لهـس  هک  دناهدرک  تیاور 
هراّقن و ّفد و  دناهدرک و  رایسب  تنیز  مدرم  و  دناهتخیوآ ، اههدرپ  دناهتـسب و  نیئآ  ار  اهرازاب  هک  مدید  و  رامـشیب ، لزانم  هعیفر و  روصق 
ام دزن  هک  تسه  يدیع  ماش  رد  رگم  هک : مدیسرپ  یعمج  زا  هکنآ  ات  تسا !؟ ناشیا  دیع  زورما  رگم  متفگ : دوخ  اب  دنزاونیم ، اهزاس  عاونا 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  مدعس و  نب  لهس  نم  متفگ : یبیرغ ؟ رهش  نیا  رد  وت  رگم  خیـش  يا  دنتفگ : تسین ؟ فورعم 
؟ ارچ متفگ : ددرگیمن ؟ نوگنرس  نیمز  ارچ  و  درابیمن ، نامسآ  زا  نوخ  ارچ  هک  میراد  بّجعت  ام  لهس ! يا  دنتفگ : ماهدیسر ، مّلس  هلآ و 
: متفگ دناهدروآ ، هیده  هب  دـیزی  يارب  قارع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كرابم  رـس  هک  تسا  نآ  يارب  يداش  حرف و  نیا  دـنتفگ :

هزاورد زا  دـنتفگ : دـننکیم ؟ لخاد  هزاورد  مادـک  زا  هک : مدیـسرپ  دـننکیم !؟ يداش  مدرم  دـنروآیم و  ار  نیـسح  ماما  رـس  هَّللا  ناـحبس 
هاگان دندمآیم ، رگیدکی  یپ  زا  تلالض  رفک و  تایار  هک  مدید  مدیسر  هزاورد  کیدزن  هب  نوچ  متفاتش . هزاورد  نآ  يوسب  نم  تاعاس ،

یّلص ادخ  لوسر  هب  تسا  مدرم  نیرتهیبش  هک  تسا  هدرک  بصن  هزین  نآ  رب  ار  يرس  و  دراد ، تسد  رد  ياهزین  دیآیم و  يراوس  هک  مدید 
زا یکی  کیدزن  هب  متفر  نم  سپ  دـندروآیم ، هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  رایـسب  ناکدوک  نانز و  هک  مدـید  سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا 

، امرفب نم  هب  يراد  یتمدخ  رگا  میامش  ّدج  هباحص  زا  نم  متفگ : نیسح ، ماما  رتخد  هنیکس  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : مدیـسرپ  ناشیا و 
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لوغـشم مدرم  هک  درب  رتشیپ  ار  رـس  و  دور ، نوریب  اـم  ناـیم  زا  هک  دراد  ار  مراوگرزب  ردـپ  رـس  هک  یتخبدـب  نیا  هب  وگب  هک : تفگ  هنیکس 
دزن هب  متفر  نم  تفگ : لهـس  دنرادن . اور  یتمرحیب  ردق  نیا  ادخ  لوسر  تمرح  هب  دنرادرب و  ام  زا  هدید  و  رّونم ، رـس  نآ  هراظن  هب  دنوش 

زا الط  رانید  دص  راهچ  يروآرب و  ارم  تجاح   730 ص : نویعلا ، ءالج  هک  تسا  نکمم  ایآ  متفگ : تشاد  ار  رورس  نآ  رس  هک  نوعلم  نآ 
، يورب ناشیا  يور  شیپ  يرب و  نوریب  نانز  نایم  زا  ار  رـس  نیا  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح  متفگ : تسیچ ؟ وت  تجاـح  تفگ : يریگب ؟ نم 

گنـس کی  ره  دنک ، فرـص  ار  رز  هک  تساوخ  نوچ  بوشآ : رهـش  نبا  تیاور  هب  «. 1  » درک اور  ارم  تجاـح  تفرگ و  نـم  زا  ار  رز  نآ 
َّيَأ اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  رگید  بناج  رب  و  « 2  » َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  دوب  هتـشون  شبناج  کی  رب  دوب و  هدـش  هایس 

كرابم رـس  مدید  قشمد  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدـنوار  بطق  « 4 « » 3  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم 
هیآ نیا  هب  نوچ  دناوخیم ، فهک  هروس  یـسک  بانج  نآ  يور  شیپ  رد  و  دـندوب ، هدرک  هزین  رـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 

حیصف نابز  هب  دمآ و  نخس  هب  ادهش  دّیـس  رـس  ادخ  تردق  هب  « 5  » ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  دیـسر 
سپ «. 6  » دوخ نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا ، رتبیجع  فهک  باحـصا  هّصق  زا  نم  رما  هک : تفگ  ایوگ 

دزن هب  ماش  لها  زا  يریپ  درم  و  دنتـشادزاب . دوب  ناریـسا  ياـج  هک  قشمد  عماـج  دجـسم  رد  رب  ار  ناربمغیپ  دّیـس  دـالوا  مرح و  نارفاـک  نآ 
نوچ دینادرگ . ّطلـسم  امـش  رب  ار  دیزی  و  داد ، تحار  امـش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : دـمآ و  ناشیا 

ار هیآ  نیا  دومرف : یلب ، تفگ : ياهدـناوخ ؟ نآرق  ایآ  خیـش  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  باـنج  درک ، ماـمت  ار  دوخ  نخس 
دزم ار  ام  تّدوم  یلاعت  قح  هک  میئام  اـهنآ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : 7 ؟»  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ياهدـناوخ 

یلاعت قح  هک  اهنآ  میئاـم  دومرف : یلب ، تفگ : 8 ؟»  » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  هک : دومرف  زاب  تسا . هدـینادرگ  تلاـسر 
ْنِم ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا   731 ص : نویعلا ، ءالج  ایآ  دـنک ، اطع  ام  هب  ار  اـم  ّقح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ 
ایآ میترـضح ، نآ  ياـبرقا  برقا  هک  یبرقلا  وذ  میئاـم  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : 1 ؟»  » یبْرُْقلا يِذـِل  َو  ِلوُـسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَش 

لها میئام  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : 2 ؟»  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ار  هیآ  نیا  ياهدـناوخ 
ار دوخ  همامع  و  دش ، نامیـشپ  دوخ  ياههتفگ  زا  دش و  نایرگ  ریپ  درم  نآ  تسا . هداد  ام  تراهط  هب  تداهـش  یلاعت  قح  هک  تلاسر  تیب 
هب سپ  سنا ، نج و  زا  دّـمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوسب  میوجیم  يرازیب  ادـنوادخ  تفگ : دـینادرگ و  نامـسآ  هب  ور  تخادـنا و  رـس  زا 

دیلپ دیزی  هب  وا  ربخ  نوچ  و  درک ، هبوت  درم  نآ  یلب ، دومرف : دوشیم ؟ لوبق  نم  هبوت  ایآ  منک  هبوت  رگا  هک : درک  ضرع  ترـضح  تمدـخ 
ادهش دّیس  ترضح  نارهاوخ  نادنزرف و  نوچ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  و  «. 3  » دیناسر لتق  هب  ار  وا  دیسر 

ناشیا زا  رتوکین  ناریسا  ام  تفگ : ماش  لها  يایقشا  زا  یکی  لمحم ، يرامع و  يرامعیب  هدرک  راوس  نارتش  رب  دندرب ، دیلپ  دیزی  دزن  هب  ار 
رس زا  ماش  رد  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  «. 4  » دّمحم لآ  ناریسا  ایابس و  میئام  ایقشا ! يا  تفگ : نوتاخ  هنیکس  میدوب ، هدیدن  زگره 

تمصع لها  هک  لاح  نآ  رد  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب  هَّللاب . ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  تفگیم : رّرکم  هک  دندینشیم  ترضح  كرابم 
لمج گنج  ياهریشمش  تحارج  دیسر و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هب  هحلط  رسپ  میهاربا  دندرک ، قشمد  لخاد  ار  لالج  و 
نوچ دش ، بولغم  یک  هک  ینادب  یهاوخ  رگا  هک : دومرف  ترضح  دش ؟ بولغم  هک  رخآ  تفگ : درک و  راهظا  دوب  شاهنیکرپ  هنیس  رد  هک 
دیلپ دـیزی  سپ  «. 5  » تماـیق زور  اـت  دوب  دـهاوخ  دـنلب  و  تسا ، دـنلب  یک  هزاوآ  هک  نیبب  ونـشب و  ار  زاـمن  تماـقا  ناذا و  دوش ، زاـمن  تقو 
تیب لها  درک و  رـضاح  ار  ماش  لـها   732 ص : نویعلا ، ءالج  نیعـالم  تسـشن و  دوخ  موش  تخت  رب  رایـسب  تنیز  اـب  تسارآ و  یـسلجم 

، میدروآ نینمؤملا  ریما  يارب  ار  میئل  نارجاف  هک : درک  دـنلب  ادـص  هبلعث  نب  رفخم  دندیـسر ، نیعل  نآ  هناـخ  رد  هب  نوچ  دـیبلط ، ار  تلاـسر 
میئل رجاف  هک  تسا  رهاظ  قلخ  ادخ و  رب  دومرف : تقو  نیا  رد  تفگیمن ، نخس  یـسک  اب  هار  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

رایـسب ار  هیناز  هّیمـس  لسن  و  یتخادـنا ، رب  ار  هرهاـط  همطاـف  لـسن  يدرک  بوخ  هک : تفگ  دـیزی  هب  مکح  نب  نمحّرلا  دـبع  سپ  تسیک ،
رهگ دـب  نآ  کـیدزن  هب  ار  رّونم  رـس  نآ  نوـچ  تسین . نانخـس  نیا  ياـج  سلجم  نیا  تفگ : درب و  وا  کـیدزن  هب  رـس  دـیزی  «، 1  » يدرک
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زا تسا  رتهب  نم  ردام  و  دـیزی ، ردـپ  زا  تسا  رتهب  نم  ردـپ  هک : تفگیم  رـس  نیا  بحاص  تفگ : درک و  رایـسب  يداش  حرف و  دنتـشاذگ ،
هیلع اضر  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  «. 2  » داد نتـشک  هب  ار  وا  نخـس  نیمه  وا ، زا  مرتـهب  نم  و  وا ، ّدـج  زا  نم  ّدـج  و  دـیزی ، رداـم 

نامیدن اب  تسارآ و  بارش  سلجم  دندروآ ، رد  دیلپ  دیزی  سلجم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رـس  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا 
بارـش نیا  هک  دـیماشایب  تفگیم : دادیم و  دوخ  نارای  هب  بارـش  و  درکیم ، يزاـب  جنرطـش  ناـشیا  اـب  درکیم و  راـم  رهز  بارـش  دوخ 

وا راوگرزب  ّدـج  ردـپ و  نیـسح و  ماما  هب  ازـسان  و  میاهدـیدرگ ، مّرخ  داش و  لد  تسا و  هتـشاذگ  ام  دزن  ام  نمـشد  رـس  هک  تسا  یکرابم 
شموش هعرج  هت  درکیم و  رام  رهز  بارش  هلایپ  هس  دشیم ، بلاغ  دوخ  فیرح  رب  رامق  رد  هک  هبترم  ره  و  تفگیم ، مهیلع  هَّللا  تاولص 

ندروخ و بارش  زا  هک  دیاب  تسام ، نایعیـش  زا  هک  ره  سپ  تخیریم ، دندوب  هتـشاذگ  نآ  رد  ار  رورـس  نآ  رـس  هک  یتشط  يولهپ  رد  ار 
نیسح ماما  رب  دتسرف  تاولص  جنرطش  هب  ای  بارش  هب  ندرک  رظن  تقو  رد  هک  ره  و  تسام ، نانمشد  راک  هک  دیامن  بانتجا  نتخاب  جنرطش 

زا میهاربا  نـب  یلع  «. 3  » دـشاب نامـسآ  ناگراتـس  ددـع  هب  دـنچ  ره  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاـعت  قح  ار ، داـیز  لآ  دـیزی و  دـنک  تنعل  و 
و ریجنز ، لغ و  اب  تلاسر  دـالوا  ریاـس  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

ردپ ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : دیزی  دندرک ، دیلپ  دـیزی  سلجم   733 ص : نویعلا ، ءالج  لخاد  ار  تلالج  تمـصع و  تیب  لها  تارّدخم 
رما دش و  بضغ  رد  دیلپ  دیزی  سپ  تشک ، ارم  ردپ  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  تفگ : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تشک ، ار  وت 

دهاوخ رب  دوخ  لزانم  هب  هک  ار  تلاسر  ترضح  نارتخد  یناسر ، لتق  هب  ارم  رگا  دومرف : ترضح  دنناسر ، لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  درک 
هب دیبلط و  یناهوس  دیبلط و  شیپ  و  درب ، یهاوخ  ار  ناشیا  وت  تفگ : دش و  هدنمرـش  نوعلم  نآ  دنرادن ؟ نم  زا  ریغ  هب  یمرحم  دـینادرگ و 

هکنآ يارب  دومرف : ترضح  مدش ؟ هّجوتم  دوخ  ارچ  یتسناد  هک : دیـسرپ  دیرب و  ماقمیلاع  ماما  نآ  ندرگ  زا  ار  نهآ  نآ  دوخ  سحن  تسد 
ْتَبَـسَک اـِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباـصَأ  اـم  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  نوعلم  نآ  سپ  یتـفگ . تسار  تفگ : دـشابن ، ّتنم  نم  رب  ار  يرگید  وـت  ریغ  هب 

اَّلِإ ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  تسام  نأش  رد  هیآ  نیا  تسا ، نارگید  ّقح  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترضح  « 1  » ْمُکیِْدیَأ
رد هن  نیمز و  رد  یتبیصم  امش  هب  دسریمن  ینعی : « 2  » ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  اهَأَْربَن ...  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباـتِک  ِیف 
داش امـش و  زا  دوشیم  توف  هچنآ  رب  دـیوشن  هدرزآ  ات  مینیرفاـیب ، ار  امـش  سفن  هکنآ  زا  شیپ  میاهتـشون  ياهماـن  رد  رگم  امـش  ياـههناخ 

نوزحم و  میاهدـش ، یـضار  یلاعت  قح  ياضق  هب  و  میدرک ، لـمع  هیآ  نیا  هب  هک  میئاـم  دومرف : سپ  امـش ، هب  تسا  هداد  هچنآ  هب  دـیدرگن 
: نارگید امن و  نبا  تیاور  هب  و  «. 3  » ایند ياهتمعن  زا  دـسر  ام  هب  هچنآ  رب  میدرگیمن  داش  و  ایند ، رد  دوش  توف  ام  زا  هچنآ  هب  میدرگیمن 
، دندرب دیلپ  دیزی  سلجم  هب  ار  ام  هک  تلاسر  تیب  لها  نادرم  زا  میدوب  رفن  هدزاود  ام  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

رگا هک  دـیزی  يا  ار  وت  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : نم  دـندوب ، هتـسب  رگیدـکی  رب  اهنامـسیر  هب  ار  ام  و  دوب ، ام  ياهندرگ  رد  اـهلغ  و 
هیلع نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  سپ  تفگ ؟ دـهاوخ  هچ  دـنک  هدـهاشم  تلاح  نیا  رب  ار  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح 

، دش دنلب  دیزی  هناخ  زا  نانز  هیرگ  يادص  دنتسیرگ و  همه  نارضاح  سپ  ینکیم !؟ ریـسا  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  دیزی ! يا  تفگ : مالّـسلا 
یتشط رد  ار  نیـسح  ماما  كراـبم  رـس  دنتـشادرب و  ار  اـهلغ  دـندیرب و  ار  اهنامـسیر   734 ص : نوـیعلا ، ءـالج  هک  درک  مـکح  نوـعلم  نآ 

لد زا  یهآ  داتفا ، راوگرزب  ردپ  رّونم  رس  رب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  رظن  نوچ  دندرک . رـضاح  نوعلم  نآ  دزن  دنتـشاذگ و 
، داتفا رّونم  رـس  نآ  رب  نوتاخ  بنیز  رظن  نوچ  دومرفن . لوانت  دنفـسوگ  هّلک  زگره  نآ  زا  دعب  و  تخیر ، نینوخ  کشا  دیـشک و  رب  دردرپ 

لوسر بلق  بیبح  يا  هانیسح  ای  هک : دروآ  رب  دایرف  درک  هراپ  هراپ  ار  اهلد  هک  نیزح  يادص  اب  درک و  كاچ  تقاط  نابیرگ  دش و  باتیب 
رب شورخ  نیعل  نآ  سلجم  لـها  سپ  یفطـصم ، دّـمحم  هشوـگرگج  يا  ءاـسن ، هدّیـس  دـنبلد  دـنزرف  يا  و  ینم ، هّکم و  دـنزرف  يا  ادـخ ،

دایرف دش و  دنلب  هحون  هب  دوب ، دـیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  زا  ینز  يادـص  سپ  تفگیمن . نخـس  دوب و  تکاس  دـیلپ  دـیزی  و  دـندروآ ،
هتـشک يا  و  نامیتی ، نانزهویب و  سر  دایرف  يا  و  یفطـصم ، دّمحم  دنزرف  يا  و  ادخ ، لوسر  تیب  لها  گرزب  يا  هانیـسح ، ای  هک : درکیم 

رب دیبلط و  ینارزیخ  بوچ  و  دـشن ، ّرثأتم  چـیه  ایحیب  يانّزلا  دـلو  نآ  دـندروآ و  رب  شورخ  نارـضاح  رگید  راب  سپ  ناراکانز ، دالوا  غیت 
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نم هک  دندیدیم  دندوبیم و  رـضاح  دـندش ، هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  هّیما  ینب  خایـشا  شاک  تفگیم : دزیم و  ادهـش  دّیـس  ياهنادـند 
وبا سپ  يدیـشک . ماقتنا  کین  هک  يوشن  لش  دیزی ! يا  دنتفگیم : نارـضاح  و  مدیـشک ، ناشیا  نالتاق  نادنزرف  زا  ار  ناشیا  ماقتنا  هنوگچ 
نم ینزیم و  همطاف  دنزرف  نیسح  نادند  رب  بوچ  دیزی  يا  وت  رب  ياو  تفگ : دوب  رضاح  موش  سلجم  نآ  رد  هک  هباحـص  زا  یملـسا  هزرب 

ناناوج نیرتهب  امـش  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  شردارب  وا و  نادـند  بل و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ماهدـید  رّرکم 
، میحج كرد  لفسا  هب  ار  ناشیا  دناسرب  میلا و  باذع  هب  دنادرگ  بّذعم  و  ار ، ناشیا  دنک  تنعل  ار و  امش  ناگدنشک  دشکب  ادخ  دیتشهب ،

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رتـخد  بنیز  سپ  «. 1  » دـندرب نوریب  سلجم  زا  دندیـشک و  ار  وا  هک  درک  مـکح  دـش و  بـضغ  رد  دـیزی  سپ 
سپ هک  ادخ  تسا  هدومرف  تسار  ناربمغیپ ، دّیس  دوخ  ّدج  رب  متـسرفیم  دورد  و  ار ، نایملاع  راگدرورپ  منکیم  دمح  تفگ : تساخرب و 

يا اهنآ ، هب  دندومن  ازهتسا  ادخ و  تایآ  هب  دندرک  بیذکت  هک  دوب  نآ  دندرک  دب  رایسب  ياهراک  هک  اهنآ   735 ص : نویعلا ، ءالج  تبقاع 
رهـش هب  رهـش  زا  ناریـسا  شور  هب  ار  ام  میدـیدرگ و  وت  ریـسا  ام  ار و  نیمز  فارطا  يدرک  گنت  ام  رب  نوچ  هک  ینکیم  ناـمگ  اـیآ  دـیزی 

وت يارب  ایند  ياـهراک  هکنآ  هب  يوشیم  داـش  ینکیم و  ّربکت  سپ  تسوت ، يراوگرزب  زا  و  ادـخ ، دزن  تساـم  يراوخ  زا  نیا  هک  يدروآ 
َّنَبَـسْحَی َو ال  ار  ادـخ  هدومرف  ياهدرک  شومارف  ایآ  تسا ، هدـش  لقتنم  وت  هب  ام  یهاـشداپ  تسا و  هدـش  لـصاح  وت  دارم  هدـیدرگ و  مّظنم 

میاهداد هک  یتلهم  ام  هک  ربم  نامگ  ینعی : « 1  » ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
ناشیا يارب  زا  و  ار ، دوخ  ناهانگ  دـننادرگ  هدایز  هکنآ  يارب  رگم  ار  ناشیا  میاهدادـن  تلهم  اـم  ناـشیا ، يارب  زا  تسا  رتهب  هک  ار  نارفاـک 
همّرکم نارتخد  هدـیناشن و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  اـههدرکدازآ  دـنزرف  يا  تسوت  تلادـع  زا  اـیآ  هدـننکراوخ . باذـع  تسا 

ادخ و رب  نایغط  يور  زا  يراکددم  ینواعم و  يرواییب و  ینادرگیم  رهش  هب  رهـش  زا  جدوه  هواجکیب و  ياهدرک و  ریـسا  ار  ادخ  لوسر 
شرورپ نادیهش  نوخ  زا  ناشیا  تشوگ  و  دنشاب ، هدییاخ  ار  ناگدیزگرب  رگج  هک  یتعامج  زا  تسین  دیعب  لاعفا  نیا  و  ءایبنا ؟ دّیـس  راکنا 

میدق تلالض  رفک و  هجیتن  اهنیا  و  دنشاب ، هدرک  هنهرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يور  رب  اهریـشمش  هتـسویپ  دشاب ، هتفای 
ناشیا نتشک  زا  و  ینکیم ، رظن  تلاسر  تیب  لها  يوسب  توادع  ضغب و  يور  زا  هک  تسا ، دحا  ردب و  ياهریـشمش  هنیرید  هنیک  تسا و 

و دوب ، تلاسر  ترـضح  هاگهسوب  هک  تشهب  ناناوج  دّیـس  نادـند  بل و  رب  ینزیم  بوچ  رورـس  حرف و  تیاـهن  اـب  و  يرادـن ، اورپ  چـیه 
نتخیر و  دّـمحم ، ّتیرذ  ندرک  لصأتـسم  هب  ناشیا  يوسب  یئوجیم  بّرقت  و  دـنمّنهج ، رد  هک  دوخ  هتـشذگ  نارفاک  زا  یبلطیم  نیـسحت 

وزرآ و  دیـسر ، یهاوخ  دوخ  خایـشا  هب  يدوزب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفالخ . تماما و  کلف  ياهدیـشروخ  و  تلاسر ، تیب  لها  ياهنوخ 
هتفگ هچنآ  يدوب و  هدرکن  يدرک  هچنآ  يدوب و  هدـشن  دـّلوتم  ردام  زا  شاک  و  دوب ، هدیکـشخ  قفرم  اـت  وت  تسد  شاـک  هک  درک  یهاوخ 

ياهنوخ هک  ره  رب  نادرگ  لزان  ار  دوخ  بضغ  و  درک ، متـسام  رب  هک  ره  زا  شکب  ماقتنا  و  ار ، اـم  ّقح  ریگب  ادـنوادخ  يدوب ، هتفگن  يدوب 
دراو يدوزب  و  ار ، دوخ  تشوگ  رگم  يدیربن  ار و  دوخ  تسوپ  رگم  يدرکن  هراپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تشک . ار  ام  نایماح  تخیر و  ار  ام 

یماگنه رد  وا ، ترتع  رد  ياهدرک  وا  تمرح  کته  وا و  ّتیرذ  نوخ  نتخیر  زا  ياهدش  لّمحتم  هچنآ  هب  تلاسر  ترـضح  رب  دش  یهاوخ 
زا ار  ناـشیا  ّقح  و  دـشاب ، هدروآ  ّتینما  هب  ار  ناـشیا  لاوحا  یگدـنکارپ  دـشاب و  هدرک  لّدـبم  ّتیعمج  هب  ار  ناـشیا  قّرفت  یلاـعت  قـح  هک 

هکلب دـنناگهدرم ، زا  دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  ناـنآ  نکم  ناـمگ  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  قـح  هچناـنچ  دـشاب ، هـتفرگ  ناراـکمتس 
ریهظ و لیئربج  و  وت ، همصاخم  يارب  تسا  یفاک  و  هدننکمکح ، وت  يارب  تسا  سب  ادخ  دنباییم . يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دنناگدنز و 

وت يارب  ار  لطاب  تفالخ  و  درک ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  هتفای  ار و  دوخ  باذع  تفای  دـهاوخ  دوز  و  تسوا ، روای 
شنزرس مرامشیم و  مک  ار  وت  ردق  نم  هکنیا  و  تسا ، رتمک  امـش  روای  و  تسا ، رتدب  امـش  ناکم  هک  تسناد  دیهاوخ  و  دینادرگ ، رقتـسم 

ار ناشیا  ياههنیـس  نایرگ و  ار  ناناملـسم  ياههدید  هکنآ  زا  دعب  دنکیم ، هدـیاف  وت  رد  باطخ  هک  تسا  نآ  يارب  هن  منادیم  میظع  ار  وت 
، ادخ لوسر  تنعل  یلاعت و  قح  طخس  زا  ّولمم  ياهندب  یغاط و  ياهناج  نیگنـس و  ياهلد  رد  دشخبیم  دوس  هچ  هظعوم  و  دیدرک ، نایرب 

ندـش هتـشک  تسا  بّجعت  یهز  سپ  يدرک . هچنآ  يدرک  وـت  هورگ  مسق  نـیا  تناـعا  هـب  و  هدرک ، نایـشآ  نآ  رد  ناطیـش  هـک  اههنیـس  و 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ام  نوخ  هک  رجاف  ناراـکانز  ياهلـسن  ثیبخ و  ناگدـشدازآ  ياهتـسد  هب  ناـشیا ، يایـصوا  هلالـس  ناربمغیپ و  نادـنزرف  ناراـکزیهرپ و 
دشاب دوز  يرامشیم ، دوخ  تمینغ  ار  ام  لاحلا  رگا  دیزی ! يا  دتفایم . نوریب  ناشیا  ياهناهد  زا  ام  ياهتـشوگ  دزیریم و  ناشیا  ياهتـسد 

، دوخ ناگدنب  رب  هدننکمتس  ادخ  تسین  و  تسا ، هداتسرف  شیپ  وت  ياهتـسد  هچنآ  رگم  یباین  هک  یماگنه  رد  ددرگ  وت  تمارغ  بجوم  هک 
هب یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  یناوتیم  هک  يرکم  ره  سپ  نم ، داـمتعا  تسوا  رب  نم و  هاـنپ  تسوا  و  منکیم ، تیاکـش  ادـخ  يوسب  و 

رادرک راع  و  دیسر ، یناوتیمن  ام  تلیـضف  هب  و  درک ، یناوتیمن  وحم  ار  ام  مان  هک  دنگوس  ادخ  هب  نک ، توادع  ام  اب  یناوت  ات  روآ ، لمع 
و یتّدم ، كدنا   737 ص : نویعلا ، ءالج  رگم  وت  تلود  ماّیا  و  يرکم ، كدنا  رگم  وت  يأر  تسین  و  درک ، یناوتیمن  رود  دوخ  زا  ار  دوخ 

ناراکمتـس ناملاظ و  رب  ادخ  تنعل  هک : یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دنک  ادن  هک  يزور  رد  و  دیـشاپ ، دـهاوخ  مه  زا  وت  ّتیعمج  بیرقنع 
زا منکیم  لاؤس  و  تداهـش ، تمحر و  هب  ام  رخآ  يارب  و  تداعـس ، هب  ام  لّوا  يارب  درک  متخ  هک  ار  يدنوادخ  منکیم  دـمح  سپ  تسا .

میحر و وا  هک  یتسرد  هب  دشاب ، ناشیا  هفیلخ  ام  نایم  رد  و  دـنادرگ ، فعاضم  ار  ناشیا  رجا  و  دزاس ، لماک  ار  ناشیا  باوث  هک  یلاعت  قح 
، تسین دیعب  ناگتخوسرگج  زا  نانخس  مسق  نیا  هک : تفگ  دیزی  «. 1  » ام يارب  زا  تسا  یلیکو  وکین  ار و  ام  تسا  سب  ادخ  و  تسا ، دودو 

هعزانم نم  تنطلـس  اب  درک و  نم  محر  عطق  وت  ردپ  نیـسح ! دنزرف  يا  هک : درک  باطخ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هب  سپ 
ام و اب  یهاشداپ  يربمغیپ و  هتسویپ  دنه ! هیواعم و  رسپ  يا  هک : دومرف  ترـضح  «. 2  » درک نینچ  وا  اب  ادـخ  درکن ، نم  ّقح  تیاعر  دومن و 

تسد رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تیار  بازحا  دحا و  ردب و  زور  رد  و  يوش ، ّدلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  دوب  نم  دادجا 
ياهدرک و هچ  ینادب  رگا  دیزی  يا  وت  رب  ياو  دوب ، وت  ّدج  ردپ و  تسد  رد  نارفاک  تیار  و  دوب ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  ّدـج 
ینیـشنب و رتسکاخ  يور  رب  يزیرگب و  اههوک  هب  هنیآره  نم ، تیب  لـها  اـهومع و  ردـپ و  ناردارب و  ّقح  رد  ياهدـش  بکترم  اـهاطخ  هچ 

هزاورد رد  رب  ادخ  لوسر  هشوگرگج  یلع و  همطاف و  دنزرف  نیسح  نم  ردپ  رـس  هک  يرادن  مرـش  ایآ  يروآرب ، هاروبث  او  هالیو و  او  دایرف 
«. 3  » تمایق زور  رد  تمادن  يراوخ و  نآ  رب  داب  تراشب  سپ  امش ، نایم  رد  تسا  تلاسر  ترـضح  تعیدو  وا  و  تسا ، هتخیوآ  امـش  رهش 
ربب هک : درک  مکح  دوخ  نامزالم  زا  یکی  هب  دمآ و  مشخ  هب  ترضح  نآ  نانخـس  زا  نوعلم  نآ  هک  تسا  روکذم  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 

لوغشم ترضح  دش و  ندنک  ربق  لوغشم  لّوا  درب ، غاب  هب  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  نک . نفد  اجنآ  رد  نزب و  ندرگ  غاب و  نیا  هب  ار  وا 
ور رب  دز و  هرعن  وا  سپ  دروخ ، نیعل  نآ  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  درک ، ترضح  نآ  لتق  هدارا  دش و  غراف  ربق  ندنک  زا  نوچ  دش ، زامن 

دوخ دیلپ  ردـپ  دزن  هب  دـید ، ار  تلاح  نآ  نوچ   738 ص : نویعلا ، ءالج  دـیزی  رـسپ  دـلاخ  داد . مّنهج  نانزاخ  هب  ار  دوخ  ناج  داـتفا و  رد 
هب ار  ترضح  و  دننک ، نفد  تسا  هدنک  ترضح  يارب  هک  ربق  نآ  رد  ار  وا  هک  درک  مکح  نیعل  نآ  درک ، لقن  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  تفر و 

تیاور مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رتخد  همطاف  زا  هفلتخم  تایاور  هب  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  دیفم و  خیـش  «. 1  » دیبلط سلجم 
يا تفگ : تساخرب و  ماش  لها  زا  یئوم  خرـس  درم  سپ  درک ، ّتقر  ام  رب  لاح  لّوا  رد  دـندرب ، دـیزی  سلجم  هب  ار  ام  نوچ  هک : دـناهدرک 

ماهّمع مدـیبسچ ، بنیز  دوخ  هّمع  ياههماج  رب  مدـیزرل و  دوخ  رب  سرت  زا  نم  درک ، نم  يوسب  هراـشا  شخبب و  نم  هب  ار  رتخد  نیا  دـیزی 
مناوتیم مهاوخ  رگا  تفگ : دیرادن ، يرما  نینچ  رایتخا  کیچـیه  دـیزی  وت و  نوعلم  يا  هک : درک  باطخ  یماش  نآ  هب  داد و  نیکـست  ارم 

رد نوعلم  نآ  ینک ، راهظا  ار  دوخ  نطاب  رفک  يور و  رد  هب  ام  نید  زا  هکنآ  رگم  درک  یناوتیمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بنیز  درک ،
نم ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  تفگ : بنیز  دنتفر ، ردب  نید  زا  وت  ردام  ردـپ و  یئوگیم ؟ نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ : دـش و  بضغ 

نونکا وت  تفگ : بنیز  ادـخ ، نمـشد  يا  یتـفگ  غورد  تفگ : نیعل  نآ  دیـشاب ، هدـش  ناملـسم  رگا  وت  ّدـج  ردـپ و  وـت و  یتفاـی  تیادـه 
یماش نآ  رگید  راـب  سپ  میوگیمن ، وت  باوج  رگید  نم  یئوگیم  یهاوخیم  هچنآ  و  ياهدـیدرگ ، رورغم  دوخ  تنطلـس  هب  یهاـشداپ و 

: هک درک  باـطخ  یماـش  نآ  هب  موـثلک  ّما  رگید : یتـیاور  هب  «. 2  » دـهد یگرم  ار  وت  ادـخ  وش  تکاـس  تفگ : دـیزی  درک ، هداـعا  ار  نخس 
يوسب ار  وت  تشگزاب  دنادرگ و  کشخ  ار  تیاهتـسد  دنادرگ و  روک  ار  تیاههدید  دـنک و  عطق  ار  تنابز  ادـخ  تخبدـب ، يا  وش  تکاس 

ار وا  ياعد  یلاعت  قح  هک  دوب  هدـشن  مامت  راوگرزب  نآ  نخـس  زونه  دـنوشیمن . انز  دـالوا  راکتمدـخ  ءاـیبنا  دـالوا  دـنادرگ ، مّنهج  شتآ 
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یلاعت قح  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : موثلک  ّما  سپ  دش ، کشخ  وا  ياهتـسد  دش و  انیبان  وا  ياههدید  دش و  لال  وا  نابز  هدـینادرگ ، باجتـسم 
739 ص : نویعلا ، ءالج  «. 3  » ددرگ تلاسر  ترضح  تمرح  ضّرعتم  هک  یـسک  يازج  تسا  نیا  و  دیناسر ، ایند  رد  وت  تبوقع  زا  ياهرهب 

نز نآ  و  تسا ، نیسح  رتخد  همطاف  نآ  هک : تفگ  دیزی  دنتـسیک ؟ ناشیا  هک : دیـسرپ  دیزی  زا  مّود  هبترم  رد  سوواط : نبا  دّیـس  تیاور  هب 
ادخ تنعل  تفگ : یماش  یلب ، تفگ : دیزی  بلاط ؟ یبأ  نب  یلع  همطاف و  رسپ  نیـسح  تفگ : یماش  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  رتخد  بنیز 

ناریـسا ناشیا  هک  مدرک  مّهوت  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم !؟ ریـسا  ار  وا  ّتیرذ  دیـشکیم و  ار  دوخ  ربمغیپ  ترتع  دیزی ، يا  داب  وت  رب 
درک رما  نوعلم  نآ  سپ  «. 1  » دندز ندرگ  ار  وا  هک  درک  مکح  و  مناسریم ، ناشیا  هب  زین  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دـیزی  دـنگنرف ،
ربنم رب  دیبلط و  ار  یبیطخ  درب و  دجسم  هب  دوخ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  و  دندرب ، نادنز  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  هک 
ماما ترضح  درک ، رایسب  حدم  ار  دیزی  هیواعم و  تفگ و  نیسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  هب  رایـسب  يازـسان  بیطخ  نآ  و  درک ، الاب 
دوخ يارب  مّنهج  رد  ار  دوخ  ياج  قولخم  يدونشخ  يارب  و  يدروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  بیطخ ! يا  هک : درک  ادن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

هک میوگب  دنچ  ياهملک  میآ و  رب  ربنم  رب  هک  هد  تصخر  ارم  دیزی  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  سپ  نادب . اّیهم 
ام هک  هدب  تصخر  ار  وا  هک : دندرک  سامتلا  سلجم  لها  درکن ، لوبق  دـیزی  ددرگ ، نارـضاح  رجا  نایملاع و  دـنوادخ  يدونـشخ  بجوم 

كدوک نیا  زا  دنتفگ : نارضاح  دنکیم ، اوسر  ار  نایفس  یبا  لآ  ارم و  دیآ ، رب  ربنم  رب  رگا  تفگ : دیزی  میونـشب ، ار  وا  نخـس  میهاوخیم 
دیزی دـندرک ، هغلابم  رایـسب  ماش  لها  نوچ  دناهتـسارآ . لامک  ملع و  هب  یگراوخریـش  رد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  تفگ : دـیزی  دـیآ ، هچ 

داتـسرف و وا  تیب  لـها  یهاـنپ و  تلاـسر  ترـضح  رب  تاولـص  درک و  ادا  یهلا  ياـنث  دـمح و  تفر ، ـالاب  ربـنم  رب  ترـضح  داد ، تصخر 
اهّیا هک : دومرف  سپ  درک . نایرب  ار  ناـشیا  ياـهلد  ناـیرگ و  ار  نارـضاح  ياههدـید  هک  درک  ادا  تغـالب  تحاـصف و  تیاـهن  رد  ياهبطخ 
هدرک اطع  هداد ، یتدایز  قلخ  ریاس  رب  ار  ام  تلیـضف  تفه  هب  تسا و  هدرک  اطع  تلـصخ  شـش  ار  تلاسر  تیب  لها  ام  یلاـعت  قح  ساـّنلا 

هداد تلیـضف  و  نانمؤم ، ياهلد  رد  ّتبحم  تعاجـش و  تحاـصف و  يدرمناوج و  يراـبدرب و   740 ص : نویعلا ، ءـالج  ملع و  اـم  هب  تسا 
هب هک  راّیط  رفعج  تسام  زا  مالّسلا ، هیلع  یـضترم  ّیلع  مظعا  قیّدص  تسام  زا  یفطـصم ، دّمحم  راتخم  ّیبن  تسام  زا  هکنآ  هب  ار  ام  تسا 
هک نیـسح  نسح و  تّما  نیا  طبـس  ود  تسام  زا  و  لوسر ، ادخ و  ریـش  هزمح  تسام  زا  دـنکیم ، زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  دوخ  لاب  ود 
منم ساـّنلا ! اـهّیا  دوخ . بسن  بسح و  هب  ار  وا  مهدیم  ربخ  نم  دسانـشن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، دسانـش  ارم  هک  ره  دنتـشهب ، ناـناوج  دـّیس 

ناربـمغیپ و نیرتـهب  دـنزرف  منم  تشادرب ، دوـخ  يادر  هب  ار  میهاربا  ماـقم  هکنآ  دـنزرف  منم  افـص ، مزمز و  دـنزرف  منم  ینم ، هّکم و  دـنزرف 
کی رد  ار  وا  دندرب  هکنآ  دنزرف  منم  اوه ، يور  رب  دش  دـنلب  دـش و  راوس  قارب  رب  هکنآ  دـنزرف  منم  نایّبلم ، نایجاح و  نایعاس و  نافیاط و 
یلاعت قح  برق  رد  هکنآ  دنزرف  منم  یهتنملا ، ةردس  هب  دـیناسر  ار  وا  لیئربج  هکنآ  دـنزرف  منم  یـصقا ، دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش 

ّیلع دـنزرف  منم  یفطـصم ، دّـمحم  دـنزرف  منم  اهنامـسآ ، هکئالم  اب  درازگ  زاـمن  هکنآ  دـنزرف  منم  یندا ، وا  نیـسوق  باـق  هبترم  هب  دیـسر 
هب تلاسر  ترـضح  يور  شیپ  رد  هکنآ  دنزرف  منم  ادخ ، ّتینادحو  هب  دندش  لیاق  ات  دز  مدرم  ینیب  رب  ریـشمش  هکنآ  دنزرف  منم  یـضترم ،

مزهنم ار  نارفاـک  و  دوب ، رـضاح  تعیب  ود  رد  و  دومن ، ترجه  ترجه  ود  رد  و  درک ، داـنع  لـها  عفد  هزین  ود  هب  درک و  داـهج  ریـشمش  ود 
، نادحلم هدنزادنارب  و  ناربمغیپ ، ثراو  و  نانمؤم ، حلاص  دنزرف  منم  نیعلا . ۀفرط  کی  ادخ  هب  دوبن  رفاک  و  نینح ، ردب و  گنج  رد  تخاس 

نیرتـهب و  ناگدـننک ، ربـص  نیرتهدـننکربص  و  ناگدـننک ، هیرگ  جاـت  و  نادـباع ، تنیز  و  ناگدـننک ، داـهج  روـن  و  ناناملـسم ، هاـشداپ  و 
ناثکان و ناقرام و  هدنـشک  ناناملـسم و  هدـننک  تیامح  دـنزرف  منم  لیئاکیم ، هب  روصنم  لیئربج و  هب  دـّیؤم  دـنزرف  منم  ناگدـنرازگزامن ،

ریت و  ناکرـشم ، هدـنزادنارب  ناقباس و  لّوا  دـنزرف  منم  نانمؤم ، زا  درک  لوسر  ادـخ و  توعد  تباجا  هک  یـسک  لّوا  دـنزرف  منم  ناطـساق ،
، ادخ ملع  قودنـص  و  ادخ ، تمکح  ناتـسلگ  و  ادخ ، ّیلو  و  ادخ ، نید  هدننک  يرای  و  نافراع ، تمکح  نابز  و  ناقفانم ، رب  ادخ  دولآرهز 
، نویعلا ءالج  همه  زا  شلد  هکنآ  بازحا ، هدننک  قّرفتم  بالصا و  هدننک  عطق  یحطبا ، هدیدنسپ  و  یکز ، عاجش  و  یخـس ، درمناوج  ینعی 

نارفاک ياهرس  دوخ  رادبآ  ریـشمش  هب  و  دوب ، تعاجـش  هشیب  ریـش  و  دوب ، رتمکحم  سک  همه  زا  شتمیزع  و  دوب ، رتتباث  سک   741 ص :
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ردب راوسهش  قارع ، هنادرم  درم  زاجح و  هشیب  ریش  تخادنایم ، راّجف  راّفک و  رمع  نمرخ  رد  شتآ  رادبآ  ریشمش  هقراب  هب  و  دیوردیم ، ار 
دنزرف منم  ارهز ، همطاف  دنزرف  منم  دومرف : سپ  بلاط . یبأ  نب  یلع  مّدج  ینعی  نیطبـس  دلاو  نیرعـشم و  ثراو  اجیه ، هشیب  ریـش  و  دحا ، و 

هدشتراغ دنزرف  منم  البرک ، يارحص  هنشت  بل  دنزرف  منم  افج ، لها  غیت  هب  لوتقم  ماما  دنزرف  منم  يربک ، هجیدخ  دنزرف  منم  ءاسن ، هدّیس 
رد دندینادرگ  دندرک و  هزین  رب  ار  شرس  هکنآ  دنزرف  منم  اوه ، ناغرم  نیمز و  نایّنج  دندرک  هحون  وا  رب  هکنآ  دنزرف  منم  انع ، روج و  لها 
قح مولع  طبهم  امس و  هکئالم  لوزن  لحم  میئام  الب ، تنحم و  تیب  لها  میئام  انز ، دالوا  دندرک  ریـسا  ار  وا  مرح  هکنآ  دنزرف  منم  اهرهش ،
زا مدرم  هک  دیـسرت  دیزی  و  تساخرب ، مدرم  زا  شورخ  هک  درک  دای  ار  دوخ  ماظع  ءابآ  رخافم  مارگ و  دادجا  حیادم  زا  نادنچ  سپ  یلاعت .

نّذؤم نوچ  تسین ، رتگرزب  يزیچ  ادخ  زا  دومرف : ترـضح  تفگ ، ربکا  هَّللا  نّذؤم  نوچ  وگب . ناذا  هک : درک  هراشا  ار  نّذؤم  دـندرگرب ، وا 
: تفگ نّذؤم  نوچ  نم ، نوخ  تشوگ و  تسوپ و  وم و  هملک  نیا  هب  دهدیم  تداهش  هک : دومرف  ترـضح  تفگ ، هَّللا  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ 
؟ وت ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  يزاسیم ، روکذم  تعفر  هب  ار  شمان  هک  دّمحم  نیا  وگب  دیزی  يا  دومرف : ترضح  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ 
ار وا  نادـنزرف  یتشک و  ار  وا  ترتـع  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدـج  یئوگ  رگا  يوشیم ، رفاـک  یـشاب و  هتفگ  غورد  تسوت  ّدـج  یئوگیم  رگا 

رـضاح دوهی  ياملع  زا  يدرم  دیزی ، سلجم  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » داتـسیا زامن  هب  تفگن و  باوج  نوعلم  نآ  يدرک ؟ ریـسا 
یبأ نب  یلع  رـسپ  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رـسپ  نیـسح  هک : دیـسرپ  نیـسحلا ، نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  هک : دیـسرپ  دـیزی  زا  دوب 
نیا هب  هک  تسامـش  ربمغیپ  دـنزرف  نیـسح  هَّللا  ناحبـس  تفگ : يدوهی  دّـمحم ، رتخد  همطاف  تفگ : تسیک ؟ شردام  هک : دیـسرپ  بلاـط ،

ص: نویعلا ، ءالج  یسوم  هدازدنزرف  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  وا ، ّتیرذ  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  تمرح  دیدرک  تیاعر  دب  دیتشک ، ار  وا  يدوز 
لتق هب  ار  وا  دـنزرف  زورما  امـش  تسا و  هتفر  امـش  نایم  زا  زورید  امـش  ربمغیپ  و  میتسرپب ، ار  وا  هک  میتشاد  نامگ  دوبیم ، ام  ناـیم  رد   742

ارم دیهاوخیم  دینزب و  ارم  دیهاوخیم  تفگ : تساخرب و  يدوهی  دندز ، یندرگ  ار  وا  هک  دومرف  دیزی  امـش ، دـیاهدوب  یتّما  دـب  دـیدروآ ،
ار وا  یلاعت  قح  دریمب ، نوچ  تسا ، نوعلم  هتـسویپ  تسا  هدنز  ات  دشکب ، ار  يربمغیپ  ّتیرذ  هک  ره  هک  ماهدـناوخ  تاروت  رد  نم  دیـشکب ،
دیـسر و نم  هب  دوهی  ياـملع  نیرتگرزب  تولاـجلا  سأر  يزور  تفگ : دوسـالا  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هعیهل  نبا  «. 1  » دربیم مّنهج  هب 

امـش و  دننکیم ، رایـسب  میظعت  دنیامنیم ، تاقالم  ارم  نوچ  دوهی  و  تسا ، هلـصاف  ردپ  داتفه  دواد  نم و  نایم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
هک دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دّیـس  ترـضح  زا  و  «. 2  » دـیناسریم لتق  هب  دـسریم  امـش  ربمغیپ  هب  تشپ  کی  هک  ار  يدرم 

بارش درکیم و  رضاح  بارش  سلجم  رد  ار  رّونم  رس  نآ  نوعلم  نآ  دندروآ ، دیزی  دزن  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ادهـش  دّیـس  كرابم  رـس  نوچ 
نیا برع  هاشداپ  يا  تفگ : دوب ، ناشیا  ناگرزب  فارـشا و  زا  و  دـش ، رـضاح  وا  سلجم  رد  گنرف  هاشداپ  لوسر  يزور  درکیم ، رامرهز 

، دنکیم لاؤس  کلم  نیا  لاوحا  زا  موریم  دوخ  هاشداپ  دزن  هب  نم  نوچ  تفگ : تسا ؟ راکهچ  رـس  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رس 
نب نیـسح  رـس  نیا  تفگ : دـیزی  ددرگ . کیرـش  يداش  حرف و  رد  امـش  اب  وا  ات  مهد  ربخ  وا  هب  موش و  علّطم  رـس  نیا  لاوحا  رب  مهاوخیم 
نید وت ، نید  رب  وت  رب  داب  فا  تفگ : ینارـصن  ادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  تفگ : تسیک ؟ وا  ردام  تفگ : یگنرف  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع 

میظعت ارم  اراصن  و  تسه ، رایـسب  ناردـپ  وا  نم و  نایم  تسا ، دواد  ترـضح  نادـنزرف  زا  نم  ردـپ  هک  نادـب  وت ، نید  زا  تسا  رتوکین  نم 
رد رتشیب  ردام  کی  امش  ربمغیپ  وا و  نایم  و  دیشکیم ، ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  امـش  و  دنرادیم ، رب  كّربت  يارب  ارم  ياپ  كاخ  دنیامنیم و 

ینارـصن مونـشب . ات  وگب  تفگ : ار ؟ رفاح  ياسیلک  تیاکح  ياهدینـش  ایآ  هک : تفگ  دـیزی  هب  سپ  امـش ، نید  تسا  ینید  دـب  تسین ، نایم 
ریغ هب  تسین  ياهرومعم  نایم  نآ   743 ص : نویعلا ، ءالج  رد  و  تسا ، نآ  تفاسم  لاس  کی  هک  تسه  یئایرد  نیچ  نامع و  نایم  تفگ :

و تسین ، رتگرزب  نآ  زا  يرهشنیمز  يور  رب  و  تسا ، خسرف  داتـشه  رد  خسرف  داتـشه  نآ  لوط  و  تسا ، عقاو  بآ  نایم  رد  هک  رهـش  کی 
يرایـسب ياسیلک  رهـش  نآ  رد  و  تسا ، اراصن  تسد  رد  نآ  و  تسا ، دوع  نآ  ناتخرد  و  دـنروآیم ، اـجنآ  زا  ار  ربنع  توقاـی و  روفاـک و 

هک تسه  یمـس  هّقح  نآ  رد  هک  تسا  هتخیوآ  یئالط  هّقح  نآ  بارحم  رد  و  تسا ، رفاـح  هسینک  ناـشیا  ياـهاسیلک  نیرتگرزب  و  تسه ،
لاس ره  رد  و  دـناهدینادرگ ، نّیزم  ابید  الط و  هب  ار  هّقح  نآ  رود  و  تسا ، هدـشیم  راوس  نآ  رب  یـسیع  هک  تسا  يراـمح  مس  دـنیوگیم 
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اجنآ رد  دنـسوبیم و  ار  نآ  دـننکیم و  فاوط  هّقح  نآ  رود  رب  دـنوریم و  هسینک  نآ  ترایز  هب  ملاـع  فارطا  زا  اراـصن  زا  رایـسب  هورگ 
مـس هک  دـننکیم  ناـمگ  هک  ار  یـشوگزارد  مس  دـننکیم  تیاـعر  نینچ  ناـشیا  دـنیامنیم ، بلط  تاـجاحلا  یـضاق  زا  ار  دوخ  تجاـح 

: تفگ دیزی  دوخ . نید  دوخ و  رد  ار  امش  دهدن  تکرب  ادخ  دیشکیم ، ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  امـش  و  تسا ، یـسیع  شوگ  شوگزارد 
: تفگ دیزی  یشکب ؟ ارم  یهاوخیم  تفگ : دینـش ، ار  نخـس  نیا  ینارـصن  نوچ  دنکن ، اوسر  دوخ  دالب  رد  ار  ام  هک  ینارـصن  نیا  دیـشکب 
و وا ، نخـس  زا  مدرک  بّجعت  نم  و  یتشهب ، لـها  زا  وت  ینارـصن  يا  تفگ : مدـید  باوخ  رد  ار  امـش  ربـمغیپ  بشید  تفگ : ینارـصن  یلب ،

دیسوبیم دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب  ار  كرابم  رـس  تسجرب و  سپ  یهانپ ، تلاسر  ترـضح  تلاسر  یهلا و  ّتینادحو  هب  مهدیم  تداهش 
بصن وا  موش  رصق  رد  رب  ار  رورـس  نآ  رـس  هک  درک  رما  دیزی  هک  دناهدرک  تیاور  وا  ریغ  فنخم و  وبا  و  «. 1  » دش هتشک  ات  تسیرگیم  و 

هناخ لخاد  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تارّدخم  نوچ  دـنوش ، وا  هنوعلم  هناخ  لخاد  هک  درک  رما  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  و  دـندرک ،
زور هس  و  دندرک ، دـنلب  هحون  هیرگ و  هب  ادـص  دندیـشوپ و  متام  سابل  دـندنک و  ار  دوخ  ياهرویز  نایفـس  یبا  لآ  نانز  دـندش ، نیعل  نآ 

دیرد و ار  هدرپ  دوب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلابح  رد  رتشیپ  دوب و  دیزی  نز  تقو  نآ  رد  هک  رماع  نب  هَّللا  دبع  رتخد  دنه  و  دنتـشاد ، متام 
ار لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  كرابم  رـس  دیزی  يا  تفگ : دوب ، ماع  عمجم  هک  یتقو  رد  دـمآ  نوعلم  نآ  سلجم  هب  دـیود و  نوریب  هناخ  زا 
! دنه يا  تفگ : دینادرگرب و  ار  وا  دـنکفا و  وا  رـس  رب  ياهماج  تسجرب و  دـیزی  ياهدرک !  744 ص : نویعلا ، ءالج  بصن  نم  هناـخ  رد  رب 

سپ مدوبن . یضار  وا  نتـشک  هب  نم  و  درک ، لیجعت  وا  رما  رد  نیعل  دایز  رـسپ  هک  شیرق  گرزب  ادخ و  لوسر  دنزرف  رب  نک  يراز  هحون و 
«. 1  » دیبلطیم دوخ  ناوخ  رـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  ماش ، تشاچ و  ره  رد  و  داد ، اج  دوخ  هناخ  رد  ار  تیب  لها 

هقان ره  رب  دش و  ادیپ  رون  زا  هقان  جنپ  هک  دید  باوخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  امن  نبا  خیش 
نآ نوچ  دوب . هارمه  یئور  شوخ  زینک  ناشیا  اب  و  دندوب ، هدرک  هطاحا  ناشیا  هب  بناج  همه  زا  رایسب  هکئالم  و  دوب ، راوس  يرّونم  ریپ  درم 
ادخ لوسر  رب  متفگ : دناسریم ، مالس  ار  وت  ادخ  لوسر  وت  ّدج  هنیکـس  يا  تفگ : دمآ و  نم  کیدزن  هب  زینک  نآ  دنتـشذگ ، نم  زا  اههقان 
مدآ لّوا  تفگ : دندوب ؟ تعامج  هچ  دندوب  راوس  نارتش  رب  هک  ناریپ  نآ  مدیـسرپ : متـشهب ، نایروح  زا  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  مالـس ، داب 

شیر رب  تسد  هک  ریپ  درم  نآ  متفگ : دوب ، هَّللا  حور  یـسیع  مراهچ  و  دوب ، هَّللا  میلک  یـسوم  مّوس  و  دوب ، لیلخ  میهاربا  مّود  و  دوب ، یفص 
هک مدیود  مدینـش ، ار  دوخ  ّدـج  مان  نوچ  دوب . ادـخ  لوسر  وت  ّدـج  تفگ : دوب ؟ هک  تساخیمرب  داتفایم و  فعـض  زا  دوب و  هتفرگ  دوخ 
هام نز  جدوه  ره  نایم  رد  دش و  ادـیپ  رون  زا  جدوه  جـنپ  هک  مدـید  هاگان  منکب ، وا  هب  ار  تّما  تیاکـش  مناسرب و  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ 

میرم مّوس  تسا ، نوعرف  نز  هیسآ  مّود  تسا ، نایمدآ  ردام  اّوح  لّوا  تفگ : دنتسیک ؟ نانز  نیا  هک : مدیسرپ  يروح  زا  دوب ، هتـسشن  یئور 
دتفایم و هاگ  تسا و  هتشاذگ  رـس  رب  تسد  هودنا  زا  هک  تسیک  مجنپ  نآ  متفگ : تسا ، دلیوخ  رتخد  هجیدخ  مراهچ  تسا ، نارمع  رتخد 
متـسیرگ و مدیناسر و  وا  جدوه  هب  ار  دوخ  مدیود و  مدینـش ، ار  دوخ  هّدج  مان  نوچ  تسا . ارهز  همطاف  وت  هّدـج  تفگ : دزیخیم ؟ رب  هاگ 

يا دندینادرگ ، حابم  ار  ام  میرح  دندرک و  هدـنکارپ  ار  ام  ّتیعمج  دـندرک و  ام  ّقح  راکنا  تّما  نیا  ناملاظ  ردام ! يا  هک : مدروآ  رب  دایرف 
يدرک و هراپ  هراپ  ارم  لد  تسا  سب  هنیکـس  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـندرک ، میتی  ارم  دنتـشک و  ارم  ردـپ  نیـسح  ردام !

ءالج «. 2  » منکب وا  ناگدنـشک  زا  وا  نوخ  بلط  یلاعت  قح  دزن  هک  ماهتـشادرب  تسا  نیـسح  نهاریپ  کـنیا  يدـینادرگ ، حورجم  ارم  رگج 
تـصخر رگا  هک  ماهدـید  یباوخ  بشید  تفگ : دـیزی  هب  هنیکـس  يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  هنیکـس  زا  نارگید  ًاـضیا   745 ص : نویعلا ،

هیرگ تیب  لها  ریاس  دوخ و  لالتخالا  ریثک  لاح  رب  مدـش ، غراـف  اـهزامن  زا  نوچ  بشید  تفگ : وگب ، تفگ : منک ، لـقن  وت  يارب  یهدیم 
زا رایـسب  نایروح  دـیدرگ و  عطاس  نامـسآ  نایم  رد  يرون  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياـهرد  هک  مدـید  متفر  باوخ  هب  نوچ  مدرک ، رایـسب 

هدـهاشم يرـصق  غاب  نایم  رد  و  هتـسارآ ، نیحایر  راهنا و  عاونا  هب  یمّرخ و  يزبس و  تیاهن  رد  مدـید  یغاـب  هاـگان  دـندمآ ، ریز  هب  تشهب 
زا رـصق  نیا  هک : مدیـسرپ  نایروح  زا  یکی  زا  دـندش ، رـصق  لخاد  هک  مدـید  ینارون  ریپ  درم  جـنپ  هاگان  تنیز ، تعفر و  تیاهن  رد  مدرک 

و میهاربا ، مّوس  و  حون ، مّود  و  مدآ ، لّوا  تفگ : دنتسیک ؟ دنتفر  هک  ناریپ  نآ  متفگ : تسا ، نیسح  ماما  وت  ردپ  رـصق  نیا  تفگ : تسیک ؟
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وت ّدج  وا  یتخانـشن ؟ ار  وا  هنیکـس ! يا  تفگ : دوب ؟ هتفرگ  دوخ  شیر  رب  تسد  هودـنا  تیاهن  زا  هک  دوب  هک  مجنپ  متفگ : یـسوم ، مراهچ 
هب ار  دوخ  لاح  دوخ و  ّدج  دزن  هب  موریم  هَّللا  و  متفگ : دنتفر ، نیـسح  ماما  وت  ردپ  دزن  هب  تفگ : دـنتفر ؟ اجک  هب  متفگ : دوب ، ادـخ  لوسر 

تسد رد  ریشمش  هداتـسیا و  نزح  هودنا و  تیاهن  اب  هک  مدید  يرّونم  يورشوخ  درم  هاگان  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  منکیم . تیاکـش  وا 
متفر و ادخ  لوسر  دزن  هب  رگید : تیاور  هب  و  متفر . وا  کیدزن  هب  سپ  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  ّدج  تفگ : تسیک ؟ نیا  متفگ : دراد ،

دزن هب  دـندرک و  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  ام  دـندرک و  عیاض  ار  ام  تمرح  دـنتخیر و  ار  ام  ياهنوخ  دنتـشک و  ار  ام  نادرم  هاّدـج  ای  متفگ :
نادنزرف اب  نم  تّما  هک  دینیبیم  ادخ  ناربمغیپ  يا  تفگ : تفرگ و  رب  رد  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دندرب ، دـیزی 

تفرگ ارم  تسد  سپ  يدروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  ادخ  لوسر  تسا ، سب  تیاکش  هنیکس  يا  تفگ : نم  هب  يروح  نآ  سپ  دندرک !؟ هچ  نم 
همه زا  دوب  ینز  ناشیا  نایم  رد  و  اهب ، رون و  افـص و  نسح  تقلخ و  تمظع  تیاهن  رد  مدـید  نز  جـنپ  رـصق  نآ  رد  درک ، رـصق  لـخاد  و 

و تشاد ، تسد  رد  دولآنوخ  ینهاریپ  دوب و  هدرک  ناـشیرپ  ار  دوخ  رـس  ياـهوم  دوـب و  هدیـشوپ  هایـس  ياـههماج  رتیناروـن و  رتمیظع و 
زا دندرکیم . تیاعر  ار  وا  تمرح  باب  ره  رد  و  دنتـسشنیم ، ناشیا  تسـشنیم  وا  هاگره  و  دنتـساخیمرب ، ناشیا  تساخیمرب  وا  هاگره 

و هجیدخ ، يرگید  و  یسیع ، ردام  میرم  يرگید  و  تسا ، اّوح  یکی  هنیکس ! يا  تفگ : دنتسیک ؟ همّظعم  نیتاوخ  نیا  مدیـسرپ : يروح  نآ 
تـسد رد  دولآنوخ  نهاریپ  هک  نآ  و  لیعامـسا - ردام  رجاه  یتیاور  هب  و  لـیلخ - میهاربا  هجوز  هراـس   746 ص : نویعلا ، ءـالج  يرگید 

راوگرزب هّدـج  يا  متفگ : متفر و  دوـخ  راوـگرزب  هّدـج  کـیدزن  هب  سپ  تسا . ارهز  همطاـف  وـت  هّدـج  دـنیامنیم  میظعت  ار  وا  همه  دراد و 
رایـسب رگید  نیتاوخ  نآ  تسیرگ و  رایـسب  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  ترـضح  نآ  سپ  دـندرک ، میتی  ارم  دنتـشک و  ار  مردـپ  رادـمان !

دش و هدوشگ  نامـسآ  زا  يرد  هک  مدید  هاگان  تمایق ، زور  رد  دـیزی  وت و  نایم  درک  دـهاوخ  مکح  ادـخ  همطاف ! يا  دـنتفگ : دنتـسیرگ و 
دز و دوخ  يور  رب  هچناپط  دینـش ، ار  باوخ  نیا  دیزی  نوچ  دـنتفریم . الاب  دـندرکیم و  ترایز  ار  مردـپ  رـس  دـندمآیم و  هکئالم  جاوفا 

شمعا زا  يدنوار  بطق  «. 1  » تساخرب درکن و  باوخ  نآ  هب  یئانتعا  رگید : یتیاور  هب  دوب ؟ راکهچ  نیـسح  لتق  اـب  ارم  تفگ : تسیرگ و 
زرماـیب و ارم  ادـنوادخ  تفگیم : درکیم  اـعد  يدرم  هک  مدـید  هاـگان  مدرکیم ، فاوـط  هبعک  رود  رب  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 
زا میدوب و  رمع  رکشل  رد  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ : درب و  نوریب  مرح  زا  ارم  مدرک ، لاؤس  وا  يدیماان  ببـس  زا  نوچ  يزرماین . هک  مناد 

نوچ و  میدرک . هدهاشم  راوگرزب  رس  نآ  زا  رایسب  تازجعم  هار  رد  و  میدرب ، ماش  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  مدوب  رفن  لهچ  نآ 
: هک دـناوخیم  يزجر  تشادرب و  ار  رـس  ترـضح  نآ  لتاق  دـندربیم  دـیزی  سلجم  هب  ار  رّهطم  رـس  نآ  هک  يزور  میدـش ، قشمد  لـخاد 
. تسا رتهب  سک  همه  زا  ردام  ردـپ و  تهج  زا  هک  ماهتـشک  ار  یـسک  و  ماهتـشک ، ار  یگرزب  هاشداپ  هک  نک  هرقن  ـالط و  زا  رپ  ارم  باـکر 

دوخ شیپ  رد  ار  رـس  سپ  دندروآ . لتق  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  و  یتشک ، ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسنادیم  هاگره  هک : تفگ  دـیزی 
ار رّونم  رـس  نآ  هک  درک  رما  سپ  تشذگ ، هچنانچ  درکن  هدیاف  دندرک و  مامت  وا  رب  اهتّجح  سلجم  لها  و  درک ، رایـسب  يداش  تشاذگ و 

رـس نآ  تازجعم  هدهاشم  زا  ارم  و  دـندرک ، لّکوم  رـس  نآ  رب  ار  ام  و  دـندرک ، بصن  دوب  وا  برـش  شیع و  سلجم  ربارب  هک  ياهرجح  رد 
رایسب ياهادص  هاگان  دنتفر ، باوخ  هب  نم  ناقیفر  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  نوچ  دربیمن . مباوخ  دوب و  هداد  ور  میظع  تشهد  راوگرزب ،

ریز هب  نامسآ  زا  مدآ  ترضح  سپ  يآ ، دورف  مدآ  يا  تفگ : يدانم  هک  مدینش  سپ  دیسر ، مشوگ  هب  نامسآ   747 ص : نویعلا ، ءالج  زا 
رگید يادن  سپ  رامشیب ، هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  ترضح  نآ  و  يآ ، دورف  میهاربا  يا  هک : میدینش  رگید  يادن  سپ  رایسب ، هکئالم  اب  دمآ 

ّدحیب و هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  یسیع  ترـضح  نینچمه  و  هکئالم ، زا  يرایـسب  اب  دمآ  ترـضح  نآ  و  يآ ، ریز  هب  یـسوم  يا  هک : مدینش 
اب دش  لزان  تلاسر  ترـضح  هک  مدید  هاگان  يآ ، ریز  هب  دّمحم  يا  هک : مدینـش  یئادن  و  دیـسر ، شوگ  هب  اوه  زا  میظع  هلغلغ  سپ  اصحا .

و دندرک ، هطاحا  دوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  كرابم  رس  هک  هّبق  نآ  رود  رب  هکئالم  و  اهنامسآ ، هکئالم  زا  رایـسب  جاوفا 
مدید هاگان  تسشن ، دش و  ناوتان  داتفا  كرابم  رـس  نآ  رب  شرظن  نوچ  دش ، هّبق  نآ  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
هنیـس رب  ار  رـس  ترـضح  داتفا ، رورـس  نآ  رّهطم  نماد  رد  رـس  نآ  دش و  مخ  دندوب ، هدرک  بصن  نآ  رب  ار  مولظم  نآ  رـس  هک  هزین  نآ  هک 
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نیا رد  دناهدرک !؟ هچ  نم  دنبلد  دنزرف  اب  نم  تّما  هک  نک  رظن  مدآ  نم  ردپ  يا  تفگ : دروآ و  مدآ  ترضح  کیدزن  هب  دینابـسچ و  دوخ 
هلزلز هب  ملّکوم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  لیئربج  هاگان  مدیزرل ، دوخ  رب  نم  تقو 

تـصخر سپ  تفگ : دادن ، يروتـسد  ترـضح  دنوش ، كاله  همه  هک  منزب  یئادـص  ناشیا  رب  منازرلب و  ار  نیمز  هک  هد  يروتـسد  نیمز ،
شتآ دیمدیم  ناشیا  رب  تفریم و  هک  کی  ره  دزن  هب  لیئربج  سپ  يراد ، رایتخا  دومرف : ترـضح  منک ، كاله  ار  رفن  لهچ  نیا  هک  هدـب 

سپ ار ، وا  دزرماین  ادخ  ار  وا  دیراذگب  هک : دومرف  ترضح  مدرک ، هثاغتسا  نم  دیسر ، نم  هب  تبون  نوچ  دنتخوسیم . داتفایم و  ناشیا  رد 
، دش ير  تراما  هّجوتم  نوچ  نیعل  دعس  نب  رمع  دیدن . ار  رس  نآ  یسک  رگید  بش  نآ  زا  دعب  و  دندرب ، دنتشادرب و  ار  رـس  تشاذگ و  ارم 
تسا و رایسب  هّماع  نایم  فالخ  ادهش ، دّیـس  كرابم  رـس  رد  هک  نادب  دیوگ : مجرتم  «. 1  » دیـسرن بلطم  هب  دش و  لصاو  مّنهج  هب  هار  رد 

ریاس ياهرس  اب  دروآ  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  نآ  هعیش  ياملع  نایم  روهشم  و  درادن ، ياهدیاف  ناشیا  لاوقا  رکذ 
ثیداحا و  دیامنیم ، دیعب  رایسب  تایاور  بسح   748 ص : نویعلا ، ءالج  هب  لوق  نیا  و  دینادرگ ، قحلم  اهندـب  هب  نیعبرا  زور  رد  و  ادـهش ،

نفد مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رس  يالاب  رد  دروآ و  دیدزد و  ار  كرابم  رس  نآ  نایعیش  زا  يدرم  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  رایسب 
دوخ اب  ار  یمارگ  رس  نآ  تلاسر  ترضح  هک  درک  تلالد  تیاور  نیا  و  تسا ، ّتنس  ترـضح  نآ  ترایز  اجنآ  رد  ببـس  نیا  هب  و  درک ،

ّتیفیک دنچ  ره  هدش  قحلم  رگیدکی  هب  سدق  ملاع  رد  و  هدیدرگ ، لقتنم  نکاما  فرشا  هب  ندب  رس و  نآ  هک  تسین  یّکـش  نآ  رد  و  درب ،
یعضوم رد  تارّهطم  تارّدخم  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دیزی  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا  «. 1  » دشابن مولعم  نآ 

زا هک  گنـس  ره  ماّیا  نآ  رد  و  تخادـنا ، تسوپ  ناشیا  رّونم  ياهور  هکنآ  ات  تشادیمن ، هاگن  امرـس  امرگ و  زا  ار  ناـشیا  هک  درک  سبح 
رداچ دننام  دـیباتیم  خرـس  ياهراوید  رب  عولط  ماگنه  رد  باتفآ  عاعـش  و  دیـشوجیم ، هزات  نوخ  شریز  زا  دنتـشادیم  رب  سّدـقملا  تیب 

زا ریاصب  رد  «. 2  » دروآ البرک  هب  ار  اهرـس  نانز و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هکنآ  ات  دنـشاب ، هدـنکفا  راوید  رب  هک  یخرس 
رد ار  ناشیا  دندرب و  دیلپ  دیزی  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

، دـیآ دورف  ام  رـس  رب  هناخ  هک  دـناهدرک  سبح  هناخ  نیا  رد  نیا  يارب  ار  ام  هک : دـنتفگ  تیب  لها  زا  یـضعب  دـندرک ، سبح  یبارخ  هناـخ 
دننادیمن دیآ و  دورف  ناشیا  رـس  رب  هناخ  هک  دنـسرتیم  ناشیا  هک : دنتفگ  رگیدـکی  اب  یمور  نابز  هب  دـندوب  لّکوم  ناشیا  رب  هک  ینامالغ 

ار اهتغل  عیمج  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نوچ  دـنمهفیمن . ار  ناشیا  نابز  هک  دنتـشاد  ناـمگ  و  تشک ، دـنهاوخ  ار  ناـشیا  ادرف  هک 
تیاور نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  و  «. 3  » دندرک اهر  سبح  زا  ار  ناشیا  دش  رگید  زور  نوچ  تشاذگ ، دهاوخن  ادـخ  دومرف : تسنادیم 

دیـسر و ترـضح  نآ  هب  ورمع  نب  لاهنم  تفریم ، هار  قشمد  ياهرازاب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  يزور  هک  دـناهدرک 
ار ناشیا  نادنزرف  هک  نوعرف  لآ  رد  لیئارسا  ینب  دننام  ماهدرک  ماش  دومرف : ترـضح  يراد ؟ لاح  هچ  ياهدرک و  ماش  هنوگچ  هک : دیـسرپ 
و تسا ، برع  زا  دّمحم  هک  دـنکیم  رخف  مجع  رب   749 ص : نویعلا ، ءالج  برع  لاهنم ! يا  دندرکیم ، ریـسا  ار  ناشیا  نانز  دنتـشکیم و 
دـنناریم و دوخ  ياهرد  زا  دنـشکیم و  میئوا  تیب  لها  هک  ار  ام  و  تسا ، ناـشیا  زا  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  رخف  برع  ریاـس  رب  شیرق 
«. 1  » نوعجار هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  میئوگیم : و  ادخ ، ياضق  هب  میاهدش  یـضار  سپ  دـننادرگیم ، رهـش  هب  رهـش  زا  دـنیامنیم و  ام  ّقح  بصغ 

كدوک ورمع  و  دیبلط ، ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  ورمع  نیدباعلا و  نیز  ماما  ترضح  نیعل ، دیزی  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  ًاضیا 
ار ام  تعاجـش  یهاوخ  رگا  دیآیم ، راکهچ  هب  یتشک  تفگ : ورمع  ریگب ، یتشک  دلاخ  نم  دنزرف  اب  تفگ : ورمع  هب  دیزی  دوب ، هلاسهدزای 
. يراد ثاریم  هب  ناردپ  زا  ار  تعاجـش  نیا  تفگ : دیزی  مینک ، هلتاقم  وا  اب  ات  هدب  وا  تسد  هب  يدراک  نم و  تسد  هب  يدراک  ینک  ناحتما 

ردـپ رـس  هکنآ  لّوا  مراد : تجاـح  هس  هک : دوـمرف  ترـضح  بلطب ، نم  زا  یتجاـح  هک : تفگ  مالّـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  نـیز  ماـما  هـب  سپ 
یسک يراد  نم  نتـشک  هدارا  رگا  هکنآ  مّوس  دنهد ، سپ  ام  هب  دناهدرک  تراغ  ام  زا  هچنآ  هک  ینک  مکح  مّود  یهدب ، نم  هب  ارم  راوگرزب 

، دید یهاوخن  ار  دوخ  ردپ  يور  زگره  تفگ : نوعلم  نآ  دنادرگرب ، دوخ  ّدج  مرح  هب  ار  ناشیا  هک  ینک  تمـصع  راتـسا  تارّدخم  هارمه 
نم دومرف : ترضح  مهدیم . ضوع  دوخ  لام  زا  نم  دناهدرب ، امش  لام  زا  هچنآ  و  درب ، یهاوخ  هنیدم  هب  ار  نانز  متشذگ و  وت  نتشک  زا  و 
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ار اهنآ  نامـسیر  همطاف  ترـضح  هک  تسه  نایم  نآ  رد  دنچ  ياهماج  نوچ  دناهتفرگ  ام  زا  هک  ییاههماج  نکیل  و  مهاوخیمن ، ار  وت  لام 
و دـنداد ، ار  اهنآ  هک  درک  مکح  سپ  مدـیبلط . ار  اهنآ  نآ  يارب  تساهنآ ، نایم  رد  ترـضح  نآ  هدـالق  نهاریپ و  هعنقم و  و  تسا ، هتـشیر 
ار ترـضح  نآ  دـیزی  سپ  درک ، تمـسق  نیکاسم  ارقف و  رب  تفرگ و  ار  رز  نآ  ترـضح  داد ، ترـضح  نآ  هب  اهنآ  اب  الط  راـنید  تسیود 
ّدج ترجه  ّلحم  رد  مدرگرب و  هنیدـم  يوسب  مهاوخیم  دومرف : ترـضح  هنیدـم ، يوسب  نتـشگرب  قشمد و  ندـنام  ناـیم  دـینادرگ  ّریخم 

ص: نویعلا ، ءالج  يادهـش  ياهرـس  نوچ  تفگ : دیزی  نز  دنه  هک  دناهدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 2  » مشاب دوخ  راوگرزب 
رـس ربارب  رد  دندشیم و  لزان  هکئالم  جوف  جوف  دش و  هدوشگ  نامـسآ  زا  يرد  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  دـندروآ ، ماش  هب  ار  البرک   750

هاگان هَّللا ، لوسر  نب  ای  کیلع  مالّسلا  هَّللا  دبع  ابأ  ای  کیلع  مالّـسلا  دنتفگیم : دنداتـسیایم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  كرابم 
رون و تحابـص و  تیاهن  رد  دوب  يدرم  ناشیا  نایم  رد  و  دـندوب ، ربا  نآ  نایم  رد  رایـسب  نادرم  و  دـمآ ، ریز  هب  نامـسآ  زا  يربا  هک  مدـید 
: تفگیم درکیم و  يراز  هحون و  دیـسوبیم و  ار  وا  نادند  بل و  دیناسر و  رّونم  رـس  نآ  هب  ار  دوخ  دیود و  دیـسر ، نیمز  هب  نوچ  افص .
و ادخ ، لوسر  ماوت  ّدج  نم  یمارگ  دنزرف  يا  دنتخانـشن ، ار  وت  رگم  دندرک ، عنم  تارف  بآ  زا  ار  وت  دنتـشک و  ار  وت  نم  دـنبلد  دـنزرف  يا 

کی و  ساّبع ، هزمح و  لیقع و  راـّیط و  رفعج  دـناوت  ياـهومع  اـهنیا  و  یبتجم ، نسح  تسوت  ردارب  نیا  و  یـضترم ، ّیلع  تسوت  ردـپ  نیا 
متفر راوگرزب  نآ  رـس  دزن  هب  نوچ  مدـش ، رادـیب  ناسرت  فیاخ و  لاح  نیا  تشهد  زا  نم  تفگ : دـنه  درمـشیم . ار  دوخ  تیب  لها  کـی 
ياج رد  ار  وا  منادرگ ، علّطم  دوخ  باوخ  رب  ار  وا  منک و  رادیب  ار  دـیزی  هک  متفر  تفریم ، الاب  نامـسآ  هب  رّونم  رـس  نآ  زا  رون  هک  مدـید 
فوخ هودـنا و  میب و  تیاغ  اب  و  تسا ، هتـسشن  راوید  هب  ور  تسا و  هدـمآ  رد  يراـت  هناـخ  هب  هک  مدـید  مدرک  صّحفت  نوچ  متفاـین ، دوخ 

حبص نوچ  تفگن . باوج  دنکفا و  ریز  هب  رس  دیدرگ ، فعاضم  وا  میب  مغ و  دینش ، ارم  باوخ  نوچ  دوب . راکهچ  نیسح  اب  ارم  دیوگیم :
ّریخم تمالـس  تّحـص و  اب  هنیدم  يوسب  نتـشگرب  تمارک و  تمرح و  اب  ماش  رد  ندنام  نایم  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  تلاسر  تیب  لها  دـش ،

و دـینکب ، دـیهاوخ  هچنآ  تفگ : میئاـمن ، ماـیق  مولظم  ماـما  نآ  هیزعت  متاـم  هب  هک  یهد  تصخر  ار  اـم  میهاوخیم  لّوا  دـنتفگ : دـینادرگ ،
يراز متام و  رد  ناشیا  اب  مشاه  ینب  شیرق و  زا  دوب  ماش  رد  هک  ره  و  دندیـشوپ ، هایـس  ياههماج  ناشیا  و  درک ، رّرقم  ناشیا  يارب  ياهناخ 
دیبـلط ار  ناـشیا  متـشه ، زور  رد  و  دـندرک . يراز  هحون و  هبدـن و  باـنج  نآ  رب  زور  تفه  اـت  و  دـندرک ، تقفاوم  يراوگوس  تیزعت و  و 

جرخ يارب  لاوما  و  داد ، بیترت  ناشیا  يارب  نّیزم  ياهلمحم  دندرکن  لوبق  نوچ  درک ، ماش  ندنام  فیلکت  دومن و  یهاوخ  رذـع  شزاون و 
مک رایسب   751 ص : نویعلا ، ءالج  هچ  دیزی  يا  تفگ : موثلک  ّما  هدش ، عقاو  امش  هب  تبـسن  هچنآ  ضوع  اهنیا  تفگ : درک و  رـضاح  ناشیا 

«. 1  » ماهدرک نم  هچنآ  ضوع  اهنیا  یئوگیم  و  دوشیمن ، ناشیا  يوم  کی  ربارب  ایند  عیمج  هک  ياهتـشک  ارم  تیب  لـها  ناردارب و  یئاـیح ،
هب هک  ار  ماش  لها  زا  يدرم  تفگ : دـیبلط و  دوب  لوسر  باـنج  هباحـص  زا  هک  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  دـیزی  نارگید : دـیفم و  خیـش  تیاور  هب 

یعمج و  روآ ، لمع  هب  وکین  هجو  رب  ار  ناشیا  رفـس  هّیهت  يزاسراک  و  نک ، هارمه  ناشیا  اب  دشاب  موسوم  تناید  تناما و  دادس و  حالص و 
عینـشت عفر  يارب  دیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  سپ  درک - هارمه  ار  نامعن  رگید : تیاور  هب  و  تسرفب - ناشیا  اب  ناسراح  زا 
درکیم بلط  نم  زا  هچ  ره  نیـسح  ماما  مدوبیم ، وا  ياج  هب  نم  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار ، هناـجرم  نبا  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ : مدرم 

بلط نم  زا  یشاب  هتشاد  هک  تجاح  ره  و  دسرب ، نم  هب  وت  ياههمان  هتسویپ  هک  دیاب  مدشیمن ، یـضار  وا  نتـشک  هب  مدرکیم و  وا  تباجا 
تیاعر باب  رد  رایسب  شرافـس  دیبلط و  دوب  هدش  رّرقم  ناشیا  تسارح  يارب  هک  ار  يدرم  نآ  سپ  «. 2  » تسا نورقم  تباجا  هب  هک  یئامن 

ار ناشیا  هک  دندرک  سامتلا  دوب  رومأم  ناشیا  تقافر  يارب  هک  يدرم  نآ  زا  دندیـسر ، قارع  کیدزن  هب  دـندش و  هناور  نوچ  دومن ، ناشیا 
یهورگ يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  زور  نآ  رد  دندیـسر ، البرک  هب  نوچ  درکن . هقیاضم  وا  ددرگ ، هنیدـم  هّجوتم  اجنآ  زا  درب و  البرک  هب 

هحون و دندرک و  تاقالم  ار  رگیدکی  فیرـش ، عضوم  نآ  رد  دندوب ، هدمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  مولظم  ماما  نآ  براقا  مشاه و  ینب  زا 
هّجوتم اجنآ  زا  و  دـندومن ، مایق  متام  تیزعت و  مسارم  هب  دـندش و  عمج  یحاون  يرق و  لـها  ناـنز  زا  ریثک  یعمج  و  دـندرک ، رایـسب  يراز 

رد مالّسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دّیس  ترـضح  میدیـسر ، هنیدم  کیدزن  نوچ  هک : تفگ  دوب  ناشیا  ياقفر  زا  هک  ملذج  نب  ریـشب  دندش . هنیدم 
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يا هک : دومرف  و  دندرک ، اپرب  ترـضح  نآ  يارب  ياهدرپ  ارـس  دندرک و  بصن  ار  مرح  همیخ  هک  دومرف  دومن و  لالجا  لوزن  یبسانم  ناکم 
ار رعـش  زین  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  یلب  متفگ : يراد ؟ ياهرهب  دوخ  ردپ  هشیپ  زا  وت  ایآ  دوب ، يرعاش  درم  ار  وت  ردپ  دـنک  تمحر  ادـخ  ریـشب 

هنیدم لها  و  ناوخب ، ادهش  دّیس  هیثرم  رد  دنچ   752 ص : نویعلا ، ءالج  يرعش  وش و  هنیدم  لخاد  سپ  دومرف : ترـضح  میوگیم ، بوخ 
لوسر ترضح  دجسم  هب  نوچ  مدش . رهـش  لخاد  ات  متخات  هبّیط  هنیدم  يوسب  مدش و  راوس  نم  تفگ : ریـشب  نادرگ ، علّطم  ام  ندمآ  رب  ار 
هنیدم لها  يا  مدرک : ادا  نومـضم  نیا  هب  زوسناج  دنچ  يرعـش  مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  مدیـسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
كاخ نایم  البرک  رد  شفیرش  ندب  تسا ، ناور  نم  نوزحم  ياههدید  زا  کشا  بالیس  ببس  نآ  هب  دش ، هتشک  نیـسح  هک  دینکم  تماقا 

تیب لها  هّیقب  نارهاوخ و  اههّمع و  اب  نیـسحلا  نب  یلع  هک : مدرک  داـیرف  سپ  دـننادرگیم ، اهرهـش  رد  هزین  رب  ار  شرـس  هداـتفا و  نوخ  و 
نانز مشاه و  ینب  تارّدخم  عیمج  دش ، دنلب  هنیدم  رد  هزاوآ  نیا  نوچ  امش . يوسب  مناشیا  کیپ  نم  و  دناهدیسر ، امش  کیدزن  هب  تلاسر 
هحون هب  ادص  دندرک و  ناشیرپ  اهوسیگ  دندیشارخ و  ار  دوخ  ياهور  هنهرب و  ياپ  رـس و  اب  دندیود ، نوریب  اههناخ  زا  راصنا  نارجاهم و  و 

رتخلت و نآ  زا  يزور  زگره  و  مدوب ، هدرکن  هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  هنیدـم  زگره  و  دـندرک ، دـنلب  هاتبیـصم  او  هالیو و  او  هلان  يراز و  و 
يدرک و هزات  ادهـش  دّیـس  رب  ار  ام  هودنا  یعان ! يا  دـنتفگ : دـندیود و  نم  دزن  هب  همه  سپ  مدوب ، هدینـشن  هدـیدن و  رتمیظع  نآ  زا  یمتام 

نب یلع  نم  يالوم  ملذج ، نب  ریشب  منم  متفگ : یئآیم ؟ اجک  زا  یتسیک و  وت  يدیـشارخ  دوخ  زوسناج  هلان  هب  ار  ام  ياههنیـس  ياهتحارج 
نم زا  ار  ربـخ  نیا  نوچ  تسا . هدـمآ  دورف  عضوم  نـالف  رد  بیرغ  دیهـش  ماـما  لاـیع  اـب  دوخ  و  تسا ، هداتـسرف  امـش  يوسب  ارم  نیـسحلا 

اههار و  مدیسریمن ، ناشیا  هب  متخاتیم  هک  نادنچ  نم  و  دندیود ، بناج  نآ  هب  نالان  نایرگ و  هنهرب  ياپ  رس و  اب  نادرم  نانز و  دندینش ،
لخاد هک  مدرم  موجه  زا  متفاییمن  هار  مدـمآ و  دورف  مدیـسر ، ترـضح  نآ  همیخ  کیدزن  نوچ  دوبن . روبع  هار  هک  مدرم  زا  دوب  هدـش  رپ 
يراج ناراب  دننام  شکرابم  نیزح  هدـید  زا  بآ  هتـسشن و  یـسرک  رب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  مدـید  و  موش ، همیخ 
نیتاوخ نانز و  نادرم و  هیرگ  هحون و  يادص  فرط  ره  زا  و  دـنکیم ، كاپ  شکرابم  هدـید  زا  بآ  دراد و  تسد  رد  یلامتـسد  و  تسا ،

و دسریم ، نیرب  شرع  هب  نیـسح  او  هلان  يادص  و  دنیامرفیم ، هیزعت  ار  ترـضح  نآ  دنیآیم و  جوف  جوف  و  هدش ، دـنلب  نازینک  همّظعم و 
نایغط نوچ   753 ص : نویعلا ، ءالج  دینادرگ . نوگلگ  ار  نیمز  يور  نایسدق  هدید  بآ  و  دیسریم ، نامـسآ  هب  نیمز  لها  کشا  بالیس 

هک ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  دومرف : دـندش  تکاس  نوچ  دـیوش ، تکاس  هک  درک  هراشا  مدرم  يوسب  تفای ، نیکـست  بانج  نآ  هیرگ 
اهلقع كاردا  زا  و  امـس ، ضرا و  هدـننیرفآ  ازج و  زور  بحاص  تسوا  و  تسا ، نابرهم  میحر و  قیالخ  همه  اب  تسا ، نایملاع  راـگدرورپ 

ياهمتام هدـنروآدرد و  هب  ياهتنحم  و  روهد ، بئاصم  روما و  میاظع  رب  ار  وا  منکیم  دـمح  تسا ، کیدزن  ناهنپ  ياهزار  هب  تسا و  رود 
دّیس اههنخر ، نیرتگرزب  دش  مالسا  رد  هنخر  و  اهتبیـصم ، نیرتدب  هب  ار  ام  دینادرگ  التبم  هک  دمح  تسار  ادخ  ساّنلا  اهّیا  هدنزادنارب . ربص 
دوخ لثم  هک  تسا  یتبیصم  نیا  و  دندینادرگ ، اهرهش  رد  هزین  رس  رب  ار  شرـس  و  دندرک ، ریـسا  ار  وا  نادنزرف  دنتـشک و  ار  تشهب  ناناوج 

بالیـس زودنا  مغ  هعقاو  نیا  عامتـسا  زا  دعب  هدید  مادک  و  دش ، دناوتیم  داش  زوسناج  تبیـصم  نیا  هدهاشم  زا  دعب  لد  مادک  سپ  درادن ،
و دـندمآ ، شورخ  هب  اهایرد  و  دنتـسیرگ ، وا  تداهـش  يارب  هناـگتفه  ياهنامـسآ  هک  قیقحت  هب  درک ، دـناوتیم  سبح  ار  نینوخ  کـشا 
الاب و ملاع  نایـسدق  و  دندیپط ، نامرح  شتآ  رب  نایهام  و  دندروآ ، رب  دوخ  داهن  زا  شتآ  ناتخرد  و  دـندیزرلب ، دوخ  رب  اهنیمز  اهنامـسآ و 

نیا زا  هنیس  مادک  دشن و  هتفاکـش  تنحم  نیا  زا  لد  مادک  ساّنلا  اهّیا  دنتخیر . نینوخ  کشا  ادهـش  دّیـس  تبیـصم  رد  العا  شرع  نالماح 
، دندیناشن هنهرب  نارتش  رب  دندرک و  ریجنز  لغ و  ناریسا ، دننام  ار  ام  دندرک ، هچ  ام  اب  هک  دینادیمن  ساّنلا  اهّیا  دیدرگن ، حورجم  تبیـصم 

نتخادنا رب  ندرک و  لیلذ  نتشک و  رد  شرافـس  ناشیا  هب  ربمغیپ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندینادرگ ، راید  هب  راید  زا  رهـش و  هب  رهـش  زا  و 
دنتسناوتیمن دندرک  هچنآ  زا  هدایز  هنیآره  درک ، ّتیـصو  ناشیا  هب  ام  تیاعر  مارتحا و  زازعا و  مارکا و  رد  هکنآ  ياج  هب  درکیم  ام  لسن 

دیما وا  زا  میبلطیم و  ار  دوخ  دزم  ادخ  دزن  زادنارب ، تحار  تسا  ياهعقاو  هچ  زادگناج و  تسا  یمتام  هچ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  درک ،
نم هک  تساوخ  رذـع  تساـخرب و  هعـصعص  نب  ناـحوص  سپ  نارباـص . هدـنهد  باوث  ناـمولظم و  هدنـشک  ماـقتنا  تسوا  میراد و  باوـث 
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هنیدم هب  سپ  دومن . مّحرت  شردپ  رب  دومرف و  لوبق  ار  وا  رذع  ترـضح  مدیدرگ ، مورحم  امـش  يرای  زا  ببـس  نیا  هب  ماهدـش و  ریگنیمز 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر   754 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  رّهطم  حیرـض  رّونم و  دقرم  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندروآ ، فیرـشت 

راب سپ  دندرک ، ریـسا  ار  وت  مرتحم  تیب  لها  دندرک و  دیهـش  هنـشت  بل  اب  ار  وت  نیـسح  هادّمحم ! او  هاّدج  او  هک : دندیـشک  رب  دایرف  داتفا ،
هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  «. 1  » دش دنلب  راوید  رد و  زا  هیرگ  هلان و  يادص  و  تساخرب ، هنیدـم  لها  زا  شورخ  رگید 
قح تدابع  هب  اهبش  رد  تشادیم و  هزور  ار  اهزور  و  تسیرگ ، دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

ترضح نک ، لوانت  نم  يالوم  يا  تفگیم : دیامن  راطفا  هک  دروآیم  وا  يارب  یماعط  بآ و  ترـضح  نآ  مالغ  نوچ  داتـسیایم ، یلاعت 
دنزرف مماشایب و  هنوگچ  و  هدش ، دیهـش  هنـسرگ  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  مروخ و  ماعط  هنوگچ  تفگیم : دیرابیم و  هدـید  زا  کشا  تارطق 

درکیم و طولخم  دوخ  هدید  بآ  هب  ار  بآ  ماعط و  نآ  ات  تسیرگیم  دومرفیم و  رّرکم  ار  نانخـس  نیا  و  دش ، هتـشک  هنـشت  ادخ  لوسر 
زا یکی  و  «. 2  » دـیدرگ غراـف  نود  ياـیند  تنحم  زا  دیـسر و  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  تاـقالم  هب  اـت  دوب  تلاـح  نیا  هب  و  دومنیم ، لواـنت 

يراومهان نیمز  يور  رب  هک  مدید  متفر ، وا  بقع  زا  نم  تفر ، ارحـص  هب  نم  يالوم  يزور  هک : درک  تیاور  ترـضح  نآ  ياههدرکدازآ 
هلا ال   » دناوخ ار  لیلهت  نیا  هبترم  رازه  هدجس  رد  سپ  هدش ، دنلب  ادخ  رکذ  هب  وا  يادص  دنکیم و  يراز  دیرگیم و  هدمآ و  رد  هدجس  هب 
بآ رد  شکرابم  شیر  تشادرب ، هدجـس  زا  كرابم  رـس  نوچ  ًاقیدـصت » ًانامیا و  هَّللا  ّالا  هلا  ال  ًاّقر ، ًادـّبعت و  هَّللا  ّالا  هلا  ال  ًاّقح ، ًاّقح  هَّللا  ّالا 

ترـضح وت ، رب  ياو  هک : دومرف  ترـضح  دوش ؟ مک  وت  هودـنا  هیرگ و  هک  دـشن  نآ  تقو  نم  دّیـس  يا  متفگ : دوـب ، هدـش  قرغ  شاهدـید 
دـش و دیفـس  شرـس  يوم  وا  هودـنا  زا  درک ، ادـیپان  ار  وا  رـسپ  کی  یلاعت  قح  و  تشاد ، رـسپ  هدزاود  دوب و  هداز  ربمغیپ  ربمغیپ و  بوقعی 

هنوگچ مدید  هتـشک  ار  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدفه  ردارب و  ردپ و  نم  دوب ، هدنز  ایند  رد  شرـسپ  و  دش ، انیبان  شاهدید  دش و  مخ  شتـشپ 
زا هچناـنچ  دـشاب  یلاـعت  قـح  فوـخ  ّتبحم و  يارب  ترـضح  نآ  هیرگ  هک  دوـب  دـناوتیم  دـیوگ : فـّلؤم  «. 3  » دـسر رخآ  هب  نـم  هودـنا 

يارب دنـشاب  هدومرفیم  راـهظا   755 ص : نویعلا ، ءـالج  نینچ  دوـب  لـیخد  زین  بیاـصم  نیا  نوـچ  تسا ، موـلعم  ترـضح  نآ  ياـهتاجانم 
يارب یلاعت  قح  نابّرقم  ادـخ و  ناتـسود  هیرگ  هکنآ  اب  اربک ، هیهاد  امظع و  هعقاو  نآ  یئاوسر  تعانـش و  دوش  رهاظ  مدرم  رب  ات  تحلـصم 

نوچ هکلب  دنتـسیرگیمن ، نادنچ  دوخ  نادـنزرف  توف  رد  اذـهل  و  دـشاب ، يرـشب  ّتبحم  يارب  هک  تسین  نارگید  هیرگ  تباب  زا  رگیدـکی 
نادقف دسافم  ار و  راوگرزب  نآ  دوجو  دیاوف  دنتخانشیم و  نارگید  زا  رتهب  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

ناـیملاع وا  نتـشک  هب  و  ادـخ ، دزن  دوب  قلخ  نیرتـبوبحم  دوـخ  ناـمز  رد  وا  هک  تسنادیم  و  تسنادیم ، نارگید  زا  هداـیز  ار  راـیخا  ماـما 
هب دیدرگ ، رهاظ  هّیما  ینب  عدب  دش و  فرط  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ننـس  دش و  عیاض  ادخ  نید  دندش و  هارمگ 

بولقلا و تایح  باتک  رد  قیقحت  نیا  زا  يردـق  و  ددرگیم ، رب  ادـخ  ّتبحم  هیرگ  هب  لّمأت  زا  دـعب  همه  اهنیا  و  تسیرگیم ، تاـهج  نیا 
. تسا روکذم  تایحلا  نیع 

ندش فسکنم  نیمز و  نامسآ و  نتـسیرگ  زا  دمآ  روهظ  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  تازجعم  بیارغ  زا  هچنآ  نایب  رد  مهدزناش  لصف 
اهنیا ریغ  هام و  باتفآ و 

ترضح و  تشذگ ، مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  رب  لوسر  ادخ و  نمشد  يدرم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  میهاربا  نب  یلع 
دندوـبن نیمز و  نامـسآ و  ناـشیا  رب  تسیرگن  سپ  ینعی : « 1  » َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَأـْلا  َو  ُءاـمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  دـناوخ : ار  هیآ  نیا 
هتسیرگن دومرف : نیمز ، نامـسآ و  تسیرگ  دهاوخ  نیا  رب  نکیل  دومرف : ترـضح  تشذگ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  ناگتفای ، تلهم 

هدرک تیاور  هتخاف  یبا  نب  نیصح  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  «. 2  » یلع نب  نیـسح  اـّیرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  نیمز  نامـسآ و  تسا 
هب ار  امـش  امـش و  نافلاخم  سلاـجم  رد  موشیم  رـضاح  نم  هک : مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا 

يوار رورـسلا ، ءاخّرلا و  ینرأ  مهّللا  وگب : ناشیا  سلاجم  رد  يوش  رـضاح  نوچ  دومرف : ترـضح  تفگ ؟ دـیاب  هچ  سپ  مروآیم ، رطاـخ 
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دبع ابأ  ای  کیلع  هَّللا  یلـص  وگب : هبترم  هس  دومرف : تفگ ؟ مدیاب  هچ  سپ  ار ، یلع  نب  نیـسح  مروآیم  رطاخ  هب  نم  موش  وت  يادف  تفگ :
رد هچنآ  و  هناگتفه ، ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  دنتسیرگ  وا  رب  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نوچ  دومرف : سپ  هَّللا ،
قلخ زا  دوشیمن  هدـید  هچنآ  دوـشیم و  هدـید  هچنآ  و  دنتـسه ،  757 ص : نوـیعلا ، ءـالج  خزود  تشهب و  رد  هـک  ره  و  تساـهنآ ، ناـیم 
مکح لآ  قشمد و  هرصب و  هک : دومرف  تسیچ ؟ اهنآ  موش  وت  يادف  تفگ : يوار  دنتسیرگن ، ترـضح  نآ  رب  هک  زیچ  هس  رگم  راگدرورپ ،
ردیح رارسا  باحصا  زا  هک  راّمت  مثیم  زا  مدینش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیّکم  هلبج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » صاعلا یبا  نب 

نیا ادخ  نانمـشد  و  درک ، دنهاوخ  دیهـش  مّرحم  مهد  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  تّما  نیا  هک  منکیم  دای  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوب  راّرک 
هداد ربخ  نم  هب  ار  نیا  و  تسا ، هتـشذگ  یهلا  ملع  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  هّتبلا  هک  تسا  يرما  نیا  و  تسناد ، دـنهاوخ  تکرب  زور  ار  زور 

نایهام ارحص و  نایـشحو  یّتح  زیچ  همه  تسیرگ  دنهاوخ  ترـضح  نآ  رب  هک  داد  ربخ  ارم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نم  يالوم  تسا 
اهنامسآ و هکئالم  عیمج  و  نج ، سنا و  نانمؤم  و  نیمز ، نامسآ و  ناگراتس  و  هام ، باتفآ و  تسیرگ  دنهاوخ  وا  رب  و  اوه ، ناغرم  ایرد و 
: تفگ سپ  دـیراب ، دـهاوخ  رتسکاخ  نوخ و  نامـسآ  و  یهلا ، شرع  نالماح  و  مّنهج ، نزاخ  کـلام  و  تشهب ، نزاـخ  ناوضر  و  اـهنیمز ،

هدش بجاو  هچنانچ  دنداد  رارق  رگید  يادخ  ادخ  اب  هک  اهنآ  رب  تسا  هدش  بجاو  هچنانچ  نیـسح  نالتاق  رب  ادخ  تنعل  تسا  هدش  بجاو 
تـسا هدش  هتـشک  نآ  رد  يراوگرزب  نینچ  هک  ار  يزور  ناشیا  هنوگچ  مثیم  يا  متفگ : تفگ : هلبج  ناربگ . نایاسرت و  نادوهی و  رب  تسا 

ار مدآ  هبوت  یلاـعت  قـح  زور  نیا  رد  هک  دـناهدرک  عـضو  یثیدـح  باـب  نیا  رد  هک : تفگ  تسیرگ و  مثیم  سپ  دنرامـشیم ؟ تکرب  زور 
نینچ و  دش ، لوبق  دواد  هبوت  زور  نیا  رد  هک  دـننکیم  تیاور  و  دـش ؛ لوبق  هّجحیذ  هام  رد  مدآ  هبوت  هکلب  دـنیوگیم  غورد  و  درک ، لوبق 

و دش ؛ هّجحیذ  هام  رد  زین  نآ  و  دمآ ، نوریب  یهام  مکـش  زا  سنوی  زور  نیا  رد  هک  دـننکیم  تیاور  و  دـش ؛ هّجحیذ  هام  رد  زین  نآ  تسین 
زور نیا  رد  هک  دننکیم  تیاور  و  دش ؛ هّجحیذ  هام  مهدجیه  رد  نآ  و  تفای ، رارق  يدوج  رب  حون  یتشک  زور  نیا  رد  هک  دننکیم  تیاور 
دّیـس یلع  نب  نیـسح  هک  نادـب  هلبج  يا  تفگ : مثیم  سپ  دوب . لّوألا  عیبر  هام  رد  نآ  و  تفاکـش ، لیئارـسا  ینب  يارب  ار  اـیرد  یلاـعت  قح 

يوسب ینک  رظن  نوچ  هلبج  يا  تسه ، تلیضف  نادیهش  ریاس  رب  ار  وا  باحـصا   758 ص : نویعلا ، ءالج  و  تمایق ، زور  رد  تسا  نادـیهش 
عاعش مدمآ و  نوریب  يزور  نم  تفگ : هلبج  تسا . هدش  دیهش  نیسح  ادهـش  دّیـس  هک  نادب  هزات ، نوخ  دننام  دشاب  هدش  خرـس  هک  باتفآ 

دّیس هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : متسیرگ  مدز و  دایرف  سپ  نیگنر ، رایـسب  ياههماج  دننام  خرـس  دوب  هدیبات  اهراوید  رب  هک  مدید  ار  باتفآ 
تیب لها  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  سّدقملا  تیب  لها  زا  يدرم  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا  «. 1  » تسا هدش  دیهش  نیسح  ام 

هنوگچ هک : تفگ  يوار  تسا ، هدش  دیهش  ترضح  نآ  هک  میتسناد  دش  دیهش  یلع  نب  نیسح  هک  يزور  نیسپ  رد  نآ  یحاون  سدقملا و 
و هدش ، خرس  نوخ  دننام  ياهراوید  و  دیشوجیم ، هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  میتشادن  رب  ار  یخولک  گنس و  چیه  تفگ : دیتسناد ؟

نیا اهنآ  نومـضم  هک  دنچ  يرعـش  هب  درکیم  ادن  هک  ار  يدانم  يادص  میدینـش  بش  نایم  رد  و  دـیرابیم ، نامـسآ  زا  هزات  نوخ  زور  هس 
ردیح راتخم و  دّیس  تعافش  تفای  دنهاوخن  هَّللا  ذاعم  باسح !؟ زور  رد  ار  وا  ّدج  تعافش  ار  نیـسح  دنتـشک  هک  یتّما  دنراد  دیما  ایآ  دوب :
نوریب هتفرگ  هریت و  باـتفآ  زور  هس  و  ار ، تعاـمج  ره  ناریپ  ناـناوج و  نیرتـهب  و  ار ، تعاجـش  هکرعم  ناراوـس  نیرتـهب  دـیتشک  ار  راّرک 

تداهـش زور  رد  راثآ ، بیارغ  روهظ  نیا  يادتبا  هک  دیـسر  ربخ  تشذـگ ، یتقو  كدـنا  نوچ  دـندوب . ادـیپ  زور  رد  اههراتـس  و  دـمآیم ،
دیهـش مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  دـیناسا  هب  يرهز  زا  ًاضیا  «. 2  » تسا هدوب  راربا  دّیـس  هشوگرگج 

رقاب دّمحم  ماما  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  ًاضیا  «. 3  » دیـشوجیم هزات  نوخ  نآ  ریز  زا  دنتـشادیم ، رب  سّدقملا  تیب  زا  هک  ياهزیرگنـس  ره  دش ،
هدید ياهبآ  هکنآ  ات  نایشحو ، ناغرم و  نایّنج و  نایمدآ و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  دنتـسیرگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

نینمؤملا ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا   759 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4  » دـنتخیر ورف  همه  ار  دوخ 
عاونا منیبیم  ایوگ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  هفوک  تشپ  رد  هک  داـب  نیـسح  يادـف  مرداـم  ردـپ و  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

عقاو يرما  نینچ  نوچ  حابص . ات  بش  لّوا  زا  دننک  هیرگ  هحون و  وا  يارب  و  دنشاب ، هدرک  زارد  وا  رّهطم  ربق  يوسب  اهندرگ  هک  ار  نایـشحو 
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ریما ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » دـیئامنن كرت  ار  وا  ترایز  و  وا ، رب  دـینکم  اـفج  هک  راـهنیز  دوش ،
تسد ترضح  سپ  دمآ ، ترضح  نآ  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هاگان  دوب ، هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نامـسآ نیمز و  ناشیا  كاله  رب  هک  تسا  هدومرف  ریبعت  نآرق  رد  ار  یتعامج  یلاعت  قح  دنزرف ! يا  دومرف : تشاذـگ و  وا  كرابم  رـس  رب 
ترضح زا  رگید  هربتعم  دیناسا  هب  «. 2  » تسیرگ دنهاوخ  وت  رب  نیمز  نامـسآ و  و  تشک ، دنهاوخ  ار  وت  هک  دنگوس  ادـخ  هب  و  تسیرگب ،

نب نیسح  رب  نامسآ  دومرف : رگید  تیاور  هب  و  «. 3  » دنتسیرگ نیمز  نامسآ و  نیسح  لتق  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 
لهچ دومرف : دوب ؟ هچ  نامسآ  هیرگ  هک : دیـسرپ  يوار  تسیرگن ، ناشیا  ریغ  يدحا  رب  تسیرگ و  مالّـسلا  امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  یلع و 
دّیـس نوچ  تفگ : هک  هفوک  لـها  زا  ياهحلاـص  نز  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 4  » درکیم بورغ  خرـس  درکیم و  عوـلط  خرـس  زور 

زا یعمج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 5  » دشیمن هدید  باتفآ  هک  دوب  خرس  نوخ  دننام  نامـسآ  هام  هن  لاس و  کی  ات  دنتـشک ، ار  ادهش 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 6  » دیراب مدرم  رـس  رب  خرـس  كاخ  نامـسآ  دش ، دیهـش  ترـضح  نآ  نوچ  هک  هفوک  لها 

، مالّـسلا امهیلع  نیـسح  مردپ  ییحی و  رب  رگم  تسا  هتـسیرگن  یـسک  رب  دناهدیرفآ ، ار  نامـسآ  هک  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
نوخ حشر  دنتشادیمزاب ، اوه  رد  ار  هماج  نوچ  هک : دومرف  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  نامـسآ   760 ص : نویعلا ، ءالج  هیرگ  هک : دیـسرپ  يوار 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دوشیم رهاظ  هماج  رد  هک  کیک  نوخ  دـننام  دـشیم  رهاظ  نآ  رب 

ات دندرک ، دیهـش  ار  مولظم  ماما  نآ  نوچ  و  دوب ، انزلا  دلو  اّیرکز  نب  ییحی  لتاق  و  دوب ، انّزلا  دـلو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  هک  تسا 
هب ًاضیا  «. 2  » دوب نآ  هیرگ  نامـسآ  یخرـس  و  اّیرکز ، نب  ییحی  نیـسح و  رب  نیمز  اهنامـسآ و  دنتـسیرگ  و  دوب ، خرـس  نامـسآ  لاس  کی 

لوسر مّدج  نامز  رد  دغج  دندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  قداص و  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ياهدـنس 
ناوخ رـس  رب  دندرکیم ، رـضاح  ماعط  ناوخ  نوچ  و  تفرگیم ، سنا  مدرم  اب  درکیم و  اج  اههناخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

ینادابآ زا  درک و  مر  مدآ  ینب  زا  دندرک ، دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  سپ  دندنکفایم ، نآ  شیپ  ماعط  دشیم و  رـضاح 
نمیا نم  و  دیـشکیم ، ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  هک  امـش  دیدوب  یتّما  دـب  تفگ : تفرگ و  رارق  اهنابایب  اههوک و  اههبارخ و  رد  تفر و  نوریب 

دوشیم بش  نوچ  دروخیمن ، هناد  بآ و  دشابیم و  هزور  ترضح  نآ  تبیـصم  رب  هودنا  نزح و  زا  اهزور  سپ  دوخ ، رب  امـش  زا  متـسین 
هلیبق زا  ینز  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـشیا  هربتعم  بتک  ناـفلاخم و  قرط  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 3  » حبص ات  دنکیم  نیـسح  رب  هلان  هحون و 

«. 4  » دش نوخ  زا  رپ  اهفرظ  اهوبس و  اهماج و  ام  هلیبق  رد  و  دیراب ، نوخ  نامسآ  دندرک ، دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  هک  دزا 
میدرک رظن  دوخ  دیفس  ياههماج  هب  نوچ  و  دیراب ، ناراب  نامـسآ  زور ، نایم  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللا  دیبع  نب  ۀظرق  زا  ًاضیا 

ماما هک  دوب  يزور  ناـمه  دیـسر  ربخ  نوچ  دوب ، هدـش  نوخ  اـهبآ  دـنهدب  بآ  هک  دـندرب  ار  نارتش  نوچ  دوب ، هدـش  نیگنر  نوخ  زا  همه 
نیسح رب  نامسآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   761 ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » دوب هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح 
دیراب نوخ  نامسآ  زا  دندرک ، دیهش  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میلس  ّما  زا  و  «. 1  » تسیرگ نوخ  زور  لهچ  مالّسلا  هیلع 

لتق زا  دعب  دوشیم ، رهاظ  قفا  رد  هک  یترمح  نیا  هک  دـناهدرک  تیاور  نآ  ریغ  یبلعث و  ریـسفت  زا  و  «. 2  » دش خرس  اهراوید  اههناخ و  هک 
یخرس دندرک ، دیهش  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سیق  نب  دوسا  زا  يوسف  خیرات  رد  و  «. 3  » دیسریم مه  هب  ترضح  نآ 

نینچ هام  شش  ات  و  دنسرب ، رگیدکی  هب  هک  دش  کیدزن  نامسآ  نایم  رد  و  دش ، دنلب  برغم  بناج  زا  یخرس  دش و  دنلب  قرـشم  بناج  زا 
اههراتـس هک  ياهبترم  هب  دش  کیرات  تفرگ و  باتفآ  دندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لیبق  وبا  زا  و  «. 4  » دنام

زا هک  دناهدرک  تیاور  نایح  ّما  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  «. 5  » تسا هدش  اپرب  تمایق  هک  میدرک  نامگ  ام  دـش و  رهاظ  زور  نایم  رد 
هب یسوط  خیش  «. 6  » دیشوجیم نوخ  شریز  زا  دنتشادیم  رب  هک  ار  یگنس  ره  و  دش ، کیرات  اوه  زور ، هس  ات  ترـضح  نآ  تداهـش  زور 
نبا «. 7  » دیراب نیمز  رب  هزات  نوخ  نامـسآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  راّمع  یبا  نب  راّمع  زا  ربتعم  دـنس 

هب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهش  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب 
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درک ادن  شرع  نایم  زا  هّزعلا  ّبر  بناج  زا  يدانم  دننک ، ادج  ار  رورـس  نآ  كرابم  رـس  هک  دندمآ  دـنتخادنا و  راک  زا  ریـشمش  ياهتبرض 
ص: نویعلا ، ءالج  ترضح  سپ  رطف ، یحـضا و  يارب  ار  امـش  دهدن  قیفوت  ادخ  دوخ ! ربمغیپ  زا  دعب  هدننکمتـس  هدش  ّریحتم  تّما  يا  هک :
اج هب  قح  ماما  اب  ار  یحـضا  رطف و  زامن  هک  تفای  دـنهاوخن  دـنتفاین و  قیفوت  ناشیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص   762

ترضح زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دوش رهاظ  تسا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  مئاق  هک  نیـسح  نوخ  هدننک  بلط  ات  دـنروآ 
نوچ و  دمآ ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 

: تفگ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هَّللا  دـبع  وبا  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسیرگ ، داتفا  دوخ  ردارب  رب  شرظن 
ارم دـنهدیم و  نم  هب  يرهز  هک  تسا  نآ  دـننکیم  نم  هب  هچنآ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـننکیم ، وـت  هب  هـچنآ  يارب  مـیرگیم 

تّما زا  هک  دننک  يوعد  همه  هک  دروآ  دنهاوخ  وت  هب  ور  سک  رازه  یس  هک  هَّللا  دبع  وبا  يا  تسین  وت  زور  لثم  يزور  نکیل  و  دنشکیم ،
ندرک ریـسا  وت و  تمرح  کته  وت و  نوخ  نتخیر  وت و  نتـشک  رب  دـننک  عامتجا  سپ  دـندنب ، دوخ  رب  ار  مالـسا  نید  و  دـندّمحم ، وت  ّدـج 
دیرگب و  درابب ، نوخ  رتسکاخ و  نامـسآ  هّیما ، ینب  رب  دوش  لزان  تنعل  تقو  نآ  رد  سپ  وت ، لاوما  ندرک  تراغ  و  وت ، نانز  وت و  نادنزرف 

نامثع نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریبّزلا  نب  ةورع  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا  «. 2  » اهایرد نایهام  اهارحص و  نایشحو  یّتح  زیچ  ره  وت  رب 
رایسب یلب  تفگ : رذ  وبا  تسا ، لهـس  ادخ  هار  رد  يرازآ  نینچ  هک  شاب  داش  رذ  وبا  يا  دنتفگ : مدرم  داتـسرف ، هذبر  هب  هنیدم  زا  ار  رذ  وبا 

ریما نتـشک  زا  دعب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـننک ، دیهـش  ار  یلع  نب  نیـسح  هک  یتقو  رد  امـش  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  نکیل  و  تسا ، لهس 
ات درک  دهاوخن  فالغ  رد  و  دیشک ، دهاوخ  تّما  نیا  رب  ار  دوخ  ماقتنا  ریشمش  یلاعت  قح  و  دوب ، دهاوخن  رتمیظع  یلتق  وا  لتق  زا  نینمؤملا 
رب دوشیم  لخاد  نزح  هودنا و  هچ  وا  تداهـش  ببـس  هب  هک  دـینادب  رگا  و  دـشکب ، ماقتنا  مدرم  زا  دـیآ و  نوریب  وا  ّتیّرذ  زا  يدرم  هکنآ 
نآ سّدقم  حور  دینک و  كاله  ار  دوخ  هک  دییرگب  ردـق  نآ  هنیآره  اهنامـسآ ، لها  اهناتـسین و  اههشیب و  اههوک و  نانکاس  اهایرد و  لها 

يربا ره  و  تمایق ، زور  ات  دزرل  ناشیا  لصافم  دنتـسیاب و  اپ  رب  سرت  میب و  زا  کلم  رازه  داتفه  دـنرب ، الاب  هک  ینامـسآ  ره  زا  ار  ترـضح 
چیه و  ار ، ترـضح  نآ  نالتاق  دـننکیم  تنعل  هّتبلا  دوشیم  رهاـظ  نآ  زا   763 ص : نویعلا ، ءـالج  قرب  دـعر و  دوشیم و  هتخیگنا  رب  هک 

اب دـننکیم و  ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  رب  ار  ترـضح  نآ  سّدـقم  حور  هـکنآ  رگم  درذـگیمن  يزور 
ناـن اهکـشجنگ  يارب  زور  ره  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دـباع  حـتف  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  «. 1  » دنیامنیم تاقالم  رگیدـکی 

ترـضح نآ  هیزعت  يارب  هک  متـسناد  دـندروخن ، مدرک  هزیر  نان  اـهنآ  يارب  دـش ، اروشاـع  زور  نوچ  دـندروخیم ، اـهنآ  مدرکیم و  هزیر 
764 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دنروخیمن

ترضح نآ  رب  تسا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیبّرقم  هکئالم  يده و  هّمئا  ایصوا و  ایبنا و  عزج  هیرگ و  نایب  رد  مهدفه  لصف 

قح زا  کلم  رازه  راهچ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رایـسب  هربتعم  دـیناسا  هب  نارگید  هیولوق و  نبا  هیوباب و  نبا 
ار ناشیا  ترـضح  دندمآ ، نیمز  هب  نوچ  دننک ، يرای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـنیآ و  نیمز  هب  هک  دـندیبلط  تصخر  یلاعت 
، دوب هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ ، نیمز  هب  دندش و  صّخرم  رگید  راب  و  دنتشگرب ، نامـسآ  هب  دومرفن ، صّخرم 
هک تسا  یکلم  ناشیا  هدرک  رس  و  تمایق ، زور  ات  دننکیم  هیرگ  ترضح  نآ  رب  هدولآدرگ و  وم و  هدیلوژ  دندنام  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هب 

تعیاـشم ار  وا  دـنکیم  عادو  نوـچ  دـننکیم ، لابقتـسا  ار  وا  دوریم  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  هـک  ره  سپ  «، 1  » دـنیوگیم روـصنم  ار  وا 
و دننکیم ، رافغتـسا  وا  يارب  ندرم  زا  دعب  و  دننکیم ، زامن  وا  هزانج  رب  دریمب  رگا  و  دـنوریم ، وا  تدایع  هب  دوش  رامیب  رگا  و  دـنیامنیم ،
هب یـسوط  خیـش  هیوباـب و  نبا  دـننکب . ترـضح  نآ  نوخ  بلط  دوش و  رهاـظ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  مئاـق  هک  دـنرظتنم 

هیلع یلع  نب  نیـسح  ادهـش  دّیـس  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدـنس 
ص: نویعلا ، ءالج  ماقتنا  ینکیم و  لفاغت  ایآ  ام  دّیس  ام و  دنوادخ  يا  دنتفگ : دندمآ و  شورخ  هب  دنتسیرگ و  هکئالم  دش ، دیهش  مالّسلا 
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درک یحو  ناشیا  هب  یلاعت  قح  سپ  دشکیم !؟ ار  وت  قلخ  نیرتهب  ار و  وت  هدیزگرب  دنزرف  ار و  وت  هدیزگرب  هک  یـسک  زا  یـشکیمن   765
، دشاب یتّدم  زا  دعب  هچ  رگا  ناشیا  زا  دیـشک  مهاوخ  ماقتنا  هک  منکیم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  نم  هکئالم  يا  دیریگ  رارق  هک :

ناشیا زا  یکی  سپ  دندید ، ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  ناماما  هرّونم  حاورا  هسّدقم و  راونا  هکئالم  هک  دوشگ  ياهدرپ  یلاعت  قح  سپ 
نیا هب  و  دیـشک ، مهاوخ  ناشیا  زا  ماـقتنا  تسا  هداتـسیا  هک  يدرم  نیا  هب  هک  وا  هب  دومرف  هراـشا  یلاـعت  قح  درکیم ، زاـمن  دوب و  هداتـسیا 

لوسر ترضح  يوسب  هک  یکلم  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا  و  «. 1  » دنیوگیم مئاق  ار  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ببس 
زا یکلم  هک  یتسرد  هب  اهایرد ، هب  تسا  لّـکوم  هک  دوب  یکلم  دروآ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هـشوگرگج هک  دیـشوپب  هودـنا  متام و  ياههماج  اهایرد  لها  يا  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  لاب  اهایرد و  رب  دـش  لزان  العا  سودرف  هکئالم 
سپ درک ، زاورپ  اهنامـسآ  هب  تشادرب و  دوخ  لاب  هب  ار  ترـضح  نآ  تبرت  سپ  دندرک ، حبذ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ترـضح و نآ  نـالتاق  رب  درکیم  تنعل  تفاـییم و  تبرت  نآ  تفارـش  زا  ياهرهب  دیـسوبیم و  ار  تبرت  نآ  دـیدیم ، ار  وا  هـک  یکلم  ره 
لّکوم یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یقرب  نساحم  رد  و  «. 2  » ناشیا ناروای  وا و  عاـبتا 

هدولآدرگ وم و  هدیلوژ  کلم  رازه  داتفه  تسا  هدش  دیهش  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  هب  تسا  هدینادرگ 
دنس هب  هیولوق  نبا  «. 3  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  مایق  زور  ات  دننکیم  هیرگ  ترـضح و  نآ  رب  دنتـسرفیم  تاولـص  هک 

دنوشیم لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  رب  کلم  رازه  راهچ  زور  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 
الاب ناـشیا  دوشیم  سمـش  لاوز  نوچ  سمـش ، لاوز  تقو  اـت  حبـص  عولط  زا  دـننکیم  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  هدولآدرگ و  وم و  هدـیلوژ 

ینیلک  766 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4  » حبـص عولط  ات  دننکیم  هحون  يراز و  بانج  نآ  رب  دوشیم  لزان  رگید  کلم  رازه  راهچ  دنوریم و 
هچ موش  وت  يادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  زیرح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  و 

ترـضح دـنراد ؟ امـش  يوسب  مدرم  هک  رایـسب  جایتحا  اب  رگیدـکی  هب  امـش  ياهلجا  تسا  کیدزن  تیب و  لها  امـش  ياقب  تسا  مک  رایـسب 
نوچ دوخ ، تماما  تّدم  رد  دنیامن  لمع  نآ  هب  دیاب  هچنآ  هک  تسا  هتشون  نآ  رد  هک  تسا  ياهمان  هفیحص و  ار  ام  زا  کی  ره  هک : دومرف 

وا دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  سپ  هدیـسر ، رخآ  هب  شرمع  هک  دنادیم  تسا ، هدش  رومأم  نآ  هب  هچنآ  دوش  مامت 
هیلع نیـسح  ماما  بانج  و  دراد . یلاعت  قح  دزن  هک  یلزانم  تاجرد و  هب  ار  وا  دهدیم  ربخ  و  دـناسریم ، وا  هب  ار  وا  تافو  ربخ  دـیآیم و 

و دروآ ، لمع  هب  دیاب  تافو  زا  دعب  هک  دنامیم  هچنآ  دروآ و  لمع  هب  دیاب  هچنآ  دوب  هتشون  همان  نآ  رد  و  دناوخ ، ار  دوخ  هفیحص  مالّسلا 
لمع هب  دـنام و  یقاب  هک  يروما  نآ  و  دـیدرگ ، لاتق  هّجوتم  هکنآ  ات  دوب  هدرواین  لمع  هب  دوخ  تایح  ماّیا  رد  هک  دـنچ  يزیچ  دـنام  یقاـب 
بانج نآ  دـندیدرگ  لاتق  ياّیهم  ات  دـنتفای ، تصخر  دـنیآ و  دورف  وا  يرای  هب  هک  دـندرک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  هکئالم  هک  دوب  نآ  درواـین 
يرای ار  وا  میورب و  نیمز  هب  هک  ار  ام  يداد  تصخر  ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ : دنتفای ، دیهـش  ار  وا  دندمآ  نیمز  هب  نوچ  دوب ، هدـش  دـیهش 

ات دیـشاب  وا  هسّدـقم  ربق  مزالم  هک : ناشیا  يوسب  درک  یحو  یلاعت  قح  سپ  يدوب ، هدرب  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  میدـمآ  دورف  نوچ  میئامن ،
زا هچنآ  هب  وا و  تبیـصم  رب  دـییرگب  دـینک و  يرای  ار  وا  سپ  تسا ، هدرک  عوجر  ایند  هب  دوخ و  ربق  زا  تسا  هدـمآ  نوریب  هک  ار  وا  دـینیبب 

دندرک و عزج  سپ  وا ، رب  نتـسیرگ  وا و  ندرک  يرای  هب  ماهدـینادرگ  صوصخم  ار  امـش  هک  یتسرد  هب  وا ، يرای  زا  تسا  هدـش  توف  امش 
، دـیآ نوریب  بانج  نآ  نوچ  بانج ، نآ  يرای  زا  ناشیا  زا  دوب  هدـش  توف  هچنآ  ترـسح  هب  یلاعت  قح  هب  بّرقت  يارب  هکئـالم  دنتـسیرگ 

رفعج ماما  ترضح  تمدخ  رد  هّکم  هار  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لاّمج  ناوفص  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا  «. 1  » دنشاب وا  ناروای 
نزح هودنا و  ببـس  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : متفای ، نیگمغ  رایـسب  ار  بانج  نآ  يزور  هنیدم ، هّکم و  نیب  ام  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص 

767 ص : نویعلا ، ءالج  رب  تردق  هک  دوش  ضراع  یتلاح  ار  وت  هنیآره  مونشیم ، هچنآ  يونشب  وت  رگا  هک : دومرف  ترـضح  تسیچ ؟ امش 
رب تنعل  نیرفن و  رد  نایملاع  دنوادخ  يوسب  هکئالم  لاهتبا  عّرضت و  هک : دومرف  يونشیم ؟ وت  هچنآ  تسیچ  متفگ : یـشاب ، هتـشادن  لاؤس 

نیـسح ماما  ربق  رود  رب  هک  هکئالم  ندرک  هیرگ  نایّنج و  ندرک  هحون  و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناگدنـشک 
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ندیماشآ ندروخ و  دوشیم  اراوگ  هنوگچ  لاوحا  نیا  هدهاشم  تاوصا و  نیا  عامتـسا  هب  سپ  ناشیا ، عزج  تّدـش  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع 
دیشاب و شوماخ  دیور ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1»

ناشیا اب  دنـشابیم و  ریاح  رد  هک  هکئالم  دزن  دنیآیم  لامعا  نابتاک  ناظفاح و  زا  زور  بش و  هکئالم  هک  اریز  ریخ ، نخـس  رگم  دـیئوگم 
راظتنا سپ  هدیدرگ ، بلاغ  ناشیا  رب  هک  هودـنا  هیرگ و  يرایـسب  زا  دنونـشیمن  باوج  دـننکیم  لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  دـننکیم ، هحفاصم 

لاؤس دـنیوگیم و  نخـس  ناشیا  اب  سپ  دـندرگیم ، نکاـس  هیرگ  زا  يردـق  تقو  نیا  رد  و  حبـص ، عولط  اـت  سمـش و  لاوز  اـت  دـنربیم 
و دنوشیمن ، لوغشم  رگید  رما  هب  اعد  هیرگ و  زا  و  دنیوگیمن ، نخـس  تقو  ود  نیا  ریغ  رد  و  نامـسآ ، روما  یـضعب  زا  ناشیا  زا  دننکیم 

لامعا هظفح  هکئالم  ریاح و  هکئالم  موش ! وت  يادـف  تفگ : يوار  دنونـشیم . اعد  تراـیز و  رد  دـیئوگیم  هچنآ  و  دنتـسه ، امـش  هّجوتم 
اریز دننکیم ، لاؤس  هظفح  هکئالم  زا  ریاح  هکئالم  دومرف : ترـضح  دننکیم ؟ لاؤس  زیچ  هچ  زا  و  دننکیم ؟ لاؤس  يرگید  زا  کیمادـک 

لّکوم هک  لیعامـسا  هب  دنوریم ، الاب  دـنیآیم و  ریز  هب  نامـسآ  زا  هظفح  و  دـنیامرفیمن ، تکرح  فیرـش  ناکم  نآ  زا  ریاح  هکئالم  هک 
ماما ترضح  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  ترضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  و  دنروخیم ، رب  اوه  هب  تسا 
هَّللا تاولص  هّمئا  لوسر و  ترضح  و  دنسریم ، دناهدرک  تلحر  اقب  ملاع  هب  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  نیـسح و  ماما  ترـضح  نسح و 

نآ ترایز  يارب  تسا  هدش  فیرش  ناکم  نآ  دراو  یک  و  ریاح ؟ رد  تسا  هدش  رـضاح  یک  هک : دنیامنیم  لاؤس  ناشیا  زا  نیعمجا  مهیلع 
ناشیا میهد  تراشب  هنوگچ  دنیوگیم : هکئالم  سپ  دیناسرب ، ناشیا  هب  ار  ام  ياعد  ار و  ناشیا  دیهد  تراشب  هک : دـنیوگیم  و  ترـضح ؟

زا دینک  اعد  و  ناشیا ، رب  دیتسرف  تکرب  هک : ناشیا  هب  دـنیوگیم  هّمئا  سپ  دنونـشیمن ؟  768 ص : نویعلا ، ءالج  ار  ام  نخـس  ناشیا  و  ار ،
ام و  دیئامن ، تعیاشم  ار  ناشیا  دیریگب و  ناشیا  رود  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دندرگ ، رب  نوچ  ناشیا ، هب  ام  زا  تسا  یتراشب  نیا  هک  ناشیا  يارب 

هنیآره تسه  باوث  هچ  وا  ترایز  رد  هک  دننادب  مدرم  رگا  دوشیمن ، عیاض  وا  دزن  یتناما  چیه  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  میراپـسیم  ار  ناشیا 
رازه ربمغیپ و  رازه  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  و  دنیامن . وا  ترایز  فرـص  دنـشورفب و  ار  دوخ  ياهلام  عیمج  هنیآره  و  دننک ، هلتاقم 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  يرای  هیرگ  رد  ناشیا  و  دننکیم ، هیرگ  ترـضح  نآ  رب  نایبوّرک  زا  کلم  رازه  رازه  دیهـش و  رازه  قیّدص و 
هلان و يارب  ددرگیم  نایرگ  هکنآ  رگم  دنامیمن  اهنامـسآ  رد  یکلم  هک  دنزیم  دنچ  ياهرعن  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  و  دنیامنیم ،

يا دیوگیم : دیآیم و  وا  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هکنآ  ات  دوشیمن  نکاس  هیرگ  زا  و  ترـضح ، نآ  يراز 
یلاعت قح  هک  نک  ربص  سپ  یتشادزاب ، یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  زا  ار  ناشیا  و  ار ، اهنامسآ  لها  عیمج  يدروآ  هیرگ  هب  یمارگ  رتخد 

ترـضح نآ  ترایز  هب  هک  یهورگ  هب  دنکیم  رظن  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  دیـشک . دهاوخ  وت  نادنزرف  نالتاق  زا  ار  وت  ماقتنا 
نآ تراـیز  تلیـضف  هک  ار  ترـضح  نآ  دـینکم  تراـیز  كرت  سپ  ار ، يزیچ  ره  ناـشیا  يارب  یلاـعت  قح  زا  دـننکیم  لاؤـس  دـنوریم ،
هب راّمع  نب  قاحـسا  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  نارگید  هیولوق و  نبا  ًاضیا  «. 1  » دومن ناوت  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  ترـضح 

زاـمن مدوـب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ریاـح  رد  هفرع  بش  رد  نم  هـک : درک  ضرع  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ 
زامن ترایز و  اجنآ  رد  بش  نآ  مامت  رد  شوخ  ياهیوب  وکین و  ياهیور  اب  هک  مدـید  سک  رازه  هاجنپ  هب  کـیدزن  اـجنآ  رد  و  مدرکیم ،

رد نوچ  دومرف : ترـضح  مدـیدن ، ار  ناشیا  زا  یـسک  متـشادرب  هدجـس  زا  رـس  متفر و  هدجـس  هب  نم  دـش ، علاـط  حبـص  نوچ  دـندرکیم ،
نامسآ هب  نوچ  دنتفر ، نامسآ  هب  دنتـشذگ و  ترـضح  نآ  رب  کلم  رازه  هاجنپ  دنتفرگ ، نایم  رد  نافلاخم  ار  ادهـش  دّیـس  البرک  يارحص 
دیورب سپ  دیدرکن ؟ وا  يرای  دنـشکیم و  ار  وا  هک  دیدید  نم و  بیبح  دنزرف  هب  دـیتشذگ  هک : درک  یحو  ناشیا  هب  یلاعت  قح  دندیـسر ،

وت هک  اهنآ  و  تمایق ، زور  ات  ناـگدولآ  درگ  نایومهدـیلوژ و  وا  فیرـش  ربق  دزن  هب  دـیوش  نکاـس  نیمز و  يوسب   769 ص : نویعلا ، ءالج 
باوخ رد  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هدننکهحون  هّرذ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  بوشآ  رهش  نبا  «. 1  » دندوب ناشیا  يدید 

رب نک  هحون  ناوخب و  ار  اهرعش  نیا  هک : درک  رما  ار  نز  نآ  سپ  تسیرگیم ، دوب و  هداتسیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  کیدزن  هک  دید 
هنیس و  دندرک ، دیهش  البرک  فط  رد  هک  ياهتـشک  هب  دیرابب  ترـسح  کشا  اههدید  يا  تسا : نیا  تایبا  نآ  نومـضم  و  نم ، هشوگرگج 
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دنس هب  ینیلک  «. 2  » مدیرابن کشا  وا  متام  رد  و  مدـیدرگن ، رـضاح  ترـضح  نآ  يرامیب  رد  نم  و  دـندرک ، دروخ  ریت  هزین و  نعط  هب  ار  وا 
اهنیمز و اهنامسآ و  دندرک ، دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 

كاله ار  همه  میزادـنارب و  نیمز  يور  زا  ار  قلخ  هک  هدـب  تصخر  ار  ام  اراگدرورپ  هک : دـندروآ  رب  دایرف  هکئالم  زا  دوب  اهنیا  رب  هک  ره 
هکئالم يا  هک : ناشیا  يوسب  درک  یحو  یلاعت  قح  سپ  دنتـشک ، ار  وت  ناگدـیزگرب  دندرمـش و  لالح  ار  وت  تمرح  کـته  هک  مینادرگ ،
تاولص وا  ّیصو  هدزاود  دّمحم و  باجح  نآ  تشپ  رد  و  تشادرب ، ار  بجح  زا  یباجح  سپ  دیـشاب ، نکاس  اهنیمز  اهنامـسآ و  يا  نم و 

نم و هکئالم  يا  هک : دومرف  هبترم  هس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  يوسب  درک  هراشا  سپ  دندید ، ار  نیعمجا  مهیلع  هَّللا 
زا ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  «. 3  » وا يارب  زا  دیـشک  مهاوـخ  ماـقتنا  درم  نیا  هب  نـم ! نـیمز  اهنامـسآ و  يا 

؟ تسیچ وت  هیرگ  ببس  هک : دندیـسرپ  دش ، رادیب  باوخ  زا  نایرگ  حبـص  هملـس  ّما  يزور  دناهدرک : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
تلحر ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ات  هک  اریز  دنشاب ، هدش  قحلم  ادهش  هب  بشما  نیسح  نم  دنزرف  دیابیم  تفگ :
لوسر اـی  متفگ : نیگمغ ، ّریغتم و  مدـید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  بش  نیا  رد  مدوب ، هدـیدن  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  نم  تسا  هدرک 

770 ص : نویعلا ، ءالج  باحـصا  ياهربق  نیـسح و  ربق  بش ، نیا  ماـمت  رد  دومرف : منکیم ؟ هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاـح  هچ  نیا  هَّللا 
دوخ هناـخ  رد  يزور  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 1  » مدرکیم نفد  ار  ناـشیا  مدـنکیم و  ار  نیـسح 

وا هناخ  هب  نوچ  ربب ، هملس  ّما  هناخ  هب  ارم  هک : متفگ  ار  دوخ  دئاق  سپ  مدینش ، يدنلب  نویش  يادص  هملـس  ّما  هناخ  زا  هاگان  مدوب ، هدیباوخ 
نم باوج  تسیچ ؟ وت  دایرف  ببس  نینمؤملا  ّما  ای  متفگ : سپ  دندوب ، هدش  عمج  وا  هناخ  رد  همه  هک  مدید  ار  هنیدم  نانز  نادرم و  مدیسر 

هب هحون ، هیرگ و  رد  دیئامن  تقفاوم  نم  اب  دـینک و  يرای  ارم  بلّطملا  دـبع  نارتخد  يا  تفگ : مشاه و  ینب  نانز  يوسب  درک  ور  تفگن و 
ای متفگ : نم  تسا ، هدش  دیهش  نیسح  ترضح  نآ  ناتسوب  لگ  ادخ و  لوسر  طبس  تشهب و  ناناوج  دّیس  امش و  گرزب  هک  دنگوس  ادخ 

وم و هدیلوژ  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تعاس  نیا  رد  تفگ : ار ؟ نیا  یتسناد  اجک  زا  نینمؤملا  ّما 
نفد زا  تعاس  نیا  رد  دناهدش ، هتشک  زورما  وا  تیب  لها  نیـسح و  مدنزرف  دومرف : مدرک ، لاؤس  تلاح  نآ  ببـس  زا  نیگمغ ، دولآدرگ و 
دّیس يارب  البرک  زا  لیئربج  هک  ار  نیسح  تبرت  منک  هظحالم  هک  مدیود  هناخ  هب  هناشوهدم  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نوچ  مدش . غراف  ناشیا 

رد ار  تبرت  نآ  نم  و  تسا ، هدش  دیهش  نیسح  وت  دنزرف  هک  نادب  دوش  نوخ  نیا  هاگره  دومرف : داد و  نم  هب  ترـضح  دوب و  هدروآ  ءایبنا 
هـشیش رـس  زا  تسا و  هدـش  نوـخ  همه  سّدـقم  تبرت  نآ  هک  مدـید  متفر  هشیـش  نآ  رـس  رب  نوـچ  مدرکیم ، طبـض  مدوـب و  هدرک  هـشیش 

هکنآ ات  درکیم ، يراز  هحون و  تشاد و  ار  ترـضح  نآ  متام  دـیلام و  دوخ  يور  رب  تفرگ و  ار  نوخ  نآ  هملـس  ّما  سپ  «، 2  » دشوجیم
دّمحم ماما  تمدخ  هب  مدینش ، ار  ثیدح  نیا  نوچ  نم  هک : تفگ  تباث  نب  ورمع  دوب . هدش  دیهش  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ 

ربتعم دنـس  هب  تسام . شیپ  لاحلا  تبرت  نآ  و  تسا ، قح  ثیدـح  نیا  هک : دومرف  مدرک ، ضرع  ترـضح  نآ  هب  متفر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
رد ار   771 ص : نویعلا ، ءـالج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زور  ناـیم  رد  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  رگید 

نوخ دومرف : تسیچ ؟ نوخ  نیا  هَّللا  لوسر  اـی  متفگ : دوب ، شکراـبم  تسد  رد  نوخرپ  هشیـش  هدوـلآدرگ و  وـم و  هدـیلوژ  مدـید  باوـخ 
دنس هب  دیفم  خیش  «. 1  » دوب هدش  دیهش  ترضح  زور  نامه  رد  دیسر  ربخ  نوچ  مدرک ، هشیـش  نیا  رد  مدرک و  عمج  تسا  نیـسح  مدنزرف 

یلیوط تّدم  زا  دعب  و  تفر ، نوریب  هناخ  زا  یبش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  ربتعم 
؟ منیبیم وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : نم  دوب ، يزیچ  شکراـبم  تسد  رد  هدولآراـبغ و  هدـیلوژ و  دومرف  تعجارم 

یتعامج ار و  نیسح  دوخ  دنزرف  نتشک  ّلحم  اجنآ  رد  و  دنیوگیم ، البرک  ار  نآ  هک  قارع  زا  یعـضوم  هب  ارم  دندرب  تقو  نیا  رد  دومرف :
هاگن ار  نیا  ریگب و  تسا ، نم  تسد  رد  ماهتـشادرب و  یکاخ  تشم  ناشیا  نتـشک  ياـج  زا  و  دـندومن ، نم  هب  ارم  تیب  لـها  نادـنزرف و  زا 
نوچ مدومنیم ، تظفاحم  ار  نآ  و  متـسب ، مکحم  ار  شرـس  مدرک و  هشیـش  رد  ار  كاـخ  نآ  سپ  دوب ، یخرـس  كاـخ  متفرگ  نوچ  راد ،

رد مدیئوبیم و  مدرکیم و  رظن  مدروآیم و  نوریب  ار  هشیش  نآ  زور  ره  بش و  ره  دش ، قارع  هّجوتم  هّکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف 
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رد سپ  دوب ، هدش  نوخ  زا  رپ  هشیش  هک  مدید  مدرک  رظن  هشیش  نآ  هب  هک  زور  لّوا  رد  دش  مّرحم  مهد  زور  نوچ  متسیرگیم ، وا  تبیـصم 
رد ترـضح  نآ  هک  دیـسر  ربخ  هکنآ  ات  مدرکن ، راهظا  ناشیا  هب  نانمـشد  تتامـش  فوخ  زا  نکیل  و  متـسیرگ ، مدرک و  دایرف  دوخ  هناـخ 

مدرکیم تعارز  نم  تفگیم : هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  زا  دناهدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 2  » دوب هدش  دیهش  زور  نامه 
، درک رکذ  مناوتیمن  هک  مدرک  هدهاشم  ارحص  نآ  يادهش  زا  رایسب  بئاجع  رمع  رثا  تواقش  رکشل  لاحترا  زا  دعب  و  همقلع ، رهن  رانک  رد 

هتسویپ و  دیسریم ، نم  ماشم  هب  ربنع  کشم و  يوب  زا  رتوکین  رایسب  یئوب  دیزویم و  فیرـش  ياهندب  نآ  رب  داب  هک  دوب  نآ  اهنآ  هلمج  زا 
اهنت دوخ  لایع  اب  نم  دنتفریم ، الاب  تفالخ و  تماما و  کلف  موجن  نآ  ندب  کیدزن  هب  دندمآیم  ریز  هب  نامسآ  زا  اههراتس  هک  مدیدیم 

هک مدیدیم  ار  یـصخش  یهایـس  دش ، بورغ  کیدزن  نوچ  منک . مولعم  ار  لاوحا  تقیقح  هک  مدیدیمن  ار  یـسک  مدوب و  ارحـص  نآ  رد 
نامگ نم  تشگیم ، رب  دـشیم  حبـص  نوچ  دـشیم ، لخاد  ناگهتـشک  ناـیم   772 ص : نویعلا ، ءـالج  رد  هلبق و  بناـج  زا  دـشیم  ادـیپ 

هدهاشم زا  نم  دوب . هدیسرن  اهندب  نآ  هب  یبیسآ  مدرک ، رظن  نوچ  دیآیم ، ناگهتشک  نآ  ندروخ  ندیرد و  هب  هک  تسا  ریش  هک  مدرکیم 
هچ هب  نم  دـناهدرک ، جورخ  نامز  هفیلخ  رب  دـنایجراخ و  اـهنیا  هک : دـنتفگیم  اـهنآ  هک  متفگیم  دوخ  اـب  مدرکیم و  بّجعت  لاوحا  نیا 
رب ناشیا  لاح  تقیقح  دـیاش  مورن ، باوخ  هب  هک  مدرک  رارق  دوخ  اب  اهبـش  زا  یکی  رد  سپ  منکیم ؟ هدـهاشم  ناشیا  زا  بیارغ  نیا  ببس 
هک مدوب  هشیدنا  نآ  رد  دنک ، نم  دصق  دشاب و  ریش  ادابم  هک  مدش  مّهوتم  نم  دش و  رهاظ  صخش  نآ  زاب  دش ، ماش  نوچ  ددرگ ، رهاظ  نم 

تفرگ رب  رد  ار  وا  دوب ، عطاس  شرّونم  دسج  زا  رون  باتفآ  دننام  هک  تفر  اهندب  نآ  زا  یکی  کیدزن  هب  دـش و  لخاد  ناگهتـشک  نایم  رد 
نآ رد  رایـسب  ياهلعـشم  اهعمـش و  هک  مدید  دش  کیرات  رایـسب  اوه  نوچ  مدوب ، تریح  رد  لاح  نیا  هدهاشم  زا  دیلامیم ، وا  ندب  رب  ور  و 

هصرع نآ  عیمج  زا  ندیـشارخ  هنیـس  ندز و  ور  رب  هچناپط  يراز و  هحون و  نویـش و  يادص  هاگان  و  رتنشور ، زور  زا  دش و  نشور  ارحص 
هب میب  سرت و  رازه  اب  مدیزرل و  دوخ  رب  نم  هاماما ، او  هانیـسح  او  تفگیم : اهنآ  زا  یکی  و  دمآیم ، نیمز  ریز  زا  ادص  نآ  ایوگ  دش ، دنلب 
ره و  نایّنج ، میئام  تفگ : تسیچ ؟ امـش  هحون  ببـس  دیتسیک و  امـش  هک : مداد  دـنگوس  لوسر  ادـخ و  هب  ار  وا  متفر و  ادـص  نآ  کیدزن 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ادخ  ریش  ینکیم  ریش  نامگ  وت  هکنآ  و  مینکیم ، هحون  بیرغ  دیهش  بل  هنـشت  نیـسح  رب  حابـص  ات  بش 
«. 1  » دنکیم هحون  هیرگ و  وا  دزن  دیآیم و  بش  ره  هک  تسوا  ردپ 

ترضح نآ  رب  تسا  نایّنج  هحون  هیرگ و  نایب  رد  مهدجیه  لصف 

، دومنیم ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنه  زا  تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 
نادنفسوگ دناهدرب و  ارحص  هب  ار  ام  نادنفسوگ  تفگ : دبعم  ّما  دیبلط ، ریـش  وا  زا  دمآ و  دورف  نم  هلاخ  دبعم  ّما  هناخ  هب  دوخ  باحـصا  اب 

ترـضح داد ، تصخر  نوچ  مشودب . ار  وا  نم  ات  هدب  تصخر  دومرف : ترـضح  درادن ، ریـش  دناهتـشاذگ و  همیخ  رد  یناوتان  زا  ار  يرغال 
ات دیـشود  ترـضح  نآ  تخیر ، ورف  وا  ناتـسپ  زا  ریـش  ترـضح  نآ  زاـجعا  هب  تشاذـگ ، دنفـسوگ  نآ  ناتـسپ  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد 
وا همیخ  رد  ترضح  دوب ، یمرگ  رایسب  زور  نوچ  دندش . باریـس  ات  دندیماشایب  دوخ  باحـصا  دوخ و  درک و  رپ  همه  ار  دبعم  ّما  ياهفرظ 
بآ درک و  هضمـضم  تسـش و  تسد  دوب  وا  همیخ  کـیدزن  رد  هک  يراـخ  تخرد  ریز  رد  دـیبلط و  یبآ  دـش ، رادـیب  نوچ  دومرف ، هلولیق 
سپ دش  دـهاوخ  رهاظ  دـنچ  بیرغ  رما  تخرد  نیا  زا  دومرف : دـش  غراف  وضو  زا  نوچ  تخیر ، تخرد  نآ  ریز  رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد 

اریز دـندیدرگ ، بّجعتم  زین  نم  هلیبق  لها  و  مدرک ، رایـسب  بّجعت  لامعا  نآ  زا  نم  تفگ : دـبعم  ّما  درک ، ادا  زامن  تعکر  ود  تساـخرب و 
یمیظع تخرد  دوب و  هدـش  دـنلب  رایـسب  راـخ  تخرد  نآ  هک  میدـید  دـش ، رگید  زور  نوچ  میدوب . هدـیدن  زاـمن  وضو و  تقو  نآ  اـت  هک 

دیـسر مه  هب  نآ  زا  یگرزب  رایـسب  هویم  نآ  زا  دعب  سپ  دوب ، هدیناسر  مه  هب  يرایـسب  خاش  دوب و  هتخیر  ورف  نآ  ياهراخ  دوب و  هدـیدرگ 
نآ زا  هک  ياهنسرگ  ره  و  دوب ، لسع  ینیریـش  هب  ربنع و   774 ص : نویعلا ، ءالج  يوب  هب  سرو و  گنر  هب  و  یگرزب ، رایـسب  نالبمد  دننام 

یناـشیرپ و ره  و  تفاـییم ، تیفاـع  دروـخیم  هک  يراـمیب  ره  و  دـشیم ، باریـس  دروـخ  یم  هک  ياهنـشت  ره  و  دـشیم ، ریـس  دروـخیم 
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رتش و ره  تخرد  نآ  گرب  زا  و  دیـسریم ، دوخ  تجاح  هب  دروخیم  هک  یتجاح  بحاـص  ره  و  دـیدرگیم ، زاـینیب  دروخیم  یجاـتحم 
هب ور  تکرب  ریخ و  دمآ  دورف  ام  همیخ  رد  ترضح  نآ  هک  يزور  زا  و  دیدرگیم ، ناوارف  شریش  دشیم و  هبرف  دروخیم  هک  يدنفسوگ 

و میدـیمانیم ، كرابم  تخرد  ار  تخرد  نآ  ام  سپ  دیـسر . مه  هب  اـم  هلیبق  رد  یناوارف  یناداـبآ و  و  دـش ، هاـیگرپ  اـم  دـالب  و  دروآ ، اـم 
دوخ اب  تکرب  يارب  ار  تخرد  نآ  گرب  دـندمآیم و  دورف  تخرد  نآ  هیاس  رد  دـندمآیم و  هیداب  لـها  زا  دـندوب  اـم  رود  رب  هک  یعمج 
نینچ تخرد  نآ  هتـسویپ  و  دینادرگیم . باریـس  ریـس و  ار  ناشیا  اهگرب  نآ  دمآیمن  تسد  هب  ینان  بآ و  هک  یئاهنابایب  رد  و  دندربیم ،

میدش و كانهودنا  رایـسب  سپ  دوب ، هدش  درز  شیاهگرب  دوب و  هتخیر  ورف  تخرد  نآ  ياههویم  هک  میدید  میتساخرب  یحبـص  هاگان  دوب ،
مولعم و  دیسر ، ام  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تافو  ربخ  یتقو  كدنا  زا  دعب  میدوب ، رّکفتم  رایسب  هثداح  نآ  ببس  زا 

نآ زا  دعب  سپ  دوب . هدیشک  یقاب  يارس  هب  یناف  راد  زا  تخر  ترضح  نآ  دیسر  مه  هب  تخرد  نآ  لاح  رد  رییغت  هک  زور  نآ  رد  هک  دش 
هک میدید  میتساخرب  یحبـص  هاگان  سپ  دنام ، تلاح  نآ  رب  لاس  یـس  و  تّذـل ، وب و  یگرزب و  رد  لّوا  هویم  زا  رتمک  اّما  داد  هویم  تخرد 
دنچ زا  دـعب  و  دوب ، هتخیر  شیاههویم  و  دوب ، هدـش  فرط  رب  شیاهگرب  اهبوچ و  تکازن  توارط و  و  دوب ، هدـش  هایـس  تخرد  نآ  ياپارس 

هن کچوک و  هن  تخرد ، نآ  دادن  هویم  رگد  نآ  زا  دعب  سپ  دوب . هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زور 
خاـش و هب  يرما  ره  رد  و  دـندربیم ، دوخ  ناراـمیب  يافـش  يارب  ار  نآ  گرب  دـندمآیم و  برع  لـیابق  اـّما  رایـسب ، هن  مک و  هن  و  گرزب ،
دشوجیم و هزات  نوخ  تخرد  نآ  ریز  زا  هک  میدید  میتساخرب  يزور  سپ  دنام ، زین  تلاح  نآ  رب  یتّدـم  و  دنتـسجیم ، كّربت  نآ  گرب 

نآ ثودـح  زا  و  دزیریم ، نیمز  رب  نوخ  ياههرطق  نآ  ياـهگرب  اـههخاش و  زا  تسا و  هدیکـشخ  نآ  ياـهگرب  و  دوشیم ، ناور  نیمز  رب 
ربخ راـظتنا   775 ص : نوـیعلا ، ءـالج  میدوـب و  نـیگمغ  ناـساره و  هتــسویپ  و  تـسا ، هدــش  ثداـح  یمیظع  هـعقاو  هـک  میتـسناد  تلاـح 
دوب دنلب  ناشیا  نایم  رد  ياهدننکهحون  يادص  و  دش ، دنلب  رایسب  هلان  هیرگ و  يادص  تخرد  نآ  ریز  زا  دمآ ، رد  بش  نوچ  میدیـشکیم .
هلان هیرگ و  ياهادص  يرایسب  زا  سپ  امنهر ، نایاوشیپ  هّیقب  يا  یضترم و  ّیلع  هشوگرگج  يا  یفطصم و  دّمحم  دنزرف  يا  تفگیم : هک 

هک دیسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  هکنآ  ات  دوب ، دنلب  حبص  ات  ناشیا  هحون  هیرگ و  يادص  نکیل  و  دنتفگیم ، هچ  هک  میدیمهفن  رگید  ناغف  و 
تسکش و مه  رد  ار  نآ  ناراب  داب و  و  دش ، کشخ  تخرد  نآ  ياپارس  سپ  دوب ، هدش  دیهش  البرک  يارحص  رد  ادهـش  دّیـس  زور  نآ  رد 

يادـص هنیدـم  لها  دوب ، هدـش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  یبش  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نازحالا  ریثم  باتک  رد  و  «. 1  » دـنامن نآ  زا  يرثا 
يا دـناوخیم : نومـضم  نیا  هب  دـنچ  يرعـش  هـک  دـندیدیمن  ار  یـسک  دندینـشیم و  ار  یفتاـه  يادـص  و  دندینـشیم ، ار  ناـیّنج  هحوـن 
لها عیمج  نادیهـش  نآ  رب  دننکیم  هیرگ  لاکن ، باذع و  هب  تمایق  رد  ار  امـش  داب  تراشب  تلالـض ! لهج و  يور  زا  نیـسح  ناگدنـشک 
مسق نیا  زین  دالب  ریاس  هرصب و  رد  و  یـسیع ، یـسوم و  دواد و  نابز  رب  امـش  دیاهدش  هدرک  تنعل  و  نابّرقم ، هکئالم  ناربمغیپ و  نامـسآ و 

هب دندرک  هحون  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  نایّنج  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا  «. 2  » دندیدیمن ار  یسک  دندینـشیم و  اههحون 
يا هک : امش  زا  دنک  لاؤس  هک  یتقو  رد  امنهر  لوسر  ادخ و  ربمغیپ  باوج  رد  تفگ  دیهاوخ  هچ  تسا : نیا  اهنآ  نومضم  هک  دنچ  يرعش 

ادـخ و زا  دـیدنکفا ؟ نوخ  كاخ و  رد  ار  ناشیا  ریـصقت  هچ  هب  و  نم ؟ ناـصوصخم  ناردارب و  نم و  تیب  لـها  اـب  دـیدرک  هچ  اـهتّما  رخآ 
هّجوتم ءادهّشلا  دّیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  3 ؟»  » دیدرکن مرش  لوسر 
ناشیا باوج  رد  ترضح  دندناوخیم ، ترضح  نآ  حدم  رد  دنچ  يرعـش  نایّنج  هک  دندینـش  ترـضح  نآ  باحـصا  یبش  رد  دوب ، قارع 

ءالج یـسک  يارب  دشابیمن  راع  ندش  هتـشک  و  مرادن ، اورپ  ندش  هتـشک  زا  موریم و  هک : دوب  نیا  اهنآ  نومـضم  هک  دناوخ  دـنچ  يرعش 
، دیامن تفلاخم  نارفاک  نامرجم و  اب  دنک و  تقفاوم  ناگتـسیاش  اب  و  دیامن ، داهج  ادخ  هار  رد  دـشاب و  قح  وا  ّتین  هک   776 ص : نویعلا ،
هک تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دوب مهاوخن  تمالم  ّلحم  موش  هتـشک  رگا  دیـشک و  مهاوخن  تمادن  منامب  هدنز  رگا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  يزور  زا  اریز  دشاب ، هدش  دیهش  نیسح  نم  دنزرف  دیابیم  تفگ : تساخرب و  هملـس  ّما  يزور 
نیـسح يارب  هیثرم  تسیرگیم و  هک  مدینـش  ار  هّیّنج  نز  يادـص  بشید  و  مدینـشیمن ، ار  ناـیّنج  يادـص  دوب  هدرک  تلحر  اـیند  زا  مّلس 
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زا میتشادن  ربخ  ام  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : هک  میمت  ینب  هلیبق  زا  يریپ  درم  زا  دناهدرک  تیاور  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  «. 2  » دناوخیم
اب مدوب  هتسشن  ياهیواز  رد  نم  دش  اروشاع  زا  دعب  بش  نوچ  ترضح ، نآ  تداهش  نانمشد و  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هلتاقم 
ار نیسح  مدید  هکنآ  زا  دعب  رگم  امـش  يوسب  مدماین  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : هک  مدینـش  ار  یفتاه  يادص  دوخ ، هلیبق  زا  يدرم 
هار ياهغارچ  کی  ره  و  تخیریم ، ناشیا  ياهندرگ  زا  نوخ  هک  مدـید  ناناوج  نآ  رود  رب  و  هدـیطلغ ، دوخ  نوخ  رد  هتـشک و  البرک  رد 

یلاعت قح  ردق  اضق و  سپ  دنـشک ، رب  رد  نیعلا  روح  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناشیا  مبایرد  دـیاش  هک  مدـیناود  ار  دوخ  نارتش  و  دـندوب ، تیادـه 
ادخ یتسیک  هک : وا  اب  میتفگ  ام  درک ، ءاشنا  راتخم  دمحا  هلالس  نآ  حدم  رد  رایـسب  راعـشا  سپ  تسا ، یندش  هّتبلا  ادخ  ریدقت  و  دش ، عنام 
هتفر مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تنواعم  دصق  هب  میشابیم و  نیبیـصن  رد  هک  مّنج  لیابق  زا  ياهلیبق  هدرک  رـس  نم  تفگ : دنک ؟ تمحر  ار  وت 
هلیبق هب  يدیماان  ترسح و  هب  نونکا  میتفای ، دیهش  ار  شباحصا  ترـضح و  نآ  هک  میدیـسر  یتقو  مینک ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  میدوب 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ترصن  دصق  هب  هفوک  لها  زا  رفن  جنپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا  «. 3  » میدرگیم رب  دوخ 
يرگید ناوج و  یکی  دـندش ، ادـیپ  ناشیا  دزن  درم  ود  هاگان  دـنتفگیم ، یهاش  ار  نآ  هک  دـندمآ  دورف  ياهیرق  رد  بش  و  دـندمآ ، نوریب 

تـسا و نـم  ردارب  رــسپ  ناوـج  نـیا  و  مـّنج ، زا  يدرم  تـفگ : ریپ  درم   777 ص : نوـیعلا ، ءـالج  نآ  سپ  دـندرک ، مالــس  ناـشیا  رب  ریپ ،
يأر هچ  دـنتفگ : ناـیفوک  نآ  ماهدـید ، امـش  دوـخ و  يارب  يأر  نم  تفگ : ریپ  یّنج  نآ  سپ  دورب ، موـلظم  ماـما  نآ  يراـی  هب  دـهاوخیم 

دندینش ار  وا  يادص  رگید  زور  و  دش ، بیاغ  زور  هنابش  کی  سپ  مروآیم ، امش  يارب  يربخ  موریم و  منکیم و  زاورپ  تفگ : ياهدید ؟
ترضح نآ  هک  دنتـسناد  نایفوک  سپ  تشذگ ، قباس  ثیدح  رد  هک  دوب  نیا  اهنآ  نومـضم  هک  دناوخیم  دنچ  يرعـش  و  دندیدن ، ار  وا  و 

هیلع نیسح  ماما  بانج  تداهـش  زا  دعب  هک  دناهدرک  تیاور  رایـسب  دنـس  هب  نارگید  هیولوق و  نبا  ًاضیا  «. 1  » دنتـشگرب تسا و  هدش  دیهش 
نآ رب  هک  دندینشیم  ار  نایّنج  هحون  يادص  ارحص  رد  رحـس  تقو  رد  ندروآ ، چگ  يارب  دنتفریم  ارحـص  هب  هک  هفوک  نازپچگ  مالّـسلا ،

778 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دندرکیم هحون  ترضح 

ماقتنا و  داتسرفن ، نارفاک  نآ  رب  ار  دوخ  باذع  ادهش  دّیس  ترضح  تداهش  نراقم  یلاعت  قح  نآ  ببـس  هب  هک  یتّلع  نایب  رد  مهدزون  لصف 
داد رارق  مئاق  ترضح  نامز  هب  ار  ترضح  نآ 

قداص ترضح  زا  یثیدح  هک : دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  يوره  تلصلا  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
ناردپ ياههدرک  ببـس  هب  ار  نیـسح  ناگدنـشک  نادنزرف  دوش ، رهاظ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نوچ  هک  دـننکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

دنایضار و نوچ  ناشیا  دومرف : ترضح  دنراد ؟ هانگ  هچ  ناشیا  تفگ : يوار  تسا ، نینچ  دومرف : ترضح  دیناسر ، دهاوخ  لتق  هب  ناشیا 
دوخ ار  راک  نآ  هک  تسا  نانچ  دشاب  یضار  يدرم  هدرک  هب  هک  ره  و  دنـشکیم ، ار  ناشیا  نیا  يارب  دنیامنیم ، رخف  دوخ  ناردپ  هدرک  هب 

هب سپ  دوب ، دهاوخ  وا  کیرـش  هنیآره  دوش  یـضار  وا  هدرک  هب  برغم  رد  يدرم  دشکب و  قرـشم  رد  ار  یـسک  يدرم  رگا  و  تسا ، هدرک 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  و  «. 1  » دوخ ناردپ  هدرک  هب  دنایـضار  هک  دـشکیم  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ببـس  نیا 

یهام راکـش  هک  لیئارـسا  ینب  زا  ار  تعامج  نآ  هّصق  درک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  يزور  هک  تسا  روکذم  مالّـسلا 
زور رد  یهام  راکـش  يارب  ار  یتعامج  یلاعت  قح  هاگره  دومرف : سپ  دـینادرگ ، نومیم  كوخ و  ار  ناشیا  ادـخ  و  هبنـش ، زور  رد  دـندرک 

هب ار  ادـخ  لوسر  دالوا  هک  یتعامج   779 ص : نویعلا ، ءالج  لاح  یلاعت  يادـخ  دزن  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  دـنکب ، یتبوقع  نینچ  هبنش 
اّیهم ترخآ  رد  ناشیا  يارب  هچنآ  نکیل  درکن و  خسم  ایند  رد  ار  ناشیا  ادـخ  هچ  رگا  دـنیامن ، ترـضح  نآ  تمرح  کته  و  دـنناسر ، لتق 
تیب لـها  نانمـشد  هک : درک  ضرع  باـنج  نآ  تمدـخ  هـب  سلجم  تارـضاح  زا  يدرم  سپ  تـسا ، خـسم  باذـع  فاعـضا  تـسا  هدرک 

ناطیش تیصعم  دومرف : ترضح  دنک . خسم  زین  ار  ناشیا  ادخ  تسیابیم  دوبیم ، یهام  راکـش  زا  رتدب  نیـسح  نتـشک  رگا  هک  دنیوگیم 
ناطیش رب  داتسرف و  باذع  اهنآ  زا  يرایـسب  رب  ایند  رد  یلاعت  قح  و  دندرک ، ناهانگ  وا  ياوغا  هب  هک  یتعامج  نآ  تیـصعم  زا  تسا  هدایز 
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ایند رد  مک  ناـهانگ  هب  هک  تسا  رایـسب  و  تسین ، زیاـج  نتفگ  نخـس  یلاـعت  قـح  ياـهتمکح  ربارب  و  داد ، تلهم  ار  وا  داتـسرفن و  باذـع 
مئاق و  دشاب ، رتمامت  ناشیا  رب  تّجح  دشاب و  رتدیدش  ناشیا  باذع  هکنآ  يارب  دزادـنایم  تمایق  هب  ار  رایـسب  ناهانگ  تبوقع  و  دریگیم ،

مالّـسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  «. 1  » دیـشک دهاوخ  ناشیا  نادنزرف  زا  ناشیا و  زا  ماقتنا  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ 
بانج نآ  نوخ  بلط  زونه  نکیل  دندش و  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : بانج  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هب درک  یحو  یلاـعت  قح  هک  ساـّبع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » دش دـهاوخ  تمایق  رد  تعجر و  رد  و  تسا ، هدـشن 
ار سک  رازه  داتفه  نیـسح  وت  دنزرف  نوخ  يارب  و  مدـیناسر ، لتق  هب  ار  سک  رازه  داتفه  اّیرکز  نب  ییحی  نوخ  يارب  نم  هک  ادـخ  لوسر 

هتشک سک  رازه  دص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ًاضیا  «. 3  » تشک مهاوخ 
نآ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ًاضیا  «. 4  » دش دهاوخ  نیا  زا  دعب  و  تسا ، هدشن  وا  نوخ  بلط  زونه  دندش و 

، درکیم دای  ار  مالّسلا  هیلع  ییحی  هکنآ  رگم  درکیمن  راب  دمآیمن و  دورف  لزنم  چیه  رد  میتفریم ، البرک  هب  مردپ  اب  نوچ  دومرف : بانج 
یلاعت قح  و  لیئارـسا ، ینب  زا  يراکانز  نز  يارب  دنداتـسرف  هیدـه  هب  ار  ییحی  رـس  هک  دوب  نآ  ادـخ  دزن  ایند  يرابتعایب  زا  دومرف : يزور 

هک دنگوس  ادخ  هب  نم  دنزرف  يا  دـش ، نکاس  ییحی  نوخ  ات  تشک   780 ص : نویعلا ، ءالج  ار  سک  رازه  داتفه  داتسرف و  ار  رـصن  تخب 
ءالج «. 1  » دروآ لتق  هب  ار  ناقفانم  زا  سک  رازه  داتفه  نم  نوخ  يارب  زا  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  هکنآ  اـت  دـش  دـهاوخن  نکاـس  نم  نوخ 

781 ص : نویعلا ،

نآ زا  دعب  گنج و  تقو  رد  هک  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  دش و  دراو  بانج  نآ  نالتاق  رب  ایند  رد  هک  یئاهباذع  نایب  رد  متـسیب  لصف 
دش رهاظ 

زا دعب  هک  مداش  نیا  هب  هک : تفگ  دعس  نب  رمع  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  بوشآ  رهش  نبا 
زین وج  دـشابن  مدـنگ  رگا  هک : تفگ  ازهتـسا  يور  زا  نوعلم  نآ  دروخ ، یهاوخن  يرایـسب  قارع  مدـنگ  زا  درک ، یهاوـخ  دیهـش  ارم  هکنآ 

هدرک تیاور  ًاضیا  «. 1  » دـش هتـشک  راتخم  تسد  رب  و  دیـسرن ، وا  هب  ير  تراما  و  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  دـش  نانچ  سپ  تسا ، بوخ 
هب و  «. 2  » داتفا نآ  رد  شتآ  همه  دندوب  هدرب  هک  اههایگ  و  دـش ، نوخ  همه  دـندرک  تراغ  ترـضح  رابنا  زا  هک  یـشوخ  ياهیوب  هک  تسا 

دناهدرک تیاور  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  ًاضیا  «. 3  » دش سیپ  هّتبلا  نز  درم و  زا  درک  لامعتـسا  هک  ره  شوخ  يوب  نآ  زا  رگید : تیاور 
ینوعلم دماشایب ، هک  تفرگ  رب  بآ  دیناسر و  تارف  رانک  هب  ار  دوخ  دش ، هنشت  البرک  يارحص  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح  هک 

نوعلم نآ  سپ  دـنادرگن ، باریـس  ار  وت  زگره  ادـخ  دومرف : ترـضح  تسـشن ، شکرابم  ناهد  رب  هک  تخادـنا  بانج  نآ  بناج  هب  يریت 
لصاو مّنهج  شتآ  هب  هک  دیماشآ  بآ  نادنچ  و  دنکفا ، تارف  ّطش  هب  ار  دوخ  هکنآ  ات  دشیمن  باریس  دروخیم  بآ  دنچ  ره  دش و  هنشت 

یتخبدب دیبلط ، بآ  راک  افج  نارفاک  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  ًاضیا   782 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4  » دیدرگ
ترضح ییآرد ، دایز  نبا  مکح  هب  ای  يریمب  هنـشت  هکنآ  ات  دیـشچ  یهاوخن  تارف  بآ  زا  هرطق  کی  نیـسح  ای  هک : درک  ادن  اهنآ  نایم  رد 

دیماشآیم بآ  دنچ  ره  و  درکیم ، دایرف  شطعلا  هتـسویپ  نوعلم  نآ  سپ  زرمایم ، ار  وا  زگره  شکب و  یگنـشت  زا  ار  وا  ادـنوادخ  دومرف :
دناهتفگ یضعب  و  دوب ، يدزا  نیصح  نب  هَّللا  دبع  نوعلم  نآ  هک  دناهتفگ  یـضعب  و  دش . لصاو  مّنهج  هب  دیکرت و  هکنآ  ات  دشیمن  باریس 

و دمآ ، شکنح  رب  دنکفا ، ترـضح  نآ  بناج  هب  يریت  مراد  هلیبق  زا  یئانّزلا  دلو  هک  دـناهدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » دوب ملسم  نب  دیمح  هک :
و درکیم ، دایرف  امرگ  امرـس و  زا  هک  دش  التبم  یئالب  هب  نوعلم  نآ  سپ  تخیریم ، نامـسآ  بناج  هب  تفرگیم و  ار  نوخ  نآ  ترـضح 
وا دندزیم  داب  ور  شیپ  زا  دندرکیم و  نشور  يراخب  شرس  تشپ  رد  و  دیزرلیم ، امرس  زا  شتشپ  دیشکیم و  هلعش  شمکش  زا  یـشتآ 
هب دش و  هراپ  شمکش  هکنآ  ات  دشیمن ، باریس  دروخیم  بآ  دنچ  ره  درکیم و  دایرف  یگنشت  زا  و  دندینابسچیم ، شمکش  رب  خی  ار و 

نوچ جاّجح  ماّیا  رد  تفگ : هک  نامیلس  نب  بوقعی  زا  دناهدرک  تیاور  رایـسب  دیناسا  هب  یـسوط  خیـش  هیوباب و  نبا  «. 2  » دش لصاو  مّنهج 
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هاگان میوش ، نکاس  هک  میتفاین  یعـضوم  و  میدیـسر ، البرک  هب  هکنآ  ات  میدـمآ  نوریب  هفوک  زا  رفن  دـنچ  اـب  دـش ، بلاـغ  اـم  رب  یگنـسرگ 
دمآ و یبیرغ  درم  هاگان  میتفرگ ، رارق  اجنآ  رد  بش  میتفر و  دندوب ، هتخاس  فلع  بوچ و  زا  هک  تارف  رانک  رد  دمآ  رد  ام  رظن  هب  ياهناخ 

باتفآ نوچ  دـش . لخاد  میداد و  تصخر  ار  وا  اـم  ماهدـنام ، هار  زا  مبیرغ و  هک  مروآ  رـس  هب  امـش  اـب  بشما  هک  دـیهد  يروتـسد  تفگ :
هیلع نیـسح  ماـما  باـنج  رکذ  هب  دـش  یهتنم  تبحـص  سپ  نتـشاد ، تبحـص  هب  میتسـشن  تفن و  نغور  هب  میتـخورفا  غارچ  درک و  بورغ 
مدوب اهنآ  زا  نم  هک : تفگ  بیرغ  درم  نآ  سپ  دشن ، التبم  یئالب  هب  هک  دوبن  ارحص  نآ  رد  سکچیه  هک : میتفگ  و  وا ، تداهش  مالّـسلا و 

میدیسرت میدینش  وا  زا  ار  نخس  نآ  ام  نوچ  تسا ، غورد  هب  نایعیش  رادم  و  تسا ، هدیسرن  نم  هب  یئالب  لاح  ات  دندوب و  گنج  نآ  رد  هک 
ار غارچ  هک  درک  زارد  تسد  روـنیب  نآ  دـش ، مـک  غارچ  روـن  تلاـح  نآ  رد  میدـش ، نامیـشپ   783 ص : نوـیعلا ، ءـالج  دوـخ  هتفگ  زا  و 

دناـشن ورف  ار  شتآ  نآ  هک  تساوخ  نوچ  دـیدرگ ، لعتـشم  شتـسد  رد  شتآ  دـیناسر ، غارچ  کـیدزن  ار  تسد  هکنیمه  دـنک ، حالـصا 
رد شتآ  دربیم ، ورف  بآ  هب  رس  نوچ  دنکفا ، تارف  بآ  رد  ار  دوخ  سپ  دیشک ، هلعـش  شندب  عیمج  رد  داتفا و  شـسحن  شیر  رد  شتآ 
لاح نیا  رب  هتسویپ  و  داتفایم ، شندب  رد  دروآیم ، نوریب  رس  نوچ  دروآیم ، نوریب  رس  ات  دوبیم  وا  رظتنم  درکیم و  تکرح  بآ  يالاب 
هلیبق زا  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  غبـصا  نب  مساق  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  ًاـضیا  «. 1  » دـیدرگ لصاو  مّنهج  شتآ  هب  ات  دوب 

رد نآ  زا  شیپ  و  دوب ، هدـش  هایـس  وا  يور  دـمآ و  ام  دزن  هب  دوب ، هتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاـتق  هب  داـیز  نبا  رکـشل  اـب  هک  مراد  ینب 
نم تفگ : مسانشن ، ار  وت  نم  هک  دوب  کیدزن  تسا  هدش  ّریغتم  وت  يور  هکـسب  زا  هک : متفگ  وا  هب  نم  دوب ، يدیفـس  یئورشوخ و  تیاهن 

ار وا  رس  و  دوب ، رهاظ  وا  یناشیپ  زا  تدابع  ترثک  رثا  هک  مدرک  دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  باحـصا  زا  یئور  دیفـس  درم 
ياـهوناز رب  هک  دوب  هتخیوآ  نیز  شیپ  رد  ار  راوگرزب  نآ  رـس  دوب و  راوـس  یبـسا  رب  هک  ار  نوـعلم  نآ  مدـید  هک : تفگ  يوار  ماهدروآ .

: تفگ مردپ  دناسرن ، تّفخ  نآ  هب  بسا  ردق  نیا  هک  تسبیم  رتدنلب  یکدنا  ار  رس  نیا  شاک  هک : متفگ  دوخ  ردپ  اب  نم  دروخیم ، بسا 
زا هک  درک  لقن  نم  هب  وا  هک  اریز  دناسریم ، رـس  نیا  هب  وا  هک  تسا  یتّفخ  زا  هدایز  دروآیم  وا  رب  رـس  نیا  بحاص  هک  یئالب  دنزرف ! يا 

دربیم مّنهج  يوسب  ارم  و  ایب ، هک  دیوگیم  دیآیم و  نم  کیدزن  هب  موریم  باوخ  هب  هک  بش  ره  لاح  ات  ماهدرک  دیهش  ار  وا  هک  يزور 
میناوتیمن باوخ  هب  اهبش  ام  وا  دایرف  يادص  زا  هک : مدینـش  وا  ناگیاسمه  زا  نم  سپ  مشکیم ، باذع  حبـص  ات  و  دزادنایم ، مّنهج  رد  و 

تـسا نینچ  و  تسا ، هدرک  اوسر  ار  دوخ  لآم  نارـسخ  نآ  تفگ : مدیـسرپ  وا  زا  ار  لاح  نیا  تقیقح  متفر و  وا  نز  دزن  هب  نم  سپ  تفر ؛
784 ص : نویعلا ، ءالج  ياهرـس  اـب  ار  داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  رـس  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریمع  نب  راّـمع  زا  ًاـضیا  «. 2  » تسا هتفگ  هـک 
رد دمآ و  يرام  مدید  هاگان  دمآ ، دمآ  هک : دنتفگیم  مدرم  مدیـسر ، نوچ  متفر . اهرـس  نآ  ياشامت  هب  نم  دندروآ ، هفوک  هب  وا  باحـصا 

و تفر ، شرگید  ینیب  خاروس  رد  دـمآ و  نوریب  تفر و  وا  ینیب  خاروس  کی  رد  درک و  ادـیپ  ار  دایز  نبا  رـس  اـت  دـیدرگ  اهرـس  نآ  ناـیم 
زا یـضعب  هک  بعک  نـب  رحبا  ياهتـسد  هـک  دـناهدرک  تـیاور  هربـتعم  بـتک  زا  نارگید  بوـشآ و  رهـش  نـبا  «. 1  » درکیم نـینچ  هتـسویپ 
نآ ياهتسد  زا  نوخ  ناتسمز  رد  دشیم و  کشخ  بوچ  ود  دننام  ناتسبات  رد  دوب ، هدنک  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ياههماج 

ار رگید  هماج  و  دـش ؛ هناوید  تعاـس  ناـمه  رد  تسب ، رـس  رب  نوچ  تشادرب ، ار  ترـضح  نآ  هماـمع  دـیز  نب  رباـج  و  تخیریم ؛ نوعلم 
تعاس رد  دیـشوپ ، تشادرب و  ار  رگید  هماج  ورمع  نب  ریحب  و  دـش ؛ ـالتبم  صرب  هب  تعاـس  رد  دیـشوپ ، نوچ  تشادرب ، هّیوح  نب  ۀـبوعج 

هتفر مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گـنج  هب  هک  نیعـالم  نآ  زا  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رـشاح  نبا  زا  ًاـضیا  «. 2  » دش ریگنیمز 
نآ زا  شتآ  دـندیبوکیم ، ار  نارفعز  نآ  نوچ  دروآ ، نارفعز  يردـق  يرتـش و  ترـضح  نآ  لاوما  زا  تشگرب ، اـم  دزن  هب  نوچ  دـندوب ،

دراـک هک  رتش  نآ  زا  وضع  ره  هب  دـندرک ، حـبذ  ار  رتـش  نآ  نوچ  دـش ؛ شیپ  تعاـس  ناـمه  رد  دـیلام ، دوخ  رب  شنز  و  دیـشکیم ؛ هلعش 
شتآ دندنکفا ، گید  رد  نوچ  دوب ؛ لعتشم  نآ  ياههراپ  زا  شتآ  دندرک ، هراپ  ار  نآ  نوچ  دیـشکیم ؛ هلعـش  نآ  زا  شتآ  دندیناسریم ،

یئازـسان ترـضح  نآ  هب  هکرعم  نآ  نارـضاح  زا  يرگید  و  دوب . رتخلت  راودج  زا  دـندروآ ، نوریب  گید  زا  نوچ  دـیدرگ ؛ لعتـشم  نآ  زا 
حابر نب  هَّللا  دبع  زا  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  سوواط و  نبا  دّیـس  «. 3  » درک روک  ار  وا  ياههدید  دمآ و  باهـش  ود  نامـسآ  زا  تفگ ،
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ترضح گنج  هب  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ : مدرک ، لاؤس  وا  زا  يروک  ببس  زا  مدید  ار  یئانیبان  درم  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  یضاق 
ار ترـضح  نآ  نوچ  متخادنین ، يریت  مدزن و  ریـشمش  مدربن و  راک  هب  هزین  اّما  مدوب ، قیفر  رفن  هن  اب  و  مدوب ، هتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دمآ و نم  دزن  هب  يدرم  هک  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ ، مدرک و  اشع  زامن   785 ص : نویعلا ، ءالج  متشگرب و  دوخ  هناخ  هب  دندرک و  دیهش 

ارم نابیرگ  دینـشن ، ارم  باوج  تسا ؟ راکهچ  وا  هب  ارم  متفگ : دبلطیم ، ار  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  ایب  تفگ :
دوخ ياهتسد  زا  ار  هماج  و  نیگمغ ، نوزحم و  تسا  هتسشن  یئارحص  رد  ترـضح  هک  مدید  هاگان  درب ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دیـشک و 

هداتسیا شرس  يالاب  رب  یکلم  و  دناهدنکفا ، ترـضح  نآ  شیپ  رد  یعطن  و  تسا ، هتفرگ  دوخ  كرابم  تسد  هب  ياهبرح  و  تسا ، هدز  الاب 
زا کی  ره  هب  ار  ریـشمش  نآ  و  دـناسریم ، لـتق  هب  ار  ناـشیا  دـندوب  نم  قیفر  هک  رفن  هن  نآ  و  دراد ، تسد  رد  شتآ  زا  يریـشمش  تسا و 

ار تلاح  نآ  نوچ  نم  دـناسریم . لتق  هب  ار  ناشیا  رگید  راب  دوشیم و  هدـنز  زاـب  و  دزوسیم ، دـتفایم و  وا  رد  شتآ  دـنزیم  هک  ناـشیا 
: تفگ دنکفا و  ریز  رد  رس  یتعاس  تفگن و  نم  مالـس  باوج  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  متفگ : مدمآ و  رد  وناز  ود  هب  مدرک ، هدهاشم 
هب هزین  مدزن و  يریـشمش  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : يدرکن ، نم  ّقح  تیاـعر  یتشک و  ارم  ترتع  يدرک و  نم  تمرح  کـته  ادـخ  نمـشد  يا 

، يدرک دایز  ار  ناشیا  رکـشل  یهایـس  يدوب و  اهنآ  رکـشل  ناـیم  رد  نکیل  و  یتفگ ، تسار  دومرف : ترـضح  متخادـناین ، ریت  مدربن و  راـک 
نیسح نم  دنزرف  نوخ  نیا  دومرف : سپ  تسا ، هتشاذگ  ترضح  نآ  شیپ  رد  نوخ  زا  رپ  یتشط  مدید  متفر  کیدزن  نوچ  ایب ، نم  کیدزن 

دایز نبا  ناـبرد  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  «. 1  » مدوب انیبان  مدـش  رادـیب  نوچ  دیـشک ، نم  ياههدـید  رد  لـیم  ود  نوخ  نآ  زا  و  تسا ،
نم يوسب  ور  دیدرگ و  برطـضم  دش و  لعتـشم  وا  يور  رد  یـشتآ  مدش ، وا  رـصق  لخاد  نوعلم  نآ  بقع  زا  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور 

بتک زا  رمع  نامز  رد  هک  دـناهدرک  لقن  رابحالا  بعک  زا  ًاضیا  «. 2  » نکم لقن  يرگید  هب  تفگ : یلب ، متفگ : يدید ؟ تفگ : دـینادرگ و 
اههنتف همه  زا  تفگ : سپ  دـیدرگ ، دـهاوخ  ثداح  هک  یئاههنتف  دـش و  دـهاوخ  عقاو  تّما  نیا  رد  هک  ار  یعیاقو  درکیم و  لـقن  همّدـقتم 
نآرق رد  یلاعت  قح  هک  يداسف  تسا  نیا  و  دوب ، دهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهش  دّیس  لتق  رتدیدش ، اهتبیـصم  همه  زا  رتمیظع و 
لیباه نتشک  ملاع ، ياهداسف  لّوا  و  « 1  » ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب   786 ص : نویعلا ، ءالج  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  هک  تسا  هدرک  داـی 

نآ رب  اهنامـسآ  زا  دوشگ و  دنهاوخ  ار  نامـسآ  ياهرد  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  و  تسا ، ترـضح  نآ  نتـشک  اهداسف  رخآ  و  دوب ،
ارچ بعک  يا  دنتفگ : تسا . هدش  دیهش  وا  هک  دینادب  دش  دنلب  نامسآ  بناج  رد  یخرس  هک  دینیبب  نوچ  تسیرگ ، دنهاوخ  نوخ  ترضح 

دنزرف وا  و  میظع ، تسا  يرما  نیسح  نتشک  امش  رب  ياو  تفگ : دیرگیم ؟ ترضح  نآ  نتشک  رب  تسیرگن و  ناربمغیپ  نتشک  رب  نامـسآ 
ناودع متس و  روج و  هب  هینالع  ار  وا  و  تسا ، هتفای  تیبرت  وا  ناهد  بآ  زا  و  تسا ، ترضح  نآ  نت  هراپ  تسا و  نیلسرملا  دّیـس  هدیزگرب 

هب منکیم  دای  دنگوس  درک . دنهاوخن  تیاعر  وا  قح  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  وا  ّدج  ّتیـصو  تشک و  دنهاوخ 
تمایق ات  هک  هناـگتفه  ياهنامـسآ  هکئـالم  زا  یهورگ  تسیرگ  دـنهاوخ  وا  رب  هک  تسوا  تسد  رد  بعک  ناـج  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح 

هب هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  يربمغیپ  چـیه  و  تساههعقب ، نیرتهب  دوشیم  نوفدـم  نآ  رد  هک  هعقب  نآ  و  دـش ، دـهاوخن  عطقنم  ناـشیا  هیرگ 
فیرـش ناکم  نآ  ترایز  هب  نایّنج  هکئالم و  ياهجوف  زور  ره  و  تسا ، هتـسیرگ  ترـضح  نآ  تبیـصم  رب  تسا و  هتفر  هعقب  نآ  تراـیز 

، دننکیم رکذ  ار  وا  لیاضف  دنیرگیم و  مولظم  ماما  نآ  رب  دنوشیم و  لزان  اجنآ  رد  کلم  رازه  دون  دوشیم ، هعمج  بش  نوچ  دنوریم ،
موـلظم رّوـنم  دـنزرف  ار  وا  اـهایرد  رد  دـنیوگیم و  لوـتقم  هَّللا  دـبع  وـبا  ار  وا  نـیمز  رد  دـنیوگیم و  حوبذـم  نیـسح  ار  وا  نامـسآ  رد  و 

مدرم رظن  رد  ناـهج  زور  هس  اـت  و  تفرگ ، دـهاوخ  هاـم  نآ  بش  رد  تفرگ ، دـهاوخ  باـتفآ  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  و  دـنمانیم ،
هدـنامیقاب رگا  و  دـمآ ، دـنهاوخ  شورخ  هب  اهایرد  و  دیـشاپ ، دـهاوخ  مه  زا  اههوک  و  تسیرگ ، دـهاوخ  نامـسآ  و  دوب ، دـهاوخ  کـیرات 

هورگ يا  تفگ : بعک  سپ  دیرابیم . مدرم  رب  نامـسآ  زا  شتآ  ادخ  هنیآره  دـندوبیمن ، نیمز  يور  رب  وا  نایعیـش  زا  یعمج  وا و  ّتیّرذ 
رگم دوب  دـهاوخ  هدوب و  هچنآ  زا  تشاذـگن  يزیچ  یلاعت  قح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میوگیم ، نیـسح  باب  رد  نم  هچنآ  زا  دـینکن  بّجعت 

، نویعلا ءالج  ترضح  رب  رذ  ملاع  رد  ار  همه  دوشیم  هدش و  قولخم  هک  ياهدنب  ره  و  درک ، نایب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  يارب  هکنآ 
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سپ دـینادرگ . رهاظ  ترـضح  نآ  رب  ایند  يارب  ار  ناشیا  تاعزانم  تافالتخا و  ناشیا و  لاوحا  و  درک ، ضرع  مالّـسلا  هیلع  مدآ   787 ص :
مدآ يا  دومرف : یلاعت  قح  تسا ؟ هدیـسر  مه  هب  فالتخا  ردـق  نیا  ارچ  دـنیاهتّما  نیرتهب  هک  نامّزلا  رخآ  تّما  رد  اراـگدرورپ  تفگ : مدآ 

دنهاوخ و  لیباه ، نتـشک  داسف  دننام  درک  دنهاوخ  نیمز  رد  يداسف  ناشیا  و  دیدرگ ، فلتخم  ناشیا  ياهلد  دندرک ، فالتخا  ناشیا  نوچ 
نآ نالتاق  و  دومن ، مدآ  هب  ار  البرک  هعقاو  یلاعت  قح  سپ  ار . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم - دّمحم  نم  بیبح  هشوگرگج  تشک 

دنزرف هچنانچ  ناـشیا  زا  شکب  ار  دوخ  ماـقتنا  وت  ادـنوادخ  تفگ : تسیرگ و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  سپ  درک ، هدـهاشم  هایـس  ور  ار  ترـضح 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  ًاضیا  «. 1  » درک دـنهاوخ  دیهـش  ار  وت  راوگرزب  ربمغیپ 

رد رب  يزور  سپ  موش ، فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک  مدش  جح  هّجوتم  نم  رگید  لاس  رد  دـش ، دـیهش 
هدیبسچ هبعک  هدرپ  هب  دوب ، هریت  هایـس و  رات  بش  دننام  وا  يور  دوب و  هدـیرب  وا  ياهتـسد  هک  مدـید  ار  يدرم  هاگان  مدرکیم  فاوط  هبعک 
ياهدرک هانگ  هچ  وت  رب  ياو  متفگ : نم  دـیزرمآ ؛ یهاوخن  هک  منادیم  و  زرمایب ، ارم  هانگ  هک  هناـخ  نیا  ّقح  هب  ادـنوادخ  تفگیم : دوب و 

نوچ دیدرگ ، البرک  هّجوتم  هک  یماگنه  رد  مدوب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاّمج  نم  تفگ : ياهدیدرگ ؟ ادخ  تمحر  زا  دیماان  نینچ  هک 
بش رد  مدوب . ترضح  ندرک  هنهرب  راک  رد  و  میابرب ، ار  ترضح  نآ  ياههماج  زا  یضعب  هک  مدش  ناهنپ  دندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ 

یئادص اهنآ  نایم  رد  و  مدیدیمن ، ار  یسک  مدینش و  رایسب  هحون  هیرگ و  يادص  و  دش ، دنلب  ارحص  نآ  زا  میظع  شورخ  هک  مدینش  هاگان 
زا دندرک ، عنم  وت  زا  ار  بآ  دنتخانشن و  ار  وت  ّقح  دنتشک و  ار  وت  نم ، بیرغ  نیسح  يا  و  نم ، دیهـش  دنزرف  يا  تفگیم : هک  مدینـشیم 

ار نز  کی  درم و  هس  مدرک  هدهاشم  لاح  نآ  رد  و  مدنکفا ، ناگتشک  نایم  رد  ار  دوخ  مدیدرگ و  شوهدم  هشحوم ، تاوصا  نیا  عامتـسا 
هب لوتقم  نیـسح  يا  راوگرزب و  دـنزرف  يا  هک : دـیوگیم  ناشیا  زا  یکی  دـناهدرک ، هطاحا  رایـسب  هکئالم  ناشیا  رود  رب  دناهداتـسیا و  هک 

تسشن مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  مدید  هاگان   788 ص : نویعلا ، ءالج  وت . ردارب  ردام و  ردپ و  ّدج و  داب  وت  يادف  رارـشا  فیس 
زادگناج رهز  هب  لوتقم  ردارب  يا  هاخأ ، ای  ارهّزلا و  ۀمطاف  ای  هاّما  ای  نینمؤملا و  ریما  ای  هاتبأ و  ای  هَّللا و  لوسر  ای  هاّدـج و  ای  کیّبل  تفگ : و 

ای ار ، ام  لاوما  دندرک  تراغ  هاّدج  ای  ار ، ام  نانز  دندرک  ریسا  هاّدج  ای  ار ، ام  نادرم  دنتشک  هاّدج  ای  دومرف : سپ  مالـس ، نم  زا  داب  امـش  رب 
رتـشیب همه  زا  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  دنتـسیرگ ، دـندروآ و  رب  شورخ  همه  هـک  مدـید  هاـگان  ار ، اـم  لاـفطا  دنتـشک  هاّدـج 

، راکافج تّما  نیا  نم  هدید  رون  نیا  اب  دـندرک  راکهچ  هک  نیبب  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  تسیرگیم .
همه سپ  مشاب ، هدولآ  وا  نوخ  اب  منک  تاقالم  ار  ادخ  نوچ  ملامب ، دوخ  يور  رـس و  رب  ار  دوخ  دنزرف  نوخ  هک  هدب  تصخر  ارم  ردپ  يا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  مدینـش  سپ  دندیلام ، دوخ  يور  رـس و  رب  دنتـشادرب و  ار  ترـضح  نآ  نوخ  ناراوگرزب 

وت ياههماج  هک  یمارگ  دنزرف  يا  منیبیم ، هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  منیبیم و  هدیرب  رـس  ار  وت  هک  نیـسح  يا  موش  وت  يادـف  هک : تفگیم 
هب وا  مدوب ، هدرک  رایسب  ياهیکین  وا  اب  دوب و  نم  اب  هک  يراد  رتش  راوگرزب  ّدج  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنک ؟ ار 
زا يدرکن و  هشیدنا  ادخ  زا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  سپ  درک ، نایرع  ارم  اهیکین  نآ  يازج 

نامه رد  سپ  دنک ، عطق  ار  وت  ياهتسد  ترخآ و  ایند و  رد  دنک  هایس  ار  وت  يور  ادخ  يدرک ، نایرع  ارم  هشوگرگج  هک  يدرکن  مرش  نم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  نیرفن  هک  منادیم  منکیم و  اعد  نیا  يارب  و  داتفا ، نم  ياهتسد  هدش و  هایس  نم  يور  تعاس 
هب دعس  نب  رمع  رکـشل  نوچ  دوب ، هفوک  رد  يداّدح  درم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » دش مهاوخن  هدیزرمآ  نم  و  دوشیمن ، در  مّلس 

ياههمیخ خیم  درکیم و  تسرد  ار  ناشیا  ياههزین  و  تفر ، ناشیا  رکـشل  اب  تشادرب و  يرایـسب  نهآ  وا  دنتفریم ، ءادهّـشلا  دّیـس  گنج 
ناـشیا تناـعا  مدوـب و  ناـشیا  اـب  زور  هدزوـن  نم  تـفگ : داّدـح  نآ  درکیم ، حالـصا  ار  ناـشیا  رجنخ  ریـشمش و  تخاـسیم و  ار  ناـشیا 

هدش اپرب  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب ، هدیباوخ  دوخ  هناخ  رد  یبش  متـشگرب  نوچ  دندرک . دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  مدومنیم 
تّدـش زا  نم  تسا و  هداتـسیا  مدرم  رـس  کـیدزن  باـتفآ  تسا و  هتخیوآ  ناـشیاهنابز  یگنـشت  زا  مدرم  تسا و   789 ص : نویعلا ، ءـالج 
نیدـنچ و  لالج ، تباهم و  تیاغ  رد  لامج و  نسح و  تیاهن  رد  دـش  ادـیپ  ياهراوس  هک  مدـید  هاـگنآ  مدوب ، شوهدـم  ترارح  شطع و 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدیدرگ رّونم  وا  لامج  دیشروخ  رون  زا  رشحم  عیمج  و  دندمآیم ، وا  تمدخ  رد  نادیهش  ناقیّدص و  ناشیا و  يایـصوا  ناربمغیپ و  رازه 
رازه نیدنچ  درک و  نشور  دوخ  لامج  رون  هب  ار  تمایق  هصرع  نابات ، هام  دننام  دش  ادیپ  رگید  راوس  یتعاس  زا  دعب  تشذگ ، تعرس  هب  و 

بکرم نانع  دیـسر ، نم  کیدزن  هب  نوچ  دندرکیم . تعاطا  دومرفیم  هک  یمکح  ره  و  دـندمآیم ، وا  باستنا  تداعـس  باکر  رد  سک 
مدرک نامگ  هک  دیـشک  نانچ  تفرگ و  ارم  يوزاب  دندوب ، وا  باکر  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  هک  مدید  هاگان  ار . نیا  دـیریگب  دومرف : دیـشک و 

: تفگ تسیک ؟ وا  یئوگب  هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  هدینادرگ  رومأم  نم  ندرب  هب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب  متفگ : دش ، ادـج  نم  فتک 
تعامج هچ  دـندوب  وا  رود  رب  هک  اهنآ  متفگ : دوب ، راـتخم  دـمحا  تفگ : دوب ؟ هک  تشذـگ  وا  زا  شیپ  هکنآ  متفگ : تسا ، راّرک  ّیلع  نیا 

دیامرفیم هچ  ره  دیاهدمآ و  رب  درم  نیا  رود  رب  هک  دیتعامج  هچ  امـش  متفگ : ناحلاص ، نادیهـش و  ناقیّدص و  ناربمغیپ و  تفگ : دندوب ؟
وت لاح  تفگ : دیریگب ؟ دومرف  ارچ  ارم  متفگ : تسا ، هدرک  وا  نامرف  رد  ار  ام  و  مینایملاع ، راگدرورپ  هکئالم  ام  تفگ : دینکیم ؟ تعاطا 
زا يریجنز  و  متخانشیمن ، ار  یعمج  و  دندوب ، هارمه  هک  يرکشل  اب  مدید  ار  دعس  نب  رمع  مدرک  رظن  نوچ  تسا . تعامج  نآ  لاح  دننام 

شتآ ياهریجنز  رد  ياهراپ  دندوب  وا  اب  هک  رگید  یعمج  و  دیشکیم ، هلعـش  وا  ياهـشوگ  اههدید و  زا  شتآ  دوب و  رمع  ندرگ  رد  شتآ 
ار ام  هار  ياهراپ  نوچ  دندوب . هدـیبسچ  ناشیا  ياهوزاب  هب  هکئالم  نم  دـننام  یـضعب  و  دنتـشاد ، ندرگ  رد  شتآ  ياهلغ  ياهراپ  و  دـندوب ،
وا تسار  بناـج  رد  یناروـن  درم  ود  تسا و  هتـسشن  یعیفر  یـسرک  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  مدـید  دـندرب ،

ترضح سپ  مالّسلا ، هیلع  میهاربا  يرگید  تسا و  مالّسلا  هیلع  حون  یکی  تفگ : دنتسیک ؟ درم  ود  نیا  هک : مدیسرپ  کلم  زا  دناهداتـسیا ،
مدرک عمج  ار  همه  هکنآ  رگم  متشاذگن  ار  نیسح  نالتاق  زا  يدحا  دومرف : یلع ؟ ای  يدرک  هچ  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

نوچ  790 ص : نویعلا ، ءالج  ار . ناشیا  دیروایب  کیدزن  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  مدروآ ، وت  تمدخ  هب  و 
لها همه  و  تسیرگیم ، نیـسح و  نم  دـنزرف  اب  يدرک  هچ  هک  درکیم  لاؤس  ناـشیا  زا  کـی  ره  زا  ترـضح  دـندرب ، کـیدزن  ار  ناـشیا 

وا يوـسب  ریت  نم  تفگیم : يرگید  و  متـسب ، وا  يور  رب  بآ  نـم  هـک : تـفگیم  ناـشیا  زا  یکی  سپ  دنتـسیرگیم ، وا  هـیرگ  زا  رـشحم 
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  سپ  مدرک ، دیهش  ار  وا  دنزرف  نم  تفگیم : يرگید  و  مدرک ، ادج  ار  وا  رس  نم  تفگیم : يرگید  و  مدنکفا ،

باطخ سپ  دندرک !؟ نینچ  امـش  اب  نم  زا  دعب  نم ، رّهطم  تیب  لها  يا  نم ، رواییب  بیرغ  نادنزرف  يا  دروآ : رب  دایرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
كولـس نم  ّتیّرذ  اـب  نم  تّما  هنوـگچ  هک  دـینیبب  میهاربا ، نم  ردـپ  يا  حوـن و  نم  ردارب  يا  مدآ و  نم  ردـپ  يا  هـک : ناربـمغیپ  هـب  درک 

يوسب ار  ناشیا  دیـشکب  هک : ار  مّنهج  هینابز  ترـضح  درک  رما  سپ  دمآ . رب  رـشحم  لها  عیمج  ایـصوا و  ایبنا و  زا  شورخ  سپ  دـناهدرک ؟
؟ يدرک هچ  وت  هک : دیسرپ  وا  زا  ترضح  دندروآ ، ار  يدرم  هکنآ  ات  دندربیم ، مّنهج  يوسب  دندیـشکیم  ار  ناشیا  کی  کی  سپ  مّنهج ،

ریمن نب  نیـصح  همیخ  دوـمع  يزور  مدوـب ، هارمه  رارـشا  نآ  اـب  و  مدوـب ، راّـجن  مدزن و  يریـشمش  متخادـنین و  ياهزین  يریت و  نم  تفگ :
نالتاق و  ياهدرک ، هدایز  ار  ناشیا  رکشل  یهایس  و  ياهدوب ، لخاد  رکشل  نآ  رد  هن  رخآ  دومرف : ترضح  مدرک ، حالـصا  ار  نآ  تسکش و 

ادـخ و يارب  رگم  زورما  تسین  یمکح  هک : دـندروآ  رب  داـیرف  رـشحم  لـها  سپ  مّنهج ، يوـسب  ار  وا  دـیربب  ياهدرک ، يراـی  ارم  نادـنزرف 
، دـنرب شتآ  يوسب  ارم  درک  رما  دومرف و  نم  هب  ار  باوج  ناـمه  متفگ ، ار  دوخ  لاوحا  دـندرب و  شیپ  ارم  نوچ  وا . ّیـصو  ادـخ و  لوـسر 

تنعل ارم  دناهتـسج و  يرازیب  نم  زا  سک  همه  و  دوب ، هدـش  کشخ  نم  ندـب  فصن  نم و  ناـبز  مدـش و  رادـیب  لاـح  نآ  تشهد  زا  سپ 
791 ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دینارذگ  لاوحا  نیرتدب  هب  و  دننکیم ،

ترضح نآ  نالتاق  زا  یضعب  ندش  هتشک  تّیفیک  راتخم و  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مکی  تسیب و  لصف 

هنیدم هب  جح  رفس  زا  تعجارم  زا  دعب  تاونس  زا  یـضعب  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
: متفگ يدسا ؟ لهاک  نب  ۀلمرح  دش  هچ  لاهنم  يا  دومرف : ترضح  متفر ، مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مدش و  دراو 

شتآ نهآ و  یمرگ  ناشچب  وا  هب  ادـنوادخ  دومرف : رّرکم  تشادرب و  اعد  هب  كرابم  تسد  ترـضح  سپ  متـشاذگ ، هدـنز  هفوک  رد  ار  وا 
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زا دعب  تشاد ، یتّبحم  تقادص و  نم  اب  و  تسا ، هدرک  جورخ  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  مدـید  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ  تفگ : لاهنم  ار ،
: تفگ داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دمآیم ، نوریب  هناخ  زا  وا  هک  مدیسر  یتقو  متفر ، وا  ندید  هب  مدش ، غراف  مدرم  ياهندید  زا  هک  زور  دنچ 

رهش نیا  رد  نم  ریمالا  اهّیا  متفگ : رما ؟ نیا  رد  يدیدرگن  کیرـش  ام  اب  و  یتفگن ، داب  كرابم  ار  ام  و  يدمآ ، ام  دزن  هب  رید  ارچ  لاهنم  يا 
نانع اجنآ  رد  میدیـسر ، هفوک  هسانک  هب  ات  متفریم  متفگیم و  نخـس  وا  اب  سپ  مدومن ، تعجارم  جح  رفـس  زا  زور  دـنچ  نیا  رد  مدوبن و 

ریمالا اهّیا  دـنتفگ : دندیـسر  وا  کیدزن  هب  نوچ  دـنیآیم ، یتعامج  هک  مدـید  هاگان  دربیم ، يراظتنا  هک  متفاـی  ناـنچ  داتـسیا و  دیـشک و 
وت هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : راتخم  دندروآ ، رب  ار  نوعلم  نآ  تشذگ ، ینامز  كدـنا  نوچ  میتفرگ . ار  لهاک  نب  ۀـلمرح  هک  ار  وت  داب  تراشب 

ياهتشپ  792 ص : نویعلا ، ءالج  دومرف  و  دندیرب ، ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  درک  مکح  و  دـیبلطب ، ار  ناداّلج  تفگ : سپ  يدـمآ ، ام  تسد  هب 
راتخم هَّللا ، ناحبـس  متفگ : نم  تفرگ  وا  رد  شتآ  نوچ  دنتخادنا ، شتآ  نایم  رد  ار  وا  هک  درک  رما  و  دندز ، اهنآ  رب  شتآ  دـندروآ و  ین 

هب رفـس  نیا  رد  هک  دوـب  نآ  يارب  نم  حـیبست  متفگ : یتـفگ ؟ حـیبست  ارچ  تقو  نیا  رد  اـّما  تسوـکین  تقو  همه  رد  ادـخ  حـیبست  تـفگ :
تسد متشاذگ ، هدنز  ار  وا  هک : متفگ  نوچ  دیسرپ ، نم  زا  ار  نوعلم  نیا  لاوحا  مدیسر و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تمدخ 

نآ ياـعد  تباجتـسا  رثا  زورما  و  دـناشچب ، وا  هب  ار  شتآ  ترارح  نهآ و  ترارح  یلاـعت  قـح  هک  ار  وا  درک  نـیرفن  تـشادرب و  اـعد  هـب 
زا سپ  مدینش ، هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  ار ؟ نیا  ترضح  نآ  زا  يدینـش  وت  هک : داد  دنگوس  ارم  راتخم  سپ  مدرک . هدهاشم  ار  ترـضح 
نآ هک  دید  نوچ  دش . راوس  و  داد ، لوط  رایسب  ار  هدجس  تفر و  هدجـس  هب  زامن  زا  دعب  و  درک ، زامن  تعکر  ود  دمآ و  ریز  هب  دوخ  بسا 
هناخ هب  ینک و  فّرـشم  ارم  رگا  ریمالا  اهّیا  متفگ : دیـسر ، نم  هناخ  رد  هب  هکنآ  ات  مدش  هناور  وا  هارمه  نم  تشگرب و  دوب ، هتخوس  نوعلم 

نب یلع  ترـضح  هک  یهدیم  ربـخ  ارم  وت  لاـهنم  يا  تفگ : دوـب ، دـهاوخ  نم  رخف  بجوـم  یئاـمن ، لواـنت  نم  ماـعط  زا  یئآ و  دورف  نم 
میآ و دورف  هک  ینکیم  فیلکت  ارم  و  تسا ، هدرک  باجتـسم  نم  تسد  رب  ار  اهنآ  ادـخ  و  تسا ، هدرک  اـعد  راـهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

دایز نبا  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  تسا  نوعلم  نامه  هلمرح  و  مرادن ؟ هزور  تمعن  نیا  رکـش  يارب  زورما  و  مروخب ، ماعط 
هدرک تیاور  ًاضیا  «. 1  » درک ادج  ار  ترضح  كرابم  رس  وا  هک : دناهتفگ  یضعب  درک ، دیهش  ادهـش  زا  یعمج  اب  ار  عیـضر  هَّللا  دبع  درب و 
تعیب وا  اب  مدرم  و  درک ، جورخ  ترجه  زا  شـش  تصـش و  لاس  رخآلا  عیبر  مهدزناش  هبنـشراهچ  بش  رد  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هک  تسا 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  نوخ  بلط  و  دیامن ، لمع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  هکنآ  طرـش  هب  دـندرک 
نآ رد  دیامن ، تیامح  ار  نانمؤم  و  دنکب ، ناگراچیب  نایعیـش و  زا  ررـض  عفد  و  ار ، ترـضح  نآ  باحـصا  تیب و  لها  ياهنوخ  مالّـسلا و 

هفوک زا  دـینازیرگ و  ار  وا  رکـشل  درک و  جورخ  وا  رب  راتخم  سپ  دوب ، یلاو  هفوک  رد  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  بناـج  زا  عیطم  نب  هَّللا  دـبع  تقو 
رکـشل راتخم  دوب ، هریزج  تیالو  مکاح  تقو  نآ  رد  داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  و  تفه ، تصـش و  لاـس  مّرحم  اـت  دـنام  هفوک  رد  و  درک ، نوریب 

یلدج هَّللا  دبع  وبا  و  درک ، رکشل  رالاسهپس  ار  رتشا  کلام  رـسپ  میهاربا  و  دش ، وا  عفد  هّجوتم  تشادرب و  ار  دوخ   793 ص : نویعلا ، ءالج 
هلیبق زا  سک  رازه  ود  اـب  تفر  نوریب  هفوک  زا  مّرحم  هاـم  متفه  هبنـش  زور  رد  میهاربا  سپ  درک ، رکـشل  نآ  هارمه  ار  ناـسیک  هراـمع  وبا  و 

هدنک و هلیبق  زا  سک  دـصناپ  رازه و  و  هنیدـم ، لیابق  زا  سک  دـصناپ  رازه و  و  نادـمه ، میمت و  هلیبق  زا  سک  رازه  ود  و  دـسا ، جـحذم و 
نوریب وا  اـب  رگید  لـیابق  زا  سک  رازه  راـهچ  و  ارمح - هلیبق  زا  سک  رازه  تشه  رگید  تیاور  هب  و  ارمح - هلیبـق  زا  رفن  رازه  ود  و  هعیبر ،
راتخم دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  وش  راوس  تفگ : میهاربا  دـمآ ، نوریب  وا  تعیاـشم  هب  هداـیپ  راـتخم  تفریم ، نوریب  میهاربا  نوچ  دـنتفر .

سپ دّمحم ، لآ  يرای  ترـصن و  رد  دوش  دولآدرگ  نم  ياهمدق  هک  مهاوخیم  وت و  تعیاشم  رد  دشاب  هدایز  نم  باوث  مهاوخیم  تفگ :
نئادـم زا  میهاربا  هک  دیـسر  راتخم  هب  ربخ  نوچ  دـمآ ، دورف  نئادـم  هب  ات  تفر  میهاربا  سپ  تشگرب ، راتخم  ار و  رگیدـکی  دـندرک  عادو 
لصوم هّجوتم  رایسب  رکشل  اب  نیعل  دایز  نبا  دیـسر ، لصوم  هب  میهاربا  نوچ  درک . لوزن  نئادم  رد  هکنآ  ات  دمآ  نوریب  هفوک  زا  هدش  هناور 

: هک درک  ادن  دوخ  رکشل  نایم  رد  میهاربا  دندیشک ، فص  رگیدکی  ربارب  رکشل  ود  ره  نوچ  دمآ ، دورف  وا  رکـشل  یخـسرف  راهچ  رد  دش و 
هدمآ امـش  دزن  هب  دوخ  ياپ  هب  کنیا  و  وا ، تیب  لها  یلع و  نب  نیـسح  هدنـشک  تسا  دایز  رـسپ  نیا  ادـخ  نید  ناروای  يا  و  قح ، لها  يا 
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داهج رد  دیـشاب  مدـق  تباث  دـینک و  ربص  و  تسرد ، ّتین  هب  ناشیا  اب  دـینک  هلتاقم  سپ  تسا ، ناطیـش  رکـشل  هک  دوخ  ياهرکـشل  اب  تسا 
ود ره  سپ  دنادرگ ، لّدبم  تحار  هب  ار  نانمؤم  ياههنیس  هودنا  نزح و  دناسر و  لتق  هب  امش  تسد  هب  ار  نیعل  نآ  یلاعت  قح  دیاش  ناشیا ،

دنتـشگرب و میهاربا  رکـشل  زا  یعمج  سپ  نیـسح ، نوخ  ناگدـننک  بلط  يا  دـندرکیم : دایرف  قارع  لها  و  دـنتخات ، رگیدـکی  رب  رکـشل 
هَّللا دبع  دنتشگرب و  سپ  ادخ ، نانمـشد  داهج  رب  دینک  ربص  ادخ  ناروای  يا  هک : درک  ادن  ار  ناشیا  میهاربا  دندرگ ، مزهنم  هک  دش  کیدزن 

و دنیوگیم ، رزاخ  ار  نآ  هک  يرهن  رد  ار  ماش  رکشل  درک  میهاوخ  تاقالم  ام  دومرفیم : هک  نینمؤملا  ریما  زا  مدینـش  نم  تفگ : راسی  نب 
میهاوخ بلاغ  ناشیا  رب  تشگ و  میهاوخ  رب  نآ  زا  دعب  و  دش ، میهاوخ  سویأم  ترـصن  زا  هک  ياهبترم  هب  دـینازیرگ  دـنهاوخ  ار  ام  ناشیا 

دوخ میهاربا  سپ  دیدرگ . دیهاوخ  بلاغ  ناشیا  رب  امـش  هک  دینک  ربص  سپ   794 ص : نویعلا ، ءالج  تشک ، میهاوخ  ار  ناشیا  ریما  دـش و 
ار ناـشیا  دـنتفر و  ناـشیا  یپ  زا  دـنتخاس ، مزهنم  ار  نیعـالم  نآ  دـندرک و  تأرج  وا  تأرج  هـب  رکـشل  ریاـس  و  تخاـت ، رکــشل  هـنمیم  رب 

نبا عالکلا و  يذ  نب  لیبحرش  ریمن و  نب  نیصح  دایز و  نب  هَّللا  دیبع  هک  دش  مولعم  دش ، فرط  رب  گنج  نوچ  دنتخادنایم ، دنتـشکیم و 
هدـش لصاو  مّنهج  هب  نوعلم  نآ  رکـشل  نایعا  ریاس  ناسارخ و  یلاو  سرـشألا  وبا  یملـس و  ساـیا  نب  هَّللا  دـبع  یلهاـب و  بلاـغ  بشوخ و 

هداتسیا هک  ار  ياهفیاط  مدید  نم  فلاخم ، رکشل  تمیزه  زا  دعب  هک : تفگ  دوخ  باحـصا  هب  میهاربا  دندش ، غراف  گنج  زا  نوچ  دندوب .
، درکیم لاتق  رب  صیرحت  ار  مدرم  دوب و  راوس  يرتسا  رب  دمآ و  يدرم  نم  ربارب  رد  متفر و  ناشیا  هب  ور  نم  و  دـندرکیم ، هلتاقم  دـندوب و 
وا تسد  رب  یتبرـض  مدرک و  تردابم  نم  درک ، نم  دصق  داتفا ، نم  رب  شرظن  نوچ  دـنکفایم . نیمز  رب  ار  وا  تفریم  وا  کیدزن  هک  ره  و 
هک مراد  نامگ  دوب ، عطاس  کشم  يوب  وا  زا  و  مدرک ، ادج  ار  وا  ياپ  سپ  داتفا ، رانک  رب  دیدرگ و  رتسا  زا  مدرک ، ادـج  ار  شتـسد  مدز و 

میهاربا هک  عضوم  نامه  رد  درک ، صّحفت  ار  وا  ناگهتشک  نایم  رد  دمآ و  يدرم  سپ  دینک . بلط  ار  وا  دیورب و  دوب ، نیعل  دایز  رـسپ  نآ 
هدید دودرم  نآ  دود  هب  و  دنتخوسیم ، بش  نآ  مامت  رد  ار  وا  ندـب  دومرف  میهاربا  دروآ ، میهاربا  دزن  هب  ار  شرـس  تفای و  ار  وا  دوب  هتفگ 
لما غارچ  دیلپ  نآ  ندب  نغور  هب  و  دندودزیم ، دوخ  ياههنیـس  هنیئآ  زا  گنز  رتخا  دب  نآ  رتسکاخ  هب  و  دندرکیم ، نشور  ار  دوخ  دـیما 

ار دوخ  شیع  ياهغارچ  بش  نآ  رد  وا  ياقآ  ندـب  هیپ  هب  هک  دـید  نوعلم  نآ  مـالغ  نارهم  نوچ  دـنتخورفایم . حبـص  اـت  ار  دوخ  دـیما  و 
بّرقم وا  دزن  تشادیم و  تسود  ار  وا  رایـسب  نوعلم  نآ  هک  اریز  دروخن ، ار  تشوگ  یبرچ  زگره  رگید  هک  درک  دای  دـنگوس  دـنتخورفا ،

زا دایز  نبا  نامالغ  زا  یکی  دـندیدرگ ، هفوک  هّجوتم  دـندرک و  عمج  ار  فلاـخم  رکـشل  ياـهتمینغ  میهاربا  رکـشل  دـش ، حبـص  نوچ  دوب .
: تفگ دایز ؟ نبا  زا  يراد  ربخ  هچ  تفگ : دـید  ار  وا  کلملا  دـبع  نوچ  ناورم ، نب  کـلملا  دـبع  دزن  تفر  ماـش  هب  تخیرگ و  هاگرکـشل 
ص: نویعلا ، ءالج  نآ  زا  يردـق  دـیماشایب و  بآ  نآ  زا  سپ  روایب ، نم  يارب  یبآ  هزوک  تفگ : ارم  دـندمآ  رد  نـالوج  هب  اهرکـشل  نوچ 

رگید دروخ ، هطوغ  گنج  يایرد  رد  دش و  راوس  دیـشاپ و  دوخ  بسا  هیـصان  رب  ار  بآ  هّیقب  و  تخیر ، دوخ  ندـب  هرز و  نایم  رد  ار   795
رد ار  اهرس  نآ  داتسرف ، راتخم  دزن  وا  رکـشل  نارورـس  ياهرـس  اب  ار  دایز  نبا  رـس  میهاربا  سپ  مدمآ . وت  يوسب  متخیرگ و  مدیدن و  ار  وا 

دندروآ یتقو  ار  نیعل  نیا  رس  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : و  درک ، رایسب  دمح  ار  ادخ  سپ  دروخیم ، تشاچ  وا  هک  دندرک  رـضاح  وا  دزن  یتقو 
هب ار  اهرـس  نوچ  دروخیم . تشاچ  وا  هک  دندرب  یتقو  رد  نیعل  نآ  دزن  هب  ار  ءادهّـشلا  دّیـس  رـس  هک  اریز  مدروخیم ، تشاچ  هک  نم  دزن 
دش لخاد  نیعل  نآ  ینیب  خاروس  رد  سپ  دیسر ، دایز  نبا  رس  هب  ات  دیدرگیم  اهرس  نایم  رد  دش و  ادیپ  يدیفس  رام  دنتـشاذگ ، راتخم  دزن 

ندروخ تشاچ  زا  راتخم  نوچ  دمآ . نوریب  وا  ینیب  خاروس  زا  دش و  لخاد  وا  شوگ  خاروس  رد  زاب  و  دـمآ ، نوریب  وا  شوگ  خاروس  زا  و 
دوخ شفک  سپ  دیلامیم ، نیعل  نآ  نیکرپ  نیبج  رب  دزیم و  نیعل  نآ  يور  رب  رّرکم  ار  شفک  هت  دیـشوپ و  شفک  تساخرب و  دش ، غراف 
ریمن نب  نیصح  دایز و  نبا  رس  راتخم  سپ  ماهدیلام . یـسجن  رفاک  يور  هب  هک  يوشب  ار  شفک  نیا  تفگ : تخادنا و  دوخ  مالغ  دزن  هب  ار 

دّمحم دزن  هب  يرعـشا  کلام  نب  بیاص  یمـشج و  داّدش  نب  هَّللا  دبع  یفقث و  هرمع  یبا  نب  نمحّرلا  دـبع  اب  ار  عالکلا  يذ  نب  لیبحرـش  و 
دننک بلط  هک  وت  نانمـشد  يوسب  ار  وت  نایعیـش  ناروای  مداتـسرف  هک  یتسرد  هب  دـعب  اّما  هک : تشون  وا  هب  ياهضیرع  و  داتـسرف ، هّیفنح  نب 

تاـقالم ار  ناـشیا  و  نیبم ، نید  نانمـشد  رب  نیک  مشخ و  تیاـهن  اـب  تسرد و  ّتین  اـب  دـنتفر  نوریب  سپ  ار ، وت  دیهـش  مولظم  ردارب  نوخ 
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قّرفتم اهنابایب  اهایرد و  رد  دنتخاس و  مزهنم  ار  ناشیا  رکـشل  و  نیملاعلا ، ّبر  يرای  هب  ار  ناشیا  دنتـشک  و  نیبیـصن ، لزنم  کیدزن  دـندرک 
دـندرک و كاپ  ار  نانمؤم  ياهلد  ياههنیک  دـندروآ و  لتق  هب  دـنتفای  ار  ناـشیا  هک  اـجکره  و  دـنتفر ، ناربدـم  نآیب  یپ  زا  دـندینادرگ و 

دّمحم دزن  هب  ار  اهرس  همان و  نوچ  مداتسرف . وت  تمدخ  هب  ار  ناشیا  ياههدرکرـس  ياهرـس  کنیا  و  دندینادرگ ، داش  ار  نایعیـش  ياههنیس 
تمدخ هب  ار  دایز  نبا  رس  دّمحم  سپ  دنتشاد ، فیرشت  هّکم  رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تقو  نآ  رد  دندروآ ، هّیفنح  نب 

سپ دومنیم ،  796 ص : نویعلا ، ءالج  لوانت  تشاچ  بانج  نآ  دندروآ ، بانج  نآ  تمدخ  هب  ار  نیعل  نآ  رـس  نوچ  داتـسرف . بانج  نآ 
تقو نآ  رد  نم  دوب ، هتشاذگ  وا  دزن  ارم  راوگرزب  ردپ  رس  درکیم و  رام  رهز  تشاچ  وا  دندرب ، دایز  نبا  دزن  هب  ارم  ردپ  رـس  نوچ  دومرف :

منکیم رکش  سپ  مروخ ، تشاچ  نم  هک  یتقو  رد  ار  نوعلم  نآ  رـس  نم  هب  یئامنب  هکنآ  ات  ربم  نوریب  ایند  زا  ارم  ادنوادخ  هک : مدرک  اعد 
، دندرب ریبز  نب  هَّللا  دیبع  دزن  ار  وا  رـس  نوچ  نوریب . رد  دـنتخادنا  ار  رـس  نآ  دومرف  سپ  دـینادرگ ، باجتـسم  ارم  ياعد  هک  ار  يدـنوادخ 

نآ ینیب  رب  دش و  ادیپ  يرام  هاگان  دنکفا ، نیمز  رب  ار  رـس  نآ  دیزو و  دیاب  دندرک ، هزین  رـس  رب  نوچ  دننادرگب ، دننک و  هزین  رـس  رب  دومرف 
ات دیبسچ ، نیعل  نآ  ینیب  رب  دش و  ادـیپ  رام  نامه  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  نآ  داب  زاب  دـندرک و  هزین  رب  ار  نآ  رگید  راب  سپ  دـیبسچ ، نیعل 

لاـماپ مدرم  هک  دـیزادنیب  هّکم  ياـههچوک  رد  ار  نوعلم  نیا  رـس  تفگ : دـنداد  ریبز  نبا  هب  ار  ربـخ  نیا  نوـچ  دـش ، نینچ  هبترم  هس  هکنآ 
زا دندمآ و  وا  دزن  هب  رایسب  تعامج  و  دیناسریم ، لتق  هب  تفاییم  ار  هک  ره  و  ار ، ترضح  نآ  نالتاق  درکیم  صّحفت  راتخم  سپ  دننک .

هفوک زا  هکنآ  طرـش  هب  مداد  ناما  ار  وا  تفگ : دش  رطـضم  راتخم  نوچ  دندیبلط ، وا  يارب  زا  ناما  دـندرک و  تعافـش  دعـس  نب  رمع  يارب 
داـی دـنگوس  هک  مدینـش  راـتخم  زا  زورما  نـم  تـفگ : دـمآ و  رمع  دزن  يدرم  يزور  دـشاب . ردـه  شنوـخ  دور  نوریب  رگا  و  دورن ، نوریب 

جراـخ رد  یعـضوم  يوسب  تفر  نوریب  هفوک  زا  رمع  سپ  يدوـب ، وـت  وا  دـصقم  هک  تسا  نآ  نم  ناـمگ  و  دـشکب ، ار  يدرم  هک  درکیم 
نوچ تفر ، یناوتیمن  نوریب  راتخم  تسد  زا  يدرک و  اـطخ  هک : دـنتفگ  وا  هب  دـش ، ناـهنپ  اـجنآ  رد  دـنتفگیم و  ماّـمح  ار  نآ  هک  هفوک 

. تشگرب هناخ  هب  بش  نامه  رد  نوعلم  نآ  سپ  دشکیم . ار  وت  و  دش ، هتسکش  نم  ناما  دیوگیم : هتفر  نوریب  هفوک  زا  هک  دوشیم  علّطم 
نب رمع  رسپ  صفح  وا  زا  دعب  و  تسشن ، دمآ و  دوسا  نب  مثیه  متـسشن ، نوچ  راتخم ، تمدخ  هب  متفر  دادماب  دش ، زور  نوچ  دیوگ : يوار 

و نیشنب ، هک : تفگ  راتخم  يراد ، نم  لتق  هدارا  هک  مونـشیم  نونکا  و  يداد ، ارم  هک  یناما  دش  هچ  هک  دیوگیم  مردپ  تفگ : دمآ  دعس 
رد یفرح  راتخم   797 ص : نویعلا ، ءالج  دوب ، هدیدرگ  نهآ  قرغ  اپارـس  دـمآ و  یهاتوک  درم  هک  مدـید  سپ  دـیبلطب ، ار  هرمع  وبا  دومرف 

صفح هب  راتخم  سپ  دروآ ، ار  رمع  رـس  دمآ و  هرمع  وبا  ینامز  كدنا  زا  دعب  درک ، وا  هارمه  دـیبلط و  ار  رگید  درم  ود  تفگ و  وا  شوگ 
رد هک  نادرگ  قحلم  شردـپ  هب  زین  ار  نیا  هرمع  وـبا  يا  تفگ : راـتخم  نوـعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  رـس  نیا  تفگ :
نب یلع  ضوـع  هب  صفح  و  نیـسح ، ماـما  ضوـع  هب  رمع  تفگ : راـتخم  سپ  دروآ ، لـتق  هب  ار  وا  هرمع  وـبا  دـشابن ، اـهنت  شردـپ  مـّنهج 

دش و يوق  راتخم  تنطلس  دعس ، نب  رمع  دایز و  نبا  نتـشک  زا  دعب  سپ  درک . دناوت  يربارب  اهنآ  نوخ  اب  اهنیا  نوخ  هک  اشاح  و  نیـسحلا ،
نیسح نالتاق  زا  یکی  ات  تسین  اراوگ  یبارـش  یماعط و  چیه  نم  رب  تفگ : سپ  دندش ، وا  لیلذ  عیطم و  همه  برع  هوجو  لیابق و  ياسؤر 
ناشیا تعافـش  نم  دزن  یـسک  تشاذـگ و  مهاوخن  هدـنز  نیمز  يور  رب  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  نم  و  دنتـسه ، نیمز  يور  رب  وا  تیب  لها  و 

هدرک وا  نالتاق  تنواعم  ای  وا  تیب  لها  نوخ  ترضح و  نآ  نوخ  رد  تسا  هدوب  کیرش  هک  ره  زا  دیهد  ربخ  ارم  دینک و  صّحفت  و  دنکن ،
لتق هب  ار  وا  هّتبلا  تسا ، هدرک  وا  لـتق  رب  تنواـعم  اـی  تسا  ترـضح  نآ  نـالتاق  زا  نیا  هک : دـنتفگیم  دـندروآیم  ار  هک  ره  سپ  تـسا ،

نآ دیسر ، هفوک  هب  نوچ  دوب ، هتشادرب  تمینغ  هب  ار  ترضح  نارتش  زا  يرتش  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  سپ  دیناسریم .
ياهناخ ره  لخاد  تشوگ  نیا  زا  و  دینک ، صّحفت  تفگ : دینش  ار  ربخ  نیا  نوچ  دوب ، هدرک  تمسق  ار  وا  تشوگ  دوب و  هدرک  رحن  ار  رتش 

هَّللا دبع  سپ  دندروآ . لتق  هب  دوب  هدروخ  ای  هتفرگ  نآ  زا  هک  ره  دندرک و  بارخ  ار  اههناخ  نآ  دومرف  سپ  دینک ، ربخ  ارم  دشاب  هدـش  هک 
نب نیـسح  تساجک  ادخ  نانمـشد  يا  تفگ : دندروآ ، وا  دزن  هب  ار  یبراحم  کلام  نب  لمح  يدـنک و  مثیه  نب  کلام  ینهج و  دیـسا  نب 

هب سپ  دیناسرب ؟ وا  هب  یبآ  تبرـش  دیراذگ و  ّتنم  وا  رب  هک  دـیتسناوتن  ایآ  تفگ : دـندرب ، نوریب  وا  گنج  هب  ربج  هب  ار  ام  دـنتفگ : یلع ؟
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اهتـسد و هک  دومرف  سپ  یتـشادرب ، وت  یلب  تفگ : راـتخم  هن ، تفگ : یتـشادرب ؟ ار  مولظم  ماـما  نآ  هـالک  هک  يدوب  وت  هک : تفگ  کـلام 
ص: نویعلا ، ءالج  دـندز . ندرگ  دومرف  ار  رگید  نوعلم  ود  نآ  و  دـش ، لصاو  مّنهج  هب  ات  دـیطلغ  دوخ  نوخ  هب  وا  و  دـندیرب ، ار  وا  ياهاپ 

يا تفگ : سپ  دـندرک ، رـضاح  وا  دزن  ار  ینالوخ  سیق  نب  هَّللا  دـبع  یلجب و  نمحّرلا  دـبع  دـلاخ و  نب  ورمع  کلام و  نب  دارق  سپ   798
، دوب اهزور  نیرتسحن  هک  يزور  رد  دیدرک  تمسق  دوخ  نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  ياهرطع  داب ، رازیب  امـش  زا  ادخ  ناحلاص ! ناگدنـشک 

رـس هک  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  هناخ  هب  داتـسرف  ار  هرمع  وبا  یناه و  نب  ذاعم  سپ  دـندز . ندرگ  دـندرب و  رازاب  هب  ار  ناـشیا  دومرف  سپ 
دندرک و ادیپ  ار  وا  يدبس  ریز  رد  دوب ، هدش  ناهنپ  الخلا  تیب  رد  دنتفر ، وا  هناخ  هب  نوچ  دوب ، هدرب  دایز  نبا  يارب  ار  ترضح  نآ  كرابم 

يازج هب  شدوخ  هناخ  رد  ات  دـینادرگرب  ار  نیعل  نیا  تفگ : دـیآیم  دوخ  رکـشل  اب  هک  دـندید  ار  راتخم  هار  ياـنثا  رد  و  دـندروآ ، نوریب 
نب رمـش  نوچ  تشگرب . تخوس و  شتآ  هب  ار  شدیلپ  دسج  دیناسر و  لتق  هب  ار  وا  اجنآ  رد  و  وا ، هناخ  رد  دزن  هب  دمآ  سپ  مناسرب ، دوخ 

باحصا اب  و  داتسرف ، وا  رس  رب  دوخ  باحـصا  زا  یعمج  اب  ار  هرمع  وبا  سپ  تخیرگ ، هیداب  يوسب  نوعلم  نآ  درک ، بلط  ار  نشوجلا  يذ 
راتخم تمدخ  هب  دنتفرگ و  ار  وا  دش ، هدنام  تحارج  يرایـسب  زا  هکنآ  ات  درک  رایـسب  گنج  زین  دوخ  نوعلم  نآ  دـندرک ، رایـسب  هلتاقم  وا 
تیاور هب  دش . لحمضم  شدیلپ  ندب  همه  هکنآ  ات  دندنکفا ، نغور  نایم  رد  ار  نوعلم  نآ  دندیناشوج و  ار  ینغور  دومرف  راتخم  دندروآ .

تفاییم ار  هک  ره  و  دوب ، ترضح  نآ  نالتاق  بلط  رد  راتخم  هتسویپ  سپ  داتـسرف . راتخم  يارب  ار  شرـس  و  تشک ، ار  وا  هرمع  وبا  رگید :
نآ نـالتاق  زا  هک  دـشکب  ار  دوـخ  ياـقآ  هک  یمـالغ  ره  هک : درکیم  ادـن  و  درکیم ، بارخ  ار  وا  هناـخ  تخیرگیم  هک  ره  تـشکیم و 

ار دوخ  ياهاقآ  نامالغ  زا  يرایـسب  سپ  مشخبیم ، هزیاج  منکیم و  دازآ  ار  مالغ  نآ  نم  درواـیب ، نم  دزن  هب  ار  وا  رـس  دـشاب و  ترـضح 
رد راتخم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  راّثلا  لمع  باتک  رد  امن  نب  رفعج  وبا  خیـش  «. 1  » دندروآ وا  تمدخ  هب  ار  ناشیا  ياهرس  دنتشک و 

ص: نویعلا ، ءالج  هک  ار  یتعامج  نآ  درک  بلط  لّوا  و  هدمآ ، رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  صّحفت  هب  دیدرگ ، لقتـسم  دوخ  راک 
ياپ اهتسد و  دندیناباوخ و  ور  رب  ار  ناشیا  هک  دومرف  دنزاتب ، وا  باحـصا  ترـضح و  نآ  كرابم  ندب  رب  بسا  هک  دندوب  هدرک  هدارا   799
شتآ هب  ار  ناشیا  ياههراپ  و  دـندش ، هراپ  هراپ  ات  دـنتخات  بسا  ناشیا  ياهندـب  رب  ناراوس  و  دـنتخود ، نیمز  رب  نهآ  ياهخیم  هب  ار  ناشیا 
ندرگ ار  ناشیا  هک  دومرف  بلاط ، یبأ  نب  لیقع  نب  نمحّرلا  دبع  نتـشک  رد  دندوب  هدش  کیرـش  هک  دـندروآ  ار  سک  ود  سپ  دـنتخوس ،

اب ار  هرمع  وبا  و  دندز . ندرگ  رازاب  نایم  رد  هک  دومرف  دندروآ و  ار  ریـشب  نب  کلام  سپ  دنتخوس ، شتآ  هب  ار  ناشیا  دیلپ  دـسج  دـندز و 
دمآ و نوریب  هناخ  زا  دوب  تیب  لها  نایعیش  زا  وا  نز  و  دندرک ، هرصاحم  ار  وا  هناخ  هک  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  هناخ  هب  داتـسرف  یتعامج 

اجنآ زا  ار  وا  سپ  تسا ، هدـش  ناهنپ  اـجنآ  رد  هک  ـالخلا  تیب  يوسب  درک  هراـشا  و  تساـجک ، رد  وا  هک  منادیمن  نم  هک  تفگ  رهاـظ  هب 
ياههماج دوب و  هدنکفا  ساّبع  يوسب  يریت  هک  لیفط  نب  مکح  يوسب  داتـسرف  ار  لماک  نب  هَّللا  دبع  و  دنتخوس . شتآ  هب  دندروآ و  نوریب 

دوب نیـسحلا  نب  یلع  لتاق  هک  يدـبع  هّرم  نب  ذـقنم  بلط  هب  ار  هیجان  نب  هَّللا  دـبع  و  درک . ناراـب  ریت  تفرگ و  ار  وا  دوب ، هدـنک  ار  ساـّبع 
رب هزین  و  دنکفا ، بسا  زا  ار  وا  تسجرب  هَّللا  دـبع  و  دز ، هَّللا  دـبع  رب  هزین  و  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  هتفرگ  فک  رد  هزین  نوعلم  نآ  و  داتـسرف ،

نارابگنـس ار  وا  هک  دوـمرف  دـیبلط و  ار  داـقر  نب  دـیز  و  دـنتفاین . تسد  وا  رب  و  تخیرگ ، وا  و  درک ، لـش  ار  شتـسد  دز و  وا  پچ  تـسد 
هب تفر  نوریب  هرصب  زا  درک و  بارخ  ار  وا  هناخ  راتخم  و  تخیرگ ، هرصب  هب  هفوک  زا  نیعل  سنا  نب  نانـس  و  دنتخوس . شتآ  هب  و  دندرک ،

ار نیعل  نآ  ياهتـشگنا  لّوا  دومرف  دـندروآ ، وا  دزن  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  راتخم  سیـساوج  دیـسر ، هّیـسداق  کیدزن  هب  نوچ  هّیـسداق ، بناج 
هب ات  دـندنکفا  نغور  نایم  رد  ار  نیعل  نآ  دـندروآ و  شوج  هب  دومرف  ار  یتیز  نغور  و  دـندرک ، عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  سپ  دـندیرب ،

. دندرک هراپ  هراپ  هزین  هب  ار  وا  ياپ  ارس  دومرف  و  دنتفرگ ، شاهناخ  رد  ار  وا  بش  داتـسرف ، حیبص  نب  ورمع  بلط  هب  سپ  دش . لصاو  مّنهج 
تفر و نوریب  رصق  رگید  هار  زا  وا  داتسرف ، وا  بلط  هب  راتخم  نوچ  تشاد ، هّیسداق  یلاوح  رد  هک  يرـصق  هب  تخیرگ  ثعـشا  نب  دّمحم  و 

دزن هب  ار  میلـس  نب  لدجب  و  دندرک . تراغ  ار  وا  لاوما  دندرک و  بارخ  ار  وا  هناخ  رـصق و  دومرف  راتخم  و  دش ، قحلم  ریبز  نب  بعـصم  هب 
راتخم تسا ، هتشادرب  ار  ترضح  رتشگنا  تسا و  هدرک  عطق   800 ص : نویعلا ، ءالج  ار  ترضح  كرابم  تشگنا  هک  دنتفگ  و  دندروآ ، وا 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 349 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ریسفت  رد  و  «. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دیطلغ  دوخ  نوخ  رد  و  دندیرب ، ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  هک  دومرف 
، تشاد یمارگ  ار  ناشیا  و  دندرک ، ادخ  تعاطا  لیئارسا  ینب  زا  یضعب  هچنانچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  روکذم  مالّسلا 

ریما ای  دنتفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  دوب ؛ دهاوخ  نینچ  زین  امـش  لاوحا  دـینادرگ ، بّذـعم  ار  ناشیا  و  دـندرک ، ادـخ  تیـصعم  یـضعب  و 
، ام قوقح  تیاعر  تیب و  لها  ام  میظعت  هب  ار  ناشیا  دناهتخاس  رومأم  هک  دنیاهنآ  دومرف : دوب ؟ دـنهاوخ  تعامج  هچ  ام  نایـصاع  نینمؤملا 
هب ناشیا  ّتبحم  مارکا و  هب  دـناهدش  رومأم  هک  ار  لوسر  دالوا  نادـنزرف  و  دومن ، دـنهاوخ  ام  ّقح  راکنا  درک و  دـنهاوخ  تفلاخم  ناشیا  و 

راوگرزب دنزرف  ود  نیا  و  دش ، دهاوخ  عقاو  هّتبلا  یلب  دومرف : دش ؟ دهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : دیناسر . دـنهاوخ  لتق 
دهاوخ ّطلسم  ناشیا  رب  هک  یئاهنآ  ریشمش  هب  تخاس  دهاوخ  دراو  ناشیا  رب  یباذع  یلاعت  قح  درک ، دنهاوخ  دیهش  ار  نیسح  نسح و  نم 

: دومرف نینمؤملا ؟ ریما  ای  دش  دهاوخ  ّطلسم  ناشیا  رب  هکنآ  تسیک  دنتفگ : دینادرگ . ّطلسم  اهباذع  نینچ  لیئارـسا  ینب  رب  هچنانچ  دینادرگ 
هب ربخ  نیا  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  دنیوگیم . هدیبع  یبا  نب  راتخم  ار  وا  هک  فیقث  ینب  هلیبق  زا  تسا  يرـسپ 
هک تسا  هدشن  مولعم  ام  رب  تفگ : جاّجح  دنکیم ، یتیاور  نینچ  نینمؤملا  ریما  دوخ  ّدج  زا  نیسحلا  نب  یلع  دنتفگ : وا  هب  دیسر و  جاّجح 

تسا و یکدوک  نیـسحلا  نب  یلع  دشاب ، هتفگ  ار  نیا  بلاط  یبأ  نب  یلع  ای  دـشاب  هتفگ  ار  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
عطن دندروآ ، ار  راتخم  نوچ  منادرگ . رهاظ  وا  غورد  ات  نم  دزن  هب  دیروایب  ار  راتخم  دهدیم ، بیرف  ار  دوخ  عابتا  دیوگیم و  دـنچ  یلطاب 

ریـشمش ارچ  تفگ : دـندرواین ، ریـشمش  تشذـگ و  یتعاس  نوچ  دـینزب ، ندرگ  ار  وا  دـیروایب و  ریـشمش  تفگ : ار  دوخ  نامالغ  و  دـیبلط ،
زگره ادخ  لوسر  و  تشک ، ارم  یناوتیمن  تفگ : راتخم  سپ  تسین ، ادیپ  هنازخ  دـیلک  تسا و  هنازخ  رد  اهریـشمش  دـنتفگ : دـیروآیمن ؟

لتق هب  امـش  زا  ار  سک  رازه  هـس  داتـشه و   801 ص : نویعلا ، ءالج  دصیـس و  هک  درک  دهاوخ  هدـنز  ادـخ  یـشکب ، ارم  رگا  هتفگن ، غورد 
ار ریـشمش  داّلج  نوچ  دنزب . ندرگ  ار  وا  ات  هدـب  داّلج  هب  ار  دوخ  ریـشمش  تفگ : ار  نامزالم  زا  یکی  دـش و  مشخ  رد  جاّجح  سپ  مناسر ،

سپ درم ، دش و  هتفاکش  شمکش  دمآ و  شمکـش  رد  ریـشمش  دمآ و  رد  رـس  هب  دنزب ، ندرگ  ار  وا  هک  دش  وا  هّجوتم  تعرـس  هب  تفرگ و 
هب تشک ، ارم  یناوتیمن  جاّجح  يا  تفگ : راتخم  سپ  درم . داـتفا و  دـیزگ  ار  وا  یبرقع  دـش ، وا  لـتق  هّجوتم  نوچ  دـیبلط ، ار  رگید  داـّلج 

لـصأتسم ار  ناـشیا  تشکیم و  ار  ناـبرع  روپاـش  هک  یتقو  رد  تفگ  فاـتکالا  يذ  روپاـش  هب  ناندـع  نب  دـعم  نب  رازن  هچنآ  روآ  رطاـخ 
رما ار  دوخ  نادنزرف  رازن  درکیم ، لصأتـسم  ار  نابرع  روپاش  هک  یتقو  رد  تفگ : راتخم  نآ ؟ تسا  هدوب  هچ  وگب  تفگ : جاّجح  درکیم ،

؟ یتسیک وت  تفگ : داـتفا  وا  رب  شرظن  دیـسر و  وا  دزن  هب  روپاـش  نوچ  دـنتخیوآ ، روپاـش  هار  رـس  رب  دنتـشاذگ و  یلیبـنز  رد  ار  وا  هک  درک 
يدـب ناـشیا  یـشکیم و  ار  برع  زا  ردـق  نیا  ببـس  هچ  هب  تفگ : رازن  سرپـب ، تفگ : مراد ، یلاؤـس  وـت  زا  برع و  زا  يدرم  منم  تفگ :
دّمحم ار  وا  هک  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  برع  زا  يدرم  هک  ماهدـید  بتک  رد  هک  مشکیم  نآ  يارب  تفگ : روپاـش  دـناهدرکن ؟ وـت  هب  تبـسن 

مه هب  وا  هک  مشکیم  ار  ناشیا  سپ  دـش ، دـهاوخ  فرط  رب  وا  تسد  رب  مجع  هاشداپ  کلم و  و  درک ، دـهاوخ  يربمغیپ  يوعد  و  دـنیوگ ،
، یناسر لتق  هب  یئوگغورد  هتفگ  هب  ار  دنچ  هانگیب  هک  دشابن  اور  ياهدید ، نایوگغورد  بتک  رد  ياهدـید  هچنآ  رگا  تفگ : رازن  دـسرن ،

ياضق هک  یناوتیمن  وت  دیآیم و  نوریب  وا  زا  درم  نآ  هک  ار  یلصا  نآ  درک  دهاوخ  ظفح  ادخ  سپ  ياهدید  نایوگتـسار  بتک  رد  رگا  و 
، دیـسر دهاوخ  مه  هب  وا  زا  درم  نآ  سک ، کی  رگم  دنامن  برع  عیمج  زا  رگا  و  ینادرگ ، لطاب  ار  یلاعت  قح  ریدقت  ینز و  مه  رب  ار  ادخ 

برع زا  تسد  دیدنـسپ و  ار  وا  نخـس  سپ  دـنتفگ ، رازن  ار  وا  ببـس  نیا  هب  و  فیحن ، رغال و  ینعی : رازن ، يا  یتفگ  تسار  تفگ : روپاش 
دوشیم عنام  ار  وت  ادخ  ای  مناسر ، لتق  هب  سک  رازه  هس  داتشه و  دصیـس و  امـش  زا  هک  تسا  هدرک  رّدقم  یلاعت  قح  جاّجح  يا  تشادرب .

تسا ّقح  ادخ  لوسر  هتفگ  و  مروآ ، لمع  هب  تسا  هدرک  رّدقم  هچنآ  هک  درک  دهاوخ  هدنز  نتشک  زا  دعب  یشکب  ارم  رگا  ای  نم  نتشک  زا 
رگا دـناوتیمن ، وا  هک : تفگ  راـتخم  ار ، وا  ندرگ  نزب  هک : تفگ  ار  داـّلج  جاّـجح  زاـب   802 ص : نویعلا ، ءـالج  تسین . یّکـش  نآ  رد  و 

تساوخ داّلج  نوچ  دینادرگ . ّطلسم  وا  رب  ار  برقع  هچنانچ  دنادرگ  ّطلـسم  وت  رب  یعفا  یلاعت  قح  ات  وش  هّجوتم  دوخ  ینک  هبرجت  یهاوخ 
جاّجح هب  ياهمان  و  دیرادرب ، وا  زا  تسد  هک : دز  دایرف  دمآ  رد  رد  زا  ناورم  نب  کلملا  دبع  ّصاوخ  زا  یکی  هاگان  دـنزب ، ندرگ  ار  وا  هک 
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ار هدـیبع  یبا  نب  راتخم  وت  هک  دروآ  ياهمان  نم  يارب  رتوبک  فسوی ! نب  جاّجح  يا  دـعب  اّما  دوب : هتـشون  همان  نآ  رد  کلملا  دـبع  هک  داد 
نوچ تشک ، دهاوخ  ار  هّیما  ینب  راصنا  وا  هک  هدیسر  وت  هب  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  هکنآ  ببـس  هب  يروآ ، لتق  هب  ار  وا  یهاوخیم  هتفرگ و 

نم دزن  وا  يارب  زا  دـیلو  و  تسا ، کـلملا  دـبع  رـسپ  دـیلو  هیاد  رهوش  وا  هک  وـشم  وا  ضّرعتم  رادرب و  وا  زا  تسد  دـسرب ، وـت  هب  نم  هماـن 
تسا تسار  رگا  و  یشکب ، غورد  ربخ  هب  ار  یناملسم  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا  غورد  رگا  تسا  هدیسر  وت  هب  هچنآ  و  تسا ، هدرک  تعافش 
مهاوخ جورخ  نم  هک : تفگیم  دیـسریم  هک  ره  هب  راتخم  و  درک ، اهر  ار  راتخم  جاّجح  سپ  درک . یناوتیمن  ادخ  لوسر  لوق  بیذـکت 

وت تفگ : راتخم  درک ، وا  لـتق  دـصق  تفرگ و  ار  وا  رگید  راـب  دیـسر ، جاّـجح  هب  ربخ  نیا  نوچ  تشک . مهاوخ  نینچ  ار  هّیما  ینب  و  درک ،
جاّجح يا  هک : دوب  هتشون  همان  نآ  رد  و  دروآ ، رتوبک  ار  ناورم  نب  کلملا  دبع  همان  زاب  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد  و  تشک ، ارم  یناوتیمن 
هچنانچ وا  نتشک  زا  دش  یهاوخ  عونمم  دشاب  قح  رگا  ياهدینش  هک  یثیدح  نآ  و  تسا ، دیلو  رـسپ  هیاد  رهوش  وا  هک  وشم  راتخم  ضّرعتم 

درک و اهر  ار  وا  جاّجح  سپ  دـناسر ، لـتق  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  هدـش  رّدـقم  هکنآ  يارب  رـصّنلا  تخب  نتـشک  زا  لاـیناد  دـش  عونمم 
نایم رد  نانخس  مسق  نآ  راتخم  و  درکن ، هدیاف  زاب  دیناسر ، مهاوخ  لتق  هب  ار  وت  ياهتفگ  هک  مونـشب  وت  زا  نانخـس  نینچ  رگید  رگا  تفگ :

زاب درک ، وا  لتق  هدارا  زاب  تفرگ و  ار  وا  جاّجح  هکنآ  ات  دوب  یفخم  یتّدم  و  دش ، ناهنپ  داتسرف ، وا  بلط  هب  جاّجح  نوچ  تفگیم . مدرم 
یهن هنوگچ  هک : تشون  کلملا  دبع  هب  ياهمان  درک و  سبح  ار  وا  جاّجح  سپ  شکم ، ار  وا  هک : دیـسر  کلملا  دبع  همان  لاح  نآ  نراقم 

ص: نویعلا ، ءالج  هّیما  ینب  راصنا  زا  سک  رازه  هس  داتـشه و  دصیـس و  هک  دـیوگیم  مدرم  نایم  رد  هینالع  هک  یـسک  نتـشک  زا  ینکیم 
درک میهاوخ  تیبرت  ار  وا  هّتبلا  سپ  تسا  قح  دیوگیم  وا  هچنآ  رگا  یلهاج ، وت  هک : تشون  باوج  رد  کلملا  دـبع  تشک ؟ مهاوخ   803

رد ارچ  تسا  غورد  ربخ  نیا  رگا  و  دیدرگ ، ّطلسم  وا  رب  هکنآ  ات  یسوم  تیبرت  رب  درک  لّکوم  ادخ  ار  نوعرف  هچنانچ  ددرگ  ّطلسم  ام  رب  ات 
نب یلع  ترضح  يزور  درک . هچنآ  درک  دش و  ّطلسم  ناشیا  رب  راتخم  رخآ  سپ  دراد ، ام  رب  تمدخ  ّقح  هک  مینکن  یـسک  تیاعر  وا  ّقح 
ربخ ار  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  درکیم ، رکذ  دوخ  باحصا  يارب  ار  راتخم  جورخ  مالّسلا  هیلع  نیسحلا 

هب ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دایز و  نب  هَّللا  دیبع  رـس  و  دش ، دهاوخ  رگید  لاس  هس  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  وا  جورخ  هک  یهدیمن 
جورخ يارب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  هدعو  زور  دیـسر  نوچ  میروخیم . تشاچ  ام  هک  یتقو  رد  دروآ  دنهاوخ  ام  دزن 

هک دیروخب  دومرف : درک و  رـضاح  ناشیا  يارب  یماعط  بانج  نآ  و  دندش ، عمج  وا  تمدخ  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  دوب ، هدومرف  راتخم 
و دناسریم ، لتق  هب  ار  ناشیا  راتخم  عضوم ، نالف  رد  دومرف : ترـضح  اجک ؟ رد  دنتفگ : دـنناسریم ، لتق  هب  ار  هّیما  ینب  ناراکمتـس  زورما 

بیقعت زا  ترضح  دش و  زور  نوچ  دروآ . دنهاوخ  ام  يارب  زور  نالف  رد  ار  اهرس  نآ  و  دنروایب ، ام  دزن  هب  ناشیا  زا  رـس  ود  هک  دشاب  دوز 
ار رـس  ود  نآ  دـش ، رـضاح  ماعط  نوچ  دـیبلط ، ناشیا  يارب  یماـعط  باـنج  نآ  دـنتفر ، وا  دزن  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  دـش ، غراـف  زاـمن 

نالتاق رـس  تقو  نیا  رد  ات  دربن  نوریب  ایند  زا  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  تفگ : دـمآ و  رد  هدجـس  هب  بانج  نآ  سپ  دـندروآ ،
زا دـعب  هک  دوب  رّرقم  نوچ  یلاـعت . قح  رکـش  رد  دومنیم  رایـسب  هغلاـبم  اهرـس و  نآ  يوسب  درکیم  رظن  هتـسویپ  و  دومن ، نم  هب  ار  مردـپ 

اولح دـندیدرگ ، اهرـس  نآ  هراظن  لوغـشم  هکنآ  ببـس  هب  زور  نآ  رد  دـندروآیم ، بانج  نآ  ناـنامهیم  يارب  یئاولح  ترـضح  تشاـچ ،
زا تسا  رتنیریـش  اولح  مادـک  دومرف : بانج  نآ  دیـسرن ، ام  هب  اولح  زورما  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : سلجم  نآ  نامیدـن  زا  یکی  دـندرواین ،

ص: نویعلا ، ءالج  ار  راتخم  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  ربتعم  دنس  هب  یشک  خیش  «. 1  » اهرس نیا  هب  ندرک  رظن 
دیـشکیم و وا  رـس  رب  تسد  دوـب و  هدـیناشن  دوـخ  نماد  رد  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  و  دوـب ، یکدوـک  هـک  مدـید   804

مالّسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  نسح  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » اناد گرزب و  يا  ینعی : سّیک ، ای  سّیک  اـی  هک : تفگیم 
تقو رد  داد ؛ رهوـش  هب  ار  اـم  رهوـشیب  ناـنز  درک و  اـم  نوـخ  بلط  ار و  اـم  ناگدنـشک  تشک  وا  هـک  ار  راـتخم  دـیهدم  مانـشد  دوـمرف :
متفر یحضا  دیع  زور  رد  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  کیرش  نب  هَّللا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 2  » درک تمسق  ام  نایم  لام  یتسدگنت ،

ار دوخ  كرابم  رـس  هک  دوب  هدـیبلط  یقاـّلح  دوب و  هدومرف  هیکت  ترـضح  و  ینم ، رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب 

نویعلا www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


بانج نآ  دـسوبب ، هک  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  تسد  دـش و  لخاد  هفوک  لها  زا  يریپ  درم  متـسشن  بانج  نآ  تمدـخ  رد  نوچ  دیـشارتب ،
: تفگ درم  نآ  سپ  دناشن ، دوخ  کیدزن  رایـسب  ار  وا  دیبلط و  ار  وا  ترـضح  راتخم ، رـسپ  مکح  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف : دش  عنام 

باـنج نآ  منک ، داـقتعا  وا  ّقح  رد  یئاـمرفب  هچ  ره  مونـشب و  وت  زا  هک  مهاوخیم  نم  و  دـننکیم ، رایـسب  وگتفگ  نم  ردـپ  باـب  رد  مدرم 
: دومرف ترـضح  درک ، مهاوخ  داقتعا  وا  ّقح  رد  نم  یئامرفب  هچ  ره  و  دوب ، وگغورد  هک  دـنیوگیم  تفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  مدرم  دومرف :
ام هدشبارخ  ياههناخ  وا  و  دوب ، هداتسرف  راتخم  هک  دش  هداد  يرز  زا  نم  ردام  رهم  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هَّللا  ناحبس 
رد هک  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ، وا  دنک  تمحر  ادـخ  سپ  درک ، بلط  ار  ام  ياهنوخ  و  تشک ، ار  ام  نالتاق  و  درک ، انب  ار 

تـشاذگن يدحا  دزن  ار  ام  قوقح  زا  یّقح  چیه  هک  ار  وت  ردپ  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگیم : هک  مدوب  نینمؤملا  ریما  رتخد  همطاف  تمدـخ 
نیسحلا نب  یلع  رـسپ  رمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 3  » تشک ار  ام  ناگدنـشک  و  درک ، اـم  ياـهنوخ  بلط  و  ار ، نآ  درک  بلط  هکنآ  رگم 

: تفگ دمآ و  رد  هدجس  هب  دندروآ ، مردپ  يارب  ار  دعس  نب  رمع  دایز و  نب  هَّللا  دیبع  رس  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 
دنس هب  ًاضیا   805 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4  » دهد ریخ  يازج  ار  راتخم  ادخ  و  نم ، نانمـشد  زا  ارم  نوخ  درک  بلط  هک  ار  ادخ  منکیم  دمح 

باضخ درکن و  هناش  ار  دوخ  رـس  يوم  مشاه  ینب  زا  ینز  چـیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم 
يارب راتخم  لّوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  زا  ًاضیا  «. 1  » داتسرف ار  بانج  نآ  نالتاق  ياهرس  راتخم  هکنآ  ات  درکن ،
بارخ هّیما  ینب  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  ياـههناخ  ار و  بلاـط  یبأ  نب  لـیقع  هناـخ  و  درک ، لوبق  مردـپ  داتـسرف ، مهرد  رازه  تسیب  مردـپ 
مردپ داتـسرف ، مردپ  يارب  رانید  رازه  لهچ  نآ  زا  دعب  درک ، رایتخا  ار  لطاب  بهذم  نآ  راتخم  نوچ  تخاس ، رز  نآ  هب  مردپ  دندوب  هدرک 

تمدـخ هب  ياهمان  راتخم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 2  » درک در  درکن و  لوــبق  وا  زا 
وا هناخ  رد  هب  وا  نالوسر  نوچ  داتسرف ، بانج  نآ  تمدخ  هب  قارع  زا  دنچ  ياهیده  اب  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

ار ناشیا  همان  منکیمن و  لوبق  ار  نایوگغورد  هیده  نم  هک  دیوش  رود  هک : داتسرف  ترضح  دنوش ، لخاد  هک  دندیبلط  تصخر  دندیـسر ،
نآ و  یلع ، نب  دّمحم  يدهم  يوسب  تسا  ياهمان  نیا  هک : دنتـشون  وا  ياج  هب  دـندرک و  وحم  ار  همان  ناونع  نالوسر  نآ  سپ  مناوخیمن ،

ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  يدنوار  بطق  «. 3  » تشون باوج  ار  وا  همان  و  درک ، لوبق  ار  اههیده  وا  و  هّیفنح ، نب  دّمحم  يوسب  دـندرب  ار  همان 
هب ناشیا  يارب  دشکیم  ماقتنا  دوخ ، ناتـسود  يارب  دـشکب  ماقتنا  هک  دـهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
نب ییحی  يارب  دیـشک  ماقتنا  هک  قیقحت  هب  دوخ ، ناتـسود  هب  دشکیم  ماقتنا  دوخ ، يارب  دشک  ماقتنا  هک  دهاوخ  نوچ  دوخ ، قلخ  نیرتدـب 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  سیردا  نبا  «. 4  » دوب ادخ  قلخ  نیرتدـب  هک  رـصّنلا  تخب  هب  اّیرکز 
طارص رب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دوش ، تمایق  زور  نوچ 
بانج نآ  هَّللا ، لوسر   806 ص : نویعلا ، ءالج  ای  سرب  نم  دایرف  هب  هک : ار  ناشیا  دنک  ادـن  هبترم  هس  مّنهج  نایم  زا  یـسک  سپ  دـنرذگب ،

ای هک : دنک  دایرف  هبترم  هس  سپ  دیوگن ؛ باوج  ترـضح  نآ  سرب ، نم  دایرف  هب  نینمؤملا  ریما  ای  دنک : ادـن  هبترم  هس  سپ  دـیوگن ؛ باوج 
نانمـشد هدنـشک  نم  هک  سرب  نم  دایرف  هب  نیـسح  ای  هک : دـنک  ادـن  هبترم  هس  سپ  دـیامرفن ؛ باوج  بانج  نآ  سرب ، نم  داـیرف  هب  نسح 

سپ سرب ، وا  دایرف  هب  وت  تفرگ ، وت  رب  تّجح  هک : دیوگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  ماوت ،
؟ مدرگ وت  يادف  دوب  دهاوخ  هک  نیا  تفگ : يوار  دروآ . نوریب  مّنهج  نایم  زا  ار  وا  دیابرب ، ار  يروناج  دهجب و  هک  یباقع  دننام  ترـضح 
ار وا  لد  رگا  دومرف : ترـضح  درک ؟ وا  هک  اهراک  نآ  اب  درک  دـنهاوخ  باذـع  ار  وا  مّنهج  رد  ارچ  تفگ : يوار  راـتخم ، دومرف : ترـضح 

تسا هداتسرف  یتسار  هب  ار  دّمحم  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  دشیم ، رهاظ  وا  لد  رد  رمع  رکب و  وبأ  ّتبحم  زا  يزیچ  هنیآره  دنتفاکشیم ،
رد «. 1  » دزادـنا شتآ  رد  ور  رب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هنیآره  دـشاب ، ناشیا  ّتبحم  لیئاکیم  لـیئربج و  لد  رد  رگا  هک  منکیم  داـی  دـنگوس 

تساوخیمن بانج  نآ  و  داتسرف ، مهرد  رازه  دص  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  راتخم  هک  دناهدرک  تیاور  ربتعم  بتک  زا  یـضعب 
راتخم نوچ  درک . طبض  هناخ  رد  ار  لام  نآ  ترضح  نآ  سپ  ددرگ ، رّرضتم  وا  زا  دنک و  در  هک  راتخم  زا  دیـسرت  و  دنک ، لوبق  ار  نآ  هک 
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درک و تنعل  ار  راتخم  بانج  نآ  و  تسا ، اراوگ  وت  رب  دراد و  وت  هب  ّقلعت  لام  نآ  هک : تشون  کلملا  دبع  هب  ار  لاح  تقیقح  دـش ، هتـشک 
رد ثیداحا  هک : دـیوگ  ّفلؤم  «. 2  » دوشیم لزان  وا  رب  ادـخ  یحو  هک  درکیم  يوعد  راتخم  ام ، رب  ادـخ و  رب  دـندنبیم  غورد  دومرفیم :

دـننادیم و بوخ  ار  وا  یعمج  تسه ، یفالتخا  وا  باب  رد  هّیماما  ءاملع  نایم  رد  یتسناد و  هچنانچ  تسا  هدـش  دراو  فلتخم  راـتخم  باـب 
دومنیم و وا  زا  اّربت  نافلاخم  سرت  زا  رهاـظ  بسح  هب  دوب و  یـضار  وا  ندرک  جورخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هک : دـنیوگیم 

دوخ يارب  تفالخ  تماما و  يوعد  درک و  جورخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوخ  بلط  يارب  راتخم  و  دومرفیم ، اضر  مدع  راهظا 
ءـالج هدرک  نآ  هلیـسو  ار  رما  نیا  و  دوـب ، یهاـشداپ  تساـیر و  وا  ضرغ  هک  تـسا  نآ  داـقتعا  ار  اـملع  زا  یـضعب  و  درکیمن . يرگید  و 

هب دوبن  رومأم  یلاعت  قح  بناج  زا  ترـضح  نوچ  دش ، لّسوتم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هب  ًالّوا  و  دوب ،  807 ص : نویعلا ،
وا درکیم و  توعد  وا  يوسب  ار  مدرم  دـش و  لّسوتم  هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  وا  سپ  دومنن ، وا  تباجا  تسنادیم ، ار  وا  دـساف  ّتین  جورخ و 

هدنز هک : دنیوگیم  دننادیم و  رخآ  ماما  ار  هّیفنح  نب  دّمحم  و  دش ، ادیپ  مدرم  نایم  رد  وا  زا  هّیناسیک  بهذـم  و  دوب ، هداد  رارق  يدـهم  ار 
هدـنامن ناشیا  زا  یـسک  دـناهدش و  ضرقنم  بهذـم  نآ  لها  هک  هَّلل  دـمحلا  و  دـش . دـهاوخ  رهاظ  نامّزلا  رخآ  رد  و  هدـش ، بیاغ  تسا و 

هیلع نینمؤملا  ریما  هکنآ  يارب  دنتفگیم  ناسیک  ار  راتخم  و  دنراتخم ، باحـصا  زا  هک  دـنیوگیم  یناسیک  ببـس  نیا  هب  ار  ناشیا  و  تسا ،
مان ناسیک  هک  دوب  هرمع  وبا  وا  روما  ّربدم  وا و  رکشل  هدرک  رس  هکنآ  رابتعا  هب  ای  درک ، باطخ  سّیک  هب  ار  وا  ناشیا  تایاور  قفاوم  مالّسلا 

ار لیطابا  بیذاکا و  و  تسا ، هتـشادن  یحیحـص  ّتین  دوخ ، جورخ  رد  وا  هک  تسا  نآ  دوشیم  رهاظ  رابخالا  نیب  عمج  زا  هچنآ  و  تشاد .
و تسه ، وا  هرابرد  تاجن  دیما  تسا ، هدـش  يراج  وا  تسد  رب  میظع  ریخ  ياهراک  نوچ  نکیل  و  تسا ، هدرکیم  دوخ  رما  جـیورت  هلیـسو 

. دشاب طوحا  یلوا و  دیاش  ندشن  مدرم  مسق  نیا  لاوحا  ضّرعتم 

هدیدرگ رهاظ  ترضح  نآ  تبرت  رّهطم و  دقرم  دزن  هک  یبیارغ  تازجعم و  ّمود  تسیب و  لصف 

رد یمـشاه  یـسیع  نب  یـسوم  تیالو  ماّیا  رد  متفر  نوریب  تفگ : هک  ینامح  دیمحلا  دـبع  نب  ییحی  زا  تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خـیش 
وا بلطم  هک  متـسنادن  و  درم ، نیا  دزن  هب  میورب  ایب  تفگ : راوس و  یغالا  رب  درک  تاقالم  ارم  شاـّیع  نب  رکب  وبأ  سپ  دوخ ، لزنم  زا  هفوک 

فورعم هک  ياهناخ  هب  دیسر  نوچ  مدش ، ناور  هدایپ  وا  باکر  رد  و  مدیسرپن ، وا  زا  مدرمـشیم ، میظع  لیلج و  رایـسب  ار  وا  نوچ  تسیک .
ات مدروآ  دوخ  هارمه  مدومرف و  تمحز  نیا  يارب  ار  وت  ینامح  رسپ  يا  تفگ : نم و  بناج  هب  دش  تفتلم  مزاح ، نب  هَّللا  دبع  هناخ  هب  دوب 

یلاو هک  یـسیع  نب  یـسوم  رفاک  رجاف  نیا  تفگ : یئامرفیم ؟ ار  هک  خیّـشلا  اـهّیا  متفگ : میوگیم ، هچ  نوعلم  یغاـط  نیا  اـب  هک  يونـشب 
دورف وا  و  دندمآیم ، دورف  مدرم  نوریب  تحاس  رد  هک  دوب  نینچ  فراعتم  و  دیـسر ، یـسوم  هناخ  رد  هب  ات  متفر  وا  یپ  زا  سپ  تسا . هفوک 
کی راوس و  دوخ  غالا  رب  وا  و  دشن ، وا  عنام  تخانـش  ار  وا  نوچ  دنک ، عنم  ار  وا  هک  دمآ  کیدزن  بجاح  دوش ، لخاد  هک  تساوخ  دماین ،
عنام هک  تساوخ  بجاح  نوچ  ینامح . رـسپ  يا  ایب  هک : درک  ادـن  ارم  و  دـش ، هناـخ  لـخاد  هدوشگ  ار  نهاریپ  ياهدـنب  هدیـشوپ و  نهاریپ 

یـسوم و  ناویا ، شیپ  ات  تفر  راوس  و  مدـش ، ناور  وا  بقع  زا  زین  نم  سپ  ارم !؟ قیفر  يوشیم  عناـم  نوعلم  يا  هک : دز  ادـص  وا  رب  دوش ،
ابحرم ار  وا  داتفا ، وا  رب  یسوم  رظن  نوچ  دندوب . هداتسیا  حّلسم  لّمکم و  وا  نامزالم  وا  بناج  رد  و  دوب ، هتسشن  یـسرک  رب  ناویا  ردص  رد 

هک دنتشاذگن  نالواسی  مدیـسر ، ناویا   809 ص : نویعلا ، ءـالج  شیپ  هب  نوچ  نم  دـیناشن ، دوخ  تخت  يور  رب  دـیبلط و  کـیدزن  تفگ و 
هدیـشوپ يرازا  ینهاریپ و  متفر و  الاب  ناویا  هب  زین  نم  ایب ، شیپ  هک : دز  ادـص  ارم  تفرگ  رارق  دوخ  ّلحم  رد  رکب  وبأ  نوچ  مور ، کـیدزن 

: تفگ مریگب ، هاوگ  وت  رب  هک  ماهدروآ  ار  نیا  هن  تفگ : ياهدمآ ؟ درم  نیا  تعافش  هب  تفگ : یسوم  دیناشن ، دوخ  کیدزن  ارم  سپ  مدوب ،
هدرک مخش  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  ربق  یلاوح  دوب و  هداتـسرف  نوعلم  نآ  ماّیا  نآ  رد  و  يریگب ؟ هاوگ  یهاوخیم  زیچ  هچ  رد 
نخس وت  اب  هک  مدمآ  ربق ، نیا  اب  يدرک  وت  هچنآ  مدید  نوچ  تفگ : رکب  وبأ  دنک ، فرط  رب  ار  ترضح  نآ  ربق  رثا  هک  هدیـشاپ  مخت  دوب و 

نوچ مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  رـسپ  یلع  نب  نیـسح  ربق  تفگ : رکب  وبأ  ربق ؟ مادـک  تفگ : یـسوم  میوگ ،
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؟ تسا راکهچ  اهراک  نیا  اب  ار  وت  تفگ : سپ  دـکرتب ، هک  دوب  کیدزن  هک  دـش  یلوتـسم  وا  رب  بضغ  ناـنچ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  یـسوم 
هد مدیسر ، هفوک  لپ  هب  نوچ  هرـضاغ ، ینب  دوخ  موق  يوسب  متفر  نوریب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک  نادب  مهد : ربخ  ار  وت  ات  ونـشب  تفگ :
مگ ار  هار  مدیـسر ، یهاش  هب  نوچ  متـشذگ . داد و  تاـجن  ناـشیا  ّرـش  زا  دـسا  ینب  زا  يدرم  هب  ارم  یلاـعت  قح  دـندروآ ، نم  هب  ور  ریزنخ 

نوچ ورب  يداو  نیا  رد  تفگ : مراد ، هّیرضاغ  هدارا  متفگ : خیّـشلا ؟ اهّیا  يراد  اجک  هدارا  تفگ : نم  هب  مدید  ار  یلازریپ  اجنآ  رد  مدرک و 
هک مدید  ار  يریپ  درم  اجنآ  رد  مدیسر  اونین  هب  نوچ  متفای ، ار  هار  مدرک و  نینچ  نم  دوشیم ، ادیپ  وت  يارب  زا  هار  یـسریم  يداو  رخآ  هب 

ار دوخ  رمع  باسح  تفگ : تسا ؟ هتـشذگ  وت  رب  لاس  دنچ  متفگ : هیرق ، نیا  مدرم  زا  تفگ : یئاجک ؟ مدرم  زا  هک : مدیـسرپ  دوب ، هتـسشن 
زا و  وا ، باحـصا  تیب و  لـها  یلع و  نب  نیـسح  زا  دـندرک  عـنم  ار  تارف  بآ  نیا  ناـبایب  نیا  رد  هک  دـیآیم  مرطاـخ  هـب  نـکیل  مرادـن و 

دنلب ار  نامـسآ  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  يرآ  تفگ : يراد ؟ رطاخ  هب  ار  هعقاو  نآ  وت  رب  ياو  متفگ : دـندرکن ، عنم  تاناویح  نایـشحو و 
ياههدید هک  يرما  رب  دـینکیم  تناعا  هک  ار  وت  باحـصا  ار و  وت  منیبیم  نونکا  و  مدـید ، ار  هعقاو  نآ  دوخ  هدـید  هب  نم  هک  تسا  هدرک 

مکاح هچنآ  تفگ : تسا ؟ مادک  هعقاو  نآ  متفگ : دشاب ، هدوب  یناملـسم  ایند  رد  رگا  يراز  هیرگ و  زا  دنک  حورجم  هک  دـیاب  ار  ناناملـسم 
ءالج ربق  نآ  متفگ : درک ، تعارز  تسب و  نآ  رب  بآ  درک و  مخـش  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ربق  هک  دـیدرکن  راـکنا  وا  رب  امـش  درک و  اـمش 

وبأ دناهدرک ، فرط  رب  ار  ربق  رثا  و  تسا ، کیدزن  وت  هب  ياهداتسیا  وت  هک  تسا  عقاو  عضوم  نیمه  رد  تفگ : تساجک ؟  810 ص : نویعلا ،
درم نآ  هب  متفگ  باوج  رد  سپ  مدوب ، هتفرن  ربق  نآ  ترایز  هب  دوخ  رمع  تّدم  رد  و  زگره ، مدوب  هدـیدن  ار  ربق  نآ  رتشیپ  نم  تفگ : رکب 

نآ رب  ینابرد  تشاد و  يرد  هک  دروآ  يریاح  دزن  هب  ارم  دمآ و  نم  اب  ریپ  درم  نآ  دهد ؟ ناشن  نم  هب  ار  ربق  نآ  هک  تسه  یـسک  هک : ریپ 
لوسر دنزرف  منک  ترایز  موش و  لخاد  هک  مهاوخیم  نابرد : هب  متفگ  دندوب ، هداتـسیا  رد  نوریب  رد  يرایـسب  تعامج  دوب و  هداتـسیا  رد 

اب و  تسا ، هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا و  لیلخ  میهاربا  ترایز  تقو  نیا  تفگ : ارچ ؟ متفگ : دش ، ناوتیمن  لخاد  تقو  نیا  رد  تفگ : ار ، ادخ 
سرت مدش و  رادیب  باوخ  نآ  زا  نم  تفگ : رکب  وبأ  دناهدمآ . ترضح  نآ  ترایز  هب  هکئالم  زا  رایـسب  هورگ  اب  لیئاکیم  لیئربج و  ناشیا 

، منک شومارف  ار  باوخ  نیا  هک  دوب  کیدزن  تشذگ ، باوخ  نآ  رب  زور  دنچ  و  دوب ، هدـش  یلوتـسم  نم  رب  رایـسب  هودـنا  نزح و  میظع و 
مدش هناور  سپ  متشاد ، بلط  ناشیا  زا  یکی  زا  هک  یضرق  يارب  هرـضاغ  ینب  هلیبق  يوسب  مورب  هک  دش  ضراع  یترورـض  ارم  يزور  هاگان 

هب باوخ  مدید ، ار  ناشیا  نوچ  دـندروخ ، رب  نم  هب  نادزد  زا  رفن  هد  مدیـسر ، هفوک  لپ  هب  نوچ  متـشادن ، رطاخ  رد  چـیه  باوخ  نآ  زا  و 
وبأ نم  امـش  رب  ياو  متفگ : مدوب ، هتـشادرب  یجرخ  دوخ  اب  و  رب ، نوریب  ار  دوخ  ناج  زادنیب و  يراد  هچ  ره  دنتفگ : نادزد  دمآ ، نم  رطاخ 
نایم زا  يدرم  سپ  مرادیم ، تسود  رایـسب  ار  نامهیم  نم  هک  دـینکم  عنم  هار  زا  ارم  ماهدـمآ ، نوریب  دوخ  ضرق  بلط  يارب  مشاّیع و  رکب 

هک دـندرک  نم  هارمه  ار  دوخ  ناقیفر  زا  یکی  سپ  دـیوشم . وا  ضّرعتم  هبعک  دـنوادخ  ّقح  هب  تسا  نم  يالوم  نیا  هک : درک  دایرف  ناـشیا 
ینعی اونین - هب  هکنآ  ات  دمآیم ، روهظ  هب  تعاس  هب  تعاس  هک  باوخ  نیا  لیوأت  رد  مدرکیم  بّجعت  هتسویپ  نم  و  دیناسر ، هار  رس  هب  ارم 
هدوب یحو  هلزنم  هب  نم  باوخ  هَّللا  ّالا  هلا  ال  متفگ : مدـید ، مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  تروص  نامه  هب  ار  ریپ  درم  نآ  مدیـسر ، ـالبرک - هب 

نآ عضوم  هب  ار  وت  نم  اـیب  تفگ : سپ  مدـید ، باوخ  رد  هک  تفگ  باوج  ناـمه  ارم  مدوب  هدرک  لاؤس  وا  زا  باوخ  رد  هچنآ  سپ  تسا ،
مخش و  811 ص : نویعلا ، ءالج  هک  مدـید  ار  نآ  فارطا  و  تسا ، ترـضح  نآ  ربق  نیا  هک  داد  ناـشن  درب و  یعـضوم  هب  ارم  سپ  مرب . ربق 

باوخ نیا  مدرک  دای  دـنگوس  نم  هک  درم  يا  سرتب  ادـخ  زا  سپ  ناـبرد ، ریاـح و  ریغ  هب  مدـید  باوخ  رد  هچنآ  و  دـندوب ، هدرک  تعارز 
لیئاکیم لیئربج و  ادخ و  لیلخ  هک  یعـضوم  هک  اریز  منکن ، كرت  زگره  ار  وا  میظعت  ترـضح و  نآ  ترایز  و  منک ، لقن  هشیمه  ار  دوخ 

ارم نیـصح  وبا  هک  یتسرد  هب  نآ ، میظعت  ترایز و  رد  دنیامن  تبغر  مدرم  هک  تسا  راوازـس  دـنیامن ، نآ  ترایز  دـصق  نیبّرقم  هکئالم  و 
دناوتیمن نم  هب  هیبش  ناطیش  و  تسا ، هدید  ارم  دنیبب  باوخ  رد  ارم  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هداد  ربخ 

هب ینک ، مامت  ار  دوخ  هناقمحا  نخـس  ات  مدـش  تکاس  وت  باوج  زا  نم  تفگ : نوعلم  نآ  دـیناسر ، اـجنیا  هب  ار  نخـس  رکب  وبأ  نوچ  دـش .
نم رب  هک  ياهدروآ  هک  يدرم  نیا  ندرگ  منزب و  ار  تندرگ  هنیآره  يدرک ، لقن  ار  نخس  نیا  هک  مونشب  نیا  زا  دعب  رگا  هک  دنگوس  ادخ 
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نخـس رما  نیا  رد  وت  اـب  ادـخ  يارب  نم  هک  اریز  یناـسرب ، وا  نم و  هب  یبیـسآ  هک  تشاذـگ  دـهاوخن  ادـخ  تفگ : رکب  وـبأ  يریگب ، هاوـگ 
ار تنابز  دنک و  لیلذ  ار  وت  ادخ  وش  تکاس  تفگ : رکب  وبأ  داد ، مانشد  ار  وا  و  یئوگیم ، نم  نخـس  باوج  وت  تفگ : یـسوم  میوگیم ،

اهگنس رب  ام  رـس  دندیـشکیم و  ار  ام  ياهاپ  و  دنتفرگ ، ارم  ار و  وا  سپ  ار ، وا  دیریگب  تفگ : دش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ  سپ  دیامن . عطق 
: تفگیم لاح  نآ  اب  رکب  وبأ  و  ار ، انّزلا  دلو  ود  نیا  دیـشکب  درکیم : دایرف  یـسوم  دـندنکیم ، ار  ام  شیر  دـندزیم و  ار  ام  دروخیم و 

لّکوت وت  رب  میدرک و  بضغ  وت  ربمغیپ  دنزرف  يارب  میدرک و  هدارا  ار  وت  ادنوادخ  دشکب ، وت  زا  ماقتنا  دنک و  عطق  ار  تنابز  ادـخ  نک  سب 
هدش يراج  نم  ندب  زا  نوخ  تسا و  هدیرد  نم  ياههماج  هک  دید  رکب  وبأ  میدش ، نادنز  لخاد  نوچ  دندرب . نادنز  هب  ار  ام  سپ  میدرک ،
سپ دش . دهاوخن  عیاض  لوسر  ادـخ و  دزن  ام  باوث  و  میدرب ، یباوث  و  میدرک ، ادا  یّقح  نخـس  ادـخ  يارب  زا  ام  ینامح  يا  تفگ : تسا ،

حورجم ام  ياهندب  و  دوب ، هتسشن  یگرزب  بادرس  رد  دندرب ، وا  دزن  ار  ام  نوچ  دیبلط ، ار  ام  دمآ و  نوعلم  نآ  کیپ  تشذگ ، یتقو  كدنا 
هار مدق  دنچ  ره  و  دندربیم ، هدایپ  ار  وا  دوب و  هدش  مگ  رکب  وبأ  شوگ  شوگزارد  و  میدیـشک ، رایـسب  بعت  وا  هب  ندیـسر  ات  و  دوب ، هدش 

ام نوچ   812 ص : نویعلا ، ءالج  هد . باوث  ارم  ماهدیشک  وت  ياضر  رد  ار  بعت  نیا  ادنوادخ  تفگیم : تسـشنیم و  ياهظحل  دمآیم  هک 
دنچ يرما  يوشیم  ضّرعتم  لهاج ! قمحا  يا  تفگ : رکب  وبأ  هب  داتفا  ام  هب  شرظن  نوچ  دوب ، هتـسشن  یـسرک  رب  دندرب ، نوعلم  نآ  دزن  ار 

: تفگ رکب  وبأ  تفگ ، وا  هب  رایـسب  يازـسان  و  یئآ ، رد  مشاه  ینب  اـم  ناـیم  رد  هک  تسا  راـکهچ  ار  وت  ددرگیم ، وت  ررـض  بجوم  هک  ار 
نیا هک  مونشب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگ ، حیبق  ار  وت  ادخ  ور  نوریب  تفگ : یسوم  داد ، دهاوخ  ازج  ار  وت  ادخ  مدینـش و  ار  وت  نخس 
نیا زا  هچنآ  رگا  وت  رب  ياو  تفگ : داد و  رایسب  مانشد  درک و  باطخ  نم  هب  سپ  دز ، مهاوخ  ار  وت  ندرگ  ياهدرک  لقن  یسک  هب  ار  نخس 

نوریب نوچ  داب . امش  رب  ادخ  تنعل  دیور  نوریب  تفگ : سپ  تسا ، هدوب  هدمآ  قمحا  ریپ  نیا  باوخ  هب  ناطیش  هک  ینک  راهظا  يدینش  درم 
نم اب  دـندوب ، هدرب  ار  وا  شوگ  شوگزارد  تفریم و  هدایپ  رکب  وبأ  سپ  میدوب ، هدـش  دـیماان  دوخ  زا  و  میتفاـی ، ياهزاـت  تاـیح  میدـمآ ،

ربتعم دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » نکم تیاور  ماوع  هب  و  نید ، لـقع و  لـها  هب  رگم  نکم  لـقن  و  نک ، طبـض  نک و  ظـفح  ار  ثیدـح  نیا  تفگ :
ترـضح ربق  هک  داتـسرف  البرک  هب  ارم  لّکوتم  تفگ : دـنتفگیم ، جزید  میهاربا  ار  وا  هک  لّـکوتم  ناـمزالم  زا  یکی  زا  تسا  هدرک  تیاور 

ارم همان  نوچ  دفاکـشب ، ار  نیـسح  ربق  هک  مداتـسرف  ار  جزید  نم  هک : تشون  یـضاق  هب  ياهماـن  و  مهد ، رییغت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
زا یضاق  متشگرب  متفر و  البرک  هب  نوچ  تفگ : جزید  هن ، ای  ماهتخاس  رومأم  نآ  هب  ار  وا  هچنآ  دروآیم  لمع  هب  وا  هک  شاب  علّطم  یناوخب 

سپ متفاین ، يزیچ  مدنک و  رایسب  متفگ : يدنکن ؟ قیمع  رایسب  ارچ  تفگ : متفاین ، يزیچ  مدنک  دنچ  ره  متفگ : يدرک ؟ هچ  هک : دیسرپ  نم 
رثا هک  تسب  نآ  رب  بآ  درک و  مخـش  ار  نیمز  نآ  هک  ار  وا  مدرک  رما  سپ  درک ، شبن  ار  ربق  تفر و  جزید  هک : لّکوتم  هب  تشون  ياهماـن 

صوصخم نامالغ  اب  نم  تفگ : مدیـسرپ ، وا  زا  ار  لاح  تقیقح  مدـیبلط و  تولخ  رد  ار  جزید  نم  هک : دـیوگیم  يوار  دـشابن . رهاظ  ربق 
زا یئوب  و  هدـیباوخ ، نآ  يور  رب  ياهزیکاپ  هزات  دـسج  و  مدـید ، هزات  یئاـیروب  متفاکـش ، ار  ربق  نوچ  مدربن ، هارمه  ار  هناـگیب  متفر و  دوخ 

، منک  813 ص : نویعلا ، ءالج  مخش  هک  متسب  واگ  نوچ  مدرک ، رپ  ار  ربق  متشاذگن و  وا  رب  تسد  دوب ، عطاس  نآ  زا  رتوبـشوخ  کشم  يوب 
مدرک دای  دنگوس  مدیبلط و  ار  دوخ  نامالغ  سپ  منک ، مخش  ار  عضوم  نآ  متسناوتن  و  تشگیم ، رب  دیسریم  ربق  کیدزن  هب  واگ  دنچ  ره 

: تفگ هک  دـناهدرک  تیاور  یناـطقاب  هَّللا  دـبع  وبا  زا  ًاـضیا  «. 1  » مناسریم لـتق  هب  ار  امـش  دـیزاس  روکذـم  یئاـج  رد  ار  ربخ  نیا  رگا  هک 
و وا ، ياـهاپ  اهتـسد و  یّتح  دوب  يدیفـس  تیاـهن  رد  وا  ندـب  عیمج  و  مدـش ، وا  بتاـک  نم  دوب  لّـکوتم  يارما  زا  یکی  هک  يرقم  نوراـه 
: هک مدیسرپ  وا  زا  يزور  مدیناسر ، مه  هب  یبّرقت  وا  دزن  نوچ  دمآیم . وا  يور  زا  یئوب  دب  كرچ  هشیمه  و  دوب ، یهایس  تیاهن  رد  شیور 

يرگید هب  وا  يارب  مدـش  نماض  مدرک و  لاؤس  وا  زا  ار  نیا  زاب  داتفا ، توم  ضرم  هب  نوچ  دادـن . ربخ  ارم  تسیچ ؟ وت  يور  یهایـس  ببس 
نآ هّجوتم  میتساوخ  نوچ  میدنب ، نآ  رب  بآ  میفاکشب و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  هک  داتـسرف  جزید  اب  ارم  لّکوتم  تفگ : تفگ . مهاوخن 

رومأم هچنآ  و  نیـسح ، ربق  دزن  هب  ورم  جزید  اب  تفگ : هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  میوش ، هیحان 
لمع هب  درک  رما  لّکوتم  هچنآ  متفر و  دش و  بلاغ  نم  رب  تواقـش  دندرک ، نتفر  هب  بیغرت  ارم  دـش ، حبـص  نوچ  روایم . لمع  هب  ياهدـش 
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هچنآ نکم  ناشیا و  اب  ورم  متفگن  هک : دومرف  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زاب  دش ، بش  نوچ  مدروآ .
هایـس نم  يور  لاح  ات  بش  نآ  زا  دـنکفا ، نم  يور  رب  ناهد  بآ  دز و  نم  يور  رب  هچناپط  سپ  يدرکن ، لوبق  نم  زا  و  دـننکیم ، ناـشیا 

هک تسا  هدرک  تیاور  دیمحلا  دبع  نب  دّـمحم  نب  لضف  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » دوشیم عفد  نآ  زا  نّفعتم  كرچ  نیا  و  تسا ، هدـنام 
يدـب لاح  رد  ار  وا  متفر ، وا  تدایع  هب  درک ، تلحر  ایند  زا  ضرم  نآ  زا  هک  یـضرم  هب  دـش  رامیب  نوچ  مدوب ، جزید  میهاربا  هیاسمه  نم 

: وا هب  متفگ  تفگیم ، نم  هب  ار  دوخ  رارسا  دوب و  یسنا  هطلخ و  جزید  نم و  نایم  دوب ، هتسشن  وا  دزن  یبیبط  و  دومنیم ، شوهدم  و  متفای ،
، تفگ مناوتیمن  ار  دوخ  لاح  تسا و  هتسشن  وا  ینعی : بیبط  يوسب  درک  هراشا  تفگن و  باوج  ارم  ار ؟ وت  دوشیم  هچ  يراد و  لاح  هچ 

بلط ادـخ  زا  ار و  وت  مهدیم  ربخ  تفگ : مدیـسرپ ، ار  وا  لاح  رگید  راب  دـش ، تولخ  هناخ  نوچ  تساـخرب . دـیمهف و  ار  وا  هراـشا  بیبط 
مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رثا  البرک و  هب  میورب  هک  تخاس  رومأم  ارم  لّکوتم  هک  یتسرد   814 ص : نویعلا ، ءالج  هب  میامنیم ، شزرمآ 

اب میدوب  هدرب  رایـسب  نانکراک  هلعف و  و  دوب ، هدـش  ماش  میدیـسر ، البرک  هب  نوچ  مینک . مخـش  میدـنب و  نیمز  نآ  رب  واگ  و  مینک ، وحم  ار 
زا نوچ  دننک . مخش  ار  نیمز  دننک و  بارخ  ار  ربق  هک  دیرادب  راک  هب  ار  نانکراک  هلمع و  هک : متفگ  ار  دوخ  نامالغ  سپ  اهگنلک ، اهلیب و 

نامالغ مدینـش و  دـنلب  ياهادـص  اغوغ و  هاـگان  متفر ، باوخ  هب  مدـنکفا و  نیمز  رب  ار  دوخ  دوب ، هدـش  یلوتـسم  نم  رب  باوخ  رفـس  بعت 
، دـشابیمن رتبیجع  نیا  زا  هدوـمن  خر  يرما  دـنتفگ : ار ؟ امـش  دوـشیم  هچ  متفگ : متـساخرب و  ناـسرت  نم  دـندرک ، رادـیب  ارم  دـندمآ و 

ناشیا کیدزن  هب  نوچ  دنزادنایم . ام  بناج  هب  ریت  میور و  ربق  کیدزن  هک  ار  ام  دنوشیم  عنام  دناهدش و  ادـیپ  ربق  ام و  نایم  رد  یتعامج 
ریت زین  ناشیا  هک  مدرک  رما  ار  دوخ  نامالغ  سپ  هام . نایم  ياهبـش  زا  دوب  بش  لّوا  رد  نیا  و  دش ، رهاظ  نم  رب  ناشیا  راتفگ  قدـص  متفر ،

بت و تعاس  نامه  رد  دش ، ضراع  میظع  عزج  تشحو و  ارم  سپ  تشک ، ار  شبحاص  تشگرب و  ریت  نآ  تخادـنا  ریت  هک  ره  دـنزادنیب ،
هب نم  تفگ : يوار  مداد . رارق  دوخ  رب  ار  وا  تسد  رب  ندش  هتـشک  لّکوتم و  رما  تفلاخم  و  مدش ، رود  ربق  زا  مدرک و  راب  تفرگ ، ارم  زرل 

و ار ، نیا  مدینـش  تفگ : دنتـشک ، رـصتنم  تناعا  هب  ار  لّـکوتم  بشید  یتشگ ، نمیا  وا  زا  لّـکوتم  ّرـش  زا  يدیـسرتیم  هچنآ  هک : متفگ  وا 
زور نآ  ماش  زا  شیپ  و  دوب ، زور  لّوا  رد  تیاکح  نیا  تفگ : يوار  مرادن ، دوخ  هب  یناگدنز  دیما  هک  مباییم  یتلاح  دوخ  ندب  رد  نکیل 

ترضح هک  دینش  شنیعل  ردپ  زا  يزور  لّکوتم  رـسپ  رـصتنم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینابیـش  لّضفم  وبا  زا  ًاضیا  «. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب 
وا رب  نتشک  تفگ : ملاع  نآ  وا ، لتق  يارب  دیبلط  يوتف  وا  زا  درک و  لقن  املع  زا  یکی  هب  ار  هّصق  نیا  دادیم ، مانشد  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
نم هک  هاـگره  تفگ : رـصتنم  دـشابیمن ، زارد  شرمع  دـشکب  ار  دوـخ  ردـپ  هک  یـسک  نکیل  و  راـتفگ ، نیا  ببـس  هب  تسا  هدـش  بجاو 

وا زا  دعب  و  تشک ،  815 ص : نویعلا ، ءالج  ار  نوعلم  نآ  سپ  دشابن ، زارد  نم  رمع  هکنآ  زا  مرادن  اورپ  وا و  نتـشک  رد  منک  ادخ  تعاطا 
هدرک يریخ  راک  نینچ  نوچ  دشاب ، وا  تداعـس  ببـس  وا  رمع  یهاتوک  هک  دوب  دناوتیم  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 1  » درک یناگدنز  هام  تفه 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـسا  دـمحا  نب  مساق  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  دـشابن . تفالخ  بصغ  هب  هدولآ  تّدـم  نیا  زا  شیپ  هک  دوب 
، دنوریم وا  ترایز  هب  رایـسب  هورگ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  اونین  رد  دـنوشیم  عمج  قارع  لها  هک  لّکوتم  هب  دیـسر  ربخ 
زا ار  مدرم  دننک  عنم  دننک و  راومه  ار  ترضح  نآ  ربق  دنورب و  هک  درک  وا  هارمه  رایـسب  رکـشل  درک و  رّرقم  دوخ  يارما  زا  ار  یـسک  سپ 

تساوخ وا  نوچ  دوب ، ترجه  زا  تفه  یس و  تسیود و  لاس  رد  نیا  و  دوخ ، رکـشل  اب  البرک  هب  دمآ  درم  نآ  سپ  ترـضح ، نآ  ترایز 
ام همه  لّکوتم  رگا  هک : دنتفگ  دندش و  عمج  وا  رس  رب  مدرم  سپ  فیرـش ، عضوم  نآ  یحاون  يرق و  لها  ترایز  زا  دنک  عنم  ار  مدرم  هک 

هدـهاشم ربق  نیا  زا  هزجعم  نیدـنچ  زور  ره  ام  و  درک ، دـنهاوخن  ترـضح  نآ  ترایز  كرت  ام  ناگدـنامزاب  دالوا و  هک  دـناسر  لتق  هب  ار 
تـشون باوج  رد  لّکوتم  تشون ، نیعل  لّکوتم  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  درک . میهاوخن  ترایز  كرت  دـننک ، هزیر  هزیر  ار  ام  رگا  هک  مینکیم 

لاس ات  دشن  رما  نیا  ضّرعتم  رگید  و  مدوب . هتفر  رگید  تحلـصم  يارب  هک  نک  راهظا  نانچ  و  هفوک ، يوسب  درگرب  ار و  ناشیا  راذـگب  هک :
ّتیعمج دنوریم و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یحاون  فارطا و  هفوک و  لها  هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  زاب  و  ترجه ، زا  تفه  لهچ و  تسیود و 

اب ار  دوخ  رکشل  يارما  زا  یکی  زاب  سپ  دننکیم ، رایسب  هلماعم  دوس و  مدرم  و  دوشیم ، يرازاب  و  دوشیم ، ترـضح  نآ  ربق  رـس  رب  میظع 
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دومرف و  دوریم ، نیـسح  ترایز  هب  هک  ره  تسا  نوریب  ام  ناما  دـهع و  زا  هک : دـننک  ادـن  مدرم  ناـیم  رد  دومرف  و  داتـسرف ، ینارگ  رکـشل 
مدرم دننک ، تراغ  ار  شاهناخ  دنـشکب و  ار  وا  دوریم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  دنبایب  ار  هک  ره  و  دننک ، تعارز  ار  نیـسح  ربق  فارطا 

لتق هب  ار  ناـشیا  و  دوـمنیم ، سّـسجت  ار  نایعیـش  درکیم و  صّحفت  ار  يوـلع  تاداـس  نوـعلم  نآ  و  دـنتفریم ، تراـیز  هب  مـک  سرت  زا 
تیاور ًاـضیا   816 ص : نوـیعلا ، ءـالج  «. 2  » دـش لصاو  مّنهج  هب  دـش و  هتـشک  تشذـگ  تلاـح  نیا  زا  هک  یناـمز  كدـنا  و  دـیناسریم ،

ریما مدـش و  قارع  هّجوتم  متـشگرب  جـح  زا  نوچ  تفه ، لهچ و  تسیود و  لاـس  رد  مدرک  جـح  تفگ : هک  يروط  هَّللا  دـبع  زا  دـناهدرک 
، ترضح نآ  ترایز  زا  دوب  هدرک  عنم  ار  مدرم  نوعلم  لّکوتم  هکنآ  ببس  هب  مدرک  ترایز  سرت  میب و  تیاهن  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
و ترضح ، نآ  ربق  یلاوح  رب  دناهتخادنا  بآ  هک  مدید  مدیسر  البرک  هب  نوچ  مدش ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هّجوتم  سپ 

بوچ دنچ  ره  و  دندیناسریم ، ترـضح  نآ  ربق  کیدزن  هب  ار  اهواگ  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  دـننکیم ، مخـش  ار  نیمز  دناهتـسب و  اهواگ 
دادـغب هب  مدرک و  تراـیز  رود  زا  دـشن ، رّـسیم  تراـیز  ارم  سپ  دـنتفریم ، پچ  تسار و  بناـج  هب  ور  دـنتفریمن و  ربق  هب  ور  دـندزیم ،

هکنآ فّسأت  هب  دننکیم ، وا  یشیوخ  تبارق و  يوعد  ناشیا  دندرک ، دیهش  ار  ترـضح  نآ  هّیما  ینب  رگا  هک : متفگیم  دوخ  اب  متـشگرب و 
هدش عقاو  هچ  متفگ : مدـید ، مدرم  رد  یبارطـضا  مدیـسر ، دادـغب  هب  نوچ  دنـشکیم . وا  ربق  زا  ماقتنا  دـناهدوبن  رـضاح  وا  نتـشک  تقو  رد 

ار زور  نیا  هک  مدرک  رکش  ار  ادخ  و  تسا ، ترضح  نآ  زاجعا  زا  هک  متسناد  دناهدیناسر ، لتق  هب  ار  لّکوتم  هک  دیسر  ربخ  دنتفگ : تسا ؟
قارع لها  زا  يدرم  هک  مدوب  دـیمحلا  دـبع  نب  ریرج  دزن  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يزار  هریغم  نب  ییحی  زا  ًاضیا  «. 1  » دینادرگ نآ  لدب 

تخرد و  دننک ، راومه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  داتـسرف  نوراه  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  ریرج  دمآ ،
تشادرب و نامسآ  هب  تسد  دینش  ار  ربخ  نیا  ریرج  نوچ  دننک ، عطق  ار  نآ  دوب  ربق  نآ  تمالع  دوب و  ترضح  نآ  ربق  کیدزن  هک  يردس 

تنعل ادخ  دومرف : هبترم  هس  ترـضح  نآ  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ثیدـح  ینعم  مدـیمهف  زورما  ربکا ، هَّللا  تفگ :
يارب درک  عطق  ار  ردـس  تخرد  هک  تسا  هدوب  نوعلم  نیا  ترـضح  نآ  ضرغ  هک  دـش  مولعم  زورما  ار ، ردـس  تخرد  هدـننک  عـطق  دـنک 

ربخ تفگ : هک  جرفلا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » دنک عنم  ترـضح  نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  هکنآ 
ربق هک  متـسب  ار  اهواگ  مدیـسر و  البرک  هب  نوچ  منک ، بارخ  ار  ماما  ربق  هکنآ  يارب  داتـسرف  ارم  لّـکوتم  هک  جرف  نب  رمع  نم  ّمع  ارم  داد 

هکنآ ات  دنتفریمن ، شیپ  دنداتسیایم و  دندیسریم   817 ص : نویعلا ، ءالج  ترضح  نآ  ربق  کیدزن  دنچ  ره  منک ، مخش  ار  ترضح  نآ 
لها اب  هک  یتوادع  تیاهن  اب  نم  ّمع  و  دنتـشادنرب ، ماگ  دندش و  هزیر  هزیر  هک  مدز  اهواگ  رب  ردق  نآ  متفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  اصع  نم 
هیلع نیـسح  ماما  هنازخ  ياهلام  یـساّبع  دشرتسم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » درکیم لـقن  ار  تیاـکح  نیا  تشاد  تیب 

ود ره  شرـسپ  وا و  تفر ، نوریب  ـالبرک  زا  نوچ  درک ، تمـسق  دوخ  رکـشل  هب  و  درادـن ، هنازخ  هب  جاـیتحا  ربق  تفگ : تفرگ و  ار  مالّـسلا 
هب دندش و  هناوید  وا  تیب  لها  وا و  درک ، یثدح  ترـضح  نآ  ربق  کیدزن  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  ًاضیا  «. 2  » دندش هتشک 
رب بآ  هک  درک  رما  نیعل  لّکوتم  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  ًاضیا  دنیالتبم . یـسیپ  هب  ناشیا  دالوا  زورما  ات  دندیدرگ ، التبم  یـسیپ  هروخ و 
اوه رد  نامسآ  نیمز و  نایم  ربق  هک  دندید  البرک و  يارحـص  هب  دنتفر  نونجم  لولهب  دیز و  دننک ، مخـش  ار  ربق  دندنبب و  ترـضح  نآ  ربق 

َو ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  دناوخ : ار  هیآ  نیا  درک ، هدهاشم  ار  هزجعم  نآ  نوچ  دیز  تسا ، هداتسیا 
دوخ لاح  هب  ار  ربق  دنتـشگیم  رب  نوچ  دـندرک ، مخـش  ار  ربق  ياـج  هبترم  هدـفه  هک  تسا  نآ  لاـقم  نیا  دـّیؤم  و  «. 3  » َنوُِرفاـْکلا َهِرَک  َْول 

هب ار  وا  لّکوتم  ببس  نیا  هب  و  دش ، هعیش  نمؤم و  درک ، هدهاشم  ار  هزجعم  نیا  دوب  هدش  راک  نیا  هب  لّکوم  هک  یـصخش  نوچ  دندیدیم ،
متـشاد ياهیاسمه  مدوب و  هدش  لزان  هفوک  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  «. 4  » دیناسر لتق 

هیلع نیـسح  ماما  ترایز  رد  یئوگیم  هچ  متفگ : متفر ، وا  دزن  هب  ياهعمج  بش  سپ  متـشادیم ، تبحـص  وا  اب  متفریم و  وا  دزن  هب  اـهبش 
زا مشخ  تیاـهن  رد  نم  سپ  تسا ، شتآ  يوسب  وا  تشگزاـب  یتلالـض  ره  و  تسا ، تلالـض  یتعدـب  ره  تسا و  تعدـب  تفگ : مالّـسلا ؟

باوث لیاضف و  زا  یضعب   818 ص : نویعلا ، ءالج  وا و  دزن  هب  موریم  رحس  هک  مداد  رارق  دوخ  اب  متـشگرب و  هناخ  هب  متـساخرب و  وا  شیپ 
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متفر دش  رحس  تقو  نوچ  مناسریم . لتق  هب  ار  وا  ّالا  و  بوخ ، دومنن ، رارصا  هدناعم  نیا  رب  رگا  منکیم ، رکذ  وا  يارب  ار  ترضح  ترایز 
هب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  دصق  هب  بش  لّوا  رد  وا  تفگ : و  تفگ ، باوج  وا  هجوز  مدز ، ادص  ار  وا  مدیبوک و  رد  وا ، هناخ  رد  هب 

تسا و هدجس  رد  ریپ  درم  نآ  هک  مدید  مدیـسر  ترـضح  نآ  رّونم  دقرم  هب  نوچ  مدش ، هناور  وا  بقع  زا  نم  تفگ : شمعا  تفر ، البرک 
هک یتفگیم  زورید  وت  هک : متفگ  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دیامنیم ، شزرمآ  هبوت و  بلط  یلاعت  قح  زا  دنکیم و  اعد  دـیرگیم و 

تماما هب  داقتعا  رتشیپ  نم  هک  نکم  تمالم  ارم  شمعا  يا  تفگ : ياهدـمآ . ترایز  هب  دوخ  زورما  و  تسا ، تعدـب  ترـضح  نآ  ترایز 
رد هاتوک ، رایـسب  هن  دنلب و  رایـسب  هن  الاب  هنایم  مدید  باوخ  رد  ار  يردقلا  لیلج  درم  مدـید ، یبیرغ  باوخ  بش  نیا  رد  و  متـشادن ، ناشیا 

ياهراوس وا  يور  شیپ  رد  و  دندوب ، هدـمآ  درگ  وا  رود  رب  میظع  یهورگ  و  لامک ، لامج و  نسح و  تباهم و  تلالج و  تمظع و  تیاغ 
ار هار  هزور  هس  تفاسم  هک  دوب  دـنچ  يرهاوج  هب  لّلکم  ینکر  ره  و  تشاد ، نکر  راـهچ  هک  تشاد  رـس  رب  یجاـت  هراوس  نآ  و  تفریم ،
، تسا یفطـصم  دّمحم  تفگ : يدرم  دـناهدرک ؟ هطاحا  وا  هب  رایـسب  هورگ  نیا  هک  تسیک  راوگرزب  نیا  هک : مدیـسرپ  نم  درکیم ، نشور 
رب رون  زا  یجدوه  هک  مدید  رون  زا  ياهقان  هاگان  تسا . یضترم  ّیلع  نآ  تفگ : تسیک ؟ دوریم  وا  يور  شیپ  رد  هک  راوسهش  نآ  متفگ :

نامـسآ نیمز و  نایم  رد  هقان  نآ  و  دندوب ، هتـسشن  جدوه  نآ  رد  لالج  تمظع و  لامج و  رون و  تیاهن  اب  نز  ود  و  دندوب ، هتـسب  هقان  نآ 
مدیسرپ رینم  هام  دننام  مدید  هراوس  رگید  ناوج  سپ  يربک ، هجیدخ  ارهز و  همطاف  تفگ : دنتسیک ؟ نانز  نیا  هک : مدیسرپ  درکیم ، زاورپ 
کیدزن سپ  البرک . دیهش  نیـسح  ترایز  هب  تفگ : دنوریم ؟ اجک  هب  ناشیا  هک : مدیـسرپ  یبتجم ، نسح  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  هک :

نیا هک : مدیسرپ  دزیریم ، ترضح  نآ  جدوه  دزن  نامـسآ  زا  هتـشون  اههعقر  اهتارب و  هک  مدید  متفر  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  جدوه 
سامتلا نم  هعمج ، بش  رد  دـننکیم  نیـسح  ماما  تراـیز  هک  اـهنآ  يارب  تسا  مّنهج  شتآ  زا  يرازیب  اـهتارب  نیا  تفگ : تسیچ ؟ اـهتارب 

819 ص : نویعلا ، ءالج  زا  ات  تسا ، تعدب  ترـضح  نآ  ترایز  هک  یئوگیم  وت  تفگ : ریگب ، نم  يارب  ار  اههعقر  نآ  زا  یکی  هک  مدرک 
رادیب باوخ  زا  كانلوه  فیاخ و  سپ  دیـسر . دهاوخن  وت  هب  يزیچ  اهتارب  نیا  زا  يورن ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  ینکن و  هبوت  نخـس  نیا 

تقرافم نم  ندب  زا  حور  ات  هک  دنگوس  ادـخ  هب  شمعا  يا  دوخ ، هتفگ  زا  مدـیدرگ  بئات  مدـش و  ترایز  هب  هّجوتم  متـساخرب و  و  مدـش ،
هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  حاّدـم  یعازخ  لبعد  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » درک مهاوخن  تقرافم  ترـضح  نآ  ترایز  زا  دنکن 

، متشگرب متفای و  ترضح  نآ  زا  همیظع  زیاوج  مدناوخ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  ار  دوخ  هّیئات  هدیـصق  نوچ  هک  تسا 
: متفگ دز ، رد  یسک  هاگان  مدرکیم ، ءاشنا  تیب  لها  حدم  رد  ياهدیصق  دوخ و  لزنم  رد  مدوب  هتسشن  یبش  اجنآ  رد  مدیـسر و  يرهـش  هب 

نم رب  میظع  یفوخ  وا  ندـید  زا  متخانـشیمن و  ار  وا  دـش  لـخاد  یـصخش  مدوـشگ  ار  رد  نوـچ  ماوـت ، ناردارب  زا  یکی  تفگ : یتـسیک ؟
و ماهدـش ، دـّلوتم  وت  تدالو  بش  رد  و  نج ، زا  ماوت  ردارب  نم  سرتم  تفگ : تسـشن و  هناـخ  راـنک  رد  دـش ، لـخاد  نوچ  دـش ، یلوتـسم 

بلاط یبأ  نب  یلع  نانمشد  زا  نم  هک  لبعد  يا  نادب  ددرگ . وت  تریـصب  دیزم  رورـس و  بجوم  هک  منک  لقن  وت  يارب  یثیدح  مهاوخیم 
ماما ترایز  هّجوتم  هک  میدیـسر  یهورگ  هب  سپ  مدرم ، لالـضا  يارب  میدـمآ  نوریب  نج  نادّرمتم  زا  یهورگ  اـب  یبش  مدوب ، مالّـسلا  هیلع 

هطاحا ناشیا  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  رایـسب  هکئالم  هک  میدـید  میناسرب ، ناـشیا  هب  یبیـسآ  هک  میتساوخ  نوچ  دـندوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
تیب لها  يراوگرزب  نم  رب  سپ  دننکیم ، عفد  ناشیا  زا  ار  نیمز  ناروناج  ّرـش  و  میورب ، ناشیا  کیدزن  هب  ام  هک  دنراذگیمن  دـناهدرک و 

رد سپ  مدرک ، ادخ  لوسر  ترایز  متفر و  جح  هب  ناشیا  هارمه  و  مدـش ، ترـضح  نآ  ترایز  هّجوتم  ناشیا  اب  مدـش و  بئات  دـش و  مولعم 
؟ تسیک درم  نیا  هک : متفگ  دندیسرپیم ، وا  زا  ار  دوخ  نید  لئاسم  هدش و  عمج  وا  رود  رب  رایسب  تعامج  هک  مدیسر  يرّونم  درم  هب  اجنآ 

دومرف تفگ و  نم  مالـس  باوج  مدرک ، مالـس  متفر و  وا  کیدزن  سپ  مالّـسلا . هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسادخ  لوسر  دنزرف  نیا  دنتفگ :
یلاعت قح  دزن  ناشیا  تمارک  و  يدش ، ام  ناتسود  ضّرعتم  البرک  رد  هک  ار  یبش  نآ  يراد  رطاخ  هب  ایآ  قارع ، لها  يا  يدمآ  شوخ  هک :

رب تشاذگ  ّتنم  هک  ار  يدنوادخ  منکیم   820 ص : نویعلا ، ءالج  دمح  متفگ : دیزرمآ ؟ ار  وت  هانگ  ادخ  يدرک و  هبوت  دش و  رهاظ  وت  رب 
لها هب  مدرگ و  فّرـشم  نآ  هب  هک  نک  تیاور  نم  هب  یثیدـح  سپ  امـش ، تیادـه  روـن  هب  ارم  لد  دـینادرگ  نشور  و  امـش ، تفرعم  هب  نم 
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نیـسح دوخ  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دّمحم  مردپ  ارم  داد  ربخ  دومرف : مدرگرب . دوخ 
لخاد نم  ات  ناربمغیپ  رب  تسا  مارح  تشهب  یلع  ای  تفگ : لوسر  ترـضح  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوخ  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع 

وت و تیالو  هب  دننک  رارقا  ات  نم  تّما  رب  و  دنوش ، لخاد  نم  تّما  ات  ناربمغیپ  ياهتّما  رب  و  يوش ، لخاد  وت  ات  ناربمغیپ  يایصوا  رب  و  موش ،
يدـحا دوشیمن  تشهب  لخاد  هک  تسا  هداتـسرف  یتسار  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  هب  منکیم  دای  دـنگوس  یلع  ای  وت ، تماما  هب  دـننک  داقتعا 

ثیدح نیا  لثم  زگره  هک  لبعد  يا  ار  ثیدح  نیا  ریگب  هک : تفگ  یّنج  نآ  سپ  دنکن ، تسرد  هلیسو  ای  یببس  ای  یتبسن  وت  اب  هکنآ  رگم 
نیعل لّکوتم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 1  » مدیدن ار  وا  رگید  دش و  ادـیپان  تفگ و  ار  نیا  دینـش ، یهاوخن  یـسک  نم  لثم  زا  ار 

هب هک  ره  و  ددـنب ، نآ  رب  بآ  همقلع  رهن  زا  دـنک و  وحم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  داتـسرف  یتعامج  اب  ار  دوخ  نامزالم  زا  یکی 
هک درکیم ، یگناوید  راهظا  تقو  تحلصم  يارب  دوب و  هعیش  هک  دیـسر  نونجم  دیز  هب  ربخ  نیا  دناسر ، لتق  هب  دور  ترـضح  نآ  ترایز 

، دوب رصم  رد  تقو  نآ  رد  و  دیدرگ ، نوزحم  رایسب  نخس  نیا  عامتسا  زا  ددرگن ، وا  ضّرعتم  یـسک  دیوگب و  دهاوخ  هک  یّقح  نخـس  ره 
لامک رد  زین  وا  و  دید ، اجنآ  رد  ار  اناد  لولهب  دیـسر ، هفوک  هب  نوچ  نایرب . لد  نایرگ و  هدید  اب  دش  ترـضح  نآ  ترایز  هّجوتم  اجنآ  زا 
لولهب درک ، مالـس  دـید  ار  لولهب  دـیز  نوچ  دوب . هتخیرگ  یگناوید  هانپ  رد  نافلاخم  ّرـش  زا  قح ، نید  رایتخا  يارب  و  دوب ، یئاناد  لـقع و 

رگیدـکی اب  حاورا  ملاـع  رد  اـهنآ  و  تساـهطبر ، رگیدـکی  اـب  ار  حاورا  تفگ : ياهدـیدن ؟ ارم  زگره  یـسانشیم و  اـجک  زا  ارم  وت  تفگ :
نوریب دوخ  دالب  زا  هچ  يارب  هک  وگب  یتفگ  تسار  تفگ : لولهب  دنـسانشیم ، یئانـشآ  نآ  هب  ار  رگیدـکی  ملاع  نیا  رد  دـناهدوب ، طوبرم 

ادهش دّیس  ربق  اب  ایحیب  نیعل  نیا  نوچ  هک  مدینش  تفگ : دیز  ياهدیسر ؟ عضوم  نیا  هب  ات  ياهدیـشک  بعت  یبوکرم  هشوتیب و  ياهدمآ و 
هب نوزحم  هنیـس  نایرگ و  هدید  اب  و  مدز ، گنـس  رب  اهنابایب  رد  مدق  مدـش و  باتیب  تسا   821 ص : نویعلا ، ءالج  هدرک  اـفج  روج و  نیا 

تـسد سپ  میورب . ترـضح  نآ  ترایز  هب  میوش و  قیفر  رگیدـکی  اب  ایب  مقفاوم ، تلاح  نیا  رد  وت  اب  زین  نم  تفگ : لولهب  مدیـسر ، اجنیا 
هب و  دناهتسب ، عضوم  نآ  رب  بآ  هک  دندید  دندیسر  فیرـش  عضوم  نآ  هب  نوچ  دندش ، ترـضح  نآ  ترایز  هّجوتم  دنتفرگ و  ار  رگیدکی 
بآ نایم  رد  ترـضح  نآ  رّهطم  دـقرم  و  تسا ، هدـشن  ریاـح  لـخاد  هرطق  کـی  تسا و  هدـش  دـنلب  ریاـح  رود  رب  بآ  یلاـعت  قح  تردـق 

دیماان بئاخ و  دناشن  ورف  دـهاوخ  ار  ادـخ  رون  هک  ره  دـنتفگ : دـش و  هدایز  ناشیا  نیقی  دـندرک ، هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  دـیامنیم ،
هدرک یعـس  اهتّدم  دندوب ، هدومرف  وا  هب  ار  راک  نآ  هک  يدرم  نآ  سپ  دوشیم . رترهاظ  رتنـشور و  نادحاج  مغر  هب  ادخ  رون  و  ددرگیم ،

دمآ و ناشیا  دزن  هب  داتفا ، لولهب  دیز و  رب  شرظن  درک ، تسناوتن  وحم  ندرک ، مخش  ندنک و  نتسب و  بآ  هب  ترضح  نآ  ربق  وحم  رد  دوب 
ترایز هب  هک  ره  تسا  هدرک  مکح  هفیلخ  اجنیا و  هب  ياهدمآ  هچ  يارب  تفگ : رـصم ، زا  تفگ : یئآیم ؟ اجک  زا  خیـش  يا  تفگ : دیز  هب 
هدیشک ناکم  نیا  هب  ارم  و  تسا ، هدرک  اج  نم  لد  رد  نیا  و  ماهدمآ ، نیا  يارب  زین  نم  تفگ : دیز  میناسر ؟ لتق  هب  ار  وا  دیآ  ترضح  نآ 

ار یئادخ  رون  نیا  هک  منکیم  یعـس  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  اهتّدـم  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  ياهاپ  داتفا و  دـیز  ياپ  رب  درم  نآ  سپ  تسا .
داتـسیا و ربق  رود  رب  بآ  و  فیرـش ، ربـق  نیا  رب  متـسب  بآ  رّرکم  دـشخبیمن ، هرمث  نم  یعـس  دوشیم و  هداـیز  زور  هب  زور  و  مناـشنورف ،

تسد هب  متفای و  تیاده  وت  تکرب  هب  نونکا  تفرن ، شیپ  داتسیا و  دیسر  رّونم  دقرم  کیدزن  هب  نوچ  مدنار ، واگ  دنچ  ره  تفرن ، کیدزن 
نآ دزن  هب  درم  نآ  نوچ  دشخبب . دهاوخ  دشکب و  ارم  دهاوخ  میوگیم ، وا  هب  ار  لاح  تقیقح  لّکوتم و  دزن  هب  موریم  و  منکیم ، هبوت  وت 

دنتـسب وا  ياپ  رد  ینامـسیر  و  دندز ، ندرگ  ار  وا  دومرف  دمآ و  بضغ  هب  نوعلم  نآ  درک ، رکذ  ار  رّونم  دقرم  نآ  تازجعم  تفر و  نوعلم 
نیا نوچ  دـیز  دـنکن . لقن  ار  تلاسر  تیب  لها  تلیـضف  یـسک  رگید  هک  دنتـسب  راد  رب  ار  وا  هک  درک  مکح  سپ  دندیـشک ، اـهرازاب  رد  و 
درک نفد  ار  وا  درک ، زامن  وا  رب  822 و  ص : نویعلا ، ءالج  درک  نفک  لسغ و  تشادرب و  ار  وا  ندب  تفر و  يأر  نم  ّرس  هب  دینش ، ار  هعقاو 
دید رایسب  نادرم  نانز و  و  دینـش ، رایـسب  هحون  هیرگ و  يادص  دش  مّوس  زور  نوچ  درکیم ، نآرق  توالت  دنام و  وا  ربق  رـس  رب  زور  هس  و 

اههار نانز  نادرم و  ترثک  زا  و  دناهدرک ، دنلب  رایـسب  ياهملع  و  دناهدرک ، هایـس  اهور  و  دناهدیرد ، اهنابیرگ  و  دـندرک ، ناشیرپ  اهیوم  هک 
هک لّکوتم  نازینک  زا  یکی  تسا  هناحیر  هزانج  نیا  دنتفگ : تسیک ؟ هزانج  دیسرپ : تسا ، هدرم  لّکوتم  هک  درک  نامگ  دیز  تسا ، هدش  رپ 
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وا ربق  رب  یلاع  هّبق  دندناشف و  وا  ربق  رب  رایـسب  ربنع  کشم و  نیحایر و  عاونا  دندرک و  نفد  ار  وا  سپ  تسا ، هتـشادیم  تسود  رایـسب  ار  وا 
او هک : دروآ  رب  دایرف  و  درک ، هراپ  هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  و  دناشفا ، دوخ  رـس  رب  كاخ  درک ، هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  دـیز  نوچ  دـندرک . انب 

هیرگ وا  رب  یسک  دننکیم و  ریسا  ار  شنانز  دنـشکیم و  ار  شنادنزرف  دوشیم و  هتـشک  هنـشت  بیرغ و  البرک  رد  نیـسح  افـسا ، او  هالیو 
تسا یضترم  ّیلع  هدید  رون  تسا و  یفطصم  دّمحم  هشوگرگج  وا  و  دننک ، فرط  رب  ار  شربق  هک  دننکیم  یعـس  نآ  زا  دعب  و  دنکیمن ،

سپ دننکیم . نفد  مارتحا  مارکا و  نیا  هب  ار  وا  دننکیم و  هیرگ  هحون و  ردـق  نیا  یهایـس  زینک  يارب  و  تسا ، ارهز  همطاف  هنیـس  رورـس  و 
دش و مشخ  رد  دناوخ ، ار  تایبا  نآ  لّکوتم  نوچ  دناسرب ، وا  هب  هک  داد  لّکوتم  نابجاح  زا  یکی  هب  درک و  ءاشنا  باب  نیا  رد  دـنچ  يرعش 

وت هک  بارت  وبا  تسیک  تفگ : دش و  مشخ  رد  لّکوتم  سپ  درک ، رایـسب  تحیـصن  ار  وا  دیز  و  درک ، رایـسب  دیعو  دیدهت و  دـیبلط و  ار  وا 
وا لضف  راکنا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینادیم ، نم  زا  هدایز  ار  وا  فرـش  تلیـضف و  وت  هک : تفگ  دیز  ینکیم ؟ وا  نادـنزرف  حدـم  ردـق  نیا 

ار وا  هک  درک  رما  لّکوتم  هکنآ  ات  درک  لقن  رایسب  ترـضح  نآ  لیاضف  زا  و  یقفانم ، رگم  ار  وا  درادیمن  نمـشد  و  يرفاک ، رگم  دنکیمن 
زیخرب و هک : دز  وا  رب  یئاپرـس  وا و  رـس  رب  دمآ  یـصخش  هک  دید  باوخ  رد  تفر ، باوخ  هب  نوعلم  نآ  دش ، بش  نوچ  دندرب . نادـنز  هب 
ره تفگ : درک و  شزاون  داد و  تعلخ  دیبلط و  ار  دیز  تساخرب و  سپ  مشکیم . ار  وت  تعاس  نیمه  هن  رگا  روآ ، رد  هب  سبح  زا  ار  دـیز 
وا ناریاز  ضّرعتم  منک و  تراـمع  ار  موـلظم  ماـما  ربـق  هک  یهد  تصخر  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح  تفگ : بـلطب ، یهاوـخ  هـک  یتجاـح 
هک ره  هک : درکیم  ادـن  اهرهـش   823 ص : نویعلا ، ءـالج  رد  دـمآ و  نوریب  لاـحشوخ  دـیز  سپ  مداد ، تصخر  تفگ : لّـکوتم  يوـشن ،

یلامث هزمح  وبا  هدازرتخد  نیسح  زا  ربتعم  دنس  هب  سوواط  نبا  دّیس  هیولوق و  نبا  «. 1  » تسا ناما  ار  وا  هک  دورب  نیسح  ترایز  هب  دهاوخ 
هب نوچ  متفر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  ترایز  هب  یفخم  ماش  لها  سرت  زا  ناورم  ینب  ناـمز  رخآ  رد  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور 
نم يوسب  يدرم  مدیـسر ، کیدزن  نوچ  ربق ، بناج  هب  متفر  سپ  تشذگ  بش  فصن  ات  مدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ياهیحان  رد  مدیـسر ، البرک 

رگید راب  دش ، حبص  عولط  کیدزن  نوچ  متـشگرب . ناسرت  نم  سپ  دیـسر ، یناوتیمن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  تقو  نیا  رد  تفگ : دمآ و 
دیسر و مناوتیمن  ارچ  دهد  تیفاع  ار  وت  ادخ  متفگ : دیـسر ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  یناوتیمن  تفگ : دمآ و  نوریب  درم  نامه  زاب  متفر ،
دوش و علاط  حبـص  مسرتیم  هک  اریز  بانج ، نآ  ترایز  نم و  نایم  وشم  لیاح  سپ  ماهدـمآ ، ترـضح  نآ  تراـیز  دـصق  هب  هفوک  زا  نم 

نیـسح ترایز  تصخر  یلاعت  قح  زا  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هک  نک  ربص  یکدـنا  تفگ : دنـشکب ، دـنبایب و  اجنآ  رد  ارم  ماـش  لـها 
، دوریمن نامسآ  هب  دوشن  عولط  حبص  ات  و  تسا ، هدمآ  ترضح  نآ  ترایز  هب  کلم  رازه  داتفه  اب  و  تسا ، هتفای  تصخر  تسا و  هدیبلط 

ندرک رافغتـسا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  تسارح  هب  میلّکوم  هک  ماهکئالم  نآ  زا  نم  تفگ : دـهد ؟ تیفاع  ار  وت  ادـخ  یتسیک  وت  متفگ :
نآ رب  و  متفر ، سّدـقم  حیرـض  يوسب  حبـص  عولط  لّوا  متـشگرب و  دـش  ّریغتم  نم  لاـح  مدینـش ، ار  نیا  نوـچ  ترـضح ، نآ  ناریاز  يارب 

«. 2  » متشگرب ماش  لها  سرت  زا  مامت  تعرس  هب  مدرک و  ادا  ار  حبـص  زامن  و  مدرک ، تنعل  ار  ترـضح  نآ  نالتاق  مدرک و  مالـس  ترـضح 
ارم دمحا  یبا  هناخ  عراش  رد  بیبط  ینارـصن  ياّنحوی  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  زیزعلا  دبع  نب  یـسوم  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
نبا رـصق  هیحاـن  رد  وا  ربق  هک  درم  نآ  تسیک  هک  یهد  ربـخ  ارم  وت  نید  وت و  ربـمغیپ  ّقح  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  تفگ : درک  تاـقالم 

نکیل تسین و  باحـصا  زا  هن  متفگ : تسامـش ؟ ربمغیپ  باحـصا  زا  ایآ  دـنوریم ؟ وا  ترایز  هب  امـش  زا  رایـسب  هورگ  و  تسا ، عقاو  هریبه 
روپاـش تفگ : نآ . هب  ارم  هد  ربـخ  متفگ : مراد ، وا  زا  یبـیرغ  هّصق  تفگ : ینکیم ، لاؤس  نیا  وت  ببـس  هچ  هب  تساـم ، ربـمغیپ  هدازرتـخد 

ینب زا  هک  یمشاه  یسیع  نب  یسوم  هناخ  هب  درب  دوخ  اب  ارم  متفر  وا  دزن  هب  نوچ  دیبلط ،  824 ص : نویعلا ، ءالج  بش  رد  ارم  دیشر  مداخ 
نوردنا ياشحا  دوب و  هتـشاذگ  وا  دزن  یتشط  دوب و  هدرک  هیکت  یـشلاب  رب  و  دوب ، هدش  لیاز  شلقع  هک  مدـید  رامیب  ار  وا  سپ  دوب ، ساّبع 

وت رب  ياو  تفگ : دـیبلط و  ار  وا  صوصخم  مداخ  روپاش  سپ  دوب ، هدـیبلط  هفوک  زا  ار  وا  نوراه  ماـّیا  نآ  رد  و  دوب ، تشط  نآ  رد  همه  وا 
نیا زا  لـبق  تعاـس  کـی  ار : وت  مهد  ربخ  تفگ : مداـخ  هدـمآ ؟ وا  رـس  رب  ـالب  نیا  ارچ  منکیم ، هدـهاشم  وا  رد  هک  تسا  تلاـح  هچ  نیا 
مان هاگان  تشادن ، يرازآ  چیه  دوب و  غامد  شوخ  لاحشوخ و  رایـسب  دندوب ، هتـسشن  شرود  رب  وا  نامیدن  دوب و  هتـسشن  ملاس  حـیحص و 
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رارق یئاود  ار  وا  تبرت  هکنآ  یّتـح  دـننکیم  وـلغ  وا  ّقـح  رد  نایـضفار  تفگ : یـسوم  دـش ، روکذـم  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
: تفگ دوب  رـضاح  سلجم  رد  مشاه  ینب  زا  يدرم  سپ  دنروخیم . ار  وا  ربق  كاخ  اود  ضوع  هب  دنوشیم  رامیب  هک  تقو  ره  و  دـناهداد ،

تساهدرد يافش  نیسح  ربق  كاخ  تفگ : ارم  نم  بتاک  هکنآ  ات  دیشخبن ، دوس  مدرک  هک  هجلاعم  ره  مدیناسر و  مه  هب  یمیظع  ّتلع  نم 
يردق یلب  تفگ : تسا ؟ هدنام  وت  دزن  تبرت  نآ  زا  يزیچ  ایآ  تفگ : یسوم  متفای ، افـش  مدرک و  نینچ  یبای ، افـش  ات  روخب  رادرب و  نآ  زا 

ار نآ  یسوم  سپ  درک ، رضاح  ار  تبرت  نآ  زا  یلیلق  داتسرف و  یمـشاه  نآ  روایب ، نم  يارب  ار  نآ  زا  ياهعطق  تفگ : یـسوم  تسا ، هدنام 
نوچ دـیروایب . تشط  داتفا ، نم  رد  شتآ  راّنلا ، راّنلا  هک : دروآ  رب  دایرف  درک  لـمع  نیا  اـت  و  درک ، دوخ  ربد  رد  ازهتـسا  يور  زا  تفرگ و 

هب روپاش  تقو  نآ  رد  تفگ : ینارصن  دش . لّدبم  متام  هب  وا  سلجم  تبحص  دنتساخرب و  وا  نامیدن  دش و  ادج  وا  زا  اهنیا  میدروآ ، تشط 
هداتفا تشط  رد  وا  شـش  زرپس و  رگج و  لد و  هک  مدـید  مدـیبلط  کیدزن  ار  عمـش  نم  درک ؟ یناوت  درم  نیا  راک  رد  ياهراـچ  تفگ : نم 

میرم نب  یـسیع  رگم  درک  مناوتیمن  وا  رد  ياهراچ  چیه  نم  هک : متفگ  روپاش  هب  سپ  مدوب ، هدرکن  هدـهاشم  يزیچ  نینچ  زگره  و  تسا ،
، مدـنام وا  دزن  نم  و  دوش . مولعم  وا  راک  تبقاع  ات  شاـب  وا  دزن  نکیل  یئوگیم و  تسار  تفگ : روپاـش  تسا ، هدرکیم  هدـنز  ار  هدرم  هک 

نآ زا  دـعب  نم  تفگ : يوار  دـش . لصاو  مّنهج  هب  هک  رحـس  تقو  هب  ات  دـماین  شوه  هب  دوب و  هدـنام  لاح  نامه  رب  یـسوم  تفر و  روپاش 
، دش ناملسم  نآ  زا  دعب  سپ  دوب ، ینارصن  هکنآ   825 ص : نویعلا ، ءالج  اب  تفریم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  رّرکم  هک  مدیدیم  ار  اّنحوی 
ود نم  يولهپ  رد  و  هنیدـم ، دجـسم  رد  مدرک  زاـمن  تفگ : هک  يدزا  دّـمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 1  » دیدرگ لماک  مالـسا  رد  و 
زا تسافش  نیسح  ربق  كاخ  هک : تفگ  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  سپ  دوب ، هدیـشوپ  دیفـس  ياههماج  اهنآ  زا  یکی  و  دندوب ، هتـسشن  سک 

مدرم زا  یلازریپ  سپ  مدـیدرگ ، دـیماان  دوخ  زا  هکنآ  اـت  مدـیدن  یعفن  مدرک  هک  اود  ره  و  متـشاد ، نوردـنا  رد  يدرد  نم  و  اـهدرد ، همه 
، یلب متفگ : دوشیم ؟ هدایز  زور  ره  وت  ضرم  تفگ : درک و  هدهاشم  تلاح  نآ  هب  ارم  دمآ و  نم  کیدزن  يزور  دوبیم ، ام  دزن  هک  هفوک 
رد یبآ  سپ  دـهاوخن ، ار  نیا  هک  دـشاب  یـسک  متفگ : یبای ؟ افـش  یلاعت  قح  تردـق  هب  يدوزب  هک  منک  هجلاـعم  ار  وت  یهاوخیم  تفگ :
زا دعب  سپ  ماهتـشادن . يرازآ  زگره  ایوگ  هک  مدـید  نانچ  ار  دوخ  و  متفای ، افـش  تعاس  رد  مدروخ  نوچ  دروآ ، نم  يارب  درک و  یحدـق 

: تفگ تشاد  تسد  رد  یحیبست  و  يدرک ؟ اود  ارم  زیچ  هچ  هب  هملس  يا  متفگ : دنتفگیم ، هملـس  ار  وا  متفر و  نز  نآ  ندید  هب  زور  دنچ 
هب ارم  هّیـضفار  يا  متفگ : مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  نیط  زا  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  زا  حـیبست  نیا  متفگ : حـیبست ، نیا  زا  هناد  کـی  هب 
لاح ات  و  لّوا ، زا  رتدب  درک  دوع  متشاد  هک  یتّلع  نآ  تعاس  نامه  و  مدمآ ، نوریب  وا  شیپ  زا  كانبـضغ  و  يدرک ، اود  نیـسح  ربق  كاخ 

«. 2  » مدیدن ار  ناشیا  رگید  زامن و  هب  دنتساخرب  تفگ ، ناذا  نّذؤم  سپ  ماهدیدرگ ، دیماان  دوخ  زا  مشکیم و  رازآ 

ترضح نآ  جاوزا  دالوا و  ددع  نایب  رد  مّوس  تسیب و  لصف 

، دّمحم وبا  ترضح  نآ  تینک  و  نیدباعلا ، نیز  ماما  ربکا  یلع  دوب : دنزرف  شش  ار  ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیش 
، دش دیهش  البرک  يارحص  رد  هک  رغصا  یلع  و  دناهتفگ ؛ ونابرهش  ار  وا  مان  یـضعب  و  دوب ، مجع  هاشداپ  درجدزی  رتخد  نانز  هاش  شردام  و 

ردـپ تایح  رد  و  دوب ، هعاـضق  هلیبق  زا  ینز  وا  رداـم  هک  رفعج  و  هّیفقث ؛ هّرم  یبا  رتخد  یلیل  وا  رداـم  و  دـنیوگیم ، ربکا  یلع  ار  وا  مدرم  و 
، دوب سیقلا  ئرما  رتخد  بابر  وا  ردام  هنیکـس  و  دش ؛ دیهـش  نافلاخم  ریت  هب  دوخ  ردپ  نماد  رد  یکدوک  هک  هَّللا  دبع  و  تفای ؛ تافو  دوخ 
زا ترـضح  نآ  نادنزرف  و  « 1  » دوب یمیمت  هَّللا  دـبع  نب  ۀـحلط  رتخد  قاحـسا  ّما  وا  ردام  همطاف  و  تسا ؛ نیـسحلا  نب  هَّللا  دـبع  رداـم  وا  و 

رایـسب فالتخا  ترـضح  نآ  دالوا  ددع  رد  و  دنام . یقاب  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  دیـسر  مه  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
زا دش  دیهش  البرک  رد  هک  يراوگرزب  نآ  هک  دناهدرک  مّهوت  یضعب  و  تسا ، رهـشا  هّیماما  ياملع  نایم  رهظا و  دش  روکذم  هچنآ  و  تسا ،

نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  و  دوب ، رتمک  ای  یگلاس  هدجیه  ّنس  رد  وا  هکلب  تسا ، اطخ  نآ  و  دوب ، رتگرزب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
دزن هب  ار  درجدزی  رتخد  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  تشاد . هدایز  ای  لاس  هس  تسیب و  مالّـسلا  هیلع 
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رون زا  دـندروآ ، رد   827 ص : نویعلا ، ءالج  دجـسم  هب  ار  وا  نوچ  دـندمآ ، رب  اهماب  رب  وا  ندـید  يارب  همه  هنیدـم  نارتخد  دـندروآ ، رمع 
وا دـنزرف  هک  زمره  يور  رب  داب  فا  تفگ : دیـشوپ و  ار  دوخ  يور  دـنیبب ، ار  وا  يور  هک  تساوخ  رمع  نوچ  دـش . نشور  دجـسم  وا  يور 

تسا هداز  گرزب  وا  دومرف : ریما  ترضح  دناسرب ، وا  هب  یتّیذا  هک  تساوخ  و  دهدیم ، مانشد  ارم  هداز  ربگ  نیا  تفگ : رمع  دش ، وت  ریـسا 
، دیراد یمارگ  ار  موق  ره  میرک  هک : تسا  هدومرف  لوسر  ترضح  دومرف : رگید  تیاور  هب  و  یئامن . كولس  نینچ  وا  اب  هک  دسریمن  ار  وت 

رایتخا وا  تمینغ  باسح  هب  دـیامن  رایتخا  ار  هک  ره  و  دـیامن ، رایتخا  ناناملـسم  زا  دـهاوخ  ار  هک  ره  نادرگ  ّریخم  ار  وا  دومرف  ترـضح  و 
زا ریما  ترضح  سپ  تشاذگ . مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  درک ، رظن  هورگ  نآ  يوسب  دنمتدایـس  نآ  نوچ  نک ،
يا تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  سپ  دشاب ، ونابرهش  وت  مان  دیاب  هکلب  دومرف : ترضح  هاشناهج ، تفگ : يراد ؟ مان  هچ  هک : دیـسرپ  وا 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  سپ  دشاب . نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیسر  دهاوخ  مه  هب  يدنزرف  وت  يارب  زا  رتخد  نیا  زا  هَّللا  دبع  وبا 
هدیزگرب مشاه و  ینب  برع  نایم  زا  ادخ  هدـیزگرب  هک  اریز  دـنتفگیم ، نیتریخلا  نبا  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  و  دیـسر ، مه  هب  وا  زا 

«. 1  » دشیم لصّتم  ود  ره  هب  بانج  نآ  فیرش  بسن  و  دوب ، سراف  مجع 

نیز نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  نیدّحوملا  ةودق  نیفراعلا و  ۀلبق  نیدجاّسلا و  دّیس  ترضح  تداهـش  تدالو و  نایب  رد  مشـش  باب 
تسا مالّسلا  هیلع  نیدباعلا 

تسا بانج  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  نایب  رد  ّلوا  لصف 

یس لاس  زا  لّوالا  يدامج  هام  مهدزناپ  رد  بانج  نآ  تداعس  اب  تدالو  هک  دناهدرک  رکذ  سوواط  نبا  دّیس  یسربط و  خیـش  دیفم و  خیش 
نآ تدالو  هک : تسا  هتفگ  یسربط  خیش  و  «، 2  » تسا هدرک  رکذ  ترجه  تشه  یس و  لاس  رد  ینیلک  و  «. 1  » دش عقاو  ترجه  زا  شش  و 
عقاو نابعش  هام  مهن  رد  هک : دناهتفگ  یضعب  و  هدش ، عقاو  یناّثلا  يدامج  هام  مهدزناپ  هبنشجنپ  زور  رد  یلوق  هب  و  هعمج ، زور  رد  ترضح 

هام مجنپ  هبنش  زور  رد  بانج  نآ  هک : تسا  هتفگ  دیهش  خیش  و  «، 3  » دناهتفگ زین  تفه  یس و  یضعب  و  ترجه ، تشه  یس و  لاس  زا  دش 
یـس و لاس  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  و  «. 4  » دش دـّلوتم  نابعش 

هیلع نسح  ماما  اب  و  دـنام ، لاس  ود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  شیپ  دـش  عقاو  ترجه  تشه 
فیرش رمع  دوب ؛ لاس  جنپ  یس و  بانج  نآ  تماما  ماّیا  و  لاس ، هد  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دعب  و  لاس ، هد  مالّسلا 

هب یضعب  و  دوب ، مجع  هاشداپ  رایرهش  نب  درجدزی  رتخد  ونابرهش  روهشم  قفاوم  بانج  نآ  ردام  و  دیسر ، لاس  تفه  هاجنپ و  هب  بانج  نآ 
نوچ رماع  نب  هَّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 5  » دناهتفگ زین  نانز  هاش  ونابرهش  ياج 
بانج هب  ار  یکی  سپ  داتـسرف ، نامثع  يارب  تفرگ و  ار  مجع  هاشداپ  درجدزی  زا  رتخد  ود  درک ، حتف  ار  ناسارخ   832 ص : نویعلا ، ءالج 

نیدباعلا نیز  ماما  تفرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هک  ار  نآ  و  داد ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  يرگید  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما 
تدالو تقو  رد  رگید  رتخد  نآ  و  دـش ، لـصاو  یهلا  تمحر  هب  وا  دـش  دـّلوتم  وا  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دیـسر ، مه  هب  وا  زا  مالّـسلا  هیلع 

نوچ تفگیم ، ردام  ار  وا  ترضح  درک و  تیبرت  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نازینک  زا  یکی  سپ  تفای ، تافو  لّوا  دنزرف 
درک ترهش  ببس  نیا  هب  و  درک ، جیوزت  دوخ  نایعیش  زا  یکی  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دش  دیهش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هب دراد  تفلاخم  ثیدح  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم  «. 1  » دومن جیوزت  دوخ  يالوم  هب  ار  دوخ  ردام  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک 
هدرک یهابتـشا  نایوار  زا  یکی  دـیاش  و  دـندروآ ، رمع  نامز  رد  ار  ونابرهـش  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالوا  لـصف  رد  تشذـگ  هچنآ 

تیاور مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  يدنوار  بطق  هچنانچ  تساوقا  رهشا و  دش  روکذم  اجنآ  رد  هک  تیاور  نآ  و  دنـشاب ،
هنیدم نارتخد  عیمج  دندرک ، هنیدـم  لخاد  دـندروآ و  رمع  يارب  ار  مجع  ناهاشداپ  رخآ  رایرهـش  نب  درجدزی  رتخد  نوچ  هک  تسا  هدرک 
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دش و عنام  دنیبب ، ار  وا  يور  هک  درک  هدارا  رمع  نوچ  دش ، نشور  وا  يور  عاعـش  زا  هنیدـم  دجـسم  و  دـندمآ ، نوریب  وا  لامج  ياشامت  هب 
رازآ ار  وا  هک  تساوخ  و  دهدیم ، مانشد  ارم  هدازربگ  نیا  تفگ : رمع  ینکیم ، زارد  وا  دنزرف  هب  تسد  وت  هک  زمره  زور  داب  هایس  تفگ :

رد دننک  ادن  هک  درک  رما  رمع  سپ  تسا ؟ مانـشد  هک  یتسناد  هنوگچ  يدیمهفن  هک  ار  ینخـس  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنک ،
هک نک  ضرع  وا  رب  نکیل  و  دنشاب ، رفاک  دنچ  ره  ناهاشداپ  نارتخد  نتخورف  تسین  زیاج  دومرف : ترضح  دنـشورفب ، ار  وا  هک  مدرم  نایم 

درک و لوبق  رمع  ینک ، باـسح  وا  لاـملا  تیب  ياـطع  زا  ار  وا  رهم  ینک و  جـیوزت  وا  هب  ار  وا  و  دـنک ، راـیتخا  دوـخ  ار  ناناملـسم  زا  یکی 
ریما سپ  تشاذـگ . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  شود  رب  تسد  دـمآ و  دنمتداعـس  نآ  نک ، راـیتخا  ار  سلجم  لـها  زا  یکی  تفگ :

ترضح هاش ، ناهج   833 ص : نویعلا ، ءالج  تفگ : كزینک ؟ يا  يراد  مان  هچ  هک : یـسراف  ناـبز  هب  دیـسرپ  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هب درک  ور  سپ  یتفگ ، تسار  هک : دومرف  یـسراف  هب  ترـضح  تسا ، نم  رهاوخ  مان  نیا  تفگ : مدرک ، ماـن  ار  وت  هیونابرهـش  هکلب  دومرف :

دهاوخ مه  هب  وت  زا  يدـنزرف  هک  وا  يوسب  نک  ناسحا  و  امن ، تظفاحم  وکین  ار  تداعـس  اـب  نیا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  بناـج 
هب وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  سپ  تسا ، نم  هبّیط  ّتیرذ  ءایـصوا و  ردام  نیا  و  وت ، زا  دعب  دـشاب  نیمز  لها  نیرتهب  هک  دـیناسر 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  هک  دید  باوخ  رد  ونابرهش  دنورب ، ناشیا  رس  رب  ناناملسم  رکـشل  هکنآ  زا  شیپ  هک  دناهدرک  تیاور  دیـسر . مه 

، درک جیوزت  وا  هب  دومن و  يراگتساوخ  ترضح  نآ  يارب  ار  وا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  اب  دش  وا  هناخ  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
بـش نوچ  مدوب ، بانج  نآ  لایخ  رد  هتـسویپ  و  درک ، اج  نم  لد  رد  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  ّتبحم  دـش  حبـص  نوچ  تفگ : ونابرهش 

هب باوخ  رد  نم  و  درک ، ضرع  نم  رب  مالـسا  دـمآ و  نم  دزن  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  متفر  باوخ  هب  رگید 
و درک ، دنهاوخ  ریسا  ار  وت  دش و  دنهاوخ  بلاغ  وت  ردپ  رب  يدوز  نیا  رد  ناناملسم  رکشل  دومرف : سپ  مدش ، ناملسم  ترـضح  نآ  تسد 

قح و  یـسرب . نم  دنزرف  هب  هکنآ  ات  دناسر  وت  هب  تسد  یـسک  هک  تشاذگ  دهاوخن  ادـخ  و  دیـسر ، یهاوخ  نیـسح  نم  دـنزرف  هب  يدوزب 
هک متسناد  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  دندروآ ، هنیدم  هب  ارم  هکنآ  ات  دیناسرن  تسد  نم  هب  سکچیه  هک  درک  ظفح  ارم  یلاعت 

، دوب هدروآ  رد  وا  دقع  هب  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  دوب ، هدمآ  نم  دزن  لوسر  ترـضح  اب  باوخ  رد  هک  تسا  نامه 
رد درک  یلاو  ار  رباج  نب  ثیرح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیـش  «. 1  » مدرک رایتخا  ار  وا  ببس  نیا  هب 

هیلع نیسح  ماما  بانج  هب  تشاد  مان  نانز  هاش  هک  ار  یکی  ترضح  داتسرف ، ترضح  يارب  ار  درجدزی  رتخد  ود  وا  و  قرشم ، دالب  زا  یکی 
ترـضح يردام  ّدج  مساق  و  داد ، رکب  یبا  نب  دّـمحم  هب  ار  يرگید  و  دیـسر ؛ مه  هب  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  و  داد ، مالّـسلا 

وبا ترضح  نآ  تینک  رد  رهشا  «. 2  » دندوب هداز  هلاخ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اب  مساق  سپ  دیسر ، مه  هب  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص 
و نیدباعلا ، دّیس  و  نیدباعلا ، نیز  ترضح : نآ  هروهشم   834 ص : نویعلا ، ءالج  باقلا  و  دناهتفگ . زین  نسحلا  وبأ  یضعب  و  تسا ، دّمحم 
و «، 1  » دوب یلعلا  هَّلل  دمحلا  مالّسلا : هیلع  قداص  ترضح  تیاور  هب  بانج  نآ  نیگن  شقن  و  تسا . تانفثلا  وذ  و  داّجس ، و  نیما ، و  یکز ،

نب نیسحلا  لتاق  یقـش  يزخ و  مالّـسلا : هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تیاور  هب  و  «، 2  » دوب هَّللا  ةّزعلا  مالّـسلا : هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  تیاور  هب 
دای زگره  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 3  » یلع

هکنآ رگم  دشاب  هدجـس  نآ  رد  هک  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  دناوخن  و  تمعن ، نآ  رکـش  يارب  درک  هدجـس  هکنآ  رگم  ار  ادخ  زا  یتمعن  درکن 
هدجـس هّتبلا  دینادرگیم  وا  زا  ار  ياهدننک  رکم  رکم  ای  دوب ، میب  رد  نآ  زا  درکیم  عفد  ار  يدب  وا  زا  یلاعت  قح  هاگره  و  درکیم ، هدـجس 

نآ رکـش  يارب  دـنک ، حالـصا  سک  ود  نایم  هک  تفاییم  قیفوت  هاگره  و  درکیم ، هدجـس  هّتبلا  دـشیم  غراف  زاـمن  زا  هاـگره  و  درکیم ،
دّمحم ماما  زا  ًاضیا  «. 4  » دنتفگیم داّجس  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  دوب ، ترـضح  نآ  دوجـس  عضاوم  رد  هدجـس  رثا  و  درکیم ، هدجس 

اهنآ هبترم  ود  یلاس  رد  و  دیسر ، مه  هب  اهیگدمآرب  مردپ ، ینارون  یناشیپ  رد  دوجس  يرایـسب  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
نب یلع  زا  یثیدـح  يرهز  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تـیاور  ًاـضیا  «. 5  » دـنتفگیم تاـنفثلا  وذ  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  و  دـیربیم ، ار 

دیـسرپ وا  زا  هنییع  نب  نایفـس  ناگدننک ،- تدابع  تنیز  ینعی : نیدـباعلا - نیز  ارم  داد  ربخ  تفگیم : درکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
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هک ساـّبع  نبا  زا  درک  تیاور  هک  ّبیـسملا  نب  دیعـس  زا  ماهدینـش  هکنآ  يارب  تفگ : یئوـگیم ؟ نیدـباعلا  نیز  ار  ترـضح  نآ  ارچ  هک :
هک منیبیم  ایوگ  سپ  نیدباعلا ؟ نیز  تساجک  هک : دنک  ادـن  يدانم  تمایق  زور  رد  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
زا ار  نومـضم  نیا  رگید  ربـتعم  ياهدنـس  هب  و  «. 6  » دـسرب یهلا  شرع  شیپ  هب  ات  دفاکـشب  ار  اهفـص  دـیایب و  نیـسحلا  نب  یلع  نم  دـنزرف 

ترضح نآ  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد  و  «. 1  » تسا  835 ص : نویعلا ، ءالج  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
زا ار  ترـضح  نآ  هک  دش  رهاظ  یئاهدژا  تروص  هب  ناطیـش  سپ  دومنیم ، تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  دوب و  هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد 

هّجوتم زاب  و  دیزگ ، تفرگ و  ناهد  رد  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ماهبا  دمآ و  سپ  دشن ، تفتلم  وا  هب  ترـضح  دـنادرگ ، لوغـشم  دوخ  تدابع 
ادن ار  وا  هبترم  هس  یفتاه  سپ  دش ، دوخ  تدابع  هّجوتم  زاب  و  نوعلم ، يا  وش  رود  هک : دومرف  سپ  تسا ، ناطیش  وا  هک  تسناد  دیدرگن و 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و  «. 2  » دش بقل  نیا  هب  بّقلم  ترضح  نآ  ببـس  نیا  هب  و  نیدباعلا ، نیز  یئوت  هک : درک 
ردپ هب  درادیم و  رب  شرع  ریز  زا  یبآ  تبرـش  هک  دتـسرفیم  ار  یکلم  دنیرفایب ، ار  یماما  هک  دهاوخیم  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  لوقنم 
زور لهچ  زا  دعب  و  دونشیمن ، نخـس  ردام  مکـش  رد  زور  لهچ  و  دوشیم ، دقعنم  نآ  زا  ماما  هفطن  دماشآیم و  وا  هک  دناسریم  ماما  نآ 

ْتَّمَت َو  ار  هیآ  نیا  دسیونیم  وا  هدید  ود  نایم  رد  دتـسرفیم و  ار  کلم  نامه  یلاعت  قح  دوشیم ، دـّلوتم  نوچ  دونـشیم . دـنیوگ  هچ  ره 
وا تسار  يوزاب  رب  ار  هیآ  نیا  ردام  مکـش  رب  رگید : تیاور  هب  و  «. 4 « » 3  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک 
رد دنک  يراک  رهش  نآ  رد  هک  ره  هک  دنکیم  رّرقم  وا  يارب  زا  يرون  يرهـش  رد  یلاعت  قح  دسریم  تماما  بصنم  هب  نوچ  دنـسیونیم ،

«. 5  » دیامن هدهاشم  رون  نآ 

دومن لاحترا  سدق  ملاع  هب  هک  یماگنه  ات  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  ینازحا  دیادش و  ّمود  لصف 

ردپ رب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  بانج  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  هیولوق و  نبا 
وا دزن  هب  یبآ  نوچ  تسیرگیم ، دـندرکیم  رـضاح  وا  دزن  یماـعط  هاـگره  و  تسیرگ ، لاـس - لـهچ  یتـیاور  هب  لاـس - تسیب  راوـگرزب 
هَّللا لوسر  نب  ای  موش  وت  يادف  تفگ : بانج  نآ  نامالغ  زا  یکی  سپ  درکیم ، فعاضم  ار  بآ  نآ  هک  تسیرگیم  ردق  نآ  دندروآیم 

«1  » َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  ام  : َّ دومرف ترضح  يوش ، راکهانگ  ینک و  كاله  ار  دوخ  وت  هک  مسرتیم 
رطاـخ هب  تقوچـیه  دوـمرف : سپ  دـینادیمن ، امـش  هچنآ  ادـخ  زا  منادیم  نـم  و  ادـخ ، هـب  ار  دوـخ  هودـنا  درد و  مـنکیم  تیاکـش  ینعی :
هکنآ لاح  میرگن و  نوچ  دومرف : رگید  تیاور  هب  «. 2  » دریگیم نم  يولگ  رد  هیرگ  هکنآ  رگم  ار  همطاف  نادنزرف  ندش  هتـشک  مروآیمن 
دنتفگ بانج  نآ  هب  رگید  تیاور  هب  دندرک . دیهـش  ار  وا  هنـشت  بل  اب  و  دنروخیم ، ناگدنرد  نایـشحو و  هک  یبآ  زا  دندرک  عنم  ارم  ردپ 

رب ماهتشک و  لّوا   837 ص : نویعلا ، ءالج  زور  رد  ار  دوخ  سفن  دومرف : ترضح  تشک ، یهاوخ  ار  دوخ  سفن  هک  ییرگیم  ردق  نآ  هک :
زا یکی  ترــضح ، نآ  هـیرگ  يرایــسب  زا  هـک  دــناهدرک  تـیاور  نارگید  بوـشآ و  رهــش  نـبا  هیوـلوق و  نـبا  ًاــضیا  «. 1  » مــیرگیم وا 

بوقعی ترـضح  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  دوش ؟ رخآ  وت  هیرگ  هک  تسا  هدـشن  نآ  تقو  اـیآ  هک : تفگ  ترـضح  نآ  ياـههدرکدازآ 
هکنآ اب  دش  مخ  وا  تشپ  هودنا  مغ و  روفو  زا  و  دش ، دیفس  وا  ياههدید  هیرگ  يرایسب  زا  و  دش ، ادیپان  وا  رسپ  کی  تشاد و  رـسپ  هدزاود 

دنتشک و نم  رود  رب  نم و  ربارب  رد  هک  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  رفن  هدفه  اهومع و  ناردارب و  ردپ و  مدید  نم  و  تسا ، هدنز  وا  هک  تسنادیم 
: دنتفگ درکیم ، ینابرهم  رایسب  ار  لیقع  نادنزرف  بانج  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  ًاضیا  «. 2  » دسر تیاهن  هب  نم  هودنا  هنوگچ  دندیرب ، رس 

هار رد  ار  ناـشیا  ندـش  هتـشک  دـیآیم  مرطاـخ  هب  دومرف : يرادیم ؟ یمارگ  رفعج  نادـنزرف  زا  شیب  ار  لـیقع  نادـنزرف  هَّللا  لوسر  نب  اـی 
هک درک  مکح  داتـسرف و  ناورم  نب  کلملا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهز  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 3  » منکیم ّتقر  ناشیا  رب  و  مردـپ ،

متفر و نم  دوب ، هدرک  لّکوم  ترـضح  نآ  رب  ار  يرایـسب  تعامج  و  دنرب ، ماش  هب  دننک و  ریجنز  لغ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
نآ ندرگ  رد  لغ  دناهتـسب و  اهریجنز  هب  ار  بانج  نآ  هک  مدید  منیبب ، ار  ترـضح  نآ  هک  متفرگ  تصخر  ناشیا  زا  مدرک و  رایـسب  یعس 
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وت هک : دومرف  ترـضح  يدوبیم ، ملاس  وت  مدوبیم و  وت  ياج  هب  نم  شاک  متفگ : متـسیرگ و  لاـح  نآ  هدـهاشم  زا  دناهتـشاذگ ، باـنج 
هب یهلا  باذـع  دـشاب و  هک  مهاوخیم  نکیل  ندرک و  عفر  دوخ  زا  مناوتیم  مهاوخ  رگا  دـنکیم ، ینارگ  نم  رب  اـهنیا  هک  يربیم  ناـمگ 

دوخ ياهاپ  تسد و  سپ  درک ، مناوتیم  نینچ  مهاوخ  رگا  دومرف : دروآ و  نوریب  ریجنز  زا  ار  دوخ  ياهاپ  تسد و  سپ  دـیایب ، نم  رطاـخ 
دناهتشگرب بانج  نآ  نالّکوم  هک  مدید  زور  راهچ  زا  دعب  نتفر . مهاوخن  ناشیا  اب  رتشیب  لزنم  ود  دومرف : درک و  لخاد  اهریجنز  رد  زاب  ار 

درم نیا  راک  دنتفگ : مدرک ، لاؤس  ناشیا  زا  ار  لاح  تقیقح  متفر و  نم  دننکیم ،  838 ص : نویعلا ، ءالج  بانج  نآ  صّحفت  هنیدم  رد  و 
ریجنز لغ و  زا  ریغ  هب  میدرک  رظن  وا  ّلحم  رد  دش  حبص  نوچ  میدومنیم ، وا  تسارح  میدوب و  رادیب  بش  مامت  رد  ام  تسا ، بیرغ  رایسب 

هب ار  هعقاو  نیا  نم  ار ، ترـضح  نآ  لاح  درک  لاؤس  نم  زا  کلملا و  دبع  دزن  هب  متفر  نآ  زا  دعب  نم  تفگ : يرهز  میدـیدن . وا  ّلحم  رد 
زا سپ  تسا ؟ راکهچ  وت  اب  ارم  تفگ : دمآ و  نم  دزن  دـندوب  هتفاین  ار  وا  نانابـساپ  هک  يزور  نامه  رد  تفگ : کلملا  دـبع  مدرک ، لقن  وا 

، مراد یمارگ  ار  وت  اـت  شاـب  نم  دزن  یهاوخ  رگا  متفگ : سپ  منک ، هدارا  وا  هب  يدـب  متـسناوتن  هک  دـش  یلوتـسم  نم  رب  یفوخ  باـنج  نآ 
رد ياهدارا  و  ياهدرک ، نامگ  وت  هک  تسین  نانچ  نیـسحلا  نب  یلع  هک : متفگ  نم  مدـیدن ، ار  وا  رگید  تفر ، نوریب  مهاوخیمن و  تفگ :

لغش اشوخ  وا و  لاح  اشوخ  وا ، لغش  تسا  یلغش  وکین  تفگ : کلملا  دبع  تسا ، دوخ  راگدرورپ  تدابع  لوغشم  هتسویپ  و  درادن ، رطاخ 
هب ار  هنیدم  لها  دنک و  تراغ  ار  هنیدم  هک  داتسرف  ار  هبقع  نب  ملسم  دیزی  نوچ  هک  ّبیسملا  نب  دیعـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » وا

دقرم رود  رب  ار  اهنآ  و  دنتسب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دجـسم  ياهنوتـس  رب  ار  دوخ  ياهبـسا  نیعالم  نآ  دناسر ، لتق 
دزن هب  دمآیم  تشادیم و  رب  ارم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زور  ره  و  دندوب ، هنیدم  تراغ  لوغـشم  زور  هس  دنتـشادزاب و  بانج  نآ 

ار اهنآ  ام  هک  دش  نانچ  ترـضح  نآ  زاجعا  زا  و  مدـیمهفیمن ، نم  هک  دـناوخیم  یئاعد  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق 
رب دمآیم و  زور  ره  تسد و  رد  ياهبرح  دوب ، هدیـشوپ  زبس  ياههماج  راوس و  یبهـشا  بسا  رب  يدرم  دندیدیمن . ار  ام  اهنآ  میدـیدیم و 

هکنآیب دادیم ، تکرح  وا  بناج  هب  ار  هبرح  دوش  ترضح  نآ  هناخ  لخاد  هک  درکیم  هدارا  هک  ره  و  داتـسیایم ، ترـضح  نآ  هناخ  رد 
دوخ نانز  ياهرویز  تفر و  هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنتشادزاب ، تراغ  زا  تسد  نوچ  درمیم . داتفایم و  دسرب  وا  هب  هبرح 

زا یکلم  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : وا  دروآ ، نوریب  راوس  نآ  يارب  درک و  عمج  ار  دوخ  لافطا  ياـههراوشوگ  ناـشیا و  ياـههماج  ار و 
میآ و نیمز  هب  هک  مدیبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  نم   839 ص : نویعلا ، ءالج  دندش ، بلاغ  هنیدم  رب  ناشیا  نوچ  ماوت ، ردـپ  وت و  نایعیش 
زا نسح  دنس  هب  ینیلک  «. 1  » مراد تیب  لها  امـش  ادخ و  لوسر  زا  تعافـش  ادخ و  زا  تمحر  دیما  مدرک  هچنآ  هب  و  منک ، ترـصن  ار  امش 
زا يدرم  داتسرف  سپ  دریگب ، تعیب  هنیدم  لها  زا  هک  دمآ  هنیدم  هب  جح  هناهب  هب  دیزی  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

ادـخ هب  تفگ : درم  نآ  مریگب ، یگدـنب  هب  مهاوـخ  رگا  مشکب و  ار  وـت  مهاوـخ  رگا  نم ، یگدـنب  هب  نک  رارقا  تـفگ : دـیبلط و  ار  شیرق 
نم زا  نید  رد  وت  و  مالـسا ، رد  هن  ّتیلهاج و  رد  هن  دوبن  رتهب  نم  ردـپ  زا  وت  ردـپ  و  بسن ، بسح و  رد  یتسین  رتهب  نم  زا  وت  هک  دـنگوس 
ارم وت  نتـشک  تفگ : درم  نآ  مشکیم ، ار  وت  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ینکن  رارقا  رگا  تفگ : دـیزی  منکب ، رارقا  نیا  وت  يارب  ارچ  یتسین ، رتهب 

داتسرف دندیناسر و  لتق  هب  ار  وا  هک  درک  رما  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دنزرف  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  زا  دوب  دهاوخن  رتدب 
وت يارب  رگا  دومرف : ترـضح  دومرف ، ار  ترـضح  درک  ار  درم  نآ  هک  یفیلکت  نامه  و  دـیبلط ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

: تفگ دـیزی  يدرک ، لاؤس  هچنآ  هب  مدرک  رارقا  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : یتـشک ؟ ار  درم  نآ  هچناـنچ  تشک  یهاوخ  ارم  منکن  رارقا 
ترضح تداهش  زا  دعب  هنیدم  هب  دیزی  ندمآ  دیوگ : مجرتم  «. 2  » دشن مک  يزیچ  وت  يراوگرزب  فرـش و  زا  يدرک و  ظفح  ار  دوخ  نوخ 

تعیب نینچ  دوب  هدمآ  نیعل  نآ  بناج  زا  هک  هبقع  نب  ملسم  هک  دوب  دناوتیم  و  تسا ، هروهـشم  خیراوت  فلاخم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد  و  دشاب . هدش  یهابتـشا  نایوار  رب  و  دشاب ، هتفرگ 

نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  مردپ  تافو  تقو  نوچ  هک : تفگیم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  مردـپ  هک : دومرف  ترـضح  نآ 
مدرب و نوریب  نوچ  مهاوخیمن ، تسا  هتیم  بآ  نیا  رد  هک : دومرف  مدروآ  بآ  نوچ  روایب ، نم  يارب  وضو  بآ  دومرف : دـش ، مالّـسلا  هیلع 
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! دـنزرف يا  هک : دومرف  متخاـس و  وضو  مدروآ  رگید  بآ  متخیر و  ار  نآ  دوب ، بآ  نآ  رد  ياهدرم  شوم  مدرک ، هظحـالم  غارچ  کـیدزن 
سپ  840 ص : نوـیعلا ، ءـالج  نک . اـّیهم  وا  يارب  یفلع  و  نک ، طبـض  هریظح  رد  ارم  هقاـن  دـناهداد ، تاـفو  هدـعو  ارم  هک  تسا  یبـش  نیا 

ربق کیدزن  هب  دمآ ، نوریب  هریظح  زا  درک و  اهر  ار  دوخ  هقان  دندرک ، نفد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
. تخیریم شیاههدـید  زا  بآ  درکیم و  هلان  دایرف و  تشاذـگ و  ترـضح  نآ  ربق  رب  ار  دوخ  هنیـس  و  دـشاب ، هدـید  ار  ربق  هکنآیب  تفر 
، وت يارب  دهد  تکرب  ادخ  درگرب  وش و  تکاس  هک : دومرف  دمآ و  هقان  دزن  دنداد ، مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بانج  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ 

نیا رد  تسیرگیم ، درکیم و  بارطضا  هلان و  ربق و  دزن  هب  تشگرب  ینامز  كدنا  زا  دعب  و  تشگرب ، دوخ  ياج  هب  تساخرب و  هقان  سپ 
زور هس  زا  دعب  ات  درکیم  بارطـضا  هلان و  نینچ  و  تسا ، باتیب  هک  ار  نآ  دیراذگب  هک : دومرف  دنتفگ  ترـضح  هب  ار  نآ  ربخ  هک  هبترم 

زا نسح  دنـس  هب  میهاربا  نـب  یلع  «. 1  » دوب هدزن  وا  رب  هناـیزات  کـی  و  دوب ، هدرک  جـح  ود  تسیب و  هقاـن  نآ  رب  ترـضح  و  دـش ، كـاله 
دمآزاب شوه  هب  نوچ  دش ، شوهدم  تافو  بش  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

ار يدنوادخ  منکیم  دمح  ینعی : « 2  » َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  تفگ :
دزم تسا  يرجا  وکین  سپ  میئاـمن ، رارق  میهاوخ  هک  اـج  ره  رد  هک  ار  تشهب  نیمز  اـم  هب  داد  ثاریم  و  ار ، اـم  هدـعو  دـینادرگ  تسار  هک 

تیاور مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  نسح  دنـس  هب  ینیلک  «. 3  » دومن لاحترا  تشهب  ضاـیر  هب  دومرف و  ار  نیا  ادـخ ، يارب  ناگدـننک  لـمع 
ملاع هب  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دـعب  و  دومرف ، توالت  انحتف  ّانا  هروس  تعقو و  اذا  هروس  هک : تسا  هدرک  هفاضا  و  ار ، نیمه  تسا  هدرک 

هب ارم  دیـسر ، تافو  تقو  ار  مردپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 4  » دومن لاحترا  اقب 
: دومرف دوخ و  تداهش  ماگنه  رد  مردپ  ارم  دومن  ّتیـصو  هچنآ  هب  منکیم  ّتیـصو  ار  وت  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : دینابـسچ و  دوخ  هنیس 

ءالج ادخ  زا  ریغ  هب  وت  رب  يروای  هک  یسک  رب  دینکم  متس  راهنز  هک : دوخ  تافو  تقو  رد  ّتیصو  نیا  هب  دوب  هدومن  تیـصو  ار  وا  شردپ 
رهز هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  هدـش ، دراو  مومع  هجو  رب  هک  رایـسب  هربتعم  ثیداـحا  زا  و  «. 1  » دشاب هتشادن   841 ص : نویعلا ،
دبع نب  ماشه  یضعب  و  «، 3  » داد رهز  ار  ترـضح  نآ  کلملا  دبع  نب  دـیلو  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یعمج  هیوباب و  نبا  «. 2  » دندرک دیهش 

یئوگیم وت  متفگ : ّبیسم  نب  دیعس  هب  تفگ  هک  دیز  نب  یلع  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـشک  خیـش  «. 4  » دناهتفگ زین  کلملا 
نیمه تفگ : دـیز  نب  یلع  تخانـشن ، ار  وا  ردـق  یـسک  دوب و  نینچ  تفگ : دیعـس  تشادـن ، دوخ  رـصع  رد  دوـخ  ریظن  نیـسحلا  نب  یلع 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ات  هّکم  هب  دنتفریمن  نایراق  تفگ : دیعس  يدرکن ، زامن  ترضح  نآ  هزانج  رب  هک  تسا  یفاک  وت  رب  تّجح 
نآ تمدـخ  رد  ناـیجاح  زا  رفن  رازه  و  مـتفریم ، وا  تمدـخ  رد  نـم  اـهلاس  زا  یکی  رد  و  دـنتفریم . وا  تمدـخ  رد  و  تـفریم ، مالّـسلا 
رد یحیبست  تفر و  هدجـس  هب  زامن  زا  دـعب  و  درازگ ، زاـمن  تعکر  ود  دـمآ و  دورف  ترـضح  میدـمآ ، دورف  ایقـس  رد  و  دـندوب ، ترـضح 

يادص و  دـنتفگ ، حـیبست  ترـضح  نآ  حـیبست  هب  دوب  ترـضح  نآ  رود  رب  هک  یخولک  گنـس و  تخرد و  ره  سپ  دـناوخ ، دوخ  دوجس 
دومرف هَّللا ، لوسر  نب  ای  یلب  متفگ : يدیسرت ؟ ایآ  دیعس  يا  هک : دومرف  تشادرب  دوجـس  زا  رـس  نوچ  میدیـسرت ، دش و  دنلب  همه  زا  حیبست 

رد هچنآ  اهنامـسآ و  عیمج  دناوخ  ار  حیبست  نیا  لیئربج  نوچ  و  دومن ، وا  میلعت  ار  حـیبست  نیا  درک ، قلخ  ار  لیئربج  نوچ  یلاعت  قح  هک :
وکین تفای ، تافو  ترـضح  نآ  نوچ  تسه . حیبست  نیا  رد  یلاعت  قح  مظعا  مسا  و  دندرک ، تقفاوم  حیبست  نیا  رد  وا  اب  دـندوب  اهنامـسآ 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  اهنت  يزامن  مناوتیم  زورما  متفگ : نم  دنتفر ، نوریب  ترضح  نآ  هزانج  اب  همه  رادرک  دب  رادرک و 
ص: نویعلا ، ءالج  زا  ریبکت  يادص  مداتسیا  زامن  هب  نوچ  دشاب ، یلاخ  دجـسم  هک  دش  دهاوخن  نینچ  رگید  زور  چیه  و  منکب ، مّلـس  هلآ و 

ریبکت يادص  ندینش  زا  و  مدینش ، نیمز  لها  زا  ریبکت  تفه  هکنآ  ات  مدینش  ار  نیمز  لها  ریبکت  يادص  نآ  زا  دعب  و  مدینش ، نامـسآ   842
زامن هن  متفای و  ار  وا  زاـمن  هن  و  دـندوب ، هتـشگرب  ترـضح  نآ  زاـمن  زا  مدرم  مدـمآزاب  شوه  هب  نوچ  مدـش ، شوهدـم  مداـتفا و  رد  ور  هب 
تافو زور  رد  و  «. 1  » مدرکن زامن  ترضح  نآ  رب  ارچ  هک  متسه  ترسح  نیا  رب  هتـسویپ  و  دش ، عقاو  گرزب  يراک  نایز  ارم  و  ار ، دجـسم 

تسیب و رد  یسوط  خیـش  «، 2  » دش عقاو  ترجه  راهچ  دون و  لاس  مّرحم  هام  مهدـجیه  رد  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهدرک ، فالخ  بانج  نآ 
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رهش نبا  «، 4  » تسا هدرک  رایتخا  ار  بهذم  نیا  ینیلک  و  دناهتفگ ، مجنپ  دون و  لاس  یـضعب  و  «، 3  » تسا هدرک  رکذ  لاس  نیا  مّرحم  مجنپ 
یمعفک و  «، 5  » دش عقاو  ترجه  زا  جنپ  دون و  لاس  زا  مّرحم  مهدزاود  ای  مهدزای  هبنش  زور  رد  ترضح  نآ  تافو  هک : تسا  هتفگ  بوشآ 

لاس تفه  هاـجنپ و  رثکا  و  تسا ، فـالخ  زین  ترـضح  نآ  رمع  تّدـم  رد  و  «. 6  » تسا هدرک  رکذ  لاـس  نیا  مّرحم  هاـم  مّود  تـسیب و  رد 
رد ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 7  » دناهتفگ
لاس جنپ  یس و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب  و  دش ، عقاو  جنپ  دون و  لاس  رد  بانج  نآ  تافو  و  هدوب ، لاس  تفه  هاجنپ و  تافو  تقو 
لاس تشه  هاجنپ و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فیرش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 8  » درک یناگدنز 

. دناهتفگ زین  هن  هاجنپ و  یضعب  و  «، 9  » دوب

دش عقاو  نایعیش  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  يروج  نایب  رد  مّوس  لصف 

بانج نآ  يانث  و  تشاد ، مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  تماما  هب  داـقتعا  ریبج  نب  دیعـس  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
؟ ریـسک نب  یقـش  یئوت  تفگ : دـندرب ، نوعلم  نآ  دزن  هب  ار  دیعـس  نوچ  درک ، دیهـش  ار  وا  نیعل  جاّـجح  ببـس  نیا  هب  و  تفگیم ، رایـسب 

رمع رکب و  وبأ  نأش  رد  یئوگیم  هچ  تفگ : جاّجح  درک ، مان  ریبج  نب  دیعس  ارم  وا  تسنادیم و  وت  زا  رتهب  ارم  مان  نم  ردام  تفگ : دیعس 
تـشهب رد  هک  تسناد  مهاوخ  منیبـب  ار  تشهب  لـها  موـش و  تشهب  لـخاد  رگا  تفگ : دیعـس  مّنهج ؟ رد  اـی  ار  ناـشیا  ینادیم  تشهب  رد 

ياـفلخ ّقح  رد  یئوگیم  هچ  تفگ : جاّـجح  تسا ، مّنهج  رد  هک  تسناد  مهاوخ  منیبـب  ار  مّنهج  لـها  موـش و  مّنهج  لـخاد  رگا  و  تسا ،
دزن هک  ناشیا  زا  کی  ره  تفگ : يرادیم ؟ رتتسود  ار  کی  مادـک  تفگ : جاّجح  دـناهدرکن ، لـیکو  ناـشیا  رب  ارم  تفگ : دیعـس  رگید ؟

راکـشآ و هک  تسا  یـسک  دزن  ملع  نیا  تفگ : دیعـس  دنارتهدیدنـسپ ؟ وت  قلاخ  دزن  کی  مادـک  تفگ : جاّجح  دنارتهدیدنـسپ ، نم  قلاـخ 
نیعل نآ  سپ  میوگب ، غورد  وت  هب  مهاوخیمن  تفگ : دیعـس  یئوگب ؟ تسار  نم  هب  یهاوخیمن  تفگ : جاّجح  دـنادیم ، ار  ناـشیا  ناـهنپ 

رد و  دوبن ، هدنز  زور  لهچ  زا  هدایز  دیعس  تداهش  زا  دعب  جاّجح  هک  تسا  هدرک  لقن  نافلاخم  ياملع  زا  یعفای  و  «. 1  » وا لتق  هب  درک  رما 
رد 844 و  ص : نویعلا ، ءالج  ریبج ؟ نب  دیعـس  نم  زا  دنهاوخیم  هچ  تفگیم : دمآیم و  شوه  هب  زاب  دشیم و  شوهیب  توم  ضرم  ماّیا 

؟ یتشک ارم  تهج  هچ  هب  ادخ  نمشد  يا  تفگیم : هتفرگ و  ار  وا  نماد  هک  دیدیم  ار  دیعـس  تفریم ، باوخ  هب  هاگره  هک  تسا  تیاور 
زا یکی  و  تفرگ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  سک  ود  جاّجح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
ارم ادـخ  تفگ : جاّجح  میوجب ، يرازیب  وا  زا  هک  تسا  هدرک  دـب  هچ  تفگ : بلاط ، یبأ  نب  یلع  زا  وجب  يرازیب  تفگ : دـیبلط و  ار  ناشیا 
رد ینکیم  هچ  ره  تفگ : ار ؟ وت  ياـهاپ  اـی  مربـب  ار  وت  ياهتـسد  مشکب ، ار  وت  وحن  هچ  هب  هک  نک  راـیتخا  دوخ  مشکن ، ار  وـت  رگا  دـشکب 

ناـمگ و  يروآناـبز ، وت  تفگ : جاّـجح  نکب ، وت  رب  تسا  رتناـسآ  هچ  ره  نک  راـیتخا  دوخ  يارب  زا  درک ، مهاوخ  صاـصق  ار  وت  تماـیق 
ناراکمتـس نیمک  رد  نم  راگدرورپ  تفگ : تساـجک ؟ رد  وت  راـگدرورپ  وگب  تسا ، هدرک  قلخ  ار  وت  هک  یـسک  نآ  یـسانشب  هک  مرادـن 

ار يرگید  سپ  دندیشک . راد  رب  دندیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  هک  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ  دیشک ، دهاوخ  ناشیا  زا  ماقتنا  تسا و  هتسشن 
ندرگ ار  وا  درک  رما  سپ  يدـیناسر ، لتق  هب  ار  وا  هک  دوخ  بحاصم  يأر  رب  نم  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : جاّـجح  دـندروآ ، شیپ 

ریما هدرک  دازآ  ربنق  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیـش  «. 1  » دندیـشک راد  رب  دندز و 
يوضو بآ  تفگ : ار ؟ بلاط  یبأ  نب  یلع  يدرکیم  تمدخ  هچ  وت  هک : دیسرپ  وا  زا  دندروآ ، نیعل  جاّجح  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دومنیم توالت  ار  هیآ  نیا  تفگ : ربنق  تفگیم ؟ هچ  دـشیم  غراـف  وضو  زا  نوچ  تفگ : جاّـجح  مدرکیم ، رـضاح  نم  ار  ترـضح  نآ 

َنیِذَّلا ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  َنوُِسْلبُم * ْمُه  اذِإَف  ًۀَـتَْغب  ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اـم  اوُسَن  اَّمَلَف 
ره ياهرد  ناـشیا  رب  میدوشگ  دـندوب ، هدروآ  ناـشیا  داـی  هب  ار  هچنآ  دـندرک  شومارف  نوچ  ینعی : « 2  » َنیَِملاـْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  اوُمَلَظ 

، دندنام دیماان  ناریح و  ناشیا  هاگان  سپ  هاگان  هب  ار  ناشیا  میتفرگ  دوب ، هدـش  هدرک  اطع  ناشیا  هب  هچنآ  هب  دـندش  داش  هکنآ  ات  ار ، تمعن 
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. تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  دـمح  و  دـندوب ، هدرک  متـس  هک  یهورگ  لصا  بقع و  رخآ و  دـش  هدـیرب  سپ 
جاّجح یلب ، تفگ : ربنق  تسنادیم ؟ ام  یهاـشداپ  رد  و  درکیم ، لـیوأت  اـم  يارب  ار  هیآ  نیا  تفگ : جاّـجح  سپ   845 ص : نویعلا ، ءالج 
یهاوخ بسک  يدـبا  تواقـش  وت  و  تفای ، مهاوخ  تداهـش  تداعـس  تفگ : ربنق  درک ؟ یهاوخ  هچ  دـننزب  ار  تندرگ  میامرفب  رگا  تفگ :

مهاوخیم تفگ : نیعل  جاّجح  يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و  خیـش  «. 1  » دـندز ار  شندرگ  درک  رما  نوـعلم  نآ  سپ  درک ،
تبحص هک  یسک  میرادن  نامگ  ام  دنتفگ : نوعلم  نآ  ناوعا  وا ، نتشک  هب  ادخ  يوسب  میوج  بّرقت  مبایب و  ار  بارت  وبا  باحـصا  زا  یکی 

نب یلع  يالوم  یئوت  تفگ : یلب ، تفگ : ربنق ؟ یئوت  تفگ : دیبلط و  ار  وا  داتـسرف و  سپ  دـشاب ، هتفای  وا  يالوم  ربنق  زا  هدایز  ار  بارت  وبا 
، وا نید  زا  وش  رازیب  تفگ : جاّجح  تسا ، نم  تمعن  ّیلو  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  و  تسا ، نم  يالوم  ادـخ  تفگ : بلاـط ؟ یبأ 

يارب یهاوخیم  هک  ینتشک  ره  مشکیم ، هّتبلا  ار  وت  تفگ : جاّجح  موش ، رازیب  وا  نید  زا  ات  هد  ناشن  ارم  وا  نید  زا  رگید  نید  تفگ : ربنق 
هب تمایق  رد  ار  وت  یـشکب  ارم  هک  وحن  ره  هب  تفگ : ربنق  ارچ ؟ تفگ : جاّجح  متـشاذگ ، وت  هب  ار  نآ  رایتخا  تفگ : ربنق  نک ، راـیتخا  دوخ 
ارم مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتسرد  هب  نک ، رایتخا  ینادیم  رتهب  دوخ  يارب  هک  ار  ینتـشک  ره  تشک ، مهاوخ  وحن  ناـمه 

«. 2  » دنتشک وحن  نامه  هب  ار  وا  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ  دیرب ، دنهاوخ  رس  دنفسوگ  دننام  ارم  هک  تسا  هداد  ربخ 

رفعج یبا  مجنپ  ماما  تلالج  تمصع و  رهپس  رهم  تفالخ و  تماما و  جرد  ّرد  تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متفه  باب 
نیرهاطلا هلآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  نیرخآلا  نیلّوالا و  مولع  رقاب  یلع  نب  دّمحم 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  ّلوا  لصف 

كرابم هام  هّرغ  هبنش  هس  ای  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  تدالو  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  یـسربط و  خیش 
نآ فیرـش  مسا  و  «. 2  » ترجه زا  تفه  هاجنپ و  لاـس  رد  هفّرـشم  هنیدـم  رد  دـناهتفگ  زین  رفـص  هاـم  مّوس  یـضعب  و  «، 1  » دـش عقاو  بجر 
دوب رقاب  ترضح  نآ  ياهبقل  نیرتروهشم  و  دوب ، يداه  رکاش و  رقاب و  ترـضح : نآ  باقلا  و  رفعج ، وبا  وا  تینک  و  دوب ، دّمحم  ترـضح 
مولع هدنفاکـش  هکنآ  يارب  دوب  هدـینادرگ  بّقلم  بقل  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  اریز  « 3»

هک ارم  نادـنزرف  زا  یکی  تفای  یهاوخ  رد  تفگ : يراصنا  رباـج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دوب ، نیرخآ  نیلّوا و 
ةّزعلا مالّسلا : هیلع  قداص  ترضح  تیاور  هب  ترضح  نآ  نیگن  شقن  و  «. 4  » ینتفاکش مدرم  يارب  دفاکشیم  ار  ملع  و  تسا ، رقاب  وا  بقل 
یبّنلاب و  نسح ، هَّللاب  یّنظ   » دوب تاملک  نیا  ترـضح  نآ  نیگن  شقن  رگید  تیاور  هب  «، 6  » اعیمج هَّلل  ةّزعلا  رگید : تیاور  هب  «، 5  » دوب هَّللا 

هیلع نیسح  ماما  دوخ  ّدج  رتشگنا  رگید :  850 ص : نویعلا ، ءالج  تیاور  هب  و  «، 7 « » نسحلا نیسحلاب و  و  ننملا ، يذ  یصولاب  و  نمتؤملا ،
و دنتفگیم ، هَّللا  دبع  ّما  ار  وا  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رتخد  همطاف  ترـضح  نآ  ردام  «. 1  » درکیم تسد  رد  ار  مالّـسلا 
وا زا  يولع  هک  ياهیولع  لّوا  و  دیسریم ، مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  شراوگرزب  بسن  دوب ، نیفرّطلا  بیجن  ترـضح  نآ 

نیموصعم هّمئا  ناردام  زا  یکی  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد  و  دوب . ترـضح  نآ  دیـسر  مه  هب 
ار يدرم  سپ  شغ ، دـننام  دوشیم  لصاح  يروتف  یتسـس و  ار  وا  زور  نآ  مامت  رد  دوشیم ، هلماح  ناـشیا  زا  یکی  هب  مهیلع  هَّللا  تاولص 

هناخ رانک  زا  دوخ  تسار  بناج  زا  دوشیم  رادیب  باوخ  زا  نوچ  يرابدرب ، ياناد  دنزرف  هب  دـهدیم  تراشب  ار  وا  هک  دـنیبیم  باوخ  رد 
و تسا ، تداعس  ریخ و  يوسب  وت  تشگزاب  نیمز و  لها  نیرتهب  هب  يدش  هلماح  هک : دیوگیم  دنیبیمن و  ار  هدنیوگ  و  دونـشیم ، یئادص 

رایسب يادص  سپ  درذگیم ، وا  لمح  زا  هام  هن  هکنآ  ات  دباییمن  ینارگ  لقث و  دوخ  رد  رگید  سپ  اناد ، رابدرب  دنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب 
رگم دنیبیمن  ار  رون  نآ  يرگید  هک  دنکیم  هدهاشم  دوخ  هناخ  رد  يرون  دوشیم ، تدالو  بش  نوچ  دونـشیم ، دوخ  هناخ  زا  هکئالم  زا 

دنادرگیم هلبق  بناج  هب  يور  دسریم  نیمز  هب  نوچ  دیآیمن ، ریز  هب  شرس  دوشیم ، ّدلوتم  ردام  زا  هتسشن  ّعبرم  ماما  سپ  ماما ، نآ  ردپ 
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نوخ هب  هدولآ  و  دوشیم ، دـّلوتم  هدـیرب  فان  هدرک و  هنتخ  و  دـیوگیم ، یلاـعت  قح  دـمح  هسطع ، زا  دـعب  و  دـنکیم ، هسطع  هبترم  هس  و 
عطاس الط  دننام  يدرز  رون  وا  ياهتـسد  ور و  زا  بش  زور و  نآ  مامت  رد  و  دشابیم ، هدیئور  همه  شـشیپ  ياهنادند  و  دـشابیمن ، تفاثک 

851 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » ددرگیم

تداهش تقو  ات  دش  رهاظ  نافلاخم  ترضح و  نآ  نایم  هچنآ  نایب  رد  ّمود  لصف 

جح هب  کلملا  دبع  نب  ماشه  اهلاس  زا  یلاس  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دـّیس 
ار يدنوادخ  منکیم  دمح  هک : متفگ  مدرم  عمجم  رد  يزور  هّکم  رد  سپ  مدوب ، هتفر  جـح  هب  ردـپ  تمدـخ  رد  نم  لاس  نآ  رد  و  دـمآ ،

میئاـم سپ  هدـینادرگ ، یمارگ  ترـضح  نآ  هب  ار  اـم  و  تسا ، هداتـسرف  يربمغیپ  یتـسار و  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک 
، دنک ام  تعباتم  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  سپ  نیمز ، رد  ادخ  ياههفیلخ  و  وا ، ناگدنب  زا  ادخ  ناگدیدنسپ  و  قلخ ، رب  ادخ  ناگدیزگرب 

تحلصم هّکم  رد  و  دیناسر ، وا  هب  ار  ربخ  نیا  ماشه  ردارب  سپ  دنک . ینمشد  ام  اب  دیامن و  ام  تفلاخم  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقـش و  و 
داتسرف هنیدم  لماع  يوسب  یکیپ  میدرک ، تدواعم  هنیدم  يوسب  ام  دیسر و  قشمد  هب  نوعلم  نآ  نوچ  ددرگ ، ام  ضّرعتم  هک  دیدن  نآ  رد 

دوخ سلجم  هب  ار  ام  مراـهچ  زور  رد  و  دادـن ، راـب  ار  اـم  زور  هس  میدـش  قشمد  دراو  نوچ  دتـسرف ، قشمد  هب  وا  دزن  هب  ارم  ار و  مردـپ  هک 
دوخ ربارب  رد  فص  ود  حّلـسم  لّـمکم و  ار  دوخ  رکـشل  دوب و  هتـسشن  دوـخ  یهاـشداپ  تخت  رب  نوـعلم  نآ  میدـش ، لـخاد  نوـچ  دـیبلط .

تحاس رد  نوچ  دـنتخادنایم ، ریت  ورگ  هب  وا  روضح  رد  شموق  ناـگرزب  و  دوب ، هداد  بیترت  دوخ  ربارب  رد  هناـخ  جاـمآ  و  دوب ، هتـشادزاب 
ناگرزب اب  هک : تفگ  مردپ  هب  میدیـسر  نیعل  نآ  کیدزن  نوچ  متفریم ، وا  بقع  زا  نم  تفریم و  شیپ  رد  مردپ  میدـش ، لخاد  وا  هناخ 

رتهب يراد  فاعم  ارم  رگا  دیآیمن ،  852 ص : نویعلا ، ءالج  يزادناریت  نم  زا  نونکا  ماهدش و  ریپ  نم  تفگ : مردـپ  زادـنیب ، ریت  دوخ  موق 
فاـعم ار  وـت  هک  دـینادرگ  زیزع  دوـخ  ربـمغیپ  دوـخ و  نید  هب  ار  اـم  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقـح  هب  هک  درک  داـی  دـنگوس  نوـعلم  نآ  تـسا ،

تفرگ درم  نآ  زا  ار  نامک  مردپ  سپ  دزادنیب ، ات  هد  وا  هب  ار  دوخ  ریت  نامک و  هک : درک  هراشا  هّیما  ینب  خیاشم  زا  یکی  هب  سپ  مرادیمن .
دز لّوا  ریت  قاف  رب  تفرگ و  رگید  ریت  سپ  دز ، هناشن  نایم  رب  دیـشک و  تماما  تّوق  هب  تشاذـگ و  نامک  هز  رد  تفرگ و  وا  زا  ریت  یکی  و 
وا دمآ و  قباس  ریت  قاف  رب  ریت  ره  هک  دنکفا  یپایپ  نینچ  ریت  دـنچ  هکنآ  ات  دـش ، مکحم  هناشن  نایم  رد  درک و  مینود  هب  ناکیپ  اب  ار  نآ  هک 

مهن ریت  رد  هکنآ  اـت  دـشیم ، ّریغتم  شموـش  گـنر  تسـشنیم و  ماـشه  رگج  رب  دـنکفایم ، ترـضح  نآ  هک  ریت  ره  و  درک ، مینود  هـب  ار 
؟ متسین رداق  نآ  رب  نم  هک  یتفگیم  ارچ  يزادناریت  رد  یمجع  برع و  نیرترهام  وت  و  رفعج ، وبا  يا  یتخادنا  کین  تفگ : دش و  باتیب 

هداتـسیا وا  ربارب  رد  مردـپ  نم و  و  درکیم . رّکفت  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  و  دـیدرگ ، نم  ردـپ  لتق  مزاـع  دـش و  نامیـشپ  فیلکت  نآ  زا  سپ 
درکیم و نامسآ  يوسب  رظن  دشیم ، كانمشخ  رایسب  ترضح  نآ  نوچ  دش ، مشخ  رد  مردپ  دیماجنا ، لوط  هب  ام  نداتـسیا  نوچ  میدوب ،
وا دیسرت و  ترـضح  نآ  بضغ  زا  دومن ، هدهاشم  مردپ  رد  ار  تلاح  نآ  نیعل  ماشه  نوچ  دیدرگیم ، رهاظ  شنیبم  نیبج  زا  بضغ  راثآ 

تـسار تسد  رد  تفرگ و  رب  رد  ارم  ردـپ  تساخرب و  میدیـسر ، وا  کیدزن  نوچ  متفر . وا  بقع  زا  نم  و  دـیبلط ، دوخ  تخت  يـالاب  رب  ار 
نوچ ناشیا  نایم  رد  هک  دـننک  رخف  مجع  برع و  رب  شیرق  هلیبق  هک  دـیاب  هتـسویپ  تفگ : دـینادرگ و  مردـپ  يوسب  ور  سپ  دـیناشن ، دوخ 
ناـیم رد  هک  ینادیم  هک : دومرف  مردـپ  ياهتخومآ ؟ تّدـم  هچ  رد  تسا و  هدرک  وت  میلعت  هک  ار  يزادـناریت  هک  هد  ربـخ  ارم  تسه ، یئوت 

نوچ ماهدرک ، نآ  كرت  لاح  ات  نامز  نآ  زا  و  مدوب ، نیا  بکترم  يزور  دنچ  نس  تثادح  رد  نم  و  تسا ، عیاش  تعنـص  نیا  هنیدـم  لها 
نیا رد  رفعج  ایآ  مدوب ، هدیدن  زگره  يرادنامک  نیا  لثم  تفگ : ماشه  متفرگ ، تسد  هب  نامک  زورما  دیداد  دنگوس  دیدرک و  هغلابم  امش 
ءـالج ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ  رد  یلاـعت  قح  هک  ار  نید  ماـمتا  لاـمک و  ملع و  تلاـسر  تیب  لـها  اـم  هک : دومرف  ترـضح  تسه ؟ وت  لـثم  رما 

، میربیم ثاریم  رگیدکی  زا  تسا  هدرک  اطع  ام  هب  « 1  » ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل   853 ص : نویعلا ،
رد رایـسب  دینـش ، مردپ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  دنرـصاق . نارگید  هچنآ  دشاب  لماک  وا  رد  هک  ام  زا  یکی  زا  دـشابیمن  یلاخ  نیمز  زگره  و 
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تکاس دنکفا و  ریز  هب  رس  یتعاس  و  دوب ، نیعل  نآ  بضغ  تمالع  اهنیا  و  دش ، جک  شتسار  هدید  دش و  خرس  شسحن  يور  دش و  بضغ 
تسا نینچ  هک : دومرف  مردپ  تسین ؟ یکی  میفانم  دبع  نادنزرف  همه  هک  امش  ام و  تبسن  ایآ  هک : تفگ  مردپ  هب  تشادرب و  رـس  سپ  دش ،

صوـصخم نآ  هب  ار  يرگید  هچنآ  هب  دوـخ  ملع  لـصاح  دوـخ و  ّرـس  نوـنکم  زا  تسا  هدـینادرگ  صوـصخم  ار  اـم  یلاـعت  قـح  نـکیل  و 
زا تسا  هدینادرگ  ثوعبم  قلخ  هّفاک  يوسب  فانم  دبع  هرجـش  زا  ار  دّمحم  یلاعت  قح  هک  تسین  نینچ  ایآ  تفگ : ماشه  تسا ، هدـینادرگن 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ هدیدرگ  امـش  صوصخم  ثاریم  نیا  اجک  زا  سپ  خرـس ، هایـس و  دیفس و 

صوصخم ملع  ثاریم  ببس  هچ  هب  سپ  « 2 * » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  هک  دیوگیم  نآرق  رد  ادخ  تسا و  ثوعبم  قلخ  عیمج  رب 
صوصخم ار  اـم  اـجنآ  زا  هک : دومرف  مردـپ  دـیتسین ؟ ناربمغیپ  امـش  و  دـیدرگن ، ثوعبم  يربمغیپ  دّـمحم  زا  دـعب  هکنآ  لاـح  دـش و  اـمش 

ار ام  دنادرگ  صوصخم  هک  ار  دوخ  ربمغیپ  درک  رما  و  « 3  » ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  هک ال  داتـسرف  یحو  دوخ  ربمغیپ  هب  هک  هدینادرگ 
هب دـینادرگیم  صوصخم  ار  بلاـط  یبأ  نب  یلع  دوخ  ردارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ببـس  نیا  هب  و  دوـخ ، ملع  هب 

ار اهنآ  دـنکیم  ظـفح  ینعی : « 4  » ٌۀَـیِعاو ٌنُذُأ  اـهَیِعَت  َو  هک  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  نوـچ  تـشادیم ، یفخم  هباحـص  ریاـس  زا  هـک  دـنچ  يزار 
اهنآ هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  نم  یلع  ای  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  هدنرادهاگن ، هدننکطبض و  ياهشوگ 
ملع زا  باب  رازه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک : تفگیم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ببـس  نیا  هب  و  دنادرگ ، وت  شوگ  رد  ار 

نارگید زا  دـیئوگیم و  دوخ  ناـصوصخم  هب  ار  دوخ  زار  امـش  هچناـنچ  دوشیم ، هدوشگ  رگید  باـب  رازه  باـب  ره  زا  هک  درک  نم  میلعت 
تفگیم و یلع  هب  ار  دوـخ  ياـهزار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر   854 ص : نویعلا ، ءالج  ترـضح  نینچمه  دـیرادیم ، ناـهنپ 

اهزار نآ  هـب  دوـب  رارـسا  مرحم  هـک  ار  دوـخ  تـیب  لـها  زا  یــسک  بلاـط  یبأ  نـب  یلع  نـینچمه  و  تـسنادیمن ، اـهنآ  مرحم  ار  نارگید 
ملع نم  هک  درکیم  نیا  يوعد  یلع  هک : تفگ  ماشه  تسا . هدیـسر  ثاریم  اـم  هب  رارـسا  مولع و  نآ  قیرط  نیا  هب  و  دـینادرگ ، صوصخم 

مردـپ درکیم ؟ ار  يوعد  نیا  اجک  سپ  تسا ، هدـینادرگن  علّطم  کیرـش و  ار  یـسک  دوخ  بیغ  ملع  رد  ادـخ  هکنآ  لاح  منادیم و  بیغ 
ات دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  درک  نایب  باتک  نآ  رد  داتسرف ، یباتک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  یلاعت  قح  هک : تفگ 

ٍءْیَـش َّلُـک  َو  هک  تسا  هدومرف  زاـب  نیقَّتملل و  ۀـظعوم  و  « 1  » ٍءْیَـش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلََّزن  َو  تسا  هدومرف  هچناـنچ  تماـیق  زور 
هک دوخ  ربمغیپ  يوسب  هداتـسرف  یحو  یلاعت  قح  سپ  « 3  » ٍءْیَـش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  هک : تسا  هدومرف  و  « 2  » ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ 

یلع درک  رما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  و  دنادرگ ، علّطم  اهنآ  رب  ار  یلع  هّتبلا  هداتسرف  وا  يوسب  هک  ّرـس  بیغ و  ره 
مارح تفگ : دوخ  باحصا  هب  و  دنکن ، رضاح  ار  نارگید  دوش و  وا  طونح  نیفکت و  لسغ و  هّجوتم  و  دنک ، عمج  ار  نآرق  وا  زا  دعب  هک  ار 

نم و لام  تسوا  زا  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  یلع  نم  ردارب  رگم  نم  تروع  يوسب  دـنک  رظن  هک  نم  لها  باحـصا و  رب  تسا 
یلع تفگ : دوخ  باحـصا  هب  سپ  نم ، ياههدعو  هب  هدننک  افو  نم و  ضرق  هدـننک  ادا  تسوا  و  تسا ، مزال  نم  رب  هچنآ  تسا  مزال  وا  رب 

يدحا دزن  دوبن  و  نآرق ، لیزنت  رب  نارفاک  اب  مدرک  لاتق  نم  هچنانچ  نآرق  لیوأت  رب  ناقفانم  اب  درک  دـهاوخ  لاتق  نم  زا  دـعب  بلاط  یبأ  نب 
: ینعی تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  اضق  ملع  هب  مدرم  نیرتاناد  دومرف : ترـضح  ببـس  نیا  هب  و  یلع ، دزن  رگم  نآرق  لیوأت  عیمج  هباحـص  زا 

ترضح نآ  ملع  هب  یهاوگ  رمع  دشیم ، كاله  رمع  دوبیمن  یلع  رگا  تفگیم : رّرکم  باّطخ  نب  رمع  و  دشاب ، امش  یـضاق  هک  دیاب  وا 
نم زا  يراد  هک  تجاح  ره  تفگ : تشادرب و  رـس  سپ  دـنکفا ، ریز  هب  رـس  لیوط  یتعاس  ماـشه  سپ  دـننکیم . راـکنا  نارگید  و  دادیم ،

تصخر ارم  هک  مراد  اعدتسا   855 ص : نویعلا ، ءالج  دنفوخ ، تشحو و  رد  نم  ندمآ  نوریب  زا  نم  لایع  لها و  تفگ : مردـپ  نک ، بلط 
زین نم  درک ، عادو  ار  وا  دروآ و  رد  وا  ندرگ  رد  تسد  مردـپ  سپ  وش ، هناور  زور  نیمه  رد  مداد  تصخر  تفگ : ماـشه  یهد ، تعجارم 

مردپ دناهتـسشن ، هک  میدید  يریثک  تعامج  نادیم  ياهتنم  رد  میدیـسر ، وا  هناخ  نوریب  نادیم  هب  نوچ  میدمآ . نوریب  مدرک و  عادو  ار  وا 
ناشیا ياملع  نیرتاناد  هک  دنراد  یملاع  هوک  نیا  رد  و  دنايراصن ، نانابهر  ناسیّـسق و  تفگ : ماشه  بجاح  دنتـسیک ؟ ناشیا  هک : دیـسرپ 
ناشیا دزن  هب  مردپ  دناهدش . عمج  نآ  يارب  زورما  و  دننکیم ، لاؤس  وا  زا  ار  دوخ  لئاسم  دنیآیم و  وا  دزن  هب  هبترم  کی  لاس  ره  و  تسا ،
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نوچ و  تفر ، الاب  هوک  نآ  هب  اراـصن  هورگ  نآ  اـب  دنـسانشن و  ار  وا  هک  دیـشوپ  ياهماـج  هب  ار  دوخ  رـس  مردـپ  متفر ، وا  اـب  زین  نم  تفر و 
دنسم يور  رب  دندروآ و  نوریب  ار  وا  و  دنتخادنا ، دوخ  ملاع  يارب  اهدنسم  نایاسرت  نآ  و  تسشن ، ناشیا  نایم  رد  زین  مردپ  دنتـسشن  اراصن 

شاهدید يور  رب  وا  ياهوربا  يریپ  زا  و  دوب ، هتفایرد  ار  یضعب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  نایراوح  زا  دوب و  رّمعم  رایـسب  وا  و  دندناشن ،
يوسب دروآ و  رد  تکرح  هب  یعفا  ياههدـید  دـننام  ار  دوخ  ياههدـید  و  تسب ، رـس  رب  يدرز  ریرح  هب  ار  دوخ  ياهوربا  سپ  دوب ، هداـتفا 
ناشیا نایم  هچنآ  هک  داتسرف  ار  یسک  دوخ  ناصوصخم  زا  تفر ، اراصن  رید  هب  ترضح  هک  دیسر  ماشه  هب  ربخ  نوچ  درک . رظن  نارـضاح 

زا هکلب  دومرف : ترـضح  هموحرم ؟ تّما  زا  ای  یئام  زا  وت  تفگ : داتفا  مردپ  رب  ملاع  نآ  رظن  نوچ  دهد . ربخ  ار  وا  درذـگیم  بانج  نآ  و 
زا نم  تفگ : دش و  برطضم  رایسب  سپ  متسین ، ناشیا  لاّهج  زا  دومرف : ناشیا ؟ لاّهج  زا  ای  یناشیا  ياملع  زا  هک : دیسرپ  ماهموحرم ، تّما 

تّما زا  يدرم  هک  تسا  بیرغ  اراـصن  هورگ  يا  تفگ : ینارـصن  نک ، لاؤس  وت  تفگ : مردـپ  ینکیم ؟ لاؤس  نم  زا  وت  اـی  منک  لاؤس  وـت 
یتعاس زا  ارم  هد  ربخ  ادخ  هدنب  يا  تفگ : سپ  مسرپب . وا  زا  دنچ  ياهلأسم  هک  تسا  نآ  راوازس  نک ، لاؤس  نم  زا  وت  هک  دیوگیم  دّمحم 
تاعاس زا  تفگ : تساهتعاس ؟ مادـک  زا  تفگ : سپ  باتفآ ، عولط  ات  تسا  حبـص  نیب  اـم  تفگ : مردـپ  زور ، زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک 

هب تعاس  نیا  رد  دربن  باوخ  بش  هک  ار  یـسک  و  دوشیم ، نکاس  اهدرد  و  دنیآیم ، شوه  هب  ام  نارامیب  تعاس  نیا  رد  و  تسا ، تشهب 
ناگدـننک لمع  يارب  زا  و  هدـینادرگ ، ترخآ  يوسب  ناگدـننک  تبغر  تبغر  بجوم  ایند  رد  ار  تعاس  نیا  یلاعت  قح  و  دوریم ، باوخ 

. هدینادرگ یتّجح  دـننکیمن  ترخآ  يارب  لمع  هک  ناگدـننک  راکنا  يارب  و  هتخاس ، حـضاو   856 ص : نویعلا ، ءـالج  لـیلد  ترخآ  يارب 
زا طیاغ  لوب و  دـنماشآیم و  دـنروخیم و  تشهب  لها  هک  دـینکیم  يوعد  امـش  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  یتفگ ، تسار  هک : تفگ  ینارـصن 

يزیچ وا  زا  دروخیم و  نآ  زا  ردام  هچنآ  دروخیم  ردام  مکش  رد  نینچ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ایند  رد  نآ  ریظن  دوشیمن ، ادج  ناشیا 
ینارـصن متـسین . ناشیا  لاّهج  زا  متفگ  نم  دومرف : ترـضح  متـسین !؟ ناشیا  ءاملع  زا  هک  یتفگن  وت  رگم  تفگ : ینارـصن  دوشیمن ، ادـج 

دوخ لاح  هب  زاـب  دـننکیم  لواـنت  نآ  زا  دـنچ  ره  و  دوشیمن ، فرط  رب  تشهب  ياـههویم  هک  دـینکیم  يوعد  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ :
مک نآ  رون  دـنزورفیب ، نآ  زا  غارچ  رازه  دـص  رگا  هک  تسا  غارچ  ایند  رد  نآ  ریظن  هک : دومرف  ترـضح  دراد ؟ يریظن  ایند  رد  ایآ  تسا ،

ینارـصن نک ، لاؤس  دومرف : ترـضح  تفگ ، یناوـتن  باوـج  هک  منک  لاؤـس  وـت  زا  ياهلأـسم  تفگ : ینارـصن  تسه . هشیمه  دوـشیمن و 
رد دـندش و  دـّلوتم  تعاس  کی  رد  ود  ره  و  دـش ، هلماح  رـسپ  ود  هب  نز  نآ  و  درک ، یکیدزن  دوخ  نز  اب  هک  يدرم  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ :

ترـضح دوب ، هدرک  یناگدنز  لاس  هاجنپ  دص و  يرگید  دوب و  هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس  هاجنپ  یکی  ندرم  تقو  رد  و  دندرم ، تعاس  کی 
یـس دندش و  ّدلوتم  تعاس  کی  رد  و  دش ، هلماح  ناشیا  هب  تعاس  کی  رد  ناشیا  ردام  هک  دـندوب  زیزع  ریزع و  دـنزرف  ود  نآ  هک : دومرف 
دوخ ردارب  اب  رگید  لاس  تسیب  و  درک ، هدنز  ار  وا  لاس  دص  زا  دعب  و  دیناریم ، ار  ریزع  یلاعت  قح  سپ  دندرک ، یناگدنز  رگیدـکی  اب  لاس 

، دینک اوسر  ارم  هک  دیدروآ  ار  يرتاناد  نم  زا  تفگ : تساخرب و  ینارـصن  نآ  سپ  دندش . توف  تعاس  کی  رد  ود  ره  و  درک ، یناگدنز 
: رگید تیاور  هب  دینک . لاؤس  وا  زا  دیهاوخ  هچ  ره  تفگ ، مهاوخن  نخـس  امـش  اب  نم  رگید  تسا  ماش  رد  درم  نیا  ات  هک  دنگوس  ادـخ  هب 

دنتفگ وا  هب  دیـسر و  ماشه  هب  ربخ  نیا  نوچ  دش ، ناملـسم  درک و  هدهاشم  تازجعم  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  ملاع  نآ  دش ، بش  نوچ 
ءالج نآ  هدـیدرگ ، رهاظ  وا  لامک  ملع و  ماش  لها  رب  و  هدـش ، رـشتنم  ماش  رد  ینارـصن  اب  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  هثحاـبم  ربخ  هک 
سبح هب  ار  ترـضح  نآ  رگید : تیاور  هـب  درک . هنیدـم  هـناور  يدوزب  ار  اـم  و  داتـسرف ، مردـپ  يارب  ياهزیاـج  نوـعلم   857 ص : نوـیعلا ،
کی ام  زا  شیپ  و  درک ، هنیدـم  هناور  ار  ترـضح  يدوزب  سپ  دـناهدیدرگ ، وا  دـیرم  همه  نادـنز  لها  هک : دـنتفگ  نوعلم  نآ  هب  داتـسرف ،
رفعج یلع و  نب  دّمحم  بارت  وبا  رگوداج  رسپ  ود  هک : مدرم  نایم  رد  دننک  ادن  تسا  هار  رس  رد  هک  اهرهش  رد  هک  داتـسرف  یعرـسم  کیپ 
يزیچ ناشیا  هب  هک  ره  سپ  دندرک ، رایتخا  ار  ناشیا  نید  و  نایاسرت ، يوسب  دندرک  لیم  مدوب  هدـیبلط  ماش  هب  ار  ناشیا  نم  هک  دّـمحم  نب 

رهـش نآ  دراو  وا  زا  دعب  دیـسر ، نیدم  رهـش  هب  کیپ  نوچ  تسا . رده  شنوخ  دنک  هحفاصم  ناشیا  اب  ای  دنک  مالـس  ناشیا  رب  ای  دـشورفب 
هغلابم ام  نامزالم  دنچ  ره  و  دنتفگ ، بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  ازـسان  دنداد و  مانـشد  ار  ام  دنتـسب و  ام  يور  رب  اهرد  رهـش  نآ  لها  و  میدش ،
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دومرف تفگ و  نخـس  ارادم  هب  ناشیا  اب  مردپ  میدیـسر ، هزاورد  کیدزن  ام  نوچ  دندادیمن . ام  هب  هقوذآ  دـندوشگیمن و  رد  دـندرکیم ،
عانتما ام  هعیابم  زا  ارچ  دینکیم ، هلماعم  اراصن  دوهی و  اب  امش  میشاب  نانچ  رگا  و  دناهتفگ ، امش  هب  هک  میتسین  نانچ  ام  دیسرتب ، ادخ  زا  هک :
مردپ دنچ  ره  دیهدیمن . هیزج  امـش  دنهدیم و  هیزج  اهنآ  هک  اریز  دیرتدب ، اراصن  دوهی و  زا  امـش  هک : دـنتفگ  ناتخبدـب  نآ  دـیئامنیم ؟

نوچ ترضح  دیوش . كاله  امش  نایاپ  راهچ  امـش و  ات  امـش  يور  رب  میئاشگیمن  رد  دنتفگ : دیـشخبن و  يدوس  درک  تحیـصن  ار  ناشیا 
نیدم رهش  رب  هک  دوب  یکیدزن  نآ  رد  یهوک  و  نکم ، تکرح  دوخ  ياج  زا  وت  رفعج  يا  تفگ : دش  هدایپ  دومن ، هدهاشم  ار  رارشا  رارصا 
هّـصق رد  یلاعت  قح  هک  یتایآ  تشاذگ و  دوخ  ياهـشوگ  رب  تشگنا  درک و  رهـش  بناج  هب  ور  دمآ و  رب  هوک  رب  بانج  نآ  دوب ، فرـشم 

ات دناوخ ، ناشیا  رب  وا ، ینامرفان  هب  ناشیا  ندیدرگ  بّذـعم  نیدـم و  لها  رب  بیعـش  ندـیدرگ  ثوعبم  رب  لمتـشم  تسا و  هداتـسرف  بیعش 
سپ نیمز . رد  ادخ  هیقب  دـنگوس  ادـخ  هب  میئام  دومرف : سپ  « 1  » َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  هک  دـیامرفیم  یلاعت  قح  هک  اـجنآ 
میظع تشهد  ار  ناـشیا  و  دـیناسر ، ناـشیا  ریبـک  ریغـص و  نز و  درم و  شوگ  هب  ار  ادـص  نآ  هک  تخیگنارب  ياهریت  هایـس  داـب  یلاـعت  قح 
نادب ار  مردپ  نیدم  لها  زا  يریپ  درم  سپ  دـندرک . رظن  ترـضح   858 ص : نویعلا ، ءالج  بناج  هب  دـندمآ و  رب  اهماب  رب  و  دـش ، ضراع 

رد هک  هداتـسیا  یعـضوم  رد  درم  نیا  هک  نیدم  لها  يا  دیـسرتب  ادخ  زا  هک : رهـش  نایم  رد  درک  ادن  دنلب  يادـص  هب  درک ، هدـهاشم  تلاح 
رب باذع  نآ  لثم  دیئاشگن ، وا  يور  رب  رد  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، هداتسیا  عضوم  نیا  رد  درک ، نیرفن  ار  دوخ  موق  بیعـش  هک  یتقو 

اجنآ زا  رگید  زور  ام  و  دنداد ، ماعط  دندروآ و  دورف  دوخ  لزانم  رد  ار  ام  دندوشگ و  ار  رد  دندیسرت و  ناشیا  سپ  دش . دهاوخ  لزان  امش 
: رگید تیاور  هب  «. 1  » دناسر لتق  هب  ار  ریپ  درم  نآ  هک  تشون  وا  هب  نوعلم  نآ  تشون ، ماشه  هب  ار  هّصق  نآ  نیدم  یلاو  سپ  میتفر ، نوریب 

رهز هب  ار  مردـپ  هک  تشوـن  هنیدـم  یلاو  هب  ماـشه  سپ  دـش ، لـصاو  یهلا  تمحر  هب  ماـشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  و  دـیبلط ، ار  ریپ  درم  نآ 
تیاور هرارز  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  «. 2  » دش لصاو  میحج  لفـسا  كرد  هب  ماشه  دیآ  لمع  هب  هدارا  نیا  هکنآ  زا  شیپ  و  دنک ، كاله 

و مدوب ، هداتـسیا  يدنلب  هوک  رـس  رب  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک 
زا مدرم  دش و  دنلب  هوک  هاگان  هوک ، نآ  فارطا  رب  دندش  عمج  رایـسب  مدرم  نوچ  نم ، يوسب  دندمآیم  الاب  هوک  نآ  رب  فرط  ره  زا  مدرم 

تافو هب  ار  باوخ  نآ  بانج  نآ  ایوگ  و  دش ، نینچ  هبترم  جنپ  و  دندنام ، هوک  نآ  رب  یتعامج  كدـنا  هکنآ  ات  دـنتخیریم ، ورف  فرط  ره 
ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  يدنوار  بطق  «. 3  » دیدرگ لصاو  بابرالا  ّبر  تمحر  هب  باوخ  نیا  زا  بش  جنپ  زا  دعب  و  دندومرف ، ریبعت  دوخ 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  فاقوا  رد  تشاد  ياهمـصاخم  مردپ  اب  نسحلا  نب  دیز  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
سپ مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  زا  تسا  یلوا  تسا  رتگرزب  دنزرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـنزرف  تفگیم : مّلـس ، هلآ و  هیلع و 

داب فا  تفگ : مّمع  يدنـس ، زینک  دنزرف  يا  وش  تکاس  هک : تفگ  نم  ّمع  اب  تموصخ  يانثا  رد  درب ، یـضاق  هناخ  هب  ارم  ّمع  دـیز  يزور 
دای دنگوس  ردارب  يا  تفگ : دمآ و  مردپ  دزن  و  تفگ ، مهاوخن  نخـس  وت  اب  ماهدنز  ات  رگید  و  دوش ، روکذـم  ناردام  مان  هک  یتموصخ  رب 

ام ّقح  يوشن  وا  ضّرعتم  زین  وت  رگا  و  مدرک ، وت  رب  داـمتعا  و  میوـگن ، نخـس  نسحلا   859 ص : نویعلا ، ءالج  نب  دـیز  اب  رگید  هک  مدرک 
، درک مهاوخ  ردقیب  مدرم  رظن  رد  ار  وا  نم  هک  دـیدرگ  داش  دـش ، دـهاوخ  وا  باوج  ضّرعتم  مردـپ  هک  دینـش  دـیز  نوچ  دوشیم . عیاض 

تحیصن ار  وا  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نوچ  یـضاق . هناخ  هب  میورب  ایب  تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  مردپ  دزن  هب  سپ 
اب قح  ینادب  هک  منک  رهاظ  وت  رب  ياهزجعم  یهاوخ  رگا  نکم ، تمصاخم  تهجیب  ادخ  ناتسود  اب  رذگب و  قحان  يوعد  نیا  زا  هک : درک 

، نم يارب  هدـب  یهاوگ  آرد و  نخـس  هب  ادـخ  تردـق  هب  دراک  يا  ياهدرک ، ناـهنپ  نم  زا  يراد و  تسد  رد  يدراـک  هک  نادـب  تسا ، نم 
قحا و رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  راکمتـس و  یئوت  دـیز  يا  تفگ : حیـصف  نابز  هب  داـتفا و  نیمز  رب  دـش و  ادـج  وا  تسد  زا  دراـک  هاـگان 

سپ داتفا . دش و  شوهدـم  لاح  نیا  هدـهاشم  زا  دـیز  منکیم ، كاله  ار  وت  يرادـن  رب  وا  تمـصاخم  زا  تسد  رگا  وت ، زا  تسا  رتراوازس 
نم زا  قح  ینکیم  لوبق  اـیآ  میاهداتـسیا  وا  يور  رب  هک  یگنـس  نیا  دـیآ  نخـس  هب  رگا  دوـمرف : دـینازیخرب و  تفرگ و  ار  وا  تسد  مردـپ 
نآ زا  و  دوش ، هتفاکش  دوب  کیدزن  هک  یتّدش  هب  دمآ  رد  تکرح  هب  دوب  هداتسیا  نآ  رب  دیز  هک  گنس  بانج  نآ  سپ  یلب ، تفگ : تسا ؟
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یلوا رقاب  دّمحم  ینکیم و  متـس  وت  دیز  يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  گنـس  نآ  درکن ، تکرح  دوب  هداتـسیا  نآ  يور  رب  مردپ  هک  یبناج 
تفرگ ار  وا  تسد  مردپ  داتفا . نیمز  رب  دش و  شوهدم  دـیز  زاب  مناسریم . لتق  هب  ار  وت  هنرگو  رادرب  وا  زا  تسد  سپ  وت ، زا  قح  هب  تسا 

؟ درک یهاوخ  رواب  ایآ  دهد  یهاوگ  نم  يارب  تسام و  کیدزن  هک  یتخرد  نیا  دیآ  نخس  هب  رگا  هک : دومرف  دینادرگرب و  دوخ  لاح  هب  و 
ار نیمز  و  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  تسـس  تخـس و  ره  یلاـعت  قـح  تردـق  هب  تخرد  نآ  و  دـیبلط ، ار  تـخرد  مردـپ  سپ  یلب ، تـفگ :
وت تفگ : دـمآ و  رد  نخـس  هب  ادـخ  تردـق  هب  و  دـینارتسگ ، ناشیا  رـس  رب  ار  دوخ  ياههخاش  هکنآ  ات  دـمآ  ناشیا  کیدزن  هب  تفاـکش و 

و داتفا ، دش و  شوهدم  دیز  سپ  منک ، كاله  ار  وت  هنرگو  رادرب  نخـس  نیا  زا  تسد  وت ، زا  قح  هب  تسا  رتراوازـس  دّـمحم  يراکمتس و 
مردپ اب  تمصاخم  تعزانم و  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  دیز  سپ  تشگرب . دوخ  ياج  هب  تخرد  و  دینازیخرب ، تفرگ  ار  وا  تسد  مردپ 

هب نوچ  تفر ، ناورم  نب  کلملا  دبع  دزن  هب  دش و  ماش  هّجوتم  زور  نامه  رد  دـیز  و  تشگرب ،  860 ص : نویعلا ، ءالج  ترضح  و  دنکن ،
دوب هدید  هچنآ  و  يراذگب ، ار  وا  هک  ار  وت  تسین  لالح  هک  یئوگغورد  رگوداج و  شیپ  زا  ماهدـمآ  وت  دزن  هب  تفگ : دـمآ  رد  وا  سلجم 
لتق رگا  هک : تفگ  دیز  هب  و  تسرف ، نم  دزن  هب  نادرگ و  دّیقم  ار  رقاب  دّمحم  ماما  هک : هنیدـم  یلاو  هب  تشون  کلملا  دـبع  سپ  درک . لقن 

هب هک  یباوج  نیا  تشون : کلملا  دبع  باوج  رد  دیـسر ، هنیدـم  یلاو  هب  همان  نآ  نوچ  یلب . تفگ : دـیز  درک ؟ یهاوخ  میامرف  وت  هب  ار  وا 
هک ياهدرک  رما  ارم  وت  هک  يدرم  نآ  و  تسا ، یهاوخ  ریخ  تحیـصن و  ضحم  نکیل  تسا و  ینامرفان  تفلاخم و  يور  زا  هن  ماهتـشون ، وت 

، دـسریمن وا  هب  عرو  تداـهز و  سفن و  تّفع  رد  یـسک  نیمز  يور  رد  هک  تسا  يدرم  متـسرفب ، وت  يوسب  ار  وا  مناـسرب و  وا  هب  تناـها 
، وا نیزح  توص  عامتسا  يارب  دنوشیم  رـضاح  وا  دزن  ناغرم  نایـشحو و  دنکیم ، دنلب  تئارق  توالت و  هب  ادص  تدابع  بارحم  رد  نوچ 
رد تسا  مدرم  نیرتهدننکیعـس  و  مدرم ، نیرتمرنلد  لد  و  مدرم ، نیرتاناد  و  روبز ، ندناوخ  تقو  رد  تسا  دواد  توالت  دننام  شتوالت  و 

مسرتیم هفیلخ  تلود  رمع و  رب  و  موش ، یسک  نینچ  ياذیا  ضّرعتم  هک  منادیمن  بسانم  هفیلخ  تلود  يارب  و  تدابع ، يراز و  عّرـضت و 
تمعن رکـش  رد  ار  دوخ  تلاح  دنهدن  رییغت  مدرم  ات  مدرم  رب  ار  دوخ  تمعن  دهدیمن  رییغت  یلاعت  قح  هک  اریز  دـناسرب ، وا  هب  یبیـسآ  رگا 

ریخ هک  تسناد  و  دومنن ، تردابم  عینش  رما  نآ  هب  هک  دش  دونشخ  یلاو  زا  دیدنسپ و  ار  همان  نومضم  دیسر ، کلملا  دبع  هب  همان  نوچ  وا .
: تفگ کلملا  دبع  تسا ، هدرک  یـضار  دوخ  زا  ار  یلاو  تسا و  هداد  رز  تفگ : دیز  دناوخ ، دیز  رب  ار  همان  نوچ  تسا ، هدرک  وا  یهاوخ 

ریـشمش تسوا  دزن  یلب  تفگ : دـیز  میروآرد ، دوخ  ماقتنا  ضرعم  رد  ار  وا  ببـس  نآ  هب  هک  دـسریم  رطاـخ  هب  هناـهب  ار  وت  باـب  نیا  رد 
رگا بلطب ، وا  زا  ار  اهنآ  تسرفب و  وا ، تاکورتم  اصع و  رتشگنا و  هرز و  هحلـسا و  ریاـس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

تشون هنیدم  یلاو  هب  کلملا  دبع  سپ  دوب . یهاوخ  روذعم  مدرم  دزن  و  دیسر ، دهاوخ  مه  یهار  وا  نتـشک  يارب  زا  ار  وت  دتـسرفن  ار  اهنآ 
یلاو سپ  بلطب ، وا  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هرز  هحلـسا و  تسرفب و  یلع  نب  دّمحم  يارب  مهرد  رازه  رازه  هک :

: تفگ یلاو  هدب ، تلهم  ارم  زور  دنچ  تفگ : مردپ  دناوخ ، وا  رب  ار  کلملا  دـبع  همان   861 ص : نویعلا ، ءالج  دمآ و  مردپ  هناخ  هب  هنیدم 
اهنآ ریغ  رتشگنا و  اصع و  هرز و  ریـشمش و  زا  تساوخیم  کلملا  دـبع  هک  اهنآ  رب  دوب  لمتـشم  هک  دـنچ  یعاتم  مردـپ  سپ  دـشاب ، نینچ 
اهنآ دیبلط و  ار  دیز  دش و  داش  رایسب  اهنآ  ندید  هب  کلملا  دبع  و  داتسرف ، کلملا  دبع  يارب  ار  اهنآ  یلاو  داتسرف ، یلاو  يارب  درک و  اّیهم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هعتما  زا  اهنیا  زا  کیچـیه  تسا و  هداد  يزاب  ار  وت  تفگ : دـید  ار  اهنآ  دـیز  نوچ  دومن . وا  هب  ار 
وا باوج  رد  مردـپ  يداتـسرفن ، ام  يارب  میدوب  هدرک  بلط  هچنآ  یتفرگ و  ار  ام  لام  هک : تشون  مردـپ  هب  کـلملا  دـبع  سپ  تسین . مّلس 

ترـضح نآ  قیدـصت  کلملا  دـبع  رهاظ  هب  سپ  نکم ، رواـب  یهاوخ  نک و  رواـب  یهاوخ  مداتـسرف ، وت  يارب  مدـید  نم  هچنآ  هک : تشون 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ياهعاتم  اهنیا  تفگ : دومن و  ناشیا  هب  ار  اهعاتم  نآ  ترخافم  يارب  و  دیبلط ، ار  ماش  لها  و  درک ،

مهاوخیمن هک  دوب  نآ  هن  رگا  تفگ : دینادرگ و  سوبحم  دّیقم و  تفرگ و  ار  دیز  رهاظ  بسح  هب  و  دناهداتـسرف . نم  يارب  هک  تسا  مّلس 
يارب ار  تّمع  رـسپ  هک : مردپ  هب  تشون  ياهمان  و  مدروآیم ، لتق  هب  ار  وت  هنیآره  مدرگ ، التبم  همطاف  نادنزرف  امـش  زا  کیچـیه  نوخ  هب 

هب ار  دیز  نوچ  دوش . راوس  نآ  رب  هک  داتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  زا  ینیز  و  دشاب ، وت  تمدخ  رد  یئامن و  بیدأت  ار  وا  وت  هک  مداتـسرف  وت 
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نآ هک  تسا  هداتـسرف  ار  دـیز  نوعلم  نآ  و  تسا ، هلیح  رکم و  همه  اهنآ  هک  تسناد  تماـما  رون  هب  ترـضح  دـندروآ ، ترـضح  تمدـخ 
هعینـش روما  هچ  نیا  و  ياهدرک ، هدارا  هچنآ  تسا  میظع  رایـسب  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : دیز  هب  مولظم  ماما  نآ  سپ  دنک ، دیهـش  ار  ترـضح 
مادـک بوچ  زا  ار  نیز  نیا  منادیم  نم  يراـکهچ ، رد  وت  هک  منادیمن  نم  هک  ینکیم  ناـمگ  و  دوـشیم ، يراـج  وـت  تسد  رب  هک  تسا 

ار نیز  نآ  سپ  دشاب . وحن  نیا  هب  نم  تداهـش  هک  تسا  هدش  رّدقم  نینچ  نکیل  و  دناهدرک ، هیبعت  زیچ  هچ  نآ  رد  و  دناهدیـشارت ، تخرد 
رد توم  راثآ  درک و  مرو  شمّرکم  ندب  و  دـندوب ، هدرک  هیبعت  يرهز  نآ  رد  و  دـش ، راوس  ترـضح  دـندز و  بسا  رب  نوعلم  هفیلخ  رما  هب 

مارحا اهنآ  رد  ترضح  هک  دوب  دیفس  ياههماج  نآ ، نایم  رد  و  دندرک ، رضاح  ار  بانج  نآ  ياهنفک  هک  دومرف  سپ  دومن ، هدهاشم  دوخ 
زور رد  و  دوب ، تّقشم  ملا و   862 ص : نویعلا ، ءالج  درد و  رد  زور  هس  و  دیهدب ؛ رارق  نم  ياهنفک  نایم  رد  ار  اهنآ  هک : دومرف  دوب ، هتسب 

رد تقو  ره  و  تسا ، هتخیوآ  ام  دزن  نیز  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  دش . قحلم  تلاسر  تیب  لها  ادهـش و  ریاس  هب  مّوس 
. مینکب دوخ  نانمـشد  زا  ار  دوخ  نوخ  بلط  ات  دوب  دـهاوخ  هتخیوآ  نانچ  و  میروآیم ، رطاـخ  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  مینکیم ، رظن  نآ 

دـش لصاو  یهلا  باذع  هب  هکنآ  ات  درکیمن  زامن  تفگیم و  نایذه  دیدرگ و  ّطبخم  دش و  ضراع  يدرد  ار  دیز  زور  دنچ  زا  دـعب  سپ 
تـسد رد  ار  نادند  نآ  دش ، ادج  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ياهنادند  زا  یکی  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  «. 1»

دنچ زا  دعب  نک . نفد  نم  اب  ار  نادـند  نیا  ینک ، نفد  ارم  نوچ  تفگ : ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  هَّلل ، دـمحلا  تفگ : تفرگ و 
نک نفد  نم  اب  ار  نادند  نیا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  رفعج  يا  تفگ : تشاذـگ و  فک  رد  زاب  دـش ، ادـج  ترـضح  نآ  رگید  نادـند  لاس 

یبعص يرامیب  ارم  ردپ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  هربتعم  بتک  ریاس  تاجرّدلا و  رئاصب  یفاک و  رد  «. 2»
ضرم نیا  رد  نم  دومرف : ترـضح  دـندش ، ناـیرگ  ترـضح  نآ  تیب  لـها  دـندش و  فئاـخ  ترـضح  نآ  رب  مدرم  رثکا  هک  دـش  ضراـع 
يزور سپ  «. 3  » دـنام ملاس  تفاـی و  تّحـص  ضرم  نآ  زا  سپ  دـنداد ، ربخ  نینچ  ارم  دـندمآ و  نم  دزن  سک  ود  هک  اریز  تفر ، مهاوخن 

يا دومرف : مدرک  رـضاح  ار  ناشیا  نوچ  نک . رـضاح  ار  هنیدم  لها  زا  یعمج  تفگ : دـیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
نآ رد  هعمج  زاـمن  هک  دوـب  هربـح  يادر  یکی  هک  هماـج  هس  رد  نک و  نفک  هدـب و  لـسغ  ارم  منک ، تلحر  اـقب  ملاـع  هب  نـم  نوـچ  رفعج 

و نکم ، باسح  نفک  ياههماج  زا  ار  همامع  و  دنبب ، نم  رـس  رب  همامع  دومرف  و  دندیـشوپیم ، دوخ  هک  دوب  ینهاریپ  يرگید  و  دندرکیم ،
تـشگنا راهچ  ارم  ربق  و  تخاس ، دنناوتیمن  دحل  نم  يارب  هنیدم  نیمز  رد  مهبرف و  نم  هک  اریز  دحل ، ياج  هب  نک  قش  ار  نیمز  نم  يارب 

ردپ يا  متفگ : دنتفر  نوریب  ناشیا  نوچ  تفرگ . هاوگ  ار  هنیدـم  لها  و  زیرب ، نم  ربق  رب  بآ  و  نک ، دـنلب  نیمز   863 ص : نویعلا ، ءالج  زا 
یئوت دـننادب  هک  متفرگ  ار  هاوگ  نیا  دـنزرف ! يا  دومرف : ترـضح  دوبن ، هاوگ  هب  جایتحا  مدروآیم و  لـمع  هب  يدومرفیم  هچنآ  راوگرزب !

وت رد  يرازآ  مباییم و  رتحیحـص  زور  همه  زا  ار  وت  زورما  نم  راوگرزب ! ردپ  يا  متفگ : «. 1  » دننکن هعزانم  وت  اب  تماما  رد  و  نم ، ّیـصو 
دـندمآ و نم  دزن  ضرم  نیا  رد  مباـییم ، تّحـص  هک  دـنداد  ربـخ  ضرم  نآ  رد  ارم  هک  ود  نآ  دوـمرف : باـنج  نآ  و  مـنکیمن ، هدـهاشم 

سپ زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  يدینشن  رگم  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : رگید  تیاور  هب  «. 2  » یئامنیم تلحر  اقب  ملاع  هب  دنتفگ :
قداص رفعج  ماما  هک  تسا  لوقنم  تاجرّدلا  رئاصب  رد  و  «. 3  » میشکیم وت  راظتنا  ام  هک  شاب  دوز  ایب و  دّمحم  يا  هک : درک  ادن  ارم  راوید 
یسک اب  و  وش ، رود  هک  درک  هراشا  میوگ ، نخس  وا  اب  هک  متفر  بانج  نآ  دزن  دوخ ، راوگرزب  ردپ  تافو  بش  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 

: هک دومرف  متفر  وا  تمدـخ  هب  یتعاس  زا  دـعب  سپ  درکیم ، تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  هکنآ  ای  مدـیدیمن ، ار  وا  نم  هک  تفگیم  يزار 
یّلـص تلاسر  ترـضح  بش  نیا  رد  و  میامنیم ، لاحترا  سدق  ضایر  هب  منکیم و  عادو  ار  یناف  راد  بش  نیا  رد  نم  یمارگ  دـنزرف  يا 

نم هک  دروآ  یتبرـش  نم  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  تقو  نیا  رد  و  دوـمن ، تلحر  اـقب  ملاـع  هـب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدـنوار  بطق  «. 4  » داد یلاعت  قح  ياقل  تراـشب  ارم  و  مدـیماشآ ،

دنتـشاذگیم وا  باوختخر  کیدزن  بش  ره  ار  ترـضح  نآ  يوضو  بآ  نوچ  دش ، ّریغتم  وا  لاح  دش و  مراوگرزب  ردپ  تافو  بش  نوچ 
هک مدـید  متخیر ، ار  بآ  متفر و  نم  دـیامرفیم ، نخـس  نیا  بت  یـشوهیب  زا  هک  دـندرک  ناـمگ  مدرم  ار ، بآ  دـیزیرب  دوـمرف : هـبترم  ود 
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نآ زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک   864 ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » دوب هتسناد  لاح  نآ  رد  تماما  رون  هب  ترضح  و  دوب ، هداتفا  بآ  نآ  رد  یشوم 
رقاب دّمحم  ماما  رب  نک  زامن  ورب و  هک : دنتفگ  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  دوب  رود  هنیدم  زا  لیم  دنچ  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 
دیسر عیقب  هب  نوچ  دش ، هناور  هنیدم  بناج  هب  مامت  تعرس  هب  دش و  رادیب  درم  نآ  دنهدیم ، لسغ  عیقب  رد  ار  وا  هکئالم  هک  مالّـسلا  هیلع 

ماما هک  تسا  هدرک  تیاور  نسح  دنس  هب  ًاضیا  «. 1  » دنهدیم لسغ  ار  وا  هک  دـید  و  تسا ، هدومن  تلحر  اقب  ملاع  هب  بانج  نآ  هک  دـینش 
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ّقثوم  دنس  هب  «. 2  » دومرف ّتیصو  دوخ  متام  هیزعت و  يارب  مهرد  دصتشه  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 

، دننک هیرگ  نم  رب  جح  مسوم  رد  ینم  رد  لاس  هد  هک  ناگدننک  هبدن  يارب  نکب  یفقو  نم  لام  زا  رفعج  يا  تفگ : مردـپ  هک  تسا  هدرک 
مهدراهچ دص و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تافو  هک  تسا  نآ  روهـشم  و  «. 3  » دننک يراز  نم  ّتیمولظم  رب  دـنیامن و  دـیدجت  ار  متام  مسر  و 

هّجحیذ هام  یـضعب  ار  بانج  نآ  تاـفو  هاـم  و  6 ؛»  » دـناهتفگ زین  مهدزناش  دـص و  یـضعب  و  «، 5  » مهدفه دـص و  یـضعب  و  «، 4  » ترجه
متفه هبنشود  زور  ترـضح  نآ  تافو  هک : دناهتفگ  نارگید  دیهـش و  خیـش  رخآلا ، عیبر  هام  یـضعب  و  لّوالا ، عیبر  هام  یـضعب  و  دناهتفگ ،
راهچ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوخ  ّدج  اب  و  دوب ، لاس  تفه  هاجنپ و  بانج  نآ  فیرش  رمع  هک  تسا  نآ  روهشم  و  دوب . هّجحیذ 

هاجنپ و ار  ترـضح  نآ  تایح  تّدم  یـضعب  و  دوب ؛ لاس  هدزون  ترـضح  نآ  تماما  تّدم  و  لاس ، راهچ  یـس و  دوخ  ردـپ  اب  دـنام ، لاس 
ماما ترضح  تداهش  زا  شیپ  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 7  » دناهتفگ لاس  تشه 
لاس رد  ترضح  نآ  تافو  و  تشاد ،  865 ص : نویعلا ، ءالج  لاس  تفه  هاجنپ و  تافو  تقو  رد  و  دش ، لاس  هس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

هدزون دوخ  راوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  و  دنام ، مک  هام  ود  لاس  جنپ  یس و  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  ردپ  اب  و  دوب ، ترجه  مهدراهچ  دص و 
دص و لاس  رد  ترضح  نآ  تافو  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و  «. 1  » درک یناگدنز  لاس 

نبا «. 2  » دوب هام  ود  لاس و  هدزون  ترـضح  نآ  تماما  تّدم  و  دوب ، لاس  تفه  هاجنپ و  ترـضح  نآ  فیرـش  ّنس  و  دوب ، ترجه  هدراهچ 
یضعب و  «، 3  » دینادرگ مومسم  ار  ترضح  نآ  دش و  عقاو  دیلو  نب  میهاربا  رما  هب  ترضح  نآ  تداهش  هک  دناهدرک  رکذ  نارگید  هیوباب و 

لاوقا فلاخم  هدوب  کلملا  دبع  رما  هب  ترضح  نآ  تداهـش  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  هچنآ  و  «، 4  » دناهتفگ زین  کلملا  دبع  نب  ماشه 
رد تسا  عقاو  عیقب  رد  قاّفتا  هب  ترـضح  نآ  سّدقم  ربق  و  دشاب . هداتفا  ماشه  تیاور  نآ  زا  دـیاش  و  تسا ، هطوبـضم  خـیراوت  هروهـشم و 

دّمحم ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  و  مالّسلا . هیلع  نسح  ماما  ترضح  دوخ  راوگرزب  ّمع  ردپ و  يولهپ 
هتفای تافو  هرجح  نآ  رد  ترـضح  هک  ياهرجح  نآ  رد  دنتخورفایم  غارچ  هک  دومرفیم  قداص  ترـضح  دومن ، تلحر  مالّـسلا  هیلع  رقاب 

«. 5  » دوب

براغملا و ماما  قئارطلا  کلاسملا و  عضوم  قیاقحلا و  تالکشملا و  نیبم  تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متشه  باب 
تسا مالّسلا  هیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  وبا  ترضح  مشش  ماما  قراشملا 

تسا ترضح  نآ  تداعّسلا  ریثک  تدالو  خیرات  بقل و  تینک و  مسا و  بسن و  نایب  رد  ّلوا  لصف 

نیرتروهشم و  دوب ، قداص  رهاط و  لضاف و  رباص و  ترـضح : نآ  باقلا  و  هَّللا ، دبع  وبا  وا  تینک  و  دوب ، رفعج  ترـضح  نآ  كرابم  مسا 
: هک دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  هک  دناهدرک  تیاور  يدنوار  بطق  هیوباب و  نبا  تسا . قداص  بانج  نآ  باقلا 
هک رفعج  تفگ : دوب ؟ دهاوخ  هک  ماما  وا  زا  دعب  هک : دندیسرپ  ینتفاکش ، دفاکشیم  ار  ملع  هک  رقاب  دّمحم  تفگ : تسیک ؟ وت  زا  دعب  ماما 

؟ دـیئوگ تسار  قداص و  امـش  همه  هک  نآ  لاح  دـنمانیم و  قداص  ار  وا  صوصخب  ارچ  دـنتفگ : تسا ، قداص  اهنامـسآ  لـها  دزن  وا  ماـن 
دنزرف دوش  ّدلوتم  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شردپ  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف 
يوعد تشاد و  دهاوخ  مان  رفعج  وا  نادنزرف  زا  مجنپ  هک  اریز  دیمان ، قداص  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نم 
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هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  تسادخ ، رب  هدننکارتفا  باّذک  رفعج  ادخ  دزن  و  ادخ ، رب  ارتفا  يور  زا  غورد  هب  درک  دهاوخ  تماما 
ماـما صّحفت  شیتـفت و  رب  ار  دوخ  ناـمز  روج  هفیلخ  تسا  هتخیگنا  رب  هک  ار  باّذـک  رفعج  منیبیم  اـیوگ  هک : دوـمرف  تسیرگ و  مالّـسلا 

ندـب و دیفـس  ور و  هتخورفا  الاب و  هنایم  ترـضح  نآ  هک : دـنیوگ  «. 1  » نمحرلا هَّللا  تاولـص  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  ینعی : ناـهنپ ،
ماما ترـضح  تیاور  هب  «. 1  » دوب یهایـس  لاخ  شیور  ّدخ  رب  و  دوب ، دّـعجم  هایـس و   870 ص : نویعلا ، ءالج  وا  ياـهیوم  و  ینیب ، هدیـشک 

تیاور هب  «. 3  » ءیـش ّلک  قلاـخ  هَّللا  رگید : تیاور  هب  و  «. 2  » هقلخ نم  یتمـصع  یّیلو و  هَّللا  ترـضح : نآ  نیگن  شقن  مالّـسلا : هیلع  اضر 
ّالا ةّوق  هَّللا ال  ءاش  ام  رگید : تیاور  هب  «. 5  » کقلخ ّرش  ینقف  یتقث  تنأ  رگید : تیاور  هب  «. 4  » ساّنلا نم  ینمصعاف  یتقث  تنأ  رگید : ربتعم 
نآ تدـالو  و  «. 7  » هقلخ نم  ینمـصع  ّیبر  رگید : تیاور  هب  ساـّنلا ، نم  یتمـصع  ینوـع و  هَّللا  رگید : تـیاور  هـب  «. 6  » هَّللا رفغتـسأ  هَّللاب 
عیبر هام  مهدفه  هک : تسا  نآ  رهشا  و  دناهتفگ ، زین  شش  داتشه و  لاس  یضعب  و  ترجه ، مّوس  داتشه و  لاس  رد  روهـشم  قفاوم  ترـضح 

دّمحم ماما  ترضح  نآ  ردپ  و  «. 8  » دناهتفگ هبنشود  یـضعب  و  هعمج ، یـضعب  ار  تدالو  زور  و  دناهتفگ ، زین  بجر  هام  هّرغ  و  دوب ، لّوالا 
رفاک و ءایـصوا  ءایبنا و  ناردام  ناردـپ و  رد  رگا  و  رکب ، یبا  نب  دّـمحم  رـسپ  مساق  رتخد  هورف  ّما  ترـضح  نآ  ردام  و  مالّـسلا ، هیلع  رقاـب 

دنس هب  ینیلک  «. 9  » دوب همطاف  وا  مان  هک  دنیوگ  و  دنشاب . هدوبن  هرفاک  محر  رفاک و  تشپ  رد  ناشیا  هک  دیابیم  درادن ، ررض  دشاب ، یقفانم 
و دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  ناصوصخم  نادمتعم و  زا  دّـمحم  نب  مساق  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم 

دیناسا هب  و  «. 10  » ار ناراکوکین  درادیم  تسود  ادخ  و  دندوب ، راک  وکین  راکزیهرپ و  دـندروآ و  نامیا  هک  دوب  اهنآ  زا  مردام  هک : دومرف 
هک یتقو  رد  دسریمن ، وا  هب  امش  ياهلقع  هک  دیئوگم  نخس  ماما  باب  رد  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هربتعم 

، نویعلا ءالج  نیمز  رب  تسد  دیآیم و  ریز  هب  محر  زا  نوچ  دوشیم ، ّدلوتم  هدرک  هنتخ  و  دونـشیم ، ار  مدرم  نخـس  تسا  ردام  مکـش  رد 
َو ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  هک  ار  هیآ  نیا  دسیونیم  وا  هدید  ود  نایم  رد  یکلم  دنکیم ، دنلب  نیتداهـش  هب  ادص  دراذـگیم و   871 ص :

لّکوم یکلم  يرهـش  ره  رد  وا  يارب  یلاـعت  قـح  ددرگیم ، زیاـف  تماـما  هبترم  هب  نوـچ  « 1  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  ـال  ًالْدَـع 
872 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » دیامن ضرع  وا  رب  ار  رهش  نآ  لاوحا  هک  دنادرگیم 

دش عقاو  نایقّتم  ماما  نآ  هب  نارباج  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  ّمود  لصف 

قارع هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  دوب  ساّبع  ینب  ساسا  تواقـش  يافلخ  لّوا  هک  حاّفـس  ساّبعلا  وبا  هک  تسا  روکذـم  هربتعم  تایاور  رد 
بانج نآ  هب  یتّیذا  تسناوتن  رادـقمیلاع  ماما  نآ  راوطا  قالخا و  مراـکم  رامـشیب و  مولع  رایـسب و  تازجعم  هدـهاشم  زا  دـعب  و  دـیبلط ،
ترثک رب  درک و  بصغ  ار  تفالخ  وا  ردارب  یقناود  روصنم  نوچ  دومن . تعجارم  هنیدـم  هب  و  ار ، ترـضح  نآ  تخاس  صّخرم  دـناسر و 

ره رد  و  دومن ، مولظم  ماما  نآ  لتق  هدارا  هدایز  ای  هبترم  جنپ  دیبلط و  قارع  هب  ار  ترضح  رگید  راب  دش ، علّطم  ترضح  نآ  عابتا  نایعیش و 
هک دـناهدرک  تیاور  نارگید  بوـشآ و  رهـش  نبا  هیوباـب و  نبا  هچناـنچ  تشگرب . تمیزع  نآ  زا  و  دوـمن ، هدـهاشم  یمیظع  هزجعم  هبترم 

رـضاح يریـشمش  هک  دومرف  دروآ  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـیبلط  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  یقناود  رفعج  وبا  يزور 
هب ار  وا  منز ، تسد  رب  تسد  موش و  نخـس  لوغـشم  دوش و  رـضاح  وا  نوچ  هک : تفگ  ار  دوخ  بجاح  عیبر  و  دنتخادنا ، یعطن  دـندرک و 
نآ يارب  ار  امـش  ام  هَّللا ، دبع  وبا  يا  يدمآ  شوخ  ابحرم  تفگ : داتفا  وا  رب  روصنم  رظن  مدروآ و  ار  ترـضح  نوچ  تفگ : عیبر  روآ . لتق 

دیبلط و ارم  درک و  هناور  ار  ترـضح  نآ  و  درک ، رایـسب  یهاوخ  رذع  و  میروآ ، رب  ار  امـش  جئاوح  مینک و  ادا  ار  امـش  ضرق  هک  میدـیبلط 
ترـضح تمدخ  هب  دمآ و  نوریب  عیبر  نوچ   873 ص : نویعلا ، ءالج  ینک . هنیدم  هناور  ار  ترـضح  نآ  زور  هس  زا  دـعب  هک  دـیاب  تفگ :

؟ يدنام ظوفحم  وا  ّرش  زا  هک  يدناوخ  اعد  هچ  دوب ، هدرک  رضاح  وت  يارب  يدید  هک  ار  عطن  ریشمش و  نآ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دیسر ،
ار وت  میظع  مشخ  زیچ  هچ  تفگ : روصنم  هب  تشگرب و  عیبر  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دومن وا  میلعت  ار  اعد  و  مدناوخ ، ار  اعد  نیا  هک : دومرف 
رب نادند  دمآ و  نم  کیدزن  هک  مدید  یمیظع  ياهدژا  دش ، نم  هناخ  لخاد  وا  نوچ  عیبر  يا  تفگ : روصنم  دینادرگ ؟ لّدبم  يدونشخ  هب 
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و منکیم ، ادج  وت  ياهناوختسا  زا  ار  وت  ياهتشوگ  یناسریم ، نامز  ماما  هب  یبیسآ  كدنا  رگا  هک : تفگ  حیـصف  نابز  هب  دییاخیم و  نم 
، دیسر هذبر  هب  دمآ  جح  هب  هک  یلاس  رد  روکشمان  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دّیس  «. 2  » مدرک نینچ  نآ  میب  زا  نم 

زادنیب وا  ندرگ  رد  ار  دّمحم  نب  رفعج  ياههماج  ورب  هک : تفگ  ار  هلبج  نب  میهاربا  دش و  مشخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رب  يزور 
هک دـش  عناـم  ارم  مرـش  و  متفاـی ، رذ  وـبا  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  متفر  نوریب  نوـچ  هک : تفگ  میهاربا  رواـیب ، نم  دزن  شکب و  ار  وا  و 
هیلا ّانا  هَّلل و  ّانا  هک : دومرف  ترـضح  دـبلطیم ، ار  وت  هفیلخ  هک  اـیب  متفگ : مدـیبسچ و  وا  نیتسآ  هب  مربب ، ار  ترـضح  دوب  هتفگ  وا  هچناـنچ 

نآ زا  دـعب  و  درک ، رایـسب  هیرگ  دـناوخ و  یئاعد  زامن  زا  دـعب  درک و  زامن  تعکر  ود  سپ  منکب ، زامن  تعکر  ود  ات  راذـگب  ارم  نوعجار ،
قیرط نآ  هب  ار  وت  موش  هتـشک  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : ربب ، ارم  تسا  هدرک  رما  ار  وت  هک  شور  ره  هب  هک : دومرف  دـش و  نم  هّجوتم 
نیعل نآ  سلجم  هدرپ  کیدزن  نوچ  درک . دهاوخ  وا  لتق  هب  مکح  هک  متشاد  مزج  و  مدرب ، متفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  و  درب ، مهاوخن 

وت هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک و  باتع  هب  عورش  داتفا ، نیما  دّیـس  نآ  رب  نیعل  نآ  رظن  نوچ  دش . لخاد  دناوخ و  رگید  یئاعد  دیـسر ،
عقاو تقراـفم  زور  تسا و  هدـنامن  ینادـنچ  وت  اـب  نم  تبحاـصم  ناـمز  زا  هک  رادرب  نم  زا  تسد  دومرف : ترـضح  مناـسریم ، لـتق  هب  ار 
ورب تفگ : داتسرف و  ترضح  نآ  بقع  زا  ار  یلع  نب  یسیع  دینادرگ و  صّخرم  ار  ترضح  دینش  نخس  نیا  نوچ  نوعلم  نآ  دش ، دهاوخ 

دیسرپ ترضح   874 ص : نویعلا ، ءـالج  زا  نوچ  وا ؟ توف  هب  اـی  دوب  دـهاوخ  نم  توف  هب  وا  زا  نم  تقراـفم  هک  سرپب  ترـضح  نآ  زا  و 
روصنم يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » دـش داش  ربخ  نیا  زا  نیعل  نآ  و  درک ، لقن  روصنم  هب  تشگرب و  نم ، توم  هب  هک : دومرف 

رد تسشنیمن  هک  اریز  دنتفگیم ، حبذ  زور  ار  زور  نآ  تسشنیم  موش  رصق  نآ  رد  هک  زور  ره  و  تسشن ، دوخ  يارمح  رـصق  رد  نوعلم 
، دوب هدش  لخاد  ترضح  نآ  و  دوب ، هدیبلط  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ماّیا  نآ  رد  و  تسایـس ، لتق و  يارب  رگم  ترامع  نآ 

مرحم ار  وت  ردق  نیا  هب  ینادیم ، نم  دزن  ار  دوخ  تلزنم  برق و  تفگ : دیبلط و  ار  بجاح  عیبر  تشذگ ، بش  زا  یضعب  دش و  بش  نوچ 
قافـشا روفو  زا  اهنیا  تفگ : عیبر  مرادیم ، ناهنپ  دوخ  مرح  لها  زا  ار  اهنآ  هک  منادرگیم  علّطم  دنچ  يزار  رب  ار  وت  هک  ماهدـینادرگ  دوخ 

رفعج يورب و  مهاوخیم  تسا ، نینچ  تفگ : مرادن ، نامگ  یـسک  دوخ  دـننام  وت  یهاوخ  تلود  رد  زین  نم  و  نم ، هب  تبـسن  تسا  هفیلخ 
ّانا هَّلل و  ّانا  متفگ : مدمآ و  نوریب  تفگ : عیبر  دهد . رییغت  ار  دوخ  لاح  تئیه و  هک  يراذگن  يروایب و  یبایب  هک  یتلاح  ره  رب  ار  دّمحم  نب 

دـنکیم و كاله  ار  وا  هّتبلا  دراد  هک  یبضغ  تّدـش  نیا  اب  مرب  نیعل  نیا  دزن  تقو  نیا  رد  ار  وا  رگا  هک  اریز  مدـش ، كاله  نوعجار ، هیلا 
نایم مدـش  دّدرم  سپ  دریگیم ، ارم  ياهلام  دزادـنایم و  رب  ارم  لسن  دـشکیم و  ارم  مربن  منک و  هنهادـم  رگا  و  دوریم ، متـسد  زا  ترخآ 

، دیبلط ارم  دمآ  هناخ  هب  مردپ  نوچ  هک : تفگ  عیبر  رسپ  دّمحم  مدرک . رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دش و  لیام  ایند  هب  مسفن  و  ترخآ ، ایند و 
هب ربخیب  ور و  الاب  وا  هناخ  راوید  زا  دّمحم و  نب  رفعج  دزن  ورب  تفگ : سپ  مدوب ، رتلد  نیگنس  رترادتأرج و  وا  ياهرـسپ  همه  زا  نم  و 

ربخیب وا  هناخ  هب  متـشاذگ و  ینابدرن  مدیـسر و  وا  لزنم  هب  بش  نآ  رخآ  سپ  روایب ، یبایب  ار  وا  هک  یتلاح  ره  رب  و  وش ، لـخاد  وا  يارس 
ار وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ : دش  غراف  زامن  زا  نوچ  تسا ، زامن  لوغـشم  هتـسب و  رمک  رب  یلامتـسد  هدیـشوپ و  ینهاریپ  هک  مدـید  مدـمآ ، رد 
: متفگ مدرگ ، گرم  ياّیهم  منک و  یلـسغ  مورب و  راذگب  دومرف : مراذگیمن ، متفگ : مشوپب ، هماج  مناوخب و  اعد  راذگب  تفگ : دـبلطیم ،

هنهرب ياپ  رس و  نهاریپ  کی  اب  دوب  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  داتفه  زا  هدایز  هک  ار  فیعـض  ریپ  درم  نآ  سپ  مراذگیمن . متـسین و  صّخرم 
دوخ رتسا  رب  ار  وا  وا و  رب  مدرک  محر  نم  دش ، بلاغ  وا  رب  فعض  دمآ  هار  ياهراپ  نوچ  و  مدروآ ،  875 ص : نویعلا ، ءالج  نوریب  هناخ  زا 

، دمآ نوریب  عیبر  سپ  دـماین . درک و  رید  عیبر  يا  وت  رب  ياو  تفگیم : مردـپ  هب  هک  مدینـش  مدیـسر  هفیلخ  رـصق  رد  هب  نوچ  مدرک ، راوس 
تشاد ترضح  تمدخ  هب  رایسب  صالخا  عیبر  هک  اریز  تسیرگ ، درک  هدهاشم  لاح  نیا  رب  ار  وا  داتفا و  مالّـسلا  هیلع  ماما  رب  شرظن  نوچ 

ود هک  هد  تلهم  ردـق  نیا  يراد ، لیم  ام  بناج  هب  وت  هک  منادیم  عیبر  يا  هک : دومرف  ترـضح  تسنادیم ، ناـمز  ماـما  ار  راوگرزب  نآ  و 
زا درکیم  هغلابم  وا  و  تشگرب ، نیعل  نآ  دزن  هب  نکب و  یهاوخ  هچنآ  تفگ : عیبر  منک ، تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اـب  منکب و  زاـمن  تعکر 

نوچ درک . زاین  ضرع  زار  ياناد  اب  یلیوط  نامز  درک و  زامن  تعکر  ود  ترضح  سپ  نک ، رضاح  دوز  ار  رفعج  هک  بضغ  شپط و  يور 
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نوردـنا هب  ار  رـصع  ماما  نوچ  دـناوخ . یئاعد  زین  ناویا  نایم  رد  سپ  درک ، ناویا  لخاد  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  عیبر  دـش ، غراف 
نادنزرف رب  ار  دوخ  یغب  دسح و  ینکیمن  كرت  وت  رفعج  يا  تفگ : نیک  مشخ و  يور  زا  داتفا ، ترضح  نآ  رب  نیعل  نآ  رظن  درب و  رـصق 
یئوگیم هک  ار  اهنیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـشخبیمن ، هدـیاف  ناشیا  کلم  یبارخ  رد  ینکیم  یعـس  دـنچ  ره  و  ساّبع ،

هب ناشیا  زا  هک  اهرازآ  نآ  اب  امـش و  ام و  يارب  دندوب  قلخ  نیرتنمـشد  هک  هّیما  ینب  نامز  رد  نم  هک  ینادیم  وت  و  ماهدرکن ، ار  کیچیه 
فاطلا قافشا و  یتبسن و  یشیوخ  اب  منک ، اهرازآ  نیا  ارچ  امش  اب  دیسرن ، ناشیا  هب  يدب  نم  زا  مدرکن و  هدارا  نیا  دیسر  ام  تیب  لها  ام و 

هیکت یشلاب  رب  دوب و  هتـسشن  يدمن  هیکت  يور  رب  تقو  نآ  رد  و  دنکفا ، ریز  رد  رـس  یتعاس  روصنم  سپ  ام . ناشیوخ  ام و  هب  تبـسن  امش 
رایـسب ياـههمان  درک و  دنـسم  ریز  رد  تسد  یئوگیم ، غورد  تفگ : سپ  تشاذـگیم ، يریـشمش  هتـسویپ  دوخ  موش  ریز  رد  دوب و  هداد 

وت اب  دننکشب و  ارم  تعیب  هک  ياهتشون  ناسارخ  لها  هب  هک  تسوت  ياههمان  نیا  تفگ : تخادنا و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  دروآ و  نوریب 
یناوج رد  نم  و  ماهدرکن ، ياهدارا  نینچ  ماهتـشونن و  ار  نیا  نم  و  تسارتفا ، نم  رب  اهنیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  دننک ، تعیب 

رارق دوخ  رکشل  نایم  رد  ارم  یهاوخ  رگا  منک ، هدارا  نیا  هنوگچ  تسا  هدش  یلوتـسم  نم  رب  يریپ  فعـض  هک  نونکا  ماهدرکن ، اهمزع  نیا 
زیمآترذـعم نانخـس  نیا  مولظم  ماـما  نآ  دـنچ  ره  تسا . هدـش  کـیدزن  نم  گرم  و  دـسرب ،  876 ص : نوـیعلا ، ءـالج  گرم  ارم  اـت  هد 

هب تسد  نوعلم  نآ  هک  مدید  نوچ  تفگ : عیبر  دیشک . فالغ  زا  ربش  کی  ردق  هب  ار  ریشمش  و  دشیم ، هدایز  نوعلم  نآ  شپط  تفگیم ،
مرـش تفگ : درک و  فالغ  رد  ار  ریـشمش  سپ  درک ، دهاوخ  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هک  مدرک  نیقی  مدـیزرل و  دوخ  رب  درک  زارد  ریـشمش 

نم ار  اههمان  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  هک : دومرف  ترـضح  دوش ؟ هتخیر  اـهنوخ  هک  ینک  اـپرب  هنتف  یهاوخیم  نس  نیا  رد  هک  يرادـن 
هبترم نیا  رد  دیشک ، عارذ  کی  ردق  هب  ار  ریـشمش  نوعلم  نآ  زاب  سپ  دناهدرک . ارتفا  نم  رب  و  تسین ، اهنیا  رد  نم  رهم  طخ و  و  ماهتـشونن ،

و ددرگ ، نم  نادنزرف  نم و  كاله  ثعاب  دنچ  ره  منز  شدوخ  رب  مریگب و  ار  ریشمش  ترضح  نآ  لتق  هب  دنک  رما  ارم  رگا  هک  مدرک  مزع 
زا ماـمت  ار  ریـشمش  دـیدرگ ، لعتـشم  شنیک  شتآ  زاـب  نوعلم  نآ  سپ  مدوب . هدرک  هدارا  ترـضح  نآ  ّقح  رد  رتـشیپ  هچنآ  زا  مدرک  هبوت 
لد نیگنس  نآ  و  دومرفیم ، رذع  و  دوب ، تداهـش  دّصرتم  دوب و  هداتـسیا  موشیم  تخبدب  نآ  دزن  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  و  دیـشک ، فالغ 

هیلاـغ عـیبر  يا  هک : درک  باـطخ  نم  هب  یئوـگیم و  تسار  تـفگ : تـشادرب و  رـس  دـنکفا و  ریز  هـب  رـس  یتعاـس  سپ  دوـمنیمن ، لوـبق 
كراـبم نساـحم  هیلاـغ  نآ  زا  دـیناشن و  دوخ  دنـسم  رب  دـیبلط و  دوخ  کـیدزن  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مدروآ ، نوچ  رواـیب . ارم  صوـصخم 

هارمه نک و  اطع  وا  هب  مهرد  رازه  هد  و  نک ، راوس  نآ  رب  ار  رفعج  نک و  رضاح  ارم  نابسا  نیرتهب  تفگ : دینادرگ و  وبـشوخ  ار  ترـضح 
ّدج هنیدـم  هب  نتـشگرب  نایم  تمارک و  تمرح و  تیاهن  اب  دـشاب  اـم  اـب  هکنآ  ناـیم  نادرگ  ّریخم  ار  ترـضح  نآ  و  وا ، لزنم  هب  اـت  ورب  وا 

لمع هب  رخآ  هچنآ  و  تشاد ، هدارا  وا  باب  رد  لّوا  روصنم  هچنآ  زا  مدوب  بّجعتم  مدـمآ و  نوریب  داـش  نم  هک : تفگ  عیبر  دوخ . راوگرزب 
وت ّقح  رد  رخآ  هچنآ  و  تشاد ، رطاخ  رد  وت  يارب  لّوا  وا  هچنآ  زا  مبّجعتم  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : مدیسر  رصق  نحص  هب  نوچ  دروآ ،

ترـضح يدومن ، توالت  ناویا  رد  هک  رگید  ياعد  نآ  و  يدـناوخ ، زاـمن  زا  دـعب  هک  دوب  اـعد  نآ  رثا  نیا  هک  منادیم  و  دروآ ، لـمع  هب 
دومرف سپ  دـناوخ . بازحا  زور  رد  لوسر  ترـضح  هک  دوب  یئاعد  مّود  ياعد  دوب و  دـیادش  برک و  ياـعد  لّوا  ياـعد  یلب ، هک : دومرف 

مراد هنیدم  رد  هک  ياهعرزم  نکیل  و  مدادیم ، وت  هب  ار  رز  نیا  دوش ، هدرزآ  روصنم   877 ص : نویعلا ، ءالج  هک  متشاد  فوخ  هن  رگا  هک :
نآ نم  هَّللا  لوسر  نب  اـی  متفگ : نم  مدیـشخب ، وـت  هب  ار  نآ  متخورفن  وـت  هب  نم  يداد و  نم  هب  نآ  تمیق  هب  مهرد  رازه  هد  نیا  زا  شیب  و 
هب تبـسن  هک  یئاطع  تلاسر  تیب  لها  ام  هک : دومرف  ترـضح  مرادـن ، رگید  عّقوت  دـییامن و  میلعت  نم  هب  هک  مهاوخیم  امـش  زا  ار  اـهاعد 
نم دـناوخ و  ار  اهاعد  متفر ، هناخ  هب  بانج  نآ  تمدـخ  رد  نوچ  منکیم . میلعت  وت  هب  زین  ار  اهاعد  نآ  و  میریگیمن ، سپ  میدرک  یـسک 

لوغشم امـش  دندروآ ، نیعل  نآ  دزن  هب  ار  امـش  هک  یتقو  رد  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : داد ، نم  هب  تشون و  هعرزم  يارب  یکّـسمت  متـشون و 
، مدرکیمن هدهاشم  امش  رد  بارطضا  فوخ و  رثا  چیه  دومنیم ، امـش  راضحا  رد  دیکأت  درکیم و  شپط  نوعلم  نآ  دیدش و  اعد  زامن و 
وا رظن  رد  قولخم  تکوش  تّهبأ و  تسا ، هدـش  رگهوـلج  وا  لد  رد  لـالجلا  وذ  دـنوادخ  تمظع  تلـالج و  هک  یـسک  دوـمرف : ترـضح 
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ریمالا اهّیا  متفگ : دش ، تولخ  متـشگرب و  هفیلخ  دزن  هب  نوچ  تفگ : عیبر  درادن . اورپ  ناگدنب  زا  دسرتیم  ادـخ  زا  هک  یـسک  دـیامنیمن ،
رد ار  وت  ياهبترم  هب  و  يدیبلط ، ار  دّمحم  نب  رفعج  بضغ  تّدش و  نآ  اب  لاح  لّوا  رد  و  مدرک ، هدـهاشم  بیرغ  ياهتلاح  امـش  زا  بشید 

ردـق هب  زاب  و  يدیـشک ، فالغ  زا  ربش  کی  ردـق  هب  ار  ریـشمش  هکنآ  ات  مدوب  هدرکن  هدـهاشم  وت  زا  یبضغ  نینچ  زگره  هک  مدـید  بضغ 
هک هیلاـغ  هّقح  زا  و  يدوـمن ، مارکا  میظعت و  ار  وا  یتـشگرب و  نآ  زا  دـعب  و  يدرک ، هنهرب  ار  ریـشمش  نآ  زا  دـعب  و  يدیـشک ، عارذ  کـی 
هچ اهنیا  یتخاس ، وا  تعیاشم  هب  رومأم  ارم  و  يدومن ، رگید  ياهمارکا  و  يدرک ، وبـشوخ  ار  وا  ینکیمن  وبـشوخ  نآ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف 

نایعیـش همطاف و  نادنزرف  هب  هک  يراد  ناهنپ  ار  ّرـس  نیا  هک  دـیاب  نکیل  منکیمن و  ناهنپ  وت  زا  ار  يزار  نم  عیبر  يا  تفگ : روصنم  دوب ؟
قلخ هنـسلا  رد  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  ناشیا  ترخافم  زا  هچنآ  ار  ام  تسا  سب  ددرگ ، ناشیا  ترخافم  دـیزم  بجوم  هک  دـسرن  ناـشیا 

وت و نم و  زا  ریغ  هب  تفگ : متـشگرب  وا  دزن  مدرک و  تولخ  ار  هناـخ  نوچ  نک . نوریب  تسه  هناـخ  رد  هک  ره  تفگ : سپ  تسا ، روکذـم 
ص: نویعلا ، ءالج  هب  ار  وت  نادنزرف  ار و  وت  یـسک ، زا  مونـشب  میوگیم  وت  هب  هچنآ  زا  هملک  کی  رگا  و  تسین ، هناخ  نیا  رد  یـسک  ادـخ 

يرذع وا  زا  هکنآ  رب  وا و  لتق  رب  مدوب  رـصم  مدـیبلط ، ار  وا  هک  یتقو  رد  عیبر  يا  تفگ : سپ  مریگیم . ار  وت  لاوما  مناسریم و  لتق   878
وا و هک  اریز  دـنکیم ، جورخ  هک  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  زا  تسا  رتنارگ  دـنکن  ریـشمش  هب  جورخ  دـنچ  ره  نم  رب  وا  ندوـب  و  مـنکن ، لوـبق 

نامز رد  و  دنرتقالخاشوخ ، رتدهاز و  رتملاع و  قلخ  همه  زا  و  دنرامـشیم ، هعاطالا  بجاو  ار  ناشیا  دننادیم و  ماما  مدرم  ار  وا  ناردـپ 
تلاسر ترـضح  مدیـشک ، فالغ  زا  ربش  کی  ریـشمش  مدرک و  وا  لتق  دصق  لّوا  هبترم  رد  نوچ  مدوب ، علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  نم  هّیما  ینب 

ور دوب و  هدز  رب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  دوب و  هدوشگ  اهتـسد  دیدرگ ، لیاح  وا  نم و  نایم  دش و  لّثمتم  نم  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هدارا مّود  هبترم  رد  نوچ  مدـینادرگرب . فـالغ  رد  ار  ریـشمش  ببـس  نآ  هب  نم  درکیم ، رظن  نم  يوـسب  مشخ  يور  زا  دوـب و  هدرک  شرت 

نانچ و  دوب ، هدایز  شمشخ  و  لّوا ، زا  رتکیدزن  دش  لّثمتم  نم  دزن  هب  ترـضح  هک  مدید  زاب  مدیـشک ، فالغ  زا  رتشیب  ار  ریـشمش  مدرک و 
هبترم رد  و  مدرب . فالغ  هب  زاب  ار  ریـشمش  ببـس  نیا  هب  درکیم ، نم  لتق  دصق  وا  مدرکیم  رفعج  لتق  دصق  نم  رگا  هک  درک  هلمح  نم  رب 
هبترم نیا  رد  مدیـشک ، فالغ  زا  مامت  ار  ریـشمش  و  درک ، دـیابیمن  اورپ  دـشاب و  دـیامنیم  نج  لعف  ار  اهنیا  متفگ : مدرک و  تأرج  مّوس ،

و هدیدرگ ، هتخورفارب  هتـسب و  الاب  ار  اهنیتسآ  هدز و  رب  نماد  و  دش ، لّثمتم  نم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  مدـید 
ناـشیا و  مدرک ، مارکا  ار  وا  متـشگرب و  هدارا  نآ  زا  تهج ، نیا  هب  دـسرب ، نم  هب  وا  تسد  هک  دـش  کـیدزن  هک  دـمآ  نم  کـیدزن  ناـنچ 

زا ار  نانخس  نیا  یسک  ادابم  راهنز  دشاب ، هتشادن  تعیرـش  زا  ياهرهب  هک  یـسک  رگم  ناشیا  ّقح  هب  دشابیمن  لهاج  و  دناهمطاف ، نادنزرف 
ندرم زا  دـعب  رگم  مدرکن  لقن  نم  و  روصنم ، ندرم  زا  دـعب  رگم  درکن  لقن  نم  هب  ار  نخـس  نیا  مردـپ  تفگ : عیبر  نب  دّـمحم  دونـشب . وت 

لها زا  يدرم  هک  لاّـمج  ناوفـص  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا  «. 1  » نیما دّمحم  ندش  هتـشک  و  نوراه ، یـسوم و  يدـهم و 
يالوم دّمحم  نب  رفعج  تفگ : تفر و  یقناود  روصنم  دزن  هب  نسحلا ، نب  هَّللا  دبع  ياهرـسپ  میهاربا  دّمحم و  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هنیدـم 

نیا وا  تناعا  هب  زین  هَّللا  دبع  رسپ  دّمحم  دراد ، جورخ  هدارا  دریگب و  هحلسا  لاوما و  نایعیش  زا  هک  تسا  هداتسرف  ار  سینخ  نب  یّلعم  دوخ 
تعرس هب  هک  تشون  دوب  هنیدم  یلاو  هک  دوخ  ّمع  دواد  هب  ینامرف  دش و  مشخ  رد  رایـسب   879 ص : نویعلا ، ءالج  نوعلم  نآ  درک ، اهراک 
ناوفـص يوش . هناور  ادرف  هک  دیاب  تفگ : داتـسرف و  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  روصنم  همان  وا  و  دتـسرف ، وا  دزن  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  مامت 
دجـسم هّجوتم  تساـخرب و  قارع ، بناـج  هب  میوش  هناور  ادرف  هک  نک  رـضاح  اـم  يارب  رتـش  هک : دومرف  دـیبلط و  ارم  ترـضح  هک : تفگ 

نارتش رگید  زور  دناوخ ، یئاعد  درک و  دنلب  اعد  هب  تسد  درک و  زامن  تعکر  دـنچ  دـش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
نآ دش ، لخاد  دیبلط  تصخر  تفر  وا  هناخ  رد  هب  دیـسر ، روصنم  رهـش  هب  نوچ  و  دـش . قارع  هّجوتم  مدرک و  رـضاح  ترـضح  نآ  يارب 
عمج هحلـسا  لاوما و  وـت  يارب  یّلعم  هک  ماهدینـش  تفگ : درک و  باـتع  هب  عورـش  نآ  زا  دـعب  و  دوـمن ، مارکا  ار  ترـضح  نآ  لّوا  نوـعلم 

: تفگ روصنم  درک ، دای  دنگوس  ادخ  هب  ترضح  نک ، دای  دنگوس  تفگ : روصنم  تسارتفا ، نم  رب  نیا  هّللا  ذاعم  دومرف : ترضح  دنکیم ،
!؟ منک دای  تعدب  ياهدنگوس  هک  ینکیم  رما  ارم  ینکیمن و  لوبق  مدروخ  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : ترضح  روخب ، مسق  قاتع  قالط و  هب 
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: تفگ روصنم  تمکح . ملع و  ندـعم  میئاـم  هکنآ  لاـح  منکن و  نوچ  دومرف : ترـضح  ینکیم !؟ یئاـناد  راـهظا  نم  دزن  تفگ : روـصنم 
روضح رد  دـیبلط و  ار  تخبدـب  نآ  داتـسرف و  دـیوگب . وت  ربارب  رد  اـت  تسا  هتفگ  وت  يارب  ار  اـهنیا  هکنآ  وت و  ناـیم  منکیم  عـمج  لاـحلا 

: تفگ ینکیم ؟ دای  دنگوس  تفگ : وا  هب  ترضح  تسا ، حیحص  ماهتفگ  وا  ّقح  رد  هچنآ  تسا و  نینچ  یلب  تفگ : دیسرپ ، وا  زا  ترضح 
وحن ره  هب  نکم و  لیجعت  دنگوس  رد  دومرف : ترـضح  مّویقلا ، ّیحلا  بلاغلا  وه  ّالا  هلا  يذـّلا ال  هَّللا  و  تفگ : مسق و  هب  درک  عورـش  یلب و 

ایح و بحاص  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  تشاد ؟ ّتلع  هچ  درک  داـی  وا  هک  دـنگوس  نیا  تفگ : روصنم  نک ، داـی  دـنگوس  میوگیم  هک 
: دومرف ترـضح  سپ  دنکیمن . تبوقع  هب  هلجاعم  ار  وا  مرک ، تمحر و  هب  هّیلامک و  تافـص  هب  دـنک  حدـم  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، میرک 
رد درک ، دای  دـنگوس  نیا  تخبدـب  نآ  نوچ  دـشابن ، نینچ  رگا  دوخ  تّوق  لوح و  رد  موش  لخاد  ادـخ و  تّوق  لوح و  زا  موش  رازیب  وگب 

یـسک نخـس  رگید  تفگ : دیدرگ و  فیاخ  دیزرل و  دوخ  رب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  روصنم  دش ، لصاو  یهلا  باذـع  هب  درم و  داتفا و  لاح 
زا نم  تفگ : هک  يردنکسا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » درک مهاوخن  لوبق   880 ص : نویعلا ، ءالج  وت  ّقح  رد  ار 

، دوب كانهودنا  دیشکیم و  هآ  متفای و  مومغم  رایسب  ار  وا  متفر ، وا  دزن  هب  يزور  مدوب ، وا  رارـسا  مرحم  یقناود و  رفعج  وبا  نامیدن  هلمج 
تسا هدنام  ناشیا  گرزب  دّیس و  و  مدرک ، كاله  ار  همطاف  دالوا  زا  رفن  دص  تفگ : تسیچ ؟ امـش  هودنا  رّکفت و  ببـس  ریمالا  اهّیا  متفگ :
تدابع رایـسب  هک  تسا  يدرم  وا  ریمألا  اهّیا  متفگ : قداصلا ، دّـمحم  نب  رفعج  تفگ : تسیک ؟ متفگ : درک ، مناوتیمن  هراچ  وا  باـب  رد  و 

هب داقتعا  وت  هک  منادیم  تفگ : هدینادرگ ، لفاغ  تفالخ  لام و  کلم و  بلط  زا  ار  وا  ادخ  ّتبحم  برق و  هب  وا  لاغتـشا  و  هدـیناهاک ، ار  وا 
، دـیآ رد  زور  نیا  ماش  هکنآ  زا  شیپ  هک  ماهدرک  دای  دـنگوس  نم  و  تسا ، میقع  کـلم  نکیل  منادیم و  ار  وا  یگرزب  و  يراد ، وا  تماـما 

سپ مدـش ، نیگمغ  رایـسب  دـش و  گـنت  نم  رب  نیمز  مدینـش ، وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  تفگ : يوار  منادرگ . غراـف  وا  هودـنا  زا  ار  دوـخ 
نیمز رب  مرادرب و  رـس  زا  ار  دوخهـالک  منادرگ و  نخـس  لوغـشم  میاـمن و  بلط  ار  قداـص  هَّللا  دـبع  وبا  نوچ  تفگ : دـیبلط و  ار  يداـّلج 
لخاد ترـضح  نوچ  دیبلط . ار  ترـضح  داتـسرف و  سک  تعاس  نامه  رد  وت ، نم و  نایم  تسا  تمالع  نیا  و  نزب ، ندرگ  ار  وا  مراذـگ ،

تسجرب و روصنم  هک  مدید  دشاب ، برطضم  جاّوم  يایرد  نایم  رد  هک  یتشک  دننام  دمآ  رد  تکرح  هب  رصق  هک  مدید  دش ، نیعل  نآ  رصق 
و دشیم ، درز  یتعاس  خرس و  یتعاس  و  دروخیم ، مه  رب  شیاهنادند  دیزرلیم و  شندب  ياهدنب  و  دیود ، وا  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  رس و 

تمدخ رد  هک  ياهدنب  دننام  تسـشن  وا  تمدخ  رد  وناز  ود  هب  دیناشن و  دوخ  تخت  يور  رب  و  درک ، رایـسب  مارکا  زازعا و  ار  ترـضح  نآ 
لوسر و ادخ و  تعاطا  يارب  هک : دومرف  ترـضح  يدروآ ؟ فیرـشت  تقو  نیا  رد  ببـس  هچ  هب  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : و  دنیـشنیم ، اقآ 
. بلطب يراد  هک  تجاح  ره  ياهدروآ  فیرـشت  هک  نونکا  و  هدرک ، یهابتـشا  لوسر  و  مدیبلطن ، ار  امـش  تفگ : ماهدـمآ ، وت  يرادربنامرف 

ادخ نم  و  دمآ ، نوریب  تساخرب و  ترضح  دشاب ، نینچ  تفگ : یئامنن ، بلط  ترورـضیب  ارم  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  دومرف : ترـضح 
، تفر نوریب  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  و  دیـسرن ، نیبم  ماـما  نآ  هب  نوعلم   881 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  زا  یبیـسآ  هک  مدرک  دـمح  رایـسب  ار 

نم ات  ورم  نوریب  تفگ : ماهتـسشن ، وا  نیلاـب  رب  هک  دـید  دـش  رادـیب  نوچ  بش ، فصن  اـت  دـشن  رادـیب  دـیباوخ و  دـیبلط و  فاـحل  روصنم 
مدـیبلط و نتـشک  يارب  ار  قداص  ترـضح  نوچ  تفگ : دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  منک . لقن  وت  يارب  ياهّصق  منک و  اضق  ار  دوخ  ياـهزامن 

ماک تشاذگ و  نم  رـصق  يالاب  ار  دوخ  يالاب  ماک  و  دوشگ ، ار  دوخ  ناهد  دـش و  ادـیپ  یمیظع  ياهدژا  هک  مدـید  دـش ، نم  رـصق  لخاد 
يدـب رگا  هک : تفگ  نم  هب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  دـینادرگ و  نم  هناخ  رـصق  رود  رب  ار  دوخ  مد  و  تشاذـگ ، رـصق  ریز  رد  ار  دوخ  نیئاـپ 

يّدح هب  دمآ  رد  هزرل  هب  نم  ندب  دش و  ناشیرپ  نم  لقع  ببس  نیا  هب  مربیم . ورف  ار  وت  هناخ  ار و  وت  بانج ، نآ  هب  تبـسن  ینکیم  هدارا 
اهنآ رگا  هک  تسا  اهاعد  اهمسا و  وا  دزن  هک  اریز  تسین ، بجع  وا  زا  اهنیا  هک : متفگ  نم  تفگ : يوار  دروخیم . مه  رب  نم  ياهنادند  هک 
زور دنچ  زا  دعب  سپ  دوشیم ، نکاس  دناوخب  اهایرد  جوم  رب  رگا  و  دوشیم ، بش  دناوخب  زور  رب  رگا  و  دوشیم ، زور  دـناوخب  بش  رب  ار 

سامتلا ترـضح  زا  متفر  ترـضح  تمدـخ  هب  نوچ  درکن ، ابا  داد و  يروتـسد  ارم  مور ، باـنج  نآ  تراـیز  هب  هک  مدـیبلط  تصخر  وا  زا 
تسا هدرک  تیاور  ًاضیا  «. 1  » دومن نم  سامتلا  تباجا  وا  دـیامن ، نم  میلعت  دـناوخ  روصنم  سلجم  لوخد  تقو  رد  هک  اعد  نآ  هک  مدرک 
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هک دـنگوس  ادـخ  هب  دـننکیم ، لـقن  مدرم  دّـمحم  نب  رفعج  زا  اـهچ  ینیبیم  تفگ : دـیبلط و  ارم  روصنم  يزور  تفگ : بجاـح  عـیبر  هک 
مالّـسلا هیلع  رفعج  ماما  هناـخ  هب  ربخیب  ور و  هنیدـم  هب  رفن  رازه  اـب  تفگ : دـیبلط و  ار  دوخ  يارما  زا  یکی  سپ  مزادـنایم ، رب  ار  شلـسن 

هناخ رد  رب  دـندروآ و  هقان  ود  دومرف  ترـضح  دـش ، هنیدـم  لخاد  ریما  نآ  نوچ  روایب . نم  يارب  ار  یـسوم  شرـسپ  وا و  رـس  وش و  لخاد 
مدوب هداتسیا  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  دش . اعد  لوغشم  تسشن و  بارحم  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  دالوا  و  دنتشادزاب ، ترـضح 

روصنم دزن  نوچ  تشگرب ، دندیرب و  ار  هقان  ود  نآ  ياهرـس  هک  ار  دوخ  رکـشل  درک  رما  دـمآ و  ام  هناخ  رد  هب  دوخ  رکـشل  اب  ریما  نآ  هک 
زاب ار  هسیک  رس  روصنم  نوچ  تشاذگ . روصنم  دزن  ار  هسیک  و  مدروآ ، لمع  هب  يدوب  هدومرف  هچنآ   882 ص : نویعلا ، ءالج  تفگ : تفر 

رد هناخ  دـیدرگ و  مرـس  مدـش ، رفعج  ماما  هناخ  لخاد  نم  نوچ  ریمالا  اهّیا  تفگ : تسیچ ؟ اهنیا  هک : دیـسرپ  دـید ، ار  هقان  ياهرـس  درک ،
دـندرک و ادـج  ار  اهنآ  رـس  هک  مدرک  مکح  تسوا ، رـسپ  رفعج و  هک  دومن  ناـنچ  رظن  رد  هک  مدـید  ار  صخـش  ود  دـش و  کـیرات  مرظن 

نیا رب  ار  یسک  دوب  هدنز  وا  ات  و  نادرگم ، علّطم  هزجعم  نیا  رب  ار  يدحا  و  نکم ، لقن  یسک  هب  يدید  هچنآ  راهنز  تفگ : روصنم  مدروآ ،
«. 1  » مدینادرگن علّطم  هّصق 

تماما کلف  رین  نآ  تداهش  خیرات  رد  مّوس  لصف 

و لاّوش ، هام  رد  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  دـش ، عقاو  ترجه  تشه  لهچ و  دـص و  لاس  رد  تاداعـس  عبنم  نآ  تافو  هکنآ  رد  تسین  یفالخ 
یضعب و  «، 2  » دناهتفگ لاس  جنپ  تصـش و  ار  بانج  نآ  فیرـش  رمع  رثکا  «. 1  » دناهتفگ روکذم  لاس  بجر  هام  مهدزناپ  هبنشود  یـضعب 

نانـس نب  دّـمحم  زا  باشوخ  نبا  تیاور  هب  «، 4  » تسا هدرک  تیاور  زین  کـی  داـتفه و  هّمغلا  فـشک  رد  و  «، 3  » دـناهتفگ تشه  تصش و 
لهچ و دص و  لاس  رد  لاس ، تشه  تصش و  ای  دوب  لاس  جنپ  تصش و  ترضح  نآ  فیرش  رمع  تافو  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور 

زور دـنچ  لاس و  هدزاود  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  ّدـج  اـب  مّوس ، داتـشه و  لاـس  رد  شتداعـس  اـب  تدـالو  «. 5  » ترجه متـشه 
ینیلک «. 7  » دنام لاس  راهچ  یس و  ترضح  نآ  زا  دعب  و  لاس ، هدزون  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  و  «، 6  » لاس هدزناپ  رگید : تیاور  هب  دینارذگ ،
تصش دوب ، تشه  لهچ و  دص و  لاس  هک  تافو  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب 

نآ تماما  ماّیا  هک  دناهتفگ  و  «. 1  » دوب لاس  راهچ  یس و  ردپ  زا  دعب   884 ص : نویعلا ، ءالج  بانج  نآ  تماما  ماّیا  و  تشاد ، لاس  جنپ  و 
و دیلو ، نب  میهاربا  کلم  و  دیلو ، نب  دـیزی  کلم  و  کلملا ، دـبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  کلم  و  کلملا ، دـبع  نب  ماشه  کلم  هیقب  ترـضح 

تشه لاس و  راهچ  و  دش ، هفیلخ  ساّبع  ینب  زا  حاّفس  هَّللا  دبع  ود و  یس و  دص و  لاس  رد  درک  جورخ  ملسم  وبا  سپ  رامح ، ناورم  کلم 
مهد لاـس  رد  و  درک ، یهاـشداپ  هاـم  هدزاـی  لاـس و  کـی  تسیب و  درک و  تفـالخ  بصغ  یقناود  روصنم  وا  زا  دـعب  و  دوـب ، وا  ماـّیا  هاـم 

يادـتبا رگید : لوق  هب  و  دـیدرگ ، قحلم  دوخ  مارگ  ياـبآ  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  مّود  لاـس  رگید : تیاور  هب  «، 2  » وا یهاشداپ 
رهز هب  ار  ترضح  نآ  نوعلم  روصنم  رما  هب  هک : دناهتفگ  نارگید  هیوباب و  نبا  «. 3  » دوب دیلو  نب  میهاربا  یهاشداپ  رد  ترضح  نآ  تماما 
عینم دلاو  بنج  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  عیفر  ماما  نآ  قاّفتا  هب  و  دندیناروخ ، ترـضح  نآ  هب  يدولآرهز  روگنا  هک : دنیوگ  و  دندرک ، دیهش 
دوخ ياههدید  دش ، ترـضح  نآ  تافو  ماگنه  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  یقرب و  هیوباب و  نبا  ینیلک و  «. 4  » دیدرگ نوفدم  دوخ 

هک یـسک  هب  دـسریمن  ام  تعافـش  دومرف : درک و  رظن  ناشیا  يوسب  دـندش  عمج  همه  نوچ  دـینک ، عمج  ارم  ناشیوخ  دومرف : دوشگ و  ار 
و دیهدب ، دوب  ترضح  نآ  ّمع  رسپ  هک  سطفا  نسح  هب  الط  رانید  داتفه  دومرف : سپ  «، 5  » دیامنن نآ  نأش  هب  انتعا  درامش و  کبس  ار  زامن 

وت يور  رب  دراک  وا  و  ینکیم ، ّتیـصو  سطفا  يارب  تفگ : ترـضح  نآ  هدرک  دازآ  هملاس  دومرف . یتّیـصو  دوخ  براقا  زا  کی  ره  يارب 
ار ناشیا  تسا  هدرک  حدم  ادخ  هک  مشابن  اهنآ  زا  و  منک ، محر  عطق  نم  هک  یهاوخیم  وت  دومرف : ترـضح  درک !؟ وت  لتق  هدارا  و  دیـشک ،
، نویعلا ءالج  َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َو  هک : تسا  هتفگ  ناـشیا  نأـش  رد  و  محر ، هلـص  هب 

وبـشوخ ار  نآ  دـیرفآ و  ار  تشهب  یلاـعت  قـح  هک  اریز  هـک  مـنکیم  ّتیـصو  وا  يارب  هملاـس ! يا  تـفگ : سپ  « 1 * » ِباـسِْحلا  885 ص :
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ّقثوم دنس  هب  ینیلک  «. 2  » محر هدننک  عطق  ردام و  ردپ و  قاع  ار  نآ  يوب  دونـشیمن  و  دسریم ، هار  لاس  رازه  ود  ات  نآ  يوب  و  دینادرگ ،
مارحا اهنآ  رد  هک  يرصم  دیفس  هماج  ود  رد  مدرک  نفک  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا 

لهچ هب  هک  ینمی  درب  رد  و  دوب ، هدیسر  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  ياهمامع  رد  و  دیشوپیم ، هک  ینهاریپ  رد  و  تسبیم ،
قداص ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا  دیزرایم . رانید  دـص  راهچ  هب  دوبیم  زورما  رگا  و  «، 3  » دوب هدیرخ  الط  رانید 
هتفای تافو  هرجح  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  ياهرجح  رد  دنزورفا  رب  غارچ  بش  ره  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  مالّـسلا  هیلع 

بش نایم  رد  یقناود  رفعج  وبا  یبش  تفگ : هک  يزوج  بّویا  وبا  زا  دناهدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  یـسوط و  خیـش  ینیلک و  «. 4  » دوب
نوچ دناوخیم ، دراد و  تسد  رد  ياهمان  دناهداهن و  وا  شیپ  رد  یعمـش  هتـسشن و  یـسرک  رب  هک  مدـید  متفر  نوچ  دـیبلط ، ارم  داتـسرف و 

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تافو  ربخ  تسا و  نامیلـس  نب  دّمحم  همان  نیا  تفگ : تسیرگ و  تخادنا و  نم  شیپ  ار  همان  مدرک ، مالس 
سک کی  رگا  هک  سیونب  تفگ : سپ  دسریم ، اجک  رفعج  لثم  تفگ : و  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  تفگ : تبون  هس  سپ  تسا ، هتشون  ار 

، هفیلخ تسا : هدرک  یصو  ار  رفن  جنپ  هک  دیـسر  همان  باوج  زور  دنچ  زا  دعب  نزب ، ندرگ  بلطب و  ار  وا  تسا ، هدرک  یـصو  صوصخب  ار 
ار اهنیا  تفگ : دناوخ  ار  همان  روصنم  نوچ  ار ، یسوم  ردام  هدیمح  و  یسوم ، هَّللا و  دبع  دوخ  رسپ  ود  و  هنیدم ، یلاو  نامیلـس  نب  دّمحم  و 
هب ار  تعاـمج  نآ  درک ، دـهاوخ  ياهدارا  نینچ  نوعلم  نآ  هک  تسنادیم  تماـما  ملع  هب  ترـضح  دـیوگ : مجرتـم  «. 5  » تشک ناوتیمن 

مالّسلا هیلع  یـسوم  ماما  نطاب  رد  و  دوب ،  886 ص : نویعلا ، ءالج  هتشون  ار  نیعل  نآ  مان  لّوا  دوب ، هدرک  کیرـش  ّتیـصو  رد  رهاظ  بسح 
تیاور هچنانچ  تسا . ترضح  نآ  صوصخم  تماما  تیاصو و  هک  دنتسنادیم  ملع  لها  زین  ّتیـصو  نیا  زا  و  ّتیـصو ، هب  دوب  صوصخم 

دوب هدیسر  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تمدخ  هب  تسا و  هّمئا  باحصا  رباکا  زا  هک  یلامث  هزمح  وبا  دزن  یبارعا  هک  دناهدرک 
ربخ نیا  عامتسا  زا  هزمح  وبا  تفر ، ایند  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  یلامث  هزمح  وبا  تفر ،

حـطفا و هَّللا  دـبع  درک : یـصو  ار  رفن  هس  تفگ : درک ؟ یـصو  ار  هک  دیـسرپ : دـمآ  شوه  هب  نوچ  دـش ، شوهیب  دز و  ياهرعن  رثا  تشحو 
اجک زا  ار  قح  هک : دـنتفگ  درک ، قح  هب  تیادـه  ار  ام  هک  هَّلل  دـمحلا  تفگ : درک و  مّسبت  هزمح  وبا  ار ، روصنم  رفعج  وبا  مظاک و  یـسوم 

یـسوم ماما  هک  کچوک  دـنزرف  و  دـناسرن ، لـتق  هب  ار  وا  ّیـصو  هک  تسا  هّیقت  يارب  هک  تسا  رهاـظ  روصنم  ّتیـصو  هک : تفگ  یتسناد ؟
رد یتّلع  گرزب  دنزرف  رگا  هک  اریز  تسین ، تماما  لباق  هَّللا  دـبع  هک  دـننادب  مدرم  ات  درک  رکذ  تسا  هَّللا  دـبع  هک  رتگرزب  دـنزرف  اب  تسا 

، تعیرـش ماکحا  هب  دوب  لهاج  و  دوب ، صقان  شنید  و  دوب ، اپ  لیف  ندب  رد  هَّللا  دبع  و  دشاب ، ماما  وا  هک  دیابیم  دشاب  هتـشادن  نید  ندـب و 
تحلـصم يارب  اهنآ  رکذ  و  تسا ، ماما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  هک  متـسناد  اـجنآ  زا  سپ  درکیم ، اـفتکا  وا  هب  تشادیمن  یتّلع  وا  رگا 

«. 1  » تسا

دش عقاو  ترضح  نآ  نایعیش  براقا و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  لصف 

ره و  درکیم ، صّحفت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دالوا  درکیم ، انب  یترامع  دادغب  رد  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا 
نادنزرف زا  یئوم  شوخ  يور  شوخ  كدوک  يزور  دندشیم ، دیهش  رجز  نیا  هب  ات  تشاذگیم  رجآ  ياهنوتـس  نایم  رد  تفاییم  ار  هک 

لّکوم وا  رب  ار  يدرم  دراذـگ ، نوتـس  ناـیم  رد  ار  موـلظم  هدازماـما  نآ  هک  دـنداد  اـّنب  هب  دـندروآ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح 
، دومن مّحرت  وا  رب  داتفا ، لالج  تعفر و  جوا  دیـشروخ  نآ  لاثمیب  لامج  رب  اّنب  رظن  نوچ  دزاس . عقاو  ار  نیا  وا  روضح  رد  هک  دـندینادرگ 
تشاذگ و نوتـس  نایم  رد  ار  ناوج  نآ  سپ  دنادرگ ، يراع  یناگدنز  راب  گرب و  زا  ار  یناما  لامآ و  نمچ  لاهنون  نآ  هک  درواین  بات  و 

تاـجن هکلهم  نیا  زا  ار  وت  میآیم و  وـت  دزن  يدوزب  هک  شاـبم  نیگمغ  هدـید  روـن  يا  تفگ : داد و  رارق  وا  ندیـشک  سفن  يارب  ياهجرف 
دروآ و نوریب  ار  یبرع  ناوج  نآ  دـمآ و  نوتـس  نآ  دزن  هب  اـّنب  نآ  دـنتفرگ ، مارآ  دوخ  ياـهاج  رد  مدرم  و  دـمآ ، رد  بش  نوچ  مهدیم .
و وشم ، کیرـش  دـندرکیم  راک  نم  اب  هک  ياهلمع  ریاس  نم و  نوخ  رد  نک و  محر  نم  رب  زین  وت  مدرک ، محر  وت  رب  نم  ناوج  يا  تفگ :
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تاـجن ار  وت  مدـمآ و  وت  دزن  راـت  بش  نیا  رد  نم  و  دسانـشن ، ار  وت  یـسک  هک  هد  رییغت  ار  دوخ  تأـیه  زاـس و  ناـهنپ  قلخ  رظن  زا  ار  دوخ 
ار ناراکچـگ  هک  یتـلآ  نآ  هب  سپ  دـنکن ، یمـصخ  نم  اـب  تماـیق  زور  رد  وت  ّدـج  هکنآ  يارب  مدـنکفا  میب  فوخ و  رد  ار  دوـخ  و  مداد ،

ادابم هک  درگم  رب  دوخ  ردام  يوسب  ور و  نوریب  راید  نیا  زا  تفگ :  888 ص : نویعلا ، ءالج  دیرب و  ار  یبرع  دّیس  نآ  ياهوسیگ  دشابیم 
تاجن ندرم  زا  ارم  يداهن و  ّتنم  نم  رب  مورب و  دوخ  ردام  دزن  هب  نم  هک  ینادیمن  تحلصم  نوچ  تفگ : مولظم  هدازماما  موش . اوسر  نم 

، دبای نیکـست  نم  رب  وا  يرارقیب  هلان و  يراز و  عزج و  دیاش  تسا ، یقاب  نم  تایح  هک  هد  ربخ  ار  وا  راذگ و  ّتنم  زین  نم  ردام  رب  يداد ،
اجک هک  تسنادـن  یـسک  تخیرگ و  هداز  ماما  نآ  بش  نآ  رد  سپ  دـنک . رواب  ار  وت  نخـس  هک  ربب  وا  يارب  هناشن  هب  ارم  ياهوسیگ  نیا  و 

ار هدّیـس  نآ  هحون  هیرگ و  يادص  مدـش ، هناخ  مغ  نآ  کیدزن  نوچ  متـسج ، ار  وا  ردام  هناخ  متفر و  نم  نآ  زا  دـعب  هک : تفگ  اّنب  تفر ،
«. 1  » متشگرب مدینادرگ و  داش  ار  وا  و  مدیناسر ، وا  هب  ار  شرسپ  تایح  ربخ  سپ  مدینش ،

امهیلع رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  متفه  ماما  رمق  سمش و  شخبرون  رشحم و  عفاش  رشب و  دّیس  ترضح  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهن  باب 
مالّسلا

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  بسن و  تدالو و  نایب  رد  ّلوا  لصف 

لّوا تینک  ود  و  دناهتفگ ، زین  لیعامـسا  وبا  یلع و  وبا  و  دوب ، میهاربا  وبا  نسحلا و  وبا  وا  تینک  و  دوب ، یـسوم  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
نآ ردپ  و  «. 1  » تسا مظاک  ترضح  نآ  روهشم  بقل  و  تسا ، نیما  حلاص و  رباص و  مظاک و  ترضح : نآ  فیرـش  باقلا  و  تسا ؛ رهـشا 

هّیـسلدنا یـضعب  و  دـنتفگیم ، هّیربرب  هدـیمح  ار  وا  هک  دوب  يدـلو  ّما  بانج  نآ  رداـم  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
دوب هدـحو  هَّلل  کلملا  رگید : تیاور  هب  و  «، 3  » دوب هَّللا  یبسح  مالّـسلا : هیلع  اضر  ماما  تیاور  هب  باـنج  نآ  متاـخ  شقن  و  «. 2  » دناهتفگ

دص و لاس  رد  بانج  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  دش ، عقاو  هنیدم  هّکم و  نایم  رد  تسا  یلزنم  هک  اوبا  رد  بانج  نآ  تدالو  و  «. 4»
نارگید يدـنوار و  بطق  دوب . رفـص  هام  متفه  هبنـش  تدـالو  زور  و  «، 5  » دـناهتفگ هن  تسیب و  دـص و  یـضعب  و  ترجه ، متـشه  تسیب و 

هیلع رفعج  ماما  ترضح  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب   892 ص : نویعلا ، ءالج  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  يدـسا  هشاکع  نبا  هک  دـناهدرک  تیاور 
هـشاکع نبا  نخـس  يانثا  رد  دـیبلط ، وا  يارب  يروگنا  دومن و  مارکا  زازعا و  ار  وا  بانج  نآ  دوب ، هداتـسیا  بانج  نآ  تمدـخ  رد  مالّـسلا 
هتـشاذگ بانج  نآ  دزن  يرز  نایمه  و  تسا ؟ هدیـسر  جیوزت  ّدح  هب  هک  یئامنیمن  جـیوزت  ار  رفعج  ارچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : درک  ضرع 

وا يارب  زا  رز  نیا  هب  و  دمآ ، دهاوخ  دورف  هنومیم  هناخ  رد  دمآ و  دهاوخ  ربرب  لها  زا  یشورفهدرب  يدوز  نیا  رد  هک : دومرف  ترضح  دوب ،
نآ زا  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخیم  متفگ : متفر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  رگید  زور  دـنچ  زا  دـعب  هک : تفگ  يوار  دـیرخ . مهاوخ  يزینک 

نوچ دیرخب . يزینک  وا  زا  رز  نایمه  نیا  هب  دیورب و  تسا  هدمآ  نونکا  دیرخ ؟ مهاوخ  يزینک  وا  زا  رفعج  يارب  متفگ  نم  هک  یشورفهدرب 
، تسا رتـهب  يرگید  زا  یکی  زینک ، ود  رگم  نم  دزن  تسا  هدـنامن  ماهتخورف و  ار  همه  متـشاد  هک  ار  ینازینک  تـفگ : مـتفر  شورفهدرب  دزن 

تمیق تفگ : یـشورفیم ؟ دـنچ  هب  تسا  رتـهب  هک  هیراـج  نآ  متفگ : دروآ  نوریب  ار  ناـشیا  نوـچ  منیبـب . اـت  ار  ناـشیا  روآ  نوریب  مـتفگ :
ام تسا  هسیک  رد  هچنآ  هب  متفگ : منکیمن ، مک  چـیه  تفگ : نک ، مک  يزیچ  تمیق  زا  نک و  ناـسحا  متفگ : تسا ، راـنید  داـتفه  شرخآ 
مک رانید  داتفه  زا  هّبح  کی  رگا  هک  دیئاشگم  ثبع  تفگ : ساّخن  ار ، رهم  دیئاشگب  تفگ : دوب  وا  دزن  يدیفس  شیر  درم  ار ، وا  میرخیم 

میدروآ ار  هیراج  نآ  سپ  دایز ، هن  مک و  هن  دوب  رانید  داتفه  میدرمـش  نوچ  دیرامـشب ، دـیئاشگب و  هک : تفگ  درم  نآ  مشورفیمن ، تسا 
ضرع ترضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  هتشذگ  هچنآ  و  دوب ، هداتسیا  بانج  نآ  دزن  مالّسلا  هیلع  رفعج  ماما  ترضح  و  ترضح ، نآ  تمدخ  هب 

رد هدیدنـسپ  هک : دومرف  ترـضح  مراد ، مان  هدـیمح  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  هک : درک  لاؤس  هیراج  زا  درک و  دـمح  ار  ام  ترـضح  میدرک ،
تـسد هب  يزیچ  هک : دومرف  ترـضح  ماهرکاب ، تفگ : ّبیث ؟ اـی  يرکب  اـیآ  هک  هد  ربخ  ارم  ترخآ ، رد  دوب  یهاوخ  هدرک  شیاتـس  اـیند و 
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درم یلاعت  قح  درکیم ، تبراقم  هدارا  دـمآیم و  نم  دزن  هاگره  تفگ : ياهدـنام ؟ هرکاب  وت  هنوگچ  دـننکن ، دـساف  هک  دـیآیمن  ناساّخن 
نیا وش  فّرصتم  رفعج  يا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  دشیم ، عنام  دزیم و  وا  يور  رب  هچناپط  هک  دینادرگیم  ّطلـسم  وا  رب  ار  یئوم  دیفس 
رگید ربتعم  دنس  هب  893 و  ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » دشاب نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  يدنزرف  نیا  زا  و  تسوت ، زا  هک  ار  زینک 

و صلاخ ، يالط  دـننام  یبیع  یکرچ و  ره  زا  تسا  هزیکاپ  كاپ و  هدـیمح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور 
يارب و  نم ، يراوگرزب  يارب  دـمآ  نم  تسد  هب  ات  دیـسرن  وا  هب  هناگیب  تسد  هک  دـندرک  تسارح  ار  وا  یلاعت  قح  رما  هب  هکئـالم  هتـسویپ 

ار وا  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  دمآ  دورف  وا  نماد  رد  هام  هک  دید  باوخ  رد  هدـیمح  رگید : تیاور  هب  و  «. 1  » نم زا  دعب  تّجح  يراوگرزب 
یسوم ماما  ترضح  هک  یلاس  رد  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یقرب و  راّفص و  ینیلک و  «. 2  » دنرخب

ام يارب  ترـضح  مدیـسر ، اوبا  لزنم  هب  نوچ  متفر ، جـح  رفـس  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  رد  نم  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع 
رثا هک : دیوگیم  هدیمح  هک  دمآ  بانج  نآ  يوسب  هدیمح  بناج  زا  یکیپ  ندروخ  ماعط  يانثا  رد  دندروآ ، وکین  رایـسب  و  دیبلط ، تشاچ 
سپ تسین . رگید  نادـنزرف  لثم  دـنزرف  نیا  هک  منک  ربخ  ار  وت  دوش  رهاظ  نیا  نوچ  هک  يدوب  هدومرف  و  هدـش ، رهاظ  نم  رد  لـمح  عضو 

ياهنیتسآ نادـنخ و  هتفکـش و  دومن  تدواعم  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  و  دـش ، مرح  همیخ  هّجوتم  تساـخرب و  لاـحشوخ  داـش و  ترـضح 
قح هک : دومرف  دش ؟ هنوگچ  هدیمح  لاح  درادب ، نامداش  ار  وت  لد  نادنخ و  ار  وت  ناهد  هشیمه  ادـخ  متفگ : دوب ، هدز  رب  ار  دوخ  كرابم 

ریـصب وبا  نآ . هب  مدوب  رتعلّطم  وا  زا  نم  هک  وا  زا  داد  ربخ  يرما  هب  ارم  هدیمح  و  تسادـخ ، قلخ  نیرتهب  هک  درک  اطع  يرـسپ  نم  هب  یلاعت 
رـس تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  دمآ ، نیمز  هب  كرابم  دولوم  نوچ  هک : تفگ  هدیمح ؟ ار  وت  داد  ربخ  هچ  موش  وت  يادف  تفگ :

ره مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تدـالو  تمـالع  تسا  نینچ  هک : متفگ  وا  هب  نم  درک ، دـنلب  نامـسآ  يوسب  ار  دوخ 
نم ّدج  هفطن  هک  یبش  رد  دومرف : ترـضح  موش ؟ وت  يادـف  ماما  يارب  تسا  تمالع  هچ  نیا  تفگ : ریـصب  وبا  تسه . وا  زا  دـعب  هک  یماما 
ریـش زا  رتفاص و  بآ  زا  دروآ  وا  يارب  نامـسآ  زا  یتبرـش  و  دوب ، باوخ  رد  وا  هک  یتقو  رد  دمآ  نم  ّدج  ردپ  دزن  یکلم  دشیم ، دقعنم 

داش و تعاس  نآ  رد  سپ  تعماجم ، هب  ار  وا  درک  رما  و  دـیماشآ ، رتکـنخ و  فرب  زا  رتنیریـش و  لـسع  زا  رتمرن و  هکـسم  زا  رتدـیفس و 
رد نینچمه  دـش ، دـقعنم  تبرـش  نآ  زا  نم  ّدـج  هفطن  و  نم ، ّدـج  ردام  اب  دومن  تبراقم  تساخرب و  لاحشوخ   894 ص : نویعلا ، ءـالج 

دمآ و مردـپ  دزن  کلم  نآ  نم  هفطن  داقعنا  ماگنه  رد  دروآ ، وا  يارب  ار  تبرـش  نآ  نم  ّدـج  دزن  هب  کلم  نآ  نم ، ردـپ  هفطن  داقعنا  تقو 
نم و  دروآ ، نم  يارب  ار  تبرـش  ناـمه  دـمآ و  نم  دزن  کـلم  نآ  دـشیم  دـقعنم  دـنزرف  نیا  هـفطن  هـک  یبـش  رد  و  دروآ ، ار  تبرـش  نآ 

زا دـعب  ماما  تسوا  هک  دـینادب  دیـسانشب و  سپ  تفرگ ، رارق  وا  محر  رد  كرابم  دولوم  نیا  هفطن  مدرک و  تبراقم  هدـیمح  اب  مدـیماشآ و 
قح دریگیم ، رارق  محر  رد  هام  راهچ  كرابم  هفطن  نآ  نوچ  مداد . ربخ  ار  وت  هک  دشابیم  ینامـسآ  تبرـش  نآ  زا  یماما  هفطن  ره  و  نم ،
وا تسار  يوزاب  رب  ار  هیآ  نیا  دـنمانیم  ناویح  ار  وا  هک  دوشیم  لزان  یکلم  و  دـنادرگیم ، ّقلعتم  ندـب  هب  ار  ناشیا  سّدـقم  حور  یلاعت 

نیمز رب  تسد  دـیآیم  ریز  هب  مـحر  زا  نوـچ  «. 1  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  ًالْدَـع ال  َو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  دـسیونیم :
قح شرع  دزن  العا و  قفا  زا  هّزعلا  ّبر  بناج  زا  هک  ار  يداـنم  يادـص  دـهدیم  شوگ  دـنکیم و  دـنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  دراذـگیم و 

یئوت ماهدرک ، قلخ  یمیظع  رما  يارب  ار  وت  شاب  تباث  نالف ! نب  نالف  يا  هک : وا  ردـپ  ماـن  وا و  ماـن  هب  ار  وا  دـنکیم  ادـن  هبترم  هس  یلاـعت 
نایلاوم وت و  يارب  و  نیمز ، رد  نم  هفیلخ  و  نم ، ياهیحو  رب  نم  نیما  و  نم ، مولع  قودنص  و  نم ، رارسا  ّلحم  و  نم ، قلخ  زا  نم  هدیزگرب 

لالج تّزع و  هب  مهدیم ، اـج  دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  امـش  و  ار ، دوخ  ياهتـشهب  ماهدیـشخب  و  ار ، دوخ  تمحر  ماهدـینادرگ  بجاو  وت 
نوچ منادرگ . خارف  ناشیا  رب  ار  يزور  ایند  رد  دـنچ  ره  منادرگ  بّذـعم  اهباذـع  نیرتدـب  هب  ار  وت  نانمـشد  هک  منکیم  دای  دـنگوس  دوخ 
ًاِمئاق ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَـش  تسه : هک  یتأیه  نامه  رب  دـیوگیم  باوج  رد  وا  دوشیم ، مامت  يدانم  توص 

و دـیامرفیم ، اطع  وا  هب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  مولع  یلاـعت  قح  دـنکیم ، ماـمت  ار  نخـس  نیا  نوچ  « 2  » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ِطْـسِْقلِاب 
ترضح تسین ؟ لیئربج  حور  تفگ : ریـصب  وبا   895 ص : نویعلا ، ءالج  دـنک . تراـیز  ار  وا  ردـق  بش  رد  حور  هک  دوشیم  نآ  ّقحتـسم 
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هکئـالم زا  رتـگرزب  تسا  یقلخ  حور  و  تسا ، هکئـالم  هلمج  زا  لـیئربج  هک  یتـسرد  هب  لـیئربج ، زا  تسا  رتگرزب  حور  هکلب  هن  دومرف :
لاهنم زا  ربتعم  دنـس  هب  «. 2  » تـسا هدرک  رکذ  هکئـالم  زا  دــعب  ار  حور  و  « 1  » ُحوُّرلا َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُلَّزَنَت  تسا : هدومرف  یلاـعت  قح  هکناـنچ 
همیلو ار  هنیدم  لها  زور  هس  دوعسم  دولوم  نآ  يارب  دومن ، تعجارم  هنیدم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک  تسا  يورم  باّصق 

896 ص : نویعلا ، ءالج  «. 3  » درک

دش عقاو  مولظم  ماما  نآ  رب  روج  يافلخ  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  ّمود  لصف 

و «، 2  » کی داتشه و  دص و  یـضعب  و  «، 1  » دش عقاو  ترجه  مّوس  داتـشه و  دص و  لاس  رد  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  تداهـش  رد  رهـشا 
زین هام  مجنپ  یضعب  و  دوب ، بجر  هام  مجنپ  تسیب و  هعمج  زور  روهشم  قفاوم  تداهـش  زور  و  «. 3  » دناهتفگ شش  داتشه و  دص و  یضعب 

رد و  «. 4  » دناهتفگ راهچ  هاجنپ و  یـضعب  و  دوب ، لاس  جـنپ  هاجنپ و  روکذـم  قفاوم  تافو  تقو  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دـناهتفگ ،
هّیقب ترضح  نآ  تفالخ  ماّیا  رد  دوب ، لاس  جنپ  یس و  شتماما  تّدم  و  دناهتفگ ، زین  رتمک  دوب و  لاس  تسیب  شفیرش  رمع  تماما ، ءادتبا 

ترضح نیعل  نآ  و  دوب ، يدهم  تفالخ  ماّیا  يرسک  لاس و  هد  وا  زا  دعب  و  دشن ؛ ترـضح  نآ  ضّرعتم  رهاظ  هب  وا  و  دوب ، روصنم  تفالخ 
هنیدم هب  ار  بانج  نآ  دومنن و  ترـضح  نآ  ّتیذا  رب  تأرج  رایـسب ، تازجعم  هدهاشم  ببـس  هب  و  دینادرگ ، سوبحم  دیبلط و  قارع  هب  ار 

هب تفالخ  نوچ  دیناسر ، تسناوتن  ترضح  نآ  هب  یبیسآ  زین  وا  و  دوب ، يداه  تفالخ  تّدم  يرسک  لاس و  کی  نآ  زا  دعب  و  دینادرگرب ؛
نآ دوخ  تفالخ  مهدزناپ  لاس  رد  و  تشاد ، سوبحم  یتّدم  دروآ ، دادغب  هب  ار  ترـضح  نآ  دیـسر  نیعل  نوراه   897 ص : نویعلا ، ءالج 
نآ دـناهدرک  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  هچنانچ  قارع ، هب  ار  بانج  نآ  نوراه  ندـیبلط  ببـس  اـّما  «. 1  » درک دیهش  رهز  هب  ار  ترـضح 

ناشیا نایم  زا  تشاد ، رـسپ  هدراهچ  نیعل  نآ  و  دـنادرگ ، مکحم  دوخ  دـالوا  يارب  ار  تفـالخ  رما  هک  تساوخ  نوعلم  نآ  نوچ  هک  تسا 
يارب وا  زا  دعب  و  نومأم ، هَّللا  دبع  يارب  وا  زا  دعب  ار  تفالخ  و  دینادرگ ، دوخ  دهعیلو  ار  هدیبز  رـسپ  نیما  دّـمحم  لّوا  درک : رایتخا  رفن  هس 

دعب هک  درک  هشیدنا  دوب ، نیعل  نآ  يارزو  مظعا  هک  یکمرب  ییحی  دوب ، هدینادرگ  هدیبز  نبا  ّیبرم  ار  ثعشا  نب  رفعج  نوچ  نمتؤم . مساق 
و تفر ، دهاوخ  نوریب  نم  هلـسلس  زا  تلود  دش و  دهاوخ  وا  رایتخا  کلام  ثعـشا  نبا  دوش ، لقتنم  نیما  دّمحم  هب  تفالخ  رگا  نوراه  زا 

نب یسوم  تماما  هب  رارقا  عّیشت و  هب  داد  تبسن  ار  وا  هکنآ  ات  تفگیم  نوراه  دزن  هب  ار  وا  دب  رّرکم  دمآ و  رد  ثعشا  نبا  عییـضت  ماقم  رد 
يارب ار  نآ  سمخ  دناسر  مه  هب  هچ  ره  و  دنادیم ، رصع  هفیلخ  ار  وا  تسا و  بانج  نآ  نایلاوم  ناّبحم و  زا  وا  تفگ : مالّسلا ، هیلع  رفعج 
دیسرپ نارگید  ییحی و  زا  نوراه  يزور  هکنآ  ات  تخادنا  ترضح  نآ  رکف  هب  ار  نوعلم  نآ  زیگناروش  نانخس  نیا  هب  دتسرفیم ، ترضح 

نب یلع  ناـشیا  منک ؟ لاؤس  وا  زا  رفعج  نب  یـسوم  لاوـحا  زا  یـضعب  میاـمن و  بلط  هک  ار  یـسک  بلاـط  یبأ  لآ  زا  دیـسانشیم  اـیآ  هک :
تبسن رایسب  ناسحا  ترضح  و  «، 2  » دوب بانج  نآ  هدازردارب  هک  لیعامسا  نب  دّمحم  رگید : تیاور  هب  دنداد ، ناشن  ار  رفعج  نب  لیعامسا 

نآ نوچ  دـندیبلط . ار  وا  دنتـشون و  وا  هب  ياهماـن  هفیلخ  رما  هب  سپ  تشاد ، ماـمت  عـالّطا  باـنج  نآ  لاوحا  ياـیافخ  رب  و  دوـمنیم ، وا  هب 
ماهدش و ناشیرپ  تفگ : يوریم ؟ هچ  يارب  دومرف : دادغب ، هدارا  تفگ : يراد ؟ اجک  هدارا  تفگ : دیبلط  ار  وا  دش ، علّطم  رما  نآ  رب  بانج 

ارم تفگ : درکن و  لوبق  وا  موشیم ، لّفکتم  ار  وت  جورخ  منکیم و  ادا  ار  وت  ضرق  نم  دومرف : بانج  نآ  ماهدناسر ، مه  هب  يرایسب  ضرق 
، ینادرگن میتی  ارم  دـالوا   898 ص : نویعلا ، ءـالج  يوشن و  کیرـش  نم  نوـخ  رد  هک  منکیم  ّتیـصو  دوـمرف : باـنج  نآ  نک ، یتّیـصو 

الط رانید  دصیس  سپ  دومرف ، ّتیصو  نینچ  ار  وا  ترضح  هبترم  هس  هکنآ  ات  دومرف ، ّتیصو  نیا  زاب  ترـضح  نک ، ّتیـصو  ارم  تفگزاب :
درک دهاوخ  یعس  نم  نوخ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : نارضاح  هب  ترـضح  تساخرب ، وا  نوچ  دومرف . اطع  وا  هب  مهرد  رازه  راهچ  و 

ناسحا وا  هب  تبـسن  درک ، دهاوخ  يراک  نینچ  وا  هک  دینادیم  هکنآ  اب  هَّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : تخادنا ، دهاوخ  یمیتی  هب  ارم  نادنزرف  و 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دناهدرک  تیاور  نم  ناردپ  هک  اریز  یلب  دومرف : ترـضح  دیـشخبیم !؟ وا  هب  ار  لیزج  لام  نیا  و  دیئامنیم ،

یلاعت قح  دنکب ، وا  زا  ار  دوخ  ناسحا  عطق  سک  نیا  و  دنک ، يدب  ربارب  رد  وا  و  دنک ، ناسحا  دوخ  محر  هب  یسک  نوچ  هک : مّلس  هلآ و  و 
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یکمرب دلاخ  نب  ییحی  دیـسر ، دادغب  هب  لیعامـسا  نب  یلع  نوچ  دنکیم . راتفرگ  دوخ  تبوقع  هب  ار  وا  دنکیم و  وا  زا  ار  دوخ  محر  عطق 
، دروآ مشخ  هب  ار  نوراه  هک  دیوگب  دوخ  ّمع  هب  تبـسن  دنچ  يرما  دور ، نوراه  سلجم  هب  نوچ  هک  درک ، هئطوت  وا  اب  درب و  هناخ  هب  ار  وا 

نیا رد  وت  دنـشاب ، هدوب  يرـصع  رد  هفیلخ  ود  هک  ماهدـیدن  زگره  تفگ : درک و  مالـس  دـش ، لخاد  وا  رب  نوچ  درب . نوراـه  دزن  هب  ار  وا  و 
لاوما هدیناسر و  مه  هب  هنازخ  دنروآیم ، وا  يارب  زا  جارخ  ملاع  فارطا  زا  مدرم  تسا ، هفیلخ  هنیدم  رد  رفعج  نب  یسوم  ياهفیلخ و  رهش 
يدرد تشگرب ، هناخ  هب  تخبدب  نآ  نوچ  دنهدب ، وا  هب  مهرد  رازه  تسیود  هک  درک  رما  نوراه  سپ  تسا . هدرک  عمج  رایـسب  هحلـسا  و 

ار وا  زور  دنچ  زا  دـعب  رگید : یتیاور  هب  دـشن . عفتنم  اهرز  نآ  زا  دـش و  لصاو  یهلا  باذـع  هب  بش  نامه  رد  دیـسر و  مه  هب  شقلح  رد 
زجب اهرز  نآ  زا  دوب و  عزن  تلاـح  رد  دـندروآ ، وا  يارب  ار  رز  نآ  نوچ  دـمآ ، ریز  هب  وا  ياـضعا  اـشحا و  عیمج  و  دـش ، ضراـع  يریحز 
يارب نوراه  دوب ، ترجه  مهن  داتفه و  دص و  هک  لاس  نآ  زا  و  دندینادرگرب . هفیلخ  هنازخ  هب  ار  اهرز  و  دنامن ، وا  يارب  زا  يزیچ  ترـسح 

نایعا و تاداس و  املع و  هک  تشون  فارطا  هب  اهنامرف  و  درک ، جح  هدارا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  نتفرگ  هب  دوخ  دالوا  تفالخ  ماکحتـسا 
هب لّوا  و  ددرگ ، رـشتنم   899 ص : نویعلا ، ءالج  وا  دالوا  دـهع  تیـالو  و  دریگب ، تعیب  ناـشیا  زا  هک  دـنوش  رـضاح  هّکم  رد  همه  فارـشا 
وا متفر و  یکمرب  ییحی  هناـخ  هب  یبـش  نم  دـمآ ، هنیدـم  هب  نوراـه  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دواد  نب  بوقعی  و  «. 1  » دمآ هبّیط  هنیدم 
ای داب  وت  يادف  مردـپ  هک : درکیم  هبطاخم  وا  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  دزن  نوراه  هک  مدینـش  زورما  هک : درک  لقن 

هنتف مسرتیم  هکنآ  يارب  منک  سبح  ار  وا  مهاوخیم  رفعج ، نب  یـسوم  باب  رد  ماهدرک  هدارا  هک  يرما  رد  مبلطیم  رذـع  نم  هَّللا ، لوسر 
نوراه دـش ، زور  نوچ  «. 2  » تفرگ دـهاوخ  ار  وت  ادرف  هک  مراد  ناـمگ  نینچ  تفگ : ییحی  دوش ، هتخیر  وت  تّما  ياـهنوخ  هک  دـنک  اـپرب 

يانثا رد  درکیم ، زامن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  راوگرزب  ّدج  دزن  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  داتسرف  ار  عیبر  نب  لضف 
وت هب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دش  دوخ  راوگرزب  ّدج  ربق  هّجوتم  ترـضح  دـنرب ، نوریب  دجـسم  زا  هک  دندیـشک  دـنتفرگ و  ار  بانج  نآ  زامن ،

دنلب ناـغف  هلاـن و  هیرگ و  هب  ادـص  فرط  ره  زا  مدرم  و  دـسریم ، وت  راوـگرزب  تیب  لـها  هب  وـت  راکدـب  تّما  زا  هچنآ  زا  منکیم  تیاـکش 
ود و  دندینادرگ ، دّیقم  ار  بانج  نآ  هک  درک  رما  و  تفگ ، بانج  نآ  هب  رایـسب  يازـسان  دندرب ، نیعل  نآ  دزن  ار  مولظم  ماما  نوچ  دـندرک .

، دادغب بناج  هب  ار  يرگید  داتسرف و  هرـصب  يوسب  ار  یکی  دنربیم ، هیحان  مادک  هب  ار  بانج  نآ  هک  دننادن  هکنآ  يارب  داد  بیترت  لمحم 
یسیع هب  هرصب  رد  ار  بانج  نآ  هک  درک  بانج  نآ  هارمه  ار  يرورس  ناّسح  و  داتـسرف ، هرـصب  بناج  هب  هک  دوب  یلمحم  نآ  رد  ترـضح 
هینالع زور  رد  دندرک ، هرصب  لخاد  رد  ار  بانج  نآ  هّجحیذ  هام  متفه  زور  رد  دیامن ، میلست  دوب  نیعل  نآ  هدازردارب  هک  روصنم  رفعج  نب 

سوبحم دوب  وا  هناخ  ناوید  هب  کیدزن  هک  دوخ  هناخ  ياـههرجح  زا  یکی  رد  ار  باـنج  نآ  یـسیع  دـندرک ، یـسیع  میلـست  ار  باـنج  نآ 
وـضو دـیآ و  نوریب  هکنآ  يارب  تبون  کـی  دوشگیم ، ار  هرجح  نآ  رد  هبترم  ود  يزور  دـیدرگ ، دـیع  رورـس  حرف و  لوغـشم  دـینادرگ ،

نیا هک : تفگیم  نم  هب  یـسیع  نابتاک  زا  یکی  تفگ : نامیلـس  نب  دّمحم  دنربب . بانج  نآ  يارب  زا  ماعط  هکنآ  يارب  رگید  تبون  دزاسب ،
شحاوف عاونا  یگدنز و  اب  یگدنناوخ و  زاس و  بعل و  وهل و  زا  دینـش  دنچ  يزیچ  دیع  ماّیا   900 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  رد  راوگرزب  درم 

وا هب  نوراه  رّرکم  دوب ، سوبحم  نیعل  نآ  دزن  ترـضح  نآ  لاس  کی  دشاب ، هدرک  روطخ  اهنآ  شفیرـش  رطاخ  هب  زگره  مرادن  نامگ  هک 
عنم نآ  زا  ار  وا  زین  وا  ناتـسود  زا  یعمج  دـیامن ، مادـقا  عینـش  رما  نیا  هب  هـک  درکیمن  تأرج  وا  دـنک ، دیهـش  ار  باـنج  نآ  هـک  تشوـن 

، دیشک لوطب  نم  دزن  رفعج  نب  یسوم  سبح  هک : تشون  نوراه  هب  ياهمان  دیماجنا ، لوط  هب  وا  دزن  ترـضح  نآ  سبح  نوچ  دندومنیم .
قح تاجانم  رکذ و  يراز و  عّرـضت و  تدابع و  ریغ  هب  میامنیم  صّحفت  وا  لاوحا  زا  هکنادنچ  نم  و  میامنیمن ، مادـقا  يو  لتق  رب  نم  و 

هّجوتم هتـسویپ  دنک ، دای  ام  زا  يدب  ای  دـنک  نیرفن  ادـخ  قلخ  زا  يدـحا  رب  ای  نم  رب  ای  وت  رب  زگره  هک  مدینـشن  و  مونـشیمن ، يزیچ  یلاعت 
وا رجز  سبح و  رگید  منکیم و  اهر  ار  وا  ّالا  میامن و  وا  میلـست  ار  وا  نم  هک  تسرفب  ار  یـسک  دزادرپیمن ، يرگید  هب  تسا و  دوخ  راـک 

ماّیا نآ  رد  نم  هک : درک  تیاور  دوب  هتخاس  لّکوم  بانج  نآ  لاوحا  صّحفت  هب  هک  یسیع  سیـساوج  زا  یکی  «. 1  » مدنسپیمن دوخ  رب  ار 
یتولخ و هیواز  هک  مدرکیم  لاؤس  هتـسویپ  نم  ادـنوادخ  تفگیم : تاجاحلا  یـضاق  اب  تاـجانم  رد  هک  مدینـشیم  باـنج  نآ  زا  رایـسب 
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يدینادرگ و باجتسم  ارم  ياعد  هک  منکیم  رکـش  نونکا  نک ، يزور  ارم  دوخ  یگدنب  تدابع و  تهج  زا  يرطاخ  غارف  یتلزع و  هشوگ 
عیبر نب  لضف  دزن  درب  دادغب  هب  هرصب  زا  ار  بانج  نآ  داتسرف و  سک  دیسر ، نوراه  هب  یـسیع  همان  نوچ  يدومرف . اطع  متـساوخیم  هچنآ 

، دوب هتـسشن  دوخ  هناخ  ماب  رب  مدـش ، لخاد  عیبر  نب  لـضف  رب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يورق  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  دـینادرگ . سوبحم 
منیبیم ياهماج  متفگ : ینیبیم ؟ هچ  هناـخ  نآ  رد  نک  رظن  هنزور  زا  هک : تفگ  متفر  کـیدزن  نوچ  دـیبلط ، ارم  داـتفا  نم  رب  شرظن  نوچ 

: تفگ تسا ، هتفر  هدجـس  هب  هـک  دـیامنیم  يدرم  مـتفگ : مدرک  لـّمأت  کـین  نوـچ  نـک ، رظن  وـکین  تـفگ : تـسا ، هداـتفا  نـیمز  رب  هـک 
یئالوم هن ، متفگ : نم ؟ دزن  ینکیم  لـهاجت  تفگ : تسیک ؟ نم  يـالوم  متفگ : تسوت ، يـالوم  نیا  تفگ : هن ، متفگ : ار ؟ وا  یـسانشیم 

ار وا  میامنیم و  وا  لاوحا  دّـقفت  زور  بش و  رد  نم  تسا ، رفعج  نب   901 ص : نویعلا ، ءالج  یـسوم  نیا  تفگ : مرادن ، نامگ  دوخ  يارب 
دوریم و هدجس  هب  سپ  تسا ، بیقعت  لوغـشم  باتفآ  عولط  ات  دنکیم ، ادا  ار  دادماب  زامن  نوچ  ینیبیم ، هک  یتلاح  نیا  هب  رگم  منیبیمن 

سمش لاوز  نوچ  دنک . ربخ  ار  وا  دوشب ، سمش  لاوز  نوچ  هک  تسا  هدرک  لّکوم  ار  یسک  و  سمش ، لاوز  ات  دشابیم  هدجس  رد  هتسویپ 
. دوخ دوجـس  رد  تسا  هدوب  هتفرن  باوخ  هب  هک  منادیم  سپ  دوشیم ، زامن  لوغـشم  دـنک  دـیدجت  یئوضو  هکنآیب  دزیخیم  رب  دوشیم ،
رب زامن  هب  دوشیم ، ماش  نوچ  باتفآ . بورغ  ات  دشابیم  هدجـس  رد  دوریم ، هدجـس  هب  زاب  دـنکیم ، ادا  لفاون  اب  رـصع  رهظ و  زامن  نوچ 

زامن تقو  ات  دشابیم  بیقعت  زامن و  لوغـشم  هتـسویپ  ددرگیم ، زامن  لوغـشم  دـیامن ، دـیدجت  یئوضو  ای  دـنک  یثدـح  هکنآیب  دزیخیم 
نآ زا  سپ  دیامنیم ، راطفا  یماعط  كدـنا  دوشیم ، غراف  نتفخ  زامن  بیقعت  زا  نوچ  دـنکیم . ادا  ار  نتفخ  زامن  و  دوشیم ، لخاد  نتفخ 

وـضو دیدجت  دزیخیم  رب  سپ  دـیامنیم ، تحارتسا  باوخ  نیلاب  رب  ینامز  كدـنا  درادیم  رب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دروآیم ، اجب  هدـجس 
يزیچ وا  زا  تلاح  نیا  ریغ  هب  تسا ، نینچ  وا  تداع  دـناهدروآ  نم  دزن  هب  ار  وا  هک  يزور  زا  ددرگیم ، حبـص  زاـمن  لوغـشم  دـیامنیم و 

هک اریز  ددرگ ، وت  تمعن  لاوز  ثعاب  هک  نکم  هدارا  وا  هب  يدب  تبـسن  سرتب و  ادخ  زا  متفگ : مدینـش  وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  ماهدـیدن .
نم دزن  هب  رّرکم  تفگ : لـضف  تسا ، هدیـسر  دوـخ  يازج  هب  اـیند  رد  يدوزب  هکنآ  رگم  تـسا  هدرکن  ناـشیا  هـب  تبـسن  يدـب  سکچـیه 

زا هچنآ  درک  مهاوخن  دنشکب  ارم  رگا  و  دیآیمن ، رب  نم  زا  راک  نیا  هک  مدرک  مالعا  مدرکن و  لوبق  نم  منک ، دیهـش  ار  وا  هک  دناهداتـسرف 
ار وا  مدش  لخاد  يزور  مدوب ، دیـشّرلا  نوراه  بجاح  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  عیبر  نب  لضف  زا  رگید  ثیدح  رد  «. 1  » دنراد عّقوت  نم 
ّمع رـسپ  رگا  هک  منکیم  دای  دنگوس  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دادیم ، تکرح  تشاد  تسد  رد  يریـشمش  متفای ، مشخ  تیاهن  رد 

؟ يزاجح مادـک  متفگ : يزاـجح ، نآ  تفگ : وت ؟ ّمع  رـسپ  مادـک  متفگ : مرادیم ، رب  ار  ترـس  يزاـسن ، رـضاح  نم  دزن  تقو  نیا  رد  ارم 
ادخ زا  مدرک ، هدـهاشم  ار   902 ص : نویعلا ، ءالج  وا  بضغ  مشخ و  مدـید ، ار  تلاـح  نیا  نوچ  تفگ : لـضف  رفعج ، نب  یـسوم  تفگ :

، تشذـگ متـسناوتن  ایند  رابتعا  لام و  رـس  زا  درک ، هسوسو  ارم  ناطیـش  زاب  مزاس ، رـضاح  وا  دزن  یتقو  نینچ  رد  ار  بانج  نآ  هک  مدیـسرت 
رـضاح ار  اهنیا  نم  تفگ : لضف  ار . داّلج  ود  هنایزات و  ود  نک  رـضاح  تفگ : سپ  دشاب ، نینچ  متفگ : مداد و  رارق  دوخ  رب  ار  ادخ  باذع 
هتخاـس لـخن  ياهدـیرج  زا  ياهناـخ  هبارخ  نآ  رد  دـنداد ، ناـشن  ياهبارخ  رد  ارم  متفرگ ، ربـخ  نوـچ  متفر ، باـنج  نآیب  یپ  زا  مدرک و 

هک وش  لـخاد  تفگ : مـالغ  نآ  موش ، لـخاد  نم  هک  بلطب  تصخر  دوـخ  يـالوم  زا  متفگ : مدـید ، یهایـس  مـالغ  هبارخ  نآ  رد  دـندوب ،
زا هک  اهتـسوپ  اهتـشوگ و  دراد  تسد  رد  یـضارقم  یهایـس  مـالغ  مدـید  متفر  وا  تمدـخ  هب  نوچ  تسین ، یناـبرد  بجاـح و  ارم  يـالوم 

ار وت  دیـشر  هَّللا ، لوسر  نب  ای  کیلع  مالّـسلا  متفگ : دنکیم ، ضارقم  هدش ، ادج  نادباع  هدید  رون  نآ  ینیب  یناشیپ و  زا  دوجـس  يرایـسب 
تعرـس هب  سپ  دـنادرگیمن !؟ لوغـشم  نم  لاح  زا  ار  وا  تمعن  روفو  اـیآ  تسا ؟ راـکهچ  دیـشر  اـب  ارم  هک : دومرف  باـنج  نآ  دـبلطیم ،
هاشداپ تعاطا  هک : تسا  هدیـسر  نم  هب  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  تفگ : تساخرب و 

هفیلخ هک  شاب  تبوقع  دعتـسم  میهاربا  وبا  يا  هک : وا  هب  مدرک  ضرع  نم  هار  رد  سپ  مدمآیمن ، هنیآره  تسا ، بجاو  هّیقت  يارب  زا  رباج 
نم هب  هک  تشاذگ  دـهاوخن  وا  تسا ، ترخآ  ایند و  کلام  هک  یـسک  تسین  نم  اب  ایآ  هک : دومرف  ترـضح  دوب ، كانمـشخ  رایـسب  وت  رب 

رد ناریح  هک  مدید  متفر ، نوراه  دزن  نوچ  دینادرگ . دوخ  رـس  رود  رب  تسد  هبترم  هس  دناوخ و  یئاعد  سپ  هَّللا ، ءاش  نا  دـناسرب  یبیـسآ 
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ار وا  ادابم  تفگ : یلب ، متفگ : ارم ؟ ّمع  رـسپ  يدروآ  تفگ : دید  ارم  نوچ  دشاب ، هدرم  شدـنزرف  هک  ینز  دـننام  تسا  هداتـسیا  هناخ  نایم 
نوچ دوش . لخاد  هک  هدب  تصخر  مزاس ، عقاو  هک  متشادن  هدارا  متفگیم  هچنآ  هک  اریز  مکانمشخ ، وا  رب  نم  هک  یـشاب  هدینادرگ  فیاخ 
شوخ ابحرم  تفگ : دروآ و  رد  وا  ندرگ  رد  تسد  تسجرب و  دوخ  ياج  زا  داـتفا ، ترـضح  نآ  رب  نوراـه  رظن  دـش ، لـخاد  باـنج  نآ 

هب مک  ببـس  هچ  هب  تفگ : دیناشن و  دوخ  نماد  رد  ار  بانج  نآ  سپ  نم . تفالخ  یقیقح  ثراو  و  نم ، ردارب  و  نم ، ّمع  رـسپ  يا  يدـمآ 
سپ وت ، ندـید  زا  ارم  تسا  عنام  وت  ياـیند  ّتبحم   903 ص : نویعلا ، ءالج  وت و  کلم  یگداشگ  هک : دومرف  ترـضح  یئآیم ؟ ام  ندـید 
بانج نآ  رز ، هردب  ود  اب  دـندروآ  ترـضح  يارب  یتعلخ  هک  درک  رما  دـینادرگ و  وبـشوخ  ار  بانج  نآ  كرابم  شیر  دـیبلط ، هیلاغ  هّقح 

ار لام  نیا  هنیآره  ددرگن ، عطقنم  تمایق  ات  ناشیا  لسن  هک  منک  جیوزت  ار  بلاط  وبا  نادـنزرف  نابزع  مهاوخیم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دومرف :
ار وا  یتـساوخیم  متفگ : نوراـه  هب  تفر ، نوریب  نوچ  نیملاـعلا . ّبر  هَّلل  دـمحلا  تفگ : دـمآ و  نوریب  باـنج  نآ  سپ  مدرکیمن ، لوبق 

دندرک هطاحا  یهورگ  هک  مدید  یتفر  وا  یپ  زا  وت  نوچ  تفگ : نوراه  يدرک ، شزاون  يداد و  شتعلخ  دـش  رـضاح  نوچ  ینک ، تسایس 
لوسر دنزرف  هب  دناسرب  یئاذیا  رگا  دنتفگ : دندرب و  ورف  نم  رصق  ریز  هب  ار  اهبرح  بناج  همه  زا  دنتـشاد ، تسد  رد  اههبرح  نم و  هناخ  هب 

زا رگید  تیاور  هب  «. 1  » میدرگیم رب  میرادیم و  رب  وا  زا  تسد  دـیامن  ناسحا  وا  هب  تبـسن  رگا  میربیم ، ورف  نیمز  رب  ار  شاهناـخ  ادـخ ،
هدجـس هب  دشیم  دـنلب  هزین  کی  باتفآ  هکنآ  زا  دـعب  لاس  هد  زا  هدایز  تّدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  بانج  هک  تسا  لوقنم  ینابوث 

رظن تفریم  هناخ  ماب  رب  رّرکم  نوعلم  نآ  دوب ، نوراه  سبح  رد  هک  یماـّیا  رد  سمـش . لاوز  اـت  دوبیم  عّرـضت  اـعد و  لوغـشم  تفریم ،
. دـیدیمن ار  یـسک  تسا و  هداـتفا  نیمز  رب  هک  دـیدیم  ياهماـج  دوب ، هدرک  سوـبحم  اـجنآ  رد  ار  ترـضح  هک  ياهرجح  نآ  رد  درکیم 

زور ره  تسا ، رفعج  نب  یـسوم  هکلب  تسین  هماج  نیا  تفگ : عیبر  هناخ ؟ نیا  رد  منیبیم  نم  هک  تسیچ  هماـج  نیا  تفگ : عیبر  هب  يزور 
مـشاه ینب  داّبع  نانابهر و  زا  وا  هک  یتسرد  هب  تفگ : نوراه  دشابیم ، دوجـس  رد  لاوز  تقو  ات  دوریم و  هدجـس  هب  باتفآ  عولط  زا  دعب 

راک رد  نم  تلود  يارب  تفگ : نیعل  نآ  ياهداد ؟ اج  گنت  نادنز  نیا  رد  ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  ینادیم  هاگره  تفگ : عیبر  تسا ،
زا ار  بانج  نآ  دـیامنیمن ، مادـقا  بانج  نآ  لتق  رب  عیبر  نب  لضف  هک  تسناد  نوراـه  نوچ  لّوا : تیاور  هب  «. 2  » دشاب نینچ  وا  هک  تسا 

تـشاذگیمن و  داتـسرفیم ، بانج  نآ  يارب  یناوخ  بش  ره  لضف  دـینادرگ ، سوبحم  یکمرب  ییحی  نب  لضف  دزن  دروآ و  نوریب  وا  هناخ 
ماما نآ  دندرک ، رـضاح  ار  ناوخ  هک  مراهچ  بش  رد  دنروایب . ماقم  یلاع   904 ص : نویعلا ، ءالج  ماما  نآ  يارب  ماعط  رگید  یئاـج  زا  هک 

رب تناعا  هنیآره  مدروخیم  یماعط  نینچ  زور  نیا  زا  شیپ  رگا  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ  دومرف : درک  دـنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  مولظم 
رهاظ شفیرـش  ندب  رد  رهز  رثا  دومن ، لوانت  ماعط  نآ  زا  نوچ  مروذـعم . روبجم و  ماعط  نیا  ندروخ  رد  بشما  مدوب ، هدرک  دوخ  كاله 
بانج نآ  دیـسرپ ، لاوحا  دمآ  بانج  نآ  دزن  بیبط  نوچ  داتـسرف ، بانج  نآ  دزن  یبیبط  نوعلم  نآ  دش  زور  نوچ  دیدرگ ، روجنر  دش و 

نوچ تسا . نیا  نم  ّتلع  دومرف : دومن و  وا  هب  دروآ ، نوریب  ار  دوخ  كرابم  تسد  بانج  نآ  درک  هغلاـبم  رایـسب  نوچ  دومرفن ، وا  باوج 
سپ هدیدرگ ، عمتجم  عضوم  نآ  رد  دناهداد  بانج  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  تسا ، هدـش  زبس  شکرابم  تسد  فک  هک  دـید  درک  رظن  بیبط 

ضرم نآ  زا  و  دیاهدرک ، وا  اب  امـش  هچنآ  دنادیم  امـش  زا  رتهب  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تفر و  ناتخبدـب  نآ  دزن  هب  تساخرب  بیبط 
رب مادـقا  تأرج  وا  درک ، بانج  نآ  لتق  فیلکت  ار  ییحی  نب  لـضف  هک  نادـنچ  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دومن لاـقتنا  یهلا  تمحر  راوج  هب 

ییحی دزن  باـنج  نآ  هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  تفر ، هّقر  هب  نوعلم  نوراـه  نوچ  دومنیم . باـنج  نآ  میظعت  مارکا و  و  دومنن ، میظع  رما  نیا 
هک همان  ود  اب  دادـغب  يوسب  داتـسرف  لیجعت  هب  ار  مداخ  رورـسم  درادیمن ، اور  بانج  نآ  هب  تبـسن  یبیـسآ  تناها و  تسا ، زّزعم  مّرکم و 

دّمحم و نب  ساّبع  هب  همان  کی  دناهتفگ ، وا  هب  مدرم  هک  دنیب  نانچ  رگا  دیامن ، هدهاشم  ار  بانج  نآ  لاح  دیآ و  رد  لضف  هناخ  هب  ربخیب 
، هدش دادغب  لخاد  ربخیب  رورسم  سپ  دنروآ . لمع  هب  دشاب  هتشون  اههمان  نآ  رد  هچنآ  ناشیا  هک  دناسرب ، کهاش  نب  يدنـس  هب  يرگید 
رد تسا ، مّرکم  زّزعم و  وا  هناخ  رد  بانج  نآ  هک  دید  نوچ  تسا ، هدـمآ  راکهچ  يارب  هک  تسنادیمن  یـسک  تفر ، لضف  هناخ  هب  هاگان 

ار وا  دیبلط ، ار  ییحی  نب  لضف  دوشگ ، ار  همان  نوچ  داد . وا  هب  ار  نوراه  همان  تفر ، دّـمحم  نب  ساّبع  هناخ  هب  تفر و  نوریب  تعاس  نامه 
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نومضم رب  نوچ   905 ص : نویعلا ، ءالج  تشون . نوراه  هب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  مداخ  رورـسم  دز ، وا  رب  هنایزات  دص  دیـشک و  نیباقع  رد 
نب لضف  تفگ : دنلب  زاوآ  هب  دوخ  ناوید  سلجم  رد  و  دـننک ، میلـست  کهاش  نب  يدنـس  هب  ار  بانج  نآ  هک  تشون  همان  دـش ، علّطم  همان 
دنلب وا  تنعل  هب  ادـص  سلجم  لـها  عـیمج  سپ  دـینک ، تنعل  ار  وا  زین  امـش  منکیم  تنعل  ار  وا  نم  تسا و  هدرک  نم  رما  تفلاـخم  ییحی 

و دش ، لخاد  فراعتم  هار  ریغ  رگید  هار  زا  و  دیناسر ، نوراه  هناخ  هب  ار  دوخ  دش و  برطضم  دیـسر ، یکمرب  ییحی  هب  ربخ  نوچ  دندرک .
هچنآ منکیم  وت  تعاـطا  نم  تسا ، هدرک  وـت  تفلاـخم  لـضف  نم  رـسپ  تفگ : تشاذـگ و  وا  شوـگ  رد  رـس  دـمآ ، رد  نوراـه  بقع  زا 
هدرک نم  تفلاخم  لضف  تفگ : درک و  سلجم  لها  يوسب  ور  دـش  یـضار  شرـسپ  ییحی و  زا  نوعلم  نآ  سپ  مروآیم ، لمع  هب  یهاوخ 
دنلب زاوآ  نیعـالم  نآ  دـیوش ، یـضار  وا  زا  امـش  متـشذگ  وا  ریـصقت  زا  نم  تسا ، هدرک  تباـنا  هبوت و  نونکا  مدرک ، تنعل  ار  وا  نم  دوـب 
مدرم وا  ندمآ  زا  دش ، دادـغب  هناور  تعرـس  هب  ییحی  سپ  ینمـشد . وت  هک  ره  اب  مینمـشد  و  یتسود ، وت  هک  ره  اب  میتسود  ام  هک : دـندرک 
بوص نیا  هب  لاّمع  لاوحا  صّحفت  هعلق و  ریمعت  يارب  زا  نم  هک  درک  راهظا  نانچ  نوعلم  نآ  تفگیم ، ینخس  سک  ره  دندش ، برطضم 

دنچ یبطر  و  دنادرگ ، مومسم  ار  موصعم  ماما  نآ  هک  درک  رما  دیبلط و  ار  کهاش  نب  يدنـس  سپ  دوب ، لامعا  لوغـشم  زور  دنچ  ماهدمآ ،
لوانت ات  درادـن  رب  بانج  نآ  زا  تسد  اهنآ ، ندروخ  رد  دـیامن  هغلابم  درب و  بانج  نآ  دزن  هک  داد  کـهاش  نبا  هب  هدرک  هدولآ  رهز  هب  ار 

نب نسح  زا  نارگید  هیوباـب و  نـبا  «. 1  » دومن لوانت  ترورـض  هب  دروآ ، بیرغ  مولظم  ماما  دزن  ار  اـهبطر  نآ  کـهاش  نبا  نوچ  دـیامن .
يزور هک : داد  ربخ  ارم  متـشاد  وا  لوق  رب  يدامتعا  دوب و  هّماـع  ریهاـشم  زا  هک  عیبّرلا  ۀـعیطق  زا  یخیـش  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  راّـشب 

نآ رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  دروآ  رد  ياهناخ  هب  درک و  عمج  ار  دادغب  نایعا  املع و  ریهاشم  زا  رفن  داتـشه  کهاش  نب  يدنس 
وا هب  یبیسآ  ایآ  هک  مالّسلا - هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  ینعی  درم - نیا  لاوحا  هب  دینک  رظن  تفگ : نیعل  يدنـس  میتسـشن  نوچ  دوب ، هناخ 

تّقشم تّدش و  رد  ار  وا  میاهدیناسر و  وا  هب  اهبیـسآ  اهتّرـضم و  هک  دننکیم   906 ص : نویعلا ، ءالج  نامگ  مدرم  هک  اریز  تسا ، هدیـسر 
يدب وا  هب  تبسن  هفیلخ  میاهدناشن ، ابیز  ياهشرف  يور  رب  هداشگ  لزنم  نینچ  رد  ار  وا  ام  دنیوگیم ، رایسب  نخس  باب  نیا  رد  و  میرادیم ،
باب چیه  رد  تسا و  هتسشن  ملاس  حیحـص و  کنیا  درادب ، تبحـص  وا  اب  ددرگرب  نوچ  هک  هتـشاد  هاگن  ار  وا  نیا  يارب  و  درادن ، رطاخ  رد 

دوب فورصم  ام  تّمه  سلجم  نآ  مامت  رد  تفگ : خیـش  نآ  دیوش ، هاوگ  دیـسرپب و  وا  زا  تسا  رـضاح  کنیا  میاهتفرگن ، گنت  وا  رب  راک 
نیبج زا  تداهز  یکین و  يامیـس  تباجن و  تدایـس و  راونا  و  تدابع ، لضف و  راـثآ  هظحـالم  و  راوگرزب ، ماـما  نآ  يوسب  ندرک  رظن  رد 

وا هک  تسا  نانچ  رهاظ  تیاعر  لزنم و  ناکم و  هعسوت  باب  رد  درک  نایب  هچنآ  هورگ ! يا  دومرف : ترضح  سپ  دوب . عمال  عطاس و  شنیبم 
هناخ زا  ادرف  سپ  و  دش ، دهاوخ  زبس  نم  گنر  ادرف  امرخ ، هناد  هن  رد  تسا  هدیناروخ  رهز  ارم  وا  هک  دیشاب  هاوگ  دینادب و  نکیل  و  تفگ ،
هزرل هب  کهاش  نب  يدنـس  دومرف ، نخـس  نیا  ترـضح  نوچ  دش . مهاوخ  قحلم  العا  قیفر  اقب و  راد  هب  درک و  مهاوخ  تلحر  انع  جـنر و 

هک روایب  نم  دزن  ارم  مـالغ  هک  درک  لاؤس  نیعل  نآ  زا  ترـضح  سپ  «. 1  » دیزرلیم شدیلپ  ندب  امرخ  تخرد  ياههخاش  دننام  دـمآ ، رد 
: دومرف درکن ، لوبق  ترضح  منک ، نفک  ار  وت  دوخ  لام  زا  هک  هد  تصخر  ارم  تفگ : نیعل  نآ  ددرگ ، نم  لاوحا  لّفکتم  نم  توف  زا  دعب 
زا ترـضح  نآ  نوچ  تسا . رـضاح  نم  دزن  نم  نفک  و  تسام ، هزیکاپ  لام  زا  ام  ناگدرم  نفک  ام و  ّجـح  رز  ام و  نانز  رهم  تیب  لها  اـم 

تسین و ترضح  نآ  ندب  رد  یتحارج  رثا  هک  دننک  رظن  هکنآ  يارب  درک  رضاح  ار  دادغب  نایعا  اهقف و  نیعل  کهاش  نبا  درک ، تلحر  ایند 
يور دنتـشاذگ و  دادـغب  رـسج  رـس  رب  ار  ترـضح  نآ  سپ  تسین ، يریـصقت  ترـضح  نآ  توف  رد  ار  نوراه  هک  دـننک  لـیوست  مدرم  رب 
مدرم دینک ، هدهاشم  ار  وا  دیئایب  تسا ، هدرک  تلحر  ایند  زا  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  هک  دندرک  ادـن  ار  مدرم  و  دـندوشگ ، ار  شکرابم 

نایـضفار هک  رفعج  نب  یـسوم  تسا  نیا  هک : دندرکیم  ادن  رگید : تیاور  هب  و  دـندرکیم . رظن  ترـضح  نآ  كرابم  يور  رب  دـندمآیم 
رما هب  کهاش  نب  يدنس  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  رگید : تیاور  هب   907 ص : نویعلا ، ءالج  «. 2  » درم دهاوخن  وا  هک  دـندرکیم  يوعد 

یسوم هب  دینک  رظن  دیئایب  تفگ : دوشگ و  ار  ترضح  نآ  كرابم  ندب  درک ، رضاح  ار  دادغب  فارـشا  نایعا و  اهقف و  زا  رفن  داتفه  نوراه 
مهّتم نآ  هب  ار  هفیلخ  مدرم  هچنآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  دوخ  گرم  هب  تسین و  ترـضح  نآ  ندب  رب  یتحارج  رثا  هک  دـیوش  هاوگ  رفعج و  نب 
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دندومن و هدهاشم  انح  رثا  ترضح  نآ  كرابم  ياهاپ  رب  دندرک و  رظن  ترـضح  نآ  فیرـش  دسج  رب  همه  ناشیا  تسا . طلغ  دننادرگیم 
ّبیسم تافو  زا  لبق  زور  هس  ترضح  نآ  دقاو : نب  رمع  رگید  تیاور  هب  «. 1  » دنتشون یهاوگ  لطاب  رضحم  نآ  رب  همه  دنتخاس ، يرضحم 

ّدج هنیدم  هب  بش  نیا  رد  دومرف : نم ، يالوم  يا  کیّبل  تفگ : ّبیـسم ، يا  تفگ : دیبلط و  دـندوب  هدـینادرگ  لّکوم  وا  رب  هک  ار  ریهز  نب 
هچنانچ مراپس  وا  هب  ار  تفالخ  تماما و  عیادو  و  منادرگ ، دوخ  ّیـصو  ار  وا  منک و  عادو  ار  یلع  دوخ  دنزرف  هک  موریم  ادخ  لوسر  دوخ 

اهرد رب  ناـنابهگن  ناـسراح و  هکنآ  لاـح  میاـشگب و  ار  اـهلفق  اـهرد و  نم  هنوگچ  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : ّبیـسم  هدرپس ، نم  هب  مردـپ 
ياهرد هک  يدنوادخ  هک  ینادیمن  رگم  ام ؟ یگرزب  ادخ و  تردق  هب  تسا  هدش  فیعض  وت  نیقی  ّبیسم  يا  دومرف : ترضح  دناهتـسشن ؟

نب ای  تفگ : ّبیـسم  دوش ؟ هدوشگ  اهرد  هکنآیب  درب  هنیدـم  هب  اجنیا  زا  ارم  هک  تسا  رداق  تسا  هدوشگ  ام  يارب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  مولع 
تقو نیا  رد  مهاوخیم  هک : دومرف  سپ  هتّبث ، مهّللا  هک : دومرف  درک و  اعد  ترضح  درادب ، تباث  نامیا  رب  ارم  ادخ  هک  نک  اعد  هَّللا  لوسر 

رـضاح نامیلـس  دزن  ندز  مشچ  کی  هب  هار  هام  ود  زا  ار  سیقلب  تخت  دناوخ و  مسا  نآ  هب  ار  ادخ  ایخرب  فصآ  هک  یمـسا  نآ  هب  ار  ادـخ 
رظن نوچ  دـش ، اعد  لوغـشم  ترـضح  تفگ : ّبیـسم  سپ  هنیدـم . رد  یلع  مرـسپ  نم و  نایم  تعاس  نیا  رد  دـنک  عمج  هکنآ  ات  دـینادرگ 

ياّلصم رد  زاب  ترضح  هک  مدید  ینامز  كدنا  زا  دعب  مدوب ، رّکفتم  مداتـسیا و  هناخ  نایم  رد  ناریح  مدیدن ، دوخ  ياّلـصم  رد  ار  وا  مدرک 
ترضح نآ  تلزنم  ردق و  هب  ارم  هکنآ  رب  ار  ادخ  مدرک  رکش  مدمآ و  رد  هدجس  هب  سپ  تشاذگ ، دوخ  ياپ  رد  اهریجنز  دش و  ادیپ  دوخ 

نوچ  908 ص : نویعلا ، ءالج  میامنیم . تلحر  ایند  زا  نم  رگید  زور  هس  هک  نادب  ّبیسم  يا  رادرب  رس  دومرف : ترـضح  دینادرگ ، فراع 
نم دنزرف  یلع  نم  زا  دعب  هک  نکم  هیرگ  دومرف : ترضح  متخیر ، دوخ  هدید  زا  ترـسح  کشا  تارطق  مدینـش ، ار  زیگناتشحو  ربخ  نیا 

، يوشیمن هارمگ  زگره  يرادـن  رب  وا  تعباتم  زا  تسد  یـشاب و  وا  اب  اـت  هک  نزب  وا  تیـالو  ناـماد  رد  تسد  سپ  تسوت ، يـالوم  ماـما و 
تبرـش نوچ  مترخآ ، رفـس  حانج  رب  زورما  مداد ، ربخ  ار  وت  هچنانچ  دومرف : دیبلط  ارم  نم  يالوم  دـش ، مّوس  زور  نوچ  هَّلل . دـمحلا  متفگ :

زا دعب  ددرگ ، لیام  يدرز  هب  منوگلگ  هرهچ  دنک و  مرو  میاضعا  دـنک و  خـفن  رهق  رهز  زا  نم  كرابم  مکـش  مماشایب ، مبلطب و  وت  زا  یبآ 
علّطم نم  لاوحا  رب  تافو  زا  لبق  ار  يدـحا  و  یئوگن ، نخـس  نم  اب  هک  راهنیز  دـیآ ، رب  فلتخم  ياـهگنر  هب  دوش و  زبس  دوش و  خرـس  نآ 
شون دیبلط و  بآ  نم  زا  یتعاس  زا  دعب  هکنآ  ات  مدوب  هداتسیا  كانمغ  نیزح و  مدوب ، رظتنم  ار  يو  هدعو  نم  هک : دیوگ  ّبیسم  ینادرگن .
زگره نیا  تاهیه  تاهیه  تسا ، نم  نفک  لـسغ و  بکترم  وا  هک  درک  دـهاوخ  ناـمگ  کـهاش  نب  يدنـس  نوعلم  نیا  هک : دومرف  درک و 
ناوج مدرک  رظن  دمآ  رب  ياهظحل  نوچ  داد . دناوتیمن  لسغ  یصو  یبن و  زج  ار  ناشیا  يایـصوا  نأشیلاع و  يایبنا  هک  اریز  دش ، دهاوخن 

نیرتهیبش و  رهاظ ، يو  هرهچ  زا  تباجن  تماما و  يامیـس  و  عمال ، عطاس و  يو  نیبج  زا  تیـالو  تدایـس و  رون  هک  مدـید  ار  یئور  شوخ 
لاؤس ار  ناوج  نآ  مان  نأشیلاع  ماما  نآ  زا  هک  متساوخ  هتسشن ، ترضح  نآ  بنج  رد  دوب ، مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  نامدرم 
بیرغ مومـسم  ماما  نآ  دمآ  رب  ياهظحل  نوچ  مدیدرگ ، شوماخ  سپ  وگم ، نخـس  نم  اب  هک  متفگن  هک : دز  نم  رب  گناب  ترـضح  منک ،

یلعـألا قیفرلا  یلا  هدومن  تباـجا  ار  « 1  » ِکِّبَر یلِإ  یِعِجْرا  يادـن  شاهّنئمطم  سفن  و  درک ، عادو  ار  دوـخ  دـنبلد  دـنزرف  موـصعم  موـلظم 
نوراه هب  ترـضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ  دـش . بیاغ  مدرم  رظن  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دومرف ، لاحترا  لاصو  ملاع  هب  ناـیوگ 

دندش رـضاح  نایعا  یلاها و  هدمآ ، رب  دادـغب  رهـش  زا  شورخ  و  دومرف ، رما  ترـضح  نآ  زیهجت  هب  ار  کهاش  نب  يدنـس  دیـسر ، دیـشّرلا 
ّتیمولظم  909 ص : نویعلا ، ءالج  ترضح و  نآ  تقرافم  رب  هدمآ ، رد  يراز  هیرگ و  هب  نامـسآ  نیمز و  دندرک ، دنلب  ناغف  هلان و  يادص 

ّبیسم دندیدرگ . ترضح  نآ  لسغ  هّجوتم  رگید  یعمج  اب  کهاش  نب  يدنس  هاگنآ  دنتـسیرگ ، راز  يراز  هب  تمـصع  فدص  رهوگ  نآ 
هب ناشیا  ثیبخ  تسد  هک  هَّللا  و  دنهدیم ، لسغ  ار  ترضح  نآ  هک  دندربیم  نامگ  ناشیا  دوب  هداد  ربخ  ماقمالاو  ماما  نآ  هچنانچ  دیوگ :

هنوگچیه ناشیا  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننکیم ، طونح  نفک و  ار  رورـس  نآ  هک  دوب  نیا  هدیقع  ار  نیعالم  نآ  دیـسریمن ، شرّهطم  ندب 
نوچ دندیدیمن . ار  ترضح  ناشیا  و  دوب ، روما  نیا  لّفکتم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هکلب  دشیمن ، عقاو  بانج  نآ  هب  تبسن  يرما 

زا تسد  يرواین و  کش  نم  تماما  رد  هک  دیاب  ّبیسم  يا  هک : دومرف  دروآ  نم  هب  يور  دیدرگ ، غراف  راوگرزب  ردپ  نیفکت  زا  بانج  نآ 
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ماما نآ  هاگنآ  دوخ . راوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  وت  رب  میادـخ  تّجح  ماوت ، يادـتقم  اوشیپ و  نم  هک  یتسرد  هب  يرادـنزاب ، نم  تعباتم  ناـماد 
دناهدرک تیاور  نارگید  هیوباـب و  نبا  «. 1  » دنتخاس نوفدم  تسا ، ترـضح  نآ  رّهطم  دـقرم  نونکا  هک  شیرق  هربقم  رد  ار  مولظم  مومـسم 

ار سک  دـنچ  دـیامن ، لقن  شیرق  رباقم  هب  هک  تشادرب  ار  مولظم  ماما  نآ  فیرـش  هزاـنج  کـهاش  نب  يدنـس  نیعل  ياـنّزلا  دـلو  نوچ  هک 
رفعج یبا  نب  نامیلس  رفعج . نب  یسوم  هب  دنک  رظن  سپ  ثیبخ ، رسپ  ثیبخ  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک : دندرکیم  ادن  هک  درک  لّکوم 

، دمآ ریز  هب  دوخ  رـصق  زا  دیـسر ، شـشوگ  هب  ادن  نیا  دینـش و  ار  مدرم  ياغوغ  يادـص  نوچ  طش ، رانک  رد  تشاد  يرـصق  نوراه  ردارب 
نآ هزانج  رد  هنهرب  ياپ  دز ، كاچ  ناـبیرگ  تخادـنا و  رـس  زا  هماـمع  دوخ  و  دـندرک ، رود  ار  نیعـالم  نآ  هک  درک  رما  ار  دوخ  ناـمالغ 
دنک رظن  دیایب  ّبیط  رـسپ  ّبیط  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک : دننک  ادن  ترـضح  نآ  هزانج  شیپ  رد  هک  درک  مکح  دش ، هناور  ترـضح 

شعن نوچ  دیسریم . نوگلین  کلف  هب  نیمز  زا  ناغف  نویش و  يادص  دندش ، عمج  دادغب  مدرم  عیمج  سپ  رفعج ، نب  یـسوم  هزانج  يوسب 
ترضح نآ  نفک  طونح و  لسغ و   910 ص : نویعلا ، ءالج  هّجوتم  داتـسیا  دوخ  رهاظ  بسح  هب  دندروآ ، شیرق  رباقم  هب  ار  ترـضح  نآ 

نآ رب  دندوب ، هتـشون  نآ  رد  ار  نآرق  عیمج  دوب و  هدرک  مامت  یفرـشا  دـصناپ  رازه و  هد  هب  هک  دوب  هداد  بیترت  دوخ  يارب  هک  ینفک  دـش ،
، دندرک دنلب  تشگنا  راهچ  ار  شفیرـش  ربق  و  دـندرک ، نفد  شیرق  رباقم  رد  ار  بانج  نآ  مامت  مارکا  زازعا و  هب  دـیناشوپ ، قطان  هَّللا  مالک 

بـسح هب  دیـسر ، نوراه  هب  رفعج  یبا  نب  نامیلـس  ربخ  نوچ  دندرک . انب  ار  رّونم  هّبق  و  دـندینادرگ ، شـسّدقم  رود  رب  حیرـض  نآ  زا  دـعب 
، هدرک نم  ياضریب  ار  لامعا  نآ  کهاش  نب  يدنس  هک : تشون  و  درک ، نیسحت  ار  وا  تشون و  وا  هب  ياهمان  مدرم  عینشت  عفر  يارب  رهاظ 

نوچ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  نامداخ  زا  یکی  «. 1  » دناسر مامتا  هب  هک  یتشاذگن  هک  مدش  دونـشخ  وت  زا 
هک درک  رما  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  بانج  نآ  دندرب ، قارع  بناج  هب  هبّیط  هنیدم  زا  ار  موصعم  ماما  ناراکمتـس ، نایورهیـس  نآ 

ترـضح نآ  باوختخر  بش  ره  هک : دیوگ  يوار  يرب . رـس  هب  هناخ  زیلهد  رد  هک  دیاب  دسر  وت  هب  نم  تافو  ربخ  هک  یماگنه  ات  بش  ره 
تدابع هب  ار  بش  هّیقب  هدومرف  تحارتسا  ياهظحل  دـیدرگیم ، غراف  لفاون  اشع و  زاـمن  بیقعت  زا  نوچ  اـت  مدرتسگیم  هناـخ  زیلهد  رد  ار 

ّتنـس نیا  رب  لاـس  راـهچ  ضرع  رد  راوگرزب ، ردـپ  هدومرفلا  بسح  دـشیم  لـخاد  فیرـش  لزنم  هب  دـشیم ، حبـص  نوچ  دـینارذگیم ،
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دجـسم  زا  دّیـس  نآ  هک  مدیـشکیم  راظتنا  مدرتسگ و  ار  رورـس  نآ  شارف  یبش  نآ  زا  دـعب  دومن ، تبظاوم 
شّوشم و تمصع  تیب  لها  هیکاز  رطاخ  ترضح  نآ  ندماین  زا  و  دندرواین ، فیرشت  مدرب  راظتنا  هکنادنچ  دیآزاب ، دوهعم  قیرط  رب  مّلس 

تلالج تعفر و  جوا  دیشروخ  نآ  دیدرگ ، علاط  حبـص  نوچ  دمآ . دیدپ  تراهط  تهازن و  قتت  نایگدرپ  رد  میظع  تشحو  دیدرگ ، لولم 
هک یتعیدو  نآ  دومرف : تفاتـش و  دوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هناخ  يوناب  هک  دمحا  ّما  يوسب  دمآ و  رد  لزنم  هب  دیدرگ ، علاط 
رب درس  هآ  دردرپ  هنیـس  زا  درک ، يراز  هحون و  زاغآ  دومن ، عامتـسا  نخـس  نیا  نوچ  دمحا  ّما  امن . نم  میلـست  هدرپس  وت  هب  مراوگرزب  ردپ 
نآ هَّللا  و  هک : دروآ  رب  داـیرف  دیـشارخ و  تقاـط  يور  بارطـضا   911 ص : نویعلا ، ءـالج  تسد  هب  دز ، كاـچ  ار  ربـص  ناـبیرگ  دروآ و 
عنم يرارقیب  يراز و  زا  هداد ، یّلـست  ار  يو  بانج  نآ  سپ  هتفگ ، عادو  ار  یناف  راد  نیا  نادنمتـسم  ناـج  سینا  نادـنمدرد و  لد  سنوم 

دیوگیم دسریم و  هنیدم  یلاو  هب  ربخ  کنیا  هک  راد  ناهنپ  هنیس  رد  ار  ترسح  شتآ  نیا  و  نکم ، اشفا  ار  زار  نیا  دومرف  هغلابم  و  دومن ،
تماما رارـسا  زا  هچنآ  سپ  دننک . زین  ام  اب  دندرک  ام  راوگرزب  ردپ  اب  هچنآ  و  دنهدیم ، ربخ  بیغ  ملع  زا  و  دنراد ، تماما  هیعاد  ناشیا  هک 

، دومرفیم عادو  ارم  تماما  تّوبن و  ناتسوب  لگ  نآ  هک  يزور  تفگ : دومن و  ترـضح  نآ  میلـست  رانید  رازه  راهچ  اب  دوب ، هدرپس  يو  هب 
هب ار  اهنیا  دنیآ ، وت  دزن  هک  نم  نادنزرف  زا  کی  ره  يزاسن . علّطم  رما  نیا  رب  ار  یسک  هک  دومرف  رایسب  هغلابم  و  درپس ، نم  هب  ار  اهتناما  نیا 
دنچ زا  دعب  هک : دیوگ  يوار  دوب . دهاوخ  نم  نیشناج  نامز و  ماما  دنزرف  نآ  ماهدیدرگ ، زیاف  تداهش  تداعس  هب  نم  هک  نادب  راپـس و  وا 
هیلع اضر  ماما  ترضح  هک  دوب  هدش  عقاو  بش  نامه  رد  دیدرگ  مولعم  نوچ  دیدرگ ، رشتنم  هنیدم  رد  تاکلم  یکلم  نآ  تافو  ربخ  زور ،

، دوب هدماینزاب  هناخ  هب  ببس  نآ  هب  دوب ، هدیدرگ  شیوخ  دجام  دلاو  نیفکت  زیهجت و  لوغشم  هتفر  دادغب  هب  هنیدم  زا  یهلا  دییأت  هب  مالّسلا 
ار ناشیا  هنیدـم  نایعا  فارـشا و  دـندومن ، مایق  ترـضح  نآ  متام  مسارم  هب  تمـصع  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هاـگنآ 
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هچنآ يرایسب  زا  دش  گنت  نیعل  نوراه  هنیـس  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دقاو  نب  رمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دندومرف تیزعت 
روفو زا  دینـشیم  هچنآ  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تالامک  ملع و  تازجعم و  لیاضف و  زا  تعاس  ره  زور و  ره  وا  رب  دـشیم  رهاظ 

و دیـسرت ، دوخ  یهاشداپ  کلم و  رب  ترـضح ، نآ  هدومرف  هب  روما  عیمج  رد  ناشیا  ندرک  عوجر  ترـضح و  نآ  ّقح  رد  نایعیـش  داـقتعا 
سپ دـنک . دیهـش  رهق  رهز  هب  ار  رـصع  ماما  نآ  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  شموش  يأر  دـیناسر ، تسناوتیمن  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هینـالع 

ینزوس و يرهز و  و  تشاذگ ، ینیس  نآ  رد  ار  بطر  نآ  زا  هناد  تسیب  دیبلط و  ینیـس  و  درک ، رام  رهز  نآ  زا  يردق  دیبلط و  یبطر  قبط 
هک تسناد  هکنآ  ات  دیناود  هناد  نآ  نایم  رد  رّرکم  ار  هتـشر  نآ  و  درب ، ورف   912 ص : نویعلا ، ءالج  رهز  نایم  رد  ار  هتشر  و  دیبلط ، هتـشر 

نیا ربب  تفگ : داد و  دوخ  مداخ  هب  ار  ینیـس  و  تشاذـگ ، رگید  ياهامرخ  نایم  رد  ار  هناد  نآ  سپ  تسا ، هدرک  اج  هناد  نآ  نایم  رد  رهز 
تسد هب  ار  اههناد  نیا  دروخن ، امشیب  ار  نآ  هک  تساوخ  دندوب و  هدروآ  هفیلخ  يارب  یسیفن  بطر  وگب  و  رفعج ، نب  یسوم  دزن  ار  ینیس 

. دروخب نآ  زا  يرگید  هک  راذگم  و  دروخب ، ار  همه  ات  تسیاب  اجنآ  و  یئامن ، لوانت  ار  همه  هک  دیاب  تسا ، هدرک  ادـج  امـش  يارب  زا  دوخ 
ترـضح نآ  ربارب  رد  مداخ  دیبلط ، یلالخ  ترـضح  دـیناسر ، ار  نیعل  نآ  تلاسر  دروآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  ینیـس  مداخ  نوچ 

رایسب هک  تشاد  یگس  نیعل  نوراه  دومنیم . لوانت  تشادیم و  رب  بطر  لالخ  نآ  هب  و  دش ، ندروخ  بطر  لوغـشم  ترـضح  داتـسیا و 
، درک اهر  دنب  زا  ار  دوخ  ترضح ، زاجعا  هب  تقو  نآ  رد  دندوب ، هتـشاذگ  وا  ندرگ  رد  هرقن  الط و  زا  اهریجنز  و  تشادیم ، تسود  ار  وا 

لالخ اب  ار  دولآرهز  بطر  نآ  ترـضح  داتـسیا ، ترـضح  ربارب  رد  دـمآ و  ترـضح  کیدزن  ات  دیـشکیم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهریجنز  و 
، دـش هراپ  هراپ  درک و  يدایرف  دز ، نیمز  رب  ار  دوخ  تعاس  نامه  رد  دروخ ، ار  بطر  نآ  گس  تخادـنا ، گس  نآ  کـیدزن  هب  تشادرب 
، یلب تفگ : دروخ ؟ ار  اـهبطر  همه  تفگ : نوراـه  درب ، نیعل  نآ  دزن  هب  تشادرب و  ار  ینیـس  مداـخ  دومن و  لواـنت  ار  بطر  هیقب  ترـضح 

بارطـضا دینـش ، ار  گس  ندرم  ربخ  گس  نآ  نوچ  مدیدن . وا  رد  يرییغت  تفگ : یتفای ؟ تلاح  هچ  رب  ار  وا  ندروخ  زا  دـعب  هک : دیـسرپ 
يریـشمش و دـیبلط ، ار  مداخ  تسا ، رهاظ  نآ  رد  رهز  رثا  تسا و  هدـش  هراپ  هراپ  هک  دـید  دـمآ  گس  نآ  رـس  رب  دـش ، رهاـظ  وا  رد  میظع 

هدـش عقاو  هچنآ  دـید  ار  ریـشمش  نوچ  مداخ  مناسریم ، لتق  هب  ار  وت  یئوگن  تسار  نم  هب  ار  بطر  ربخ  رگا  تفگ : درک و  رـضاح  یعطن 
ار ام  رهز  تشک و  ار  ام  زیزع  گس  دروخ و  ار  ام  سیفن  بطر  تسین ، هراچ  چیه  یـسوم  رد  ار  ام  تفگ : نیعل  نآ  درک ، لقن  ار  همه  دوب 
ص: نویعلا ، ءالج  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هک  یماّیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  راونا  باتک  زا  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » درک عیاض 

ترـضح هک  دـیاش  داتـسرف ، نادـنز  هب  ترـضح  تمدـخ  يارب  لامج  نسح و  تیاهن  رد  ياهیراـج  نیعل  نآ  دوب ، نوراـه  سبح  رد   913
نآ هناخ  هب  ار  زینک  نوچ  دروآ . تسد  هب  هناهب  ترـضح  نآ  عییـضت  يارب  هکنآ  ات  دوش ، مک  مدرم  رظن  رد  وا  ردـق  دـیامن و  لیم  وا  يوسب 

نیعل نآ  يارب  ار  ربخ  نوچ  درادن . يردق  نم  دزن  دیامنیم و  امـش  رظن  رد  اهنیا  تسین ، یجایتحا  اهنیا  لاثما  هب  ارم  دومرف : دندروآ  بانج 
وا دزن  ار  هیراج  تسین ، يراک  وت  تصخر  اب  ار  ام  میاهدرکن و  سبح  وت  ياضر  هب  ار  وت  اـم  هک  دـیئوگب  تفگ : دـش و  بضغ  رد  دـندرب ،
نآ ربخ  هک  داتـسرف  ار  یمداخ  تساخرب ، دوخ  سلجم  زا  نیعل  نآ  دنتـشاذگ ، باـنج  نآ  دزن  هب  ار  هیراـج  نوچ  دـیدرگ . رب  دـیراذگب و 
وا تسا  هدرک  وداج  تفگ : نیعل  نوراه  کناحبس ، سوّدق  دیوگیم : تسا و  هدجس  رد  هیراج  تفگ : تشگرب و  مداخ  دروایب ، ار  هیراج 

تفگ ار ؟ وت  دوشیم  هچ  تفگ : نوراه  درکیم ، رظن  نامـسآ  يوسب  دـیزرلیم و  وا  ياضعا  دـیبلط ، ار  هیراج  نوچ  رفعج . نب  یـسوم  ار 
غراف زامن  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـیدرگیمن ، نم  هّجوتم  دوب و  زامن  لوغـشم  هتـسویپ  متفر  بانج  نآ  دزن  نوچ  داد ، ور  ارم  یبیرغ  تلاـح  هک :

يوسب ارم  متفگ : مرادن ، یجایتحا  وت  هب  تفگ : یئامرفیمن ؟ نم  هب  یتمدخ  ارچ  متفگ : متفر و  وا  کیدزن  هب  دوب ، ادخ  رکذ  لوغـشم  دش ،
هک مدید  اهناتـسب  اهغاب و  مدرک  رظن  نوچ  درک ، هراشا  یبناج  هب  دناهراکهچ و  تعامج  نیا  تفگ : سپ  منک ، تمدـخ  هک  دناهداتـسرف  وت 
رد اهنآ  لثم  زگره  هک  مدـید  نامالغ  نایروح و  اهنآ  رد  و  دـندوب ، هتـسارآ  نیحایر  هکاوف و  عاونا  هب  و  دـمآیمن ، رد  رظن  هب  نآ  ياـهتنم 

، دنتشاد رس  رب  اهبنارگ  رهاوج  عاونا  هب  لّلکم  ياهجات  دندوب و  هدیـشوپ  ابید  ریرح و  زا  اههماج  مدوب ، هدیدن  اهب  تجهب و  افـص و  نسح و 
، مدرک هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  دـندوب ، هداتـسیا  شتمدـخ  رد  هتفرگ  فک  رد  اهقیربا  اهتـشط و  اهبارـش و  اههویم و  اهماعط و  فانـصا 
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باوخ هب  هدجس  رد  دیاش  هثیبخ  يا  تفگ : نیعل  نآ  دروآ . وت  دزن  هب  ارم  وت  مداخ  ات  متـشادن  رب  رـس  و  مداتفا ، هدجـس  هب  مدش و  شوهدم 
ضراع ارم  هک  یتشهد  يارب  مدید ، دوجس  زا  شیپ  ار  اهنیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هیراج  یشاب ، هدید  باوخ  رد  ار  اهنیا  یشاب و  هتفر 

نآ سپ  دنکن ، رکذ  ار  اههّصق  نیا  هک  دیامن  تظفاحم  ار  هیراج  نیا  هک  تفگ  دوخ  نامداخ  زا  یکی  هب  نوراه  سپ  متفر ، هدجـس  هب  دش 
ار حلاص  دبع  تفگ : تسیچ ؟ وت  ندرک  زامن  ببـس  دـنتفگ : درکیم ، تدابع   914 ص : نویعلا ، ءالج  هتـسویپ  دش و  زامن  لوغـشم  هیراج 
نآ رد  هک  ینازینک  نآ  تفگ : وا ؟ يارب  یتسناد  اـجک  زا  ار  ماـن  نیا  دـنتفگ : منکیم ، وا  تعباـتم  زین  نم  درکیم  زاـمن  هتـسویپ  هک  مدـید 
وا تمدخ  هب  میئآ و  رد  میهاوخیم  ام  هک  حلاص  دبع  زا  وش  رود  هک : دندرک  ادـن  مدرک  هدـهاشم  اهتـشهب  رد  هک  ینایروح  مدـید و  اهغاب 

دوب تدابع  زامن و  لوغشم  هتـسویپ  تسا ، حلاص  دبع  وا  بقل  هک  متـسناد  ناشیا  هتفگ  زا  وت ، هن  میئوا  ناراکتمدخ  ام  هک  اریز  میئامن ، مایق 
ره نوراه  هک  هدیسر  رظن  هب  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  «. 1  » دوب ترضح  نآ  تداهش  زا  لبق  يزور  دنچ  هعقاو  نیا  درک ؛ تلحر  ایند  زا  ات 

کلم یحاون  رد  هک  دوخ  لاّمع  هب  هکنآ  ات  دومنیمن ، عینـش  رما  نآ  رب  مادـقا  تأرج  باـنج ، نآ  لـتق  هب  تخاـسیم  فّلکم  هک  ار  سک 
، میوج تناعتـسا  ناشیا  هب  مهاوخیم  هک  يرما  يارب  دنـسانشن  ار  لوسر  ادخ و  هک  دیتسرفب  نم  يارب  ار  یعمج  هک : تشون  دـندوب  گنرف 

ربمغیپ تسیک و  امش  يادخ  هک : دیسرپ  ناشیا  زا  دندمآ ، نیعل  نآ  دزن  نوچ  دنداتسرف . وا  يارب  دندیناسر و  مه  هب  نینچ  رفن  هاجنپ  ناشیا 
ار ناشیا  درک  رما  دوب و  اجنآ  رد  ترـضح  هک  ياهناخ  هب  داتـسرف  ار  ناشیا  سپ  میـسانشیمن . يربمغیپ  یئادخ و  ام  دنتفگ : تسیک ؟ امش 
نآ رب  ناشیا  رظن  دندش و  لخاد  ناشیا  نوچ  تشک . دنهاوخ  ار  وا  هنوگچ  هک  درکیم  هاگن  هناخ  هنزور  زا  نیعل  نآ  ترـضح ، نآ  لتق  هب 

، دنتسیرگیم دندمآ و  رد  هدجـس  هب  ترـضح  نآ  دزن  دیزرلیم ، ناشیا  ندب  ياهدنب  دنتخادنا و  تسد  زا  ار  دوخ  هحلـسا  داتفا ، ترـضح 
هک دیسرت  درک ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  نیعل  نآ  نوچ  تفگیم . نخس  ناشیا  اب  ناشیا  تغل  هب  دیـشکیم و  ناشیا  رـس  رب  تسد  ترـضح 
نآ میظعت  يارب  زا  و  دـندینادرگن ، ترـضح  بناج  هب  تشپ  ناشیا  سپ  نک ، نوریب  ار  ناـشیا  دوز  تفگ : ار  دوخ  ریزو  دوش ، اـپرب  ياهنتف 

دنتفر دوخ  دالب  يوسب  دندش و  راوس  دوخ  نابـسا  رب  و  دـندماین ، نوراه  دزن  هب  دـندمآ ، نوریب  هناخ  زا  ات  دـنتفریم  هار  بقع  زا  ترـضح 
ار یبرز  نب  دواد  سبح  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یسوط  خیـش  «. 2  » دنبلطب یسک  زا  یتصخر  هکنآیب 

هچنآ رب   915 ص : نویعلا ، ءـالج  ار  وـت  تسا  هدـش  ثعاـب  هچ  دـیوگیم : ترـضح  هک  وـگب  وا  هب  تفگ : داتـسرف و  یکمرب  ییحی  دزن  هب 
ار ترـضح  نآ  ماغیپ  تفر ، ییحی  دزن  دواد  نوچ  يدـنکفا ؟ یئادـج  نم  لایع  نم و  ناـیم  و  يدروآ ، نوریب  دوخ  دـالب  زا  ارم  هک  يدرک 

ادخ دزن  هن  رگا  نک ، نوریب  ارم  هک : داد  ماغیپ  رگید  راب  ترـضح  مرادن ، وت  رما  رد  يریـصقت  نم  هک  درک  دای  غورد  ياهمـسق  وا  دیناسر ،
نیرتدب هب  تفایرد و  ار  وا  لاعفا  حیابق  يدوز  نامه  رد  هک  دـش  نانچ  رخآ  «، 1  » درذگیمن رد  وت  زا  نم  نیرفن  منکیم و  تیاکـش  ار  وت 

نیعل نوراه  نوچ  هک  یبّلهم  داّبع  زا  دناهدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  یـسوط و  خیـش  ًاضیا  دـنداتفا . رب  شاهلـسلس  دـش و  هتـشک  لاوحا 
رد هک  ياهراچ  ره  دومنیم ، هدهاشم  ترـضح  نآ  زا  تازجعم  بیارغ  هتـسویپ  درک ، سوبحم  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

هدـهاشم درم  نیا  زا  ام  هک  یبیاجع  نیا  ینیبیمن  ایآ  تفگ : دـیبلط و  ار  یکمرب  ییحی  دیـشخبیمن ، هدـیاف  دیـشیدنایم  ترـضح  نآ  عفد 
وا مغ  زا  ار  ام  رطاخ  هک  وا  راک  رد  دسریمن  رطاخ  هب  يریبدت  ار  وت  ایآ  تسا ؟ هدـش  ضراع  وا  رما  هراچ  رد  ار  ام  هک  یتریح  و  مینکیم ،

سبح هک  اریز  ینک ، اهر  سبح  زا  ار  وا  يراذگّتنم و  وا  رب  هک  تسا  نآ  دسریم  رطاخ  هب  ارم  هک  ياهراچ  تفگ : ییحی  ینادرگ ؟ غراف 
رسپ هک : وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  رادرب و  وا  ياپ  زا  ریجنز  وا ، دزن  هب  ورب  تفگ : نوراه  تسا ، هدیدرگ  ام  زا  اهلد  فارحنا  بجوم  وا 

نم زا  نم و  هب  تبـسن  ياهدرک  دب  هک  نم  دزن  ینک  رارقا  ات  منکن  اهر  ار  وت  هک  ماهدرک  دای  يدنگوس  وت  باب  رد  نم  هک : دیوگیم  وت  ّمع 
ماهداتسرف تسا  نم  ریزو  دامتعا و  ّلحم  هک  دلاخ  نب  ییحی  کنیا  تسین ، یتصقنم  يراع و  ندرک  رارقا  نیا  رد  ار  وت  و  یئامن ، وفع  بلط 

ره هب  و  میآ ، نوریب  دوخ  دـنگوس  زا  نم  هک  روآ  لـمع  هب  متفگ  هچنآ  سپ  یئاـمن ، وا  زا  وفع  بلط  ینکب و  دوخ  مرج  هب  رارقا  وا  دزن  هک 
يا تسا ، هدنامن  نم  رمع  زا  رتشیب  هتفه  کی  دومرف : ترضح  دیناسر ، نیبم  ماما  نآ  هب  ار  نیعل  نآ  ماغیپ  ییحی  نوچ  ورب . یهاوخ  هک  اج 

زا ددرگرب  قارع  يوسب  دور و  هّقر  هب  نوعلم  نیا  نوچ  هک  نادـب  نک ، زامن  نم  هزانج  رب  ایب و  لاوز  تقو  رد  دوش  هعمج  زور  نوچ  ییحی 
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نآ هب  ارم  ماغیپ  ییحی  يا  دومرف : سپ  شابم . نمیا  دوخ  رب  وت  و  تخادنا ، دهاوخ  رب  ار  امش  هلـسلس  و  دش ، دهاوخ  فرحنم  وت  دالوا  وت و 
یلاعت قح  دزن  وت  نم و  هک  تمایق  زور  رد  و  دیـسر ،  916 ص : نویعلا ، ءالج  دـهاوخ  وت  هب  نم  ربخ  هعمج  زور  رد  هک : وگب  ناـسرب  نیعل 
تمدخ زا  نایرگ  ییحی  سپ  مالّـسلا . ملاظ و  تسیک  مولظم و  تسیک  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دـنک ، مکح  وت  نم و  نایم  وا  میوش ، رـضاح 

دنکن يربمغیپ  يوعد  رگید  زور  دـنچ  رگا  تفگ : نیعل  نآ  درک ، لـقن  ار  هّصق  تفر و  نوراـه  دزن  هب  و  تفر ، نوریب  نأـشیلاع  ماـما  نآ 
«. 1  » دوب هتفر  نیادم  بناج  هب  نوراه  نآ  زا  شیپ  و  دومن ، لاحترا  یقاب  يارس  هب  ترضح  نآ  دش ، هعمج  زور  نوچ  تسا . بوخ  ام  لاح 
هب ياهضیرع  دوب ، نوراه  سبح  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هک  یماّیا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیوس  نب  یلع  زا  ینیلک 

، دیسر نم  هب  ترضح  همان  باوج  یتّدم  زا  دعب  مدیسرپ ، دنچ  ياهلئسم  مدرک و  لاؤس  ترـضح  نآ  لاوحا  زا  متـشون ، بانج  نآ  تمدخ 
: هک دوب  هدومرف  یملق  ینّابر ، فراعم  قیاقح و  نایب  یناحبـس و  بانج  يانث  دمح و  زا  دعب  همان  ردص  رد  و  دوب ، هتـشون  ارم  لئاسم  باوج 

نیا رد  نوچ  دوب ، اور  نم  رب  اهنآ  نامتک  مدرکیم و  هّیقت  اهنآ  نایب  رد  هک  يدوب  هدرک  لاؤس  دنچ  يرما  زا  يدوب و  هتشون  ياهمان  دعب  اّما 
يدنوادخ تنطلس  رد  موشیم  لخاد  موریم و  نوریب  ناشیا  نامرف  تحت  زا  و  تسا ، هدش  یهتنم  نم  زا  ناراّبج  تنطلس  هک  متسناد  تقو 
تفلاـخم نآ  ّتبحم  يارب  هک  دوخ  لـها  اـب  تسا  هدرکن  اـفو  زگره  هک  یئاـیند  زا  منکیم  تقراـفم  و  تسا ، میظع  تنطلـس  بحاـص  هک 

ادخ زا  سپ  دنـشابن ، ناریح  دوخ  نید  رد  ام  نایعیـش  يافعـض  هک  منکیم  نایب  ار  وت  لئاسم  باوج  اذهل  دناهدرک ، رایتخا  دوخ  راگدرورپ 
منکیم مالعا  ار  وت  هک  يزیچ  لّوا  هک  یتسرد  هب  وشم . دوخ  نایاوشیپ  يالب  هنتف و  ببس  و  وگم ، شلها  ریغ  هب  ماهتشون  وت  هب  هچنآ  سرتب 
تقرافم زا  هکنآیب  میامنیم  تقرافم  ایند  زا  اهبش  نیا  رد  هکنآ  هب  مهدیم  ربخ  ار  وت  و  میوگیم ، وت  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  هک  تسا  نآ 

سپ منک ، یّکـش  یلاعت  قح  ياهاضق  ّتیریخ  رد  هکنآ  ای  مشاب ، مدان  نامیـشپ و  ماهدرک  ادـخ  هار  رد  هچنآ  زا  ای  میامن ، عزج  یناف  يایند 
و رگید ، ّیـصو  زا  دعب  یّیـصو  ره  هب  رگید و  ماما  زا  دعب  یماما  ره  هب  نک  رارقا  و  تلاسر ، تیب  لها  تیالو  یقثولا  ةورع  هب  وش  کّسمتم 

نیمه هب  تسا ، ینالوط  همان  917 و  ص : نویعلا ، ءالج  وش . یـضار  ناشیا  زا  رادرک  راتفگ و  هب  شاب و  دایقنا  میلـست و  ماقم  رد  ناـشیا  هب 
نب يدنس  نوچ  هک : يرمیص  دایز  نب  دّمحم  نب  یلع  يایاصو  باتک  زا  تسا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نویع  باتک  رد  «. 1  » میدرک افتکا 

دیـسر یتقو  هن ، ای  تسا  هدرک  لوانت  دنیبب  هک  ترـضح  نآ  دزن  هب  دـمآ  دوخ  داتـسرف ، مولظم  ماما  نآ  يارب  دولآرهز  بطر  نیعل  کهاش 
هب وت  بلطم  مدروخ  هچنآ  رد  دومرف : ترـضح  اـمن ، لواـنت  رگید  تفگ : دوب ، هدرک  لواـنت  دولآرهز  ياـمرخ  نآ  زا  هناد  هد  ترـضح  هک 
هب ار  ترـضح  درک ، رـضاح  ار  لودـع  تواضق  زور  دـنچ  هب  ترـضح  نآ  تافو  زا  شیپ  سپ  تسین ، یجاـیتحا  هداـیز  هب  و  دـمآ ، لـمع 

دیوش هاوگ  دینک و  هدهاشم  ار  وا  لاح  امش  تسا ، تّدش  یگنت و  رد  رفعج  نب  یـسوم  هک : دنیوگیم  مدرم  تفگ : دروآ و  ناشیا  روضح 
هب رهز  ناشیا  هک  تسا  زور  هس  هک  دیشاب  هاوگ  تعامج  يا  هک : دومرف  ترضح  میاهتفرگن . گنت  ار  راک  وا  رب  و  درادن ، یتّلع  رازآ و  هک 

یخرـس دـش  مهاوخ  خرـس  زور  نیا  رخآ  رد  و  تسا ، هدرک  اـج  نم  نوردـنا  رد  رهز  نکیل  میاـمنیم و  حیحـص  رهاـظ  هب  و  دـناهداد ، نم 
لصاو یلاعت  قح  يدونـشخ  تمحر و  هب  دش و  دهاوخ  لیام  يدیفـس  هب  مگنر  مّوس  زور  و  دیدش ، يدرز  دش  مهاوخ  درز  ادرف  و  دیدش ،
َنیِذَّلا اَّمَأ  َو  ياضتقم  هب  دیدرگ ، قحلم  ادهش  ناقیّدص و  ناربمغیپ و  هب  العا  ألم  رد  شسّدقم  حور  دش ، مّوس  زور  رخآ  نوچ  دش . مهاوخ 

هک تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد  «. 3  » دیمارخ ناوضر  ضایر  هب  دیفس  ور  « 2  » ِهَّللا ِتَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا 
: تفگ یلب ، دومرف : ترضح  دنادیم ؟ ار  دوخ  توف  تقو  ماما  ایآ  هک : دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دومحم  یبا  نب  میهاربا 

رهز هب  ار  اـهنآ  هک  تسناد  اـیآ  داتـسرف  باـنج  نآ  يارب  دولآرهز  ناـحیر  بطر و  یکمرب  ییحی  هک  یتـقو  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما 
رتشیپ دومرف : بانج  نآ  درک ؟ دوخ  نتـشک  رب  تناـعا  دوخ  درک و  لواـنت  ار  نآ  ترـضح  هتـسناد  تفگ : میهاربا  یلب ، تفگ : دـناهدولآ ؟

رب یلاعت  قح  ياضق   918 ص : نویعلا ، ءالج  هک  دش  وحم  وا  رطاخ  زا  ندروخ  تقو  رد  دـنک ، تسرد  ار  دوخ  هّیهت  هکنآ  يارب  تسنادیم 
رهز دلاخ  نب  ییحی  ایآ  هک : دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  سوواط  نب  هَّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یشک  خیش  «. 1  » ددرگ يراج  وا 
رهز هب  ار  اـهبطر  نآ  هـک  ترـضح  نآ  تـسنادیمن  اـیآ  تـفگ : بـطر ، یـس  رد  داد  رهز  ار  وا  یلب  دوـمرف : ار ؟ امـش  راوـگرزب  ردـپ  داد 
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ثّدـحم تفگ : يوار  دـش ، بیاغ  وا  زا  تفگیم ، ثیدـح  ار  وا  ادـخ  بناـج  زا  هک  یثّدـحم  تقو  نآ  رد  دومرف : باـنج  نآ  دـناهدولآ ؟
مجرتم «. 2  » دشابیم هّمئا  زا  مادک  ره  اب  و  دوبیم ، ادخ  لوسر  اب  هک  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  یکلم  دومرف : ترـضح  تسیک ؟

، دناهتـسنادیم زین  نآ  ندومن  لواـنت  ماـگنه  رد  هک  دوـشیم  موـهفم  هفلاـس  راـبخا  یـضعب  زا  و  دـش ، دراو  نینچ  ثیدـح  نیا  هک : دـیوگ 
نیـسح ماما  ترـضح  لاوحا  نایب  رد  بلطم  نیا  قیقحت  زا  یلمجم  دـشاب ، هدـش  دراو  قلخ  رثکا  لوقع  قفاوم  رابخا  نیا  هک  دوب  دـناوتیم 

هب ار  ترـضح  نآ  هک : تفگ  ناوتیم  لاقم  نیا  صوصخ  رد  تسین . نارگید  فیلکت  دننام  ناشیا  فیلکت  هک  دـش  روکذـم  مالّـسلا  هیلع 
نآ دـنناسرن ، لتق  هب  رگید  هجو  هب  ار  ترـضح  نآ  ناشیا  و  دـش ، دـناوت  اـهر  ناـشیا  تسد  زا  هک  درکیم  هدـیاف  یتقو  بطر  نآ  ندروخ 

ار لهسا  هجو  هک  دوب  دناوتیم  سپ  درک ، دنهاوخ  دیهش  ار  ترضح  نآ  رتعینـش  یهجو  رب  دوشن  وحن  نآ  هب  رگا  هک  تسنادیم  ترـضح 
تـسا باوص  قح و  نیع  دوشیم  رداـص  ناـشیا  زا  هچنآ  هک  ندومن  قیدـصت  اًـلمجم  ندرکن و  رّکفت  روما  نیا  رد  دنـشاب ، هدومرف  راـیتخا 

. تسا طوحا  یلوا و 

دش عقاو  نایعیش  ناشیوخ و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  لصف 

هب یلاس  رد  دوب ، هلماعم  یسوط  هبطحق  نب  دیمح  نم و  نایم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يروباشین  زاّزب  هَّللا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
ناضمر كرابم  هام  رد  نیا  مهد ، رییغت  ار  رفـس  ياههماج  هکنآ  زا  شیپ  دیبلط  ارم  زور  نامه  رد  دینـش  ارم  ندمآ  ربخ  نوچ  متفر ، وا  دزن 

، متسشن مدرک و  مالس  نوچ  تسا ، يراج  هناخ  نآ  نایم  رد  یبآ  رهن  هک  تسا  هتسشن  هناخ  رد  مدید  مدش  لخاد  نوچ  لاوز ، تقو  دوب و 
نم رطاخ  زا  دندرک ، رضاح  ار  وا  ماعط  ناوخ  متسش ، ار  دوخ  ياهتسد  درک  رما  زین  ارم  تسـش و  ار  دوخ  ياهتـسد  دندروآ ، نگل  هباتفآ و 
ارچ تفگ : دـیمح  مدیـشک ، تسد  دـمآ و  مرطاخ  هب  مدرک  زارد  تسد  نوچ  مراد ، هزور  نم  تسا و  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هک  دـش  وحم 

یتّلع و باب  نیا  رد  ار  ریما  دیاش  دشاب ، راطفا  بجوم  هک  مرادن  یتّلع  متـسین و  رامیب  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  متفگ : يروخیمن ؟ ماعط 
ندروخ زا  نوچ  دش . نایرگ  تسا و  حیحـص  مندب  مرادن  یتّلع  زین  نم  تفگ : نوعلم  نآ  دـشاب ، هدـش  وا  راطفا  بجوم  هک  دـشاب  يرذـع 

نایم رد  اهبش  زا  یبش  دوب ، سوط  رد  نوراه  هک  یتقو  رد  هک  دوب  نآ  شببس  تفگ : دوب ؟ هچ  وت  هیرگ  ببـس  ریمالا  اهّیا  متفگ : دش ، غراف 
، تسا هداتسیا  وا  دزن  یمداخ  و  تسا ، هتشاذگ  وا  دزن  ياهنهرب  ریشمش  و  دزوسیم ، وا  دزن  یعمش  مدید  متفر  وا  دزن  نوچ  دیبلط ، ارم  بش 

ریز هب  رـس  یتعاس  سپ  منکیم ، يرادربنامرف  تعاطا و  ار  وت  لاـم  ناـج و  هب  متفگ : ارم ؟ وت  تعاـطا  تساـجک  اـت  تفگ : دـید  ارم  نوچ 
ءالج ایوگ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  متفگ : مدیسرت  هبترم  نیا  و  دیبلط ، ارم  وا  کیپ  زاب  متشگرب  نوچ  داد ، نتشگرب  تصخر  ارم  دنکفا و 
لخاد وا  رب  نوچ  دـناسر . لتق  هب  هک  دـبلطیم  ارم  نونکا  درک  مرـش  نم  يور  زا  دـید ، ارم  نوچ  تشاد ، نم  لـتق  هدارا   920 ص : نویعلا ،

ارم زاب  درک ، یمّـسبت  سپ  دـنزرف ، نز و  لام و  ناج و  رد  ماوت  رادربناـمرف  متفگ : ارم ؟ وت  تعاـطا  تسا  هنوگچ  هک : دیـسرپزاب  زاـب  مدـش 
هنوگچ هک : دیـسرپ  نم  زا  زاب  مدش ، وا  سلجم  لخاد  نوچ  دیبلط ، ارم  وا  لوسر  رگید  راب  مدش ، دوخ  هناخ  لخاد  هکنیمه  داد ؛ تصخر 

دش و نادنخ  دینش  نم  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  دوخ ، نید  دنزرف و  نز و  لام و  ناج و  رد  میامنیم  وت  تعاطا  متفگ : ارم ؟ وت  تعاطا  تسا 
دروآ ياهناخ  هب  ارم  داد و  نم  تسد  هب  ار  ریشمش  مداخ  سپ  روآ . لمع  هب  دنکیم  رما  ار  وت  مداخ  نیا  هچنآ  ریگب  ار  ریـشمش  نیا  تفگ :

، دناهدنک هناخ  نحـص  رد  هک  مدید  یهاچ  مدش  لخاد  نوچ  دروآ ، رد  هناخ  هب  ارم  دوشگ و  ار  لفق  دندوب ، هدرک  لفق  ار  هناخ  نآ  رد  هک 
زا مدـید  رفن  تسیب  هناخ  نآ  رد  دوشگ ، ار  اهنآ  زا  یکی  سپ  دـندوب ، لفقم  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دوب  نحـص  نآ  فارطا  رد  هرجح  هس  و 

امهیلع همطاف  نینمؤملا و  ریما  نادنزرف  زا  همه  دـندوب و  ریجنز  دـنب و  رد  همه  دنتـشاد ، اهلکاک  اهوسیگ و  هک  ناکدوک  ناناوج و  ناریپ و 
رد نم  دروآیم ، نوریب  ار  کی  کی  سپ  ینز ، ندرگ  ار  ناشیا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وت  هفیلخ  هک : تفگ  مداخ  نآ  سپ  دندوب ، مالّـسلا 

رگید هرجح  رد  و  تخادنا ، هاچ  نآ  رد  ار  ناشیا  ياهندب  اهرس و  سپ  مدز ، ندرگ  ار  همه  هکنآ  ات  مدزیم  ندرگ  ار  ناشیا  هاچ  نآ  رانک 
ندرگ زین  ار  ناشیا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وت  هفیلخ  تفگ : دندوب ، دـّیقم  همطاف  یلع و  نادـنزرف  زا  رفن  تسیب  زین  هرجح  نآ  رد  دوشگ ، ار 
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. مدـیناسر لتق  هب  ار  همه  هکنآ  ات  تخادـنایم ، هاچ  نآ  رد  ار  مولظم  تاداس  نآ  ندـب  رـس و  وا  مدزیم ، ندرگ  نم  ار  کی  کـی  و  ینز ،
هک اهوسیگ  اهلکاک و  و  دـندوب ، سوبحم  دـّیقم و  یمطاف  يولع و  تاداـس  زا  رفن  تسیب  زین  هرجح  نآ  رد  دوشگ ، ار  مّوس  هرجح  رد  سپ 

نوریب ار  ناـشیا  کـی  کـی  يروآ ، لـتق  هب  زین  ار  ناـشیا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وـت  هفیلخ  هک : تـفگ  و  دنتـشاد ، تـسا  تدایـس  تمـالع 
داب هدیرب  تتسد  تفگ : دوب  يریپ  درم  دروآ  ار  متـسیب  نوچ  مدیناسر ، لتق  هب  ار  ناشیا  رفن  هدزون  هکنآ  ات  مدزیم ، ندرگ  نم  دروآیم و 

نادنزرف زا  رفن  تصـش  ببـس  هچ  هب  هک : دنک  لاؤس  وت  زا  هک  یتقو  رد  ادخ  لوسر  ام  ّدج  دزن  تفگ  یهاوخ  رذـع  هچ  نوعلم ، موشیم  يا 
مداخ سپ  مدیدرگ ، شعترم  مدیزرل و  دوخ  رب  مدینش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  یتشک ؟ متـس   921 ص : نویعلا ، ءـالج  روج و  هب  ارم  موصعم 

ار ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  رفن  تصش  نم  هاگره  متخادنا ، هاچ  رد  ار  ناشیا  مدروآ و  لتق  هب  ار  وا  زین  نم  دز ، نم  رب  گناب  دمآ و  نم  دزن 
«. 1  » دوب مهاوخ  مّنهج  رد  هشیمه  هک  مرادیم  نیقی  دشخب ، هدیاف  هچ  ارم  زامن  هزور و  مشاب  هتشک  متس  هب 

یسوم نب  یلع  نسحلا  وبا  ترضح  متشه  ماما  افج ، رهز  دیهـش  ابرغ و  هانپ  ایقتا و  ماما  ایفـصا و  هدبز  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهد  باب 
مالّسلا هیلع  اضّرلا 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  بسن و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  ّلوا  لصف 

لضاف و رباص و  تسا و  اضر  ترضح : نآ  باقلا  نیرتروهـشم  و  نسحلا ، وبا  ترـضح  نآ  تینک  و  دوب ، یلع  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
هب هک  تسا  هدرک  تیاور  یطنزب  زا  نسح  دنـس  هب  هیوباـب  نـبا  «. 1  » دـنتفگیم زین  نیدـحلملا  ظیغ  و  نینمؤملا ، نیعأ  ةّرق  یفو و  یـضر و 

نومأم ار  امش  راوگرزب  دلاو  هک  دننکیم  نامگ  امش  نافلاخم  زا  یهورگ  هک : مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  تمدخ 
غورد هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  درک ، راـیتخا  دوخ  دـهع  تیـالو  يارب  ار  ترـضح  نآ  هک  یتقو  رد  دـینادرگ  اـضر  هب  بّقلم 

زا نیمز  رد  يده  هّمئا  ادخ و  لوسر  و  نامسآ ، رد  دوب  ادخ  هدیدنسپ  هکنآ  يارب  دینادرگ  اّمـسم  اضر  هب  ار  وا  یلاعت  قح  هکلب  دنیوگیم 
هب متفگ : یلب ، تفگ : دندوبن ؟ هّمئا  لوسر و  ادخ و  هدیدنسپ  وت  ناردپ  همه  ایآ  متفگ : دناهدیدنسپ ، تماما  يارب  ار  وا  دندوب و  دونشخ  وا 
وا زا  دندیدنسپ و  ار  وا  نانمشد  نافلاخم و  هکنآ  يارب  تفگ : دندینادرگ ؟ صوصخم  یمارگ  بقل  نیا  هب  ناشیا  نایم  رد  ار  وا  ببـس  هچ 

، دوب ترضح  نآ  صوصخم  وا  زا  يدونـشخ  رب  نمـشد  تسود و  قاّفتا  دندوب ، دونـشخ  وا  زا  ناتـسود  ناقفاوم و  هچنانچ  دندوب ، یـضار 
تیاور صفح  نب  نامیلس  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دندینادرگ  926 ص : نویعلا ، ءـالج  صوصخم  مسا  نیا  هب  ار  وا  ببـس  نیا  هب  سپ 

، اضر ارم  دنزرف  دیناوخب  هک : دومرفیم  دیمانیم و  اضر  ار  دوخ  هدیدنسپ  دنزرف  هتسویپ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک 
نب یسوم  ترضح  نآ  ردپ  «. 2  » دیمانیم نسحلا  وبا  ار  ترـضح  نآ  درکیم ، باطخ  ترـضح  نآ  هب  نوچ  اضر . دوخ  دنزرف  هب  متفگ  و 

«، 3  » دـندیمانیم نینبلا  ّما  نامـس و  نکـس و  يورا و  همجن و  متکت و  ار  وا  هک  دوب  يدـلو  ّما  ترـضح  نآ  رداـم  دوـب ، مالّـسلا  هیلع  رفعج 
یسوم ماما  ردام  هدیمح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مثیم  نب  یلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 4  » دناهتفگ زین  ارقش  رقص و  نارزیخ و  یضعب 
نیرتهب دنمتداعـس  هیراج  نآ  دینادرگ ، اّمـسم  متکت  مان  هب  ار  وا  دـیرخ  يزینک  دوب ، مجع  ناراوگرزب  فارـشا و  هلمج  زا  هک  مالّـسلا  هیلع 

يارب تسشنیمن  وا  دزن  زگره  دیرخ ، ار  وا  هک  يزور  زا  دومنیم ؛ میظعت  رایسب  ار  هدیمح  دوخ  نوتاخ  و  ایح ، نید و  لقع و  رد  دوب  نانز 
زا رتهب  نم  هک  تسا  ياهیراج  متکت  یمارگ ! دنزرف  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هب  يزور  هدیمح  سپ  وا . لالجا  میظعت و 

مـشخبیم وت  هب  ار  وا  دوب ، دهاوخ  رّهطم  هزیکاپ و  دیآ  دوجوب  وا  زا  هک  یلـسن  ره  هک  منادیم  و  قالخا ، نساحم  یکریز و  رد  ماهدیدن  وا 
اّمـسم هرهاـط  هب  ار  وا  دـمآ ، دوجوب  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  نوـچ  ینکب . وا  تمرح  تیاـعر  هک  منکیم  ساـمتلا  وـت  زا  و 

، دنک يرای  ارم  هک  دیناسر  مه  هب  رگید  هعضرم  تفگ : هرهاط  يزور  دروخیم ، رایسب  ریش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نوچ  دینادرگ ،
هک يداروا  لفاون و  نکیل  تسین و  مک  نم  ریـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ ، مناوتیمن  غورد  تفگ : دـنکیم ؟ یمک  وت  ریـش  رگم  دـنتفگ :
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داروا  927 ص : نویعلا ، ءالج  هک  مهاوخیم  نواعم  ببس  نیا  هب  تسا ، هدش  مک  نداد  ریـش  ببـس  هب  مدوب  هدرک  تداع  اهنآ  هب  متـشاد و 
، دیرخ ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ردام  همجن  هدیمح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » میامنن كرت  ار  دوخ 

یـسوم دوخ  دنزرف  هب  ار  همجن  هدیمح ! يا  تفگ : وا  هب  بانج  نآ  دید ، باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  یبش 
وا و  دیـشخب ، بانج  نآ  هب  ار  همجن  هدیمح  ببـس  نیا  هب  دشاب ؛ نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  يدنزرف  وا  زا  هک  امن  کیلمت 
ایآ هک : دیسرپ  نم  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ماشه  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 2  » دوب هرکاب 
نآ سپ  وا ، دزن  هب  میورب  ات  ایب  تسا  هدمآ  هکلب  هک : دومرف  بانج  نآ  هن ، متفگ : دشاب ؟ هدمآ  برغم  ناشورفهدرب  زا  یسک  هک  يراد  ربخ 

تسا و هدمآ  برغم  راّجت  زا  يدرم  هک  میدید  میدیـسر ، دوهعم  ّلحم  هب  نوچ  مدش ، راوس  بانج  نآ  تمدـخ  رد  نم  دـش و  راوس  بانج 
نآ ار  کی  ره  و  دروآ ، نوریب  زینک  هن  وا  نک ، ضرع  اـم  رب  ار  دوخ  نازینک  هک : دومرف  باـنج  نآ  تسا ، هدروآ  رایـسب  نازینک  ناـمالغ و 
نآ رامیب ، هیراج  کی  رگم  مرادـن  زینک  رگید  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : روایب ، رگید  هک : دومرف  سپ  مهاوخیمن . هک : دومرفیم  بانج 

تمیق ره  هب  هک : دومرف  داتـسرف و  وا  دزن  هب  ارم  رگید  زور  دومن ، تعجارم  ترـضح  درک ، هقیاضم  وا  نوچ  روایب . ار  وا  هک : دومرف  باـنج 
وا يارب  يرایـسب  تمیق  مدرک ، بلط  ار  زینک  نآ  متفر  نوـچ  روآ . نم  دزن  هب  نک و  يرادـیرخ  نم  يارب  ار  راـمیب  هیراـج  نآ  دـیوگب  هـک 

؟ دوـب هارمه  وـت  اـب  زورید  هک  دوـب  هک  درم  نآ  هک  هد  ربـخ  ارم  نکیل  و  متخورف ، زین  نم  تفگ : مدـیرخ ، تمیق  نیا  هب  نم  متفگ : تـفگ ،
زا ار  زینک  نیا  نم  هک  نادـب  تفگ : منادیمن . نیا  زا  شیب  متفگ : مشاـه ؟ ینب  هلـسلس  مادـک  زا  تفگ : مشاـه ، ینب  زا  تسا  يدرم  متفگ :

يارب ار  نیا  متفگ : ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  هک : دیـسرپ  دـید  نم  اب  ار  زینک  نیا  باتک  لها  زا  ینز  يزور  مدـیرخ ، برغم  دالب  ياـصقا 
فّرصت هب  نوچ  دشاب ، نیمز  لها  نیرتهب  دزن  هک  دیابیم  و  دشاب ، یـسک  وت  دننام  دزن  زینک  نیا  هک  تسین  راوازـس  تفگ : ماهدیرخ ، دوخ 

یتقو كدنا  زا  دعب  سپ  دننک ، تعاطا  ار  وا  نیمز  برغم  قرـشم و  لها  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجوب  وا  زا  يرـسپ  یتّدـم  زا  دـعب  دـیآ ، رد  وا 
هدرک تیاور  بانج  نآ  ردام  همجن  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دمآ دوجوب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح   928 ص : نویعلا ، ءالج 

متفریم باوخ  هب  نوچ  مدرکیمن ، ساسحا  دوخ  رد  لمح  لقث  هجو  چـیه  دوخ ، راوگرزب  دـنزرف  هب  مدـش  هلماـح  نوچ  تفگ : هک  تسا 
. مدینـشیم ادص  مدشیم  رادیب  نوچ  مدشیم ، ناسرت  فئاخ و  مدینـشیم و  دوخ  مکـش  زا  یلاعت  قح  دـیجمت  لیلهت و  حـیبست و  يادـص 

ياهبل درک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  رّهطم  رـس  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  دش ، دـّلوتم  نم  زا  دنمتداعـس  دـنزرف  نآ  نوچ 
داب اراوگ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تعاس  نآ  رد  و  مدیمهفیمن ، هک  تفگیم  ینخـس  درکیم و  تکرح  شکرابم 

شتسار شوگ  رد  مداد ، ترـضح  نآ  هب  مدیچیپ و  يدیفـس  هماج  رد  ار  دنمتداعـس  دنزرف  نآ  سپ  وت ، راگدرورپ  تمارک  همجن  يا  ار  وت 
ریگب هک : دومرف  داد و  نم  تسد  هب  سپ  تشادرب ، بآ  نآ  هب  ار  شماک  دیبلط و  تارف  بآ  و  تماقا ، شپچ  شوگ  رد  تفگ و  زامن  ناذا 

زا هک  تسا  هدرک  تیاور  دایز  نب  دّمحم  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 2  » نم زا  دعب  تسادخ  تّجح  و  نیمز ، رد  تسادخ  هّیقب  هک  ار  نیا 
هدرک و هنتخ  نم  دنزرف  نیا  دومرفیم : دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  يزور  رد  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح 

ّتنـس تعباتم  يارب  زا  مینادرگیم  ناشیا  هنتخ  عضوم  رب  یغیت  ام  نکیل  و  دنوشیم ، ّدلوتم  نینچ  هّمئا  عیمج  و  دش ، دـّلوتم  هزیکاپ  كاپ و 
ربتعم دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 4  » دناهتفگ هعمج  یـضعب  هبنـشجنپ و  یـضعب  ار  تدالو  زور  و  تسا ، فالخ  بانج  نآ  تدالو  خیرات  رد  «. 3»

زا دعب  ترجه ، مّوس  هاجنپ و  دص و  لاس  لّوالا  عیبر  هام  مهدزای  هبنـشجنپ  زور  رد  دش  ّدلوتم  هنیدـم  رد  بانج  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
ص: نویعلا ، ءالج  هدرک  رکذ  متشه  لهچ و  دص و  لاس  رد  ار  تدالو  لاس  ینیلک  و  «، 5  » لاس جنپ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تافو 

لاس زا  هدعقلا  يذ  هام  مهدزای  هعمج  زور  یـسربط  خیـش  «، 2  » دناهتفگ هس  هاجنپ و  دـص و  هّجحیذ  هام  مهدزای  یـضعب  و  «، 1  » تسا  929
هب «، 4  » دوب هَّللاب » ّالا  ةّوق  هَّللا ال  ءاش  ام   » هدش لوقنم  بانج  نآ  زا  هک  هربتعم  تایاور  هب  ترضح  نآ  متاخ  شقن  و  «. 3  » تسا هتفگ  روکذم 

930 ص : نویعلا ، ءالج  «. 5  » دوب هَّللا » یبسح  : » رگید تیاور 

وا تداهش  هب  ترضح  نآ  راوگرزب  ناردپ  بانج و  نآ  نداد  ربخ  نایب  رد  ّمود  لصف 
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ترضح تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  ناسارخ  لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
نوفدم هک  یتقو  رد  ناسارخ  لها  امش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  تفگ : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 

هکنآ منم  دومرف : ترضح  نم ، هراتس  امش  نیمز  رد  ددرگ  ناهنپ  و  ارم ، تناما  امش  هب  دنراپـسب  و  ارم ، نت  زا  ياهراپ  امـش  نیمز  رد  دنزاس 
ترایز ارم  هک  ره  تیاده ، تماما و  کلف  مجن  و  ترـضح ، نآ  تناما  منم  و  امـش ، ربمغیپ  نت  هراپ  منم  و  امـش ، نیمز  رد  دوشیم  نوفدم 
میشاب وا  عیفش  ام  هک  ره  و  تمایق ، زور  رد  دوب  میهاوخ  وا  عیفش  نم  ناردپ  نم و  دناد ، مزال  دوخ  رب  ارم  تعاطا  دسانـش و  ارم  ّقح  دنک و 
تلاسر ترـضح  هک  شناردپ  زا  مردپ  داد  ربخ  ارم  هک  یتسرد  هب  دـشاب ، هدوب  سنا  ّنج و  هانگ  دـننام  وا  رب  دـنچ  ره  دـباییم  تاجن  هّتبلا 

، دش دناوتیمن  لّثمتم  نم  تروص  هب  ناطیش  هک  اریز  تسا ، هدید  ارم  دنیبب ، باوخ  رد  ارم  هک  ره  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا تسا  وزج  کی  تسار  باوخ  هک  یتسرد  هب  ناشیا ، صلاخ  نایعیـش  زا  يدحا  تروص  هب  هن  و  نم ، يایـصوا  زا  يدحا  تروص  هب  هن  و 

تـسین تیب  لها  ام  زا  کیچیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  بانج  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » يربمغیپ زا  وزج  داتفه 
: هک دومرف  دنکیم ؟ دیهـش   931 ص : نویعلا ، ءـالج  ار  وـت  هک  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  دـنتفگ : دوـشیم ، دیهـش  ددرگیم و  هتـشک  هکنآ  رگم 
هک ره  سپ  تخاس ، دهاوخ  نوفدم  تبرغ  نیمز  رد  راید  رای و  زا  رود  و  رهز ، هب  درک  دهاوخ  دیهـش  ارم  نم  نامز  رد  ادـخ  قلخ  نیرتدـب 

رازه دص  و  هدننکهرمع ، و  هدننکّجح ، رازه  دص  و  قیّدص ، رازه  دص  و  دیهـش ، رازه  دص  دزم  یلاعت  قح  دـنک ، ترایز  تبرغ  نآ  رد  ارم 
نب نسح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دـشاب ام  قیفر  تشهب  هیلاع  تاجرد  رد  و  دوش ، روشحم  ام  هرمز  رد  و  دـسیونب ، وا  يارب  هدـننکداهج 
همه رب  بانج  نآ  دننک ، هثحابم  رایخا  ماما  نآ  اب  هک  درک  عمج  ار  راطقا  ياهقف  راصما و  ياملع  نومأم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مهج 

نآ تمدخ  رد  نم  دومن ، تدواعم  دوخ  هناخ  هب  تساخرب و  نومأم  سلجم  زا  دندرک و  ترـضح  نآ  تلیـضف  هب  رارقا  همه  دـمآ و  بلاغ 
لوذبم یعس  تیاغ  و  دیامنیم ، هغلابم  امـش  مارکا  رد  و  هدینادرگ ، امـش  عیطم  ار  نومأم  هک  منکیم  دمح  ار  ادخ  متفگ : متفر و  ترـضح 

لوبق عمـس  هب  ارم  نخـس  دیامنیم و  مارکا  ارم  هک  ینیبیم  وا  زا  هچنآ  زا  دـهدن  بیرف  ار  وت  مهج  رـسپ  يا  هک : دومرف  ترـضح  درادیم ،
هب راوگرزب  ناردپ  زا  هک  تسا  يربخ  نیا  و  متـس ، ملظ و  يور  زا  درک  دهاوخ  دیهـش  رهز  هب  ارم  يدوز  نیا  رد  هک  اریز  دیامنیم ، اغـصا 
هار رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلفوـن  دّـمحم  نـب  رفعج  زا  ًاـضیا  «. 2  » نکم رکذ  ار  نخـس  نیا  ماهدـنز  نم  اـت  و  تسا ، هدیـسر  نم 

يولهپ رد  سوط  رهـش  رد  و  تشگ ، مهاوخن  رب  موریم  هک  یهار  نیا  رد  نم  هک : دوـمرف  مدیـسر ، ناـنمؤم  ماـما  نآ  تمدـخ  هب  ناـسارخ 
قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  «. 3  » دش دهاوخ  نفد  مموصعم  ردپ  يولهپ  رد  دادغب  رد  مولظم  دنزرف  و  دش ، مهاوخ  نوفدم  نوراه 

نوفدم ناسارخ  نیمز  رد  نم  نت  زا  ياهراپ  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
ص: نویعلا ، ءالج  «. 4  » ددرگ مارح  مّنهج  شتآ  رب  شندب  دوش و  بجاو  ار  وا  تشهب  هّتبلا  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ینمؤم  ره  دش ، دهاوخ 
هک دیسر  دهاوخ  مه  هب  يرسپ  یسوم  نم  رسپ  زا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا   932
ره دنزاس ، نوفدم  ار  وا  تبرغ  رد  دننک و  دیهـش  رهز  هب  دنرب و  ناسارخ  يوسب  ار  وا  و  دشاب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مان  قفاوم  شمان 

ار دوخ  لام  ناج و  ادخ  هار  رد  هّکم  حتف  زا  شیپ  هک  اهنآ  دزم  دنک  اطع  وا  هب  یلاعت  قح  دشاب ، فراع  وا  ّقح  هب  دـنک و  ترایز  ار  وا  هک 
رد نم  نادـنزرف  زا  يدرم  تفگ : بانج  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دندرک لذب 
ره دشاب ، نارمع  نب  یسوم  مان  قفاوم  شردپ  مان  و  دشاب ، نم  مان  قفاوم  وا  مان  هک  دش  دهاوخ  دیهش  ناودع  متـس و  رهز  هب  ناسارخ  نیمز 

ياههرطق نامـسآ و  ياههراتـس  ددـع  هب  هچ  رگا  دزرمایب  ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  دـنک ، ترایز  تبرغ  نآ  رد  ار  وا  هک 
«. 2  » دشاب ناتخرد  گرب  ناراب و 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  لصف 
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ذفاـن ملاـع  فارطا  رد  شناـمرف  دوب و  ساـّبع  ینب  ساـسا  تواقـش  ياـفلخ  زا  نوعلم  نومأـم  نوچ  هک  دوشیم  مولعم  هربـتعم  تاـیاور  زا 
نمی زاجح و  کلامم  فارطا  رد  و  دومن ، تماـقا  ورم  هدـلب  رد  دوخ  درک و  ضیوفت  لهـس  نب  نسح  هب  ار  برع  قارع  تلاـیا  و  دـیدرگ ،

نآ عمـس  هب  ورم  رد  رابخا  نیا  نوچ  دنتـشارفا . رب  تفلاـخم  تیار  تفـالخ  عمط  هب  تاداـس  زا  یـضعب  هتفاـی ، عاـفترا  بوشآ  هنتف و  راـبغ 
رب نوعلم  ود  نآ  يأر  رایسب  هشیدنا  ریبدت و  زا  دعب  دومن ، تروشم  دوب ، وا  ریشم  ریزو و  هک  نیتسایرلا  وذ  لهس  نب  لضف  اب  دیـسر ، نوعلم 

مدق هب  تاداس  ریاس  هکنآ  ات  دنادرگ ، دوخ  دهعیلو  ار  وا  دـنیامن و  بلط  هنیدـم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تفرگ  رارق  نآ 
ترـضح نآ  تمدخ  هب  دوخ  ناصوصخم  زا  یـضعب  اب  ار  كاّحـض  نب  ءاجر  سپ  دنرادرب . تفالخ  زا  عمط  نادند  و  دـنیآ ، شیپ  تعاطا 

لاح لّوا  رد  ترضح  دندیسر ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  ناشیا  نوچ  دنیامن . بیغرت  ناسارخ  رفس  هب  ار  بانج  نآ  هک  هنیدم  يوسب  داتسرف 
دنس هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دومن رایتخا  ربج  هب  ار  رثا  تنحم  رفـس  نآ  دیدرگ ، زواجتم  لادـتعا  ّدـح  زا  ناشیا  هغلابم  نوچ  دومن ، رایـسب  عانتما 

ناشیرپ لایع  دنروآ ، نوریب  هنیدم  زا  ارم  هک  دنتـساوخ  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اّشو  زا  ربتعم 
ءـالج هب  نونکا  دومن ، مهاوخن  تدواـعم  رفـس  نیا  زا  نم  متفگ : و  مداد ، ناـشیا  هب  ار  دوخ  تداهـش  ربـخ  مدرک و  عـمج  ار  دوـخ  لاوـحا 

ار دوخ  تیب  لها  زا  کی  ره  سپ  دـیرابب ، دوخ  هدـید  زا  ترـسح  بآ  دـینک و  يراز  نم  رب  دـیئامن و  ماـیق  نم  تیزعت   934 ص : نویعلا ،
نوچ هک  تسا  هدرک  تیاور  یناتـسیس  لوخم  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  «. 1  » مدرک تمـسق  ناشیا  رب  الط  راـنید  رازه  هدزاود  مدومن و  عادو 

ار دوخ  راوگرزب  ّدج  و  دمآ ، مانا  دّیـس  سّدقم  حیرـض  دزن  هب  دـش و  دجـسم  لخاد  دور ، نوریب  هنیدـم  زا  هک  تساوخ  ماقم  یلع  ماما  نآ 
نآ يراز  هیرگ و  يادص  و  دیراب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  تقرافم  زا  نینوخ  کشا  تارطق  دومن و  عادو 

و دومن ، دیدجت  ار  عادو  مسر  دومرف و  تدواعم  زاب  و  دیدرگ ، باتیب  هسّدقم  هضور  نآ  تقرافم  زا  دش  هناور  نوچ  دـش . دـنلب  ترـضح 
. دوزفایم ترـضح  نآ  يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  هبترم  ره  رد  و  دومن ، تدواعم  مدق  دنچ  زا  دـعب  و  دـیدرگ ، هّجوتم  هبترم  نیدـنچ 
مدرک و مالـس  متفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دش ، ادج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رّهطم  دـقرم  زا  ترـسحرپ  لد  اب  نوچ 
رد و  موریم ، رود  دوخ  راوگرزب  ّدـج  راوج  زا  هک  يرفـس  زا  ارم  یئوگیم  تینهت  هچ  دومرف : متفگ ، داب  كرابم  تینهت و  رفـس  نآ  يارب 
ات مدوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  و  دیدرگ ؛ مهاوخ  نوفدم  دیـشّرلا  نوراه  ادخ  قلخ  نیرتدب  يولهپ  رد  و  دـش ، مهاوخ  دیهـش  تبرغ 
هب مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یلاس  رد  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  یلع  نب  ۀـّیما  زا  نآ  ریغ  هّمغلا و  فشک  رد  «. 2  » دش عقاو  دومرف  هچنآ 

عادو فاوط  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ  درب . جـح  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  ترـضح  دـیدرگ ، ناـسارخ  هّجوتم  تفر و  جـح 
کیدزن لیعامسا  رجح  هب  نوچ  دومرفیم ، فاوط  ار  وا  دوب و  ترـضح  نآ  مالغ  ّقفوم »  » شود رب  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  درکیم ،

وت يادف  زیخرب  تفگ : ّقفوم  داد ، لوط  رایسب  دش و  اعد  لوغشم  و  دش ، رهاظ  شرّونم  يور  زا  هودنا  راثآ  تسـشن و  دمآ و  ریز  هب  دیـسر ،
دنزرف لاوحا  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هب  ّقفوم  مزیخرب . دـهاوخ  ادـخ  هک  یتقو  ات  منکیمن  تقرافم  اجنیا  زا  تفگ : مدرگ ،

ردپ يا  تفگ : تماما  هقیدح  لاهن  نآ  نم ، بیبح  يا  زیخرب  دومرف : دمآ و  دوخ  هدید  رون  کیدزن  ترضح  درک ، ضرع  ار  وا  دنمتداعس 
تشگ و یهاوخن  رب  نآ  يوـسب   935 ص : نویعلا ، ءـالج  رگید  هک  يدرک  یعادو  ار  هبعک  هناـخ  هک  منادیم  مزیخرب و  هنوـگچ  راوـگرزب 

متـسیود لاـس  رد  ناـسارخ  يوسب  ترـضح  نآ  هّجوت  و  «. 1  » دـش هناور  تساخرب و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تعاـطا  يارب  سپ  دـش ، ناـیرگ 
رفـس نآ  هّجوتم  نوچ  دوب ، هتـشذگ  لاـس  تفه  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  فیرـش  رمع  زا  روهـشم  قفاوم  تقو  نآ  رد  دوـب ، ترجه 

تلصلا وبا  تسا . دوجوم  لاح  ات  اهنآ  راثآ  زا  يرایسب  و  دشیم ، رهاظ  رارسا  نزخم  نآ  زا  رایسب  تامارک  تازجعم و  لزنم  ره  رد  دیدرگ 
وا ربق  شیپ  رد  و  دوب ، اجنآ  رد  نوراه  ربق  هک  دـش  ياهّبق  لخاد  دیـسر ، سوط  دابانـس  هب  مولظم  ماـما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يوره 

نایعیـش و دورو  ّلـحم  ار  ناـکم  نیا  یلاـعت  قح  و  دـیدرگ ، مهاوخ  نوفدـم  اـجنیا  رد  نم  و  تسا ، نم  تبرت  نیا  دوـمرف : دیـشک و  یّطخ 
یلاعت قح  هّتبلا  دنک ، مالـس  نم  رب  ای  دنک  ترایز  ناکم  نیا  رد  ارم  ناشیا  زا  هک  ره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینادرگ ، دـهاوخ  نم  ناتـسود 

دروآ و اج  هب  زامن  تعکر  دـنچ  دـینادرگ و  هلبق  هب  ور  سپ  دـنادرگ ، بجاو  وا  يارب  تیب  لها  اـم  تعافـش  هب  ار  دوخ  تمحر  ترفغم و 
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نوریب تشادرب و  هدجس  زا  رس  تفگ ، دوجس  رد  حیبست  دصناپ  و  داد ، لوط  یسب  تفر و  هدجـس  هب  دش ، غراف  نوچ  دناوخ ، رایـسب  ياعد 
نب ای  تفگ : دومن و  رایـسب  میرکت  میظعت و  ار  ترـضح  نآ  رهاظ  هب  درک ، تاـقالم  ار  نومأـم  دـش ، ورم  لـخاد  ترـضح  نوچ  «. 2  » دمآ

هب نم  دومرف : ترـضح  متفای ، رتراوازـس  تفالخ  هب  دوخ  زا  ار  وت  و  متـسناد ، ار  وت  تدابع  عرو و  دهز و  ملع و  تلیـضف و  نم  هَّللا  لوسر 
هب ندیدرگ  زیاف  هب  مراودیما  یهلا  تامّرحم  زا  يراکزیهرپ  هب  و  مراد ، نآ  رورـش  زا  تاجن  دیما  ایند  دهز  هب  و  منکیم ، رخف  ادخ  یگدـنب 

منک و لزع  تفالخ  زا  ار  دوخ  هک  ماهدرک  هدارا  تفگ : نومأم  متـسه ، یلاعت  قح  دزن  تعفر  راودیما  ایند  رد  عضاوت  هب  و  یهانتمان ، میانغ 
يرگید هب  هک  تسین  زیاج  تسا  هداد  رارق  وت  يارب  ادـخ  ار  تفالخ  رگا  هک : دومرف  ترـضح  منک ، تعیب  وت  اب  مراذـگ و  وت  هب  ار  تماـما 

ای تفگ : نومأم  یئامن ، ضیوفت  يرگید  هب  هک  تسین  نآ  رایتخا  ار  وت  تسین  وت  زا  تفـالخ  رگا  و  ینک ، لوزعم  نآ  زا  ار  دوخ  یـشخب و 
و درک . مهاوخن  لوبق  زگره  دوخ  ياضر  هب  دومرف : ترضح  ینک ، لوبق  ار  نیا  هک  تسا   936 ص : نویعلا ، ءالج  مزال  هّتبلا  هَّللا  لوسر  نب 

نآ نوچ  دومرفیم ، عانتما  تسنادیم  ار  وا  ضرغ  نوچ  ترـضح  درکیم  هغلابم  وا  هکنادـنچ  دوب ، نایم  رد  نخـس  نیا  هام  ود  تّدـم  رد 
زا دعب  هک  نک  لوبق  ارم  يدهعتیالو  سپ  ینکیمن  لوبق  ار  تفالخ  هاگره  تفگ : دیدرگ ، سویأم  ترضح  نآ  تفالخ  لوبق  زا  نوعلم 
وت زا  شیپ  نم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دناهداد  ربخ  ارم  مراوگرزب  ناردپ  دومرف : ترـضح  دشاب ، وت  اب  تفالخ  نم 

يولهپ رد  تبرغ  نیمز  رد  و  تسیرگ ، دنهاوخ  نیمز  هکئالم  نم  رب  و  درک ، دنهاوخ  دیهش  متس  رهز  هب  ارم  و  تفر ، مهاوخ  نوریب  ایند  زا 
؟ دناسر لتق  هب  ار  وت  دناوتیم  هک  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دش و  نایرگ  نانخس  نیا  عامتسا  زا  نومأم  دش . مهاوخ  نوفدم  دیـشّرلا  نوراه 

دیهش ارم  هک  تفگ  مناوتیم  مهاوخ  رگا  دومرف : ترـضح  دیامن ؟ هشیدنا  وت  هب  تبـسن  يدب  مشاب  هدنز  نم  ات  هک  تسه  نآ  يارای  ار  هک 
وت هک  دـنیوگب  مدرم  ات  ینکن  لوبق  ارم  دـهع  تیالو  هک  تسا  نآ  نانخـس  نیا  زا  وت  ضرغ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نومأم  درک ، دـهاوخ 
ایند كرت  و  ماهتفگن ، غورد  لاح  ات  تسا  هدرک  قلخ  ارم  نم  راگدرورپ  هک  يزور  زا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  ياهدرک . ایند  كرت 
یلع دنیوگب  مدرم  هک  تسا  نآ  وت  ضرغ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نم  ضرغ  تفگ : نومأم  منادیم ، ار  وت  ضرغ  و  ماهدرکن ، ایند  يارب 

ار دـهع  تیالو  تفالخ  عمط  يارب  دـش  رّـسیم  ار  وا  ایند  هک  نونکا  دوب ، هدرک  وا  كرت  ایند  هکلب  دوب  هدرکن  ایند  كرت  اـضّرلا  یـسوم  نب 
دنگوس ادخ  هب  ياهدش ، نمیا  نم  توطـس  زا  یئوگیم و  نم  ربارب  رد  راوگان  نانخـس  هتـسویپ  تفگ : دش و  بضغ  رد  نومأم  درک ، لوبق 

، مزادـنا هکلهم  هب  ار  دوخ  نم  هک  تسا  هدومرفن  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  دز . مهاوخ  ار  تندرگ  ینکن  لوبق  ارم  دـهع  تیالو  رگا  هک 
يرما ثادحا  و  منزن ، مه  رب  ار  یمسر  و  میامنن ، لزع  ار  يدحا  و  منکن ، بصن  ار  یسک  هک  یطرش  هب  منکیم  لوبق  یئامنیم  ربج  هاگره 
نامسآ يوسب  تسد  ترضح  سپ  «. 1  » دش یضار  ترضح  نآ  زا  طرـش  نیا  هب  نوعلم  نآ  منک ، رظن  تموکح  طاسب  رب  رود  زا  و  منکن ،

ارم سپ  مدرک ، راـیتخا  ار  رما  نـیا  ترورـض  هـب  937 و  ص : نوـیعلا ، ءـالج  دـندرک  هارکا  ارم  هک  ینادیم  ادـنوادخ  تـفگ : تـشادرب و 
ار تیالو  دندرک  لوبق  هک  یماگنه  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  لایناد  فسوی و  دوخ  ربمغیپ  هدنب و  ود  يدرکن  هذـخاؤم  هکنانچ  نکم  هذـخاؤم 
ار وت  نید  هک  ارم  هد  قیفوت  سپ  وت ، بناج  زا  رگم  دشابیمن  یتیالو  وت و  دهع  رگم  تسین  يدهع  ادـنوادخ  دوخ ، نامز  هاشداپ  بناج  زا 

نومأم زا  ار  دـهع  تیالو  نایرگ  نوزحم و  سپ  يروای . وکین  یئالوم و  وکین  هک  یتسرد  هب  و  مراد ، هدـنز  ار  وت  ربمغیپ  ّتنـس  مراد و  اپرب 
رباکا و عیمج  تشاذـگ و  دوخ  یـسرک  يولهپ  رد  ترـضح  نآ  يارب  یـسرک  داد و  بیترت  میظع  سلجم  رگید  زور  نومأم  و  درک ، لوبق 
، دندرک تعیب  مدرم  ریاس  وا  زا  دعب  و  درک ، تعیب  ترضح  اب  هک  درک  رما  ار  ساّبع  دوخ  رسپ  لّوا  درک ، عمج  ار  املع  تاداس و  فارـشا و 

نآ نأش  رد  اّرغ  دیاصق  هک  درک  رما  ار  ارعش  ناحاّدم و  و  دیناسر ، ناشیا  هب  ار  رکشل  هلاس  کی  بجاوم  دیشخب و  مدرم  هب  رایـسب  زیاوج  و 
نّیزم ترـضح  نآ  یمارگ  بقل  یمان و  مان  هب  ار  مهارد  ریناند و  هوجو  ریاـنم و  سوءر  و  داد ، رایـسب  زیاوج  ار  ناـشیا  دـنتفگ و  ترـضح 

ّما دوخ  رتخد  کی  و  دنـشوپب ، زبس  ياـههماج  دـننک و  كرت  دوب  ساـّبع  ینب  تعدـب  هک  ار  یـشوپهایس  هک  درک  رما  ار  مدرم  و  دـینادرگ ،
ار لهس  نب  نسح  رتخد  و  درک ، دزمان  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  هب  ار  لضفلا  ّما  دوخ  رگید  رتخد  و  درک ، دقع  ترضح  نآ  هب  ار  هبیبح 

دوشیم رهاظ  مدرم  رب  لاعتم  کلم  هدیزگرب  نآ  لالج  تعفر و  راثآ  لامک و  ملع و  راونا  زور  ره  هک  دید  نوچ  دومن . جـیوزت  دوخ  يارب 
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نآ عفد  ریبدـت  ماقم  رد  و  دـیدرگ ، لعتـشم  شاهنیکرپ  هنیـس  نوناک  رد  دـسح  هریان  دـنکیم ، اج  ناشیا  ياـهلد  رد  ترـضح  نآ  ّتبحم  و 
نومأم هنوگچ  هک : مدیـسرپ  يوره  تلـصلا  وبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  نب  دـمحا  زا  هیوباب  نبا  هچنانچ  دـمآ . رد  ترـضح 

هدـینادرگ دوخ  دـهعیلو  ار  وا  درکیم و  راهظا  وا  هب  تبـسن  هک  یتّبحم  مارکا و  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  لتق  هب  دـش  یـضار 
وا هب  ار  دـهع  تیالو  تسنادیم ، ار  وا  يراوگرزب  تلیـضف و  هک  تشادیم  یمارگ  ار  ترـضح  نآ  يارب  نومأم  تفگ : تلـصلا  وبا  دوب ؟

نوچ دوش . مک  مدرم  ياـهلد  زا  وا  ّتبحم  و  اـیند ، يوسب  تسا  بغار  هک  دنـسانشب  ناـنچ  ار  ترـضح  نآ  مدرم  هکنآ  يارب  درک  ضیوفت 
سوجم و اراـصن و  دوهی و  زا  ار  قرف  عـیمج  ياـملع  دـش ،  938 ص : نویعلا ، ءالج  مدرم  صـالخا  ّتبحم و  یتداـیز  ثعاـب  نیا  هک  دـید 
رب هک  دیاش  دنیامن ، هرظانم  هثحابم و  ترضح  نآ  اب  هک  درک  عمج  ار  ناملـسم  قرف  عیمج  ياملع  نایرهد و  نادحلم و  همهارب و  نایباص و 

اهنآ یگمه  داد ، هجیتن  وا  دوصقم  فالخ  رب  زین  ریبدت  نیا  و  دسر ، مه  هب  يروتف  ترضح  نآ  هب  تبسن  مدرم  داقتعا  رد  و  دنوش ، بلاغ  وا 
زا ام  تساـم و  ّقح  تفـالخ  دومرفیم  راـهظا  رّرکم  ترـضح  دـندومن ، وا  تلـالج  تلیـضف و  هب  رارقا  دـندیدرگ و  ترـضح  نآ  بولغم 

، هدـش بلاـغ  وا  رب  دـسح  مشخ و  ببـس  نیا  هب  دـندیناسریم ، نوـعلم  نآ  هب  ار  نخـس  نیا  نایوگدـب  و  میرتراوازـس ؛ تماـما  هب  نارگید 
دقح دیزم  بجوم  و  تفگیم ، وا  يور  رد  تشرد  نانخس  لاوحا  رثکا  رد  و  دومنیمن ، وا  ّقح  رد  هنهادم  درکیمن و  وا  اب  ارادم  ترضح 
ربتعم دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » درک دیهش  ار  ترضح  نآ  ردغ  رهز  هب  و  دش ، یضار  راوگرزب  نآ  لتق  هب  ببس  نیا  هب  دیدرگیم ، وا  هنیک  و 

رد هب  نوچ  متفر ، نومأم  هناخ  رد  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمزالم  دـصق  هب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیعا  نب  ۀـمثره  زا 
يا تفگ : داـتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  مدـید ، دوب  ترـضح  نآ  ناـیلاوم  نومأـم و  ناـبّرقم  هلمج  زا  هک  ار  یملید  حـیبص  مدیـسر ، وا  يارس 

ّصاخ نامالغ  زا  رفن  یس  اب  ارم  نوعلم  نآ  بشید  تفگ : یلب ، متفگ : منوعلم ؟ نآ  دامتعا  ّلحم  منومأم و  نیما  نم  هک  ینادیم  وت  همثره 
زا لد  هایـس  نآ  هک  میدید  میدش  لخاد  يو  رب  نوچ  دومن ، بلط  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یثلث  هکنآ  زا  دعب  دـندوب  وا  رارـسا  مرحم  هک  دوخ 

کی ره  سپ  هتـشاذگ ، دوخ  شیپ  رد  دولآرهز  هنهرب  ياهغیت  و  دوب ، هتخاس  نشور  زور  هباثم  هب  ار  دوخ  سلجم  لعاشم  عومـش و  ترثک 
داد يدولآرهز  غیت  ار  کی  ره  و  میراد ، ناهنپ  ار  وا  زار  مینک و  لمع  دیامرف  هچنآ  هب  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  دـیبلط و  دوخ  دزن  ار  ام  زا 

و هداتـسیا ، هاوخ  هتـسشن و  هاوخ  دیئوگم ، نخـس  وا  اب  دیبایب  ار  وا  هک  تلاح  ره  رد  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  هرجح  يوسب  دیورب  تفگ : و 
هب ار  وا  يازجا  دـینک و  هزیر  هزیر  ار  وا  ناوختـسا  تشوگ و  دـیروآ و  دورف  وا  ندـب  رب  ار  اهریـشمش  نیا  باوخ ، رد  هاوخ  رادـیب و  هاوـخ 

نیا دیئامن و  لمع  متفگ  هچنآ  هب  رگا  دیئآ ، نم  دزن  هب  دینک و  كاپ  شیالآ  زا  دیلامب و  وا  طاسب  رب  ار  اهریشمش  نیا  و  دیزیمایب ، رگیدکی 
. دیشاب نم  نابّرقم  زا  مشاب   939 ص : نویعلا ، ءالج  هدنز  ات  و  وکین ، راقع  عایض و  اب  مهدب  رز  هردب  هدزاود  ار  کی  ره  دینکن ، اشفا  ار  زار 

بانج نآ  هک  میدید  میدمآ  رد  هرجح  هب  نوچ  میدش ، ترضح  نآ  هسّدقم  هرجح  هّجوتم  هتفرگ  نوعلم  نآ  زا  ار  اهریشمش  تفگ : حیبص 
هرجح فرط  کی  رب  نم  میدیمهفن ، ام  هک  دومنیم  مّلکت  ینخس  هب  دادیم و  تکرح  ار  دوخ  ياهتسد  هدیباوخ و  دوخ  كرابم  يولهپ  رب 

دـنتفر و ءایفـصا  ماما  نآ  بناج  هب  ایحیب  نامالغ  نآ  و  مدرکیم ، رظن  ناساره  ناسرت و  مداـهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  ریـشمش  رـس  مداتـسیا و 
ریشمش ریثأت  عنام  هک  دوب  هدیشوپن  ياهماج  یهرز و  بانج  نآ  و  دندروآ ، دورف  بانج  نآ  رّهطم  دسج  رب  هبترم  کی  ار  دوخ  ياهریشمش 

هب يدومرف  هچنآ  دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  هک : دیسرپ  دنتـشگرب ، نومأم  يوسب  دندیچیپ و  دوخ  طاسب  رب  ار  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  سپ  دشاب ،
نایرگ و تبیصم  بابرا  تأیه  رب  و  دوشگ ، ار  دوخ  هماج  ياهدنب  درک و  هنهرب  ار  دوخ  رـس  نومأم  دش ، علاط  حبـص  نوچ  میدروآ . لمع 

ياپ تساخرب و  یتعاس  زا  دـعب  دومن ، مایق  ترـضح  نآ  تیزعت  طیارـش  هب  و  تسـشن ، دوخ  موش  سلجم  رد  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  نـالان 
هرجح زا  همهمه  زاوآ  دیسر ، کیدزن  هب  نوچ  تفگ : حیبص  دیامن ، مایق  ترضح  نآ  زیهجت  هب  هک  دیدرگ  بانج  نآ  هرجح  هّجوتم  هنهرب 

، متفر هرجح  هب  نوچ  تفگ : حیبص  هد ، ربخ  ادص  نیا  تقیقح  زا  ارم  وش و  لخاد  هرجح  هب  حـیبص  يا  تفگ : دیـسرتب و  دومن ، عامتـسا  وا 
برطـضم مداد ، ربخ  لاح  نیا  زا  ار  نوعلم  نومأم  نوچ  تسا . لوغـشم  بابرالا  ّبر  تدابع  هب  هتـسشن و  بارحم  رد  مدـید  ار  بانج  نآ 

، یسانشیم ار  رورس  نآ  وت  نوچ  حیبص  يا  تفگ : سپ  دیداد ، بیرف  ارم  هک  امش  رب  ادخ  تنعل  تفگ : دیزرلب  شموش  ياضعا  دیدرگ و 
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داد زاوآ  مولظم  ماما  نآ  مدیـسر ، هّیلع  هبتع  کیدزن  هب  نوچ  امن . مالعا  ارم  نک و  مولعم  رتوکین  ار  لاح  تقیقح  ور و  بارحم  کیدزن  هب 
و دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  زیخرب  دومرف : متـسیرگ ، مدیلام و  كاخ  رب  ور  مداتفا و  نیمز  رب  و  نم ، يالوم  يا  کیّبل  متفگ : حـیبص ، ای  هک :

شوماخ هک  نارفاک  دنهاوخیم  ینعی : « 1  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا 
دنهاوخن دـنچ  ره  ار  دوخ  رون  تسا  هدـننکمامت  ادـخ  و  دوـخ ، ياـهناهد   940 ص : نویعلا ، ءـالج  هب  ار  ادـخ  رون  دـنناشنورف  دـننادرگ و 

هتسشن دوخ  هرجح  رد  هک  هَّللا  و  متفگ : دوب ، هدیدرگ  رات  بش  دننام  شبضغ  يرایسب  زا  مدمآ ، نومأم  دزن  هب  نوچ  تفگ : حیبص  نارفاک .
اـضر ترـضح  ماما  تیزعت  تهج  هب  هک  ار  نایعا  ارما و  دومرف  تسین ، رهاظ  شکرابم  ندب  رب  یمخز  رثا  تسا و  تدابع  لوغـشم  تسا و 

: تفگ همثره  دیدرگ . لّدبم  تّحص  هب  تشگ و  لیاز  هَّللا  دمحب  دوب ، هدش  ضراع  یـشغ  ار  بانج  نآ  دیئوگب : دندوب  هدمآ  مالّـسلا  هیلع 
رکم دیک و  زا  هک  هَّللا  و  دومرف : بانج  نآ  متفر ، ماما  تمدخ  هب  مدرک و  ادا  یلاعت  قح  رکـش  مدومن ، عامتـسا  حیبص  زا  ار  هّصق  نیا  نوچ 

تلـصلا وبا  تیاور  هب  ادـخ  لوسر  هشوگرگج  نآ  تداهـش  ّتیفیک  اـّما  «. 1  » دـسرب دوعوم  لجا  ات  دـسریمن  ام  هب  ررـض  چـیه  هورگ  نیا 
وش و دیشّرلا  نوراه  هّبق  لخاد  هک : دومرف  مدوب ، هداتسیا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  نانچ  يوره 
، مدوب هتـشادرب  نیعل  نآ  تشپ  سپ  زا  هک  ار  كاخ  نآ  مدروآ  نوچ  روایب ، كاخ  فک  کی  بناج  ره  زا  نوعلم  نآ  ربق  بناج  راـهچ  زا 

رهاظ یگنـس  دزاس ، نوفدم  ناکم  نیا  رد  ارم  دنک و  نم  هلبق  ار  دوخ  ردپ  ربق  هک  تساوخ  دـهاوخ  نومأم  هک : دومرف  تخادـنا و  دـیئوب و 
هاگنآ دـنناوتن ؛ دـننک  ادـج  نآ  زا  ياهّرذ  ای  دـنهد  تکرح  ار  نآ  هک  دـنهاوخ  دـنوش و  عمج  ناـسارخ  ناراد  گـنلک  عیمج  رگا  هک  دوش 

نیا رد  ارم  رّهطم  ربق  هک  دـشاب  دوز  دومرف : دـیئوب  ار  هلبق  فرط  كاخ  نوچ  دومرف . نینچ  دومن و  مامـشتسا  ار  اپ  نیئاپ  رـس و  ـالاب  كاـخ 
نادنچ یلاعت  قح  هک  دنزاس  يربش  زگ و  ود  ار  نآ  دحل  و  دنرب ، ورف  نیمز  هب  هجرد  تفه  هک  ار  ناشیا  نک  رما  سپ  دـنیامن ، رفح  عضوم 

وت هک  یئاعد  نآ  هب  سپ  دوش ، رهاظ  یتبوطر  رس  بناج  زا  هاگنآ  دنادرگ ، تشهب  ياهناتـسغاب  زا  یغاب  دزاس و  هداشگ  ار  نآ  دهاوخ  هک 
رهاظ بآ  نآ  رد  دـنچ  ياهزیر  یهام  و  دوش ، رپ  بآ  نآ  زا  ربق  و  ددرگ ، يراج  بآ  نآ  ادـخ  تردـق  هب  ات  نک  مّلکت  میاـمنیم  میلعت  ار 

یگرزب یهام  هاگنآ  دـنروخب ، نایهام  نآ  هک  نک  هزیر  بآ  نآ  رد  مراپـسیم  وت  هب  هک  ار  نان  نیا  دـنیآ ، دـیدپ  نایهام  نآ  نوچ  دـنوش .
میامنیم میلعت  ار  وت  هک  یئاعد  راذـگ و  بآ  رب  تسد  لاـح  نآ  رد  دـنیچرب ،  941 ص : نویعلا ، ءالج  ار  هزیر  ناـیهام  نآ  و  دوش ، رهاـظ 

رفاک نیا  سلجم  هب  ادرف  دومرف : و  نومأم ، روضح  رد  رگم  ینکن  ار  لامعا  نیا  و  دوش ، کشخ  ربق  دور و  ورف  نیمز  رب  بآ  نآ  اـت  ناوخب 
وبا وگم . نخس  نم  اب  مشاب  هدیشوپ  رـس  رب  يزیچ  رگا  و  امن ، مّلکت  نم  اب  میآ  نوریب  هنهرب  رـس  یقـش  نآ  هناخ  زا  رگا  دش ، مهاوخ  لخاد 

بارحم رد  دیـشوپ و  ار  شیوخ  ياـههماج  دومن ، ادا  دادـماب  زاـمن  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  رگید  زور  رد  نوچ  تفگ : تلـصلا 
هب دنکفا و  شود  رب  ار  دوخ  كرابم  يادر  دیـشوپ و  ار  دوخ  شفک  هاگنآ  دندمآ ، يو  بلط  هب  نومأم  نامالغ  ات  دوبیم  رظتنم  تسـشن و 
نآ و  دـندوب ، هداهن  يو  دزن  اـههویم  ناولا  زا  دـنچ  یقبط  تقو  نآ  رد  مدوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  و  دـمآ ، رد  نوعلم  نآ  سلجم 
هب هک  ار  اههناد  نآ  زا  یـضعب  و  تشاد ، تسد  رد  دـندوب  هدـیناود  نآ  ياههناد  زا  یـضعب  رد  هتـشر  هب  ار  رهز  هک  يروگنا  هشوخ  نوعلم 
رد تسد  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  هناقاتـشم  داتفا ، ترـضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  درکیم . رام  رهز  تمهت  عفد  يارب  زا  دندوب  هدولاین  رهز 

، تشاذگن ورف  ياهقیقد  دوب  رهاظ  مارتحا  مارکا و  مزاول  زا  هچنآ  دیسوب ، ار  یفطصم  نیعلا  ةرق  نآ  هدید  ود  نایم  دروآ و  شکرابم  ندرگ 
ترـضح ماهدـیدن ، روگنا  رتوکین  نیا  زا  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : داد و  يو  هب  ار  روگنا  هشوخ  نآ  دـیناشن و  دوخ  طاسب  رب  ار  باـنج  نآ 

فاعم روگنا  نیا  ندروخ  زا  ارم  دومرف : ترـضح  امن ، لوانت  روگنا  نیا  زا  تفگ : نومأم  دشاب ، رتوکین  نیا  زا  تشهب  روگنا  دـیاش  دومرف :
هدـهاشم نم  زا  هک  صـالخا  همه  نیا  اـب  يرادیم  مهّتم  ارم  رگم  دومن ، لواـنت  دـیابیم  هّتبلا  تفگ : درک و  رایـسب  هغلاـبم  نوـعلم  نآ  راد .

داد و بانج  نآ  تسد  هب  زاب  دروخ ، نآ  زا  دنچ  ياهناد  هتفرگ  ار  روگنا  هشوخ  نآ  و  يربیم ؛ نم  هب  هک  تسا  اهنامگ  هچ  نیا  یئامنیم ؟
رب ار  هشوخ  یقاب  دـیدرگ و  نوگرگد  شلاح  دومن ، لواـنت  هدولآرهز  روگنا  نآ  زا  هناد  هس  نوچ  مولظم  ماـما  نآ  دومن ؛ ندروخ  فیلکت 
نآ و  يداتـسرف ، ارم  هک  اجنآ  هب  دومرف : يوریم ؟ اجک  هب  مع  نب  ای  تفگ : نومأم  تساخرب ، سلجم  نآ  زا  لاوحالا  ّریغتم  دنکفا و  نیمز 
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ياضتقم هب  تفگ : تلصلا  وبا   942 ص : نویعلا ، ءالج  دمآ . نوریب  نومأم  هناخ  زا  هدیشوپ  كرابم  رس  نالان  نیگمغ و  نیزح و  ترـضح 
هیکت شیوخ  شارف  رب  نالان  روجنر و  دنبب ، ار  ارس  رد  دومرف : دیدرگ و  لخاد  دوخ  يارس  هب  ات  متفگن  نخس  يو  اب  ترـضح ، نآ  هدومرف 

يوبشوخ ناوج  هاگان  مدوب ، هداتسیا  نیگمغ  نوزحم و  هناخ  نایم  رد  هتـسب  ار  ارـس  رد  تفرگ ، رارق  رتسب  رب  موصعم  ماما  نآ  نوچ  دومرف :
بانج هب  دوب  نامدرم  نیرتهیبش  و  دوب ، رهاظ  شراونالا  ضیاف  نیبج  زا  تماما  تیالو و  يامیـس  هک  مدـید  ارـس  نایم  رد  ار  يوم  نیکـشم 

: دومرف مدوب ؟ هتـسب  مکحم  ار  برد  نم  هک  يدش  لخاد  هار  مادـک  زا  هک : مدرک  لاؤس  متفاتـش و  يو  يوسب  سپ  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما 
منم هک : دومرف  یتسیک ؟ وت  هک : مدیـسرپ  تخاس ، لخاد  ارم  هتـسب  ياهرد  زا  دروآ ، سوط  هب  هظحل  کـی  هب  هنیدـم  زا  ارم  هک  يرداـق  نآ 

رد هاگنآ  منک . عادو  ار  دوخ  مومسم  موصعم  دلاو  مولظم و  بیرغ  ردپ  هک  ماهدمآ  یلع ، نب  دّمحم  منم  تلصلا ، وبا  يا  وت  رب  ادخ  تّجح 
تسج ياج  زا  داتفا ، دوخ  موصعم  دنزرف  رب  مومسم  ماما  نآ  مشچ  نوچ  تفر ، دوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  ياهرجح 

وا مشچ  ود  نایم  درشف و  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دروآ و  رد  يو  ندرگ  رد  تسد  دیشک و  شوغآ  رد  ار  دوخ  هتشگمگ  فسوی  راو  بوقعی  و 
مولع نیازخ  توکلم و  کلم و  رارسا  زا  يو  اب  دادیم و  يو  يور  رب  هسوب  درک ، لخاد  دوخ  شارف  رد  ار  موصعم  دنزرف  نآ  دیـسوب و  ار 

هیلع و هّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیس  ترـضح  عیادو  نیرخآ و  نیلّوا و  مولع  باوبا  و  مدیمهفیمن ، نم  هک  تفگیم  دنچ  يزار  تومی  ّیح ال 
ماما ترـضح  رتدیفـس ، فرب  زا  مدـید  یفک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  كرابم  ياهبل  رب  هاگنآ  درک ، میلـست  يو  هب  ار  مّلـس ، هلآ و 

نآ و  درب ، ورف  دروآ و  نوریب  روفصع  دننام  يزیچ  درب و  دوخ  راوگرزب  ردپ  هنیس  نایم  رد  تسد  و  دیسیل ، ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم 
سپ درک . زاورپ  سدق  ناوضر  ضایر  بناج  هب  هدناشفا  دوخ  رّهطم  ناماد  زا  ینامـسج  تاقّلعت  درک ، لاحترا  لاحترا  لاب  هب  یـسدق  ریاط 

نآ رد  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : روایب ، هتخت  بآ و  ور و  هناخ  نیا  نوردنا  هب  تلصلا  وبا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح 
رـضاح ار  هتخت  بآ و  متفر ، هناخ  هب  نوچ  دـشابن . يراک  اهنیا  هب  ار  وت  نک و  نانچ  میامرفیم  هچنآ  دومرف : هتخت ، هن  تسا و  بآ  هن  هناخ 

ددـم ارم  هک  تسه  يرگید  دومرف : میامن ، ددـم  نداد  لسغ  رد  ار  بانج  نآ  هک  مدـش  نآ  دعتـسم  هدرز  رب  نماد  و  مدرب ، روضح  هب  هتفای 
ور و هناخ  هب  دومرف : دیدرگ  غراف  لسغ  زا  نوچ  مرادن . جایتحا   943 ص : نویعلا ، ءالج  وت  هب  دنیامنیم  يروای  ارم  نیبّرقم  هکئالم  دیامن ،

هدیدن هناخ  نآ  رد  ار  نآ  زگره  و  دندوب ، هتـشاذگ  نآ  يور  رب  طونح  نفک و  هک  مدید  يدبـس  مدـش ، لخاد  نوچ  روایب ، طونح  نفک و 
هکئالم اب  و  دیشاپ ، طونح  شفیرـش  دجاسم  رب  دیناشوپ و  نفک  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  سپ  مدروآ ، ترـضح  تمدخ  هب  متـشادرب و  مدوب ،

لوسر نب  ای  متفگ : روآ ، نم  دزن  هب  ار  توبات  هک : دومرف  هاگنآ  دندرازگ . زامن  رـشبلا  ریخ  دنزرف  نآ  رب  نیلـسرم  ءایبنا و  حاورا  نیبوّرک و 
هک مدوب  هدـیدن  اجنآ  رد  زگره  هک  مدـید  یتوبات  متفر  هناخ  هب  نوچ  رواـیب ، هناـخ  زا  هک : دومرف  مرواـیب ؟ توباـت  مور و  راّـجن  دزن  هب  هَّللا 

، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  تشاذگ و  توبات  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  دوب . هداد  بیترت  یهتنملا  ةردس  بوچ  زا  یلاعت  قح  تردق  تسد 
عفترم نامسآ  بناج  هب  دش و  هتفاکش  هناخ  فقس  و  تشگ ، ادج  نیمز  زا  یلاعت  قح  تردق  هب  توبات  هک  دوب  هتـشگن  غراف  زامن  زا  زونه 

رد دیامن ، بلط  نم  زا  ار  ترـضح  نآ  دیایب و  نومأم  رگا  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : دیدرگ  غراف  زامن  زا  نوچ  دش . بیاغ  رظن  زا  دیدرگ و 
دـیامن و تلحر  قرـشم  رد  يربـمغیپ  رگا  تلـصلا  وبا  يا  درک ، دـهاوخ  تعجارم  يدوزب  هک  وش  شوماـخ  دومرف : میوـگ ؟ هچ  وا  باوـج 

ترـضح دیامن . عمج  رگیدـکی  اب  نییّلع  يالعا  رد  ار  ناشیا  رّونم  حاورا  رّهطم و  داسجا  یلاعت  قح  هّتبلا  دـنک ، تافو  برغم  رد  وا  ّیـصو 
عیفر ردپ  ترضح  نآ  و  دمآ ، دورف  تومی  ّیح ال  تمحر  هب  فوفحم  توبات  نآ  و  دش ، هتفاکـش  هناخ  فقـس  زاب  هک  دوب  نخـس  نیا  رد 

رد ورب و  دومرف : سپ  دناهدرکن . نفک  دناهدادن و  لسغ  ار  وا  ایوگ  هک  دیناباوخ  يوحن  هب  شارف  رد  تفرگ و  رب  توبات  زا  ار  شیوخ  ردـق 
نوعلم نآ  سپ  دندوب ، هداتـسیا  هناخ  رد  رب  دوخ  نامالغ  اب  مدید  ار  نومأم  مدرک  زاب  ار  هناخ  رد  نوچ  دوش ، لخاد  نومأم  ات  اشگب  ار  ارس 

دّیس يا  هک : دروآرب  دایرف  دز و  رس  رب  تسد  دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  دومن ، يرارقیب  هیرگ و  يراز و  هحون و  زاغآ  دش ، هناخ  لخاد 
رد دینک  عورـش  تفگ : تسـشن و  ترـضح  نآ  رـس  کیدزن  دـش و  هرجح  نآ  لخاد  يدروآ ؛ درد  هب  ارم  لد  دوخ  تبیـصم  رد  رورـس ! و 

ءالج ایـصوا  رورـس  نآ  هچنآ  دندرک ، رفح  هب  عورـش  نوچ  دـنیامن . رفح  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  هک  درک  رما  و  ترـضح ، نآ  زیهجت 
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، درکن دایقنا  نیمز  دنیامن ، رفح  ار  ترـضح  نآ  رّونم  ربق  هک  دنتـساوخ  نوراه  رـس  سپ  رد  نوچ  دمآ ، روهظ  هب  دومرف   944 ص : نویعلا ،
تامم تایح و  رد  هک  دـیابیم  ماما  تفگ : درم  نآ  یلب ، تفگ : یئامنیم ؟ وا  تماما  هب  رارقا  وت  تفگ : نیعل  نآ  هب  سلجم  لـها  زا  یکی 

هتـسویپ تفگ : نومأم  دندش ، ادـیپ  نایهام  بآ و  نوچ  دـنیامن . رفح  هلبق  بناج  رد  ار  وا  ربق  هک  درک  رما  سپ  دـشاب ، مّدـقم  سک  همه  رب 
. دینادرگ رهاظ  ام  رب  ار  دوخ  تامارک  بیارغ و  زین  تافو  زا  دعب  دومنیم ، ام  هب  تازجعم  بئارغ و  تایح  لاح  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هب ار  وت  تامارک  نآ  نمـض  رد  ترـضح  نآ  هک  ینادیم  تفگ : وا  هب  نومأم  يارزو  زا  یکی  دـیچرب ، ار  درخ  نایهام  گرزب  یهام  نوچ 

نیا لـثم  ساـّبع  ینب  امـش  یهاـشداپ  کـلم و  لـثم  هکنآ  هب  تسا  هدومرف  هراـشا  باـنج  نآ  تفگ : منادیمن ، تفگ : هداد ؟ ربخ  زیچ  هچ 
و دسر ، رخآ  هب  امش  تنطلس  و  دیآ ، رس  هب  امش  تلود  و  دوش ، یضقنم  امش  کلم  بیرقنع  دیراد ، هک  یتلود  ترثک و  هک  تسا  نایهام 
دزادنا و رب  نیمز  يور  زا  ار  امش  دیچرب ، ار  دروخ  نایهام  گرزب  یهام  نیا  هک  نانچمه  هک  دزاس  ّطلـسم  امـش  رب  ار  یـصخش  یلاعت  قح 

تلـصلا وبا  درک . تعجارم  تخاس و  نوفدـم  ار  بانج  نآ  و  یئوگیم ؛ تسار  تفگ : نومأم  دـشکب ، امـش  زا  ار  تلاسر  تیب  لها  ماقتنا 
ار نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : تفر ، ورف  بآ  يدـناوخ و  هک  ار  اعد  نآ  امن  میلعت  نم  هب  تفگ : دـیبلط و  ارم  نومأم  نآ  زا  دـعب  تفگ :

گنتلد نوچ  مدـنام . وا  سبح  رد  لاس  کی  و  دـندرب ، نادـنز  هب  ارم  هک  درک  رما  و  متفگیم ، تسار  هکنآ  اب  درکن  رواـب  مدرک ، شومارف 
زا ناشیا  ّقح  هب  و  مدینادرگ ، عیفـش  ار  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  هسّدـقم  راونا  و  مدومن ، لاغتـشا  اعد  تدابع و  هب  مدـنام و  رادـیب  یبش  مدـش 
رد مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  مدـید  هک  دوب  هدـشن  مامت  نم  ياعد  زونه  دـشخب ، تاـجن  ارم  هک  مدرک  لاؤس  ناـّنم  دـنوادخ 

اهریجنز دز و  تسد  سپ  زیخرب ، تفگ : هَّللا ، یلب و  متفگ : تسا ؟ هدش  گنت  تاهنیس  تلصلا ! وبأ  يا  دومرف : دش و  رضاح  نم  دزن  نادنز 
نخس يارای  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دندیدیم و  ارم  نامالغ  ناسراح و  دروآ ، نوریب  نادنز  زا  تفرگ و  ارم  تسد  و  دش ، ادج  نم  ياپ  زا 

ص: نویعلا ، ءالج  دید ، یهاوخن  ار  نومأم  زگره  وت  رگید ، یئادـخ  ناما  رد  وت  دومرف : دـندروآ  نوریب  هناخ  زا  ارم  نوچ  دنتـشادن . نتفگ 
نب یلع  زا  دـناهدرک  تیاور  هفلتخم  دـیناسا  هب  دـیفم  خیـش  هیوباب و  نبا  ًاضیا  «. 1  » دومرف هک  دـش  ناـنچ  و  دـید ، دـهاوخن  ار  وت  وا  945 و 

دـصف هدارا  دـش و  ضراع  یبت  ار  بانج  نآ  يزور  دـندمآیم ، قارع  بناج  هب  نومأم  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ  هک  بتاک  نیـسحلا 
ار ریـشب  نب  هَّللا  دـبع  دـیفم : خیـش  تیاور  هب  راذـگب . زارد  ار  دوخ  ياهنخان  هک  دوب  هدومرف  ار  دوخ  ناـمالغ  زا  یکی  رتشیپ  نومأـم  دومن ،

نوریب يدنه  رمت  دـننام  يرهز  دراد ، دـصف  هدارا  ترـضح  هک  دینـش  نوچ  دـنادرگن ، علّطم  رما  نیا  رب  ار  یـسک  دـنک و  نینچ  هک : تفگ 
تـسد و  نک ، رپ  نیا  زا  ار  دوخ  ياـهنخان  ناـیم  و  نادرگ ، هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  و  نک ، هزیر  ار  نیا  هک : داد  دوخ  مـالغ  هب  دروآ و 
تیاور هب  دندرک . دصف  ار  ترضح  نآ  ات  تسشن ، دمآ و  ترـضح  نآ  تدایع  هب  دش و  راوس  نوعلم  نآ  سپ  ایب ، نم  اب  يوشم و  ار  دوخ 

رد رانا  دـنچ  هک  تفگ  ار  مالغ  نامه  دوب ، نآ  رد  رانا  ياهتخرد  هک  دوب  یناتـسوب  دوبیم ، ترـضح  هک  ياهناخ  رد  و  تشاذـگن ، رگید :
مولظم ماـما  نآ  دزن  تفرگ و  دوخ  موش  تسد  هب  ار  ماـج  و  نک ، هناد  یماـج  رد  باـنج  نآ  يارب  ار  اـهنیا  تفگ : دروآ  نوچ  نیچب ، غاـب 

هن تفگ : نوعلم  نآ  رگید ، یتعاس  ات  دشاب  دومرف : ترضح  تسا ، وکن  امـش  فعـض  يارب  هک  دیئامن  لوانت  رانا  نیا  زا  تفگ : تشاذگ و 
. مدرکیم تقفاوم  ندروخ  رد  هنیآره  دوبیم  نم  هدعم  رد  یتبوطر  هن  رگا  و  یئامن ، لوانت  نم  روضح  رد  هّتبلا  هک  دـیاب  دـنگوس  ادـخ  هب 

ياضق هب  تعاـس  ناـمه  رد  ترـضح  و  تفر ، نوریب  نومأـم  و  دومن ، لواـنت  ار  راـنا  نآ  زا  قشاـق  دـنچ  ترـضح  نوعلم ، نآ  ربج  هب  سپ 
ياعما اشحا و  لتاق  رهز  نآ  زا  و  داد ، تکرح  ار  بانج  نآ  هبترم  هاـجنپ  هک  میدوب  هدرکن  ار  رـصع  زاـمن  زونه  و  تفاتـش ، نوریب  تجاـح 

يارب شعفد  تسا ، هدـمآ  تکرح  هب  دـصف  زا  تسا  ياهّدام  نیا  هک : داتـسرف  مایپ  دیـسر ، نوعلم  نآ  هب  ربخ  نوچ  دـمآ . ریز  هب  بانج  نآ 
ءادهـش و ءایبنا و  هب  و  دومن ، لاقتنا  ناوضر  ضایر  هب  حبـص  رد  و  دـش ، نوگرگد  بانج  نآ  لاـح  دـمآ ، رد  بش  نوچ  تسا . عفاـن  اـمش 

َِبتُک َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ْلـُق   946 ص : نویعلا ، ءالج  دوب : نیا  دومن  مّلکت  نآ  هب  هک  ینخـس  رخآ  و  دیدرگ . قحلم  ناقیّدـص 
نوریب هنیآره  دوخ ، ياههناخ  رد  امـش  دـیدوبیم  رگا  دّـمحم  ای  وگب  « 2  » ًاروُدـْقَم ًارَدَـق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  « 1  » ْمِهِعِجاضَم یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع 
یندش رّدقم  ادـخ  رما  و  دوخ ، ياهربق  ای  دوخ ، تافو  لحم  يوسب  ندـش ، هتـشک  تسا  هدـش  هتـشون  ناشیا  رب  هک  یهورگ  نآ  دـندمآیم 
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شور هب  هدوـشگ  ياهدـنب  هنهرب و  ياـپ  رـس و  باـنج  نآ  هزاـنج  رد  و  نیفکت ، لـسغ و  هب  درک  رما  دیـسر ، نومأـم  هب  ربـخ  نوـچ  تسا .
هناـخ رد  هنخر  وـت  گرم  هب  ردارب ! يا  تفگیم : درکیم ، يراز  هیرگ و  رهاـظ  هب  مدرم  عینـشت  عـفر  يارب  و  تفریم ، تبیـصم  ناـبحاص 
نوچ هک : تفگ  يوره  تلـصلا  وبا  و  دش . بلاغ  نم  ریبدت  رب  ادخ  ریدقت  و  دـماین ، لمع  هب  متـساوخ  وت  باب  رد  نم  هچنآ  و  داتفا ، مالـسا 

و دـندرک ، دنتـساوخ  هچنآ  تلـصلا  وبا  يا  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  مدـش ، لـخاد  نم  دـمآ ، نوریب  باـنج  نآ  تمدـخ  زا  نومأـم 
هدرک تیاور  حیحـص  دنـس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد  «. 3  » تفگن نخـس  رگید  و  دیدرگ ، یلاعت  قح  دیجمت  دـیمحت و  ادـخ و  رکذ  لوغـشم 

ایب یلع  ای  دومرفیم : هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  بشید  دومرف : ترـضح  زور  نآ  رد  هک  تسا 
اضر ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مداخ  رسای  زا  نسح  دنس  هب  هیوباب  نبا  «. 4  » یتسه نآ  رد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  تسام  دزن  هچنآ  هک  ام  دزن 

دیدـش بانج  نآ  يرامیب  میدـش ، سوط  رهـش  لـخاد  نوچ  دـش ، ضراـع  یـضرم  سوط  ندـش  دراو  زا  شیپ  لزنم  تفه  ار  مالّـسلا  هیلع 
رخآ زور  رد  و  دـمآیم ، ترـضح  نآ  تداـیع  هب  هبترم  ود  زور  ره  رد  درک ، فّقوت  سوط  رد  زور  دـنچ  نومأـم  ببـس  نیا  هب  و  دـیدرگ ،

ار هک  نم  دّیس  يا  متفگ : دناهدروخ ؟ يزیچ  مدرم  ایآ  رـسای  يا  دومرف : درک  ادا  رهظ  زامن  نوچ  دیدرگ ، یلوتـسم  ترـضح  نآ  رب  فعض 
يارب یناوتان ، فعـض و  تیاهن  اب  تّوتف  ندعم  نآ  سپ  دننکیم !؟ هدهاشم  وت  رد  هک  تلاح  نیا  اب  دوشیم  ندیماشآ  ندروخ و  هب  تبغر 

، نویعلا ءالج  مدخ  مشح و  لها و  عیمج  دندرتسگ ، ار  ناوخ  نوچ  دیروایب . ار  ناوخ  دومرف : تسـشن و  تسرد  دوخ  ناراکتمدخ  تیاعر 
: دومرف دـندروخ  ماعط  ناشیا  نوچ  دومن . شزاون  دّـقفت و  ار  کی  کی  و  دـیناشن ، دوخ  ناـسحا  ناوخ  رـس  رب  دـیبلط و  ار  دوخ   947 ص :
زا نویـش  يادص  دش ، شوهدم  دیدرگ و  بلاغ  بانج  نآ  رب  فعـض  دندش ، غراف  ندروخ  ماعط  زا  همه  نوچ  دـیتسرفب ، ماعط  نانز  يارب 

و دمآ ، رب  مدرم  عیمج  زا  شورخ  و  دندیود ، مولظم  ماما  نآ  هناخ  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  نومأم  نازینک  نانز و  و  دـش ، دـنلب  بانج  نآ  هناخ 
دزیم و رس  رب  فّسأت  تسد  و  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  نایرگ  نالان و  نومأم  سپ  دیـسریم . سونبآ  کلف  هب  سوط  زا  يراز  هیرگ و  يادص 
هب نوچ  دیلانیم . راز  راز  دوخ  یهایس  ور  مرج و  رب  و  دیرابیم ، هدید  زا  ترـسح  کشا  تارطق  و  دنکیم ، ار  دوخ  سجن  شیر  ياهیوم 
نم رب  تبیصم  مادک  منادیمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  نم  گرزب  دّیـس و  يا  تفگ : نومأم  دوشگ ، هدید  مولظم  ماما  دیـسر ، ماما  نآ  کیدزن 
لتق هب  ار  وت  نم  هک  دـنربیم  نامگ  نم  هب  مدرم  هک  یتمهت  اـی  یئاـمنهر ، وت  دـننام  تقراـفم  یئاوشیپ و  وت  نوچ  یئادـج  زا  تسا  رتمیظع 

، امن ترشاعم  وکین  ّیقت  دّمحم  ماما  مرسپ  اب  يراب  دومرف : دوشگ و  هدید  و  دیدرگن ، وا  غورفیب  نانخس  باوج  هّجوتم  ترـضح  ماهدروآ ،
نوچ دومن ، لاحترا  سدـق  ملاع  هب  بانج  نآ  تشذـگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  دوب . دـهاوخ  رگیدـکی  هب  کیدزن  وت  تافو  وا و  تاـفو  هک 
مدرم نایم  رد  میظع  یشروش  درک ، دیهش  قحان  هب  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  نوعلم  نیا  هک  دندروآ  رب  شورخ  دندش و  عمج  مدرم  دش ، حبص 

ار بانج  نآ  ّمع  رفعج  نب  دّمحم  سپ  دوش ، اپرب  هنتف  وا  يارب  درب ، نوریب  زور  نآ  رد  ار  بانج  نآ  هزانج  رگا  هک  دیـسرت  دیـسر و  مه  هب 
نوچ میروآیمن . نوریب  ار  ترـضح  نآ  زورما  هک : وگب  و  نادرگ ، قّرفتم  ار  ناشیا  ناشن و  ورف  ار  مدرم  هنتف  ور و  نوریب  تفگ : دـیبلط و 
دیفم خیش  «. 1  » دندرک نفد  دنداد و  لسغ  ار  بانج  نآ  بش ، رد  دـندش و  هدـنکارپ  تفگ ، نخـس  مدرم  اب  تفر ، نوریب  رفعج  نب  دّـمحم 
ناهنپ ار  بانج  نآ  تافو  بش  کی  زور و  کی  نومأم  دومن ، لاحترا  یقاـب  يارـس  هب  تماـما  کـلف  رین  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هب ار  بانج  نآ  تافو  ربخ  دـیبلط و  دـندوب  هارمه  وا  اب  هک  بلاـط  وبا  زا   948 ص : نویعلا ، ءالج  یعمج  اـب  ار  رفعج  نب  دّـمحم  و  تشاد ،
: تفگ دومن و  ناشیا  هب  دوشگ و  ار  شفیرـش  ندب  دروآ و  بانج  نآ  دزن  ار  ناشیا  و  دومن ، رایـسب  هودنا  تسیرگ و  و  درک ، راهظا  ناشیا 

تلاح نیا  اب  ار  وت  هک  نم  رب  تسا  نارگ  نم ! ردارب  يا  درک : باطخ  بانج  نآ  هب  سپ  تسا . هدیسرن  وا  هب  ام  زا  یبیـسآ  هک  دیـشاب  هاوگ 
نبا «. 1  » درک ناوتیم  هچ  ادـخ  ریدـقت  اـب  نکیل  و  یـشاب ، نم  نیـشناج  هفیلخ و  وت  مریمب و  وـت  زا  شیپ  هک  متـساوخیم  و  منک ، هدـهاشم 
نوچ تشذگ ، بش  زا  تعاس  راهچ  هکنآ  ات  مدوب  نومأم  دزن  یبش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نیعا  نب  ۀمثره  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب 

: تفگ یتسیک ؟ هک : تفگ  باوج  نم  نامالغ  زا  یکی  مدینـش ، هناخ  رد  یئادـص  بش  فصن  زا  دـعب  متـشگرب ، هناخ  هب  مدـش و  صّخرم 
نوچ مدش ، ناور  لیجعت  هب  مدیشوپ و  ار  دوخ  ياههماج  متـساخرب و  تعرـس  هب  سپ  دبلطیم ، ار  وت  وت  يالوم  دّیـس و  هک  وگب  ار  همثره 
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: تفگ نم ، يالوم  يا  کیّبل  متفگ : همثره ، يا  تفگ : تسا ، هتـسشن  هناخ  نحـص  رد  نم  يالوم  هک  مدـید  مدـش  بانج  نآ  هناخ  لـخاد 
تلحر یلاعت  قح  دزن  هک  تسا  هدش  نآ  ماگنه  هک  نادب  نک ، طبض  ونـشب و  میوگیم  هچنآ  همثره  يا  هک : دومرف  متـسشن ، نوچ  نیـشنب .

رهز ارم  هک  تسا  هدرک  مزع  نوعلم  نیا  و  تسا ، هدیـسر  رخآ  هب  نم  رمع  همان  مدرگ ، قحلم  دوخ  راربا  ناردپ  راوگرزب و  ّدـج  هب  میامن و 
سپ رانا  اّما  و  دیناود ، دـهاوخ  روگنا  ياههناد  نایم  نزوس  هب  و  دیـشک ، دـهاوخ  هتـشر  رد  رهز  سپ  روگنا  اّما  رانا ، روگنا و  رد  دـناروخب 

نآ دیبلط و  دهاوخ  ارم  ادرف  و  درک ، دهاوخ  هناد  نم  يارب  رانا  وا  تسد  هب  و  درک ، دهاوخ  هدولآ  رهز  هب  ار  دوخ  نامالغ  زا  یـضعب  نخان 
، میامن تلحر  اقب  راد  هب  نوچ  دش . دهاوخ  يراج  نم  رب  یلاعت  قح  ياضق  نآ  زا  دـعب  و  دـیناروخ ، دـهاوخ  نم  هب  ربج  هب  ار  رانا  روگنا و 
: تفگ هک  وگب  ناسرب و  وا  هب  تولخ  رد  ارم  ماغیپ  دـنک ، هدارا  نیا  نوچ  دـهدب ، لسغ  دوخ  تسد  هب  ارم  هک  تساوخ  دـهاوخ  نوعلم  نآ 
رد يدوزب  هدرک  اّیهم  وت  يارب  ترخآ  رد  هک  یباذع  و  داد ، دهاوخن  تلهم  ار  وت  یلاعت  قح  يوشب ، نم  نفد  نفک و  لسغ و  ضّرعتم  رگا 

دوخ هناخ  ماب  زا  و  تشاذـگ ، دـهاوخ  وت  هب  و  تشاد ، دـهاوخ  نم  نداد  لـسغ  زا  تسد  یئوگب  ار  نیا  نوچ  داتـسرف . دـهاوخ  وت  رب  اـیند 
نم لسغ  ضّرعتم  هک  راهنیز  همثره  يا  یهدیم . لسغ  ارم  هنوگچ  وت  هک  دـنک  هدـهاشم   949 ص : نویعلا ، ءالج  هک  دش  دهاوخ  فرـشم 

نوریب رد  دوخ  رب و  همیخ  نوردنا  هب  رادرب و  ارم  ینک ، هدـهاشم  ار  همیخ  نوچ  دـننک ، اپرب  يدیفـس  همیخ  هناخ  رانک  رد  هک  ینیبب  ات  وشم 
وت هب  دوخ  هناخ  ماب  يالاب  زا  نیعل  نآ  تقو  نآ  رد  هک  نادـب  يوشیم ، كاله  هک  نکم  رظن  رادـم و  رب  ار  همیخ  ناـماد  و  تسیاـب ، همیخ 
هک ار  اضر  ماما  تقو  نیا  رد  سپ  وا ، لثم  یماما  رگم  دـهدیمن  لسغ  ار  ماما  هک  دـیئوگیم  نایعیـش  امـش  همثره ! يا  هک : تفگ  دـهاوخ 

ار ماما  هک  میئوگیم  نایعیش  ام  هک : وگب  باوج  دیوگب  ار  نیا  نوچ  میسوط ؟ رد  ام  تسا و  هنیدم  رد  شرـسپ  هکنآ  لاح  دهدیم و  لسغ 
ماما تماما  دنکفا ، یئادج  شدنزرف  ماما و  نایم  رد  دنک و  يّدعت  یـسک  رگا  سپ  دنکن ، عنم  یملاظ  رگا  دهد  لسغ  ماما  هک  تسا  بجاو 

شرسپ زین  تقو  نیا  رد  و  دادیم ، لسغ  هینالع  ار  وا  تسا  نامز  ماما  هک  شرسپ  یتشاذگیم ، هنیدم  رد  ار  اضر  ماما  رگا  دوشیمن ، لطاب 
نفک هداد و  لسغ  ارم  دوشیم و  هدوشگ  همیخ  نآ  هک  دـید  یهاوخ  یتعاس  زا  دـعب  سپ  دـننادیمن . نارگید  هک  يوحن  هب  دـهدیم  لسغ 

ربق هک  تساوخ  دهاوخ  نومأم  دنرب ، نوراه  هّبق  هب  ارم  نوچ  دنرب ، نفدم  يوسب  دنرادرب و  ار  شعن  سپ  دناهتـشاذگ ، شعن  يور  رب  هدرک 
. درک دنناوتن  ادج  ینخان  هزیر  ردق  هب  و  دننز ، نیمز  رب  گنلک  دـنچ  ره  دـش ؛ دـهاوخن  زگره  و  دـنادرگ ، نم  ربق  هلبق  ار  نوراه  دوخ  ردـپ 
، دشابیم مّدقم  ماما  ربق  و  دباییمن ، تروص  ياهدرک  هک  هدارا  نیا  هک : وگب  نم  بناج  زا  ورب و  وا  دزن  ینک ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ 

بآ حیرـض  زا  دوش ، رهاظ  ربق  نوچ  دش . دهاوخ  رهاظ  هتخاس  حیرـض  هدنک و  ربق  دـننز ، نیمز  رب  گنلک  کی  نوراه  يور  شیپ  رد  رگا 
یتعاس زا  دعب  ربق ، لوط  هب  دمآ  دهاوخ  دیدپ  بآ  نایم  رد  یگرزب  یهام  دش و  دهاوخ  رپ  نآ  زا  ربق  نآ  و  دـمآ ، دـهاوخ  نوریب  يدـیفس 

دوخ ربق  هک  اریز  دنزیر ، ربق  رد  كاخ  هک  راذگم  و  راذگ ، ربق  رد  ارم  تقو  نآ  رد  سپ  تفر ، دهاوخ  ورف  بآ  دش و  دهاوخ  ادیپان  یهام 
هانپ نم  دّیس  يا  متفگ : نکم ، تفلاخم  اهنآ  زا  کیچیه  رد  و  رآ ، لمع  هب  نک و  ظفح  متفگ  هچنآ  دومرف : ترـضح  سپ  دش ، دهاوخ  رپ 

و مدـمآ ، نوریب  نالان  نایرگ و  نوزحم و  باـنج  نآ  تمدـخ  زا  تفگ : همثره  منک . تفلاـخم  ار  وت  روما  زا  يرما  رد  هک  ادـخ  هب  مربیم 
، مدوب هداتـسیا  وا  دزن  تشاچ  ات  دیبلط و  ارم  نومأم  دـش ، زور  نوچ  دوبن . علّطم  نم  ریمـض  رب  یـسک   950 ص : نویعلا ، ءالج  ادـخ  زا  ریغ 

تـصخر رگا  و  دـیایب ، نم  دزن  هب  تـسا  ناـسآ  امـش  رب  رگا  هـک : وـگب  و  ناـسرب ، اـضر  ماـما  هـب  ارم  مالـس  هـمثره و  يا  ورب  تـفگ : سپ 
زا شیپ  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  دیایب . رتدوز  هک  نک  هغلابم  دنک  لوبق  ار  ندمآ  رگا  و  میایب ، امـش  تمدخ  هب  نم  دیئامرفیم 

منادیم هک : دومرف  دـیبلط و  ار  دوخ  شفک  سپ  یلب ، متفگ : ياهدرک ؟ ظفح  ارم  ياهتّیـصو  ایآ  هک : دومرف  ترـضح  میوگب  نخـس  هکنآ 
، دیدرگ نیعل  نآ  سلجم  لخاد  نوچ  دش . هّجوتم  دنکفا و  شود  رب  كرابم  يادر  هدیشوپ و  شفک  و  تسا ، هداتسرف  راک  هچ  هب  ار  وت  هک 

دیناشن دوخ  تخت  رب  ار  ترضح  نآ  داد ، هسوب  ار  شینارون  یناشیپ  دروآ و  رد  شندرگ  رد  تسد  درک و  ترضح  لابقتسا  تساخرب و  وا 
روگنا و مان  نوچ  تفگ : همثره  دـیروایب ، رانا  روگنا و  هک : تفگ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  سپ  تفگ ، راتخم  ماما  نآ  اـب  رایـسب  نخـس  و 
، دوش رهاظ  نومأم  رب  نم  تلاح  هک  متساوخن  داتفا ، ممادنا  رب  هزرل  درک ، متسناوتن  ربص  مدروآ ، رطاخ  هب  ار  راربا  دّیس  نانخس  مدینـش ، رانا 
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هب دمآ و  نوریب  نومأم  سلجم  زا  ترضح  هک  مدید  دش ، سمش  لاوز  کیدزن  نوچ  مدنکفا . يرانک  رد  ار  دوخ  متفر و  نوریب  سلجم  زا 
نآ یـضرم  دـنتفگ : مدیـسرپ  ار  نآ  ببـس  دـنورب و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  ءاّبطا  هک  دومن  رما  نومأـم  یتعاـس  زا  دـعب  درب ، فیرـشت  هناـخ 

، تشذـگ بش  زا  یثلث  نوچ  مدوب . نیقی  بحاـص  نم  و  دـنربیم ، اـهنامگ  ترـضح  نآ  رما  رد  مدرم  و  تسا ، هدـش  ضراـع  ار  ترـضح 
نومأم هک  مدید  متفر  تعرس  هب  زین  نم  دنتفاتش ، ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  مدرم  و  دش ، دنلب  نحتمم  مولظم  ماما  نآ  هناخ  زا  نویـش  يادص 

نآ نم  نوچ  دـنکیم . هحون  هیرگ و  دـنلب  زاوآ  هب  و  تسا ، هدوشگ  ار  دوـخ  ياهدـنب  و  تسا ، هدرک  هنهرب  ار  دوـخ  رـس  و  تسا ، هداتـسیا 
یتعاس زا  دعب  و  تسـشن ، ترـضح  نآ  هیزعت  هب  نوعلم  نآ  دـش ، حبـص  نوچ  مدـیدرگ . نایرگ  مدـش و  باتیب  مدرک  هدـهاشم  ار  تلاح 

هب مدینش ، ار  نخـس  نیا  نم  نوچ  مهد ، لسغ  ار  وا  مهاوخیم  هک  دینک  رـضاح  ار  لسغ  بابـسا  تفگ : دش و  مولظم  ماما  نآ  هناخ  لخاد 
زا تسد  دیسرت و  دینش ، ار  دیدهت  نآ  نوچ   951 ص : نویعلا ، ءالج  مدیناسر ، ار  بانج  نآ  مایپ  متفر و  وا  کیدزن  ترـضح  نآ  هدومرف 

تعامج اب  نم  دش ، اپرب  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  ياهمیخ  یتعاس  زا  دعب  تفر ، نوریب  نوچ  تشاذگ . نم  هب  ار  لیـسغت  تشادرب و  لسغ 
ام شوگ  هب  اهفرظ  تکرح  بآ و  نتخیر  يادـص  و  میدینـشیم ، یلاعت  قح  لیلهت  ریبکت و  حـیبست و  زاوآ  میدوب و  همیخ  نوریب  رد  رگید 
ماب زا  نومأم  هک  مدـید  هاگان  دوب ، هدیـسرن  ام  ماشم  هب  یئوب  نانچ  زگره  هک  میدرکیم  مامـشتسا  هدرپ  سپ  زا  یـشوخ  يوب  و  دیـسریم ،

مدید سپ  دوب . هدومرف  ترـضح  هچنآ  متفگ  باوج  نم  و  دوب ، هداد  ربخ  ارم  ترـضح  هچنآ  تفگ  و  دز ، گناب  ارم  هدش و  فرـشم  هناخ 
نوریب ار  ترـضح  نآ  شعن  سپ  دناهتـشاذگ ، شعن  يور  رب  وبـشوخ  رّهطم و  رهاط و  هدـیچیپ  نفک  رد  ارم  يالوم  تساـخرب و  همیخ  هک 
تـشپ سپ  رد  ناراد  گنلک  هک  میدـید  میتفر ، نوراـه  هّبق  هب  نوچ  دـندرک . زاـمن  ترـضح  نآ  رب  نارـضاح  عیمج  نومأـم و  و  میدروآ ،

، دـشیمن ادـج  كاخ  نآ  زا  ياهّرذ  دـندزیم  نیمز  رب  گنلک  هک  نادـنچ  دـنیامن ، رفح  بانج  نآ  يارب  زا  ار  ربق  هک  دـنهاوخیم  نوراه 
يور شیپ  رد  گنلک  کی  هک  بانج  نآ  تسا  هدرک  رما  ارم  متفگ : وا ، ربق  رفح  زا  دـیامنیم  عانتما  هنوگچ  نیمز  ینیبیم  تفگ : نومأـم 
ماما زا  اّما  تسا  بیجع  رایسب  نخس  نیا  هَّللا  ناحبس  تفگ : نومأم  دش ، دهاوخ  رهاظ  هتخاس  ربق  هک  هداد  ربخ  و  منزب ، نیمز  رب  نوراه  ربق 

نوراه هلبق  بناج  رد  متفرگ و  ار  گنلک  نم  هک : تفگ  همثره  روآ . لمع  هب  تسا  هتفگ  هچنآ  همثره  يا  تسین ، بیرغ  يرما  چـیه  اضر 
ارم متفگ : راذگ ، ربق  رد  ار  وا  همثره  يا  تفگ : نومأم  دش ، ادیپ  هتخاس  حیرـض  شنایم  رد  هدنک و  ربق  ندز  گنلک  کی  هب  مدز ، نیمز  رب 
بآ نآ  زا  ربق  و  دیشوج ، دهاوخ  يدیفـس  بآ  ربق  زا  هک  داد  ربخ  ارم  و  دوش ، رهاظ  دنچ  يرما  ات  مراذگن  ربق  رد  ار  وا  هک  تسا  هدرک  رما 

زا بآ  دوش و  بیاغ  یهام  نوچ  دومرف : و  دشاب ، ربق  لوط  يواسم  شلوط  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  بآ  نایم  رد  یهام  و  دـش ، دـهاوخ  ولمم 
، تشاذگ دهاوخ  دراذگ  دـحل  رد  ار  وا  هک  هتـساوخ  ادـخ  هک  یـسک  نآ  و  مراذـگب ، ربق  رانک  رد  ار  وا  فیرـش  دـسج  دوش ، فرط  رب  ربق 

ربق راـنک  رد  ار  ترـضح  نآ  رّهطم  شعن  نم  دـش ، رهاـظ  یهاـم  بآ و  نوچ  روآ . لـمع  هب  تسا  هدومرف  هچنآ  همثره  يا  تفگ : نومأـم 
دندرب ربق  هب  ار  بانج  نآ  و  مدیدیمن ، ار  ربق  نم  و  دش ، ادیپ  ربق  يور  رب  يدیفس  هدرپ  هک  مدید   952 ص : نویعلا ، ءالج  هاگان  متشاذگ ،

، دـنزیرن كاـخ  هک  هدومرف  ترـضح  نآ  متفگ : دـنزیرب ، ربق  رد  كاـخ  هک  تفگ  ار  نارـضاح  نومأـم  سپ  مراذـگب ، یتسد  نم  هکنآیب 
دوخ تسد  زا  ار  اهکاخ  مدرم  سپ  دش ، دهاوخ  رپ  دوخ  ربق  هک  هداد  ربخ  ارم  وا  متفگ : درک ؟ دـهاوخ  رپ  ار  ربق  هک  سپ  وت  رب  ياو  تفگ :
نوچ دـیدرگ . دـنلب  نیمز  زا  دـش و  رپ  ربق  هاـگان  دـندوب ، بّجعتم  دـمآیم  روهظ  هک  یبیارغ  زا  دـندرکیم ، رظن  ربق  نآ  يوسب  دـنتخیر و 

: متفگ ینک ، نایب  نم  يارب  يدینـش  بانج  نآ  زا  هچنآ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیبلط و  تولخ  هب  ارم  تشگرب  هناخ  هب  نومأم 
ار رانا  روگنا و  ربخ  نوچ  یئوگب . تسا  هتفگ  هچنآ  اهنآ  ریغ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : مدرک ، ضرع  امـش  هب  دومرف  هچنآ 

شوهدـم داتفا و  نیمز  رب  سپ  دـشیم ، هایـس  درز و  خرـس و  و  دـیدرگیم ، گنر  هب  گنر  زا  و  دـش ، ّریغتم  نیعل  نآ  گـنر  مدرک ، لـقن 
زا نومأم  رب  ياو  یـضترم ، ّیلع  زا  نومأم  رب  ياو  ادـخ ، لوسر  زا  نومأم  رب  ياو  ادـخ ، زا  نومأم  رب  ياو  تفگیم : یـشوهیب  رد  دـیدرگ ،
رب ياو  نیدباعلا ، نیز  ماما  ترضح  زا  نومأم  رب  ياو  البرک ، دیهش  نیـسح  زا  نومأم  رب  ياو  یبتجم ، نسح  زا  نومأم  رب  ياو  ارهز ، همطاف 
نب ّیلع  ّقح  هب  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  مظاک ، یسوم  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  قداص ، رفعج  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  رقاب ، دّمحم  ماما  زا  نومأم 
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زا نم  درکیم ، دایرف  تسیرگیم و  تفگیم و  ار  نانخـس  نیا  رّرکم  ادـیوه ، يراک  ناـیز  تسا  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  اـضّرلا  یـسوم 
ادخ هب  تفگ : سپ  دوب ، شوهدم  ناتـسم  دننام  و  دیبلط ، ارم  دمآزاب ، دوخ  لاح  هب  نوچ  مدیزخ . هناخ  جنک  مدیـسرت و  وا  لاوحا  هدهاشم 

رد ار  نانخـس  نیا  زا  هملک  کی  هک  مونـشب  رگا  هک  دنتـسین  رتزیزع  ترـضح  نآ  زا  نم  دزن  نیمز  نامـسآ و  لها  عیمج  وت و  هک  دـنگوس 
سپ دشاب . لالح  امـش  رب  نم  نوخ  منک ، راهظا  یئاج  ار  نانخـس  نیا  زا  ياهملک  رگا  متفگ : مناسریم ، لتق  هب  ار  وت  ياهدرک ، رکذ  یئاج 

: دناوخ هیآ  نیا  دز و  تسد  رب  مدرک  تشپ  نوچ  منکن ، رارسا  نیا  راهظا  هک  داد  ارم  میظع  ياهدنگوس  و  تفرگ ، نم  زا  اهنامیپ  اهدهع و 
َنُولَمْعَی اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  یـضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم   953 ص : نویعلا ، ءالج  َوُه  َو  ِهَّللا  َنِم  َنوُفْخَتْسَی  َو ال  ِساَّنلا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی 

دنچ ینخس  دنیوگیم  هک  اهبـش  رد  تسا  ناشیا  اب  ادخ  هکنآ  لاح  و  ادخ ، زا  دننکیمن  ناهنپ  مدرم و  زا  دننکیم  ناهنپ  ینعی : « 1  » ًاطیُِحم
نسح زا  يدنوار  بطق  «. 2  » تسا علّطم  اهنآ  همه  رب  و  تسا ، هدرک  هطاحا  امش  ياههدرک  عیمج  هب  ادخ  و  ناشیا ، زا  ددنـسپیمن  ادخ  هک 
ماما ترضح  تمدخ  هب  نم  درک ، دادغب  رفس  هدارا  نومأم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  دوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  بتاک  هک  داّبع  نب 

ار نخـس  نیا  نوچ  دـید ، میهاوخن  ار  قارع  دـش و  میهاوخن  قارع  لخاد  ام  داـّبع  رـسپ  يا  دومرف : متـسشن  نوچ  متفر ، مالّـسلا  هیلع  اـضر 
لخاد نم  دـش و  یهاوخ  لـخاد  وت  هک : دومرف  يدرک ، دـیمون  دوـخ  نادـنزرف  لـها و  زا  ارم  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  متفگ : متـسیرگ و  مدـینش 

هلبق بناج  رد  ار  وا  ربق  دومرف  ّتیـصو  دـش ، ضراع  ار  ترـضح  نآ  يرامیب  دیـسر ، سوط  رهـش  یلاوح  هب  ترـضح  نوچ  دـش . مهاوخن 
ربق عضوم  نآ  رد  هک  دناهتـساوخیم  نوراه  يارب  رتشیپ  دـنراذگب ؛ هلـصاف  عرذ  هس  نوراه  ربق  وا و  ربق  ناـیم  و  دـننکب ، راوید  هب  کـیدزن 

و دش ، دـهاوخ  هدـنک  یناسآ  هب  هک : دومرف  ترـضح  دـنیامن ، رفح  هک  دـندوب  هتـسناوتن  دوب و  هدـش  هتـسکش  رایـسب  گنلک  لیب و  دـننکب ،
رفح ارم  دـحل  سپ  دوب ، دـهاوخ  يربع  تغل  يربع و  ّطخ  هب  هتـشون  تروص  نآ  رب  و  دـش ، دـهاوخ  ادـیپ  اجنآ  رد  سم  زا  یهاـم  تروص 

ره ترضح ، نآ  سّدقم  ربق  ندنک  هب  دندرک  عورـش  نوچ  دینک . نفد  نم  ياپ  کیدزن  ار  یهام  تروص  نآ  و  دینک ، قیمع  رایـسب  دییامن 
نب یلع  هضور  هک  دوب  هتشون  تروص  نآ  رد  و  دش ، ادیپ  یهام  تروص  هکنآ  ات  تخیریم  ورف  گیر  دننام  دندزیم  نیمز  هب  هک  یگنلک 
همه نیا  هکنآ  اب  دش  دناوتیمن  عمج  رگیدکی  اب  تایاور  نیا  رثکا  دیوگ : ّفلؤم  «. 3  » تسا راّبج  نوراه  لادوگ  نآ  و  تساضّرلا ، یسوم 

بانج نآ  تداهش  خیرات  رد  رهشا  و  دنـشاب . هدیناروخ  رهز  رّرکم  ود  ره  رانا  روگنا و  رد  ار  ترـضح  نآ  و  دشاب ، هدمآ  روهظ  هب  بیارغ 
یـضعب و  دناهتفگ ، رفـص  رخآ  زور  رد  یـضعب  و  دش ،  954 ص : نویعلا ، ءـالج  عقاو  ترجه  مّوـس  تسیود و  رفـص  هاـم  رد  هک  تسا  نآ 

و دوب ، ترجه  مّود  تسیود و  لاـس  رد  نارگید  نانـس و  نب  دّـمحم  تیاور  هب  هتفگ ، رفـص  مهدـفه  هبنـشهس  زور  یمعفک  و  مهدراـهچ ،
هدعقيذ هام  مّوس  تسیب و  یـضعب  و  دناهتفگ ، زین  ناضمر  هّرغ  یـضعب  متفه و  یـضعب  ار  هام  و  دناهتفگ ، زین  مکی  تسیود و  لاس  یـضعب 

لّوا رد  و  دوب ، مکی  تسیود و  ناضمر  هام  مجنپ  رد  ترـضح  نآ  تعیب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  میهاربا  زا  هیوباـب  نبا  دـناهتفگ .
هب ار  ترـضح  نآ  مّوس  تسیود و  لاس  بجر  هام  رد  و  دومن ، جـیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  رتخد  هبیبح  ّما  نومأم  مّود  تسیود و  لاس 

ناـضمر هاـم  مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  تاـفو  هک  تسا  نآ  حیحـص  هک : تـسا  هـتفگ  هیوباـب  نـبا  سپ  درک ، دیهـش  رهز 
تسیب و دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  و  دوب ، هتشذگ  هام  شش  لاس و  هن  لهچ و  ترضح  نآ  فیرش  رمع  زا  و  دش ، عقاو  ترجه  مّوس  تسیود و 

ترضح نآ  تافو  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنس  هب  «. 1  » دوب هام  راهچ  لاس و  تسیب  شتماما  ماّیا  و  درک ، یناگدنز  هام  ود  لاس و  هن 
لاس جـنپ  هاجنپ و  رگید  تیاور  هب  و  «، 3  » دوب لاس  ود  هاـجنپ و  شفیرـش  رمع  تقو  نآ  رد  و  «، 2  » دوب مّوس  تسیود و  لاس  رفـص  هام  رد 

رد مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هک  یماـّیا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  نب  ۀـّیما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسربط  خیـش  «. 4  » دوب
نآ تمدخ  هب  رّرکم  بانج  نآ  ناشیوخ  اهومع و  و  متفریم ، مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  هتـسویپ  هنیدم  رد  نم  دوب ، ناسارخ 

هیراج ناشیا  روضح  رد  يزور  دنتفاییم ، همیظع  زیاوج  دندومنیم و  بانج  نآ  میرکت  میظعت و  دـندرکیم و  مالـس  دـندمآیم و  بانج 
دعب و  نیمز ، لها  نیرتهب  متام  يارب  تفگ : یک ؟ متام  يارب  تفگ : متام ، يارب  دـنوش  اّیهم  هک  وگب  ار  هناخ  لها  دومرف : دـیبلط و  ار  دوخ 

955 ص : نویعلا ، ءالج  تلحر  اقب  ملاع  هب  دومن ، متام  هب  رما  شراوگرزب  دنزرف  هک  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  ربخ  زور  دنچ  زا 
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یقت دّمحم  ماما  هنیدم  رد  يزور  هک  داّلخ  نب  رّمعم  زا  حیحص  دنس  هب  دناهدرک  تیاور  نارگید  يدنوار و  بطق  يریمح و  «. 1  » دوب هدرک 
ترـضح نآ  تمدخ  رد  نوچ  رادم . يراک  وش و  راوس  دومرف : يربیم ؟ فیرـشت  اجک  هب  متفگ : وش ، راوس  رّمعم  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

ناسارخ هب  دومرف : يدوب ؟ اجک  موش  وت  يادف  متفگ : دش ، ادیپ  یتعاس  زا  دعب  دش ، ادیپان  بانج  نآ  تسیاب ؛ اجنیا  دومرف : متفر ، ارحـص  هب 
«. 2  » متشگرب مدرک و  نفد  ار  مبیرغ  مولظم  ردپ  و  متفر ،

مسا و نایب  مالّسلا و  هیلع  داوج  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ترضح  مهن  ماما  دالب  رون  دابع و  ماما  تافو  تدالو و  خیرات  رد  مهدزای  باب 
تسا بانج  نآ  تینک  بقل و 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  ّلوا  لصف 

: باقلا رهـشا  و  تسا ، كورتم  دناهتفگ و  زین  یلع  وبا  یـضعب  و  تسا ، رفعج  وبا  روهـشم : تینک  و  دوب ، دّمحم  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
شتداعسلا روفوم  تدالو  لاس  و  «. 1  » دناهتفگ زین  رگید  همیرک  باقلا  و  ملاع ، عناق و  یـضترم و  بجتنم و  راتخم و  و  تسا ، داوج  یقت و 

مهدزون ای  ناضمر  كرابم  هام  مهدزناپ  ای  تسا  هدوب  هعمج  تدالو  زور  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  تسا ، ترجه  جـنپ  دون و  دـص و  قاّفتا  هب 
هیحان زا  هک  یئاعد  و  تسا ، هدوب  بجر  كرابم  هام  مهد  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  شاّیع  نبا  زا  یـسوط  خیـش  «. 2»
قاّفتا هب  تدالو  ناـکم  و  «. 3  » دهدیم لوق  نیا  تقیقح  رب  تداهـش  هلمجلا  یف  هدمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هسّدقم 

«، 4  » دنتفگیم هکیبس  ار  وا  هک  دوب  يدلو  ّما  بانج  نآ  ردام  و  تسا ، اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  بانج  نآ  راوگرزب  ردپ  و  تسا . هبّیط  هنیدم 
هسیرم یضعب  و  تسا ، هدوب  هّیبون  هک  تسا  نآ  رهشا   960 ص : نویعلا ، ءالج  و  دناهتفگ ، زین  « 6  » هنیکس و  « 5  » هناحیر نارزیخ و  یضعب  و 

زا ربتعم  دنـس  هب  بوشآ  رهـش  نبا  «. 1  » تسا هدوب  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا  رداـم  هیراـم  تیب  لـها  زا  وا  هک  تسا  يورم  دـناهتفگ ، زین 
دـیبلط و ارم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  مردارب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  همرتحم  هّیبص  نوتاـخ  همیکح 

ترـضح نآ  تمدخ  رد  نم  يوش ، رـضاح  وا  تدالو  تقو  رد  هک  دیاب  دوشیم ، ّدلوتم  نارزیخ  كرابم  دنزرف  بشما  همیکح  يا  دومرف :
هب ار  رد  تخورفا و  ام  دزن  یغارچ  و  تفر ، نوریب  هرجح  زا  دروآ و  رد  هرجح  رد  هلباق  نانز  نارزیخ و  اب  ارم  دـمآ ، رد  بش  نوچ  مدـنام .

غارچ ندـش  شوماخ  هب  نوچ  دـش ، شوماخ  اـم  غارچ  میدـیناشن ، تشط  يـالاب  رب  ار  وا  تفرگ و  ندـیئاز  درد  ار  وا  نوچ  تسب ، اـم  يور 
هدرپ ترـضح  نآ  رب  دومن ، لوزن  تشط  نایم  رد  دیدرگ و  علاط  محر  قفا  زا  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  هک  میدـید  هاگان  میدـش ، مومغم 
سپ میدش . ینغتـسم  غارچ  زا  ام  دش و  رّونم  هرجح  نآ  مامت  هک  دوب  عطاس  ترـضح  نآ  زا  يرون  و  هماج ، دـننام  دوب  هدرک  هطاحا  یکزان 
هرجح هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگان  مدرک ، رود  شلامج  دیشروخ  زا  ار  هدرپ  نآ  متشاذگ و  دوخ  نماد  رد  میتفرگ و  رب  ار  نیبم  رون  نآ 

تّزع و هراوـهگ  رد  تفرگ و  اـم  زا  ار  تماـما  شرع  هراوـشوگ  نآ  میدوـب ، هدیـشوپ  رّهطم  ياـههماج  رد  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب  و  دـمآ ، رد 
، دش بانج  نآ  تدالو  مّوس  زور  نوچ  وشم . ادـج  هراوهگ  نیا  زا  دومرف : درپس و  نم  هب  ار  تّزع  فرـش و  دـهم  نآ  و  تشاذـگ ، تمارک 
و هَّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  درک : ادن  حیـصف  نابز  هب  درک و  رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  نیب  تقیقح  هدید 

هدینش مدید و  هچنآ  متفاتش و  ترضح  تمدخ  هب  مدرک ، هدهاشم  هدید  رون  نآ  زا  ار  هبیرغ  تلاح  نیا  نوچ  هَّللا . لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشأ 
زا تسا  هداـیز  درک  یهاوخ  هدـهاشم  وا  لاوحا  بئاـجع  زا  نیا  زا  دـعب  هچنآ  دومرف : ترـضح  مدرک ، ضرع  باـنج  نآ  تمدـخ  هب  مدوب 
هب تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نارمع  نـب  مـثلک  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  تازجعملا  نوـیع  باـتک  رد  و  «. 2  » ياهدرک هدـهاشم  نونکا  هچنآ 

، دنک تمارک  وت   961 ص : نویعلا ، ءالج  هب  يدـنزرف  یلاعت  قح  هک  نک  اعد  هک : مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ 
هیلع یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  نوچ  دوب . دهاوخ  نم  تماما  ثراو  وا  درک ، دهاوخ  تمارک  رـسپ  کی  نم  هب  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح 

و تفاکشیم ، ار  اهایرد  هک  نارمع  نب  یسوم  هب  تسا  هیبش  هک  هدرک  اطع  يدنزرف  نم  هب  یلاعت  قح  دومرف : ترضح  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا 
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نیا دومرف : ترـضح  سپ  دوب ، هدش  هدیرفآ  رّهطم  رهاط و  و  ار ، وا  ردام  دوب  هدـینادرگ  سّدـقم  یلاعت  قح  هک  تسا  میرم  نب  یـسیع  ریظن 
وا و نمـشد  رب  درک  دهاوخ  بضغ  یلاعت  قح  و  اهنامـسآ ، لها  تسیرگ  دنهاوخ  وا  رب  و  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  متـس  روج و  هب  نم  دـنزرف 
رد دیدرگ . دنهاوخ  لصاو  یهلا  باذع  هب  يدوز  هب  و  دید ، دنهاوخن  هرهب  یناگدـنز  زا  وا  لتق  زا  دـعب  و  وا ، رب  هدـننک  متـس  وا و  هدنـشک 

روهشم و  «. 1  » دیناسریم وا  شوین  ماهلا  شوگ  هب  ار  یهلا  رارسا  تفگیم و  نخـس  وا  اب  هراوهگ  رد  حبـص  ات  ترـضح ، نآ  تدالو  بش 
نآ متاخ  شقن  هک  تسا  يورم  و  دوب ، الاب  هنایم  و  دـناهتفگ ، دیفـس  یـضعب  و  دوب ، نوگمدـنگ  ترـضح  نآ  كرابم  گـنر  هک  تسا  نآ 

«. 2  » دوب هَّللا » رداقلا  معن  : » ترضح

تسا ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  تداهش و  نایب  رد  ّمود  لصف 

ترضح تداهـش  ماگنه  رد  و  «، 1  » دناهتفگ زین  تفه  یـضعب  و  دوب ، لاس  هن  شراوگرزب  دـلاو  تافو  تقو  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  ّنس 
املع هکنآ  ات  دنتشاد ، یلّمأت  بانج  نآ  تماما  رد  نس  رغص  تهج  زا  نایعیش  زا  یضعب  و  دوب ، هنیدم  رد  بانج  نآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
روفو زا  و  دندیسر ، بانج  نآ  تمدخ  هب  جح  کسانم  زا  غارف  زا  دعب  و  دندیدرگ ، جح  هّجوتم  ملاع  زا  هعیش  لثاما  فارـشا و  لضافا و  و 

دوخ ياهرطاخ  هنیآ  زا  ههبـش  کش و  گنز  و  دندومن ، تداعـس  عبنم  نآ  تماما  هب  رارقا  تالامک  مولع و  تامارک و  تازجعم و  هدهاشم 
زا لئاسم  ضماوغ  زا  هلأسم  رازه  یـس  یلاوتم  زور  دنچ  رد  ای  سلجم  کی  رد  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  هکنآ  یّتح  دندودز ،

هیلع اضّرلا  یسوم  نب  یلع  تداهـش  زا  دعب  ار  نومأم  نوچ  «. 2  » دندینـش یفاش  باوج  همه  زا  و  دندرک ، لاؤس  لیاضف  مولع و  ندـعم  نآ 
. دروآ نوریب  اطخ  مرج و  نآ  زا  ار  دوخ  رهاظ  هب  هک  تساوخیم  دنتخاسیم ، تمالم  نعط و  فده  ار  وا  دنتـشاد و  نابز  رب  مدرم  مالّـسلا 
. دیبلط ار  بانج  نآ  مامت  مارکا  زازعا و  هب  تشون ، مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  ياهمان  دمآ ، دادـغب  هب  ناسارخ  رفـس  زا  نوچ 

يانثا رد  دش ، راوس  راکش  دصق  هب  نوعلم  نآ  يزور  دنک ، تاقالم  ار  نوعلم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دندروآ ، فیرشت  دادغب  هب  ترـضح  نوچ 
نوچ دوب ، هداتسیا  ناشیا  نایم  رد  زین  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  دندوب و  هداتسیا  هار  نایم  رد  هک  دیسر  ناکدوک  یعمج  هب  هار 

تیاهن اـب  دومرفن ، تکرح  دوخ  ياـج  زا  ترـضح  و  دـندش ، هدـنکارپ  دـندرک ، هدـهاشم  ار  وا  هبکوک   963 ص : نویعلا ، ءالج  ناـکدوک 
هظحالم تلالج و  تماما و  راونا  هدـهاشم  زا  دیـسر ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  نومأم  هکنآ  ات  تشاد  رارق  دوخ  ناـکم  رد  راـقو  نیکمت و 

يا هک : دیسرپ  دوب . لاس  هدزای  ترضح  نآ  فیرـش  ّنس  تقو  نآ  رد  و  دیـشک ، نانع  دیدرگ  بّجعتم  ترـضح  نآ  تباهم  تناتم و  راثآ 
هک دوبن  گنت  هار  هفیلخ  يا  دومرف : ترضح  يدومنن ؟ تکرح  دوخ  ياج  زا  و  يدشن ، رود  هار  رـس  زا  رگید  ناکدوک  دننام  ارچ  كدوک 

؛ يروآرد تبوقع  ضرعم  رد  ار  یسک  وت  مرجیب  هک  مرادن  نامگ  و  مزیرگب ، وت  زا  هک  متشادن  یئاطخ  یمرج و  و  منادرگ ، هداشگ  وت  رب 
مان هچ  كدوک  يا  هک : دیسرپ  سپ  داد . تسد  زا  لد  وا  لامج  نسح و  هدهاشم  زا  و  دیدرگ ، هدایز  نومأم  بّجعت  نانخس  نآ  عامتـسا  زا 
لیاز شبّجعت  دینـش  ار  شفیرـش  بسن  نوچ  اـضّرلا ، یـسوم  نب  یلع  رـسپ  تفگ : یتسیک ؟ رـسپ  تفگ : مراد ، ماـن  دّـمحم  تفگ : يراد ؟

ترضح نآ  رب  تمحر  تاولص و  و  دیدرگ ، لعفنم  دوب ، مرجم  یقش  نآ  دوب و  هدرک  دیهـش  هک  مولظم  ماما  نآ  مان  عامتـسا  زا  و  دیدرگ ،
اوه زا  نوچ  دـش ، ادـیپان  یتّدـم  زاب  نآ  درک ، اـهر  وا  یپ  زا  يزاـب  داـتفا ، یجاّرد  رب  شرظن  دیـسر ، ارحـص  هب  نوچ  دـش . هناور  داتـسرف و 

رد ار  یهام  نآ  دش ، تفگـش  رد  لاح  نیا  هدـهاشم  زا  نومأم  دوب ، نآ  رد  یتایح  هّیقب  زونه  هک  تشاد  راقنم  رد  یکچوک  یهام  تشگرب 
ناـکدوک هک  دـیدزاب  دوب ، هدرک  تاـقالم  ار  ترـضح  نتفر  ماـگنه  رد  هک  دیـسر  عضوم  ناـمه  هب  نوچ  دومن ، تدواـعم  تفرگ و  فـک 

ماّلع کلم  ماهلا  اب  ترـضح  مراد ؟ تسد  رد  هک  تسیچ  نیا  دّمحم  يا  تفگ : دومرفن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ترـضح  دـندش ، هدـنکارپ 
ياـهزاب و  دـنوریم ، ـالاب  ربا  اـب  هزیر  ناـیهام  و  دوشیم ، دـنلب  اـهایرد  نآ  زا  ربا  هک  تسا  هدرک  قـلخ  دـنچ  یئاـیرد  یلاـعت  قـح  دوـمرف :

نومأم دنیامنیم ، ناحتما  اهنآ  هب  ار  تّوبن  هلالس  ناگدیزگرب  دنریگیم و  فک  رد  ار  اهنآ  ناهاشداپ  و  دننکیم ، راکش  ار  اهنآ  ناهاشداپ 
رارسا بیاجع و  نیا  راوگرزب  ماما  نادنزرف  زا  و  مالّـسلا ، هیلع  اضر  ماما  دنزرف  یئوت  هک  اّقح  تفگ : دش و  نوزفا  شبّجعت  نیا  هدهاشم  زا 
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964 ص : نویعلا ، ءالج  هب  ار  دوخ  رتخد  لضفلا  ّما  هک  درک  هدارا  و  دومن ، رایسب  مارکا  زازعا و  دیبلط و  ار  ترـضح  نآ  سپ  تسین ، دیعب 
تفالخ تعلخ  دنتفگ : دندرک و  ّتیعمج  نومأم  دزن  دندمآ و  ناغف  هب  ساّبع  ینب  هّیـضق  نیا  عامتـسا  زا  و  «. 1  » دیامن جیوزت  ترضح  نآ 

، يرب رد  هب  ناشیا  نایم  زا  هک  یهاوخیم  ارچ  هتفرگ  رارق  ناشیا  رد  تمارک  فرـش و  نیا  و  هدمآ ، تسرد  ساّبع  ینب  تماق  رب  نونکا  هک 
هیلع اضر  ماما  ّقح  رد  هچنآ  و  تسا ، هدوب  ناشیا  ام و  هلـسلس  نایم  رد  هک  میدـق  توادـع  نآ  اب  یهد ، رارق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دالوا  رب  و 

، دندوب امـش  ناردپ  توادع  نآ  ببـس  تفگ : نومأم  دـش ؟ تیافک  وا  ّمهم  هکنآ  ات  دوب  نارگن  نآ  زا  هشیمه  ام  ياهرطاخ  يدرک  مالّـسلا 
نیا دنتفگ : ناشیا  ام ، زا  تفالخ  تماما و  هب  دنرتراوازس  ناشیا  و  دوبن ، ناشیا  نایم  رد  یتوادع  دندرکیمن ، بصغ  ار  تفالخ  ناشیا  رگا 

یئامن تجوازم  وا  هب  نآ  زا  دعب  و  دوش ، لماک  وا  هک  ینک  ربص  رگا  تسا ، هدومنن  لامک  ملع و  باستکا  زونه  لاسدرخ و  تسا  یکدوک 
، تسین لیصحت  بسک و  رب  فوقوم  تسا و  یلاعت  قح  بناج  زا  ناشیا  ملع  دیسانشیمن ، ار  ناشیا  امش  تفگ : نومأم  دوب ، دهاوخ  بسنا 

ناشیا دـیئامن . هثحابم  وا  اب  دـینک و  عمج  ار  نامز  ياملع  دوش ، مولعم  ار  امـش  دـیهاوخ  رگا  و  دنلـضفا ، نارگید  زا  ناشیا  ریبک  ریغـص و  و 
و داد ، بیترت  میظع  یـسلجم  نومأـم  و  دـندرک ، راـیتخا  دوب  دادـغب  یـضاق  تقو  نآ  رد  و  دوب ، ناـشیا  ياـملع  ملعا  هک  ار  مثکا  نب  ییحی 
هب رارقا  نافلاخم  عیمج  هک  دش  رهاظ  ردق  نآ  ترضح  نآ  تالامک  مولع و  زا  و  دندرک ، عمج  ار  فارـشا  ءاملع و  ریاس  مثکا و  نب  ییحی 

ترضح نآ  دقع  هب  ار  لضفلا  ّما  دوخ  رتخد  سلجم  نآ  رد  نومأم  سپ  دنامن . ضارتعا  لاجم  ار  ساّبع  ینب  و  دندرک ، ترضح  نآ  لضف 
ار ترضح  نآ  یتّدم  و  درک ، تمسق  نایعا  فارشا و  ماوع و  صاوخ و  رب  هداد  بیترت  نایاپیب  ياهششخب  نایامن و  ياهراثن  و  دروآ ، رد 

رگید نانز  نازینک و  هب  لیم  بانج  نآ  هکنآ  ببـس  هب  دومنیمن  تقفاوم  ترـضح  نآ  اب  لـضفلا  ّما  و  تشادیم ، زّزعم  مّرکم و  دوخ  دزن 
شوگ نومأم  و  درکیم ، تیاکـش  نومأم  دزن  رّرکم  تهج  نیا  هب  و  دادیم ، حیجرت  وا  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ردام  و  دومرفیم ،

ار ندش  تلاسر  تیب  لها  ّتیذا   965 ص : نویعلا ، ءالج  ضّرعتم  رگید  دوب  هدرک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هچنآ  دادیمن ، وا  تیاکـش  هب 
مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  رتخد  همیکح  زا  دـناهدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  بحاص  سوواط و  نبا  دّیـس  «. 1  » تسنادیمن دوخ  تلود  بساـنم 

وا هّیـضرم  تافـص  زا  تسیرگ و  وا  رب  رایـسب  هکنآ  زا  دـعب  و  متفر ، لـضفلا  ّما  شاهجوز  ندـید  هب  يزور  مردارب  توف  زا  دـعب  تفگ : هک 
: تفگ وگب ، متفگ : یـشاب ؟ هدینـشن  نآ  لثم  هک  منادرگ  رادربخ  ار  وت  وا  زا  بیجع  یلقن  هب  یهاوخ  رگا  هّمع  يا  تفگ : تخاس ، روکذـم 
زا نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : مدیسرپ  نوچ  دمآ ، نم  ندید  هب  هرواحم  شوخ  تروص  شوخ  ینز  هک  مدوب  هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  يزور 

ار نانز  هک  یتریغ  دـسح و  تفر ، نوچ  مدرک . طبـض  وا  روضح  رد  ار  دوخ  نم  میلع ، نب  دّـمحم  رفعج  وبا  نز  مرـسای و  نب  راّـمع  دـالوا 
، تفر بش  زا  یفـصن  نوچ  مدـیناسر . بش  هب  ار  زور  نآ  ماـمت  هّصغ  هب  درک و  متـسناوتن  دوخ  طبـض  هک  درک  رثا  نم  رد  ناـنچ  دـشابیم 
وا اب  منزیم  فرح  نوچ  دهاوخیم ، نم  رـس  رب  نانز  و  هدرک ، نینچ  نانچ و  نم  اب  متفگ : متفر و  نومأم  مردپ  تمدـخ  هب  نالان  نایرگ و 

عامتـسا زا  تشادن و  دوخ  زا  ربخ  هک  دوب  بارـش  تسم  نانچ  لاح  نآ  رد  نومأم  دهدیم ، مانـشد  ار  وت  ناردپ  یمامت  ار و  ساّبع  ار و  وت 
، دید باوخ  رد  ار  وا  دیسر  رفعج  وبا  نیلاب  هب  نوچ  دنتفر . شهارمه  نامداخ  تشادرب و  يریشمش  تساخرب و  دش ، مشخ  رد  نانخس  نیا 
رـس و رب  رایـسب  هچناپط  مدیدرگ و  مدان  دوخ  رادرک  راتفگ و  زا  نم  تشگرب ، درک و  هراپ  هراپ  ار  وا  نارـضاح  نامگ  هب  دیـشک و  ریـشمش 
: دیسرپ دز ، رـس  وت  زا  يزیچ  بجع  بشما  هک : تفگ  وا  هب  مداخ  رـسای  دش ، حبـص  نوچ  متفر . باوخ  هب  ياهشوگ  رد  و  مدز ، دوخ  يور 
، يدرک ادج  ار  وا  ياضعا  يدز و  وا  رب  رایـسب  ریـشمش  هتفر و  وا  رـس  رب  وت  و  تفگ ، نینچ  دـمآ و  ترتخد  هک : درک  لقن  رـسای  زیچ ؟ هچ 
هب نوچ  هک : دیوگ  رسای  دروایب ، يربخ  هک  داتسرف  ار  رسای  دش و  شوهیب  هک  دز  دوخ  يور  رس و  رب  نادنچ  نانخس  نیا  عامتـسا  زا  نومأم 
هب منز  فرح  وا  اب  هک  متـساوخ  و  مدینـش ، باوج  مدرک و  مالـس  دنکیم ، كاوسم  هتـسشن و  بآ  رانک  رب  مدید  مدمآ  ترـضح  نآ  هناخ 

لوغـشم زامن  هب  تسین و  یکاب  ار  رفعج  وبا  هک  ار  وت  داب  تراشب  متفگ : مدـمآ و  نومأم  تمدـخ  هب  ناود  ناود  نم  و  دـش ، لوغـشم  زاـمن 
ربب و رفعج  وبا  تهج  هب  رانید  رازه  تسیب  تفگ : داد و  نم  هب  ماعنا  رانید   966 ص : نویعلا ، ءالج  رازه  درک و  رکش  هدجس  نومأم  تسا ،

نیا هب  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : هن ، ای  دراد  اهمخز  نآ  رثا  هک  منیبب  ار  شکرابم  ندب  هک  متـساوخ  مدـمآ ، نوچ  نم  ناسرب . وا  هب  ارم  مالس 
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هدـش طرـش  نینچ  تفگ : داد و  نم  هب  دروآ و  رب  ار  نهاریپ  مراد ، هاگن  دوخ  نفک  تهج  هب  هک  ینکیمن  عّلخم  ارم  يرادربرد  هک  نهاریپ 
، مدیدن يرثا  ًاقلطم  مدرک  هاگن  نوچ  تسا . نامیـشپ  هدنمرـش و  درادن و  يربخ  ًاقلطم  لمع  نآ  زا  موش  وت  يادف  متفگ : وا ؟ ام و  نایم  دوب 

ارم سپ  تفگ : لضفلا  ّما  داتـسرف ، وا  تهج  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  يریـشمش  بسا و  نومأم  مدرک ، لقن  ار  ارجاـم  مدـمآ و  نومأـم  دزن 
نآ تمدخ  هب  دوخ  دـش . مهاوخن  یـضار  تنتـشک  هب  زج  مونـشب ، وت  زا  ترـضح  نآ  زا  كان  هوکـش  فرح  رگید  راب  رگا  هک  درک  ماغیپ 

ترضح نآ  و  دش ، بیات  وا  تسد  رد  و  دنک ، رمخ  برش  كرت  هک  درک  تحیصن  ار  وا  ترضح  نآ  تفرگ ، رب  رد  ار  وا  دمآ و  ترـضح 
روطسم تاوعّدلا  ّجهم  رد  اعد  نآ  و  دیسرن . نم  هب  اهمخز  نآ  زا  يررض  دوب ، نم  اب  اعد  نیا  بش  نوچ  دومرف : دومن و  میلعت  یئاعد  وا  هب 

: رگید تیاور  هب  «. 1  » دیدرگ حوتفم  وا  يارب  رایـسب  دالب  و  دـنام ، ظوفحم  اهالب  عیمج  زا  اعد  نآ  تکرب  هب  دوب ، هدـنز  نومأم  ات  و  تسا ،
ّدج هنیدم  هب  اجنآ  زا  و  دش ، مارحلا  هَّللا  تیب  جـح  هّجوتم  دـیبلط و  تصخر  نومأم  زا  دـیدرگ ، رجزنم  نومأم  ترـشاعم  زا  ترـضح  نوچ 
هب نومأم  ترجه  هدجیه  تسیود و  لاس  رد  و  دومن ، رایتخا  انکس  اجنآ  رد  درک و  تدواعم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ 

، تاداعـس تاریخ و  ندـعم  نآ  تالامک  لیاضف و  عامتـسا  روفو  زا  و  درک ، تفالخ  بصغ  وا  ردارب  مصتعم  و  دـش ، لـصاو  یهلا  باذـع 
ترضح نآ  دیبلط . دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  وا  و  دمآ ، رد  ترضح  نآ  عفد  ددص  رد  دش و  لعتـشم  شدولآقافن  هنیـس  نوناک  رد  دسح  هریان 
باحصا تاقث  هعیش و  رباکا  روضح  رد  دینادرگ ، دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  ترـضح  دومن ، دادغب  هدارا  نوچ 

دنزرف هب  ار  ناربمغیپ  ریاس  یهانپ و  تلاسر  ترضح  راثآ  هحلسا و  یهلا و  مولع  بتک  و  دومن ، ترـضح  نآ  تماما  رب  حیرـص  ّصن  دوخ ،
تقراـفم نینوخ  لد   967 ص : نویعلا ، ءـالج  اـب  درک و  عادو  ار  یمارگ  دـنزرف  نآ  هداـهن  تداهـش  رب  لد  و  دومن ، میلـست  دوخ  هدیدنـسپ 

نآ دش ، دادغب  لخاد  ترجه ، متـسیب  تسیود و  لاس  مّرحم  متـشه  تسیب و  زور  رد  و  دیدرگ ، دادغب  هناور  هدومن  رایتخا  دوخ  ّدـج  تبرت 
هک هَّللاب  قثاو  هک : دـناهتفگ  یـضعب  نارگید و  هیوباب و  نبا  رگید  تیاور  هب  «. 1  » درک دیهش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  لاس  نیمه  رد  نوعلم 

هدرک تیاور  تازجعملا  نویع  باتک  رد  هچنانچ  مولظم  نآ  تداهـش  ّتیفیک  و  «. 2  » درک دیهش  ار  ترـضح  دش ، هفیلخ  نوعلم  نآ  زا  دعب 
وا دیبلط و  ار  هنوعلم  نآ  تسناد ، ترضح  نآ  زا  ار  لضفلا  ّما  فارحنا  نیعل  مصتعم  و  دش ، دادغب  دراو  ترضح  نوچ  هک : تسا  نآ  تسا 
هب هدرک  دولآرهز  ار  یقزار  روگنا  هنوعلم  نآ  دنک ، لخاد  بانج  نآ  ماعط  رد  هک  داتسرف  وا  يارب  يرهز  هدرک  یضار  رورس  نآ  لتق  هب  ار 

نامیـشپ دوخ  هدرک  زا  هنوعلم  نآ  و  دـش ، رهاظ  شکرابم  ندـب  رد  رهز  رثا  دومن ، لوانت  نآ  زا  ترـضح  نوچ  دروآ . مولظم  ماـما  نآ  دزن 
ادـخ هب  ینکیم ، هیرگ  یتـشک ، ارم  هک  لاـحلا  هنوعلم  يا  دومرف : ترـضح  درکیم . يراز  هیرگ و  و  درک ، تسناوتیمن  ياهراـچ  و  دـش ،
يوش اوسر  ترخآ  ایند و  رد  هک  دـیدرگ  یهاوخ  دنمتـسم  هک  یتسرد  هب  دـشابن ، ریذـپمهرم  هک  دـش  یهاوخ  التبم  یئالب  هب  هک  دـنگوس 

و دیبلط ، دوخ  مرح  هب  ار  هنوعلم  نآ  مصتعم  دمآ ، رد  اپ  زا  نانمشد  رهز  شتآ  زا  یناوج  ّنس  لّوا  رد  تماما  رابیوج  لاهنون  نآ  نوچ  «. 3»
هچنآ دمآ و  نوریب  نوعلم  نآ  مرح  زا  هکنآ  ات  داتفین ، دیفم  دندرک  هجلاعم  اّبطا  دنچ  ره  و  دیسر ، مه  هب  وا  جرف  رد  يروسان  يدوز  نآ  رد 

دنوادخ باذـع  هب  لاوحا  نیرتدـب  اب  درکیم و  لاؤس  مدرم  زا  هک  دـش  ناشیرپ  نانچ  درک ، ضرم  نآ  ياوادـم  فرـص  ایند  لام  زا  تشاد 
لامتـسد هنوعلم ، نآ  تبراـقم  ماـگنه  رد  بوـشآ : رهـش  نبا  تیاور  هب  دـیدرگ . ترخآ  اـیند و  راـکنایز  دـش و  لـصاو  لـالجلا  وذ  راّـهق 

اود هک  يدرد  هب  ار  وت  دنادرگ  التبم  ادخ  دومرف : ترـضح  دش ، رهاظ  وا  فیرـش  دسج  رد  رهز  رثا  نوچ  داد ، ترـضح  نآ  هب  يدولآرهز 
لفسا رد  هکنآ  ات  داتفین ، دنمدوس  دندرک   968 ص : نویعلا ، ءالج  اوادم  اّبطا  هک  نادنچ  دیسر ، مه  هب  وا  جرف  رد  هروخ  سپ  دشاب ؛ هتشادن 

یقت دّمحم  ماما  ترـضح  لاوحا  دّقفتم  دـندرک ، تعیب  نیعل  مصتعم  اب  نوچ  رگید : تیاور  هب  «. 1  » دش قحلم  دوخ  نیعل  ردـپ  هب  نیلفاّسلا 
لخاد ترضح  نوچ  دنک . دادغب  هناور  لضفلا  ّما  اب  ار  ترضح  نآ  هک  تشون  همان  دوب  هنیدم  یلاو  هک  کلملا  دبع  هب  و  دش ، مالّسلا  هیلع 

دوخ مالغ  اب  داتسرف  ترضح  يارب  یـضامح  تبرـش  و  داتـسرف ، لضفلا  ّما  بانج و  نآ  يارب  اههفحت  مارکا و  زازعا و  رهاظ  هب  دش ، دادغب 
يارب هفیلخ  هک  تسا  یتبرـش  نیا  تفگ : دروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  تبرـش  نوچ  دوب . هدرک  رهم  ار  فرظ  نآ  رـس  و  ماـن ، سانـشا 

و دیئامن ، لوانت  دینک و  درس  فرب  اب  هک  هداتسرف  امـش  يارب  ار  هّصح  نیا  و  هدرک ، لوانت  دوخ  صوصخم  تعامج  اب  دوخ  و  هتخاس ، دوخ 
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: تفگ نوعلم  نآ  میامن ، لوانت  راطفا  تقو  رد  بش  هک  دشاب  دومرف : ترـضح  تخاس ، تبرـش  ترـضح  يارب  دوب و  هدروآ  دوخ  اب  فرب 
نوعلم نآ  دومن ، عانتما  ندیماشآ  زا  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  دنچ  ره  درک ، لوانت  دـیابیم  هدرک  درـس  ار  تبرـش  نیا  و  دوشیم ، بآ  فرب 
ریسفت رد  یشاّیع  «. 2  » دیـشک تاکربلا  ریثک  تایح  زا  تسد  و  دیـشون ، ماکان  هب  هتـسناد  ار  دولآرهز  تبرـش  هکنآ  ات  درک  هدایز  ار  هغلابم 
زورما تفگ : مدرک ، لاؤس  وا  هودنا  ببس  زا  دمآ ، هناخ  هب  نیگمغ  مصتعم  سلجم  زا  دواد  یبا  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناقرز  زا  دوخ 

هفیلخ دندروآ ، هفیلخ  دزن  ار  يدزد  هک  اریز  دیدرگ ، ام  یئاوسر  بجوم  هک  دش  رداص  يرما  هفیلخ  سلجم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  دنزرف  زا 
لها زا  یعمج  و  درک ، عطق  دیاب  فک  دنب  زا  متفگ : نم  درک ؟ دـیاب  عطق  اجک  زا  هک : دیـسرپ  نم  زا  و  دـننک ، عطق  ار  وا  تسد  هک  درک  رما 
ماما هّجوتم  سپ  میدرک . نایب  دیسرپ  یلیلد  کی  ره  زا  و  دیرب ، دیاب  قفرم  زا  هک  دنتفگ  نارضاح  زا  یضعب  دندرک ، تقفاوم  نم  اب  سلجم 

اب ارم  تفگ : هفیلخ  يدینـش ، وت  دنتفگ و  نارـضاح  تفگ : وا  یئوگیم !؟ هچ  وت  تفگ : دش و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنزرف  یقت  دّـمحم 
هّتبلا هک  داد  دـنگوس  ار  وا  هفیلخ  هلأسم ، نیا  باوج  زا  راد  فاعم  ارم  دومرف : ترـضح  وگب ، ینادیم  وت  هچنآ  تسین  يراـک  ناـشیا  هتفگ 
یلیلد و  دنک ، دوخ  راگدرورپ  تدابع  نآ  هب  هک  دنراذگب  ار  وا  فک  دننک و  عطق  ار  وا  تشگنا  راهچ  دـیاب  دومرف : ترـضح  تفگ ، دـیاب 
وزرآ و  دـش ، اپرب  نم  تمایق  ایوگ  هک  تشذـگ  یتلاـح   969 ص : نویعلا ، ءـالج  نم  رب  و  تفگ ، میتـسناوتن  وا  باوج  اـم  هک  تفگ  دـنچ 

دزن نیعل  دواد  یبا  نبا  زور  هس  زا  دـعب  تفگ : ناـقرز  مدـیدیمن . ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  لاـس  تسیب  شاـک  هک  مدرک 
تلود بسانم  دـش  عقاو  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ  هک  يرما  و  تسا ، مزال  نم  رب  هفیلخ  یهاوخ  ریخ  هک : تفگ  ناـهنپ  رد  وا  اـب  تفر و  هفیلخ 

يرکشل و ارما و  باّتک و  ارزو و  روضح  رد  و  دیبلط ، ار  رـصع  ياملع  دوب  هدش  لکـشم  وا  رب  هک  ياهلأسم  رد  هفیلخ  هک  اریز  دوبن ، هفیلخ 
ماما ار  وا  ملاع  لها  فصن  هک  يدرم  زا  یسلجم  نینچ  رد  و  دنتفگ ، باوج  يوحن  هب  ناشیا  و  درک ، لاؤس  ناشیا  زا  فارـشا  رباکا و  ریاس 

كرت هفیلخ  و  داد ، اوتف  ءاملع  عیمج  فالخ  رب  وا  و  درک ، لاؤس  دـننادیم  تفـالخ  لـها  ار  وا  و  دنرامـشیم ، وا  ّقح  بصاـغ  ار  هفیلخ  و 
نیعل نآ  دیدرگ . وا  نایلاوم  نایعیـش و  يارب  یتّجح  و  دـش ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  و  درک ، لمع  وا  هتفگ  هب  هدرک  املع  همه  هتفگ 

هک دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  تفگ : دیدرگ و  لعتشم  شقافن  دسح و  رفک و  هریان  دش و  خرس  شموش  گنر  دینش ، ار  نخـس  نیا  نوچ 
هب ار  ترـضح  نآ  درک  رما  دـیبلط و  ار  دوخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  رگید  زور  سپ  نآ ، زا  مدوـب  لـفاغ  هک  يرما  رب  يدـینادرگ  هاـگآ  ارم 

تساوخ رذع  ترضح  دیبلط ، تفایض  هب  ار  ترـضح  تخبدب  نآ  دنک ، لخاد  ترـضح  نآ  ماعط  رد  يرهز  دیامن و  توعد  دوخ  تفایض 
دشاب امش  فیرش  عبط  یفانم  هک  يرما  ام  سلجم  رد  هک  درک  هغلابم  نیعل  نآ  موشیمن ، رضاح  امش  سلاجم  هب  نم  هک  دینادیم  دومرف : و 

فّرـشم امـش  تحیـصن  هب  هک  دنهاوخیم  دراد و  امـش  تاقالم  يوزرآ  هفیلخ  يارزو  زا  یکی  و  تسامـش ، ماعطا  ضرغ  و  دوب ، دـهاوخن 
، درک لوانت  نیعل  نآ  ماعط  زا  ياهمقل  نوچ  درب ، فیرـشت  نوعلم  نآ  هناخ  هب  مولظم  ماما  نآ  هک  درک  هغلاـبم  نادـنچ  نیعل  نآ  سپ  دوش .

نم اـب  وت  هچنآ  دومرف : ترـضح  درک ، ندـنام  فیلکت  دـمآ و  ترـضح  هار  رـس  رب  نیعل  نآ  تساـخرب ، تفاـی و  دوخ  يوـلگ  رد  رهز  رثا 
رثا دیـسر ، لزنم  هب  نوچ  درک . تعجارم  دوخ  لزنم  هب  دـش و  راوس  يدوزب  و  دوب ، دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  زا  مشابن  وت  هناـخ  رد  رگا  يدرک 
حور غرم  هکنآ  اـت  دوب  نـالان  970 و  ص : نویعلا ، ءالج  روجنر  بش  زور و  نآ  ماـمت  رد  و  دـش ، رهاـظ  شفیرـش  ندـب  رد  لـتاق  رهز  نآ 

دّمحم ماما  ترضح  هک  رفاسم  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  «. 1  » درک زاورپ  تداعس  تاجرد  يوسب  تداهش  لاب  هب  شسّدقم 
تیب لـها  اـم  هک : دومرف  سپ  تفر ، مهاوخ  اـیند  زا  بشما  نم  دومرف : درک  تلحر  اـقب  ملاـع  هب  هک  یبـش  نآ  رـصع  رد  مالّـسلا  هیلع  یقت 
يدرم هک  تسا  هدرک  تیاور  تاجرّدلا  رئاصب  باتک  رد  «. 2  » دربیم دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  ام  دهاوخن ، ام  يارب  زا  ار  ایند  ادـخ  هاگره 

هیلع یقن  یلع  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  دوب  دادـغب  رد  ترـضح  نآ  هک  یتقو  تفگ : رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  اـب  هشیمه  هک 
، دش رهاظ  ترضح  نآ  لاح  رد  يرییغت  هاگان  دناوخیم ، تشاد  شیپ  رد  یحول  دوب و  كدوک  ترضح  میدوب ، هتـسشن  هنیدم  رد  مالّـسلا 
زا دمآ ، نوریب  ترضح  یتعاس  زا  دعب  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  هناخ  زا  هک  میدینـش  نویـش  يادص  هاگان  دش  هناخ  لخاد  تساخرب و  نوچ 

اجک زا  متفگ : تسا ، هدومن  لاـحترا  یقاـب  يارـس  هب  یناـف  راد  زا  مراوگرزب  ردـپ  تعاـس  نیا  رد  دومرف : میدرک ، لاؤس  لاوـحا  نآ  ببس 
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زا متفاییمن ، یتلاح  نانچ  دوخ  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دش  ضراع  یتلاح  ارم  یلاعت  قح  میظعت  لالجا و  زا  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  نب  ای  یتسناد 
تعاس نآ  رد  ترضح  هک  دیسر  ربخ  یتّدم  زا  دعب  سپ  تسا ، هدش  لقتنم  نم  هب  تماما  تسا و  هتفر  ایند  زا  مردپ  هک  متسناد  تلاح  نیا 

ار دوخ  راوگرزب  ردپ  دمآ و  دادغب  هب  ضرالا  یط  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  دراو  رگید  رابخا  رد  و  «. 3  » دوب هدش  لصاو  یهلا  تمحر  هب 
هدرک تیاور  لضف  نب  نوراه  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  درک . تدواعم  هنیدم  يوسب  زور  تعاس  نامه  رد  و  درک ، نفد  نفک و  داد و  لسغ 

رد مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  هک  يزور  رد  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هنیدم  رد  تفگ : هک  تسا 
هچ متفگ : تسا ، هدرک  تلحر  ایند  زا  مراوگرزب  ردپ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  دومرف : ترـضح  دوب ، هدش  لصاو  يدزیا  تمحر  هب  دادغب 

تیاور هب  «. 4  » تسا تماما  مزاول  زا  تلاح  نآ  هک  متـسناد  و  متفاییمن ، رتشیپ  هک  متفای  دوخ  رد  یتلاح  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  نب  ای  یتسناد 
: تفگ هّدج  تسیرگ ، تسشن و   971 ص : نویعلا ، ءالج  وا  نماد  رد  دمآ و  دوخ  هّدج  دزن  دش و  هناخ  لخاد  زور  نآ  رد  ترـضح  رگید :
، وگم نخـس  نیا  یمارگ  دـنزرف  يا  تفگ : هّدـج  درک ، تقرافم  ایند  زا  نم  ردـپ  لاـحلا  دومرف : نم ؟ هدـید  رون  يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببس 

خیرات رد  رهـشا  و  «. 1  » دوب هدـش  عقاو  تعاـس  ناـمه  رد  دیـسر  ربخ  نوچ  دنتـشون ، ار  هعقاو  نیا  متفگ . هک  تسا  نینچ  دومرف : ترـضح 
زین هّجح  يذ  هام  مشش  هبنشود  یـضعب  و  دش ، عقاو  ترجه  متـسیب  تسیود و  لاس  هدعقيذ  هام  رخآ  رد  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  تافو 

هام و ود  لاس و  جنپ  تسیب و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  تقو  نآ  رد  و  دناهتفگ ، هدـعقلا  يذ  هام  مهدزای  هبنـشهس  یـضعب  و  دـناهتفگ ،
تسا هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  «. 2  » تسا هدوب  يرسک  لاس و  هدفه  ترضح  نآ  تماما  تّدم  روهشم  قفاوم  دوب ؛ هتـشذگ  يرـسک 
هدجیه شتماما  تّدم  و  دوب ، هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  زور  ود  هام و  راهچ  و  لاس ، تفه  ترـضح  نآ  راوگرزب  دلاو  تافو  تقو  رد  هک 

هام مجنپ  هبنـشهس  زور  باـنج  نآ  تاـفو  هک  تسا  هدرک  لـقن  یتیاور  ناـفلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  رد  «. 3  » دوب مک  زور  تسیب  لاـس 
جنپ تسیب و  تافو  ماگنه  رد  ترضح  نآ  فیرش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  رگید  تیاور  هب  «. 4  » دش عقاو  روکذم 

لاس و تفه  دوخ  راوگرزب  ردـپ  اب  و  دوب ، ترجه  مجنپ  دون و  دـص و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تدالو  و  دوب ، زور  هدزاود  هام و  هس  لاـس و 
رد رگید : تیاور  هب  دش . عقاو  ترجه  متسیب  تسیود و  لاس  هّجحیذ  هام  مشش  هبنشهس  زور  ترـضح  نآ  تافو  و  درک ، یناگدنز  هام  هس 

تقو رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  دنـس  هب  يریمح  لیالد  باتک  زا  «. 5  » تشاد هام  دنچ  لاس و  هن  دوخ ، دـلاو  تافو  تقو 
تـسیب تسیود و  هّجحیذ  هام  مشـش  هبنـشهس  زور  و  دوب ، هتـشذگ  زور  هدزاود  هام و  هس  لاس و  جـنپ  تسیب و  ترـضح  نآ  رمع  زا  تافو 

تافو قاّفتا  هب  و  «. 1  » درک یناگدنز  مک  زور  جـنپ  972 و  ص : نویعلا ، ءالج  تسیب  لاس  هدزون  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دـعب  و  هدـش ، عقاو 
رد دـیدرگ ، نوفدـم  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  دوخ  راوگرزب  ّدـج  يولهپ  رد  شیرق  رباـقم  رد  و  دـش ، عقاو  دادـغب  رد  باـنج  نآ 

. دننکیم ترایز  ار  ترضح  نآ  نونکا  هک  یعضوم 

تسا مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  مهد  ماما  يوضترم  ناتسوب  لگ  يوفطصم و  هقیدح  لاهن  خیرات  نایب  رد  مهدزاود  باب 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  بسن و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  ّلوا  لصف 

بیجن و ار  باـنج  نآ  و  دوب ، يداـه  یقن و  باـنج  نآ  باـقلا  نیرتروهـشم  و  نسحلا ، وبا  وا  تینک  و  دوب ، یلع  باـنج  نآ  فیرـش  مسا 
نآ دندرک ، انب  رکشل  يارب  ار  يأر  نم  ّرس  نوچ  «. 1  » دنتفگیم زین  يرکسع  لّکوتم و  ّبیط و  نمتؤم و  نیما و  هیقف و  ملاع و  یـضترم و 

ترضح نآ  تدالو  لاس  رد  و  «. 2  » دندیمانیم يرکسع  هدلب ، نآ  يانکس  ببس  هب  ار  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  و  دنتفگیم ؛ رکسع  ار 
روهـشم تدـالو  اـّما  دـناهتفگ . زین  مهدراـهچ  تسیود و  لاـس  ریثک  یعمج  و  دوب ، ترجه  مهدزاود  تسیود و  لاـس  هک  تسا  نآ  رهـشا 

رد ساّبع  نبا  تیاور  هب  تسا . هّجحیذ  متفه  تسیب و  تسا : هدرک  لقن  حابـصم  رد  خیـش  هک  رگید  تیاور  هب  «. 3  » تسا هّجحیذ  مهدزناپ 
زا هک  یترایز  و  دـش ، عقاو  بجر  هام  مهدزیـس  هبنـشهس  زور  یّمق : میهاربا  نب  یلع  تیاور  هب  دـش . عقاو  بجر  هام  مجنپ  هبنـشهس  ای  مّود 
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یعضوم فیرـش  نآ  تدالو  ناکم  و  «. 4  » هدوب بجر  هام  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هدـمآ ، نوریب  هسّدـقم  هیحان 
قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد  «. 1  » دنیوگیم  976 ص : نویعلا ، ءالج  ایرص  ار  نآ  هک  هبّیط  هنیدم  یلاوح  رد  تسا 

، دتسرفیم ماما  نآ  ردپ  يارب  تشهب  زا  گرب  تفه  دیامن ، قلخ  ار  یماما  هک  دهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 
نوچ دونـشیم ؛ ار  مدرم  يادص  ددرگیم ، لقتنم  ردام  محر  هب  كرابم  هفطن  نآ  نوچ  دوشیم ؛ دـقعنم  ماما  هفطن  دـیامنیم ، لوانت  نوچ 

دنسیونیم ار  هیآ  نیا  وا  تسار  يوزاب  رب  یکلم  و  دنکیم ، دنلب  نیمز  نامسآ و  نایم  وا  يارب  رون  زا  يدومع  یلاعت  قح  دیآیم ، نیمز  هب 
و دوب ، یقت  دّمحم  ماما  بانج ، نآ  دـجام  دـلاو  و  «. 3 « » 2  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَـع ال  َو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  هک :

یتمصع وه  ّیبر و  هَّللا  : » هّمهم لوصف  تیاور  هب  ترضح  نآ  نیگن  شقن  و  «. 4  » دنتفگیم هّیبرغم  هنامس  ار  وا  هک  دوب  يدلو  ّما  شاهدلاو 
«. 7  » هدوب نوگمدنگ  بانج  نآ  یتیاور : هب  «. 6  » دوبعملا قالخأ  نم  دوهعلا  ظفح  رگید : تیاور  هب  «. 5  » دوب هقلخ » نم 

دش عقاو  نیبم  ماما  نآ  رب  نید  نافلاخم  زا  هک  یئاهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  رد  ّمود  لصف 

نب یلع  رگید  تیاور  هب  تسا ، فالخ  تافو  زور  رد  و  دوب ، ترجه  مراهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  قاـّفتا  هب  باـنج  نآ  تداهـش  لاـس 
: رگید تیاور  هب  دوب . رخآلا  يدامج  هاـم  مجنپ  تسیب و  باّـشخ : نبا  تیاور  هب  بجر  هاـم  مّوس  هبنـشهس  زور  شاـّیع : نبا  یّمق و  میهاربا 

هدیسر لاس  لهچ  هب  تقو  نآ  رد  بانج  نآ  فیرـش  ّنس  و  «. 1  » روکذم هام  مشـش  تسیب و  رگید : تیاور  هب  روکذـم . هام  متفه  تسیب و 
اربک و تماما  ردـقلا  لیلج  بصنم  هب  هک  دوخ  دـلاو  تافو  ماـگنه  رد  و  «، 3  » هام دـنچ  لاس و  کی  لـهچ و  هب  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دوب

لاس هس  یس و  ترضح  نآ  تماما  تّدم  و  «، 4  » دوب هتشذگ  ًابیرقت  هام  جنپ  لاس و  شش  شفیرش  رمع  زا  دیدرگ  زارفارـس  امظع  تفالخ 
، نویعلا ءالج  يأر  نم  ّرس  هب  ار  ترضح  نآ  نیعل  لّکوتم  نآ  زا  دعب  و  «، 5  » دومرف تماقا  هنیدم  رد  لاس  هدزیس  هب  بیرق  و  دوب ، يرسک  و 
هیوباب و نبا  لوق  رب  اـنب  «. 1  » تسا بانج  نآ  فیرـش  نفدـم  نونکا  هک  ياهناخ  رد  دومرف  نّطوت  اجنآ  رد  لاس  تسیب  و  دـیبلط ،  978 ص :

يرکسع نسح  ماما  زا  ریغ  هب  بیرغ  ماما  نآ  تداهـش  تقو  رد  و  «، 2  » درک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  یـساّبع  دمتعم  رگید ، یتعامج 
رد مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دندش ، رـضاح  فارـشا  ارما و  عیمج  بانج  نآ  هزانج  رد  و  دوبن ، بانج  نآ  دزن  یـسک  مالّـسلا  هیلع 
هک ياهرجح  رد  ار  بانج  نآ  و  دش ، دوخ  راوگرزب  دـلاو  نفد  نفک و  لسغ و  هّجوتم  دوخ  درک و  كاچ  نابیرگ  دوخ  دیهـش  ردـپ  هزانج 

بسانم تبیـصم  رد  ندرک  كاچ  نابیرگ  هک  دندرک  ضارتعا  نامز  نآ  ناقفانم  زا  یعمج  سپ  درک ، نفد  دوب  ترـضح  نآ  تدابع  ّلحم 
متام رد  دوب و  ادخ  ربمغیپ  یـسوم  ترـضح  ار ، ادخ  نید  ماکحا  دـینادیم  هچ  قمحا  نالهاج  يا  دومرف : ترـضح  تسین ، تماما  بصنم 

اهتّیذا و ناشیا  عابتا  روج و  يافلخ  زا  وا  ریغ  نیعل و  لّکوتم  زا  يأر  نم  ّرـس  تماقا  ماّیا  رد  و  «. 3  » درک كاچ  نابیرگ  نوراه  دوخ  ردارب 
دبع هک : دوب  نآ  نارگید  دیفم و  خیـش  تیاور  هب  يأر  نم  ّرـس  هب  بانج  نآ  ندیبلط  ببـس  و  دش . دراو  رایخا  ماما  نآ  رب  رایـسب  ياهمتس 

بانج نآ  باب  رد  تشون  نیعل  لّکوتم  هب  اههمان  هکنآ  ات  دیناسریم ، راوگرزب  ماما  نآ  هب  رایسب  تناها  ّتیذا و  هنیدم  یلاو  دّمحم  نب  هَّللا 
، تسه یتجاح  هنیدـم  هّکم و  هب  ار  وت  رگا  هک : تشون  نیعل  نآ  هب  هحیرب  رگید : تیاور  هب  «. 4  » ددرگ نیعل  نآ  بضغ  مشخ و  ببـس  هک 

علّطم ترضح  نوچ  لّوا : تیاور  هب  «. 5  » تسا هدینادرگ  دوخ  داقنم  عیطم و  ار  هیحان  نیا  رثکا  هک  رب  نوریب  راید  نیا  زا  ار  دّمحم  نب  یلع 
هب ياهمان  دـیدرگ ، دـهاوخ  بانج  نآ  هب  تبـسن  نیعل  نآ  رارـضا  ّتیذا و  بجوم  هک  هتـشون  دـنچ  يرما  لّـکوتم  هب  هنیدـم  یلاو  هک  دـش 

979 ص : نویعلا ، ءـالج  هتـشون  نم  ّقـح  رد  هچنآ  و  دـناسریم ، نم  هب  ّتیذا  رازآ و  یلاو  هک : درک  جرد  هماـن  نآ  رد  تشوـن و  لّـکوتم 
، درک مارکا  میظعت و  ار  نامز  ماما  همان  نآ  رد  و  تشون ، ترضح  هب  هناقفشم  همان  تحلـصم  يارب  نیعل  لّکوتم  تسارتفا ، بذک و  ضحم 

لضف نب  دّمحم  و  میداد ، رییغت  ار  وا  بصنم  درک ، یقفاومان  كولس  امش  هب  تبسن  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  هک  میدش  علّطم  نوچ  هک : تشون  و 
ترـضح هب  ياهمان  هک : تفگ  ار  ساّبعلا  نب  میهاربا  و  میاهدرک . امـش  مارکا  زازعا و  رد  مامت  دـیکأت  ار  وا  و  میدرک ، بصن  وا  ياـج  هب  ار 

بوص نیا  هّجوتم  دـشابن ، راوشد  امـش  رب  رگا  هک  تسه  نآ  ناهاوخ  و  هدـیدرگ ، امـش  تاـکربلا  رفاو  تاـقالم  قاتـشم  هفیلخ  هک : تشون 
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هدارا هک  ره  تقافر  هب  رطاخ ، نانیمطا  نوکـس و  تیاهن  اب  دوخ ، ناراکتمدخ  مشح و  ناشیوخ و  تیب و  لها  زا  دیهاوخ  هک  ره  اب  دـیدرگ 
هک هداتسرف  امش  تمدخ  هب  ار  همثره  نب  ییحی  و  دیئامرف ، لوزن  دیئامن  هدارا  هک  هاگره  و  دینک ، راب  دیهاوخ  هک  تقو  ره  و  دیشاب ، هتـشاد 
هک دینادب  دومرف ، ار  وا  رایسب  هغلابم  باب  نیا  رد  و  دیامن ، امـش  رما  تعاطا  باب  ره  رد  و  دشاب ، امـش  تمدخ  رد  هار  نیا  رد  دیهاوخ  رگا 

ینابرهم تقفـش و  فطل و  تیاهن  و  تسین ، رتیمارگ  امـش  زا  وا  دزن  هفیلخ  ناصوصخم  نادـنزرف و  ناـشیوخ و  تیب و  لـها  زا  کیچـیه 
. دـیدرگ يأر  نم  ّرـس  هّجوتم  همثره  نب  ییحی  اب  دومن ، دوخ  رفـس  هّیهت  يدوزب  دیـسر ، بانج  نآ  هب  هماـن  نیا  نوچ  دراد . امـش  هب  تبـسن 

نآ درک  مکح  و  دادـن ، راب  زور  دـنچ  ار  بانج  نآ  داد و  رییغت  ار  دوخ  كولـس  دـش ، عمج  رطاخ  ار  نیعل  نآ  دـش ، لخاد  ترـضح  نوچ 
نییعت بانج  نآ  يارب  ياهناخ  زور  دـنچ  زا  دـعب  و  دـندروآ ، دورف  دـندوبیم  اـجنآ  رد  نایادـگ  اـبرغ و  هک  ییارـسناوراک  رد  ار  باـنج 

نم ّرـس  لخاد  يزور  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  دیعـس  نب  حلاص  زا  نارگید  ینیلک و  «. 1  » دندرک لقن  هناخ  نآ  هب  ار  ترـضح  دندرک و 
ات وت ، رکذ  ندرک  ناهنپ  وت و  رون  يافطا  رد  دندرک  یعـس  روما  همه  رد  ناراکمتـس  نیا  متفگ : متفر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  مدـش و  يأر 

زونه دیعس  رـسپ  يا  هک : دومرف  ترـضح  تسا ، ناشن  مانیب و  نابیرغ  نایادگ و  لوزن  ّلحم  هک  دندروآ  دورف  یئاج  نینچ  رد  ار  وت  هکنآ 
و دراد ،  980 ص : نویعلا ، ءالج  تاـفانم  اـم  نأـش  تعفر  اـب  اـهنیا  هک  ینکیم  ناـمگ  و  ياهیاـپ ، نیا  رد  اـم  تلزنم  ردـق و  تفرعم  رد  وت 

بناج نآ  هب  نوچ  یبناج ، هب  درک  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  هب  سپ  دوشیمن . تسپ  اهنیا  هب  درک ، دـنلب  ادـخ  هک  ار  یـسک  هک  ینادیمن 
و دوب ، يراج  اهغاب  نحص  رد  هک  مدید  اهرهن  و  هتساریپ ، اههویم  عاونا  هب  مدید  اهغاب  و  هتسارآ ، نیحایر  عاونا  هب  مدید  اهناتسب  مدرک ، رظن 

ملقع ناریح و  ماهدید  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  مدوب ، هدرکن  لایخ  ار  اهنآ  ریظن  زگره  هک  مدرک  هدهاشم  اهنآ  رد  ناملغ  ناروح و  اهرصق و 
نیعل لّکوتم  و  «. 1  » میتسین نایادگ  يارس  ناوراک  رد  و  تساّیهم ، ام  يارب  زا  اهنیا  میشاب ، هک  اج  ره  ام  دومرف : ترضح  سپ  دش ، ناشیرپ 

نآ نیرفن  هب  هکنآ  ات  درک ، هدـهاشم  بانج  نآ  زا  رایـسب  تازجعم  و  تخیگنارب ، بانج  نآ  عفد  يارب  رایـسب  ياـههلیح  تاـیح  تّدـم  رد 
نب حتف  نیعل ، لّکوتم  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  دیناسر . تسناوتن  بانج  نآ  هب  بیـسآ  و  دش ، كاله  بانج 

صقن وا  ضرغ  تقیقح  رد  و  دـنادرگ ، رهاـظ  نارگید  رب  دوخ  دزن  ار  وا  تلزنم  دـیامن و  مارکا  زازعا و  هک  تساوخ  ار  دوخ  ریزو  ناـقاخ 
دش راوس  ناقاخ  نب  حتف  اب  یمرگ  رایسب  زور  رد  سپ  دوب ، هدرک  هناهب  ار  رما  نیا  و  دوب ، مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ردق  فافختسا  نأش و 

. دوب مالّـسلا  هیلع  یقن  ماما  اهنآ  هلمج  زا  و  دنورب ، هدایپ  ناشیا  باکر  رد  نایعا  فارـشا و  تاداس و  املع و  ارما و  عیمج  هک  درک  مکح  و 
ندـب زا  قرع  دیـشکیم و  رایـسب  بعت  تفریم و  هدایپ  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  بانج  نآ  زور  نآ  رد  نم  هک : تفگ  لّکوتم  بجاح  هقارز 

: هک دومرف  ترـضح  دـیئامرفیم ؟ بعت  ار  دوخ  ارچ  امـش  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  متفگ : متفر و  باـنج  نآ  کـیدزن  نم  تخیریم ، شکراـبم 
: هک دومرف  رگید  تیاور  هب  تسین . حـلاص  هقان  زا  رتمک  ادـخ  دزن  نم  ندـب  تمرح  نکیل  و  تسا ، نم  فافختـسا  اـهنیا  زا  نیعل  نآ  ضرغ 

مّلعم هب  ار  هّصق  نیا  متـشگرب ، هناخ  هب  نوچ  تفگ : هقاّرز  وا . نادنزرف  حلاص و  هقان  زا  تسا  رتیمارگ  یلاعت  قح  دزن  نم  نخان  هزیر  کی 
نیا يدینش  ترـضح  نآ  زا  هّتبلا  وت  هک : ارم  داد  دنگوس  وا  مدرک ، لقن  متـشاد   981 ص : نویعلا ، ءالج  وا  هب  عّیـشت  نامگ  هک  دوخ  دـالوا 

وا هّیـضق  زا  ات  دوشیم  كاله  رگید  زور  هس  لّکوتم  هک  نکب  دوخ  راـک  رکف  تفگ : سپ  مدینـش ، هک  مدرک  داـی  دـنگوس  نم  ار !؟ نخس 
هدومرف حلاص  موق  هّصق  رد  یلاعت  قح  دیوگیمن ، غورد  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب  تفگ : یتسناد ؟ هچ  زا  متفگ : نم  دـسرن ، وت  هب  یبیـسآ 

ار وا  مدینش ، وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  نم  دندش . كاله  زور  هس  هب  هقان  ندرک  یپ  زا  دعب  ناشیا  و  « 1  » ٍماَّیَأ َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت  تسا :
روما رد  یطایتحا  رگا  دشاب ، تسار  نخـس  نیا  هک  دشاب  اسب  هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  تفر ، نوریب  وا  نوچ  و  مدرک ، نوریب  مداد و  مانـشد 

مّوس زور  نوچ  مدیـشکیم . ار  زور  هس  ياـضقنا  راـظتنا  مدرک و  هدـنکارپ  ار  دوخ  لاوما  سپ  تشاد ، دـهاوخن  يررـض  نم  هب  منکب  دوخ 
هراپ هراپ  ناقاخ  نب  حـتف  اب  ار  وا  دـندمآ و  نیعل  نآ  سلجم  هب  وا  صوصخم  ناـمالغ  كارتا و  زا  یعمج  اـب  لّـکوتم  دـنزرف  رـصتنم  دـش ،
دوب هتـشذگ  مّلعم  نآ  نم و  نایم  هچنآ  متفر  وا  تمدـخ  هب  و  مدرک ، ترـضح  نآ  تماـما  هب  داـقتعا  لاـح ، نیا  هدـهاشم  زا  دـعب  دـندرک .
نبا «. 2  » دـینادرگ باجتـسم  ارم  ياـعد  یلاـعت  قـح  و  مدرک ، نیرفن  وا  رب  زور  نآ  رد  نم  تفگ ، تسار  مّلعم  هـک : دوـمرف  مدرک ، ضرع 
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هب دـندروآ ، يأر  نم  ّرـس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  نوچ  هک  فـلد  یبا  نب  رقـص  زا  دـناهدرک  تیاور  نارگید  هیوباـب و 
، دـندوب هدرک  سوبحم  لّکوتم  بجاـح  یقارز  دزن  ار  ترـضح  نآ  و  میریگب ، باـنج  نآ  لاوحا  زا  يربخ  هک  متفر  ترـضح  نآ  تمدـخ 
هک ياهدمآ  ایوگ  تفگ : دش ، تولخ  سلجم  نوچ  متسشن  یتعاس  ماهدمآ ، امش  ندید  هب  متفگ : يراد ؟ راکهچ  تفگ : متفر  وا  دزن  نوچ 

و تسا ، قح  رب  وت  يالوم  هک  وش  تکاس  تفگ : تسا ، هفیلخ  نم  بحاـص  متفگ : مدیـسرت و  نم  يریگب ، دوخ  ماـما  بحاـص و  زا  يربخ 
دیربلا بحاـص  هک  نک  ربـص  تفگ : یلب ، متفگ : يورب ؟ وا  دزن  یهاوخیم  اـیآ  تفگ : سپ  منادیم ، ماـما  ار  وا  مراد و  وت  داـقتعا  زین  نم 

. درگرب راذـگب و  وا  دزن  ار  وا  و  تسا ، سوبحم  هک  يولع  دزن  ار  وا  ربـب  تفگ : درک و  هارمه  نم  اـب  یـسک  تفر ، نوریب  نوچ  دور . نوریب 
مالس سپ  دناهدنک ، يربق   982 ص : نویعلا ، ءالج  شربارب  رد  و  تسا ، هتـسشن  يریـصح  يور  رب  مدید  متفر  بانج  نآ  تمدـخ  هب  نوچ 
رظن نوچ  مریگ ، يربخ  امش  لاوحا  زا  هک  ماهدمآ  متفگ : ياهدمآ ؟ هچ  يارب  هک : دومرف  ترـضح  متـسشن ، بانج  نآ  تمدخ  رد  مدرک و 
سپ هَّلل ، دمحلا  متفگ : دسریمن ، نم  هب  یبیسآ  ناشیا  زا  تقو  نیا  رد  هک  شابم  نایرگ  هک : دومرف  ترضح  مدش ، نایرگ  داتفا  ربق  رب  نم 

نآ زا  هک  متـسین  نمیا  هک  ور  نوریب  نک و  عادو  زیخرب  هک : دومرف  درک  نایب  ار  لئاسم  باوج  نوچ  مدیـسرپ . بانج  نآ  زا  دنچ  ياهلأسم 
هک مدینش  متفر ، يأر  نم  ّرس  هب  لّکوتم  نامز  رد  تفگ : هک  همروا  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  «. 1  » دسر وت  هب  يررض  نیعل 

هناخ هب  بانج  نآ  لاوحا  مالعتسا  يارب  تسا  هدرک  سوبحم  بجاح  دیعـس  هناخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  نیعل  لّکوتم 
، دبایرد ار  وا  اههدید  هکنآ  زا  ادخ  تسه  هّزنم  متفگ : ینیبب ؟ ار  دوخ  يادـخ  یهاوخیم  ایآ  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  متفر ، دـیعس 

مهاوخ لتق  هب  ار  وا  ادرف  و  وا ، نتشک  هب  دناهدرک  رما  ارم  تفگ : مهاوخیم ، متفگ : دینادیم ، ماما  امش  هک  میوگیم  ار  یـسک  نآ  تفگ :
شیپ تسا و  هتـسشن  ياهرجح  رد  موصعم  ماما  نآ  هک  مدید  مدش  لخاد  نوچ  متفر ، بانج  نآ  تمدخ  هب  هک  داد  تصخر  سپ  دـیناسر .

: هک دومرف  ترـضح  متـسیرگ ، مدش و  باتیب  مدرک ، هدـهاشم  ار  ربق  نآ  مدینـش و  باوج  و  مدرک ، مالـس  نوچ  دـننکیم ، يربق  وا  يور 
هیرگ هک : دومرف  ترـضح  دـنیامنیم ؟ رفح  وت  يارب  زا  ربـق  و  منیبیم ، لاـح  نیا  رب  ار  وـت  میرگن و  نوـچ  متفگ : تسیچ ؟ وـت  هیرگ  ببس 

هک دـش  ناـنچ  و  دـش ، دـهاوخ  هتخیر  ود  ره  بجاـح  لّـکوتم و  نوخ  رگید  زور  ود  اـت  رما ، نیا  دـش  دـهاوخن  رّـسیم  ار  ناـشیا  هک  نکم 
لّکوتم سلجم  هب  زتعم  اـب  نم  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  بتاـک  دـمحا  نب  لـضف  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا  «. 2  » دومرف ترضح 

دوب نانچ  هدعاق  و  مداتسیا ، وا  بقع  رد  نم  داتسیا ، درک و  مالس  زتعم  سپ  دوب ، هداتسیا  وا  دزن  ناقاخ  نب  حتف  هتسشن و  یسرک  رب  وا  متفر ،
دوب وا  لاح  رد  هک  يرییغت  بضغ و  تیاغ  زا  زور  نیا  رد  درکیم ، نتسشن  فیلکت  تفگیم و  ابحرم  ار  وا  دشیم  لخاد  زتعم  هاگره  هک 

هب و  دشیم ، رتهتخورفا  شبـضغ  هلعـش  و  دیدرگیم ، ّریغتم  شتروص  تعاس  ره  و  تفگیم ، نخـس  ناقاخ  نب  حتف  اب  دـشن و  زتعم  هّجوتم 
ار وا  مشخ  شتآ  حتف  و  تسا ، هدرک  نانچ  نینچ و  یئوگیم  نخس  وا  ّقح   983 ص : نویعلا ، ءالج  رد  وت  هکنآ  تفگیم : ناقاخ  نب  حتف 

ادـخ هب  تفگیم : دـشیم و  هداـیز  وا  مشخ  درکیمن و  هدـیاف  تسا ، يرب  اـهنیا  زا  وا  تسارتـفا و  وا  رب  اـهنیا  تفگیم : دـیناشنیم و  ورف 
ناـمالغ زا  رفن  راـهچ  رواـیب  تفگ : سپ  دـنکفایم . نم  تلود  رد  هنخر  دـنکیم و  غورد  يوـعد  هک  مشکیم  ار  یئارم  نیا  هـک  دـنگوس 

وا دوش ، رضاح  مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  نوچ  هک  درک  رما  ار  ناشیا  داد و  يریشمش  ناشیا  زا  کی  ره  هب  دندش ، رـضاح  نوچ  ار ، كرت 
نوعلم نآ  باّجح  هک  مدـید  یتعاس  زا  دـعب  تخوس . مهاوخ  ار  وا  دـسج  نتـشک ، زا  دـعب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـنروآ ، لتق  هب  ار 

بارطـضا و رثا  و  دـناوخیم ، یئاعد  درکیم و  تکرح  شکرابم  ياهبل  دـش و  لخاد  ترـضح  هک  مدـید  هاگان  دـمآ ، دـنتفگ : دـندمآ و 
ترـضح لابقتـسا  هب  دنکفا و  ریز  هب  یـسرک  زا  ار  دوخ  داتفا ، ترـضح  رب  نیعل  نآ  رظن  نوچ  دوبن . ترـضح  نآ  رد  هجو  چـیه  هب  فوخ 

، ادخ لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دوب  شتسد  رد  ریـشمش  و  دیـسوب ، ار  شاهدید  ود  نایم  ار و  شکرابم  تسد  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  تفاتش و 
کیپ دومرف : ترضح  یتقو ؟ نینچ  رد  ياهدمآ  هدیشک و  قیدصت  هچ  يارب  نسحلا  وبا  يا  نم ، يالوم  نم و  ّمع  رسپ  يا  قلخ ، نیرتهب  يا 

، ورب یهاوخ  هک  اج  ره  هب  نم  دّیـس  نیا  درگرب  تفگ : انّزلا ، دلو  نآ  تسا  هتفگ  غورد  تفگ : لّکوتم  دـیبلط ، ارم  تقو و  نیا  رد  دـمآ  وت 
نآ دزن  داتفا ، ترـضح  نآ  رب  كرت  نامالغ  رظن  نوچ  دـینکب . ترـضح  نآ  تعیاـشم  هک : تفگ  ار  دوخ  ناـشیوخ  دـنزرف و  ریزو و  سپ 
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ناشیا زا  هک  تفگ  ار  نامجرت  دـیبلط و  ار  ناـمالغ  لّـکوتم  تفر ، نوریب  نوچ  دـندومن . ترـضح  نآ  میظعت  دـنداتفا و  نیمز  رب  ترـضح 
وا رود  رد  دش ، ادیپ  نوچ  میدش . رایتخایب  ترضح  نآ  تباهم  زا  دنتفگ : ناشیا  دندرک ، میظعت  هدجس و  ار  وا  ببس  هچ  هب  هک  نک  لاؤس 

لمع هب  ار  وت  رما  هکنآ  زا  ار  ام  دش  عنام  تلاح  نیا  هدهاشم  و  دید ، میتسناوتیمن  ار  رادریشمش  نآ  و  میدید ، هنهرب  ریـشمش  دص  زا  هدایز 
هّیلب نآ  هکنآ  هب  دش  داش  حتف  دیدنخ ، تسوت و  ماما  نیا  تفگ : دروآ و  حـتف  هب  ور  لّکوتم  سپ  دـش ، میب  فوخ و  زا  رپ  ام  لد  و  میروآ ،

دّمحم نب  میهاربا  زا  نارگید  دیفم و  خیش  ینیلک و   984 ص : نویعلا ، ءالج  «. 1  » دمآ روهظ  هب  وا  لاوحا  قادصم  تشذگ و  بانج  نآ  زا 
هب يرتشین  هک  درکیمن  تأرج  یسک  دیدرگ و  كاله  رب  فرـشم  هک  دیـسر  مه  هب  لّکوتم  ندب  رد  یجارخ  هک  دناهدرک  تیاور  يرهاط 
نب حتف  سپ  دتسرفب ، مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  يارب  یلیلج  لام  دبای ، تیفاع  رگا  هک  درک  رذن  لّکوتم  ردام  سپ  دناسرب ، نآ 

، دـیامرفب ضرم  نیا  يارب  یئاود  دـیاش  میتـسرفب  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  دزن  یهاوخیم  رگا  هک : تفگ  لّـکوتم  هب  ناـقاخ 
نآ رب  دنناسیخب و  بالگ  رد  ار  دنفسوگ  لکشپ  هک : دومرف  دندرک ، ضرع  ار  وا  لاح  دنتفر و  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  دیتسرفب . تفگ :

منادیم تفگ : ناقاخ  نب  حتف  دندرک ، ازهتسا  دندیدنخ و  دندوب  رضاح  هک  هفیلخ  عابتا  زا  یعمج  دندروآ ، ار  ربخ  نآ  نوچ  دندنب . جارخ 
عـضوم نآ  رب  ار  اود  نوچ  تشاد ، دـهاوخن  يررـض  دـیروآ  لـمع  هب  تسا  هدومرف  هچنآ  رگا  و  تسین ، لـصایب  ترـضح  نآ  فرح  هک 

درک و رهم  ار  هسیک  رـس  هدرک  هسیک  رد  رانید  رازه  هد  شرداـم  و  تفاـی ، تحار  ملا  درد و  زا  نیعل  نآ  دـش و  رجفنم  تعاـس  رد  دنتـسب ،
ترـضح نآ  دـب  دوب ، لّکوتم  دزن  دـنتفگیم  یئاـحطب  ار  وا  هک  يدرم  تفاـی ، افـش  ضرم  نآ  زا  نیعل  نآ  نوچ  داتـسرف . باـنج  نآ  يارب 

: تفگ دیبلط و  ار  بجاح  دیعـس  لّکوتم  یبش  سپ  دراد ، جورخ  هیعاد  تسا و  هدرک  عمج  رایـسب  لاوما  هحلـسا و  تفگ : و  تفگ ، رایـسب 
بش نایم  رد  تفگ : دیعـس  روایب ، نم  يارب  یبایب  هک  لاوما  هحلـسا و  زا  اجنآ  رد  هچ  ره  ورب و  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  هناخ  هب  ربخیب 

ناریح مدرک و  مگ  ار  هار  مور  ریز  هب  متساوخ  نوچ  متـشاذگ ، هناخ  راوید  رب  ار  نابدرن  و  متفر ، ترـضح  نآ  هناخ  هب  متـشادرب و  ینابدرن 
مدید متفر  ریز  هب  دندروآ ، عمش  نوچ  دنروایب . وت  يارب  زا  عمش  ات  شاب  دیعس  يا  هک : درک  ادن  ارم  هناخ  نوردنا  زا  ترـضح  هاگان  مدش ،

هلبق هب  ور  هداجـس  يالاب  رب  و  هدرتسگ ، يریـصح  يور  رب  ار  دوخ  هداّجـس  هتـشاد و  رـس  رب  همامع  هدیـشوپ و  مشپ  زا  ياهّبج  ترـضح  هک 
اهنآ رد  مدرک ، شیتفت  ار  هرجح  ياـههناخ  عیمج  متفر و  نم  رادرب ، یباـیب  هچنآ  درگب و  اـههناخ  نیا  رد  ورب و  دومرف : سپ  تسا . هتـسشن 
نوچ رادرب . ارم  ياّلـصم  دومرف : سپ  رگید ، يرهم  هب  رـس  هسیک  کی  و  دوب ، لّکوتم  ردام  رهم  شرـس  رب  هک  هردـب  کی  رگم  متفاین  چـیه 

رز هردب  ود  اب  ار  ریـشمش  نآ  دندوب ، هتفرگن  چیه  فالغ  نآ  يور  رب  تشاد و  یبوچ  فالغ  هک  متفای  يریـشمش  اّلـصم  ریز  رد  متـشادرب ،
، درک لاؤس  لاح  تقیقح  زا  دیبلط و  ار  وا  دید ، هردب  نآ  رب  ار  دوخ  ردام  رهم  نوچ  متفر ، لّکوتم   985 ص : نویعلا ، ءالج  دزن  متشادرب و 

نم هک  تسا  نامه  هردـب  نیا  و  متـسرفب ، وا  يارب  راـنید  رازه  هد  یباـی  تیفاـع  رگا  هک  مدوب  هدرک  رذـن  نم  وت  ضرم  رد  تفگ : شرداـم 
کی لّکوتم  سپ  دوب ، هردب  نآ  رد  رانید  دص  راهچ  دوشگ ، ار  رگید  هسیک  نوچ  تسا . هتـشادن  رب  ار  شرهم  زونه  و  ماهداتـسرف ، وا  يارب 

هب ار  اهنآ  نوچ  نکب . وا  یهاوخرذع  ربب و  وا  يارب  ریـشمش  هسیک و  نآ  اب  ار  اههردب  نیا  دیعـس  يا  تفگ : درک و  مض  نآ  هب  رگید  هردـب 
هفیلخ زا  نوچ  مدمآ ، رد  وت  هناخ  هب  تصخریب  مدرک و  یبدایب  هک  رذگب  نم  ریـصقت  زا  نم  دّیـس  يا  متفگ : مدرب  ترـضح  نآ  تمدخ 

دننکیم متس  هک  اهنآ  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  ینعی : « 1  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  دومرف : ترـضح  مروذعم ، مدوب  رومأم 
ناریـش و و  دوـب ، هتخاـس  دوـخ  رـصق  شیپ  رد  نیعل  نآ  هک  تـسا  روهـشم  عابـس  هـکرب  هّـصق  و  «. 2  » تساجک يوسب  اـهنآ  تشگزاـب  هک 

مالّسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  يزور  تخادنایم ، هکرب  نآ  هب  تشاد  تبوقع  هدارا  ار  هک  ره  و  دوب ، هداد  اج  اجنآ  رد  ار  ناگدنرد 
رب مد  وا  دزن  ّللذت  يور  زا  دندیدرگیم و  بانج  نآ  رود  رب  ناگدـنرد  عابـس و  دـش و  زامن  لوغـشم  ترـضح  تخادـنا ، هکرب  نآ  رد  ار 

نوریب يدوزب  ار  باـنج  نآ  هک  درک  مکح  درک  هدـهاشم  ار  تلاـح  نـیا  نوـچ  دنتـشاذگیم ، شکراـبم  ياـپ  رب  ور  دـندیلامیم و  نـیمز 
«. 3  » ددرگن مدرم  داقتعا  دیزم  بجوم  ات  دندروآ 

وبا مهدزای  ماما  یصو  یبن و  ره  بولق  بوبحم  ءایصوا و  رخفم  ءایلوا و  دّیس  ترـضح  لاوحا  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مهدزیـس  باب 
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وبا مهدزای  ماما  یصو  یبن و  ره  بولق  بوبحم  ءایصوا و  رخفم  ءایلوا و  دّیس  ترـضح  لاوحا  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مهدزیـس  باب 
مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  دّمحم 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  ّلوا  لصف 

ماما ترـضح  نآ  ردپ  و  1 ؛»  » تسا يرکـسع  يداه و  یکز و  شفیرـش : باقلا  و  دّمحم ، وبا  شتینک  و  نسح ، ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
و دناهتفگیم ، « 4 « » لیلس  » یضعب و  « 3 « » نسوس  » یضعب «، 2  » دنتفگیم ثیدح »  » ار وا  هک  دوب  يدلو  ّما  شردام  و  مالّسلا ، هیلع  یقن  یلع 
یس و تسیود و  لاس  رد  هک  تسا  نآ  رهشا  ترضح  نآ  تدالو  خیرات  رد  تسا . هدوب  اوقت  عرو و  حالص و  تیاهن  رد  همیرک  هفیفع  نآ 
«، 7  » یناّثلا عیبر  هام  متـشه  هعمج  زور  هک  تسا  نآ  رهـشا  تدـالو  زور  و  «، 6  » دناهتفگ کی  یس و  یـضعب  و  «، 5  » دـش عقاو  ترجه  مّود 

ناکم «. 8  » هدرک لقن  ترجه  یس  تسیود و  لّوالا  عیبر  هام  رد  دیفم  خیش  و  دناهتفگ ، زین  مراهچ  هبنش  یـضعب  روکذم و  هام  مهد  یـضعب 
: هّمهم لوصف  تیاور  هب  ترـضح  نآ  متاـخ  شقن  990 و  ص : نویعلا ، ءالج  دناهتفگ . يأر  نم  ّرـس  یـضعب  تسا ، هفّرـشم  هنیدم  تدالو ،
زا ربتعم  دنـس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  باتک  رد  «. 2  » هدوب دیهـش » هَّلل  ّانأ  : » یمعفک تیاور  هب  «، 1  » ضرألا تاوامّـسلا و  دیلاقم  هل  نم  ناحبس 

نیمز هب  شرع  ریز  زا  یبآ  هرطق  دـنک ، قلخ  ار  یماما  هک  دـهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
بآ هرطق  نآ  زا  و  دـیامنیم ، لوانت  ار  هویم  نآ  ای  هایگ  نآ  ماما  ردـپ  سپ  دریگیم ، رارق  یهاـیگ  رب  اـی  ياهویم  رب  هرطق  نآ  و  دتـسرفیم ،
نوچ دونـشیم ، ار  ناشیا  نخـس  مدرم و  يادـص  زور  لهچ  زا  دـعب  دـش ، ردام  محر  هب  لقتنم  نوچ  دوشیم ، دـقعنم  ماما  نآ  هفطن  شرع 

ُعیِمَّسلا َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  ًالْدَـع ال  َو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  دنـسیونیم : ار  هیآ  نیا  شتـسار  يوزاب  رب  درذـگیم  وا  رب  هام  راـهچ 
و دـشخبیم ، تنیز  راـقو  ملع و  هیلح  هب  ار  وا  دـیامرفیم و  اـطع  وا  هب  تمکح  زونک  یلاـعت  قح  دـیآیم ، دورف  نیمز  رب  نوچ  « 3  » ُمِیلَْعلا
ار دابع  لامعا  رون  نآ  هب  و  دنادیم ، تسا  مدرم  ياهلد  رد  هچنآ  هک  دزورفایم  وا  لد  رد  رون  زا  یغارچ  و  دشوپیم ، وا  رب  تباهم  تعلخ 

991 ص : نویعلا ، ءالج  «. 4  » دوشیم علّطم  ناشیا  ياههدرک  رب  و  دنادیم ،

تسا ترضح  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  ّمود  لصف 

زا هک  ناقاخ  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحا  سلجم  رد  مدش  رـضاح  يزور  تفگ : هک  مق  لها  زا  يدرم  زا  دـناهدرک  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا 
لاوحا دـش  روکذـم  وا  سلجم  رد  سپ  تشاد ، تیب  لها  هب  تبـسن  توادـع  تیاهن  و  مق ، رد  دوب  تاقدـص  فاـقوا و  یلاو  اـفلخ  بناـج 
دمحا نامز . ره  هفیلخ  دزن  ناشیا  تلزنم  برق و  ناشیا و  داسف  حالص و  ناشیا و  ياهبهذم  دندوبیم و  يأر  نم  ّرس  رد  هک  يولع  تاداس 

دهز و ملع و  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  دننام  یـسک  يولع  تاداس  زا  مدیدن  يأر  نم  ّرـس  رد  نم  هک : تفگ  هَّللا  دیبع  نب 
مّدـقم ار  وا  مشاـه  ینب  ریاـس  تاداـس و  ارما و  و  اـفلخ ، دزن  تـلزنم  ردـق و  فرـش و  اـیح و  تّـفع و  تباـهم و  راـقو و  تداـهز و  عرو و 
زازعا رد  قلخ  فانصا  رکسع و  لها  ریاس  ارما و  ارزو و  نینچمه  و  دندومنیم ، وا  میظعت  ناشیا  ریبک  ریغص و  و  دوخ ، ناریپ  رب  دنتشادیم 

ناراکتمدخ نانابرد و  هاگان  وا ، ناوید  زور  رد  مدوب  هداتـسیا  دوخ  ردـپ  رـس  يالاب  رد  يزور  نم  دنتـشاذگیمن . ورف  ياهقیقد  وا  مارکا  و 
مدید هاگان  دیروآرد ، سلجم  هب  ار  وا  دیهد و  تصخر  تفگ : دنلب  يادص  هب  مردپ  تسا ، هداتـسیا  هناخ  رد  اضّرلا  نبا  دنتفگ : دـندیود و 

یتباـهم و وا  رد  نم  و  یناوج ، ّنس  لّوا  رد  ندـب ، شوخ  يور و  وـکین  تماـق و  شوـخ  مشچ و  هداـشگ  نوگمدـنگ و  دـش  لـخاد  يدرم 
تبسن يراک  نینچ  هک  مدیدن  زگره  و  تفاتش ، وا  لابقتـسا  هب  تسج و  ياج  زا  داتفا ، وا  رب  مردپ  رظن  نوچ  مدرک . هدهاشم  میظع  یتلالج 

رد وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسر ، وا  کیدزن  هب  نوچ  دنکب . وا  نادـنزرف   992 ص : نویعلا ، ءالج  ای  هفیلخ  يارما  ای  مشاـه  ینب  زا  يدـحا  هب 
زا و  تفگیم ، نخس  وا  اب  تسشن و  وا  تمدخ  رد  بدا  هب  دیناشن و  دوخ  ياج  رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  دیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد  دروآ و 

بّجعت لاوحا  نیا  هدـهاشم  زا  نم  درکیم ؛ وا  يادـف  ار  دوخ  رداـم  ردـپ و  دوـخ و  ناـج  و  دوـمنیم ، باـطخ  تینک  هب  ار  وا  میظعت  يور 
رتشیپ دـمآیم  مردـپ  دزن  هب  هفیلخ  نوچ  هک  دوب  نانچ  هدـعاق  و  دـیآیم ، دوب  نامز  نآ  هفیلخ  هک  ّقفوم  دـنتفگ : نانابرد  هاگان  مدرکیم ،
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هفیلخ هکنآ  ات  دنداتـسیایم  فص  رد  هفیلخ  هاگرد  رد  ات  مردپ  کیدزن  زا  و  دندمآیم ، وا  صوصخم  ناراکتمدـخ  نالواسی و  نابجاح و 
صوصخم نامالغ  هکنآ  ات  تفگیم ، نخس  وا  هب  تشاد و  وا  هب  ور  مردپ  زاب  هفیلخ  ندمآ  عامتـسا  دوجو  اب  و  تفریم ، نوریب  دمآیم و 

هک دیربب  مدرم  فص  تشپ  زا  ار  وا  هک : درک  رما  ار  دوخ  نامالغ  و  زیخرب ، یهاوخ  رگا  نونکا  موش  وت  يادف  تفگ : سپ  دـندش ، ادـیپ  وا 
هفیلخ لابقتسا  هب  درک و  هناور  ار  وا  دیسوب ، ار  شیناشیپ  نایم  درک و  میظعت  ار  وا  تساخرب ، مردپ  زاب  دتفین ؛ ترـضح  نآ  رب  نالواسی  رظن 
يدرم وا  دنتفگ : دومن ؟ وا  مارکا  زازعا و  رد  هغلابم  ردق  نیا  مردپ  هک  دوب  هک  درم  نیا  مدیسرپ : دوخ  ردپ  نامالغ  نابجاح و  زا  نم  تفر ،

رکف و رد  زور  نآ  مامت  رد  دـیدرگ ، هدایز  نم  بّجعت  سپ  اـضّرلا . نبا  هب  تسا  فورعم  و  دراد ، ماـن  یلع  نب  نسح  برع  رباـکا  زا  تسا 
رد هک  دش  مدرم  ضیارع  اهذغاک و  ندید  لوغـشم  تسـشن و  نتفخ  ماش و  زامن  زا  دعب  تشاد  هک  یتداع  هب  مردپ  بش  نوچ  مدوب ، ّریحت 
داد تصخر  نوچ  منک . لاؤس  یئامرف  تصخر  رگا  یلب  متفگ : يراد ؟ یتجاح  هک : دیسرپ  متـسشن  وا  دزن  نم  دیامن ، ضرع  هفیلخ  هب  زور 

ار دوخ  ردام  ردپ و  دوخ و  ناج  يدینارذگ و  دـح  زا  ار  هغلابم  وا  مارکا  میظعت و  رد  دادـماب  زورما  هک  يدرم  نآ  دوب  هک  ردـپ  يا  متفگ :
هب ساّبع  ینب  زا  تفالخ  رگا  دنزرف  يا  تفگ : دش و  تکاس  یتعاس  سپ  تسا . نایـضفار  ماما  نیا  دنزرف  يا  تفگ : يدرکیم ؟ وا  يادـف 

تدابع و دـهز و  هب  فاّصتا  ببـس  هب  تسا  تفالخ  راوازـس  وا  هک  اریز  تسین ، نآ  ّقحتـسم  درم  نآ  ریغ  هب  مشاه  ینب  زا  یـسک  دور ، رد 
وا ردپ  يدیدیم  رگا  هّیلامک ، تافـص  ریاس   993 ص : نویعلا ، ءالج  بسح و  ّولع  بسن و  تفارـش  سفن و  تّفع  لامک و  ملع و  لـضف و 

هدایز نم  مشخ  مدینـش ، مردـپ  زا  هک  نانخـس  نیا  زا  سپ  لامک . لضف و  ملع و  تلیـضف و  تلـالج و  فرـش و  تیاـهن  رد  دوب  يدرم  ار ،
ارما و باـّتک و  ارزو و  زا  مدینـشن  سپ  مدومنیم ، وا  لاوحا  صّحفت  مدرم  زا  هتـسویپ  نآ  زا  دـعب  دـش ، نوزفا  نم  ّریحت  رّکفت و  دـیدرگ و 
لیـضفت و مشاه  ینب  رب  ار  وا  همه  وا ، يراوگرزب  ملع و  تلالج و  لـضف و  فیـصوت و  فیرعت و  ریغ  هب  مدرم  ریاـس  ناـّیولع و  تاداـس و 

اریز متـسناد ، ار  وا  نأش  تعفر و  دش و  میظع  نم  رظن  رد  وا  تلزنم  ردق و  سپ  تسا ، نایـضفار  ماما  وا  هک : دنتفگیم  دندادیم و  میدـقت 
رفعج شردارب  لاـح  هک  درک  لاؤـس  وا  زا  سلجم  لـها  زا  يدرم  سپ  مدینـشن . يزیچ  وا  یگرزب  یکین و  ریغ  هب  نمـشد  تسود و  زا  هـک 

قساف و دوب  يدرم  رفعج  دـنادرگ ، نورقم  نسح  ماما  مان  اب  ار  وا  مان  ای  دـنک  لاؤس  وا  لاـح  زا  یـسک  هک  تسیک  رفعج  تفگ : دوب ؟ نوچ 
هب زاب  درک ، رایـسب  تّمذم  ار  رفعج  سپ  مدوب ، هدیدن  يراکدب  یلقعیب و  یئاوسر و  رد  یـسک  وا  دننام  رادرکدـب ، راوخبارـش و  رجاف و 
هک دـش  ضراع  نارگید  هفیلخ و  رب  یتلاح  یلع ، نب  نسح  تافو  ماگنه  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تشگرب و  ترـضح  نآ  لاوحا  رکذ 

اـضّرلا نبا  هک  دندروآ  ربخ  مردپ  يارب  يزور  هک  دوب  نانچ  هعقاو  نیا  دش ، دناوت  يرما  نینچ  سکچـیه  تافو  رد  هک  متـشادن  نامگ  نم 
وا اب  ار  دوخ  ناـصوصخم  نادـمتعم و  زا  رفن  جـنپ  هفیلخ  داد ، هفیلخ  هب  ار  ربخ  تفر و  هفیلخ  دزن  هب  ماـمت  تعرـس  هب  مردـپ  هدـش ، روجنر 

ترـضح نآ  هناخ  مزالم  هتـسویپ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  دوب ، هفیلخ  صاـخ  ناـمرحم  زا  هک  دوب  مداـخ  ریرحت  ناـشیا  زا  یکی  درک ، هارمه 
علّطم وا  لاوحا  زا  دورب و  ترـضح  نآ  دزن  نیـسپ  دادـماب و  ره  هک  درک  رّرقم  ار  یبـیبط  و  دـندرگ ، علّطم  ترـضح  نآ  لاوحا  رب  دنـشاب و 
سپ تسا ، هدیدرگ  یلوتـسم  وا  رب  فعـض  تسا و  هدش  بعـص  ترـضح  نآ  ضرم  هک  دندروآ  ربخ  مردـپ  يارب  زور ، ود  زا  دـعب  دـشاب .

هد تفگ : دیبلط و  ار  ةاضقلا  یضاق  و  دنوشن ، رود  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  هک  درک  رما  ار  اّبطا  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  دش  راوس  دادماب 
هب هک  يرهز  زا  هک  دندرکیم  نآ  يارب  ار  اهنیا  نیعالم  نیا  دنشاب ؛ ترـضح  نآ  دزن  هتـسویپ  هک  نادرگ  رـضاح  ار  روهـشم  ياملع  زا  رفن 

، هتفر دوخ  گرم  هب  ترـضح   994 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  هک  دـنزاس  رهاـظ  مدرم  دزن  و  دوشن ، مولعم  مدرم  رب  دـندوب ، هداد  ترـضح  نآ 
يارس هب  یناف  راد  زا  مولظم  ماما  نآ  لّوالا ، عیبر  هام  زا  زور  دنچ  نتشذگ  زا  دعب  هکنآ  ات  دندوب ، ترـضح  نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتـسویپ 

نآ رد  یتمایق  دش ، رشتنم  هّرماس  رهش  رد  ترضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ  تفای . یئاهر  نافلاخم  ناراکمتـس و  روج  زا  و  دومن ، تلحر  یقاب 
، دمآ رد  ترـضح  نآ  دنمتداعـس  دنزرف  صّحفت  رد  نیعل  هفیلخ  دیدرگ ، دنلب  نویـش  ناغف و  هلان و  يادـص  مدرم  عیمج  زا  دـش ، اپرب  رهش 
زا یکی  هک : تفگ  ناـنز  زا  یکی  سپ  دـشاب ، ناـشیا  رد  یلمح  اداـبم  هک  دـننک  صّحفت  ترـضح  نآ  هناـخ  رود  رب  هک  داتـسرف  ار  یعمج 
نآ بذک  قدص و  ات  دشاب  علّطم  وا  لاوحا  رب  هک  دـینادرگ  لّکوم  وا  رب  ار  مداخ  ریرحت  هفیلخ  تسه ؛ یلمح  لامتحا  ار  بانج  نآ  نازینک 
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هزانج رد  قیالخ  فیرش  عیضو و  ریبک و  ریغـص و  دندش ، لّطعم  اهرازاب  عیمج  دش ، بانج  نآ  زیهجت  هّجوتم  نآ  زا  دعب  دوش . رهاظ  نخس 
نآ زیهجت  هب  نایولع  مشاه و  ینب  هفیلخ و  عابتا  ناگدنـسیون و  ارزو و  ریاس  اب  دوب  هفیلخ  ریزو  هک  مردپ  دندمآ ؛ عمج  قلاخ  هدیزگرب  نآ 
نآ نفک  لسغ و  زا  نوچ  مدرم . هیرگ  نویـش و  هلان و  ترثک  زا  دوب  تمایق  يارحـص  دـننام  هّرماس  زور  نآ  رد  دـندش ، رـضاح  نامز  ماـما 
وبا دنتشاذگ ، نیمز  رب  زامن  يارب  ار  بانج  نآ  هزانج  نوچ  دنک ، زامن  بانج  نآ  رب  هک  داتسرف  ار  یـسیع  وبا  هفیلخ  دندش ، غراف  ترـضح 

ارما و نایمـشاه و  نایولع و  هفیلخ  تمهت ، عفر  يارب  و  درک ، رود  ترـضح  كرابم  يور  زا  ار  نفک  دـمآ و  ترـضح  کـیدزن  هب  یـسیع 
هدازدنزرف یلع  نب  نسح  نیا  دینک  رظن  دییایب و  تفگ : دیبلط و  کیدزن  ار  نایعا  فارشا و  ریاس  ءاملع و  تاضق و  ناگدنـسیون و  ارزو و 

ءاّبطا و وا  ضرم  تّدم  رد  و  تسا ، هدیناسرن  وا  هب  یبیـسآ  یـسک  تسا و  هدرم  دوخ  گرم  هب  دوخ  شارف  رب  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
نآ رب  داتـسیا و  شیپ  سپ  دنهدیم ، تداهـش  ینعم  نیا  رب  دناهدیدرگ و  علّطم  وا  لاوحا  رب  دناهدوب و  رـضاح  لودع  نادمتعم و  تاضق و 

سّسجت صّحفت و  هّجوتم  هفیلخ  نآ  زا  دعب  و  دندرک . نفد  دوخ  راوگرزب  ردپ  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  زامن  زا  دعب  و  درک ، زامن  ترـضح 
، درک دـهاوخ  ضرقنم  ار  لطاب  لـها  و  دـش ، دـهاوخ  یلوتـسم  ملاـع  رب  باـنج  نآ  دـنزرف  هک  دوب  هدینـش  هک  اریز  دـش ، ترـضح  دـنزرف 
ود ات  دـندوب  هدرب  وا  هب  لمح  ناـمگ  هک  ار  زینک   995 ص : نویعلا ، ءالج  نآ  و  دنتفاین ، ترـضح  نآ  زا  يزیچ  دندرک  صّحفت  هکنادـنچ 

ردام و نایم  دندرک  تمـسق  ار  ترـضح  نآ  ثاریم  ّتنـس  لها  بهذم  قفاوم  سپ  دـشن ، رهاظ  يرثا  دـندرکیم و  وا  لاوحا  صّحفت  لاس 
صّحفت رد  هفیلخ  زاب  دـیناسر . توبث  هب  یـضاق  دزن  و  میوا ، ّیـصو  نم  هک  درک  يوعد  شردام  و  دوب ، بانج  نآ  ردارب  هک  باّذـک  رفعج 

هب ار  مردارب  بصنم  مهاوخیم  تفگ : دمآ و  نم  ردپ  دزن  هب  باّذک  رفعج  سپ  تشادیمن ، رب  سّـسجت  زا  تسد  دوب و  بانج  نآ  دـنزرف 
يا تفگ : دش و  مشخ  رد  نخس  نیا  عامتـسا  زا  مردپ  مهدب ، الط  رانید  رازه  تسیود  لاس  ره  هک  میامنیم  لّبقت  نم  یئامن ، ضیوفت  نم 

دنـشکیم و ار  مدرم  دناهدیـشک و  ریـشمش  افلخ  هک  تساـهلاس  و  تفرگ ، ناوت  لـّبقت  لاـم و  هب  هک  تسین  یبصنم  وت  ردارب  بصنم  قمحا 
وت يوـسب  همه  يراد  تماـما  هبترم  نایعیـش  دزن  وـت  رگا  دنتـسناوتن ، دـندرگرب و  وـت  ردارب  ردـپ و  تماـما  داـقتعا و  زا  هک  دـنیامنیم  رجز 

لیـصحت وت  يارب  ار  هبترم  نیا  يرگید  هفیلخ و  يرادـن  هبترم  ناشیا  دزن  رگا  و  تسین ، يرگید  هفیلخ و  هب  جاـیتحا  ار  وت  دـمآ و  دـنهاوخ 
، دنهدن هار  سلجم  هب  رگید  ار  وا  هک  درک  رما  و  تسناد ، ار  وا  تناید  مدع  تهافس و  لقع و  تّفخ  نخس  نیا  هب  مردپ  و  درک ، دناوتیمن 
دوشیمن و علّطم  وا  راثآ  رب  و  دنکیم ، بانج  نآ  صّحفت  هفیلخ  زورما  ات  و  دـش ، توف  مردـپ  ات  تفاین  هار  مردـپ  سلجم  هب  نآ  زا  دـعب  و 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  نایدالا  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  «. 1  » دـباییمن وا  رب  تسد 
ارم دندومرف  تلحر  اقب  ملاع  هب  ضرم  نآ  رد  هک  يرامیب  رد  يزور  سپ  مدربیم ، اهرهش  هب  ار  ترـضح  نآ  ياههمان  مدرکیم و  مالّـسلا 
نم هناخ  زا  نویـش  يادص  و  دش ، یهاوخ  هّرماس  لخاد  زاب  زور  هدزناپ  زا  دعب  هک : دـندومرف  نیادـم و  هب  دنتـشون  دـنچ  ياهمان  دـندیبلط و 

: دومرف تسیک ؟ اب  تماما  رما  دهد ، ور  هلیاه  هعقاو  نیا  هاگره  دّیـس  يا  تفگ : نایدالا  وبا  دنهد . لسغ  تقو  نآ  رد  ارم  و  دینـش ، یهاوخ 
وا دـنک  زاـمن  نم  رب  هک  ره  دومرف : اـمرفب ، یتمـالع  رگید  متفگ : نم ، زا  دـعب  تسا  ماـما  وا  دـنک  بلط  وت  زا  ارم  ياـههمان  باوـج  هک  ره 

. تسامش ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  رد  هک  دیوگب   996 ص : نویعلا ، ءالج  هک  ره  تفگ : امرفب ، رگید  متفگ : دوب ، دهاوخ  نم  نیشناج 
مدـیناسر و نیادـم  لها  هب  ار  اههمان  مدـمآ و  نوریب  سپ  نایمه ، مادـک  هک  مسرپب  هک  دـش  عنام  ترـضح  تباـهم  هک : تفگ  ناـیدالا  وبا 

دنلب رّهطم  ماما  نآ  لزنم  زا  نویـش  هحون و  يادص  هب  مدش و  هّرماس  لخاد  مهدزناپ  زور  رد  دوب  هدومرف  هچنانچ  و  متـشگرب ، هتفرگ  اهباوج 
تافو هب  تیزعت  ار  وا  و  دناهدمآ ، رب  وا  درگرب  نایعیـش  هتـسشن و  هناخ  رد  رب  هک  مدید  ار  باّذک  رفعج  مدمآ ، هناخ  رد  هب  نوچ  دوب . هدش 

نیا تسا ، هدـش  رگید  عون  تماما  سپ  تسا  ماما  نیا  رگا  هک : متفگ  دوخ  رطاـخ  رد  نم  سپ  دـنیوگیم . دوخ  تماـما  هب  تینهت  ردارب و 
تیزعت و و  تخاونیم ، روبنط  تخابیم و  راـمق  دروخیم و  بارـش  هک  متخانـشیم  ار  وا  رتشیپ  هک  اریز  دراد ، تماـما  ّتیلها  یک  قساـف 
ایب و دناهدرک  نفک  ار  تردارب  هک : درک  باطخ  رفعج  هب  دمآ و  نوریب  مداخ  دـیقع  لاح  نیا  رد  درکن ، نم  زا  لاؤس  چـیه  متفگ و  تینهت 
ار مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  میدید  میدیسر  هناخ  نحص  هب  نوچ  دندش ، هارمه  وا  اب  نایعیـش  تساخرب و  رفعج  نک ، زامن  وا  رب 
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یلفط دـیوگ ، ریبـکت  هک  تساوـخ  نوـچ  دـنک . زاـمن  دوـخ  رهطا  ردارب  رب  هک  داتـسیا  شیپ  رفعج  دناهتـشاذگ ، شعن  يور  رب  هدرک  نـفک 
نم هک  تسیاـب  سپ  وـمع  يا  تفگ : دیـشک و  ار  رفعج  يادر  دـمآ و  نوریب  هاـم  هراـپ  دـننام  ینادـند  هداـشگ  يوـم  هدـیچیپ  نوگمدـنگ 

زامن دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  داتـسیا و  شیپ  لفط  نآ  دـش ، ّریغتم  شگنر  داتـسیا و  بقع  رفعج  سپ  وت ، زا  دوخ  ردـپ  رب  زامن  هب  مرتراوازس 
اب هک  ار  هماـن  باوج  هدـب  يرـصب  يا  تفگ : دـش و  نم  هّجوتم  درک و  نفد  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  يوـلهپ  رد  ار  باـنج  نآ  و  درک ،

دوب هدومرف  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  اههناشن  نآ  زا  ناشن  ود  هک : متفگ  دوخ  رطاخ  رد  مدرک و  میلـست  سپ  تسوت ،
تسین ماما  وا  هک  دنک  مامت  وا  رب  تّجح  هکنآ  يارب  تفگ : رفعج  هب  هاش  زجاح و  سپ  مدمآ  نوریب  تسا ، هدنام  تمالع  کی  دش و  رهاظ 
دندمآ مق  لها  زا  یتعامج  تلاح  نیا  رد  سپ  متخانـشیمن . مدوب و  هدیدن  زگره  ار  وا  نم  هَّللا  و  تفگ : رفعج  لفط ؟ نآ  دوب  یک  تفگ :
دندرک هراشا  مدرم  تسیک ؟ اب  تماما  هک : دندیسرپ  تسا  هتفای  تافو  هک  دنتسناد  نوچ  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  لاوحا  زا  دندرک  لاؤس  و 
اههمان هک  وگب  تسه  دنچ  یلام  همان و  ام  اب  دنتفگ : دنداد و  تینهت  تیزعت و  دنتفر و  کیدزن  سپ  رفعج ،  997 ص : نویعلا ، ءالج  يوسب 

لاح نآ  رد  دنهاوخیم ، بیغ  ملع  ام  زا  مدرم  تفگ : تساخرب و  رفعج  میئامن ؟ میلـست  ات  تسا  رادـقم  هچ  اهلام  و  تسا ، تعامج  هچ  زا 
تسه ینایمه  و  تسه ، نالف  نالف و  صخش و  نالف  همان  امش  اب  تفگ : مالّسلا و  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  بناج  زا  دمآ  نوریب  مداخ 
دندرک میلست  ار  اهلام  اههمان و  تعامج  نآ  دناهدرک ؛ شکور  ار  الط  هک  تسه  یفرشا  هد  نایم  نآ  رد  و  تسه ، یفرـشا  رازه  نآ  رد  هک 

نیمه مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دارم  و  تسا ، نامز  ماما  وا  يریگب  ار  اهلام  اههمان و  نیا  هک  تسا  هداتـسرف  ار  وت  هک  ره  دنتفگ : و 
ار دوخ  ناراکتمدـخ  دـمتعم  درک ، لقن  ار  هعقاو  نیا  و  دوب ، نامز  نآ  قحان  هب  هفیلخ  هک  دـمتعم  دزن  تفر  باّذـک  رفعج  سپ  دوب . نایمه 

هّنظم عفر  يارب  زا  و  درک ، راکنا  هد و  ناشن  اـم  هب  ار  لـفط  نآ  هک  دـنتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زینک  لقیـص  هک  داتـسرف 
، دنشکب دوش  ّدلوتم  دنزرف  نوچ  هک  دندرپس  یضاق  براوشلا  یبا  نبا  هب  ار  وا  ببـس  نیا  هب  ترـضح  نآ  زا  نم  مراد  یلمح  تفگ : ناشیا 
هب یـضاق  هناخ  زا  زینک  و  دندنام ، رد  دوخ  لاح  هب  ناشیا  و  درک ، جورخ  هرـصب  رد  جنزلا  بحاص  و  درم ، ریزو  ییحی  نب  هَّللا  دبع  هاگان  هب 
زور رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیـسح  نب  دّمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  «. 1  » دـمآ دوخ  هناخ 

ياههمان بش  نامه  رد  و  دومرف ، تلحر  یقاب  يارـس  هب  دادماب  زامن  تقو  ترجه  زا  متـصش  تسیود و  لاس  لّوالا  عیبر  هام  متـشه  هعمج 
لقیـص ار  وا  هک  بانج  نآ  هیراج  رگم  دوبن  رـضاح  ترـضح  دزن  تقو  نآ  رد  دوب ، هتـشون  هنیدـم  لـها  هب  دوخ  كراـبم  تسد  هب  رایـسب 

دیقع رمالا . بحاص  ترـضح  ینعی  دندوبن  علّطم  وا  رب  مدرم  هک  یـسک  نآ  و  دندیمانیم ، دیقع  ار  وا  هک  ار  بانج  نآ  مالغ  و  دـنتفگیم ،
میدرک رضاح  نوچ  دماشایب ، هک  تساوخ  دندوب و  هدیناشوج  یکطصم  اب  هک  دیبلط  یبآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تقو  نآ  رد  تفگ :

درک و ادا  ار  دادـماب  زامن  تخاس و  وضو  درتسگ و  دوخ  نماد  رد  یلامتـسد  میدروآ ، بآ  نوچ  منک . زامن  هک  دـیروایب  یبآ  لّوا  دومرف :
شکرابم  998 ص : نویعلا ، ءالج  تسد  ضرم  تّدش  فعـض و  تیاغ  زا  دماشایب ، هک  تفرگ  دندوب  هدیناشوج  هک  یکطـصم  بآ  حدـق 

زاورپ سدق  ملاع  هب  شـسّدقم  حور  تفرگ ، ار  حدق  لقیـص  دیماشایب و  ار  بآ  نوچ  دروخیم ، شفیرـش  ياهنادند  رب  حدـق  دـیزرلیم و 
خیش دوب ، ترجه  متصش  تسیود و  لاس  لّوالا  عیبر  هام  متـشه  رد  ناخّروم  ناثّدحم و  رثکا  قاّفتا  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  و  «. 1  » دومن

زین هبنـشکی  یـضعب  و  هبنـشراهچ ، یـضعب  هدوب و  هعمج  زور  هک : دـناهتفگ  رثـکا  و  تسا ، هتفگ  زین  روکذـم  هاـم  لّوا  حابـصم  رد  یـسوط 
ترضح نآ  تماما  تّدم  و  دناهتفگ ، زین  تشه  تسیب و  یضعب  و  دوب ، هتشذگ  لاس  هن  تسیب و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  و  دناهتفگ ،

زا تازجعملا  نویع  باتک  رد  و  درک . دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  دـمتعم  دـناهتفگ : نارگید  هیوباب و  نبا  دوب . لاـس  شـش  هب  کـیدزن 
امش لاح  دوب  هنوگچ  دومرف : ترضح  متفر ، مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دمحا 

ام هب  مق  رد  ام  بحاص  ام و  دّیس  تدالو  ربخ  نوچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نم ؟ زا  دعب  ماما  باب  رد  بیر  کش و  زا  دندوب  مدرم  هچنآ  و 
زا یلاخ  نیمز  زگره  هک  ینادیمن  رگم  هک : دومرف  ترضح  دندرک ، ترضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  همه  مق  نایعیش  ریبک و  ریغص و  دیـسر ،

ار وا  و  داتـسرف ، جح  هب  ار  دوخ  هدلاو  ترـضح  ترجه  هن  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  سپ  قلخ ، رب  دشاب  ادـخ  تّجح  هک  دـشابیمن  ماما 
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ناربمغیپ و ثیراوم  یهلا و  مظعا  ءامـسا  سپ  دـش ، دـهاوخ  عقاو  وا  تافو  زا  دـعب  هک  یئاـههنتف  رگید و  لاـس  رد  دوخ  تاـفو  هب  داد  ربخ 
رد بانج  نآ  و  دش ، هّکم  هّجوتم  بانج  نآ  ردام  و  درک ، میلست  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هب  ار  تلاسر  ترضح  بتک  هحلـسا و 

رمع و  دـیدرگ ، نوفدـم  دوخ  راوگرزب  ردـپ  يولهپ  رد  يأر  نم  ّرـس  رد  و  دومن ، تلحر  ایند  زا  تصـش  تسیود و  لاـس  رخـآلا  عیبر  هاـم 
«. 2  » دوب لاس  هن  تسیب و  بانج  نآ  فیرش 

تسا مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀّجح  نمحّرلا  ۀفیلخ  نامّزلا و  بحاص  ترضح  تداعّسلا  روفوم  تدالو  خیرات  نایب  رد  مهدراهچ  باب 

یـضعب شـش و  هاجنپ و  یـضعب  و  دـش ، عقاو  ترجه  مجنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  هک  تسا  نآ  بانج  نآ  تدـالو  خـیرات  رد  رهـشا 
، دناهتفگ زین  نابعش  متشه  یضعب  و  دوب ، نابعش  هام  مهدزناپ  هعمج  بش  تدالو  بش  هک  تسا  نآ  روهـشم  و  دناهتفگ ، زین  تشه  هاجنپ و 

يأر نم  ّرـس  رد  بانج  نآ  تدالو  قاّفتا  هب  و  «، 1  » تسا هدرک  تیاور  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  ناـفلاخم  یـضعب  زا  هّمغلا  فشک  رد  و 
نتخاس روکذم  ار  بانج  نآ  مسا  تبیغ  نامز  رد  و  تسا ، قفاوم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  تینک  مسا و  رد  و  هدش . عقاو 
هیوباب نبا  تسا . بحاص  تّجح و  رظتنم و  متاخ و  و  تسا ، يدـهم  بانج : نآ  هفیرـش  باقلا  و  تسا . یفخم  نآ  تمکح  و  تسین ، زیاج 
نایعیـش زا  دوب و  يراصنا  بّویا  وبا  نادـنزرف  زا  هک  شورفهدرب  نامیلـس  نب  ریـشب  زا  دـناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  یـسوط  خیـش  و 

ماما مداخ  روفاک  يزور  تفگ : يأر ، نم  رـس  رهـش  رد  دوب  ناشیا  هیاسمه  مالّـسلا و  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  ّصاـخ 
، يراصنا نادـنزرف  زا  وت  دومرف : متـسشن  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  نوچ  دومن . بلط  ارم  دـمآ و  نم  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع 

هتـسویپ و  لاح ، ات  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نامز  زا  تسا  هدوب  امـش  نایم  رد  هشیمه  تیب  لها  ام  ّتبحم  تیـالو و 
تیالو رد  يریگ  تقبس  نایعیش  رب  نآ  ببس  هب  هک  یلیـضفت  هب  منادرگیم  فّرـشم  منکیم و  رایتخا  ار  وت  نم  و  دیاهدوب ، ام  دامتعا  ّلحم 

هب دنتـشون  ياهزیکاپ  همان  سپ   1002 ص : نویعلا ، ءالج  متـسرفیم . يزینک  ندـیرخ  هب  و  منادرگیم ، علّطم  ناهنپ  ياهزار  رب  ار  وت  و  اـم ،
دوب یفرـشا  تسیب  تسیود و  نآ  رد  هک  دـندروآ  نوریب  يرز  هسیک  و  دـندز ، نآ  رب  ار  دوخ  فیرـش  رهم  و  یگنرف ، تغل  یگنرف و  ّطـخ 

لحاس هب  ناریـسا  ياهیتشک  نوچ  وش ، رـضاح  رـسج  رـس  رب  زور  نالف  تشاچ  رد  و  وش ، دادغب  هّجوتم  ار و  رز  همان و  نیا  ریگب  دـندومرف :
یهاوخ برع  ناناوج  زا  یلیلق  ساّبع و  ینب  يارما  نالیکو  زا  نایرتشم  زا  یعمج  و  دـید ، یهاوخ  اهیتشک  نآ  رد  نازینک  زا  یعمج  دـسر ،
یماگنه ات  زور  مامت  رد  و  دراد ، مان  دیزی  نب  ورمع  هک  یـشورفهدرب  هب  نک  رظن  رود  زا  سپ  دید ، یهاوخ  یعمج  ناریـسا  رـس  رب  و  دـید ،
هدیـشوپ هدـنک  ریرح  هماج  و  دومرف - نایب  ار  وا  فاصوا  مامت  و  دراد - تفـص  نالف  نالف و  هک  یکزینک  دزاس  رهاظ  نایرتشم  يارب  زا  هک 

يادص هدرپ  سپ  زا  هک  دینش  یهاوخ  و  وا ، رب  ناشیا  نتـشاذگ  تسد  نایرتشم و  ندرک  رظن  زا  زینک  نآ  دومن  دهاوخ  عانتما  ابا و  و  تسا ،
: تفگ دهاوخ  نایرتشم  زا  یکی  سپ  دش ، هدیرد  متّفع  هدرپ  هک  ياو  دـیوگیم : یمور  نابز  هب  هک  نادـب  سپ  دوشیم . رهاظ  وا  زا  یمور 

صخـش نیا  هب  یبرع  تغل  هب  زینک  نآ  سپ  دـینادرگ ، رتبغار  ندـیرخ  رد  ارم  وا  تّفع  زینک ، نیا  تمیق  هب  مهدیم  یفرـشا  دصیـس  نـم 
ار دوخ  لام  درک ، مهاوخن  تبغر  وت  هب  نم  هک  یباـیب  ار  وا  یهاـشداپ  يوش و  رهاـظ  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  ّيزب  رگا  تفگ : دـهاوخ 
زا رخآ  و  يوشیمن ، یـضار  يرتشم  چیه  هب  هک  منک  هراچ  هچ  وت  يارب  نم  دـیوگ : شورفهدرب  نآ  سپ  هدـم ، نم  تمیق  هب  نکم و  عیاض 

داقتعا و  دنک ، لیم  وا  هب  نم  لد  هک  دسر  مه  هب  يرتشم  دـیاب  هّتبلا  ینکیم  لیجعت  هچ  دـیوگ : كزینک  نآ  سپ  تسین ، هراچ  وت  نتخورف 
فارـشا و زا  یکی  هک  تسه  نم  اـب  ياهماـن  هک : وگب  زینک و  بحاـص  دزن  هب  ورب  وـت  تقو  نیا  رد  سپ  مشاـب . هتـشاد  وا  هب  تناـید  اـفو و 
ار دوخ  یگرزب  يراداـفو و  تواخـس و  مرک و  هماـن  نآ  رد  و  یگنرف ، ّطـخ  یگنرف و  تغل  هب  تسا  هتـشون  تفطـالم  يور  زا  ناراوگرزب 
هک ملیکو  راوگرزب  نآ  بناج  زا  نم  دوش ، یـضار  همان  نیا  بحاص  هب  رگا  دـناوخب ، هک  هدـب  زینک  نآ  هب  ار  همان  نیا  تسا ، هدرک  فصو 

ءـالج هب  ار  همه  دوب  هدومرف  هچنآ  و  دـش ، عقاو  دوـب  هتفگ  ترـضح  هچنآ  تفگ : نامیلـس  نب  ریـشب  منک . يرادـیرخ  وا  يارب  ار  زینک  نیا 
هماـن نیا  بحاـص  هب  ارم  هک : دـیزی  نب  ورمع  هب  تفگ  تسیرگ و  رایـسب  درک  رظن  هماـن  رد  زینک  نوچ  مدروآ . لـمع   1003 ص : نویعلا ،
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رایـسب يوگتفگ  تمیق  باـب  رد  وا  اـب  سپ  منکیم . كـاله  ار  دوخ  یـشورفن ، وا  هب  ارم  رگا  هک  درک  داـی  میظع  ياهدـنگوس  و  شورفب ،
و متفرگ ، ار  زینک  مداد و  ار  رز  سپ  دندوب ، هداد  نم  هب  مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  هک  دش  یضار  تمیق  نامه  هب  هکنآ  ات  مدرک ،
دروآ و نوریب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  همان  دیـسر  هرجح  هب  ات  و  مدوب ، هتفرگ  دادغب  رد  هک  ياهرجح  هب  دمآ  نم  اب  دش و  نادـنخ  داش و  زینک 
هک یـسوبیم  ار  هماـن  مـتفگ : بّـجعت  يور  زا  نـم  سپ  دـیلامیم . ندـب  هـب  تشاذـگیم و  ور  رب  دینابـسچیم و  اههدـید  رب  دیـسوبیم و 
لد راپـس و  نم  هب  ار  دوخ  شوگ  ناربمغیپ ! يایـصوا  نادـنزرف  یگرزب  هب  تفرعم  مک  زجاـع  يا  تفگ : زینک  یـسانشیمن !؟ ار  شبحاـص 
زا مردام  و  ممور ، هاشداپ  رصیق  دنزرف  ياعوشی  رتخد  هکیلم  نم  منک ، حرـش  وت  يارب  ار  دوخ  لاوحا  ات  رادب  غراف  نم  نخـس  ندینـش  يارب 

رـصیق مّدج  هک  نادب  بیجع : يرما  هب  مهد  ربخ  ار  وت  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ّیـصو  افـص  نب  نومح  نب  نوعمـش  نادـنزرف 
نّویراوح لـسن  زا  دوخ  رـصق  رد  درک  عمج  سپ  مدوب ، هلاسهدزیـس  هک  یماـگنه  رد  دروآ  رد  دوخ  ردارب  دـنزرف  دـقع  هب  ارم  هک  تساوخ 

رکـشل و يارما  زا  و  سک ، دـص  تفه  تلزنم  ردـق و  ناـبحاص  زا  و  رفن ، دصیـس  ناـشیا  داـّبع  اراـصن و  ياـملع  زا  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع 
عاونا هب  دوخ  یهاشداپ  ماّیا  رد  هک  دنتخاس  رضاح  دومرف  یتخت  و  رفن ، رازه  راهچ  لیابق  ياههدرکرس  هاپـس و  ناگرزب  رکـسع و  نارادرس 
رـسپ و  دنداد ، رارق  يدنلب  رب  ار  دوخ  ياهاپیلچ  اهتب و  و  دـندرک ، هیبعت  هیاپ  لهچ  يور  رب  ار  تخت  نآ  و  دـندوب ، هدـینادرگ  عّصرم  رهاوج 

و نیمز ، رب  دـنداتفا  یگمه  اهاپیلچ  اهتب و  دـنناوخب ، هک  دـنتفرگ  تسد  رب  اهلیجنا  ناشیـشک ، نوچ  داتـسرف . تخت  يالاب  رد  ار  دوخ  ردارب 
ناشیا گرزب  سپ  دیزرلب ، ناشیاضعا  دش و  ّریغتم  ناشیـشک  ياهگنر  لاح  نآ  رد  سپ  دش ، شوهیب  داتفا و  رد  تخت  زا  کلم  ردارب  رـسپ 

یحیـسم نید  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  دومن  ور  اهتـسوحن  نآ  ببـس  هب  هک  يرما  نینچ  زا  راد  فاعم  ار  ام  هاشداپ  يا  تفگ : مّدـج  هب 
اهاپیلچ دینک و  اپرب  رگید  راب  ار  تخت  نیا  هک : ناشیـشک  املع و  هب  تفگ : تسناد و  دب  لاف  هب  ار  رما  نیا  مّدـج  سپ  ددرگ ، لیاز  يدوزب 

نآ تداعس  ات  میئامن ، جیوزت  وا  هب  ار  رتخد  نیا  هک  ار  تخبدب  راگزور  هتـشگرب  نیا  ردارب  دینادرگ  رـضاح  و  دیهد ، رارق  دوخ  ياج  هب  ار 
نوـچ دـندرب ، تخت  يـالاب  رب  ار  رگید  ردارب  نآ  دـندرک و  نینچ  نوـچ  دـنکب . ردارب  نیا  تسوـحن   1004 ص : نویعلا ، ءـالج  عـفد  ردارب 

هک دنتسنادن  ار  راک  نیا  ّرس  و  دوب ، رتدب  ردارب  نیا  تسوحن  دومن و  يور  لّوا  تلاح  نامه  زاب  دندرک ، لیجنا  ندناوخ  هب  عورش  ناشیشک 
ياـههدرپ تشگزاـب و  ارـسمرح  هب  كاـنمغ  مّدـج  و  دـندش ، قّرفتم  مدرم  سپ  ردارب . ود  نآ  تسوـحن  هب  تسا  يرورـس  تداعـس  زا  نیا 

نّویراوح زا  یعمج  نوعمـش و  مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  متفر ، باوخ  هب  دش ، بش  نوچ  تخیوآرد . تلاجخ 
هک دندرک  هیبعت  عضوم  نامه  رد  و  دومنیم ، يدنلبرس  نامـسآ  رب  تعفر  زا  هک  دندرک  بصن  رون  زا  يربنم  دندش و  عمج  مّدج  رـصق  رد 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  شداماد  یصو و  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم  هانپ  تلاسر  ترـضح  سپ  دوب ، هتـشاذگ  ار  تخت  مّدج 
مدق هب  مالّسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  سپ  دنتخاس ، رّونم  شیوخ  مودق  رون  هب  ار  رـصق  ناشیا  راوگرزب  دنزرف  ناماما و  زا  یعمج  مالّـسلا و 

تلاسر ترـضح  سپ  دروآ  رد  بانج  نآ  ندرگ  رد  تسد  تفاتـش و  ءاـیبنالا  متاـخ  ترـضح  لابقتـسا  هب  لـالجا  میظعت و  يور  زا  بدا 
دوـخ دنمتداعـس  دـنزرف  نیا  يارب  ار  نوعمـش  وـت  ّیـصو  دـنزرف  هکیلم  هـک  میاهدـمآ  هَّللا  حور  اـی  دوـمرف : مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

ار شاهمان  وت  هک  یسک  نآ  دنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفالخ  تماما و  جرب  هام  هب  هک  دومرف  هراشا  و  میئامن ، يراگتـساوخ 
لآ محر  هب  ار  دوخ  محر  نک  دنویپ  هدروآ ، يور  وت  هب  یناهج  ود  فرش  تفگ : نوعمش و  يوسب  دنکفا  رظن  ترـضح  سپ  يداد . نم  هب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  دندمآ ، رب  ربنم  نآ  رب  یگمه  سپ  مدرک ، تفگ : نوعمـش  سپ  مهیلع ، هَّللا  تاولـص  دّمحم 
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  و  دنتسب ، دقع  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  هب  ارم  مالّسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  اب  دندومرف و  ءاشنا  ياهبطخ 
لقن ردپ  ّدـج و  يارب  ار  باوخ  نآ  نتـشک  میب  زا  مدـش ، رادـیب  بآم  تداعـس  باوخ  نآ  زا  نوچ  دـندش . هاوگ  ناّیراوح  اب  مّلـس  هلآ و  و 

لعتـشم ماهنیـس  نوناک  رد  زور  هب  زور  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  ّتبحم  شتآ  و  متـشاد ، ناهنپ  هنیـس  رد  ار  ناگیار  جـنگ  نیا  و  مدرکن ،
دشیم و یهاک  هرهچ  زور  ره  و  دش ، مارح  نم  رب  ندیماشآ  ندروخ و  هک  يّدح  هب  ات  دادیم  انف  داب  هب  ارم  رارق  ربص و  هیامرـس  و  دشیم ،

مّدج هکنآ  رگم   1005 ص : نویعلا ، ءالج  دنامن  یبیبط  مور  ياهرهش  رد  سپ  دیدرگ ، رهاظ  نوریب  رد  یناهن  قشع  راثآ  دیهاکیم و  ندب 
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، دـنام سویأم  نم  درد  جـالع  زا  نوچ  سپ  دادیمن . يدوس  چـیه  و  درک ، لاؤس  وا  زا  نم  درد  ياود  زا  و  درک ، رـضاح  نم  هجلاـعم  يارب 
! نم ّدـج  يا  متفگ : مروآ ؟ لمع  هب  وت  يارب  هک  تسه  اـیند  رد  يوزرآ  يزیچ و  ترطاـخ  رد  اـیآ  نم  مشچ  رون  يا  تفگ : نم  هب  يزور 
زا ار  اهریجنز  اهدنب و  یئامن و  عفد  دناوت  نادنز  رد  هک  ناناملسم  ناریسا  زا  رازآ  هجنکش و  رگا  منیبیم ، هتـسب  دوخ  يور  رب  جرف  ياهرد 

كدنا درک ، نینچ  نوچ  دشخب . تیفاع  نم  هب  شردام  مالّسلا و  هیلع  حیسم  ترـضح  هک  مراودیما  ینک ، دازآ  ار  ناشیا  یئاشگب و  ناشیا 
. تشاد یمارگ  زیزع و  ار  ناناملـسم  رگید  و  هدـش ، داش  لاحشوخ و  سپ  مدومن ، لوانت  یماعط  كدـنا  متخاـس و  رهاـظ  دوخ  زا  یتّحص 

رازه اب  میرم  ترضح  و  دمآ ، نم  ندید  هب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نایملاع  نانز  نیرتهب  هک  مدید  باوخ  رد  بش ، هدراهچ  زا  دعب  سپ 
ماما تسوت  رهوش  ردام  نانز و  نیرتهب  نوتاخ  نیا  هک : تفگ  نم  هب  میرم  سپ  دـندوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تشهب  ناّیراوح  زا  زینک 

افج نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  مدرک  تیاکـش  متـسیرگ و  متخیوآ و  رد  شنماد  هب  سپ  مالّـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح 
رب يروآیم و  كرـش  ادخ  هب  هکنآ  لاح  دیآ و  وت  ندـید  هب  هنوگچ  هک : دومرف  ترـضح  نآ  سپ  دـیامنیم ، ابا  نم  ندـید  زا  دـنکیم و 
وت زا  میرم  یلاعت و  قح  هک  يراد  لیم  رگا  وت ، نید  زا  ادخ  يوسب  دیوجیم  يرازیب  نارمع  رتخد  میرم  مرهاوخ  کنیا  و  یئاسرت ، بهذم 
هب نوچ  هَّللا » لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  : » وگب سپ  دیایب ، وت  ندید  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  و  دندرگ ، دونشخ 

مدنزرف ندمآ  رظتنم  نونکا  تفگ : دومرف و  يرادلد  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  ءاسّنلا  ةدّیـس  ترـضح  مدومن ، ظّفلت  هبّیط  هملک  ود  نیا 
. مدربیم ترـضح  نآ  یمارگ  تاقالم  راظتنا  مدناریم و  نابز  رب  ار  هملک  ود  نآ  مدـش و  رادـیب  سپ  متـسرفیم . وت  يوسب  ار  وا  هک  شاب 

ریسا ار  ملد  هک  نآ  زا  دعب  نم ! تسود  يا  متفگ : دیدرگ ، علاط  ترـضح  نآ  لامج  دیـشروخ  متفر ، باوخ  هب  دمآ ، رد  هدنیآ  بش  نوچ 
ءالج كرـشم  وت  هکنآ  يارب  رگم  دوبن  وت  دزن  هب  نم  ندمآ  رید  دومرف : يداد ؟ افج  دوخ  لامج  تقرافم  زا  ارچ  يدـینادرگ ، دوخ  ّتبحم 

رگیدـکی هب  رهاظ  هب  ار  وت  ام و  یلاـعت  قح  هکنآ  اـت  دوب ، مهاوخ  وت  دزن  هب  بش  ره  يدـش  ناملـسم  هک  نونکا  يدوب   1006 ص : نویعلا ،
لاصو تبرـش  هب  ارم  نارجه  درد  هک  تسا  هتـشذگن  بش  کی  لاح  ات  بش  نآ  زا  سپ  دنادرگ ، لّدبم  لاصو  هب  ار  نارجه  نیا  دـناسرب و 

زا یبش  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  داد  ربخ  ارم  تفگ : يداتفا ؟ ناریـسا  نایم  رد  هنوگچ  تفگ : نامیلـس  نب  ریـشب  دیامرفن . اود 
نایم رد  ار  دوخ  وت  و  تفر ، دهاوخ  ناشیا  بقع  زا  دوخ  سپ  داتسرف ، دهاوخ  ناناملـسم  گنج  هب  يرکـشل  تّدج  زور  نالف  رد  هک  اهبش 

رکـشل هیـالط  مدرک  ناـنچ  ورب ؛ هار  نـالف  زا  و  وش ، هناور  دوخ  ّدـج  یپ  زا  و  دسانـشن ، ار  وـت  هک  یتـئیه  هب  زادـنیب  ناراکتمدـخ  نازینک و 
نم هک  تسا  هتـسنادن  وت  زا  ریغ  هب  یـسک  لاح  ات  و  يدید ، هک  دوب  نآ  نم  راک  رخآ  و  دندرک ، ریـسا  ار  ام  دـندروخ و  رب  ام  هب  ناناملـسم 
ماـن نیا  تفگ : مراد ، ماـن  سجرن  متفگ : درک ، لاؤـس  نم  ماـن  زا  مداـتفا  وا  هّصح  هب  نم  تمینغ  رد  هک  يریپ  درم  و  ممور ، هاـشداپ  رتـخد 

هب تبسن  مّدج  هک  یتّبحم  يرایسب  زا  متفگ : ینادیم ، کین  ار  یبرع  نابز  یگنرف و  لها  زا  وت  هک  تسا  بجع  تفگ : سپ  تسا ، نازینک 
دوب هدرک  رّرقم  تسنادیم  ود  ره  یبرع  یگنرف و  نابز  هک  ار  یمجرتم  نز  درادب ، هنـسح  بادآ  نتفرگ  دای  هب  ارم  تساوخیم  تشاد  نم 

نم ّرـس  هب  ار  وا  نم  هک : دـیوگ  ریـشب  دـش . يراج  تغل  نیا  هب  منابز  هکنآ  ات  تخومآیم ، نم  هب  یبرع  تغل  دـمآیم و  ماش  حبـص و  هک 
دومن وت  هب  یلاعت  قح  هنوگچ  هک : درک  باطخ  ار  زینک  ترـضح  مدـیناسر ، مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  مدرب ، يأر 

ار يزیچ  وت  يارب  منک  فصو  هنوگچ  تفگ : ار ؟ وا  دالوا  دّمحم و  يراوگرزب  فرـش و  و  ار ، اراصن  نید  ّتلذـم  و  ار ، مالـسا  نید  تّزع 
وت دزن  هب  تسا  رتـهب  کیمادـک  مراد ، یمارگ  ار  وـت  هک  مهاوـخیم  تفگ : ترـضح  سپ  هَّللا . لوـسر  نب  اـی  ینادیم  رتـهب  نم  زا  وـت  هک 

، مهاوخیمن لام  مهاوخیم و  ار  يدبا  فرش  هب  تراشب  تفگ : يدبا ؟ فرـش  هب  مهد  تراشب  ار  وت  ای  مهد  وت  هب  یفرـشا  رازه  هد  کنیا ،
زا رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  دوش ، ملاع  برغم  قرشم و  هاشداپ  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب  دندومرف : ترضح 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  یـسک  نآ  زا  دومرف : دمآ ؟ دهاوخ  لمع  هب  هک  زا  دنزرف  نیا  تفگ : دشاب ، هدش  روج  ملظ و 
رد هک  دـقع  هب  ار  وت  وا   1007 ص : نویعلا ، ءالج  ّیصو  حیـسم و  ترـضح  هک : دیـسرپ  وا  زا  سپ  درک ؛ يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  وت  مّلس 

تـسد هب  هک  یبش  نآ  زا  رگم  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  دومرف : ترـضح  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  وت  دنزرف  دقع  هب  تفگ : دـندروآ ؟
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ورب و دومرف : دیبلط و  ار  مداخ  روفاک  ترـضح  سپ  دشاب !؟ هدماین  نم  ندید  هب  وا  هک  تسا  هتـشذگ  یبش  ماهدـش ، ناملـسم  نانز  نیرتهب 
نوتاخ همیکح  متفگیم ، هک  تسا  زینک  نآ  نیا  دومرف : ترـضح  دـش ، لخاد  نوتاخ  همیکح  نوچ  نک ، بلط  ار  نوتاخ  همیکح  مرهاوخ 
اهیتّنس تابجاو و  دوخ و  هناخ  هب  ربب  ار  وا  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  دومرف : ترضح  سپ  دش ، داش  درک و  شزاون  رایسب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا 
ناشیا ریغ  یضترم و  دّیس  یسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیلک و  «. 1  » تسا رمالا  بحاص  ردام  يرکـسع و  نسح  نز  وا  و  زومایب ، وا  هب  ار 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  مالّـسلا  اهیلع  نوتاخ  همیکح  زا  دـناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  نأشیلاع  نیثّدـحم  زا 
هب تسه  نآ  شهاوخ  ار  امـش  رگا  هک : مدرک  ضرع  سپ  دندرک ، نوتاخ  سجرن  هب  يدـنت  هاگن  دـندروآ و  فیرـشت  نم  هناخ  هب  مالّـسلا 

نوریب يراوگرزب  دنزرف  وا  زا  یلاعت  قح  يدوز  نیا  رد  هک  اریز  دوب ، بّجعت  يور  زا  هاگن  نیا  هّمع  يا  هک : دومرف  متسرفب ؟ امـش  تمدخ 
دومرف امـش ؟ دزن  هب  ار  وا  متـسرفب  سپ  هک : متفگ  دشاب ، هدش  متـس  روج و  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک  تلادـع  زا  رپ  ار  ملاع  هک  دروآ 

یقن یلع  ماما  مردارب  هناخ  هب  مدیـشوپ و  ار  دوخ  ياههماج  هک : دیوگ  نوتاخ  همیکح  باب . نیا  رد  بلطب  تصخر  مراوگرزب  ردپ  زا  هک :
تسرفب ار  سجرن  همیکح  يا  هک : دومرف  ادتبا  زا  ترـضح  میوگب ، ینخـس  نم  هکنآیب  متـسشن ، مدرک و  مالـس  نوچ  متفر ، مالّـسلا  هیلع 

راوـگرزب يا  هک : دوـمرف  مریگب ، تصخر  رما  نیا  رد  هک  مدـمآ  وـت  تمدـخ  هب  بلطم  نیمه  يارب  زا  نم  دّیـس  يا  مـتفگ : مدـنزرف ، يارب 
ار وت  هک  دیامرف ، تمارک  وت  هب  تداعس  ریخ و  زا  میظع  هرهب  و  دنادرگ ، کیرش  یباوث  نینچ  رد  ار  وت  هک  دهاوخیم  ادخ  تکرب  بحاص 
و متخاس ، عقاو  دوخ  هناخ  رد  ار  تداعـس  تّوتف و  ندـعم  نآ  فافز  و  متـشگرب ، هناخ  هب  يدوزب  تفگ : همیکح  درک . يرما  نینچ  هطـساو 

دعب و  مدرب ، وا  رّهطم  دلاو  ینعی : رونا ،  1008 ص : نویعلا ، ءالج  دیـشروخ  هناخ  هب  رظنم  هرهز  نآ  اب  ار  ربکا  دعـس  نآ  يزور  دنچ  زا  دعب 
تماما رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفالخ  جرب  هام  و  دومن ، بورغ  اقب  ملاع  برغم  رد  تماما  علطم  باـتفآ  نآ  يزور  دـنچ  زا 

دـمآ و نوتاخ  سجرن  يزور  سپ  مدیـسریم ، رـشبلا  ماما  نآ  تمدـخ  هب  ردـپ  نامز  رّرقم  تداـع  هب  هتـسویپ  نم  و  دـیدرگ ، وا  نیـشناج 
زا شفک  وت  هک  مراذـگن  زگره  هکلب  نم ، بحاص  نوتاخ و  یئوت  متفگ : منک ، نوریب  تیاپ  زا  شفک  هک  نک  زارد  اـپ  نوتاـخ ! يا  تفگ :

نیا مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مهنیم ، هدـید  رب  ّتنم  منکیم و  تمدـخ  ار  وت  نم  هکلب  ینک ، تمدـخ  ارم  ینک و  نوریب  نم  ياپ 
ادص سپ  باتفآ ، بورغ  تقو  ات  متـسشن  بانج  نآ  تمدـخ  رد  سپ  هّمع . يا  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تفگ : دینـش  نم  زا  ار  نخس 

دنزرف دوشیم  دـّلوتم  بش  نیا  رد  هک  شاـب  ورم ، بشما  هّمع  يا  دوـمرف : ترـضح  مورب ، اـت  ارم  ياـههماج  رواـیب  هک : دوـخ  زینک  هب  مدز 
: متفگ تلالض ، رفک و  عویـش  هب  دشاب  هدرم  هکنآ  زا  دعب  تیاده ، نامیا و  ملع و  هب  ار  نیمز  دنادرگیم  هدنز  وا  هب  یلاعت  قح  هک  یمارگ 

سپ يرگید ، زا  هن  دـسریم  مه  هب  سجرن  زا  دوـمرف : مباـییمن ؟ یلمح  رثا  چـیه  سجرن  رد  نم  نم و  دّیـس  يا  دـسریم  مـه  هـب  هـک  زا 
: تفگ دومرف و  مّسبت  ترضح  مدرک ، ضرع  متـشگرب و  سپ  متفاین ، يرثا  هنوگچیه  مدرک  هظحالم  ار  سجرن  تشپ  مکـش و  متـسجرب و 

دشن رهاظ  وا  رب  يرییغت  چیه  تدالو  ماگنه  ات  هک  تسا  یسوم  ردام  لثم  وا  لثم  و  دش ، دهاوخ  رهاظ  وا  رب  لمح  رثا  دوشیم ، حبص  نوچ 
رد زین  دنزرف  نیا  لاح  و  یسوم ، ترضح  بلط  يارب  تفاکشیم  ار  هلماح  نانز  مکش  نوعرف  هک  اریز  دیدرگن ، علّطم  وا  لاح  رب  يدحا  و 

دشابیمن و مکش  رد  ناربمغیپ  يایـصوا  ام  لمح  دومرف : ترـضح  هک  تسا  نیا  رگید  تیاور  رد  یـسوم . ترـضح  هب  تسا  هیبش  رما  نیا 
ار تساجن  كرچ و  و  میایلاعت ، قح  ياهرون  ام  هک  اریز  میئآیم ، دورف  ناردام  نار  زا  هکلب  میئآیمن  نوریب  محر  زا  و  دشابیم ، ولهپ  رد 
رد يرثا  چـیه  نوتاـخ  يا  تفگ : متفگ ، وا  هب  ار  لاـح  نیا  متفر و  سجرن  دزن  هب  هک : تفگ  نوتاـخ  همیکح  تـسا . هدـینادرگ  رود  اـم  زا 
وا متفرگیم و  ربخ  وا  زا  تعاس  ره  رد  و  مدیباوخ ، سجرن  کیدزن  مدرک و  راطفا  مدـنام و  اجنآ  رد  بش  سپ  میامنیمن ، هدـهاشم  دوخ 

بـش زامن  متـساخرب و  دّجهت  زامن  هب  رگید  ياهبـش  زا  شیب  بش  نیا  رد  و  دشیم ، هدایز  متریح  تعاس  ره  و  دوب ، هدیباوخ  دوخ  لاح  هب 
نوچ دروآ ، اجب  ار  بش  زامن  تخاس و  وضو  تسج و  باوخ  زا  سجرن  مدیـسر ، رتو  زاـمن  هب  نوچ  مدرک . ادا   1009 ص : نویعلا ، ءالج 
هاگان دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  ياهدـعو  زا  دـیآ  دـیدپ  ملد  رد  یّکـش  هک  دـش  کـیدزن  سپ  دوب ، هدرک  عولط  بذاـک  حبـص  مدرک  رظن 

سجرن رد  تقو  نیا  رد  تسا . هدیـسر  کیدزن  شتقو  هک  نکم  کـش  هک : دـندز  ادـص  دوخ  هرجح  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح 
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ۀلیل یف  هانلزنأ  اـّنا   » هروس هک : دـندز  ادـص  ترـضح  زاـب  مدـناوخ . وا  رب  ار  یهلا  ماـن  متفرگ و  رب  رد  ار  وا  سپ  مدرک ، هدـهاشم  یبارطـضا 
عورـش نوچ  نم  دوب . هدومرف  میالوم  هچنآ  رثا  تسا  هدـش  رهاظ  تفگ : يراد ؟ لاـح  هچ  هک : مدیـسرپ  وا  زا  سپ  ناوخب ، وا  رب  ار  ردـقلا »

، درک مالس  نم  رب  و  ندناوخ ، رد  درک  یهارمه  نم  اب  ردام  مکش  رد  لفط  نآ  هک  مدینش  ردقلا ، ۀلیل  یف  هانلزنا  ّانا  هروس  ندناوخ  هب  مدرک 
ار ام  و  دنادرگیم ، ایوگ  تمکح  هب  ار  ام  نالفط  یلاعت  قح  هک  یهلا  تردق  زا  نکم  بّجعت  هک : دندز  ادص  ترـضح  سپ  مدیـسرت ، نم 

ياهدرپ ایوگ  دـش  بیاغ  نم  هدـید  زا  سجرن  دـش ، مامت  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  مالک  نوچ  نیمز . رد  هتخاس  دوخ  تّجح  یگرزب  رد 
يا درگرب  هک : دومرف  ترـضح  نانک ، دایرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يوسب  مدـیود  سپ  دـیدرگ ، لیاح  وا  نم و  نایم 

و درک ، هریخ  ارم  هدید  هک  مدرک  هدهاشم  يرون  سجرن  رد  دش و  هدوشگ  هدرپ  متـشگرب ، نوچ  دید . یهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  وا  هک  هّمع 
هلا نأ ال  دهشأ  دیوگیم : هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  هباّبس  ناتشگنا  و  اهوناز ، هب  هداتفا  هدجس  هب  هلبق  هب  ور  هک  مدید  ار  بحاص  ترـضح 
هب اـت  درمـش  ار  ناـماما  کـی  کـی  سپ  هَّللا . لوسر  ّیـصو  نینمؤملا  ریمأ  یبأ  ّنأ  هَّللا و  لوسر  يّدـج  ّنأ  هل و  کیرـش  ـال  هدـحو  هَّللا  اـّلا 

هدـعو ادـنوادخ  ینعی : ًاطـسق . الدـع و  یب  ضرألا  ـألما  یتأـطو و  ّتبث  يرمأ و  یل  ممتأ  يدـعو و  یل  زجنأ  مهَّللا  دومرف : دیـسر  شدوخ 
نک رپ  و  نادرگ ، تباث  نانمـشد  زا  ارم  ماقتنا  ءـالیتسا و  و  نک ، ماـمت  ارم  تماـما  تفـالخ و  رما  و  نک ، اـفو  ياهدومرف  نم  هب  هک  ترـصن 

وا زا  يرون  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  نوچ  هک : تسا  نانچ  رگید  تیاور  رد  داد . لدـع و  زا  نم  ببـس  هب  ار  نیمز 
ار دوخ  ياهلاب  دندمآیم و  ریز  هب  نامسآ  زا  هک  مدید  دیفس  ناغرم  و  دش ، نهپ  نامسآ  قافآ  هب  هک  دش  عطاس   1010 ص : نویعلا ، ءالج 
ارم دنزرف  هّمع ! يا  هک : داد  زاوآ  ارم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دندرکیم ، زاورپ  دندیلامیم و  ترـضح  نآ  ندب  يور و  رـس و  رب 
َءاج هک  دوب  هتـشون  شتـسار  عارذ  رب  و  متفای ، هزیکاپ  كاپ و  هدـیرب و  فاـن  هدرک و  هنتخ  ار  وا  متفرگ  رب  نوچ  رواـیب . نم  دزن  هب  ریگرب و 

لحمـضم لطاب  هک  یتسرد  هب  سپ  دیدرگ ، وحم  دش و  لحمـضم  لطاب  دمآ و  قح  ینعی : « 1  » ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِـطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا 
شرظن هکنیمه  مدرب ، شراوگرزب  ردپ  دزن  هب  ار  دنمتداعس  دنزرف  نآ  نوچ  هک : تفگ  همیکح  سپ  درادیمن . اقب  تابث و  و  تسا ، یندش 
دینادرگ نابز  ششوگ  ود  ره  ناهد و  رد  و  دیلام ، شاهدید  ود  رب  كرابم  نابز  تفرگ و  ار  وا  ترضح  سپ  درک ، مالـس  داتفا ، شردپ  رب 
مالّـسلا هیلع  رمالا  بحاص  یهلا . تردق  هب  وگب  نخـس  دنزرف ! يا  تفگ : دـیلام و  وا  رـس  رب  تسد  و  دـیناشن ، ار  وا  پچ  تسد  فک  رب  و 

َو َنِیثِراْولا * ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تفگ  هدومرف  هذاعتـسا 
نآ نأش  رد  هربتعم  ثیداحا  قفاوم  همیرک  هیآ  نیا  « 2  » َنوُرَذْـحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن 

ناراکمتـس ار  ناشیا  هک  یتعامج  رب  میراذگ  ّتنم  میهاوخیم  هک : تسا  نیا  شرهاظ  همجرت  و  هدـش ، لزان  وا  راوگرزب  يابآ  ترـضح و 
ناشیا میشخب  ءالیتسا  نیکمت و  و  نیمز ، ناثراو  ار  ناشیا  مینادرگب  و  نید ، نایاوشیپ  ار  ناشیا  مینادرگب  و  دناهدینادرگ ، فیعض  نیمز  رد 

میتشگرب دندرکیم . رذـح  ار  هچنآ  ناماما  نآ  زا  ار  ناشیا  ياهرکـشل  و  رمع - رکب و  ابا  ینعی  ار - ناماه  نوعرف و  مییامنب  و  نیمز ، رد  ار 
ردـپ ات  داتـسرف  ناماما  عیمج  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  تلاسر و  ترـضح  رب  تاولـص  رمـالا ، بحاـص  ترـضح  سپ  ثیدـح : همجرت  هب 

نیا هک : دز  ادـص  ناغرم  زا  یکی  هب  سپ  دـندش ، عمج  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  کیدزن  رایـسب  ناغرم  لاح  نیا  رد  سپ  دوخ . راوگرزب 
تفرگ و ار  ترضح  نآ  غرم ،  1011 ص : نویعلا ، ءالج  روایب . ام  دزن  هب  هبترم  کی  زور  لهچ  ره  و  امن ، تظفاحم  وکین  رادرب و  ار  لـفط 
هک یسک  نآ  هب  ار  وت  مدرپس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دندرک ، زاورپ  وا  بقع  زا  زین  ناغرم  ریاس  و  درک ، زاورپ  نامـسآ  يوسب 

، دروخ دهاوخن  وت  ریغ  ناتسپ  زا  ریش  هک  وش  تکاس  دومرف : ترضح  دش ، نایرگ  نوتاخ  سجرن  سپ  درپس ، وا  هب  ار  یسوم  یـسوم ، ردام 
سپ هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دندینادرگرب ، شردام  هب  ار  یـسوم  ترـضح  هچنانچ  دـننادرگیم  رب  وت  يوسب  ار  نآ  يدوزب  و 

وا هب  ار  بحاص  هک  دوب  هک  غرم  نیا  دیـسرپ : همیکح  سپ  دـیدرگ . نشور  وا  هب  شردام  هدـید  ات  شردام  يوسب  ار  یـسوم  میدـینادرگرب 
و درادیم ، هاگن  اطخ  زا  و  ادـخ ، بناج  زا  دـنادرگیم  ّقفوم  ار  ناشیا  همئا ، هب  تسا  لّـکوم  هک  تسا  سدـقلا  حور  نآ  دومرف : دـیدرپس ؟
رد یلفط  مدید  مدش  لخاد  نوچ  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تشذگ  زور  لهچ  نوچ  تفگ : همیکح  دهدیم . تنیز  ملع  هب  ار  ناشیا 
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ناشیا يایـصوا  ناربمغیپ و  دالوا  دومرف : دومن و  مّسبت  ترـضح  تسیک ؟ زا  هلاسود  لفط  نیا  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دوریم ، هار  هناخ  نایم 
ردام مکـش  رد  ناشیا  و  تسا ، نارگید  هلاس  کی  دننام  ناشیا  ههامکی  و  دننکیم ، امن  وشن و  رگید  لافطا  فالخ  رب  دنـشاب ، ماما  هاگره 

حبـص و ره  و  دنربیم ، ناشیا  نامرف  هکئالم  ندروخ  ریـش  ماگنه  رد  و  دننکیم ، راگدرورپ  تدابع  دنناوخیم و  نآرق  دنیوگیم و  نخس 
هیلع نسح  ماما  ترـضح  نامز  رد  مدیـسریم  وا  تمدـخ  هب  هبترم  کی  زور  لهچ  ره  دومرف : همیکح  سپ  دـنوشیم . لزان  ناشیا  رب  ماـش 
نیا متفگ : دوخ  ردارب  دنزرف  هب  متخانش ؛ لماک  درم  تروص  هب  مدرک  تمزالم  ار  وا  ترـضح  نآ  تافو  زا  لبق  زور  دنچ  هکنآ  ات  مالّـسلا 

زا نم  بیرقنع  و  نم ، زا  دـعب  تسا  نم  هفیلخ  و  تسا ، سجرن  دـنزرف  نیا  دومرف : منیـشنب ؟ وا  دزن  نم  هک  یئامرفیم  ارم  هک  تسیک  درم 
مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زور  دنچ  زا  دعب  سپ  یئامن . تعاطا  ار  وا  رما  ینک و  لوبق  ار  وا  نخـس  دیاب  موریم ، امـش  نایم 

ءالج و  دـهدیم ، ربخ  ارم  و  میامنیم ، تمزالم  ماش  حبـص و  ره  ار  رمـالا  بحاـص  ترـضح  نم  نونکا  و  دومن ، لاـحترا  سدـق  ملاـع  هب 
هک هدـش  دراو  رگید  تـیاور  رد  «. 1  » دـیامرفیم باوج  هدرکن  لاؤس  زوـنه  منکب  یلاؤـس  مهاوـخیم  هک  تسا  هاـگ   1012 ص : نوـیعلا ،

ماما ترضح  تمدخ  هب  متفر  مدش ، وا  ياقل  قاتـشم  مالّـسلا ، هیلع  بحاص  ترـضح  تدالو  زا  زور  هس  زا  دعب  هک : تفگ  نوتاخ  همیکح 
نوچ دوب ، یلوا  ّقحا و  وا  هب  وت  ام و  زا  هک  یسک  هب  ار  وا  مدرپس  دومرف : تساجک ؟ نم  يالوم  هک : مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
بـش هاـم  نوچ  مدـید  ار  دوخ  يـالوم  مدـیود ، هراوهگ  رـس  رب  مدـید ، ياهراوـهگ  متفر ، متفه  زور  نوـچ  اـم . دزن  هب  اـیب  دوـش  متفه  زور 

، مدرب ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  روایب . ارم  دـنزرف  هک : دـنداد  زاوآ  ترـضح  سپ  دومرفیم ، مّسبت  دـیدنخیم و  نم  يور  هب  هدراهچ ،
تلاسر و ترضح  رب  تاولص  دومرف و  نیتداهش  رمالا  بحاص  ترضح  دنزرف . يا  وگب  نخـس  دومرف : دینادرگ و  شکرابم  ناهد  رد  نابز 

دنزرف يا  ناوخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  دومن . توـالت  تشذـگ  هک  ياهیآ  تفگ و  هَّللا  مسب  داتـسرف و  هّمئا  ریاـس 
باتک سیردا و  باتک  و  دناوخ ، ینایرس  نابز  هب  مدآ  فحص  زا  دومن  ادتبا  سپ  تسا . هداتسرف  شناربمغیپ  رب  یلاعت  هناحبس و  قح  هچنآ 
تاولص یفطصم  دّمحم  مّدج  نآرق  یسیع و  لیجنا  دواد و  روبز  یـسوم و  تاروت  میهاربا و  فحـص  حلاص و  باتک  دوه و  باتک  حون و 
یلاعت قح  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  درک . دای  ار  ناربمغیپ  ياههّصق  سپ  دناوخ  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا 
باطخ وا  هب  یلاعت  قح  سپ  دـندرب ، ینامحر  شرع  ياههدرپ  ارـس  هب  ار  وا  هک  داتـسرف  کـلم  ود  دومرف ، اـطع  نم  هب  ار  تّما  نیا  يدـهم 

ناگدنب هتفایتیادـه  یئوت  و  دوخ ، تعیرـش  رما  راهظا  دوخ و  نید  يرای  يارب  ماهدرک  قلخ  ار  وت  هک  نم  هدـنب  يا  وت  هب  ابحرم  هک : دومن 
تیاده تعافش و  ببس  هب  و  ار ، مدرم  منکیم  باقع  وت  ینامرفان  هب  و  مهدیم ، باوث  وت  تعاطا  هب  هک  مروخیم  دوخ  تاذ  هب  مسق  نم ،
يوسب ار  وا  دـینادرگرب   1013 ص : نویعلا ، ءـالج  کـلم ! ود  يا  منکیم ، باذـع  ار  ناـشیا  وت  تفلاـخم  هب  و  مزرمآیم ، ار  ناگدـنب  وـت 

تسارح و نانمـشد  ّرـش  زا  ار  وا  تسا ، نم  تیاـمح  ظـفح و  هاـنپ و  رد  وا  هـک : دـیئوگب  دـیناسرب و  مالـس  ار  وا  نـم  بناـج  زا  شردـپ و 
نم يارب  قح  نید  و  مزاس ، نوگنرـس  وا  هب  ار  لـطاب  مراد و  اـپرب  وا  هب  ار  قح  و  میاـمن ، رهاـظ  ار  وا  هک  یماـگنه  اـت  میاـمنیم  تظفاـحم 
اطخ رحب  قیرغ  نیا  تاجن  هلیسو  ازج  زور  هک  مراودیما  یلاعت  قح  زا  و  ار ، هدئافلا  ریثک  هلاجع  نیا  مدرک  متخ  اجنیا  هب  «. 1  » دشاب صلاخ 

. ددرگ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
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لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 

يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

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

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

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

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

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

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

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
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مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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	فصل ششم در بيان احوال چند است كه بعد از دفن آن حضرت واقع شد، و آنچه نزد ضريح مقدّس آن حضرت ظاهر گرديد، و غرايب احوال روح مقدّس آن حضرت است

	باب دوّم در بيان تاريخ ولادت با سعادت و وفات و بعضي از احوال كريمه و مناقب شريفه سيّده نساء عالميان و مخدومه ملائكه مقرّبان فاطمه زهراء عليها السّلام است و در آن چند فصل است
	فصل اوّل در بيان ولادت با سعادت آن جناب است
	فصل دوّم در بيان اسماء شريفه و بعضي از فضائل آن حضرت است
	فصل سوّم در بيان فضائل و مناقب و بعضي از احوال و معجزات آن حضرت است
	فصل چهارم در بيان بعضي از سير و مكارم اخلاق آن حضرت است
	فصل پنجم در بيان تزويج امير المؤمنين و فاطمه عليها السّلام است
	فصل ششم در بيان كيفيّت معاشرت حضرت امير عليه السلام و فاطمه عليها السّلام است
	فصل هفتم در بيان كيفيّت شهادت حضرت فاطمه عليها السّلام و بيان ستمهائي است كه از منافقان اين امّت نسبت به آن جگرگوشه حضرت رسالت صلّي اللّه عليه و آله و سلّم واقع شده، و ساير احوال آن حضرت بعد از حضرت رسالت صلّي اللّه عليه و آله و سلّم
	فصل هشتم در بيان تظلّم حضرت فاطمه عليها السّلام در محشر

	باب سوّم در بيان تاريخ ولادت و شهادت سيّد اوصياء و زبده اصفياء اسد اللّه الغالب امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام و در آن چند فصل است
	فصل اوّل در بيان ولادت با سعادت آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان خبر دادن خدا و رسول و پيغمبران گذشته به شهادت آن حضرت و خبر دادن خود حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به آن
	فصل سوّم در بيان كيفيّت شهادت آن حضرت است
	فصل چهارم در بيان كيفيّت غسل و كفن و دفن آن حضرت و وقايعي كه بعد از شهادت آن حضرت حادث شد
	فصل پنجم در بيان احوال قاتل آن حضرت ابن ملجم لعين است

	باب چهارم در بيان تاريخ ولادت و شهادت ثاني ائمّه هدي و قرة العين محمّد مصطفي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم امام حسن مجتبي عليه السّلام و در آن چند فصل استچ
	فصل اوّل در بيان ولادت موفور السعادة و اسم و لقب و كنيت و حليه و شمايل آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان بعضي از فضايل آن حضرت است
	فصل سوّم در بيان بعضي مكارم اخلاق و محاسن آداب حضرت امام حسن عليه السّلام است
	فصل چهارم در بيان نصوص امامت و معجزات آن حضرت است
	اشاره
	و امّا معجزات آن حضرت:

	فصل پنجم در بيان بعضي از احوال آن حضرت است بعد از شهادت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و سبب صلح كردن آن حضرت با معاويه
	فصل ششم در بيان كيفيّت شهادت آن امام مظلوم است

	باب پنجم در بيان تاريخ ولادت و شهادت حضرت سيّد شهدا و خامس آل عبا و امام سعدا و پيشواي اهل صبر و ابتلا و گل بوستان رسالت و سرو جويبار امامت و خلافت اعني امام شهيد مظلوم ابي عبد اللّه الحسين صلوات اللّه عليه، و بعضي از احوال و مناقب و معجزات آن حضرت است و در آ
	فصل اوّل در بيان ولادت با سعادت آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان فضايل و مناقب آن حضرت است
	فصل سوّم در بيان بعضي از مكارم اخلاق آن حضرت
	فصل چهارم در بيان نص خلافت و امامت و بعضي از معجزات آن حضرت است
	فصل پنجم در بيان ثواب گريستن بر آن حضرت است، و ماتم آن حضرت داشتن، و براي مصيبت آن حضرت اندوهناك بودن است خصوصاً در روز عاشورا
	فصل ششم در بيان خبر دادن حق تعالي پيغمبران خود را به شهادت آن حضرت، و آنچه عوض شهادت به آن حضرت كرامت كرده
	فصل هفتم در خبر دادن حضرت سيّد المرسلين و حضرت، امير المؤمنين به شهادت آن حضرت، و خبر دادن آن حضرت به شهادت خود صلوات اللَّه عليهم
	فصل هشتم در بيان آنكه مصيبت آن حضرت عظيمترين مصيبتهاست، و بيان علّت آن كه چرا حق تعالي منع نكرده قاتلان آن حضرت را از قتل او، و ردّ قول آن جماعتي كه ميگويند آن حضرت شهيد نشد و در نظر مردم چنين نمود
	فصل نهم در بيان فضيلت شهدائي كه با آن حضرت شهيد شدند، و درجات و منازل ايشان
	فصل دهم در بيان كفر قاتلان آن حضرت و شدّت عذاب ايشان، و ثواب لعنت كردن بر آنها است
	فصل يازدهم در بيان جور و ستمي كه بر شيعيان وارد شد پيش از داخل شدن حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام به عراق
	فصل دوازدهم در بيان توجّه سيّد الشّهداء و امام سعدا به جانب مكّه معظّمه است
	فصل سيزدهم در بيان فرستادن سيّد جليل و نوباوه بوستان مكرمت و تبجيل حضرت مسلم بن عقيل به جانب كوفه، و شهادت آن بزرگوار
	فصل چهاردهم در بيان توجّه امام مظلوم بسوي عراق، و آنچه از اهل كفر و نفاق به آن امام آفاق رسيد
	فصل پانزدهم در بيان وقايع جانگداز و مصائب محنتپرداز كه بعد از شهادت شهدا واقع شد تا مراجعت بقيّه عترت طاهره بسوي مدينه
	فصل شانزدهم در بيان آنچه از غرايب معجزات بعد از شهادت آن حضرت به ظهور آمد از گريستن آسمان و زمين و منكسف شدن آفتاب و ماه و غير اينها
	فصل هفدهم در بيان گريه و جزع انبيا و اوصيا و ائمّه هدي و ملائكه مقرّبين صلوات اللَّه عليهم اجمعين است بر آن حضرت
	فصل هيجدهم در بيان گريه و نوحه جنّيان است بر آن حضرت
	فصل نوزدهم در بيان علّتي كه به سبب آن حق تعالي مقارن شهادت حضرت سيّد شهدا عذاب خود را بر آن كافران نفرستاد، و انتقام آن حضرت را به زمان حضرت قائم قرار داد
	فصل بيستم در بيان عذابهائي كه در دنيا بر قاتلان آن جناب وارد شد و بعضي از معجزات آن حضرت كه در وقت جنگ و بعد از آن ظاهر شد
	فصل بيست و يكم در بيان بعضي از احوال مختار و كيفيّت كشته شدن بعضي از قاتلان آن حضرت
	فصل بيست و دوّم معجزات و غرايبي كه نزد مرقد مطهّر و تربت آن حضرت ظاهر گرديده
	فصل بيست و سوّم در بيان عدد اولاد و ازواج آن حضرت

	باب ششم در بيان ولادت و شهادت حضرت سيّد السّاجدين و قبلة العارفين و قدوة الموحّدين امام چهارم علي بن الحسين زين العابدين عليه السّلام است
	فصل اوّل در بيان ولادت و اسم و لقب و كنيت آن جناب است
	فصل دوّم شدايد و احزاني كه بر آن حضرت وارد شد تا هنگامي كه به عالم قدس ارتحال نمود
	فصل سوّم در بيان جوري كه در زمان آن حضرت بر شيعيان واقع شد

	باب هفتم در بيان تاريخ ولادت و وفات و بعضي از حالات درّ درج امامت و خلافت و مهر سپهر عصمت و جلالت امام پنجم ابي جعفر محمّد بن علي باقر علوم الاوّلين و الآخرين صلوات اللَّه عليه و علي آله الطاهرين
	فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان آنچه ميان آن حضرت و مخالفان ظاهر شد تا وقت شهادت

	باب هشتم در بيان تاريخ ولادت و وفات و بعضي از حالات مبين المشكلات و الحقايق و موضع المسالك و الطرائق امام المغارب و المشارق امام ششم حضرت ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام است
	فصل اوّل در بيان نسب و اسم و كنيت و لقب و تاريخ ولادت كثير السّعادت آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان بعضي از ستمها كه از جابران به آن امام متّقيان واقع شد
	فصل سوّم در تاريخ شهادت آن نير فلك امامت
	فصل چهارم در بيان بعضي از ستمها كه در زمان آن حضرت بر اقارب و شيعيان آن حضرت واقع شد

	باب نهم در بيان تاريخ احوال حضرت سيّد بشر و شافع محشر و نوربخش شمس و قمر امام هفتم ابو الحسن موسي بن جعفر عليهما السّلام
	فصل اوّل در بيان ولادت و نسب و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان تاريخ شهادت آن حضرت و بعضي از ستمها كه از خلفاي جور بر آن امام مظلوم واقع شد
	فصل سوّم در بيان بعضي از ستمها كه در زمان آن حضرت بر خويشان و شيعيان واقع شد

	باب دهم در بيان تاريخ احوال زبده اصفيا و امام اتقيا و پناه غربا و شهيد زهر جفا، امام هشتم حضرت ابو الحسن علي بن موسي الرّضا عليه السّلام
	فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و نسب و اسم و كنيت و لقب آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان خبر دادن آن جناب و پدران بزرگوار آن حضرت به شهادت او
	فصل سوّم در بيان كيفيّت شهادت آن حضرت است

	باب يازدهم در تاريخ ولادت و وفات امام عباد و نور بلاد امام نهم حضرت ابي جعفر محمّد بن علي جواد عليه السّلام و بيان اسم و لقب و كنيت آن جناب است
	فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت با سعادت و اسم و لقب و كنيت آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان شهادت و بعضي از احوال آن حضرت است

	باب دوازدهم در بيان تاريخ نهال حديقه مصطفوي و گل بوستان مرتضوي امام دهم امام علي نقي عليه السّلام است
	فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و نسب و اسم و لقب و كنيت آن حضرت است
	فصل دوّم در تاريخ شهادت آن حضرت و بعضي از ستمهائي كه از مخالفان دين بر آن امام مبين واقع شد

	باب سيزدهم در بيان تاريخ ولادت و احوال حضرت سيّد اولياء و مفخر اوصياء و محبوب قلوب هر نبي و وصي امام يازدهم ابو محمّد حسن عسكري عليه السّلام
	فصل اوّل در بيان تاريخ ولادت و اسم و لقب و كنيت آن حضرت است
	فصل دوّم در بيان تاريخ شهادت آن حضرت است

	باب چهاردهم در بيان تاريخ ولادت موفور السّعادت حضرت صاحب الزّمان و خليفة الرّحمن حجّة بن الحسن عليه السّلام است
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